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1:1 1 उत्पि 2:5

उत्पि को पसु्तक
1 आिदमा परमशे् वरले आकाशमण्डल र पथृ्वी स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 2 पथृ्वी िनराकार र शनू्य िथयो । समु को सतहमािथ

अन्धकार िथयो । परमशे् वरका आत्मा सारा समु मािथ प र मण गद हुनहुुन्थ्यो । 3 परमशे् वरले भन् नभुयो, “उज्यालो होस,्”
र त्यहाँ उज्यालो भयो । 4 परमशे् वरले उज्यालोलाई हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । उहाँले उज्यालोलाई अन्धकारबाट
छुट् ाउनभुयो । 5 परमशे् वरले उज्यालोलाई “िदन”, र अन्धकारलाई “रात” भन् नभुयो । साँझ पर् यो र िबहान भयो -
पिहलो िदन । 6 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पानीको िबचमा एउटा क्षे होस,् र त्यसले पानीलाई दईु भागमा िवभाजन गरोस ्
।” 7 परमशे् वरले त्यो क्षे बनाएर त्यसमिुन र मािथको पानीलाई िवभाजन गन ुर्भयो । तब त्यस्तै भयो । 8 परमशे् वरले त्यस
क्षे लाई “आकाश” भन् नभुयो । साँझ पर् यो र िबहान भयो - दो ो िदन । 9 परमशे् वरले भन् नभुयो, “आकाशमिुनको जम्मै
पानी एक ठाउँमा जम्मा होस,् र ओभानो जिमन दखेा परोस ्।” तब त्यस्तै भयो । 10 परमशे् वरले ओभानो जिमनलाई “पथृ्वी”
भन् नभुयो, र जम्मा भएको पानीलाई “समु ” भन् नभुयो । उहाँले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 11 परमशे् वरले भन् नभुयो,
“पथृ्वीले आ-आफ्नो जाितअनसुारको वनस्पित, िबउ हुने बोट-िबरुवाहरू र फलिभ ै िबउ हुने फल-फलाउने रुखहरू उमारोस ्
।” तब त्यस्तै भयो । 12 पथृ्वीले वनस्पित, आ-आफ्नो जाितअनसुारका िबउ हुने बोट-िबरुवाहरू र आफ्नै फलिभ िबउ
हुने फल-फलाउने रुखहरू उमार् यो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 13 साँझ पर् यो र िबहान भयो - ते ो िदन ।
14 परमशे् वरले भन् नभुयो, “िदनलाई रातबाट अलग गनर्को िन म्त आकाशमा ज्योितहरू होऊन ्र ितनीहरू ऋतहुरू, िदनहरू र
वषर्हरूका िन म्त िचन्हहरू होऊन ्। 15 पथृ्वीमािथ उज्यालो िदनलाई ती आकाशमा ज्योितहरू होऊन ्।” तब त्यस्तै भयो ।
16 परमशे् वरले दईुवटा िवशाल ज्योित बनाउनभुयो, ठुलो ज्योितचािह ँ िदनमािथ भतु्व गनर्, र सानोचािह ँ रातमािथ भतु्व गनर्
। उहाँले ताराहरू पिन बनाउनभुयो । 17 पथृ्वीमािथ उज्यालो िदन, िदन र रातमािथ भतु्व गनर्, र उज्यालोलाई अन्धकारबाट
अलग गनर् 18 परमशे् वरले ती आकाशमा राख् नभुयो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 19साँझ पर् यो र िबहान भयो -
चौथो िदन । 20 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पानी ठुलो सङ्ख् यामा जीिवत ाणीहरूले भ रऊन,् र पथृ्वीमािथ आकाशमा पक्षीहरू
उडनू ्।” 21 परमशे् वरले िवशाल जलचरहरू, र आ-आफ्नो जाितअनसुारको सबै जीिवत ाणी, चलहल गन र परैु पानीलाई
भन ाणीहरू, र आ-आफ्नो जाितअनसुारको पखटेा भएका सबै पक्षीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर्भयो । परमशे् वरले हने ुर्भयो, र त्यो
असल िथयो । 22 परमशे् वरले ितनीहरूलाई यसो भनरे आिशष ् िदनभुयो, “फल्द-ैफुल्दै र व ृ हुदँ ै जाओ, र समु मा भ रदँै
जाओ । पथृ्वीमा पक्षीहरू व ृ होऊन ् ।” 23 साँझ पर् यो र िबहान भयो - पाँचौँ िदन । 24 परमशे् वरले भन् नभुयो, “पथृ्वीले
आ-आफ्नो जाितअनसुारको जीिवत ाणीहरू, पाल्त ु पशहुरू, घ ने जन्तहुरू, र पथृ्वीका जङ्गली जनावरहरू उत्पन् न गरोस ्
।” तब त्यस्तै भयो । 25 परमशे् वरले पथृ्वीका जङ्गली जनावरहरू, पाल्त ु पशहुरू, जिमनमा घ ने सबै जन्तहुरूलाई ितनीहरूकै
आ-आफ्नै जाितअनसुार बनाउनभुयो । उहाँले हने ुर्भयो, र त्यो असल िथयो । 26 परमशे् वरले भन् नभुयो, “मािनसलाई हा ो
स्वरूपमा, हा ो ितरूपमा बनाऔ ँ। ितनीहरूले समु का माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्त ु पशहुरू, सारा पथृ्वी, र पथृ्वीमा
घ ने सबै जन्तहुरूमािथ अिधकार गरून ् ।” 27 परमशे् वरले मािनसलाई आफ्नै स्वरूपमा स ृ ष् ट गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई
आफ्नै ितरूपमा स ृ ष् ट गन ुर्भयो । नर र नारी गरी उहाँले ितनीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 28 परमशे् वरले ितनीहरूलाई आिशष् ◌् 
िदनभुयो र भन् नभुयो,“फल्द-ैफुल्दै र व ृ हुदँ ै जाओ । पथृ्वीमा भ रदँै जाओ, र त्यसलाई आफ्नो वशमा राख । समु का
माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, र पथृ्वीमा चलहल गन सबै जीिवत ाणीहरूमािथ अिधकार गर ।” 29 परमशे् वरले भन् नभुयो,
“हरे, मलैे पथृ्वीका िबउ हुने हरेक बोट-िबरुवाहरू, र फलिभ ै िबउ हुने हरेक फल-फलाउने रुखहरू ितमीहरूलाई िदएको छु
। ती ितमीहरूका िन म्त आहारा हुनछेन ् । 30 पथृ्वीका हरेक जङ्गली जनवारहरू, आकाशका हरेक पक्षीहरू, र सबै घ ने
जन्तहुरू, र जीवन भएका हरेक ाणीलाई मलैे आहाराको िन म्त सबै ह रया बोट-िबरुवाहरू िदएको छु ।” तब त्यस्तै भयो ।
31 परमशे् वरले आफूले बनाउनभुएका सबै कुरा हने ुर्भयो । त्यो ज्यादै असल िथयो । साँझ पर् यो र िबहान भयो - छैटौँ िदन ।

2
1 सारा आकाशमण्डल र पथृ्वी, र ितनमा भएका सबै जीिवत ाणीहरूको स ृ ष् ट परुा भयो । 2 सातौँ िदनसम्ममा परमशे् वरले

आफूले गन ुर्भएको कामलाई परुा गन ुर्भयो ।यसकैारण उहाँले सातौँ िदनमा सबै कामबाट िव ाम लनभुयो । 3 परमशे् वरले सातौँ
िदनलाई आिशष् ◌् िदनभुयो र त्यसलाई पिव तलु्याउनभुयो, िकनभने आफ्नो स ृ ष् टमा गन ुर्भएका सबै कामबाट यसै िदनमा
उहाँले िव ाम लनभुयो । 4 परम भु परमशे् वरले आकाश र पथृ्वीलाई स ृ ष् ट गन ुर्भएको समयमा भएका घटना महरूको व ृ ान्त
यही िथयो । 5 पथृ्वीको भिूममा अझै कुनै वनस्पित िथएन, र कुनै िबरुवा पिन उ केो िथएन, िकनभने परम भु परमशे् वरले
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पथृ्वीमा पानी वसार्उनभुएको िथएन, र भिूममा खतेी गनर्को िन म्त त्यहाँ कुनै मािनस िथएन । 6 तर पथृ्वीबाट मािथ आएको
कुइरोले जम्मै भिूमको सतहलाई िभजाउने गथ्य । 7 परम भु परमशे् वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र त्यसको
नाखबाट जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ाणी भयो । 8 परम भु परमशे् वरले अदनको पवूर्ितर एउटा बगैचँा
लगाउनभुयो, र उहाँले बनाउनभुएको मािनसलाई त्यहीँ राख् नभुयो । 9 हनेर्मा रा ो र खानको िन म्त असल फल भएको सबै
रुखलाई परम भु परमशे् वरले भिूमबाट उमान ुर्भयो । बगैचँाको िबचमा भएको जीवनको रुख, अिन असल र खराबको ज्ञान िदने
रुख पिन उहाँले उमान ुर्भयो । 10 बगैचँालाई िभजाउन अदनबाट एउटा नदी िनस्केको िथयो । त्यहाँबाट त्यो छु एर चारवटा
नदी बनकेा िथए । 11 पिहलो नदीको नाम पीशोन हो । यो त्यही नदी हो जनु हवीलाको सारा भिूममा बग्दछ, जहाँ सनु पाइन्छ ।
12 त्यस भिूमको सनु असल छ । त्यहाँ खोटो र आिनक्स पत्थर पिन छन ्। 13 दो ो नदीको नाम गीहोन हो । योचािह ँ कूशको
सारा भिूममा बग्दछ । 14 ते ो नदीको नाम टाइि स हो, जनु अश्शरूको पवूर्बाट बग्दछ । चौथो नदी य ू े टस हो । 15 परम भु
परमशे् वरले मािनसलाई अदनको बगैचँामा लगी त्यहाँ खतेीपाती गनर् र त्यसको हरेचाह गनर् राख् नभुयो । 16 परम भु परमशे् वरले
यसो भनी आज्ञा गन ुर्भयो, “बगैचँाको सबै रुखबाट खान तलँाई स्वतन् ता छ । 17 तर असल र खराबको ज्ञान िदने रुखबाट
तैलँ े नखान,ू िकनभने जनु िदन तैलँ े त्यो फल खान्छस,् त ँ िनश् चय नै मनछस ्।” 18 त्यसपिछ परम भु परमशे् वरले भन् नभुयो,
“मािनस एकलो रहन असल छैन । म त्यसको लािग एउटा सहुाउने सहयोगी बनाउनछुे ।” 19 परम भु परमशे् वरले भिूमबाट
सबै पशहुरू र आकाशका सबै पक्षीहरू बनाउनभुयो । त्यसपिछ मािनसले ती सबलैाई के नामले बोलाउँदो रहछे भनरे उहाँले
ती त्यसको अिग ल्याउनभुयो । हरेक जीिवत ाणीलाई मािनसले ज-ेजे नामले बोलायो, त्यही-त्यही नै हरेकको नाम भयो
। 20 मािनसले सबै पाल्त ु पश,ु आकाशका सबै पक्षीहरू, र सबै जङ्गली जनावरहरूलाई नाम िदयो । तर मािनसको िन म्त
त्यहाँ कुनै सहुाउदँो सहयोगी पाइएन । 21 परम भु परमशे् वरले मािनसलाई गिहरो िन ामा पान ुर्भयो, यसकैारण मािनस िनदायो
। परम भु परमशे् वरले त्यसका करङहरूमध्ये एउटा िझक् नभुयो र करङ िझकेको ठाउँमा मास ु भ रिदनभुयो । 22 परम भु
परमशे् वरले मािनसबाट िझक् नभुएको करङबाट एउटी स् ी बनाउनभुयो र ितनलाई मािनसकहाँ ल्याउनभुयो । 23 मािनसले
भन्यो, “ियनी त मरेा हाडहरूको हाड र मासकुो मास ु हुन ्। ियनलाई ‘नारी’ भिननछे, िकनभने ियनी नरबाट िझिकएकी िथइन ्
।” 24 त्यसकैारण मािनसले आफ्ना बबुा र आमालाई छोड्नछे, त्यो आफ्नी पत् नीसगँ एक हुनछे, र ितनीहरू एउटै शरीर हुनछेन ्
। 25 मािनस र त्यसकी पत् नी दवुै नाङ् गै िथए, तर ितनीहरू लजाउदँनै िथए ।

3
1 परम भु परमशे् वरले बनाउनभुएका सबै जङ्गली पशहुरूमध्ये सपर्चािह ँ बढी धतूर् िथयो । त्यसले स् ीलाई भन्यो, “के

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

4
1 मािनसलआेफ्नी पत् नीिसत सहवास गरे । अिन ितनी गभर्वती भइन ् र कियनलाई जन्माइन ् । ितनले भिनन,् “मलैे

परम भकुो सहायताले एक परुुष जन्माएँ ।” 2 अिन ितनले ितनको भाइ हािबललाई जन्माइन ् । हािबल गोठालो भए, तर
कियन खतेी गन भए । 3 समय िबत्दै जाँदा कियनले ितनको जिमनको उब्जनीबाट केही परम भकुहाँ भटेीको रूपमा ल्याए ।
4 हािबलको हकमा ितनले बगालका पिहले जन्मकेाहरू र केही बोसे भागहरू ल्याए । परम भलुे हािबल र ितनका भटेीलाई
हण गन ुर्भयो, 5 तर कियन र ितनका भटेीहरूलाई उहाँले हण गन ुर्भएन । यसलैे कियन सा ै रसाए र ितनले रस दखेाए ।

6 परम भलुे कियनलाई भन् नभुयो, “त ँ िकन रसाउछँस ्र तैलँ े िकन रस दखेाउछँस ्? 7 यिद तैलँ े जे ठीक छ सो ग रस ्भन,े
के तलँाई हण ग रनछैेन र? तर यिद तलैे जे ठीक छ सो गदनस भने त पाप तरेो ढोकैमा ढुक्छ र तलँाई अिधन गनर् इच्छा
गछर्, तर तैलँ े अिधन गनपछर् ।” 8 कियनले आफ्ना भाइ हािबललाई भने । अिन ितनीहरू खतेमा हुदँा कियननले आफ् ना भाइ
हािबलमािथ आ मण गरे र ितनलाई मारे । 9 अिन परम भलुे कियनलाई भन् नभुयो, “तरेो भाइ हािबल कहाँ छ?” ितनले
भन,े “मलाई थाहा छैन । के म मरेो भाइको गोठालो हु ँ र?” 10 परम भलुे भन् नभुयो, “तैलँ े यो के ग रस?् तरेो भाइको
रगतले जिमनबाट मलाई पकुा ररहकेो छ । 11 अब त ँ जिमबाट ािपत हुन्छस ्जसले तरेो हातबाट बगकेो तरेो भाइको रगत
हण गनर् मखु उघारेको छ । 12 आज उ ान्त तैलँ े खतेी गदार् यसले यसको सामथ्यर् (फल) िदनछैेन । त ँ भगवुा र आवारा

हुनछेस ्।” 13 कियनले परम भलुाई भन,े “मरेो दण्ड मलैे सहन सक् नभेन्दा धरैे भयो । 14 वास्तवमा, आज तपाईंले मलाई
यस जग् गाबाट धपाउनभुएको छ र म तपाईंको नजरबाट लकु् नछुे । म पथृ्वीमा भगवुा र आवारा हुनछुे र जसले भे ाउछँ त्यसले
मलाई मानछ ।” 15 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे कियनलाई माछर् भन,े त्यसमािथ सात गणुा बदला लइनछे
।” अिन परम भलुे कियनमािथ िचन्ह लगाउनभुयो, तािक ितनलाई जसले भे ाए पिन आ मण नगरोस ् । 16 यसलैे कियन
परम भकुो उप स्थितबाट गए र अदनको पवूर्ितर नोदको मलुकुमा बसोवास गरे । 17 कियनले आफ्नी पत् नीसगँ सहवास गरे,
र ितनी गभर्वती भइन ्। ितनले हनोकलाई जन्माइन ्। ितनले एउटा सहर बनाए, र यसको नाउँ आफ्नो छोराकै नाउमँा राखे ।
18 हनोकबाट ईराद ज न्मए । ईराद महूयाएलका िपता बने । महूयाएल मतशुाएलका िपता बने । मतशुाएल लमेखेका िपता
बने । 19 लमेखेले दइु जना पत् नीहरू ल्याए । एउटीको नाउँ आदा र अक को नाउँ िसल्ला िथयो । 20 आदाले याबाललाई
जन्माइन ्। ितनी पालमा बस् नहेरू र पशु पालन गनहरूका िपता बने । 21 ितनको भाइको नाउँ यबूाल िथयो । ितनी वीणा र बाँसरुी
बजाउनहेरूका िपता बने । 22 िसल्लाको हकमा, ितनले तबुल-कियन अथार्त ्काँसो र फलामका काम गनहरूलाई जन्माइन ्
। तबुल-कियनकी बिहनी नामा िथइन ् । लमेखेले ितनकी पत् नीहरूलाई भन,े “ 23 लमेखेका पत् नीहरू आदा र िसल्ला मरेो
कुरा सनु; मलैे जे भन्छु सो सनु । मलाई चोट परु् याउने मिनसलाई अथार्त ्मलाई घायल बनाउने जवानलाई मलैे मारेको छु ।
24 यिद कियनको बदला सात गणुा लइन्छ भने लमेखेको बदला सतह र गणुा लइनछे ।” 25 आदमले ितनको पत् नीसगँ
फे र सहवास गरे र ितनले अक छोरा जन्माइन ् । ितनले त्यसको नाउँ शते रा खन ् र भिनन,् “कियनले मारेका हािबलको
स ामा परमशे् वरले मलाई अक छोरा िदनभुएको छ ।” 26 शतेको एउटा छोरा भयो ितनले ितनको नाउँ एनोश राखे । त्यस
बलेादे ख मानिसहरूले परमशे् वरको नाउँ पकुानर् सरुु गरे ।

5
1 आदमका सन्तानहरूका िववरण यही हो । परमशे् वरले मािनसलाई स ृ ष् ट गन ुर्हुदँा उहाँले ितनलाई आफ्नै स्वरूपमा स ृ ष् ट

गन ुर्भयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई नर र नारी स ृ ष् ट गन ुर्भयो । उहाँले ितनीहरूलाई स ृ ष् ट गन ुर् हुदँा, ितनीहरूलाई आिशष ्िदनभुयो
र ितनीहरूलाई मानवजाित नाउँ िदनभुयो । 3आदम १३० वषर्को हुदँा ितनी आफ् नै स्वरूपमा जन्मकेा छोरोको बबुा भए, र ितनले
उनको नाउँ शते राखे । 4 आदम शतेको बबुा भएपिछ, ितनी आठ सय वषर् बाँचे । ितनी अझ अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका
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बबुा भए । 5 आदम ९३० वषर् बाँचे अिन ितनी मरे । 6 शते १०५ वषर्को हुदँा ितनी एनोशको बबुा भए । 7 ितनी एनोशको बबुा
भएपिछ, ितनी ८०७ वषर् बाँचे र अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 8 शते ९१२ वषर् बाँचे र ितनी मरे । 9 एनोश ९०
वषर्को हुदँा, ितनी केनानका बबुा भए । 10 ितनी केनानको बबुा भएपिछ, एनोश ८१५ वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू
र छोरीहरूका बबुा भए । 11 एनोश ९०५ वषर् बाँचे र ितनी मरे । 12 केनान ७० वषर्को हुदँा, ितनी महलाललेको बबुा भए ।
13 ितनी महलाललेका बबुा भएपिछ, केनान ८४० वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 14 केनान ९१०
वषर् बाँचे र ितनी मरे । 15 महलालले ६५ वषर्को हुदँा, ितनी यरेेदको बबुा भए । 16 ितनी यरेेदका बबुा भएपिछ, ितनी ८३० वषर्
बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 17 महलालले ८९५ वषर् बाँचे र ितनी मरे । 18 यरेेद १६२ वषर्को हुदँा,
ितनी हनोकका बबुा भए । 19 ितनी हनोकको बबुा भएपिछ यरेेद ८०० वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा
भए । 20 यरेेद ९६२ बाँचे र ितनी मरे । 21 हनोक ६५ वषर्को हुदँा, ितनी मतशूलेहको बबुा भए । 22 हनोक मतशूलेहको बबुा
भएपिछ ितनी ३०० वषर्सम्म परमशे् वरसगँै िहडँे । 23 ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 24 हनोक परमशे् वरसगँै
िहडँ,े र ितनी गए, िकनिक परमशे् वरले ितनलाई लानभुयो । 25 मतशूलेह १८७ वषर्को हुदँा, ितनी लमेकेको बबुा भए । 26 ितनी
लमेकेको बबुा भएपिछ, मतशूलेह ७८२ वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए । 27 मतशूलेह ९६९ वषर् बाँचे
अिन ितनी मरे । 28 लमेके १८२ वषर्को हुदँा, ितनी एउटा छोरोको बबुा भए । 29 ितनले उनलाई यसो भन्दै नोआ नाउँ राख,े
“यसले हामीलाई हा ा काम र हा ा हातका िपडादायी मबाट िव ाम िदनछे, जनु परम भलुे जिमनलाई सराप िदनभुएको
कारण हामीले गनपछर् ।” 30 लमेके नोआको बबुा भएपिछ ५९५ वषर् बाँचे । ितनी अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरूका बबुा भए ।
31 लमेके ७७७ वषर् बाँच,े अिन ितनी मरे । 32 नोआ ५०० वषर् बाँचपेिछ, ितनी शमे, हाम र यपेतेका बबुा भए ।

6
1 मािनसहरूको सखं्या पथृ्वीमा व ृ हुदँजैाँदा र ितनीहरूका छोरीहरू जन् म,े 2 परमशे् वरका छोराहरूले मानव-जाितका

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

7
1 परम भलुे नोआलाई भन् नभुयो, “त ँ र तरेा सबै जहान जहाजिभ आओ । िकनिक मरेो साम ु यो पसु्तामा मलैे तलँाई

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

जन्तसुम्म पथृ्वीको सतहमा भएको हरेक ाणीसाथै आकाशका चराचरुुङ्गीहरू मािसए । ितनीहरू सबै नै पथृ्वीबाट नष् ट ग रए
। नोआ र ितनीिसत जहाजमा हुनहेरू मा बाँचे । 24 एक सय पचास िदनसम्म पथृ्वीमा पानी घटेन ।

8
1 परमशे् वरले नोआ, ितनीिसत जहाजमा भएका सबै जङ्गली पशहुरू र सबै पा लने पशहुरूलाई सम्झनभुयो । परमशे् वरले

पथृ्वीमा बतास चलाइिदनभुयो, र पानी घट्न थाल्यो । 2 अगाधका मलूहरू र स्वगर्का झ्यालहरू बन्द ग रए, अिन पानी पनर्
रोिकयो । 3 जल लयको पानी पथृ्वीमा िबस्तारै घ ो, र एक सय पचास िदनपिछ पानी िनकै घ ो । 4 सातौँ मिहनाको स ौँ
िदनमा जहाज आरारातका पवर्तहरूमा अिडयो । 5 दसौँ मिहनासम्म पानी िनरन्तर घ टरह् यो । त्यही मिहनाको पिहलो िदनमा
पवर्तहरूका टाकुराहरू दखेा परे । 6 चा लस िदनपिछ नोआले आफूले बनाएको जहाजको झ्याल खोले । 7 ितनले एउटा
कागलाई उडाइिदए र जिमनको पानी नसकुुञ् जलेसम्म त्यो यताउता उिडरह् यो । 8 त्यसपिछ जिमनको सतहबाट पानी घटेको
छ िक छैन भनरे हनेर् ितनले एउटा ढुकुरलाई पठाए । 9 तर ढुकुरले आफ्नो खु ा राख् ने ठाउँ कतै पाएन, र त्यो जहाजमा नै
ितनीकहाँ फक्य िकनिक पानीले अझै पिन परैु जिमनलाई ढािकरहकेो िथयो । ितनले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई समाती
जहाजिभ ल्याए । 10अरू सात िदन पखर ितनले फे र जहाजबाट त्यस ढुकुरलाई पठाइिदए । 11साँझमा त्यो ढुकुर ितनीकहाँ
फक्य । हरे! त्यसको चचु् चोमा भखर्रै टिपएको ताजा भ ाक्षको पात िथयो । त्यसलै,े पानी जिमनबाट घटेछ भनी नोआले
थाहा पाए । 12 अरू सात िदन पखर ितनले फे र त्यस ढुकुरलाई पठाइिदए । त्यो फे र फकर ितनीकहाँ आएन । 13 नोआको
छ सय एक वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा जिमनबाट पानी सकु्यो । नोआले जहाजको छत खोलरे बािहर हरेे र ितनको
सकु्खा भिूम दखेे । 14 दो ो मिहनाको स ाइसौँ िदनमा जिमन सकु्खा भयो । 15 परमशे् वरले नोआलाई भन् नभुयो, 16 “त,ँ
तरेी पत् नी, तरेा छोराहरू र तरेा बहुारीहरू जहाजबाट िनस्केर आओ । 17 तिँसत भएका सबै जीिवत ाणीहरू अथार्त ्पक्षीहरू,
पशहुरू, पथृ्वीको सतहमा हरेक घ ने ाणीलाई तसँगँै बािहर लएर आइज तािक ितनीहरू पथृ्वीमा पशस्त मा ामा फल्द-ैफुल्द,ै
व ृ हुदँ ै र भ रदँै जाऊन ्।” 18 त्यसलैे नोआ आफ्ना छोराहरू, आफ्नी पत् नी र आफ्ना बहुारीहरूसगँै बािहर िनस्के । 19 हरेक
जीिवत ाणी, हरेक घ ने जन्त,ु हरेक पक्षी र पथृ्वीमा चलहल गन हरेक ाणी ितनीहरूका आ-आफ्ना जात-जातअनसुार
जहाजबाट बािहर िनस्के । 20 नोआले परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाए । ितनले श ु पशहुरू र श ु पक्षीहरूमध्ये केहीलाई
लई वदेीमा होमब ल चढाए । 21 परम भलुे यसको सगुन्ध लनभुएपिछ आफ्नो मनमा भन् नभुयो, “मानव-जाितको दयको

मनसाय बाल्यावस्थादे ख नै दषु् ट हुने भए तापिन म उसको कारणले गदार् फे र भिूमलाई ाप िदनछैेन,ँ न त मलैे अिहले गरेजस्तै
फे र हरेक जीिवत ाणीलाई सवर्नाश गनछु । 22 पथृ्वी रहुञ् जलेसम्म िबउ छन र कटनी गन समय, जाडो र गम , ीष् म र
िहउँद अिन िदन र रातको अन्त्य हुनछैेन ।
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9
1 त्यसपिछ परमशे् वरले नोआ र ितनका छोराहरूलाई आिशष ् िदनभुयो र भन् नभुयो, “फल् द-ैफुल्द,ै व ृ हुदँ ै र पथृ्वीमा

भ रदँै जाओ । 2 जिमनमा चलहल गन हरेक जीिवत ाणी, आकाशका हरेक पक्षी, जिमनमा घ ने हरेक जन्त ु र समु का सबै
माछामािथ ितमीहरूको डर र ास रहनछे । ती ितमीहरूका हातमा स ु म्पएका छन ् । 3 हरेक चलहल गन ाणी ितमीहरूका
िन म्त भोजन हुनछेन ्। मलैे ितमीहरूलाई ह रया वनस्पितहरू िदएजस्तै अब म ितमीहरूलाई सबै थोक िदन्छु । 4 तर ितमीहरूले
मास ु त्यसको ाण िदने रगतसमते नखाओ । 5 तर ितमीहरूको ाण िदने रगतको साटो म लखेा लनछुे । हरेक पशबुाट म
ाणको साटो लनछुे । आफ्नो भाइको हत्या गन हरेक मािनसको हातबाट म त्यस मािनसको ाणको साटो लनछुे । 6 जसले

मािनसको रगत बगाउछँ मािनस ारा नै त्यसको रगत बगाइनछे, िकनिक परमशे् वरले मािनसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनभुयो
। 7 ितमीहरूचािह ँ पथृ्वीमा फल्द-ैफुल्द,ै व ृ हुदँ,ै फैलदँै जाओ ।” 8 त्यसपिछ परमशे् वरले नोआ र ितनका छोराहरूलाई
यसो भन् नभुयो, 9 “मरेो कुरा सनु! ितमीहरू र ितमीहरूपिछ आउने ितमीहरूका सन्तानहरू, ितमीहरूसगँै भएका हरेक जीिवत
ाणी अथार्त ्10 पक्षीहरू, पा लने पशहुरू र जहाजबाट बािहर आउनदेे ख पथृ्वीमा भएका हरेक जीिवत ाणीिसत म मरेो करार

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

10
1 ियनीहरू नोआका सन्तानहरू िथए, अथार्त,् शमे, हाम, र यपेते । जल लयपिछ ितनीहरूका छोराहरू जन्मे । 2 गोमरे,

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

11
1अिहले सारा पतृ्वीमा एउटै भाषा िथयो र शब्दहरू पिन उही िथए । 2 ितनीहरू पवूर्ितर जाँदा, ितनीहरूले िशनारको भिूममा

एउटा मदैान भे ाए र ितनीहरू त्यही बसे । 3 ितनीहरूले आपसमा भन,े “आओ, ईंटहरू बनाऔ ँर ितनीहरूलाई रा री पलौँ ।”
ितनीहरूसगँ ढुङ्गाको स ामा ईंट िथयो र िहलोको स ामा अलक ा िथयो । 4 ितनीहरूले भन,े “आओ, हा ो िन म्त एउटा
सहर बनाऔ ँर आकाश नै छुने एउटा धरहरा िनमार्ण गर् यौँ अिन नाउँ कमाऔ ँ। यिद हामीले यसो गरनौँ भने हामी सारा पथृ्वीभ र
छरपष् ट हुनछेौँ ।” 5 यसलैे परम भु परमशे् वर आदमका सन्तानहरूले िनमार्ण गरेका त्यो सहर र धरहरा हनेर् तल आउनभुयो
। 6 परमे भलुे भन् नभुयो, “हरे, ितनीहरू एउटै भाषामा एउटै मािनसझै ँ छन ्अिन ितनीहरूले यसो गनर् सरुु ग ररहकेा छन ् ।
ितनीहरूले गनर् चाहकेो कुनै पिन कुरा ितनीहरूको िन म्त असम्भव हुनछैेन । 7 आओ, हामी तल जाऔ ँ र ितनीहरूका भाषा
खलबलाइ िदऔ,ँ तािक ितनीहरू एउटाले भनकेो अकार्ले बझु् न सकून ् ।” 8 यसलैे परम भलुे ितनीहरूलाई सारा पथृ्वीभ र
छरपष् ट पान ुर्भयो र ितनीहरूले त्यो सहर िनमार्ण गनर् छोडे । 9 यसकारण, यसको नाउँ बाबले रा खयो, िकनभने परम भलुे
त्यहाँ सारा पथृ्वीको भाषा खलबलाउनभुयो अिन त्यहाँबाट नै परम भलुे ितनीहरूलाई सारा पथृ्वीभ र छरपष् ट पा्न ुर्भयो ।
10 ियनीहरू शमेका सन्तानहरू िथए । जल लयको दईु वषर्पिछ शमे सय वषर्को हुदँा ितनी अपर्क्षदेका िपता बने । 11 शमे
अपर्क्षदेका िपता भएपिछ ितनी पाँच सय वषर्सम्म बाँचे । ितनका अरू छोराहरू र छोरीहरू पिन भए । 12अपर्क्षद पैतँीस वषर्को
हुदँा ितनी शलेहका िपता बने । 13 अपर्क्षद शलेहका िपता भएपछो ितनी ४०३ वषर् बाँचे । ितनका अरू छोराहरू र छोरीहरू
पिन भए । 14 शलेह तीस वषर्का हुदँा ितनी एबरेला िपता बने । 15 शलेह एबरेका िपता भएपिछ ितनी ४०३ वषर् बाँचे । ितनी
अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 16 एबरे तीस वषर्को हुदँा ितनी पलेगेका िपता बने । 17 पलेगेका िपता भएपिछ
एबरे ४३० वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 18 पलेगे तीस वषर्को हुदँा ितनी रऊका िपता बने ।
19 रऊका िपता भएपिछ पलेगे २०९ वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 20 रऊ ब ीस वषर्को हुदँा
ितनी सरूगका िपता भए । 21 सरूगका िपता भएपिछ रऊ २०७ वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए ।
22 सरूग तीस वषर्को हुदँा ितनी नाहोरका िपता बने । 23 नाहोरका िपता भएपिछ सरूग दईु सय वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू
र छोरीहरूका िपता पिन भए । 24 नाहोर उनन्तीस वषर्को हुदँा ितनी तरेहका िपता बने । 25 तरेहको िपता बनपेिछ नाहोर ११९
वषर् बाँचे । ितनी अरू छोराहरू र छोरीहरूका िपता पिन भए । 26 तरेह स री वषर्को हुदँा ितनी अ ाम, नाहोर र हारानका
िपता बने । 27 तरेहका सन्तानहरू ियनीहरू िथए । तरेहस अ ाम, नाहोर र हारानका िपता भए अिन हारान लोतका िपता बने
। 28 हारान ितनको िपता तरेहसको साम ु नै ितनको जन्म थलो अथार्त ्कल्दीहरूको ऊरमा मरे । 29 अ ाम र नाहोरले िववाह
गरे र प त् न ल्याए । अ ामकी प त् नको नाउँ साराई िथयो र नाहोरकी प त् नको नाउँ िमल्का िथयो, ितनी हारानको छोरी िथइन ्
अिन हारान िमल्का र ियस्काका िपता िथए । 30 सारा बाँझी िथइन;् ितनको कुनै बालबच् चाहरू िथएनन ्। 31 तरेहले ितनका
छोरो अ ाम, हारानाका छोरो लोत र ितनकी बहुारी साराई अथार्त ् ितनका छोरो अ ामको प त् नलाई लए र कनानितर जान
ितनीहरू कल्दीहरूको ऊरितर गए । तर ितनीहरू हारानमा आए र त्यहाँ नै बसे । 32 तरेह २०५ वषर् बाँचे र ितनी हारानमा नै मरे
।

12
1 परम भलुे अ ामलाई भन् नभुयो, “तरेो दशे, तरेा नातदेारहरू र तरेो िपताको घरानाबाट मलैे तलँाई दखेाउने मलुकुितर जा

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

13
1 अ ाम, ितनकी पत् नी र ितनीसगँ भएका सबै थोक लएर िम बाट मािथ नगेवेितर गए । लोत पिन ितनीसगँै गए ।

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

14
1 यो अ ापले, एल्लासारका राजा अय क र एलाममा राजा कदोलार्ओमरे र गोयीमका राजा ितदालको समयमा भएको

िथयो । 2 ितनीहरूले सदोमका राजा बरेा, गमोराका राजा िबशार्, अद् माका राजा िशनाब, सबोियमका राजा शमेबेरे र बलेा
(अथार्त ् सोअरका) िवरु य ु गरे । 3 यी पिछल्ला पाँच जना राजाहरू िस ीम अथार्त ् मतृ सागरको बेसँीमा भलेा भए ।
4 ितनीहरूले बा वषर्सम्म कदलार्ओमरेको सवेा गरे तर ते ौँ वषर्मा ितनीहरूले िव ोह गरे । 5अिन चौधौँ वषर्मा, कदोलार्ओमरे
र ितनीिसत भएका राजाहरू आए र अस्तरेोत-केणममा रपाईहरूलाई, हाममा जजूीहरूलाई, शाविेकयार्तमैमा एमीहरूलाई, 6 र
होरीहरूलाई सइेरको पहाडी दशेमा मरुभिूम निजक रहकेो  एल-पारानसम्म आ मण गरे । 7 त्यपिछ ितनीहरू फक | र एन-
िमशपातमा (अथार्त ्कादशेमा) आए अिन अमालकेीहरूका सबै दशेहरू र हाससेोन-तामारमा बस् ने एमोरीहरूलाई पराजीत गरे
। 8 त्यसपिछ सदोमका राजा, गमोराका राजा, अदमाका राजा, सबोियमका राजा र बलेा (अथार्त ्सोअरका) राजा िनस्के अिन
िस ीमको बेसँीमा य ु को िन म्त तयार भए । 9 एलामका राजा कदोलार्ओमरे, गोयीमका राजा ितदाल, िशनारका राजा अ ापले,
एल्लासारका राजा अय क; पाँच राजाका िव र चार राजा । 10 िस ीमको बेसँी अलक ाको धापले भ रएको िथयो, र सदोम
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र गमोराका राजाहरू भाग,े ितनीहरू त्यसमा खसे । बाँकी रहकेाहरू पहाडितर भागे । 11 यसलैे राजाहरू सदोम र गमोराका सबै
मालसामानहरू, ितनीहरूका रासनहरू लगे र आफ्नो बाटो लागे । 12|जब ितनीहरू गए, | ितनीहरूले अ ामका भाइका छोरा
लोतलाई पिन ितनका सबै मालसामानसगँै लग,े जो सदोममा बसोबास ग ररहकेा िथए । 13 उम्केर आएका एक जानले िह ू
अ ामलाई भने । ितनी एश्कोल र अनरेका भाइ म केा फलाँटका रूखहरू निजक बिसरहकेा िथए, ितनीहरू सबै अ ामका
िम हरू िथए । 14जब अ ामले ितनका नातदेारलाई श हुरूले कब्जा गरेको कुरा सनु,े ितनले आफ् ना घरमा नै जन्मकेा ता लम
ाप् त ३१८ जना मािनसहरू लएर ितनले ितनीहरूलाई दानसम्म नै खदेे । 15 ितनले आफ् ना मािनसहरूलाई राती ितनीहरू िवरु

समहू-समहूमा िवभाजन गरे र ितनीहरूलाई आ मण गरे अिन ितनीहरूलाई होबासम्म खदे,े जनु दमस्कसको उ र पछर् । 16|
ितनले आफ् ना सबै सम्पि हरू पिन िफतार् ल्याए र ितनका नातदेार र ितनका मालसामानहरू साथै मिहलाहरू र अन्य मािनसहरू
पिन ल्याए । 17अ ामले कदोलार्ओमरे र ितनीसगँ भएका राजाहरूलाई परािजत गरेर फकपिछ, सदोमका राजा ितनलाई भटे्न
शावकेो (अथार्त ्राजाको उपत्यका) उपत्यकामा गए । 18 शालमेका राजा मल्कीसदेकेले रोटी र दाखम लएर आए । ितनी
सव च् चका पजूाहारी िथए । 19 ितनले उनलाई यसो भन्दै आशोष ्िदए, “स्वगर् र पथृ्वी स ृ ष् ट गन ुर् हुने परमशे् वरले अ ामलाई
आिशष ् िदनभुएको होस ् । 20 सव च् च परमशे् वर धन्यको हौऊन,् जसले ित ा श हुरूलाई ित ा हातमा समु्पनभुएको छ ।”
तब अ ामले ितनका सबै थोकको दशांश उनलाई िदए । 21 सदोमका राजाले अ ामलाई भन,े “मािनसहरू मलाई दऊे र सबै
मालसामानहरू आफैले लजैाऊ । 22 अ ामले सदोमका राजालाई भन,े “मलैे सव च् च परमशे् वर, स्वगर् र पथृ्वीका स ृ ष् टकतार्
परम भमुा शपथ खाएको छु, 23मलैे तपाईंबाट एउटा धागोम जु ाको िफ ा वा कुनै पिन कुरा लनछैेन, तािक 'मलैे अ ामलाई
धनी बनाएको छु' भनी तपाईंले किहल्यै भन् न सक् नहुुनछैेन । 24 मलैे जवान मािनसहरूले खाएका र मसगँ गएका मािनसहरूका
भाग बाहके कुनै कुरा लनछैेन । आनरे, एश् कोल र म लेे आफ् ना भाग लऊेन ्।

15
1 यी सबै कुराहरू भएपिछ दशर्नमा अ ामकहाँ यसो भन् ने परम भकुो वचन आयो, “अ ाम, नडराऊ । म नै तरेो ढाल तरेो

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

16
1 अब अ ामकी पत् नी साराईले ितनको िन म्त कुनै सन्तान जन्माएकी िथइनन,् तर ितनकी हागार नाम गरेकी एउटी िम ी

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

17
1 अ ाम उनान्सय वषर्को हुदँा परम भु ितनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो र ितनलाई भन् नभुयो, “म सवर्श क् तमान ्परमशे् वर हु ँ । मरेो

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

18
1 िदउसँोको गम मा म केा फलाँटका रुखहरूछेउमा भएको आफ् नो पालको ढोकामा अ ाहाम बसकेो बलेा परम भु

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

उठे, र आफ्नो महुारलाई भइँुसम्मै िनहुराएर दण्डवत ्गरे । 2 ितनले भने “मरेा मा लक, म िबन्ती गदर्छु, िक आफ्नो दासको
घरिभ आउनहुोस,् आजको रात यहीँ िबताउनहुोस,् र आफ्ना पाउ धनुहुोस ् । त्यसपिछ िबहान सबरैे उठेर तपाईंहरू आफ्नो
बाटो लाग् न सक् नहुुन्छ ।” उनीहरूले जवाफ िदए, “होइन, हामी सहरको चोकमा नै रात िबताउनछेौँ । 3 तर ितनले उनीहरूलाई
ज्यादै आ ह गरे, त्यसकैारण उनीहरू ितनीसगँै घरिभ वशे गरे । ितनले भोजनमा खिमर नराखकेो रोटी तयार गरे, र उनीहरूले
खाए । 4 तर उनीहरू सतु् नअिग सदोम सहरका सबै यवुा र जवान, र सहरका सबै भागबाट सबै मािनसहरू आएर त्यस घरलाई
घरेे । 5 ितनीहरूले लोतलाई बोलाएर भन,े “साँझ ितमीकहाँ आएका मािनसहरू कहाँ छन?् उनीहरूलाई बािहर हामीकहाँ
ल्याऊ, तािक हामी ितनीहरूसगँ सतु् न सकौँ ।” 6 यसकैारण लोत ढोकाबाट बािहर मािनसहरूकहाँ िनस् के र आफू िनस् केपिछ
ढोका थिुनिदए । 7 ितनले भन,े “मरेा भाइहरू, म िबन्ती गदर्छु, यस्तो दषु् ट काम नगन ुर्होस ्। 8 हने ुर्होस,् मरेा दईु छोरी छन ्जो
कुनै मािनससगँ सतुकेा छैनन ् । म िबन्ती गदर्छु, मरेा छोरीहरूलाई तपाईंहरूकहाँ ल्याउन िदनहुोस,् र तपाईंहरूको नजरमा जे
असल लाग्छ ितनीहरूसगँ त्यही गन ुर्होस ्। केवल यी मािनसहरूलाई केही नगन ुर्होस,् िकनभने उनीहरू मरेो छतको छायामिुन
आएका पाहुना हुन ्।” 9 ितनीहरूले भन,े “पिछ हट!्” ितनीहरूले यसो पिन भन,े “यो यहाँ परदशेी भएर बस् न आएको िथयो,
र अिहले हा ो न्यायकतार् भएको छ! अब हामी ितनीहरूलाई भन्दा तलँाई नरा ो वहार गनछौँ ।” ितनीहरूले ती मािनसहरू
र लोतको िवरु मा दबाब िदए, र ढोका भत् काउनको िन म्त निजक आए । 10 तर ती मािनसहरूले आफ्ना हात िनकालरे
लोतलाई ितनीहरूसगँै घरिभ ताने र ढोका बन्द ग रिदए । 11 त्यसपिछ लोतका पाहुनाहरूले घरको ढोकाबािहर भएका
मािनसहरू, जवान र व ृ दवुलैाई हार गरी अन्धा बनाइिदए, र ितनीहरू ढोका खोज् ने यास गदार्-गद थाके । 12 त्यसपिछ ती
मािनसहरूले लोतलाई भन,े “के ितमीकहाँ अरू कोही छन?् जवुाइँ, छोराहरू, छोरीहरू, र यस सहरमा ित ा जो कोही छन,्
सबलैाई यस सहरबाट बािहर लजैाऊ । 13 िकनभने हामीले यो ठाउँलाई नष् ट गनर् लागकेा छौ,ँ िकनभने परम भकुो अिग यस
सहरको िवरु मा दोषहरू यित ठुला भएका छन,् िक उहाँले हामीलाई यस सहरलाई नष् ट पानर् पठाउनभुएको छ ।” 14 लोत
बािहर गए, र ितनले आफ्ना छोरीहरूलाई िववाह गनर् ितज्ञा गरेका जवुाइँहरूसगँ यसो भन,े “िछ ै, यस ठाउँबाट िन स्कहाल,
िकनभने परम भलुे यस सहरलाई नष् ट पानर् लाग् नभुएको छ ।” तर ितनका जवुाइँहरूलाई ितनले ठ ा गरेझै ँ लाग्यो । 15 जब
िझसिमसे िबहान भयो, ती स्वगर्दतूहरूले लोतलाई यसो भन,े “जाऊ, यहाँ भएका ित ी पत् नी र ित ा छोरीहरूलाई लजैाऊ,
र यस सहरको दण्डमा ितमी नष् ट हुनछैेनौ ।” 16 तर ितनले अलमल गनर् थाले । त्यसकैारण ती मािनसहरूले लोत, ितनकी
पत् नी, र ितनका दईु छोरीका हातहरू समात,े िकनभने परम भु ितनी ित दयाल ु हुनहुुन्थ्यो । उनीहरूले ितनीहरू सबलैाई बािहर
िनकाल,े र सहरबािहर पठाए । 17 जब उनीहरूले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल,े ती मािनसहरूमध्ये एकजनाले भन,े “आफ्नो
ाण बचाउनको िन म्त भाग! पछािड फक नहरे, वा कतै समतल ठाउँमा नबस । पहाडहरूितर भाग र ितमीहरू नष् ट हुनछैेनौ

।” 18 लोतले ितनीहरूलाई भन,े “होइन, मरेा मा लकहरू! 19 तपाईंका द ृ ष् टमा तपाईंको दासले कृपा पाएको छ, र मरेो
ाण बचाउनको िन म्त ममािथ तपाईंहरूले ठुलो दया दखेाउनभुएको छ, तर म पहाडहरूितर भाग् न स क्दन,ँ िकनभने ममािथ

िवपि आइलाग् नछे र म मनछु । 20 हने ुर्होस,् त्यहाँको सहर भाग् नको िन म्त निजक छ, र त्यो सानो पिन छ । कृपया, मलाई
त्यहाँ भाग् न िदनहुोस ् (के त्यो सानोचािह ँ होइन र?), र मरेो जीवन बच् नछे ।” 21 उनले ितनलाई भन,े “ ठक छ, म ित ो
यो अनरुोध पिन परुा गनछु र ितमीले उल्लखे गरेको त्यस सहर म नष् ट गिदर्न ँ । 22 िछटो गर! त्यहाँ भाग, िकनभने ितमी
त्यहाँ नपगुसेम्म म केही गनर् स क्दन ँ ।” यसकैारण त्यस सहरलाई सोअर भिनयो । 23 लोत सोहर पगु् दा घाम उदाइसकेको
िथयो । 24 त्यसपिछ परम भलुे सदोम र गमोरामािथ आकाशबाट गन्धक र आगो बसार्उनभुयो । 25 उहाँले ती सहरहरू, सबै
समतल भिूम, र ती सहरहरूका बािसन्दाहरू, र भिूममा उब्जकेा सबै िबरुवाहरूलाई नष् ट पान ुर्भयो । 26 तर लोतकी पत् नीले
पछािड फकर हे रन,् जो ितनको पिछ-पिछ िथइन,् र ितनी ननुको िढक् का बिनन ् । 27 अ ाहाम िबहान सबरैे उठे र ितनी
परम भकुो साम ु उिभएको ठाउँमा गए । 28 उनले सदोम र गमोरातफर् र सबै समतल भिूममा हरेे । उनले त्यस भिूमबाट भ ीको
धवुाँझै ँ मािथितर धवुाँ आइरहकेो दखेे । 29 परमशे् वरले समतल भिूमका सहरहरूलाई नष् ट गन ुर्भएपिछ, उहाँले अ ाहामलाई
सम्झनभुयो । उहाँले लोतले बसोबास गरेका सहरहरूलाई नष् ट गन ुर्हुदँा, लोतलाई त्यस िवनाशको माझबाट बािहर िनकाल् नभुयो
। 30 तर लोत आफ्ना दईु छोरीसगँ सोअरबाट पहाडहरूमा बसोबास गनर् गए, िकनभने ितनी सोअरमा बस् न डराए । यसकैारण,
ितनी र ितनका दईु छोरीहरू एउटा गफुामा बसे । 31 जठेीले कान्छीलाई भिनन,् “हा ा बबुा व ृ भएका छन,् र सारा ससंारको
रीितअनसुार हामीसगँ सतु् ने कहीँ पिन कोही मािनस छैन । 32 आऊ, हा ो बबुालाई म िपउन लगाऔ,ँ अिन हा ो बबुाको
वशंलाई िबस्तार गनर् हामी उहाँसगँ सतुौँ ।” 33 यसकैारण त्यस रात ितनीहरूले आफ्ना बबुालाई म िपउन लगाए । त्यसपिछ
जठेीचािह ँ िभ गइन ्र आफ्ना बबुासगँ सिुतन;् ितनी किहले सिुतन ् र किहले उ ठन ्भन् ने उनलाई प ो नै भएन । 34 अक
िदन जठेीले कान्छीलाई भिनन,् “सनु, गएको रात म मरेो बबुासगँ सतु े ँ । आजको रातमा पिन उहाँलाई म िपउन लगाऔ,ँ
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र हा ो बबुाको वशं िवस्तार गनर्को िन म्त ितमी गएर उहाँसगँ सतु ।” 35 यसकैारण, ितनीहरूले आफ्ना बबुालाई त्यस रात
पिन म िपउन लगाए, र कान्छीचािह ँ गएर उनीसगँ सिुतन ्। ितनी किहले सिुतन ्र किहले उ ठन ्भन् ने उनलाई प ो नै भएन
। 36 यसरी लोतका दवुै छोरीहरू आफ्ना बबुाबाट गभर्वती भइन ्। 37 जठेीले एउटा छोरो जन्माइन,् र त्यसको नाउँ मोआब
रा खन ्। वतर्मान समयका मोआबीहरूका पखुार् उनी नै हुन ् । 38 कान्छी छोरीले पिन एउटा छोरा जन्माइन,् र त्यसको नाउँ
बने-अमी रा खन ्। वतर्मान समयका अम्मोनीहरूका पखुार् उनी नै हुन ्।

20
1 अ ाहाम त्यहाँबाट नगेवेको भिूमतफर् गए, र कादशे र शरूको िबचमा बसे । उनी गरारमा बसोबास गन एक परदशेी

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

21
1आफूले भन् नभुएअनसुार परम भलुे सारालाई ध्यान िदनभुयो, र आफूले ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले साराको िन म्त गन ुर्भयो ।

2 सारा गभर्वती भइन ्र अ ाहामको व ृ अवस्थामा परम भलुे उनलाई भन् नभुएकै समयमा उनको िन म्त एउटा छोरो जन्माइन ्
। 3 आफू र साराबाट जन्मकेो आफ्नो छोरोको नाउँ अ ाहामले इसहाक राखे । 4 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ आफ्नो छोरो
आठ िदनको हुदँा अ ाहामले ितनको खतना ग रिदए । 5 आफ्नो छोरो ज न्मदँा अ ाहाम सय वषर्का िथए । 6 साराले भिनन,्
“परम भलुे मलाई हाँसो िदनभुएको छ; सनु् नहेरू हरेक मसगँै हाँस् नछेन ्।” 7 ितनले फे र भिनन,् “साराले छोराछोरी हरेचाह
गनछे भनरे अ ाहामलाई कसले भन् निेथयो र, तर उनको व ृ अवस्थामा मलैे उनको िन म्त एउटा छोरो जन्माएकी छु!”
8 त्यो बालक बढ्दै गयो र त्यसले दधू खान छो ो, र इसहाकले दधू खान छोडकेो िदन अ ाहामले एउटा ठुलो भोजको
आयोजना गरे । 9 िम ी हागारले अ ाहामबाट जन्माएकी छोरोले ठ ा ग ररहकेो साराले दे खन ् । 10 त्यसकैारण ितनले
अ ाहामलाई भिनन,् “त्यस कमारी स् ी र त्यसको छोरोलाई बािहर िनका लिदनहुोस,् िकनिक त्यस कमारी स् ीको छोरो मरेो
छोरो इसहाकसगँै उ रािधकारी बन् नछैेन ।” 11 आफ्नो छोरोको कारण यो कुरा अ ाहामको िन म्त धरैे दःुखदायी िथयो ।
12 तर परम भलुे अ ाहामलाई भन् नभुयो, “त्यो केटो र तरेी कमारी स् ीको िन म्त दःुख नमान ्। यस िवषयमा साराले तलँाई
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भनकेी सबै कुराहरू तैलँ े सनु,् िकनिक इसहाक ारा नै तरेा वशंहरूको नाम रहनछे । 13 त्यस कमारी स् ीको छोरोबाट पिन म
एउटा जाित तयार गनछु िकनिक त्यो तरैे वशं हो ।” 14अ ाहाम सबरैे उठे, अिन रोटी र पानीको एउटा मशक लएर हागारको
काँधमा रा खिदए । उनले बालकलाई ितनकै साथमा िदएर पठाए । ितनी त्यहाँबाट गइन ्र बशेबाको उजाड-स्थानमा भौँता रन ्
। 15 जब मशकको पानी स क् कयो, ितनले बालकलाई एउटा पो ोमिुन छोिडन ्। 16 त्यसपिछ ितनी त्यस बालकबाट केही
दरुी (क रब एउटा काँडले पार गन दरुी) मा गएर बिसन ्र भिनन,् “मलैे यस बालकको मतृ्य ु हनेर् नपरोस ्।” त्यस बालकबाट
केही दरुीमा बसरे ितनले आफ्नो सोर उचा लन ्र रोइन ्। 17 परम भलुे त्यस बालकको सोर सनु् नभुयो, र स्वगर्बाट परम भकुो
एउटा दतूले हागारलाई बोलाएर भन,े “हागार, ितमीलाई के कुराले सताइरहकेो छ? नडराऊ, िकनिक त्यस बालक भएको
ठाउँबाट त्यसको सोर परम भलुे सनु् नभुएको छ । 18 उठ, त्यस बालकलाई उठाऊ, र त्यसलाई उत्सािहत गराऊ, िकनभने म
त्यसबाट एउटा महान ्जाित खडा गनछु । ” 19 त्यसपिछ परम भलुे ितनका आखँा खो लिदनभुयो, र ितनले पानीको एउटा
कुवा दे खन ्। ितनी गएर त्यस मशकमा पानी भ रन,् अिन बालकलाई पानी िदइन ्। 20 परम भु त्यस बालकसगँ हुनहुुन्थ्यो,
र ऊ बढ्दै गयो । ऊ उजाड-स्थानमै बस्थ्यो र एउटा धनधुार्री बन्यो । 21 ऊ पारानको उजाड-स्थानमा बस्दा, उसकी आमाले
उसको िन म्त िम बाट एउटा पत् नी ल्याइिदइन ्। 22 त्यस समय अबीमलेके र ितनका सनेापित पीकोलले अ ाहामलाई यसो
भन,े “ितमीले गन सबै कुरामा परम भु ितमीसगँै हुनहुुन्छ । 23 यसकैारण अब मसगँ यहाँ परम भकुो साम ु ितज्ञा गर, िक
ितमीले म, मरेा सन्तित र मरेा उ रािधकारीहरूसगँ कुनै छल गनछैनौ । मलैे ितमीलाई ितज्ञामा जस्तो िवश् वसनीयता दखेाएँ
ितमीले पिन त्यस्तै िवश् वसनीयता म, र ितमी बसोबास गद आएको यस भिूम ित दखेाउन ू ।” 24 अ ाहामले भन,े “म ितज्ञा
गदर्छु ।” 25 अ ाहामले अबीमलेकेसगँ ितनका नोकरहरूले उनीबाट खोसकेा पानीको कुवाको िवषयमा पिन गनुासो गरे ।
26अबीमलेकेले भन,े “यो काम कसले गर् यो मलाई थाहा भएन । ितमीले यस िवषयमा मलाई पिहले नै भननेौ, र मलैे यसबारे
आजसम्म केही सनुकेो छैन ँ ।” 27 यसकैारण अ ाहामले भडेाहरू र गाई-गोरुहरू अबीमलेकेलाई िदए, र ितनीहरूले ितज्ञा
गरे । 28 त्यसपिछ आफ्नो बगालबाट अ ाहामले सातवटा पाठी छुट् ाए । 29 अबीमलेकेले अ ाहामलाई भन,े “ितमीले
छुट् ाएर राखकेो यी सात पाठीको अथर् के हो?” 30 ितनले जवाफ िदए, “यो कुवा मलैे खनकेो हु ँ भनी साक्षी होस ्भनरे
यी सात पाठी तपाईंले मरेा हातबाट ाप् त गन ुर्हुनछे ।” 31 यसकैारण उनले त्यस ठाउँलाई बशेबा भने िकनभने ितनीहरू दवुलै े
ितज्ञा गरेका िथए । 32 ितनीहरूले बशेबामा ितज्ञा गरे, र त्यसपिछ अबीमलेके र सनेापित पीकोल प लश्तीहरूको भिूममा

फक । 33अ ाहामले बशेबामा एउटा झ्याउको बोट रोपे । त्यसपिछ उनले अनन्तका परमशे् वरको आराधना गरे । 34अ ाहाम
धरैे िदन प लश्तीहरूको भिूममा परदशेी भएर नै रहे ।

22
1 यी कुराहरूपिछ परमशे् वरले अ ाहामको जाँच गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ए अ ाहाम!” अ ाहमले भन,े

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

23
1 सारा एक सय स ाइस वषर् बाँिचन ्। साराका जीवनमा वषर्हरू यी नै िथए । 2 सारा कनान दशेको िकयर्त-अबार् अथार्त ्

हे ोनमा म रन ्। अ ाहामले साराको िन म् त शोक र िवलाप गरे । 3 त्यसपिछ अ ाहाम आफ्नी पत् नीको लाश भएको ठाउँबाट
उठे, र हतेका छोराहरूलाई यसो भन,े 4“म तपाईंहरूका िबचमा एक वासी हु ँ । मसगँ भएको लाशलाई गाड ्न िचहानको लािग
तपाईंहरूसगँ भएको कुनै जिमन मलाई िदनहुोस ्।” 5 हतेका छोराहरूले अ ाहामलाई भन,े 6 “मा लक, हा ा कुरा सनु् नहुोस ्
। तपाईं हा ो िबचमा परमशे् वरका राजकुमार हुनहुुन्छ । हा ा िचहानमध् ये सबभैन् दा असलचािह ँ छानरे लाश गाड ्नहुोस ्।
तपाईंले लाशलाई गाड्नहुोस,् हामीमध् ये कसलैे पिन आफ् नो िचहान तपाईंलाई िदन इन् कार गनछैन ।” 7 तब अ ाहामले उठेर
त्यस दशेका मािनसहरू अथार्त ् हतेका छोराहरूका अिग िनहुरेर दण् डवत ्गरे । 8 ितनले ितनीहरूलाई यसो भन,े “यिद मलैे
यो लाश गाड्न तपाईंहरूलाई मन् जरु छ भने मरेो कुरो सनु् नहुोस ् र सोहोरका छोरा ए ोनिसत मरेो िन म् त िबन् ती ग रिदनहुोस ्।
9 उनका खतेको छेउमा भएको आफ् नो मक् पलेाको ओडार मलाई बचे् न भिनिदनहुोस ् । उनले त्यो जिमन परुा दाममा गाड्ने
ठाउँको िन म्त सावर्जिनक रूपमा मलाई बचेनू ् ।” 10 त् यस बलेा ए ोन हतेका छोराहरूका माझमा बिसरहकेा िथए, र जित
जना उनका सहरको वशे ारको अगािड आएका िथए, ती सबलैे सनु् ने गरी िह ी ए ोनले अ ाहामलाई भन,े 11 “होइन, मरेा
भ,ु मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। म तपाईंलाई त् यो खते र त् यसमा भएको ओडार पिन िदन् छु । मरेा मािनसहरूका छोराहरूकै सामनु् ने

म त् यो तपाईंलाई िदन् छु। म तपाईंलाई लाश गाड्नको िन म्त त्यो िदन्छु ।” 12 अ ाहामले फे र त् यस दशेका मािनसहरूलाई
दण् डवत ्गरे । 13 अिन ितनले त् यस ठाउँका मािनसहरूले सनु् ने गरी ए ोनलाई भन,े “तर यिद तपाईंको मन् जरुी भए मरेो कुरा
सनु् नहुोस ्। म त् यस जग् गाको मोल ितनछु । मबाट पसैा लनहुोस,् र म त्यहाँ लाश गाड्नछुे 14 ।” ए ोनले अ ाहामलाई भन,े
15 “हे मरेा भ,ु मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। जग् गाको मोल चाँदीका चार सय िसक् का हो, तर मरेो र तपाईंको बीचमा त् यो के हो
र? लाशलाई गाड ्नहुोस ्।” 16 अ ाहामले ए ोनको कुरा माने र ितनले ए ोनलाई हतेका छोराहरूका सामनु् ने उनले भने जस्तै
व् यापारीहरूमा च लत तौलबमोिजम चाँदीका चार सय िसक् का जोखरे उनलाई िदए । 17 यसरी मक् पलेामा म नेरेको ए ोनको
खते र त् यसिभ भएका ओडार र रूखहरूसमते ए ोनले 18 त् यस सहरका ढोकाको अगािड आएकाहरू हतेका छोराहरू सबकैा
साम ु अ ाहामको अिधकारमा िदए । 19 त् यसपिछ अ ाहामले आफ् नी पत् नी सारालाई कनान दशेमा म नेरेको, अथार्त ्हे ोनमा
भएको मक् पलेाक खतेको ओडारमा गाडे । 20 यसरी त् यो खते र त् यसमा भएको ओडारसमते िह ीहरूका तफर् बाट िचहानको
रूपमा अ ाहामको अिधकारमा भयो ।
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1अ ाहाम िदन धरैे खाएर बढुा भइसकेका िथए र परम भलुे ितनलाई सबै कुरामा आिशष ्िदनभुएको िथयो । 2अ ाहामले

आफ् नो घरको सबै भन्दा परुानो र ितनीसगँ भएका सबै कुराहरूका अ ख् तयार गन मखु नोकरलाई भन,े “तरेो हात मरेो ित ामिुन
राख ्3अिन तैलँ े अिहले म बसकेो ठाउँका कनानीका छोरीहरूमध् ये कसलैाई पिन मरेो छोरोकी पत् नीको रूपमा ल्याइिदने छैनस ्
भनी म तलँाई स् वगर् र पथृ् वीका परम भु परमशे् वरको यो शपथ खान लाउछुँ । 4 तर तैलँ े मरेो दशेमा मरैे कुटुम् बकहाँ गएर मरेो
छोरा इसहाकको लािग एउटी पत् नी ल् याउनछेस ् ।” 5 त्यस नोकरले ितनलाई भन्यो, “यिद त् यो स् ी मरेो पिछ लागरे यस
दशेमा आउने इच् छा ग रन भने मलै े के गन? के मलैे तपाईंका छोरालाई जनु दशेबाट तपाईं आउनभुयो त् यहीँ नै लजैान?े”
6 अ ाहामले त् यसलाई भन,े “तैलँ े मरेो छोरालाई त् यहाँ फकार्एर नलान ू ! 7 मलाई मरेा िपताको घर र मरेो जन् मभिूमबाट यहाँ
ल् याउनहुुने स् वगर् र पथृ् वीका परम भु परमशे् वरले शपथ खाई मसगँ यसो भनरे ितज्ञा गन ुर्भएको छ, ‘तरेा सन् तानलाई म यो
दशे िदनछुे,’ उहाँले नै आफ् ना दतू तरेो अिगअिग पठाउनहुुनछे, र तैलँ े मरेो छोराको लािग त् यहाँबाट एउटी पत् नी ल् याउनछेस ्
। 8 त् यो केटी तरेो पिछ आउन इच् छा ग रन भने त ँ मरेो यो शपथबाट मकु् त हुनछेस ् । केवल तैलँ े मरेो छोरालाई चािह ँ त् यहाँ
फकार्एर नलजैान ू ।” 9 त्यसलैे त् यस नोकरले आफ् ना मा लक अ ाहामको ित ामिुन हात राखरे यस िवषयमा ितनीिसत शपथ
खायो । 10 आफ् ना मा लकका दशवटा ऊँट लएर त्यो नोकर िबदा भयो । त्यसले आफ्ना मा लकबाट सबै िकिसमका सौगात
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पिन लएर गयो । ऊ िबदा भएर अराम-नाहारैमितर नाहोरको सहरमा गयो । 11 त्यसले ऊँटहरूलाई सहरको बािहर इनारको
निजकै घ ुडँा टेक् न लगायो । त्यो साँझपख स् ीहरू पानी भनर् आउने बलेा िथयो । 12 अिन त्यसले ाथर्ना गर् यो, “हे परम भु
मरेा मा लकका परमशे् वर, आज मलाई मरेो काममा सफल गराएर मरेा मा लक अ ाहामलाई आफ् नो दया दखेाउनहुोस ्।
13 हने ुर्होस,् म यो इनारनरे उिभरहकेो छु, र सहरका मािनसहरूका छोरीहरू पानी भनर्लाई आउँदै छन ्। 14 यसलैे यसो होस ्:
जनु कन् यालाई म ‘ित ो गा ो मितर पानी िपउनलाई ढल् काइदऊे’ भन ुलँा, र जसले मलाई ‘खानहुोस,् म तपाईंका ऊँटहरूलाई
पिन खवुाइिदन् छु’ भ न् छन,् ितनलाई नै तपाईंले आफ् ना दास इसहाकको िन म् त रोज् नभुएको होस ्। तपाईंले मरेा मा लकलाई
करारको दया दखेाउनभुएको रहछे भन् ने म त् यसबैाट थाहा पाउनछुे ।” 15 त् यसले यो भिनसकेको पिन िथएन, रबकेा काँधमा
गा ो राखरे आइन ्। ितनी अ ाहामका भाइ नाहोरकी पत् नी िमल् काको छोरो बतएूलकी छोरी िथइन ् । 16 ती जवान स् ी
अत् यन् त सनु् दरी र कुमारी िथइन ्। ितनको कुनै मािनसिसत पिन सहवास भएको िथएन । इनारमा ओलर ितनले गा ोमा पानी
भ रन ्र उक् लरे आइन ्। 17 तब त् यो नोकर ितनलाई भटे गनर् दगरु् यो र भन् यो, “कृपया ित ो गा ोबाट मलाई अ लकता पानी
िपउन दऊे ।” 18 ितनले “हजरू, िपउनहुोस ्” भनरे तरुुन् तै गा ो झा रन,् र आफ् नो हातमा गा ो राखरे त् यसलाई पानी िपयाइन ्।
19 त् यसलाई िपउन िदइसकेपिछ ितनले भिनन,् “तपाईंका ऊँटहरूका िन म् त पिन ितनीहरूले िपई नसकुञ् जले म पानी उघाएर
िदनछुे ।” 20 तब ितनले झ ै आफ् नो गा ोको पानी डुडँमा खन् याएर फे र पानी उघाउन इनारितर दौडरे गइन,् र ितनले सबै
ऊँटहरूका िन म् त पिन पानी उघाइिदइन ्। 21 त् यो मािनसचािह ँ परम भलुे आफ् नो या ा सफल ग रिदनभुएको हो िक होइन
भनी थाहा पाउनलाई चपु लागरे ितनलाई हे रर ो । 22 ऊँटहरूले पानी खाइसकेपिछ त् यस मािनसले छ ाम तौलका सनुको
एउटा नत् थ र एक सय ाम जित तौलका सनुका बालाहरू िझकेर 23 भन् यो, “ितमी कसकी छोरी हौ? कृपया मलाई भन,
के ित ा बबुाको घरमा रात गजुानर्को िन म्त हा ो िन म्त ठाउँ छ?” 24 ितनले त् यसलाई भिनन,् “म नाहोरबाट िमल् काले
जन् माएका बतएूलकी छोरी हु ँ ।” 25 ितनले त् यसलाई अझै भिनन,् “हामीसगँ दाना र पराल शस् त छन,् र रात गजुानर्लााई
कोठा पिन छन ्।” 26 तब त् यस मािनसले आफ् नो िशर िनहुराएर परम भकुो आराधना गर् यो । 27 त्यसले भन्यो, “परम भ,ु
मरेा मा लक अ ाहामका परमशे् वर धन् यका हुनहुुन् छ, जसले मरेा मा लक ितको करारको दया र िवश् वस् तता त् याग् नभुएको छैन
। परम भलुे नै मलाई डोर् याएर मरेा मा लकका कुटुम् बको घरमा ल् याइिदनभुएको छ ।” 28 तब ती कन् या गइन ् र आफ् नी
आमाका प रवारलाई सबै कुरा बताइन ् । 29 रबकेाका लाबान नाउँ भएका एक जना दाजु िथए । लाबान दौडरे बािहर
बाटोमा इनारनरे भएका त् यस मािनसितर गए । 30 जब उनले आफ् नी बिहनीको नाकमा नत् थ र हातमा बाला दखेे र “त् यस
मािनसले मलाई यसो भन् यो” भन् ने कुरा आफ् नी बिहनीबाट सनु,े तब उनी त् यस मािनसकहाँ गए, त्यो मािनस इनारको छेउमा
ऊँटहरूका निजकै उिभइरहकेो िथयो । 31 त्यसपिछ लाबानले भन,े “हे परम भकुा आशीवार्दी जन, आउनहुोस ्। िकन बािहरै
उिभरहनहुुन् छ? मलैे तपाईंको िन म् त घर र ऊँटहरूका लािग ठाउँ तयार पा रराखकेो छु ।” 32 तब त् यो मािनस घरमा गयो र
ऊँटहरूका भारीहरू झार् यो । उटँहरूलाई पराल र दाना िदइयो, अिन त्यस मािनस र त् यसिसत हुने मािनसहरूका िन म् त खु ा
धनुे पानी पिन िदइयो । 33 ितनीहरूले त् यसको साम ु खानकुेरा पिन रा खिदए, तर त् यसले भन् यो, “जबसम् म मरेो समाचार म
भ न् दन ँ तबसम् म म केही खान् न ँ ।” तब लाबानले भन,े “ल, भन् नहुोस ्।” 34 त् यसले भन् यो, “म अ ाहामको एक नोकर हु ँ ।
35 परम भलुे मरेा मा लकलाई धरैे आिशष ्िदनभुएको छ र ितनी एक ठुला मािनस भएका छन ्। उहाँले ितनलाई बगालहरू
र बथानहरू, सनुचाँदी, दास-दासी, ऊँटहरू र गधाहरू िदनभुएको छ । 36 मरेा मा लककी पत् नी साराले बढुसेकालमा ितनको
िन म् त एक जना छोरो जन्माइन,् र उनलैाई ितनले आफ् ना सबै कुरा िदएका छन ्। 37 मरेो मा लकले मलाई यसो भनरे शपथ
खान लाएका छन,् ‘तैलँ े मरेो छोराको लािग म अिहले बसकेो दशेका कनानीहरूका छोरीहरूमध् ये कुनै पिन िववाह गनर्लाई
नल् याउन ू । 38 बरु, तैलँ े मरेा िपताका प रवार र मरेा कुटुम्बहरूकहाँ गएर मरेो छोराको िन म्त पत् नी ल्याउन ू ।' 39 मलैे मरेो
मा लकलाई भने,ँ 'सायद त् यो स् ी मरेो साथमा आउन मा न्दन होला?' 40 ितनले मलाई भन,े ‘जनु परम भकुो सामनु् ने म
िहडँ ्छु, उहाँले नै आफ् ना दतू तिँसत पठाउनहुुनछे, र तरेो कायर् सफल हुनछे, तािक तैैलँ े मरेो कुटुम् ब र मरेा िपताको घरबाट
मरेो छोराको लािग एउटी पत् नी ल् याउनछेस ्। 41 तर त ँ मरेो कुटुम् बकहाँ पिुगस ्र ितनीहरूले ितनलाई िदएनन ्भने त ँ मरेो यस
शपथबाट छुट ्नछेस ्।' 42 यसलैे आज इनारमा आइपगुरे मलैे यसो भने,ँ 'हे परम भ,ु मरेा मा लक अ ाहामका परमशे् वर, मरेो
या ा सफल गराइिदने तपाईंको इच्छा भए, 43 म इनारको छेउमा उिभरहछुे, पानी भनर्लाई आउने स् ीलाई मलैे 'ित ो गा ोबाट
मलाई अ लकता पानी िपउन दऊे,' भन् दा 44 ितनले मलाई “खानहुोस,् र म तपाईंका ऊँटहरूलाई पिन पानी उघाइिदनछुे,”
भिनन ्भन,े मरेा मा लकका छोराको लािग परम भलुे ठहराउनभुएको स् ी त्यही होस ्। 45 “मलैे यी कुरा मनमनै भिनसक् न
अिग न,ै हने ुर्होस,् रबकेा काँधमा आफ् नो गा ो बोकेर आइन,् र इनारमा ओलर पानी उघाइन ्। मलैे ितनलाई भने,ँ ‘कृपया
मलाई पानी िपउन दऊे ।’ 46 “ितनले तरुुन् तै आफ् नो काँधबाट गा ो झारेर भिनन,् ‘िपउनहुोस ्र म तपाईंका ऊँटहरूका िन म् त
पिन पानी िपउन िदनछुे ।’ तब मलैे पानी िपएँ, र ितनले मरेा ऊँटहरूलाई पिन पानी िपउन िदइन ्। 47 “मलैे ितनलाई ‘ितमी
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कसकी छोरी हौ?’ भनी सोधे ँ । “ितनले भिनन,् ‘नाहोर र िमल् काका छोरा बतएूलकी छोरी हु ँ ।’ तब मलैे ितनको नाकमा
नत् थ र हातमा बालाहरू लगाइिदएँ । 48अिन मलैे आफ् नो िशर िनहुराएर परम भकुो आराधना गरे,ँ र मरेा मा लक अ ाहामका
परम भु परमशे् वरलाई धन् यको भने,ँ जसले मरेा मा लककै भाइकी नाितनी ितनका छोराको िन म् त प ा लगाउन मलाई ठक
बाटोमा डोर् याउनभुएको िथयो । 49 अब तपाईंहरू मरेा मा लकसगँ करारको िवश् वासयोग् यता र भरोसायोग्य व् यवहार गन ुर्हुन् छ
भने मलाई भन् नहुोस ्। होइन भने पिन मलाई भन् नहुोस,् र म दािहन-ेदे े जता हुन् छ लाग ुलँा ।” 50 तब लाबान र बतएूलले
जवाफ िदए, “यो कुरा परम भबुाट नै हुन आएको हो । हामी तपाईंलाई खराब अथवा असल केही भन् न सक् दनैौँ । 51 हने ुर्स,्
रबकेा तपाईँको सामनु् ने छे । त् यसलाई लएर जानसु,् र परम भलुे भन् नभुएजस् तै गरी त्यो तपाईंका मा लकका छोराकी पत् नी

होस ्।” 52 ितनीहरूका कुरा सनुपेिछ अ ाहामको नोकरले भइँूमा िनहुरेर परम भलुाई दण् डवत ्गर् यो । 53 तब त् यसले सनु
र चाँदीका गहनाहरू र लगुाहरू ल् याएर रबकेालाई िदयो । त् यसले ितनका दाजु र आमालाई पिन मलू् यवान ्उपहारहरू िदयो
। 54 तब त् यो र त् यसका साथमा भएका मािनसहरूले खाए र िपए । ितनीहरूले त् यो रात त् यहीँ िबताए अिन िबहान उठेपिछ
त् यसले भन् यो, “मरेा मा लककहाँ जान अब मलाई िबदा िदनहुोस ्।” 55 रबकेाका दाजु र आमाले भन,े “कन् यालाई कम्तीमा
पिन दस िदन यहीँ हामीसगँ रहन िदनहुोस ्। त् यसपिछ ितनी गए हुन् छ ।” 56 तर त् यसले ितनीहरूलाई भन् यो, “परम भलुे
मरेो या ा सफल गराउनभुएको हुनाले मलाई नअलमल् याउनहुोस ्। मलाई जान िदनहुोस,् र म मरेा मा लककहाँ जानछुे ।”
57 ितनीहरूले भन,े “हामी कन् यालाई बोलाउँछौँ र ितनलाई सोध्छौँ ।” 58अिन ितनीहरूले रबकेालाई डाकेर सोध,े “के ितमी
यस मािनसको साथमा जान् ौ?” ितनले भिनन,् “म जान् छु ।” 59 यसकैारण ितनीहरूले आफ् नी बिहनी रबकेालाई ितनकी
सिेवकासगँै अ ाहामको नोकर र त् यसका मािनसहरूका साथमा पठाइिदए । 60 ितनीहरूले रबकेालाई आिशष ्िदएर भन,े “हे
हा ी बिहनी, ितमी हजारौँ हजारका आमा होऊ, र ित ा सन् तानले ितनीहरूसगँ दशु् मनी गनहरूका सहरका वशे ारहरू कब् जा
गरून ्।” 61 तब रबकेा उ ठन ् र ितनका सहलेीहरूसगँ ऊँटहरूमा चढरे त् यस मािनसको पिछ लािगन ् । यसरी रबकेालाई
लएर त् यो नोकर आफ् नो बाटो लाग् यो । 62 अब इसहाक नगेवेमा बसोबास ग ररहकेा िथए, उनी बअेर-लह-ैरोइबाट भखर्रै

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

25
1 अ ाहामले अक एउटी पत् नी िववाह गरे । 2 ितनको नाउँ कतरूा िथयो । ितनले अ ाहामबाट िज ान, योक्षान, मदान,

िम ान, ियशबाक र शहूलाई जन् माइन ्। 3 योक्षान शबेा र ददानका िपता भए । अश् शरूी, लतशूी र लऊम् मीहरू ददानका सन् तान
िथए । 4 िम ानका छोराहरूचािह ँ एपा, एपरे, हानोक, अबीदा र एल् दा िथए । यी सबै कतरूाका सन् तान िथए । 5 अ ाहामले
आफूसगँ भएका सबै थोक इसहाकलाई िदए । 6 तर आफू जीिवत छदँै ितनका उपपत् नीप का छोराहरूलाई उनले उपहारहरू
िदए, र आफ् ना छोरा इसहाकबाट छुट् याएर ितनीहरूलाई पवूर् दशेितर पठाए । 7अ ाहाम जम् मा एक सय पचह र वषर्सम् म बाँचे
। 8 अ ाहाम परुा जीवन िजएर बढ़ुसेकालमा मरे, र आफ् ना मरेका िपता-पखुार्हरूसगँ िमल् न गए । 9 ितनका छोराहरू इसहाक
र इश् माएलले ितनलाई िह ी सोहोरको छोरा ए ोनको खतेमा भएको म नेिजकको मक् पलेाको ओडारमा गाडे । 10 त् यो खते
अ ाहामले हतेका छोराहरूबाट िकनकेा िथए । अ ाहाम आफ् नी पत् नी सारािसत त् यहीँ नै गािडए । 11 अ ाहामको मतृ् यपुिछ
परमशे् वरले ितनका छोरा इसहाकलाई आिशष ्िदनभुयो, र इसहाक बअेर-लह-ैरोइ निजकै बसोबास गरे । 12 साराकी कमारी
िम ी हागारप बाट जन् मकेो अ ाहामको छोरो इश् माएलका सन्तान ियनै िथए । 13 जन् म मको सचूीअनसुार इश् माएलका
छोराहरूका नाउँ यी नै िथएः इश् माएलको जठेो छोरो नबायोत, केदार,अदबले, 14 िमब् साम, िमश् मा, दमुा, मस् सा, 15हदद, तमेा,
यतरू, नापीश र केदमा । 16 इश् माएलका छोराहरू यी नै िथए । ितनीहरूका बस् ती र छाउनीहरूअनसुार ती बा कुलनायकका
नाउँ यी नै िथए । 17 इश् माएलको जम् मा उमरे एक सय सैिँतस वषर् हुदँा ितनको मतृ् य ु भयो र ितनी आफ् ना िपता-पखुार्हरूसगँै
िमल् न गए । 18 ितनीहरूको बसोबास िम को िसमानानिजक भएको अश् शरू दशेितर पन हवीलादे ख शरूसम् म िथयो । ितनीहरू
एक-अकार्को श तुामा बसे । 19 अ ाहामका छोरा इसहाकको व ृ ान् त यही हो । अ ाहाम इसहाकका िपता भए । 20 प न-
आरामका अरामी बतएूलकी छोरी अरामी लाबानकी बिहनी रबकेासगँ िववाह गदार् इसहाक जम्मा चा लस वषर्का िथए ।
21 ितनी बाँझी भएकी हुनाले इसहाकले आफ् नी पत् नीको िन म् त परम भसुगँ ाथर्ना गरे । परम भलुे ितनको ाथर्ना सनु् नभुयो,
र ितनकी पत् नी रबकेा गभर्वती भइन ्। 22 ितनको गभर्मा भएका बालकहरू एक-अकार्सगँ लड्न लाग,े र ितनले भिनन ्
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“मलाई िकन यस् तो भयो?” ितनले यसको बारेमा परम भसुगँ सोिधन ्। 23 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो कोखमा दईु
जाित छन,् तरेो गभर्दे ख नै दईु जाित छु नछेन ्। एक जाित अक भन् दा बलवान ्हुनछे, र जठेाले कान् छाको सवेा गनछ ।”
24 ितनको सतु् केरी हुने बलेा आउँदा ितनको कोखमा जमु् ल् याहा िथए । 25 जठेोचािह ँ शरीरभ र रौँको लगुा लगाएजस् तै रातो
वणर्को जन् म् यो । ितनीहरूले त् यसको नाउँ एसाव राखे । 26 त् यसपिछ त् यसको भाइ बािहर िनस्क्यो । त्यसको हातले एसावको
कुकुर् च् चा समाितरहकेो िथयो । त् यसको नाउँ याकूब रा खयो । इसाहककी पत् नीले ितनीहरूलाई जन् माउदँा ितनी साठी वषर्
पगुकेा िथए । 27 बालकहरू बढ,े र एसावचािह ँ िसपाल ु िसकारी र मदैानमा डु लिहडँ ्ने मािनस भए, र याकूबचािह ँ पालमा
बिसरहने शान् त स् वभावका मािनस भए । 28 इसहाकले एसावलाई माया गथ, िकनभने उनले िशकार गरेर ल् याएको मास ु ितनले
खान पाउथँे । तर रबकेाले चािह ँ याकूबलाई माया गिथर्न ्। 29 याकूबले सरुुवा पकाए । एसाव मदैानबाट आए, र उनी भोकले
कमजोर भएका िथए । 30 एसावले याकूबलाई भन,े “कृपया, मलाई त् यो रातो सरुुवा खान दऊे, म थिकत छु ।” यसकैारण
उनलाई एदोम भिनयो । 31 याकूबले भन,े “पिहले तपाईंको ज् यषे् ठ-अिधकार मलाई बचे् नहुोस ्।” 32 एसावले भन,े “हरे,
म त मन आटेँको छु । मलाई त् यो ज् यषे् ठ-अिधकारको के काम?” 33 याकूबले भन,े “पिहले मसगँ शपथ खानहुोस ्।” तब
एसावले शपथ खाए, र यसरी उनले आफ् नो ज् यषे् ठ-अिधकार याकूबलाई बचेे । 34 याकूबले एसावलाई रोटी र दालको सरुुवा
िदए । एसावले खानपान गरे अिन उठेर आफ् नो बाटो लागे । यसरी एसावले आफ् नो ज् यषे् ठ-अिधकारलाई ल याए ।

26
1 अ ाहामको समयमा परेको पिहलो अिनकालबाहके त् यस दशेमा अक अिनकाल पिन पर् यो । इसहाक प लश् तीहरूका

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

27
1जब इसहाक व ृ भए र ितनका आखँा कमजोर भएर दखे् न नसक् ने भए, तब ितनले आफ् ना जठेा छोरा एसावलाई बोलाएर

भन,े “ए मरेो छोरो ।” उनले ितनलाई जवाफ िदए, “हजरु, म यहीँ छु ।” 2 ितनले भन,े “हरे,् म व ृ भएँ । मरेो मन िदनको
बारेमा मलाई थाहा छैन । 3 अब तरेा हितयारहरू, अथार्त ्तरेो ठो ो र धन ु लएर मदैानमा जा, र मरेो िन म् त िसकार गर ्।
4 मलाई मनपन स् वािदष् ठ तरकारी बनाई मकहाँ ले तािक यो खाएर मरेो मतृ् यअुिग म तलँाई आिशष ्िदऊँ ।” 5 इसहाकले
आफ्नो छोरो एसावसगँ कुरा गरेको रबकेाले सिुनन ्। एसाव िशकार मारेर ल् याउन मदैानमा गए । 6 रबकेाले आफ् ना छोरा
याकूबलाई भिनन,् “हरे,् तरेा िपताले तरेो दाजु एसावसगँ यसो भनरे कुरा गरेको मलैे सनुे ँ । 7 ‘िसकार मारेर मकहाँ ले र मलाई
मनपन स् वािदष् ठ तरकारी बना तािक यो खाएर मरेो मतृ् यअुिग परम भकुो सामनु् ने तलँाई आिशष ्िदन सकँू ।’ 8 यसकारण
यसकारण ए मरेो छोरो, मलैे तलँाई िदएका आज्ञा मान ्। 9 बथानमा गएर दईुवटा असल पाठा लएर आइज, र म तरेा बबुालाई
मनपन स् वािदष् ठ तरकारी बनाउनछुे । 10 अिन तैंले त् यो तरेा बबुाकहाँ लजैा, तािक ितनले यो खाएर आफ् नो मतृ् यअुिग तलँाई
आिशष ्दऊेन ्।” 11 याकूबले आफ् नी आमा रबकेालाई भन,े “हने ुर्होस,् मरेा दाजु एसाव रौँ नै रौँ भएका मािनस हुन ्, र मचािह ँ
रौँ नभएको छु । 12 सायद मरेा िपताले मलाई छाम् नहुुनछे, र उहाँको साम ु म छली दे खनछुे । मलैे ममािथ आिशष ्होइन,
सराप ल्याउनछुे ।” 13 ितनकी आमाले ितनलाई भिनन,् “हे मरेो छोरो, जनुसकैु सराप भए पिन त्यो ममािथ नै परोस ्। केवल
मरेो कुरा मान,् र गएर ती मकहाँ ले ।” 14 तब ितनी गएर ती पाठा ल् याए र आमालाई िदए, र ितनकी आमाले याकूबका
बबुालाई मनपन स् वािदष् ठ तरकारी तयार ग रन ्। 15 रबकेाले घरमा भएका आफ् ना जठेो छोरो एसावका असल लगुाहरू
िझकेर आफ्नो कान् छा छोरो याकूबलाई लगाइिदइन ्। 16 बा ाका पाठाका छालाहरू ितनले याकूबका हात र घाँटीका रौँ
नभएका भागमा लगाइिदइन,् 17 अिन आफूले तयार पारेका स् वािदष् ठ तरकारी र रोटी आफ् ना छोरा याकूबका हातमा िदइन ्।
18 याकूबले आफ् ना िपताकहाँ गएर भन,े “बबुा ।” इसहाकले भन,े “ह,ँ त ँ को होस ्?” 19 याकूबले आफ् ना िपतालाई भन,े
“म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु ँ । तपाईंले मलाई भनबेमोिजम मलैे गरेको छु । अब उठेर बस् नहुोस,् र मलैे ल् याएको िसकारको
मास ु खानहुोस,् र मलाई आिशष ्िदनहुोस ्।” 20 इसहाकले आफ् ना छोरालाई भन,े “मरेो छोरो, कसरी तैलँ े यित चाँडै त् यो
भे ाउन सिकस ्?” ितनले भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले यसलाई मकहाँ ल्याउनभुयो ।” 21 इसहाकले याकूबलाई भन,े
“मरेो छोरो, निजकै आइज, त ँ मरेो छोरो एसाव होस ्िक होइनस ्म छामरे थाहा पाउन सकँू ।” 22 याकूब आफ् ना िपताको
निजकै गए, र इसहाकले ितनलाई छामरे भन,े “सोर त याकूबको हो, तर हातहरू त एसावकै हुन ्।” 23 ितनका हातहरू
ितनका दाजु एसावकै हातजस् ता रौँ नै रौँ भएका हुनाले इसहाकले ितनलाई िचननेन ्, त्यसलैे इसहाकले ितनलाई आिशष ्िदए ।
24 इसहाकले सोध,े “के त ँ साँच् चै मरेो छोरो एसाव नै होस ्?” याकूबले जवाफ िदए, “म एसाव नै हु ँ ।” 25 तब इसहाकले
भन,े “तैलँ े िशकार गरेको मास ु यहाँ ल,े र म खानछुे, र तलँाई आिशष ्िदऊँ ।” याकूबले त् यो मास ु आफ् ना िपताकहाँ ल् याए
। उनले खाए र याकूबले दाखम पिन लिगिदए, र उनले िपए । 26 तब ितनका िपता इसहाकले ितनलाई भन,े “ मरेो छोरो,
मरेो निजकै आएर मलाई मलाई चमु्बन गर ।्” 27 याकूब निजक गएर आफ् ना िपतालाई चमु्बन गरे । अिन इसहाकले ितनका
लगुाहरूको गन् ध सुघँरे यसो भनी आिशष ्िदए, “हरे, मरेो छोराको बास् ना, परम भलुे आिशष ्िदनभुएको खतेको बास् नाजस् तै
छ । 28 परमशे् वरले तलँाई आकाशको शीत र पथृ् वीको चरुता अिन धरैे दाखम र अन् न दऊेन ्। 29 मािनसहरूले तरेो सवेा
गरून ्र जाित-जाितहरूले तलँाई दण् डवत ्गरून ्। तरेा दाजभुाइहरूको मा लक बन,् र तरेी आमाका छोराहरूले तलँाई दण् डवत ्
गरून ्। तलँाई सराप् नहेरू सबै ािपत होऊन,् र तलँाई आिशष ्िदनहेरू सबलैे आिशष ्पाऊन ्।” 30 इसहाकले आिशष ्िदइसक् ने
िबि कै याकूब आफ् ना िपता इसहाकको उप स्थितबाट िनस् केर गएका मा िथए, उनका उनका दाजु एसाव िशकार खलेरे
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आइपगुे । 31 उनले पिन स् वािदष् ठ तरकारी तयार गरेर आफ् ना िपताकहाँ ल् याए । उनले आफ् नो िपतालाई भन,े “बबुा, उठेर
आफ् नो छोराले ल् याएको िसकार खानहुोस,् र मलाई आिशष ्िदनहुोस ्।” 32 उनका िपता इसहाकले उनलाई सोध,े “त ँ को
होस ्?” उनले उ र िदए, “म तपाईंको जठेो छोरो एसाव हु ँ ।” 33 इसहाक बसेरी कामे र भन,े “त्यसो भए िसकार मारेर
यहाँ मकहाँ ल् याउने त्यो को िथयो? त ँ आउन अिग नै मलै े त् यो सबै खाएर त् यसलाई आिशष ्िदइसकँे । वास्तवमा, त् योचािह ँ
आशीवार्दी हुनछे।” 34 जब एसावले आफ् ना िपता इसहाकका कुरा सनुे तब उनी अत् यन् तै िव ल भई चक सोरले रोए र
आफ् ना िपतालाई भन,े “हे मरेा बबुा, मलाई पिन आिशष ्िदनहुोस ्।” 35 इसहाकले भन,े “तरेो भाइ छल गरेर आयो, र तैंले
पाउने आिशष ्लग्यो ।” 36 एसावले भन,े “त् यसको नाउँ याकूब रा खएको के ठकै होइन? िकनभने त् यसले मलाई दईु पल् ट
ठग्यो । त् यसले मरेो ज् यषे् ठ-अिधकार हर् यो, र अिहले मलैे पाउने आिशष ्पिन लग् यो ।” उनले फे र भन,े “के तपाईंले मरेो
िन म् त एउटै आिशष ्पिन जगडेा राख् नभुएको छैन?” 37 इसहाकले एसावलाई जवाफ िदए, “हरे,् मलैे त् यसलाई तरेो मा लक
तलु् याइसकँे । र त् यसका सबै दाजभुाइहरूलाई मलैे त् यसका दास तलु् याएँ । अन् न र दाखम ले मलैे त् यसलाई तपृ् त पारेको छु
। अब तरेो िन म् त म के गनर् सक् छु र, छोरो?” 38 एसावले आफ् ना िपतालाई भन,े “तपाईंिसत मरेो िन म्त एउटै मा आिशष ्
छैन र मरेा बबुा? मलाई पिन त आिशष ्िदनहुोस ्।” एसाव डाँको छोडरे रोए । 39 उनका िपता इसहाकले जवाफ िदएर
भन,े “हरे,् त ँ बस् ने जिमन पथृ् वीको शस् तताबाट बािहरै हुनछे, आकाशको शीतबाट बािहर । 40 तैंले आफ् नो तरवारको बलले
जीिवका चलाउनछेस ्र तैंले तरेो भाइको सवेा गनछस ्। तर जब तैंले िव ोह गनछस,् तब त् यसको जवुा तरेो काँधबाट हल् लाएर
फ् याँक् नछेस ्।” 41आफ् ना िपताले याकूबलाई िदएको त् यस आिशष ्ले गदार् एसावले ितनलाई घणृा गनर् लागे । एसावले हृदयमा
भन,े “मरेा िपताको शोकको बलेा निजकै छ । त् यसपिछ म मरेो भाइ याकूबलाई मानछु ।” 42 ितनका जठेा छोरा एसावको
यो कुरा रबकेालाई सनुाइयो । यसकारण रबकेाले आफ् ना कान् छा छोरा याकूबलाई बोलाएर भिनन,् “हरे,् तरेो दाजु एसावले
तलँाई मान िवचार गरेर आफ् नो िच बझुाएको छ । 43 यसकारण मरेो छोरो, मलैे भनकेो कुरा मान ्र हारानमा मरेा दाजु
लाबानकहाँ भागरे जा । 44 त ँ ित तरेो दाजकुो रस नमरुञ् जले केही िदन त् यहाँ उनीसगँ बस ्र 45 तैंले त्यसमािथ गरेको काम
िबसर्न्छ । त्यसपिछ म तलँाई त् यहाँबाट लन पठाउनछुे । मलैे एकै िदनमा ितमीहरू दवुै जनालाई िकन गमुाउन?े” 46 रबकेाले
इसहाकलाई भिनन,् “यहाँका िह ी स् ीहरूको कारण मरेो जीवनै हरैान भइसक् यो । यिद याकूबले यस दशेका स् ीहरूजस्तै
िह ीका छोरीहरूमध् ये एउटीलाई िववाह गर् यो भने मरेो लािग मरेो जीवनको के फाइदा हुन् छ र?”
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1 इसहाकले याकूबलाई बोलाएर आशीवार्द िदए, र यसो भनरे आज्ञा गरे, “तैलँ े कनानी स् ीहरूबाट आफ्नो िन म्त पत् नी

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

निजक भडेाका ितनवटा बगाल बिसरहकेा िथए । िकनिक त् यही इनारबाट ितनीहरूले बगाललाई पानी खवुाउथँ,े र इनारको मखु
ढाक् ने ढुङ्गा ठुलो िथयो । 3 सबै बगालहरू त् यहाँ जम् मा भएपिछ गोठालाहरूले इनारको मखुबाट ढुङ्गा गडुाएर भडेाहरूलाई
पानी खान िदन् थे । त् यसपिछ ितनीहरूले त्यो ढुङ्गालाई इनारको मखुमा फे र पिहलकैे ठाउँमा रा खिदन् थे । 4 याकूबले
ितनीहरूलाई भन,े “हे मरेा भाइ हो, ितमीहरू कहाँका हौ?” ितनीहरूले भन,े “हामी हारानका हौँ ।” 5 उनले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरू नाहोरका छोरो लाबानलाई िचन् छौ?” ितनीहरूले भन,े “हामी ितनलाई िचन् छौँ ।” 6 उनले ितनीहरूलाई सोध,े
“के उहाँ सन् चै हुनहुुन् छ?” ितनीहरूले भन,े “उहाँ सन् चै हुनहुुन् छ, र हने ुर्होस,् उहाँकी छोरी राहले भडेाहरू लएर आउँदै
िछन ्।” 7 याकूबले भन,े“ हरे, मध्य िदन भएको छ । भडेा-बा ाहरूलाई जम् मा गन बलेा भएको छैन । भडेाहरूलाई पानी
खवुाएर जाओ र ितनीहरूलाई चनर् दओे । 8 ितनीहरूले भन,े “सबै बगालहरू जम् मा नभई हामी ितनीहरूलाई पानी खवुाउन
सक्दनैौँ । त्यसपिछ यी मािनसहरूले इनारको मखुको ढुङ्गो हटाउनछेन,् अिन हामी भडेाहरूलाई पानी खवुाउनछेौँ ।” 9याकूब
ितनीहरूसगँ कुरा ग ररहकैे बलेा , राहले आफ् ना बबुाका भडेाहरू लएर त् यहाँ आइपिुगन,् िकनिक ितनले भडेाहरू चराउदँै
िथइन ् । 10 जब याकूबले आफ् ना मामा लाबानकी छोरी राहले र लाबानका भडेाहरू दखे,े याकूबले निजक आएर इनारको
मखुको ढुङ्गा गडुाए, अिन आफ् ना मामा लाबानका भडेाहरूलाई पानी खवुाए । 11 तब याकूबले राहलेलाई चमु्बन गरे र
डाको छोडरे रोए । 12 याकूबले राहलेलाई आफू ितनका बाबकुो नातदेार र रबकेाको छोरा भएको कुरा बताए । तब राहले
दौडरे गइन ्र आफ् ना बाबलुाई यो कुरा बताइन ्। 13 आफ् ना भािनज याकूब आएको समाचार पाउने िबि कै लाबान ितनलाई
भटे ्नलाई दौडरे गएर ितनलाई अगँालो हालरे चमु् बन गरे, अिन ितनलाई आफ् नो घरमा ल् याए । याकूबले लाबानलाई सबै कुरा
बताइिदए । 14 लाबानले ितनलाई भन,े “वास् तवमा ितमी मरेो हाड र मास ु हौ ।” त्यसपिछ याकूब ितनीसगँ क रब एक मिहना
बसे । 15 त्यसपिछ लाबानले याकूबलाई भन,े “मरेा नातदेार हुदँमैा ितमीले िस ैँमा मरेो सवेा गन ुर्पछर् र? ित ो ज् याला कित
हो मलाई भन ।” 16 लाबानका दईु जना छोरी िथए । जठेीको नाउँ लआे र कान् छीको नाउँ राहले िथयो । 17 लआेका आखँा
धिमला िथए, तर राहलेचािह ँ शारी रक रूपमा सडुौल र हनेर्मा सनु् दरी िथइन ्। 18 याकूबले राहलेलाई मे गरे, त्यसलैे ितनले
भन,े “तपाईंकी कान् छी छोरी राहलेको िन म् त म सात वषर्सम् म तपाईंको सवेा गनछु ।” 19 लाबानले भन,े “त् यसलाई अक
मािनसलाई िदनभुन्दा त ितमीलाई िदन ु नै असल हो । मसगँै बस ।” 20 यसकारण याकूबले राहलेको िन म् त सात वषर्सम् म सवेा
गरे । राहले ित ितनको मेको कारण ितनलाई त् यो समय ितनलाई थोरै िदनजस् तो लाग् यो । 21 त् यसपिछ याकूबले लाबानलाई
भन,े “मलैे सवेा गन िदनहरू परुा भएको हुनाले मलाई मरेी पत् नी िदनहुोस ्तािक म ितनीसगँ िववाह गनर् सकँू ।” 22 तब लाबानले
त् यस ठाउँका सबै मािनसहरू जम् मा गरेर भोज िदए । 23साँझमा उनले आफ् नी छोरी लआेलाई याकूबकहाँ ल् याइिदए, र याकूबले
ितनीसगँ सहवास गरे । 24 लाबानले आफ् नी कमारी िजल् पालाई आफ् नी छोरी लआेकी कमारी हुनलाई िदए । 25 याकूबले
िबहान हदेार् त लआे पो रिहछन ्। ितनले लाबानलाई भन,े “तपाईंले म ित यो के गन ुर्भएको? मलैे राहलेको िन म् त सवेा गरेको
होइन र? त्यसो भए तपाईंले िकन मिसत छल गन ुर्भयो?” 26लाबानले भन,े “जठेीको भन् दा कान् छीको िववाह अिग गन रीित
हामीकहाँ छैन । 27 यो छोरीसगँ एक साता परुा गर, र अक सात वषर् मरेो सवेाको स ामा म ितमीलाई अक पिन िदनछुे ।”
28 याकूबले त् यसै गरे, र लआेसगँ एक साता परुा गरे । तब लाबानले आफ् नी छोरी राहलेलाई पिन याकूबकी पत् नीको रूपमा
िदए । 29 लाबानले आफ् नी कमारी िबल् हालाई आफ् नी छोरी राहलेकी कमारी हुनलाई िदए । 30 त्यसलैे याकूबले राहलेसगँ
पिन सहवास गरे, तर ितनले लआेलाई भन् दा राहलेलाई बढी मे गथ । यसकारण याकूबले थप सात साल लाबानको सवेा
गरे । 31 लआेलाई मे नग रएको परम भलुे दखे् नभुयो, त्यसलैे उहाँले ितनको कोख खो लिदनभुयो । तर राहलेका सन्तान
भएका िथएनन ् । 32 लआेले गभर्वती भएर एक छोरो जन्माइन,् र ितनले यसो भनरे त् यसको नाम रूबने रा खन ् । “साँच् ची
नै परम भलुे मरेो द:ुख दखे् नभुएको छ, अब त मरेा पितले िनश् चय नै मलाई मे गन ुर्हुनछे ।” 33 ितनी फे र गभर्वती भइन ्
र अक छोरा जन् माइन ्। ितनले भिनन,् “म मेिवहीन छु भनी परमशे् वरले सनु् नभुएको हुनाले उहाँले मलाई यो छोरा पिन
िदनभुयो,” र ितनले त् यसको नाउँ िशिमयोन रा खन ्। 34 ितनी फे र गभर्वती भइन ्र एक जना छोरो जन् माइन ्। ितनले भिनन,्
“अब त मरेा पित म ित आकिषर्त हुनहुुनछे, िकनभने मलै े उहाँको िन म् त ितन जना छोरा पाइसकँे ।” यसकारण त् यसको नाउँ
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लवेी रा खयो । 35 ितनी फे र गभर्वती भएर छोरो पाइन ्र भिनन,् “यस पाली त म परम भकुो शसंा गनछु ।” यसलैे त् यसको
नाउँ यहूदा रा खयो । त् यसपिछ ितनले जन् माउन छोिडन ्।

30
1आफूले याकूबबाट कुनै सन्तान नजन्माएको दखेरे राहलेले आफ्नी िददीको डाह ग रन ।् उनले याकूबलाई भिनन,् “मलाई

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

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

सम्पि बाट नै ितनले यी सबै सम्पि पाएका हुन ् ।” 2 याकूबले लाबानको वहार दखेे । याकूब ित लाबानको मनसाय
प रवतर्न भइसकेको याकूबले दखेे । 3 तब परम भलुे याकूबलाई भन् नभुयो, “तरेा पखुार्हरू र तरेा आफन्तहरूको दशेमा फकर
जा, र म तिँसत हुनछुे ।” 4 याकूबले राहले र लआेलाई आफ्नो बगालको खतेमा बोलाउन पठाए, 5 र ितनीहरूलाई भन,े
“म ितको ितमीहरूका िपताको मनसाय प रवतर्न भएको म दखे्छु, तर मरेा िपताका परमशे् वर मिसत हुनभुएको छ । 6 मरेो सारा
श लगाएर मलैे ितमीहरूका िपताको सवेा गरेको कुरा त ितमीहरूलाई थाहै छ । 7 ितमीहरूका िपताले मलाई ठगकेा छन,् र
मरेो ज्याला दस पटक बद्लकेा छन,् तर परमशे् वरले ितनलाई मरेो हािन गनर् िदनभुएको छैन । 8 'थोप्ले जनावरहरू ित ो ज्याला
हुनछे' भनी ितनले भन्दा सबै बगालले थोप्ले पाठा-पाठी नै जन्माए । 'पटेारेहरू ित ो ज्याला हुनछे' भनी ितनले भन्दा सारा
बगालले पटेारे पाठा-पाठीहरू नै जन्माए । 9 यसरी परमशे् वरले ितमीहरूका िपताका गाईबस्त ु मलाई िदनभुएको छ । 10 एक
पटक बगाल िमिसने समयमा मलैे सपनामा बोकाहरू बगालमा सगँसगँै भएको दखेे ँ । बोकाहरू िछकिमक, पटेारे र थोप्ले िथए
। 11 सपनामा परमशे् वरका दतूले मलाई भन,े 'हे याकूब!' मलैे जवाफ िदएँ, “हजरु, म यहाँ छु ।' 12 उहाँले भन् नभुयो, 'तरेा
आखँा उठाएर सबै बोका बगालमािथ चिढरहकेो हरे ।् ितनीहरू िछकिमक, पटेारे र थोप्ले छन ्िकनिक लाबानले तलँाई गरेको
हरेक कुरा मलैे दखेकेो छु । 13 म बथेलेको परमशे् वर हु ँ जहाँ त ैलँ े खामोलाई अिभषके ग रस ्र मिसत भाकल ग रस ्। अब
उठ् र यस दशे छाडरे तरेो जन्मभिूममा फिकर् ' ।” 14 राहले र लआेले ितनलाई जवाफ िदएर भन,े “के हा ा िपताको घरमा
हा ा िन म्त हकको कुनै भाग छ र? के उहाँले हामीलाई िवदशेीहरूलाई जस्तै वहार गन ुर्भएको छैन र? 15 िकनिक उहाँले
हामीलाई बचे्नभुएको छ, र हा ो रुिपया-ँपसैा पणू र् रूपमा सखाप पान ुर्भएको छ । 16 हा ा िपताबाट परमशे् वरले लजैानभुएका
सबै सम्पि अब हा ा र हा ा छोराछोरीहरूका भएका छन ् । त्यसो भए, अब परमशे् वरले तपाईंलाई जे भन् नभुएको छ, सो
गन ुर्होस ्।” 17 त्यसपिछ याकूब उठे, र ितनले आफ्ना छोराहरू र पत् नीहरूलाई ऊँटहरूमािथ राखे । 18 ितनले प न-आराममा
आफूले ाप् त गरेका आफ्ना सबै गाईबस्त ु र सबै सम्पि लाई आफ्नो अिगअिग पठाए । त्यसपिछ ितनी कनान दशेमा आफ्ना
िपता इसहाककहाँ जान िनस्के । 19लाबान आफ्ना भडेाहरूको ऊन क न जाँदा राहलेले आफ्ना िपताका घर-दवेताहरू चो रन ्
। 20 अरामी लाबानलाई थाहा निदई घर छाडकेाले याकूबले ितनलाई पिन छल गरे । 21 आफूिसत भएका सबै थोक लएर
ितनी भाग,े र िछ ै महानदी पार गरेर िगलादको पहाडी दशेतफर् अगािड बढे । 22 याकूब भागकेो कुरा लाबानलाई ते ो िदनमा
बताइयो । 23 त्यसलैे ितनले आफूिसत आफ्ना आफन्तहरू लई सात िदनसम्म ितनको िपछा गरे । लाबानले िगलादको पहाडी
दशेमा ितनलाई भे ाए । 24 राती सपनामा परमशे् वर अरामी लाबानकहाँ दखेा पन ुर्भई ितनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े याकूबिसत
असल वा खराब कुनै कुरो नभन् न होिसयार हो ।” 25 लाबानले याकूबलाई भे ाउदँा याकूब त्यस पहाडी दशेमा पाल टाँगरे
बसकेा िथए । िगलादको पहाडी दशेमा लाबान पिन आफ्ना आफन्तहरूसगँै पाल टाँगरे बसे । 26 लाबानले याकूबलाई भन,े
“ितमीले मरेा छोरीहरूलाई य ु का कैदीहरूलाई जस्तै गरी लगरे मलाई छल गरी यो के गरेको? 27 िकन ितमीले मलाई
नबताईकन सटुुक् क भागरे धोका िदयौ? गीत गाउदँै वीणा र खैजँडी बजाउदँै उत्सवको साथमा मलैे ितमीलाई िबदा गन िथएँ
। 28 ितमीले मरेा नाितहरू र छोरीहरूलाई िबदाइको चमु्बन गन अनमुित पिन िदएनौ । ितमीले मखूर्तापवूर्क काम गर् यौ ।
29 ितमीलाई हािन गन श मिसत छ, तर ित ा परमशे् वर गत रात मिसत यसो भन्दै बोल्नभुयो, 'तैलँ े याकूबिसत असल वा
खराब कुनै कुरो नभन् न होिसयार हो ।' 30 अब ितमीले आफ्ना िपताको घरमा फकर् ने चाहना गरेकाले ितमी आइसकेका छौ ।
तर ितमीले मरेा घर-दवेताहरू िकन चोरी गर् यौ? 31 याकूबले लाबानलाई जवाफ िदई भन,े “तपाईंले आफ्ना छोरीहरू मबाट
जबरजस्ती खोसरे लजैानहुुने िथयो भनी मलैे ठानकेाले म डराएको िथएँ । त्यसलैे म सटुुक् क भागे ँ । 32 तपाईंका घर-दवेताहरू
जोसकैुले चोरेको भए तापिन अबदे ख त्यो बाँच्नछैेन । हा ा आफन्तहरूको उप स्थितमा तपाईंिसत भएको कुनै थोक मिसत
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छ भने िचनरे लजैानहुोस ्।” राहलेले ती चोरेकी िथइन ्भनी याकूबलाई थाहा िथएन । 33 लाबान याकूब र लआेको पालसाथै
दईु जना कमारीका पालिभ गए, तर ितनले ती घर-दवेताहरू पाएनन ्। ितनी लआेको पालबाट बािहर आई राहलेको पालिभ
पसे । 34 राहलेले ती घर-दवेताहरू ल्याएकी िथइन ् र ितनलाई ऊँटको काठीमा लकुाएकी िथइन ् । उनी तीमािथ बसकेी
िथइन ्। लाबानले परैु पालमा खोजी गरे तापिन ती पाएनन ्। 35 उनले आफ्ना िपतालाई भिनन,् “हजरु मिसत न रसाउनहुोला
। म मिहनावरी भएकीले म तपाईंको साम ु उठ्न स क्दन ँ ।” त्यसलैे ितनले खोजी गरे तापिन ती घर-दवेताहरू भे ाएनन ् ।
36 याकूब रसाए र ितनले लाबानलाई हप्काए, “मरेो दोष के हो? मरेो पाप के हो जसको लािग तपाईंले मरेो यसरी िपछा
गन ुर्भयो? 37 तपाईंले मरेा सबै मालसामानको खोजी ग रसक् नभुयो । के तपाईंले कुनै आफ्ना घरेल ु सामानहरू फेला पान ुर्भयो?
पाउनभुएको छ भने ती हा ा आफन्तहरूको साम ु रा खिदनहुोस ्तािक ितनीहरूले हामी दईुको िबचमा न्याय गरून ्। 38 िबस
वषर्सम्म म तपाईंसगँै िथएँ । तपाईंका भडेीहरू र बा ीहरूका गभर् किहल्यै तिुहएन, न त मलैे तपाईंका बगालबाट भडेाहरू
खाएँ । 39 जङ्गली जनावरहरूले फहराएकाहरूलाई मलैे तपाईंकहाँ ल्याउन् नथे ँ । बरु, मलैे त्यसको क्षितपिूतर् ितथं । िदनमा
चोरी भएर होस ् वा रातमा चोरी भएर होस,् तपाईंले मलाई सधै ँ हराएको हरेक पशकुो मोल ितराउनभुयो । 40 मरेो हालत
यस्तो िथयो, िक िदउँसो गम ले मलाई पोल्थ्यो भने राती िचसोले ठर् याउँथ्यो । मलाई िन ा लाग्दनैथ्यो । 41 यी िबस वषर् म
तपाईंको घरमा रहे ँ । तपाईंका दईु छोरीका लािग मलैे चौध वषर् तपाईंको सवेा गरे,ँ र बगालको लािग छ वषर् सवेा गरेँ । तपाईंले
दस पटक मरेो ज्याला बद्लनभुएको छ । 42 मरेा िपताका परमशे् वर जो अ ाहामका परमशे् वर र इसहाकका भय हुनहुुन्छ,
उहाँ मिसत नहुनभुएको भए िनश् चय नै तपाईंले मलाई र ै हात पठाउनहुुने िथयो । परमशे् वरले ममािथको िथचोिमचो र मलैे
गरेको कडा प र म दखे् नभुएको छ । त्यसलैे उहाँले गत रात तपाईंलाई हप्काउनभुयो ।” 43 लाबानले याकूबलाई जवाफ
िदई भन,े “यी छोरीहरू मरैे छोरीहरू हुन;् यी नाितनाितनाहरू मरैे नाितनाितनाहरू हुन ् र यी बगालहरू मरैे बगालहरू हुन ् ।
ितमीले दखेकेा यी सबै मरैे हुन ्। तर आज यी मरेा छोरीहरू र ितनीहरूले जन्माएका छोराछोरीहरूलाई म के नै गनर् सक्छु र?
44 त्यसलैे अब ितमी र मरेो िबचमा एउटा करार बाँधौँ अिन यही करार ितमी र मरेो िबचको गवाही होस ्।” 45 त्यसकारण
याकूबले एउटा ढुङ्गो लएर त्यसलाई खामोको रूपमा खडा गरे । 46 याकूबले आफ्ना आफन्तहरूलाई भन,े “ढुङ्गाहरू
जम्मा गर ।” ितनीहरूले ढुङ्गाहरूको थु ो लगाए । त्यसपिछ ितनीहरूले त्यही थु ोनरे खानपान गरे । 47 लाबानले त्यसको
नाउँ यगर-सहदतूा राख,े तर याकूबले त्यसलाई गलदे भने । 48 लाबानले भन,े “आज यो थु ो ितमी र मरेो िबचमा गवाहीको
रूपमा खडा छ । त्यसकारण यसको नाउँ गलदे रा खयो । 49 यसलाई िमस्पा पिन भिनन्छ िकनभने लाबानले यसो भनकेा िथए,
“हामी एक-अकार्को द ृ ष् टबाट अलग हुदँा परम भलुे ितमी र मरेो हरेचाह गरून ् । 50 ितमीले मरेा छोरीहरूलाई द ु र्वहार
गर् यौ वा ितमीले मरेा छोरीहरूबाहके अन्य पत् नीहरू ल्यायौ भने हामीिसत कोही नभए तापिन परमशे् वर ित ो र मरेो िबचमा
गवाही हुनहुुन्छ ।” 51लाबानले याकूबलाई भन,े “ित ो र मरेो िबचमा मलैे खडा गरेको यो थु ो र यो खामोलाई हरे । 52 ित ो
हािन गनर्लाई म यो पार गरेर ितमीकहाँ आउनछैेन ँ र मरेो हािन गनर्लाई ितमी यो पार गरेर मकहाँ आउनछैेनौ भन् नाका लािग यो
थु ो र यो खामो गवाहीको रूपमा खडा छन ्। 53अ ाहामका परमशे् वर, नाहोरका परमशे् वर र ितनीहरूका िपताका परमशे् वरले
हा ो िबचमा न्याय गरून ्। याकूबले आफ्ना िपता इसहाकको भयलाई साक्षी मानी शपथ खाए । 54 याकूबले त्यस पहाडमा
ब लदान चढाए र आफ्ना आफन्तहरूलाई खानपानको लािग बोलाए । ितनीहरूले खानपान गरे, अिन परैु रात त्यही पहाडमा
िबताए । 55 लाबान िबहान सबरैे उठे । ितनले आफ्ना नाितहरू, आफ्ना छोरीहरूलाई चमु्बन गरी आिशष ् िदए । त्यसपिछ
लाबान िबदा भई घर फक ।

32
1 याकूब पिन आफ्नो बाटो लाग,े र परमशे् वरका दतूहरूले ितनीिसत भटे गरे । 2 याकूबले ितनीहरूलाई दखेपेिछ ितनले

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

राहले र दईु जना कमारीको िबचमा िवभाजन गरे । 2 तब ितनले कमारीहरू र ितनीहरूका छोराछोरीहरूलाई अ प ङ् मा
राख;े त्यसपिछ लआे र उनका छोराछोरीहरू अिन अन्त्यमा राहले र योसफेलाई राखे । 3 ितनी आफैचािह ँ ितनीहरूभन्दा
अिगअिग गए । ितनी आफ्ना दाजकुो निजक नआउञ् जलेसम्म ितनले सात पटक भइँुमा िशर िनहुर् याउदँै गए । 4 एसाव
याकूबलाई भटे्न दौिडए; अङ्गालो हाल;े अङ्कमाल गरे र चमु्बन गरे । त्यसपिछ ितनीहरू रोए । 5 एसावले हदेार् ितनले
स् ीहरू र केटाकेटीहरूलाई दखेे । ितनले भन,े “ितमीसगँै आएका यी मािनसहरू को हुन?्” याकूबले भन,े “तपाईंका
दासलाई परमशे् वरले अन ु हसाथ िदनभुएका छोराछोरीहरू हुन ् ।” 6 त्यसपिछ आ-आफ्ना छोराछोरीहरू लएर कमारीहरू
आएर एसावलाई ढोग गरे । 7 अिन लआे र उनका छोराछोरीहरू आएर ढोग गरे । अन्त्यमा योसफे र राहले आएर ढोग गरे
। 8 एसावले भन,े “मलैे भटेेका यी सबै दलको अथर् के हो?” याकूबले जवाफ िदए, “मरेा मा लकको द ृ ष् टमा िनगाह ाप् त
गनर्लाई हो ।” 9 एसावले भन,े “मरेा भाइ, मिसत शस्त छ । ित ो जे हो, ती आफैिसत राख ।” 10 याकूबले भन,े “त्यसो
होइन । मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने मरेो हातबाट उपहार हण गन ुर्होस ्। िकनभने मलै े तपाईंको महुार दखेकेो
छु, र यो परमशे् वरको महुार दखेजेस्तै भएको छ र तपाईंले मलाई हण गन ुर्भएको छ । 11 कृपया, तपाईंको लािग ल्याइएको यो
उपहारलाई हण गन ुर्होस ्िकनभने परमशे् वरले मिसत अनु हसाथ वहार गन ुर्भएको छ, र मिसत शस्तै छ ।” यसरी याकूबले
िबन्ती गरेपिछ एसावले त्यसलाई स्वीकार गरे । 12 तब एसावले भन,े “हामी आफ्नो बाटो लागौँ । म ित ो अिगअिग जानछुे



33:13 26 उत्पि 34:30

।” 13 याकूबले ितनलाई भन,े “मरेा मा लकलाई थाहै छ, िक यी केटाकेटीहरू सानै छन ् र यी गाईबस्तहुरूले दधु चसुाउदँै
छन ्। ितनीहरूलाई एकै िदन मा बसेरी धपाइयो भने ती सबै मनछन ्। 14 यसलैे मरेा मा लक आफ्ना दासभन्दा अिगअिग
जानहुोस ्भनी म िबन्ती गदर्छु । सइेरमा मरेा मा लककहाँ नआइपगुञु् जलेसम्म म गाईबस्तकुो चाल र केटाकेटीहरूको चालमा
िनकै िबस्तारै िहडँ्नछुे । 15 एसावले भन,े “म ितमीिसत भएका केही मािनसहरूिसत मरेा केही मािनसहरू छािडिदन्छु ।” तर
याकूबले भन,े “िकन त्यसो गन?” मरेा मा लकको द ृ ष् टमा मलैे िनगाह पाए त भइहाल्यो िन ।” 16 त्यसलैे त्यही िदन एसाव
सइेरतफर् फकर् न आफ्नो बाटो लागे । 17 याकूब सकु् कोततफर् लागे । त्यहाँ ितनले डरेा हाले र आफ्ना गाईबस्तहुरूका िन म्त
छा ा हाले । त्यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ सकु् कोत रा खयो । 18 याकूब प न-आरामबाट आउँदा ितनी शकेमको सहरमा
सरुिक्षतसाथ आइपगुे जनु ठाउँ कनान दशेमा पछर् । ितनले सहरनिजकै पाल टाँगे । 19 त्यसपिछ ितनले एक सय चाँदीका
िसक् कामा शकेमका िपता हमोरका छोराहरूबाट एउटा जग्गा िकने र त्यहीँ नै आफ्नो पाल टाँगे । 20 त्यहाँ ितनले एउटा वदेी
बनाए र त्यसको नाउँ एल-एलोह-ए ाएल राखे ।
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1 अब लआेले याकूबको िन म्त जन्माएकी छोरी दीना त्यस दशेका यवुतीहरूिसत भटे गनर् गइन ्। 2 त्यस दशेका रजौटा

िहव्वी हमोरको छोरा शकेमले उनलाई दखेी उनलाई केर लगे र उनीिसत सहवास गरे । 3 ितनी याकूबकी छोरी दीनािसत
मोिहत भएका िथए । ितनले यी यवुतीलाई मे गरी स् नहेपवूर्क बोले । 4 शकेमले आफ्ना िपता हमोरलाई यसो भन,े “मरेी
पत् नी हुनलाई ती यवुती मलाई ल्याइिदनहुोस ् ।” 5 अब याकूबले आफ्नी छोरी दीनालाई शकेमले अशु पारेको कुरा सनुे ।
ितनका छोराहरू खतेमा गाईबस्त ु चराउन गएका िथए । त्यसलैे ितनीहरू नफकुर् ञ् जले याकूब चपु लागरे बसे । 6शकेमका िपता
हमोर याकूबिसत कुराकानी गनर् गए । 7 याकूबका छोराहरू खतेबाट फकर् ंदा ितनीहरूले यस िवषयबारे सनुे । ितनीहरूलाई चोट
पगुकेो िथयो । याकूबकी छोरीमािथ जबरजस्ती सहवास गरेर ितनले इ ाएलको बइेज् जत गरेकाले ितनीहरू ज्यादै रसाए ।
िकनिक यस्तो कुरो ग रनहुुदँनैथ्यो । 8 हमोरले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो छोरो शकेमले तपाईंकी छोरी दीनालाई माया गछर्न ्।
कृपया, उनलाई ितनकी पत् नी हुन िदनहुोस ्। 9 हामीिसत अन्तरजातीय िववाह गन ुर्होस ्। तपाईंका छोरीहरू हामीलाई िदनहुोस ्
र हा ी छोरीहरू तपाईंहरूले लजैानहुोस ्। 10 तपाईंहरू हामीिसतै बस् नहुोस ्। तपाईंहरूलाई बसोबास गरी ापार गनर् र सम्पि
आजर्न गनर् यो दशे खलुा हुनछे ।” 11 शकेमले उनका िपता र उनका दाजहुरूलाई भन,े “मलाई तपाईंहरूले िनगाह गन ुर्होस,् र
तपाईंहरूले मलाई जे भन् नहुुन्छ, म त्यही िदनछुे । 12 तपाईंहरूलाई इच्छा लागमेतुािबक जितसकैु दाइजो र उपहार माग् न ुहुोस ्
म ती िदनछुे, तर मलाई यी यवुती पत् नी तलु्याउनलाई िदनहुोस ् ।” 13 शकेमले दीनालाई अशु तलु्याएकाले याकूबका
छोराहरूले शकेम र ितनका िपता हमोरलाई छलपवूर्क जवाफ िदए । 14 ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “हामी यस्तो कुरा गनर्
सक्दनैौँ । खतना नगरेको कुनै पिन लाई हामी हा ी बिहनी िदन सक्दनैौँ । िकनिक त्यसो गदार् हा ो बइेज् जत हुन्छ ।
15 यो सतर्मा मा ै हामी तपाईंहरूिसत सहमत हुनछेौः हामीजस्तै तपाईंहरूको हरेक परुुषको खतना हुनपुछर् । 16 तब हामी हा ा
छोरीहरू तपाईंहरूलाई िदनछेौँ र तपाईंहरूका छोरीहरू हामी लनछेौँ अिन हामी तपाईंहरूिसत बसी एउटै जाित हुनछेौँ । 17 तर
तपाईंहरूले हा ो कुरा सनुरे खतना गन ुर्भएन भने हामी हा ी बिहनी लएर जानछेौँ ।” 18 ितनीहरूको कुराले हमोर र ितनका
छोरा शकेमलाई खसुी तलु्यायो । 19 ियनीहरूले भनकेा कुरा गनर् ती यवुकले िढला गरेनन ्िकनिक ितनी याकूबकी छोरीिसत
मोिहत भएका िथए, र ितनी आफ्ना िपताको घरानामा सबभैन्दा इज् जतदार िथए । 20 हमोर र ितनका छोरा शकेम
ितनीहरूको सहरको ारमा गएर सहरका मािनसहरूलाई भन,े 21 “यी मािनसहरू शा न्ति य छन ्। त्यसलैे ियनीहरू हामीिसतै
बसोबास गरी ापार गरून ् िकनिक वास्तवमा हा ो दशे ितनीहरूका लािग पिन ज्यादै ठुलो छ । ितनीहरूका छोरीहरूलाई
पत् नी बनाउनलाई लऔ ँर ितनीहरूलाई हा ा छोरीहरू िदऔ ँ। 22 यो सतर्मा मा ै ती मािनसहरू हामीिसत बसी एउटै जाित हुन
सहमत छन:् ितनीहरूजस्तै हा ो हरेक परुुषको खतना हुनपुछर् । 23 के ितनीहरूका सबै गाईबस्त ु र सम्पि अथार्त ्जनावरहरू
हा ा हुनछैेनन ्र? त्यसलैे ितनीहरूिसत सहमत होऔ ँर ितनीहरू हामीिसत बसनू ्।” 24 सहरका सबै मािनसले हमोर र ितनका
छोरा शकेमको कुरा मान,े अिन हरेक परुुषको खतना ग रयो । 25 ते ो िदनमा ितनीहरू अझै ददर्मा हुदँा याकूबका दईु जना
छोरा िशिमयोन र लवेी (दीनाका दाजहुरू) ले आ-आफ्नो तरवार लई आफ्नो सरुक्षामा ढुक् क रहकेो सहरमािथ आ मण गरी
सबै परुुषलाई मारे । 26 ितनीहरूले तरवारले हमोर र ितनका छोरा शकेमलाई मारे । ितनीहरूले दीनालाई शकेमको घरबाट
लएर गए । 27 याकूबका अन्य छोराहरू मरेकाहरूकहाँ आई सहरलाई लटेु िकनिक ती मािनसहरूले ितनीहरूकी बिहनीलाई

अशु बनाएका िथए । 28 ितनीहरूले उनीहरूका बगालहरू, बथानहरू, गधाहरू, सबै सम्पि र सहरमा भएको हरेक थोक
लएर गए । 29 ितनीहरूका सबै केटाकेटी र पत् नीहरूलाई ितनीहरूले कैद गरे । घरहरूिभ भएको हरेक थोक पिन ितनीहरूले

कब्जा गरे । 30याकूबले िशिमयोन र लवेीलाई भन,े “यस दशेका बािसन्दाहरू अथार्त ्कनानीहरू र प रज् जीहरूका साम ु मलाई
अि य तलु्याएर ितमीहरूले ममािथ सङ्कष् ट ल्याएका छौ । मरेा मािनसहरू थोरै छन ्ितनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई ममािथ



34:31 27 उत्पि 36:10

आ मण गरे भने म र मरेो घराना नष् ट हुनछेौँ । 31 तर िशिमयोन र लवेीले भन,े “के शकेमले हा ी बिहनीलाई वशे्यालाई जस्तै
वहार गनर्हुन्छ?”

35
1 परमशे् वरले याकूबलाई भन् नभुयो, “उठेर बथेलेमा जा, र त्यहीँ बस ्। त ँ तरेा दाजु एसावबाट भाग्दा तकँहाँ दखेा पन ुर्हुने

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

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

36
1 एसाव (जसलाई एदोम पिन भिनन्थ्यो) का वशंहरू यस कार िथए । 2 एसावले कनानीहरूबाट आफ्ना पत् नीहरू ल्याए

। उनका पत् नीहरू यस कार िथएः िह ी एलोनकी छोरी आदा; िहव् वी िसबोनकी नाितनी र अनाकी छोरी ओहोलीबामा; 3 र
इश् माएलकी छोरी नबायोतकी बिहनी बासमत । 4 आदाले एसावबाट एलीपजलाई जन्माइन,् र बासमतले रूएललाई जन्माइन ्
। 5 ओहोलीबामाले यऊेश, यालाम र कोरहलाई जन्माइन ्। कनान दशेमा जन्मकेा एसावका छोराहरू यी नै िथए । 6 एसावले
आफ्ना पत् नीहरू, छोराछोरीहरू, र आफ्ना घरानाका सबै सदस्यहरू, आफ्ना पाल्त ु पशहुरू, अिन कनान दशेमा उनले ाप् त
गरेका सबै सम्पि हरू लएर आफ्नो भाइ याकूबबाट अलग् गै अक दशेमा गए । 7 ितनीहरू सगँै बस् नको िन म्त ितनीहरूका
सम्पि ज्यादै धरैे भएकाले उनले यसो गरे । ितनीहरूका पाल्त ु पशहुरूका कारण ितनीहरू बिसरहकेा ठाउँले ितनीहरूलाई
धान् न सकेन । 8 यसकैारण एसाव (जसलाई एदोम पिन भिनन्छ) सइेरको पहाडी दशेमा बसोबास गरे । 9 सइेरको पहाडी
दशेमा एदोमीहरूका पवूर्ज अथार्त ्एसावका वशंहरू यस कार िथए । 10 एसावका छोराहरूका नाम ियनै िथएः एसावकी पत् नी
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आदाका छोरा एलीपज; एसावकी पत् नी बासमतका छोरा रूएल । 11 एलीपजका छोराहरू तमेान, ओमार, सपो, गाताम, र
कनज िथए । 12 एसावका छोरा एलीपजकी उपपत् नी तीम् नले अमालकेलाई जन्माइन ्। एसावकी पत् नी आदाका नाितहरू यी
नै िथए । 13 रूएलका छोराहरू यस कार िथए: नहत, जरेह, शम्मा र िमज् जा । एसावकी पत् नी बासमतका नाितहरू यी नै
िथए । 14 एसावकी पत् नी, अनाकी छोरी र िसबोनकी नाितनी ओहोलीबामाका छोराहरू यी नै िथए । ितनले एसावबाट यऊेश,
यालाम र कोरह जन्माइन ्। 15 एसावका वशंहरूमा निजकका घरानाहरू ियनै िथए: एसावका जठेा छोरा एलीपजका छोराहरूः
तमेान, ओमार, सपो, कनज, 16 कोरह, गाताम र अमालके । एदोम दशेमा एलीपजबाट जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै
िथए । 17 एसावका छोरा रूएलका निजकका घरानाहरू ियनै िथएः नहत, जरेह, शम्मा र िमज् जा । एदोम दशेमा रूएलबाट
जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै िथए । ती एसावकी पत् नी बासमतका नाितहरू िथए । 18 एसावकी पत् नी ओहोलीबामाबाट
जन्मकेा निजकका घरानाहरू यी नै िथएः यऊेश, यालाम र कोरह । अनाकी छोरी एसावकी पत् नी ओहोलीबामाबाट जन्मकेा
निजकका घरानाहरू यी नै हुन ् । 19 एसावका छोराहरू यी नै िथए, र ितनीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै हुन ् । 20 होरी
सइेरका छोराहरू यी नै िथएः लोतान, शोबाल, िसबोन, अना, 21 दीशोन, एसरे र दीशान जो त्यस दशेका बािसन्दाहरू िथए
। एदोमको दशेमा सइेरबाट जन्मकेा बािसन्दा होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै िथए । 22 लोतानका छोराहरू होरी र
हमेान िथए, र तीम् न लोतानकी बिहनी िथइन ् । 23 शोबालका छोराहरू ियनै िथएः अल्बान, मानहत, एबाल, शपो र ओनाम
। 24 िसबोनका छोराहरू ियनै िथएः अय् या र अना । आफ्ना बबुा िसबोनका गधाहरू चराउदँै गदार् मरुभिूममा तातो पानीको
मलू भे ाउने अना ियनी नै हुन ् । 25 अनाका छोराछोरीहरू यी िथएः दीशोन र अनाकी छोरी ओहोलीबामा । 26 दीशोनका
छोराहरू यी िथएः हमेदान, एश् बान, िय ान र करान । 27 एसरेका छोराहरू यी िथएः िबल्हान, जावान र अकान । 28 दीशानका
छोराहरू यी िथएः ऊज र आरान । 29 होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी िथए: लोतान, शोबाल, िसबोन, अना, 30 दीशोन,
एसरे र दीशान । सइेर दशेमा ितनीहरूका निजकका घरानाहरूको सचूीअनसुारका होरीहरूका निजकका घरानाहरू यी नै िथए
। 31 इ ाएलीहरूमािथ कुनै राजाले शासन गन ुर्अिग एदोम दशेमा राज्य गन राजाहरू यी नै िथए । 32 बओरका छोरा बलेाले
एदोममा राज्य गरे, र उनको सहरको नाम िदन्हावा िथयो । 33 बलेाको मतृ्यपुिछ बो ामा बसोबास गन जरेहका छोरा योबाबले
उनको स्थानमा राज्य गरे । 34 योबाबको मतृ्यपुिछ तमेानीहरूको दशेमा बसोबास गन हुशामले उनको स्थानमा राज्य गरे ।
35 हुशामको मतृ्यपुिछ बददका छोरा हददले उनको स्थानमा राज्य गरे जसले मोआब दशेमा िम ानीहरूलाई परास्त गरेका
िथए । उनको सहरको नाम अवीत िथयो । 36 हददको मतृ्यपुिछ म केामा बसोबास गन सम्लाले उनको स्थानमा राज्य गरे ।
37सम्लाको मतृ्यपुिछ य ू े टस नदीको िकनारमा रहकेो रहोबोतमा बसोबास गन शौलले उनको स्थानमा राज्य गरे । 38शौलको
मतृ्यपुिछ, अक्बोरका छोरा बाल-हानानले उनको स्थानमा राज्य गरे । 39 अक्बोरका छोरा बाल-हानानको मतृ्यपुिछ हदरले
उनको स्थानमा राज्य गरे । उनको सहरको नाम पाऊ िथयो । उनकी पत् नीको नाम महतेबले िथयो । ितनी म देकी छोरी र
म-ेजाहाबकी नाितनी िथइन ्। 40 एसावका वशंहरूबाट ितनीहरूका निजकका घराना र क्षे हरू, र ितनीहरूका नामहरूअनसुार
निजकका घरानाहरूका मु खयाहरूका नाम यी िथएः तीम् न, अल्वा, यतते, 41ओहोलीबामा, एलाह, पीनोन, 42कनज, तमेान,
िमब्सार, 43 मग्दीएल र ईराम । ितनीहरूका दशेमा ितनीहरूका बसोबासअनसुारका एदोमका निजकका घरानाका म ु खयाहरू
यी नै िथए । एदोमीहरूका िपता एसाव ियनी नै िथए ।
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1 याकूब आफ्ना बबुा बसोबास गद आएका कनान दशेमा बस्दथे । 2 याकूबका िवषयमा भएका घटनाहरूका व ृ ान्त ियनै

िथए । स वषर्का जवान योसफे आफ्ना दाजहुरूसगँ भडेाबा ाहरूका बगाल हदे िथए । उनी आफ्ना बबुाका उपपत् नीहरू िबल्हा
र िजल्पाका छोराहरूसगँ िथए । योसफेले आफ्ना बबुाकहाँ ितनीहरूका िवषयमा खराब खबर ल्याए । 3 इ ाएलले आफ्ना सबै
छोराहरूमध्ये योसफेलाई धरैे माया गदर्थे िकनभने उनी ितनका बढुसेकालका छोरा िथए । ितनले उनको िन म्त एउटा सनु्दर
वस् बनाइिदए । 4 उनका दाजहुरूले ितनीहरूका बबुाले उनलाई सबै दाजभुाइहरूभन्दा धरैे माया गरेका दखेे । ितनीहरूले
योसफेलाई घणृा गथ र उनीसगँ रा री बोल्दनैथे । 5 योसफेले एउटा सपना दखेे जसको िवषयमा उनले आफ्ना दाजहुरूलाई
बताए । त्यसपिछ ितनीहरूले उनलाई झनै धरैे घणृा गरे । 6 उनले ितनीहरूलाई भन,े “कृपया मलैे दखेकेो सपनालाई सनु् नहुोस ्
। 7 हामी खतेमा अन् नका िबटाहरू बाँिधरहकेा िथयौँ अिन मरेो िबटाचािह ँ ठाडो भई उ ो, र तपाईंहरूका िबटाहरू मरेो िबटाको
व रप र आई त्यसलाई दण्डवत ् गरे । ” 8 उनका दाजहुरूले उनलाई भन,े “के तैलँ े साँच् चै हामीमािथ शासन गनछस?् के
साँच् चै हामीमािथ तैलँ े अिधकार गनछस?्” उनका सपना र उनले भनकेा कुराहरूका कारण ितनीहरूले उनलाई झनै धरैे घणृा
गरे । 9 उनले अक एउटा सपना दखेे जसको िवषयमा उनले आफ्ना दाजहुरूलाई बताए । उनले भन,े “हने ुर्होस,् मलैे अक
सपना दखेेःँ सयूर्, चन् र एघारवटा ताराले मलाई दण्डवत ्गरे ।” 10 आफ्ना दाजहुरूलाई झै ँ उनले यो कुरा आफ्ना बबुालाई
पिन बताए, तर उनका बबुाले उनलाई हप् काए । ितनले उनलाई भन,े “ितमीले दखेकेो यो सपना के हो? के ित ी आमा र म
अिन ित ा सबै दाजहुरूले साँच् चै ित ोअिग भइँुसम्मै झकेुर दण्डवत ्गनछन?्” 11 उनका दाजहुरूले उनको ईष् यार् गनर् लाग,े
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तर उनका बबुाले यो िवषयलाई आफ्नो मनमा नै राखे । 12 उनका दाजहुरू आफ्ना बबुाका भडेाबा ाहरूका बगाललाई चराउन
शकेममा गएका िथए । 13 इ ाएलले योसफेलाई भन,े “के ित ा दाजहुरू शकेममा भडेाबा ाहरूका बगाल चराइरहकेा छैनन ्
र? आऊ, र म ितमीलाई ितनीहरूकहाँ पठाउनछुे ।” योसफेले ितनलाई भन,े “म तयार छु ।” 14 ितनले उनलाई भन,े “अिहले
नै जाऊ र ित ा दाजहुरू र बगाल ठकै छन ् िक छैनन ्हरे, र मकहाँ खबर ल्याऊ ।” यसकैारण याकूबले उनलाई हे ोनको
बेसँीबाट बािहर शकेममा पठाए, अिन उनी त्यहाँ गए । 15 एक जना मािनसले योसफेलाई भे ाए । योसफे खतेमा डु लरहकेा
िथए । त्यस मािनसले उनलाई सोध,े “ितमी के खोिजरहकेा छौ?” 16 योसफेले भन,े “म मरेा दाजहुरूलाई खोिजरहकेो
छु । उहाँहरूले बगाल कहाँ चराउदँै हुनहुुन्छ कृपया मलाई बताउनहुोस ् ।” 17 त्यस मािनसले भन,े “ितनीहरू यस ठाउँबाट
गइसके, तर मलैे ितनीहरूले यसो भनकेा सनुकेो िथएँ, ‘हामी दोतानितर जाऔ ँ।’ ” योसफे आफ्ना दाजहुरूका पिछपिछ गए
र ितनीहरूलाई दोतानमा भे ाए । 18 ितनीहरूले उनलाई टाढबैाट आइरहकेो दखे,े र उनी ितनीहरूका निजक आइपगु् नअिग
नै ितनीहरूले उनलाई मान मतो गरे । 19 उनका दाजहुरूले एक-अकार्सगँ भन,े “हरे, त्यो स्वप् न-दश आउँदै छ । 20 अब,
हामी त्यसलाई मारौँ र त्यसलाई यी खाडलहरूमध्ये एउटामा फा लिदऔ ँ। हामी यस्तो भिनिदउलँा, ‘कुनै जङ्गली जनावरले
त्यसलाई खाएछ ।’ अिन त्यसका सपनाहरू के हुनछेन ्भनरे हामी हनेछौँ ।” 21रूबनेले यो सनुे र उनलाई ितनीहरूका हातबाट
बचाए । उनले भन,े “हामी त्यसको ाण न लऔ ँ ।” 22 ितनीहरूका हातबाट बचाई आफ्ना बबुाकहाँ ल्याउने योजना राखी
रूबनेले ितनीहरूलाई भन,े “रगत नबगाऔ ँ । मरुभिूमको खाडलमा त्यसलाई फ्याँिकदओे, तर त्यसमािथ हात नउठाओ ।”
23 जब योसफे दाजहुरूकहाँ आइपगु,े ितनीहरूले उनको त्यो सनु्दर वस् च्याितिदए । 24 ितनीहरूले उनलाई प े र खाडलमा
फ्याँिकिदए । त्यो खाडलमा पानी िथएन र त्यो सकु् खा िथयो । 25 ितनीहरू भोजन गनर् बसे । ितनीहरूले आफ्ना आखँा उठाएर
हरेे, र िगलादबाट ऊँटहरूमा मसलाहरू, लपे र मरुर् लएर आइरहकेो इश्माएलीहरूको एउटा या ी दललाई दखेे । ितनीहरू ती
सरसामान लएर िम तफर् या ा गद िथए । 26 यहूदाले आफ्ना दाजभुाइहरूलाई भन,े “हामीले आफ्नो भाइलाई मारेर त्यसको
रगत लकुाएर हामीलाई के फाइदा? 27आओ, त्यसलाई यी इश्माएलीहरूलाई बिेचिदऔ ँर त्यसमािथ हात नउठाऔ ँ। िकनिक
त्यो हा ै रगत, हा ै भाइ हो ।” उनका दाजभुाइहरूले उनको कुरा सनुे । 28 िम ानी ापारीहरू त्यहाँबाट भएर गए । योसफेका
दाजहुरूले उनलाई मािथ उठाए र त्यस खाडलबाट बािहर िनकाले । ितनीहरूले योसफेलाई इश्माएलीहरूका हातमा चाँदीका
िबस िसक् कामा बिेचिदए । ती इश्माएलीहरूले योसफेलाई िम मा लगे । 29 पिछ रूबने त्यस खाडलमा फकर गए, तर योसफे
भने खाडलमा िथएनन ् । उनले आफ्ना लगुाहरू च्याते । 30 उनी आफ्ना दाजभुाइहरूकहाँ फक र भन,े “त्यो केटो त त्यहाँ
छैन! अब म कहाँ जाऊँ?” 31 ितनीहरूले एउटा बोका मारे अिन त्यसपिछ योसफेको वस् लएर त्यसलाई रगतमा चोप।े
32 त्यस वस् लाई ितनीहरूले आफ्ना बबुाकहाँ ल्याएर भन,े “हामीले यो भे ायौँ । कृपया यो तपाईंको छोराको लगुा हो िक
होइन हने ुर्होस ्।” 33 याकूबले आफ्ना छोराको लगुा िचने र भन,े “यो त मरेो छोराको लगुा हो । उसलाई जङ्गली जनावरले
खाएछ । योसफेलाई पक् कै पिन त्यसले टु ा-टु ा पार् यो होला ।” 34याकूबले आफ्ना वस् च्याते र आफ्नो कम्मरमा भाङ् ा
लगाए । ितनले आफ्ना छोराको िन म्त धरैे िदनसम्म शोक गरे । 35 ितनका सबै छोराछोरीहरू ितनलाई सान्त्वना िदन ितनको
निजक आए, तर ितनले त्यो इन्कार गरे । ितनले भन,े “म मरेो छोराको िन म्त शोक गद िचहानमा पगु् नछुे ।” उनका बबुा
उनको िन म्त रोए । 36 िम ानीहरूले उनलाई िम मा फारोका एक अिधकृत अथार्त ्अङ्गरक्षकहरूका कप् तान पोतीफरका
हातमा बिेचिदए ।
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1 त्यस समयमा यहूदा आफ्ना दाजभुाइहरूलाई छोडरे हीरा नाउँ भएको कुनै एउटा अदलु्लामवासीकहाँ बस्दथे । 2 त्यहाँ

उनले एउटा कनानी मािनसकी छोरीलाई भटेे जसको नाम शआू िथयो । उनले ितनीसगँ िववाह गरे र सहवास गरे । 3 ितनी
गभर्वती भइन ्र एउटा छोरो जन्माइन ्। त्यसको नाउँ एर र्ा खयो । 4 ितनी फे र गभर्वती भइन ्र अक छोरो जन्माइन ्। ितनले
त्यसको नाउँ ओनान रा खन ् । 5 ितनले फे र अक छोरो जन्माइन ् र त्यसको नाउँ शलेह रा खन ् । 6 यहूदाले आफ्नो जठेो
छोरा एर ्को िन म्त एउटी पत् नी ल्याइिदए । ितनको नाउँ तामार िथयो । 7 तर यहूदाको जठेो छोरो एर प्रम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट
िथयो । यसकैारण परम भलुे त्यसको ाण लनभुयो । 8 यहूदाले ओनानलाई भन,े “त ँ आफ्नो दाजकुी पत् नीसगँ सहवास गर।्
आफ्नी भाउज ू ित दवेरको कतर् परूा गर,् र आफ्नो दाजकुो िन म्त एउटा बालक हुकार् ।” 9 त्यो बालक आफ्नो हुनछैेन भनरे
ओनानलाई थाहा िथयो । आफ्नो दाजकुी पत् नीसगँ सहवास गदार् दाजकुो कुनै सन्तान नहोस ्भनरे उसले आफ्नो वीयर् भइँुमा
पतन गथ्य । 10 उसले जे गर् यो त्यो परम भकुो द ृ ष् टमा खराब िथयो । परम भलुे त्यसको पिन ाण लनभुयो । 11 त्यसपिछ
यहूदाले आफ्नी बहुारी तामारलाई भन,े “मरेो छोरो शलेह ठुलो नभएसम्म ित ा बबुाकै घरमा िवधवा नै भएर बस ।” िकनभने
अरू दाजहुरूझै ँशलेह पिन मछर् िक भनरे उनी डराए । त्यसकैारण तामार ितनका बबुाकै घरमा बिसन ।् 12 त्यसको धरैे समयपिछ
शआूकी छोरी यहूदाकी पत् नीको मतृ्य ु भयो । यहूदाले शोक ग रसकेपिछ उनी र उनका िम अदलु्लामवासी हीराका साथ
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आफ्ना भडेा क नहेरूकहाँ ितम् नामा गए । 13 तामारलाई यसो भिनयो, “हरे, ित ा ससरुा आफ्ना भडेा क न ितम् ना जाँदै
हुनहुुन्छ ।” 14 ितनले िवधवाको वस् फुका लन,् घमु्टोले आफ्नो टाउको र अनहुार ढािकन ् र अरूहरूले ितनलाई निचननू ्
भनरे आफँैलाई कपडाले ढािकन ्। ितनी ितम् नाको बाटोमा रहकेो एनमैको ारमा बिसन ्। िकनिक शलेह ठुलो भइसकेका तर
ितनलाई उनकी पत् नी हुनलाई निदइएको ितनले दे खन ्। 15 जब यहूदाले ितनलाई दखेे ितनले आफ्नो अनहुार ढाकेकी हुनाले
ितनलाई एउटा वशे्या ठाने । 16 ितनी आफ्नी बहुारी हुन ् भन् ने थाहा नभएर उनी ितनीकहाँ सडकको िकनारमा गए र भन,े
“आऊ, मलाई ितमीसगँ सतु् न दऊे” अिन ितनले भिनन,् “तपाईं मसगँ सतु् नका लािग मलाई के िदनहुुन्छ?” 17 उनले भन,े “म
ित ो िन म्त बगालबाट एउटा पाठो िदनछुे ।” ितनले भिनन,् “के तपाईंले त्यो मकहाँ नपठाउन्जले केही बन्धक राख् नहुुनछे?”
18 उनले भन,े “म ितमीलाई बन्धकको रूपमा के िदऊँ?” ितनले जवाफ िदइन,् “तपाईंको छाप, त्यसको डोरी, र तपाईंको
हातमा भएको त्यो लौरो ।” उनले ती सबै ितनलाई िदए र ितनीसगँ सतु,े अिन ितनी उनी ारा गभर्वती भइन ् । 19 त्यसपिछ
ितनी उठेर गइहा लन ् । ितनले आफ्नो घमु्टो हटाएर िवधवाको वस् लगाइन ् । 20 यहूदाले ती स् ीका हातबाट बन्धकमा
रहकेा सामान ाप् त गनर् आफ्ना िम अदलु्लामवासीसगँ एउटा पाठो पठाए, तर उनले ितनलाई भे ाएनन ्। 21 त्यसपिछ त्यस
अदलु्लामवासीले त्यहाँका मािनसहरूलाई सोध,े “म न्दरमा सवेा गन त्यो वशे्या कहाँ गई जो सडक निजक एनमैमा िथई?”
ितनीहरूले भन,े “म न्दरमा सवेा गन कोही वशे्या यहाँ छैन ।” 22 उनी यहूदाकहाँ फक र भन,े “मलैे त्यसलाई भे ाइन ँ । र
त्यस ठाउँका मािनसहरूले पिन भन,े ‘म न्दरमा सवेा गन कोही वशे्या यहाँ छैन’ ।” 23 यहूदाले भन,े “त्यसले नै ती सामानहरू
राखोस,् र हामी शमर्मा पनछैनौँ । मलैे त यो पाठो पठाएकै हो, तर ितमीले त्यसलाई भे ाएनौ ।” 24 त्यसको क रब ितन
मिहनापिछ यहूदालाई भिनयो, “तपाईंकी बहुारी तामारले वशे्याकमर् गरेकी छे, र त्यो गभर्वती भएकी छे । ” यहूदाले भन,े
“त्यसलाई मकहाँ ल्याओ र त्यसलाई जलाइयोस ्।” 25 जब ितनलाई ल्याइँदै िथयो, ितनले आफ्नो ससरुालाई एउटा सन्दशे
पठाए, “यी सामानहरू जसका हुन ्म त्यही मािनस ारा गभर्वती भएकी हु ँ ।” ितनले भिनन,् “यो छाप, त्यसको डोरी र यो
लौरो कसका हुन ् कृपया प ा लगाइिदनहुोस ् ।” 26 यहूदाले ती सामानहरू िचने र भन,े “मलैे ियनलाई मरेो छोरो शलेहकी
पत् नी हुन निदएको हुनाले ियनी मभन्दा पिन धरैे धम िछन,् ।” त्यसपिछ उनी किहल्यै ितनीसगँ सतुनेन ्। 27 ितनको बच् चा
जन्माउने समय भयो । ितनको गभर्मा जमु्ल्याहा िथयो । 28 ितनले बच् चा जन्माइरहदँा एउटाले आफ्नो हात बािहर िनकाल्यो,
र स ुडँनेीले एउटा गाढा रातो धागो लएर त्यसको हातमा बाँिधिदएर भनी, “योचािह ँ पिहले बािहर आयो ।” 29 तर त्यसपिछ
त्यसले आफ्नो हात िभ लग्यो, र त्यसको भाइ पिहला बािहर िन स्कयो । स ुडँनेीले अचम्म मानरे भनी, “यो कसरी पिहला
बािहर आयो!” यसकैारण त्यसको नाउँ फारेस रा खयो । 30 त्यसपिछ हातमा गाढा रातो धागो भएको त्यसको दाजु बािहर
आयो, र त्यसको नाउँ जरेह रा खयो ।

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

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

40
1 िम का राजाका िपयाउने र पकाउनलेे आफ्ना मा लकको िवरु काम गरे । 2आफ्ना यी दईु अिधकार ाप् त मखु् य िपयाउने

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

41
1 दईु वषर्को अन्त्यमा फारोले एउटा सपना दखेे । ितनी नील नदीको िकनारमा उिभए । 2 नील नदीबाट सातवटा स केा र

मोटा-मोटा गाई िनस्केर आए, अिन ितनीहरू नकर् टको झाडीमा चरे । 3 नील नदीबाट अरू सातवटा नस केा र दबु्ला-दबु्ला
गाई िनस्केर आए । ितनीहरू नदीको िकनारमा उिभरहकेा पिहलकेा गाईहरूसगँै उिभए । 4 त्यसपिछ नस केा र दबु्ला-दबु्ला
गाईहरूले सातवटा स केा र मोटा-मोटा गाईलाई खाइिदए । अिन फारो ब्य ुझँे । 5 ितनी फे र सतु े र अक सपना दखेे ।
सातवटा भ रला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उ े । 6 त्यसपिछ से ा र पवू य बतास ारा ओइलाइएका अरू
सातवटा अन् नका बाला ितनीहरू पिछ पलाए । 7 से ा बालाहरूले ती सातवटा भ रला र असल बालालाई खाइिदए । फारो
ब्य ुझँ,े र यो त सपना पो रहछे भनी ितनलाई थाहा भयो । 8 िबहान ितनको आत्मा बचेनै भयो । ितनले िम का सबै जादगुर
र ब ु मान ् मािनसहरूलाई बोलाउन पठाए । फारोले ितनीहरूलाई आफ्ना सपनाहरू बताए, तर फारोलाई सपनाहरूको अथर्
खोल्न सक् ने त्यहाँ कोही भएन । 9 त्यसपिछ मखु्य िपयाउनलेे फारोलाई भन,े “आज म मरेो दोषको बारेमा सोच्दै छु ।
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10 फारो आफ्ना नोकरहरूिसत रसाउन ु भई मलाई र मखु्य पकाउनलेाई अङ्गरक्षकका कप् तानको कैदखानामा राख् नभुयो
। 11 ितनी र मलैे एउटै रात सपना दखे्यौँ । हामीले आ-आफ्नो अथर् भएका सपना दखे्यौँ । 12 त्यहाँ हामीिसत एक जना
जवान िह ूमािनस िथयो जो अङ्गरक्षकका कप् तानको नोकर िथयो । हामीले त्यसलाई हा ा सपनाहरू बताएपिछ त्यसले अथर्
खो लिदयो । त्यसले हामीलाई आ-आफ्ना सपनाअनसुार अथर् खो लिदयो । 13 त्यसले हामीलाई अथर् खो लिदएअनसुार नै
हुन आयो । फारोले मलाई मरेो पदमा पनुस्थार्पना ग रिदनभुयो, तर अक मािनसलाई झणु् ाइयो ।” 14 त्यसपिछ फारोले
योसफेलाई डाक् न पठाए । ितनीहरूले ितनलाई चाँडै नै झ्यालखानाबाट िनकालरे ल्याए । ितनले दारी खौरेपिछ लगुाहरू
बद्लरे फारोकहाँ आए । 15 फारोले योसफेलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेे,ँ तर यसको अथर् खोल्ने कोही भएन । तर
ितमीले सपना सनु्यौ भने यसको अथर् खोल्न सक्छौ भनी मलैे ित ो बारेमा सनुकेो छु ।” 16 योसफेले फारोलाई जवाफ िदए,
“ममा यस्तो खबुी त छैन, तर परमशे् वरले फारोलाई िनगाहसाथ जवाफ िदनहुुनछे ।” 17 फारोले योसफेलाई बताए, “मरेो
सपनामा म नील नदीको िकनारमा उिभएँ । 18 नील नदीबाट सातवटा स केा र मोटा-मोटा गाई िनस्केर आए, अिन ितनीहरू
नकर् टको झाडीमा चरे । 19 नील नदीबाट अरू सातवटा कमजोर, नस केा र दबु्ला-दबु्ला गाई िनस्केर आए । मलैे परैु िम भ र
तीजस्ता नस केा गाईहरू किहल्यै दखेकेो छैन ँ । 20 त्यसपिछ नस केा र दबु्ला-दबु्ला गाईहरूले सातवटा मोटा-मोटा गाईलाई
खाइिदए । 21 ितनीहरूले ती गाईहरूलाई खाइसकेपिछ ितनीहरू खाएका जस्ता दे खदँनैथे िकनिक ितनीहरू पिहलजेस्तै अझै
पिन नस केा दे खन्थे । त्यसपिछ मरेो िन ा खलु्यो । 22 मरेो अक सपनामा मलैे सातवटा भ रला र असल अनाजका बाला
एउटै डाँठमा उि रहकेा दखेे ँ । 23 त्यसपिछ सकेुका, से ा र पवू य बतास ारा ओइलाइएका अरू सातवटा अन् नका बाला
ितनीहरू पिछ पलाउन थाले । 24 से ा बालाहरूले ती सातवटा भ रला र असल बालालाई खाइिदए । मलैे जादगुरहरूलाई
यी सपनाहरू बताएँ, तर मलाई ितनको अथर् खो लिदने कोही भएन ।” 25 योसफेले फारोलाई भन,े “फारोका सपनाहरू
एउटै हुन ्। परमशे् वरले गनर् लाग् नभुएको कुरा उहाँले फारोलाई कट गराउनभुएको छ । 26 सातवटा असल गाई र सातवटा
असल बाला सात वषर् हुन ् । सपनाहरू एउटै हुन ् । 27 तीपिछ आएका सातवटा दबु्ला-दबु्ला र नस केा गाई सात वषर् हुन,्
र पवू य बतास ारा ओइल्याइएका सातवटा बाला अिनकालका सात वषर् हुन ् । 28 मलैे फारोलाई बताएको कुरा यही नै हो
। परमशे् वरले गनर् लाग् नभुएको कुरा उहाँले फारोलाई कट गराउनभुएको छ । 29 हने ुर्होस,् िम दशेभ र ठुलो सहकालको
सात वषर् हुनछे । 30 त्यसपिछ सात वषर्को अिनकाल पनछ, र िम भ र त्यस सात वषर्को सहकालको सम्झना हुनछैेन,
अिन अिनकाले दशेलाई सखाप पानछ । 31 दशेमा पिछ आउने अिनकालको कारणले गदार् सहकाललाई सम्झनछैेन िकनिक
यो अित नै भयानक हुनछे । 32 फारोलाई सपना दोहोर् याइनकुो कारणचािह ँ यही हो, िक परमशे् वरले यो िवषयलाई पक् का
गन ुर्भएको छ, र उहाँले चाँडै यसो गन ुर्हुनछे । 33 अब फारोले कुशल र ब ु मान ्मािनसको खोजी गरी ितनलाई िम दशेको
िजम्मवेारी िदनहुोस ्। 34 फारोले दशेमािथ अिधकारीहरू िनय ु गन ुर्भएको होस ्र ितनीहरूले सहकालका सात वषर्मा िम का
अनाजहरूको पाँचौँ िहस्सा उठाऊन ्। 35सहरहरूमा खानाका लािग ितनीहरूले आउँदै गरेका यी असल वषर्हरूका सबै अनाज
जम्मा गरून ्। ितनीहरूले यसको सञ्चय गन ुर्पछर् । 36 िम मा आउने सात वषर्को अिनकालको अविधमा यी अनाज िवतरण
ग रनपुछर् । यसरी अिनकाल ारा दशे सखाप हुनछैेन ।” 37 फारो र ितनका सबै कामदारको द ृ ष् टमा यो सल्लाह रा ो िथयो ।
38 फारोले आफ्ना कामदारहरूलाई भन,े “ियनीजस्तै परमशे् वरको आत्मा भएको अक कुनचािह ँ मािनस हामी पाउन सक्छौँ
र?” 39 त्यसलैे फारोले योसफेलाई भन,े “परमशे् वरले ितमीलाई यी सबै दखेाउनभुएकोले ितमीजस्तै कुशल र ब ु मान ्अरू
कोही छैन । 40 ितमी नै मरेो घरको अिधकारी हुनछेौ र ित ो वचनअनसुार नै मरेा सबै मािनस चल्नछेन ् । िसहंासनमा मा ै
म ितमीभन्दा ठुलो हुनछुे ।” 41 फारोले योसफेलाई भन,े “हरे, मलैे ितमीलाई िम दशेभ रको अिधकारी तलु्याएको छु ।”
42 फारोले आफ्नो औलँाबाट छाप-औठँी फुकाली योसफेको औलँामा लगाइिदए । ितनले योसफेलाई सनु्दर मलमलको लगुा
पिहराइिदए र ितनको गलामा सनुको िस ी लगाइिदए । 43 फारोले ितनलाई आफूिसत भएको दो ो दजार्को रथमा सवार गराए
। मािनसहरू यसो भन्दै ितनको साम ु िचच् च्याए, “घुडँा टेकेर झकु ।” फारोले ितनलाई सारा िम को अिधकारी तलु्याए ।
44 फारोले योसफेलाई भन,े “म फारो हु,ँ र ितमीबाहके अरू कसलैे िम दशेमा आफ्नो इच्छाअनसुार कुनै काम गनर् पाउनछैेन
।” 45 फारोले योसफेको नाउँ “सापनत-पानहे” रा खिदए । ितनले योसफेलाई पजुारी पोतीपरेाकी छोरी आसनतिसत िववाह
गराइिदए । योसफे िम दशेभ र जान्थे । 46 िम का राष् मखु फारोको साम ु उिभदँा योसफे ितस वषर्का िथए । योसफे फारोको
उप स्थितबाट गई सारा िम दशेभ र चाहाथ । 47 सहकालका सात वषर्मा जिमनले चरु मा ामा उब्जनी गर् यो । 48 ितनले
सात वषर्मा िम दशेका सबै अनाज सङ्कलन गरी त्यसलाई सहरहरूमा राखे । ितनले हरेक सहरमा व रप रका खतेहरूबाट
अनाज थन्क्याएर राखे । 49 योसफेले अन् नको भण्डारण समु को बालवुासरह गरे । अन् न यित धरैे िथयो िक ितनले िहसाब
राख् नै छािडिदए । 50अिनकालका वषर्हरू सरुु हुनभुन्दा अिग योसफेले ओनका पजुारी पोतीपरेाकी छोरी आसनतबाट दईु जना
छोरा जन्माइसकेका िथए । 51 योसफेले आफ्नो जठेो छोरोलाई मनश्शे नाउँ िदएका िथए िकनिक ितनले भन,े “परमशे् वरले
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मरेा र मरेा िपताका घरानाका सबै कष् ट िबसर्न लगाउनभुएको छ ।” 52 ितनले दो ो छोरोको नाउँ ए ाइम राखे िकनिक ितनले
भन,े “परमशे् वरले मरेो कष् टलको दशेमा मरेो फ लफाप गराउनभुएको छ ।” 53 िम दशेको सात वषर्को सहकालको अन्त्य
भयो । 54 योसफेले भनजेस्तै गरी सात वषर्को अिनकालको थालनी भयो । सबै दशेहरूमा अिनकाल परेको िथयो तर िम
दशेमा भने अनाज िथयो । 55 सारा िम अिनकालले तडिपदँा जनताहरूले अनाजको लािग फारोलाई पकुारे । फारोले सबै
िम ीहरूलाई भन,े “योसफेकहाँ जाओ र ितनले भनझेै ँ गर ।” 56 अिनकालले परैु दशेलाई ढाकेको िथयो । योसफेले सबै
भण्डारणहरू खलुा गरी िम ीहरूलाई अनाज बचेे । िम दशेमा अिनकाल अित भयानक िथयो । 57 सारा ससंारमा भयानक
अिनकाल परेकोले सबै दशेका मािनसहरू योसफेबाट अनाज िकन् न िम मा आउँदै िथए ।

42
1 अब िम मा अनाज पाइँदोरहछे भनी याकूबलाई थाहा भयो । ितनले आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “ितमीहरू िकन एक-

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

43
1 दशेमा अित भयानक अिनकाल परेको िथयो । 2 ितनीहरूले िम बाट ल्याएका अनाज खाइसकेपिछ ितनीहरूका िपताले

ितनीहरूलाई भन,े “फे र हा ो लािग अन् न िकन् नलाई जाओ ।” 3 यहूदाले भन,े “ती मािनसले हामीलाई गम्भीरतापवूर्क
चतेाउनी िदएका छन,् 'ितमीहरूले आफ्ना भाइलाई सगँै ल्याएनौ भने ितमीहरूले मरेो महुार हनेछैनौ ।' 4 तपाईंले हा ा भाइलाई
हािमिसतै पठाउनभुयो भने हामी तल झरेर तपाईंका लािग अन् न िकन् नछेौँ । 5 तर तपाईंले ितनलाई पठाउनभुएन भने हामी तल
जाँदनैौँ । िकनभने ती मािनसले हामीलाई भनकेा छन ् 'ितमीहरूले आफ्ना भाइलाई सगँै ल्याएनौ भने ितमीहरूले मरेो महुार
हनेछैनौ' ।” 6 इ ाएलले भन,े “ितमीहरूको अक भाइ िथयो भनी ती मािनसलाई बताएर ितमीहरूले िकन ममािथ सङ्कष् ट
ल्यायौ?” 7 ितनीहरूले भन,े “ती मािनसले हामी र हा ो प रवारको बारेमा सबै कुरा सोधपछु गरे । ितनले भन,े 'के तपाईंका
िपता अझै जीिवतै हुनहुुन्छ? के ितमीहरूको अक भाइ छ?' हामीले ितनका श् नहरूको जवाफ मा िदएका हौँ । ितनले
'ितमीहरूका भाइलाई पिन सगँै लएर आओ' भन्छन ्भनी हामीले कसरी जान् न सक्थ्यौँ र? 8यहूदाले आफ्ना िपता इ ाएललाई
भन,े “केटोलाई मिसतै पठाउनहुोस ्। तपाईं, हामी र हा ा छोराछोरीहरू बाँच्न सकून ्भनी हामी उठेर गइहाल्नछेौँ । 9म ितनको
जमानी हुनछुे । तपाईंले मिसत लखेा लनहुुनछे । मलैे ितनलाई तपाईंकहाँ फकार्एर तपाईंको साम ु ल्याइन ँ भने म सदाको लािग
त्यसको दोषी हुनछुे । 10 िकनिक हामीले िढला नगरेका भए िनश् चय नै अिहलसेम्म त हामी दो ो पटक यहाँ फिकर् सकेका
हुने िथयौँ ।” 11 ितनीहरूका िपता इ ाएलले ितनीहरूलाई भन,े “त्यसो हो भन,े अब यसो गर । ितमीहरूका झोलाहरूमा यस
दशेमा सबभैन्दा उ म उब्जनीहरू हाल । ती मािनसलाई यी उपहारहरू लएर जाओः सगु न्धत लपे, मह, मसला र मरूर्, पसे्ता र
हाड-ेबदाम । 12 ितमीहरूले दईु गणुा रुिपया-ँपसैा पिन लएर जाओ । ितमीहरूका बोरा खोल्दा मखुमा फेला परेका रुिपया-ँपसैा
पिन सगँै लएर जाओ । सायद त्यो भलु िथयो । 13 ितमीहरूका भाइलाई पिन सगँै लजैाओ । उठेर फे र ती मािनसकहाँ
जाओ । 14 सवर्श मान ्परमशे् वरले ती मािनसको साम ु ितमीहरूलाई कृपा दखेाऊन ्तािक ितनले ितमीहरूका अकार् दाजु र
बने्यामीनलाई छुटकारा िदऊन ्। मरेा सन्तानहरूको कारणले म शोिकत हुनपैछर् भने म हुलँा ।” 15 ती मािनसहरूले उपहार,
दईु गणुा रुिपया-ँपसैा र बने्यामीनलाई लए, र ितनीहरू उठेर िम तफर् झरे, अिन योसफेको साम ु हािजर भए । 16 योसफेले
ितनीहरूसगँै बने्यामीनलाई दखेपेिछ ितनले आफ्नो घरको भण्डारेलाई भन,े “ती मािनसहरूलाई घरिभ ल्याओ, र एउटा पश ु
काटेर भोज तयार पार िकनिक िदउसँो यी मािनसहरूले मसगँै खानछेन ।्” 17 त्यस भण्डारले योसफेले भनजेस्तो गर् यो । त्यसले
ती मािनसहरूलाई योसफेको घरिभ ल्यायो । 18 ती मािनसहरू योसफेको घरमा लिगएकाले ितनीहरू डराए । ितनीहरूले भन,े
“पिहलो पटक हा ा बोराहरूमा फकार्इएको रुिपया-ँपसैाको कारण हामीलाई यहाँ ल्याइएको हो । ितनले हा ो िवरु मा मौका
खोजकेा हुन सक्छन ्। ितनले हामीलाई िगरफ्तार गरी दास बनाउन सक्छन,् हा ा गधाहरू लजैान सक्छन ्।” 19 ितनीहरू
योसफेको घरको भण्डारेकहाँ गए, र घरको ढोकामा ितनीहरूले उसलाई भन,े 20 “हजरु, हामी पिहलो पटक अन् न िकन् न
आयौँ । 21 हामी िव ाम स्थलमा पगु्यौ,ँ अिन बोराहरू खोल्दा हरेकको रुिपया-ँपसैा हरेकको बोराको मखुमैा िथयो । त्यहाँ
हा ा सबै रुिपया-ँपसैा िथए । हामीले ती हामीसगँै ल्याएका छौँ । अन् न िकन् नलाई हामीले थप रुिपया-ँपसैा पिन ल्याएका छौँ
। 22 हा ा रुिपया-ँपसैा हा ा बोराहरूमा कसले रा खिदयो भनी हामीलाई थाहा छैन ।” 23 भण्डारेले भन्यो, “तपाईंहरूलाई
शा न्त होस ्। नडराउनहुोस ्। तपाईंका परमशे् वर र तपाईंका िपताका परमशे् वरले नै तपाईंका बोराहरूमा तपाईंहरूको रुिपया-ँपसैा
हा लिदएको हुनपुछर् । मलैे तपाईंहरूको रुिपया-ँपसैा त पाएकै िथएँ ।” त्यसपिछ भण्डारेले िशिमयोनलाई ितनीहरूकहाँ ल्यायो
। 24 भण्डारेले ती मािनसहरूलाई योसफेको घरिभ लग्यो । त्यसले पानी िदयो, र ितनीहरूले आ-आफ्ना गोडा धोए । त्यसले
ितनीहरूका गधाहरूलाई पिन दानापानी िदयो । 25 ितनीहरूले िदउँसो योसफेको आगमनको लािग उपहारहरू तयार पा रराख,े
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िकनिक ितनीहरूले त्यहाँ सगँसगँै खाने िथए भनी ितनीहरूले सनुकेा िथए । 26 योसफे घरमा आउँदा ितनीहरूले आफ्ना हातमा
भएका उपहारहरू घरिभ ल्याए, र भइँुसम्मै िनहुरेर ितनलाई ढोग गरे । 27 ितनले ितनीहरूको भलाकुसारीको बारेमा सोधपछु
गरे, “तपाईंहरूले बताउनभुएका तपाईंहरूका व ृ िपता सञ्चै हुनहुुन्छ? के ितनी अझै जीिवतै छन?्” 28 ितनीहरूले भन,े
“तपाईंका दास हा ा िपता सञ्चै हुनहुुन्छ । उहाँ अझै जीिवतै हुनहुुन्छ ।” ितनीहरू भइँुमा लमतन् न परेर ितनलाई ढोग गरे ।
29 ितनले आफ्ना आखँा उठाउँदा ितनले आफ्नी आमाका छोरा आफ्ना भाइ बने्यामीनलाई दखेपेिछ ितनले भन,े “ितमीहरूले
मलाई बताएको ितमीहरूका कान्छा भाइ ियनै हुन?्” त्यसपिछ ितनले भन,े “मरेा छोरा, ितमीमािथ परमशे् वर अन ु ही हुनभुएको
होस!्” 30 योसफे कोठाबाट बािहर जान हता रए िकनिक ितनी आफ्ना भाइको बारेमा स् नहेले भ रएका िथए । ितनले रुने
ठाउँ खोजे । ितनी आफ्नो कोठािभ पसी रोए । 31 आफ्नो मखु धोई ितनी बािहर आए । आफूलाई िनयन् ण गद ितनले
भन,े “खाना ल्याओ ।” 32 नोकरहरूले योसफेको लािग छु ै र ितनका दाजहुरूका लािग छु ै खाना पस्के । िम ीहरूले
छु ै खाना खाए िकनिक ितनीहरूले िह हूरूिसत खान सक्दनैथ।े त्यसो गन ुर् िम ीहरूका लािग अत्यन्तै घिृणत कुरो िथयो ।
33 दाजहुरू योसफेका साम ु बसे । ितनीहरू जठेादे ख कान्छासम्म िमलरे बसकेा िथए । ितनीहरू सबै सगँसगँै छक् क परेका
िथए । 34 आफ्नो साम ु प स्कएको खानाको केही भाग योसफेले ितनीहरूकहाँ पठाए । तर बने्यामीनको भागचािह ँ अरू कुनै
दाजहुरूको भन्दा पाँच गणुा बसेी िथयो । ितनीहरूले िपए र ितनीहरू ितनीसगँै खसुी भए ।

44
1 योसफेले ितनको घरको भण्डारेलाई आज्ञा िदए, “ती मािनसहरूले लजैान सक् नजेित अनाज ितनीहरूका बोराहरूमा

भ रदऊे, र हरेकको बोराको मखुमा हरेकको रुिपया-ँपसैा पिन हा लदऊे । 2 कान्छोको बोराको मखुमा मरेो चाँदीको कचौरा
र ितनले अनाजको लािग ल्याएको रुिपया-ँपसैा पिन हा लदऊे ।” भण्डारेले योसफेले भनझेै ँ गर् यो । 3 िबहान भएपिछ ती
मािनसहरू आ-आफ्ना गधाहरूसगँै पठाइए । 4 ितनीहरू सहरबाट केही पर पगु्दा योसफेले आफ्नो भण्डारेलाई भन,े “उठ, र ती
मािनसहरूको िपछा गर । ितनीहरूलाई भे ाएपिछ यसो भन् न,ू 'िकन ितमीहरूले भलाइको स ा खराबी गर् यौ? 5 के यो त्यही
कचौरा होइन जसबाट मरेा मा लकले िपउनहुुन्छ र शकून-अपशकूनको लािग योग गन ुर्हुन्छ? तपाईंहरूले जे गन ुर्भएको छ त्यो
खराब छ' ।” 6 भण्डारेले ितनीहरूलाई भे ायो, र ितनहरूलाई ती वचनहरू भन्यो । 7 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “िकन मरेा
मा लकले यस्ता कुराहरू गन ुर्हुन्छ? तपाईंका दासहरूले किहल्यै यस्तो कुरा गनर् सक्दनैन ्। 8 हामीले हा ा बोराहरूका मखुमा
फेला पारेका रुिपया-ँपसैा त हामीले कनान दशेबाट फे र तपाईंकहाँ फकार्एर ल्यायौँ । तब कसरी हामीले हा ा मा लकको
घरबाट चाँदी वा सनु चोनर् सक्छौ?ँ 9 तपाईंको कुनै पिन दासिसत त्यो कचौरा फेला पा रयो भने त्यो मा रयोस,् र हामी आफै
पिन तपाईंका दास हुनछेौँ ।” 10 भण्डारेले भन्यो, “अब तपाईंहरूकै वचनअनसुार नै होस ् । जसिसत त्यो कचौरा पाइन्छ,
त्यो मरेो दास बनोस,् र अरूहरू िनद ष हुनछेन ्।” 11 त्यसपिछ हरेक मािनसले हतार-हतारमा आ-आफ्नो बोरा भइँुमा झारी
ितनीहरूले आ-आफ्ना बोरा खोल्यो । 12 भण्डारेले खोजी गर् यो । त्यसले जठेोबाट सरुु गरेर कान्छोमा टुङ्ग्यायो, अिन त्यो
कचौरा बने्यामीनको बोरामा फेला पा रयो । 13 त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना लगुा च्याते । हरेकले आ-आफ्नो गधा लादरे
ितनीहरू सहर फक । 14यहूदा र ितनका दाजभुाइहरू योसफेको घरमा फक । ितनी अझै पिन त्यहीँ नै िथए र ितनीहरूले भइँुसम्मै
िनहुरेर ितनलाई ढोग गरे । 15 योसफेले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यो के गरेको? मजस्तो मािनसले शकून-अपशकून गछर्
भनी के ितमीहरूलाई थाहा छैन?” 16 यहूदाले भन,े “मरेा मा लकलाई हामी के भनौ?ँ हामी के बोलौ?ँ वा हामीले आफूलाई
कसरी सफाइ िदऔ?ँ परमशे् वरले तपाईंका दासहरूको अपराध प ा लगाउनभुएको छ । हने ुर्होस,् हामी मरेा मा लकहरूका दास
हुन्छौँ– हामी र त्यो जसको हातमा त्यो कचौरा फेला पर् यो । 17 योसफेले भन,े “मबाट यस्तो किहल्यै हुनछैेन । त्यो
मािनस जसको हातमा कचौरा फेरा पा रयो, त्यो मा ै मरेो दास हुनछे । तर ितमीहरूचािह ँशा न्तिसत आफ्ना िपताकहाँ जाओ ।”
18 त्यसपिछ यहूदा योसफेको निजक आएर भन,े “मरेा मा लक, िबन्ती छ, िक हजरुको दासलाई एउटा वचन बोल्न िदनहुोस ्
िकनिक तपाईं फारोसमान हुनहुुन्छ । 19 मरेा मा लकले आफ्ना दासहरूलाई यसो भनी सोध् नभुयो, 'के ितमीहरूका िपता वा
भाइ छ?' 20 हामीले हजरुलाई भन्यौँ, 'हा ा व ृ िपता हुनहुुन्छ, र उहाँले बढुसेकालमा जन्माउनभुएको उहाँको एउटा छोरो
पिन छ । तर ितनका दाजु म रसके, र ितनकी आमाप बाट ितनी मा ै बाँकी छन,् र ितनका िपताले ितनलाई माया गन ुर्हुन्छ
।' 21 त्यसपिछ तपाईंले आफ्ना दासहरूलाई भन् नभुयो, 'ितनलाई लएर आओ तािक मलैे ितनलाई दखे् न सकँू ।' 22 त्यसपिछ
हामीले हजरुलाई भन्यौँ, ' ठटोले आफ्ना िपतालाई छाड्न सक्दनैन ्। िकनिक ितनले आफ्ना िपतालाई छाड्नपुर् यो भने ितनका
िपता मनछन ्।' 23 तब तपाईंले आफ्ना दासहरूलाई भन् नभुयो, ितमीहरूको कान्छो छोरो ितमीहरूसगँै नआएसम्म ितमीहरूले
मरेो अनहुार हनेछैनौ ।' 24 त्यसपिछ हामी तपाईंका दास मरेा िपताकहाँ जाँदा हामीले उहाँलाई तपाईंका वचनहरू सनुायौँ ।
25 हा ा िपताले भन् नभुयो, 'फे र गएर हा ा लािग अनाज िकन ।' 26 त्यसपिछ हामीले भन्यौँ, 'हामी तल जान सक्दनैौँ । हा ो
कान्छो भाइ हामीिसत गयो भने मा हामी तल जान सक्छौँ िकनिक कान्छो भाइ हामीिसत नगएसम्म हामीले ती मािनसको
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अनहुार हनेर् सक्दनैौँ ।' 27 तपाईंका दास मरेा िपताले हामीलाई भन् नभुयो, 'मरेी पत् नीले मरेा लािग दईु जना छोरा जन्माएकी
कुरा त ितमीहरूलाई थाहै छ । 28 एउटाले मलाई छाडरे गइसकेपिछ मलैे भने,ँ 'िनश् चय न,ै त्यसलाई धजुाधजुा पा रएको छ, र
त्यस बलेादे ख मलैे त्यसलाई दखेकेो छैन ँ । 29अब ितमीहरूले यसलाई पिन मबाट लएर गयौ र यसमािथ कुनै हािन आइपर् यो
भने ितमीहरूले मरेो फुलकेो कपाललाई शोकमै पातालमा परु् याउन ेछौ ।' 30 त्यसकारण म हजरुका दास मरेा िपताकहाँ पगु्दा
ती ठटा मिसत छैनन ्भने उहाँको जीवन ती ठटाको जीवनमा जोिडएकाले 31 उहाँले मरेो साथमा ती ठटालाई नदखे् नहुुदँा
उहाँ मन ुर्हुनछे । तपाईंका दासहरूले हा ा िपताको फुलकेो कपाललाई शोकमै पातलामा परु् याउनछेन ्। 32 िकनिक तपाईंका
दास मरेा िपताको अिग म ती ठटाको जमानी बसकेो छु, र भनकेो छु, 'मलैे ितनलाई तपाईंकहाँ ल्याइन ँ भने म मरेा िपताको
साम ु सदाको लािग दोषी ठह रनछुे ।' 33 त्यसकारण ती ठटाको साटोमा तपाईंका दासलाई नै हजरुको दासको रूपमा बस् न
िदनहुोस,् र ती ठटालाई ितनका दाजहुरूसगँै जान िदनहुोस ्। 34 िकनिक ठटालाई न लईकन म कसरी मरेा िपताकहाँ जान
सक्छु र? मरेा िपतामािथ आइपन खराबी हनेर्द े ख म डराएको छु ।”

45
1 त्यसपिछ आफूनरे उिभएका सबै दासहरूका सामनु् ने योसफेले आफूलाई िनयन् ण गनर् सकेनन ्। ितनले उच् च सोरमा भन,े

“हरेक यहाँबाट जाऊ ।” त्यसलैे योसफेले आफैलाई आफ्ना दाजहुरूकहाँ िचनाउदँा योसफेको निजकै कोही उिभएको
िथएन । 2 ितनी यित ठुलो सोर िनकालरे रोए िक िम ीहरूले मा नभई फारोको प रवारले पिन सनुे । 3 योसफेले आफ्ना
दाजहुरूलाई भन,े “म योसफे हु ँ । के मरेा िपता अझै जीिवतै हुनहुुन्छ?” ितनका दाजहुरूले ितनलाई जवाफ िदन सकेनन ्
िकनिक ितनीहरू ितनको उप स्थितमा स्तब्ध भएका िथए । 4 त्यसपिछ योसफेले आफ्ना दाजहुरूलाई भन,े “िबन्ती छ, मरेो
निजक आओ ।” ितनीहरू निजक आए । ितनले भन,े “म ितमीहरूका भाइ योसफे हु ँ जसलाई ितमीहरूले िम मा बचेकेा
िथयौ । 5 ितमीहरूले मलाई बचेकेोमा अपसोस नमान वा आफैमािथ रस नगर िकनिक जीवन बचाउन परमशे् वरले मलाई
ितमीहरूभन्दा पिहले यहाँ पठाउनभुयो । 6 यी दईु वषर् यो दशेमा अिनकाल प रसकेको छ, र अझै पाँच वषर् न हलो जोितनछे न
कटनी ग रनछे । 7 पथृ्वीमा एउटा बाँकी भागको रूपमा राखी ठुलो छुटकारा ारा ितमीहरूको जीवन बचाउन परमशे् वरले मलाई
ितमीहरूभन्दा पिहले यहाँ पठाउनभुयो । 8 त्यसलैे ितमीहरूले नभई परमशे् वरले नै मलाई यहाँ पठाउनभुएको हो, र उहाँले मलाई
फारोका िपता, ितनका सबै घरानाका मा लक र सारा िम दशेका शासक तलु्याउनभुएको छ । 9 हतार-हतार मरेा िपताकहाँ गएर
उहाँलाई यसो भन, “तपाईंका छोरा योसफे यसो भन्छन,् 'परमशे् वरले मलाई सारा िम को मा लक बनाउनभुएको छ । मकहाँ
आउन िवलम्ब नगन ुर्होस ् । 10 तपाईं गोशने दशेमा बस् नहुुनछे, र तपाईं, तपाईंका छोराछोरीहरू, तपाईंका नाितनाितनाहरू,
तपाईंका बगालहरू, तपाईंका बथानहरू र तपाईंिसत भएका सबै मरेो निजकै हुनहुुनछे । 11 म त्यहाँ तपाईंको बन्दोवस्त गनछु
िकनिक अिनकालका पाँच वषर् अझै बाँकी छन,् न ता तपाईं, तपाईंको घराना र तपाईंिसत भएका सबै द र तामा जानछेन'्
।” 12 ितमीहरूिसत बोल्ने म योसफे नै हु ँ भनी ितमीहरूका आखँाले दखेकेा छौ र मरेा भाइ बने्यामीनले पिन दखेकेा छन ्।
13 मलैे िम मा हािसल गरेको इज् जत र मलैे ाप् त गरेका सबै थोकको िवषयमा ितमीहरूले मरेा िपतालाई बताउन ू । हतारसगँ
गएर मरेा िपतालाई ल्याओ ।” 14 ितनी आफ्ना भाइ बने्यामीनिसत अगँालो हालरे रोए, अिन बने्यामीन पिन अगँालो हालरे
रोए । 15 ितनले आफ्ना सबै दाजहुरूलाई चमु्बन गरे र ितनीहरूसगँै रोए । त्यसपिछ ितनका दाजहुरूले ितनीिसत कुराकानी
गरे । 16 “योसफेका दाजहुरू आएका छन”् भन् ने खबर फारोको घरमा पगु्यो । यसले फारो र ितनका कामदारहरूलाई िनकै
खसुी पार् यो । 17फारोले योसफेलाई भन,े “ित ा दाजहुरूलाई यसो गनर् भन, 'आ-आफ्ना पशहुरू लदाएर कनान दशेमा जाओ
। 18 ितमीहरूका िपता र घरानाहरूलाई लएर मकहाँ आओ । म ितमीहरूलाई िम को असल ठाउँ िदनछुे, र ितमीहरूले यस
दशेका स्वािदष् ट मास ु खानछेौ । 19 अब ितमीहरूलाई आज्ञा िदइएको छ । ितमीहरूलाई यसो भन् ने आज्ञा पिन िदइएको छ,
'ितमीहरूका छोराछोरी र ितमीहरूका पत् नीहरूका लािग िम दशेका गाडाहरू लएर जाओ । ितमीहरूका िपतालाई लएर
आओ । 20 ितमीहरूका धन-सम्पि को बारेमा िचन्ता नमान िकनिक िम दशेका सबै असल-असल थोकहरू ितमीहरूकै
हुन'् ।” 21 इ ाएलका छोराहरूले त्यसै गरे । फारोको आज्ञामतुािबक योसफेले ितनीहरूलाई गाडाहरूसाथै या ाका लािग
मालसामानहरू िदए । 22 ितनले ितनीहरू सबलैाई नयाँ लगुाहरू पिन िदए, तर बने्यामीनलाई भने ितनले ितन सय चाँदीका
टु ा र पाँच जोर लगुा िदए । 23 आफ्ना िपताका लािग ितनले यी थोकहरू पठाएः िम का असल-अलस थोकहरू लािदएका
दसवटा गधा; अनाज, रोटी र आफ्ना िपताको या ाका लािग आवश्यक खा पदाथर्हरूले लािदएका दसवटा गधनैी । 24 ितनले
आफ्ना दाजहुरूलाई पठाए र ितनीहरू त्यहाँबाट स्थान गरे । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू बाटोमा झगडा नगर ।”
25 ितनीहरू िम बाट या ा गरी कनान दशेमा आफ्ना िपताकहाँ आए । 26 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “योसफे अझै जीिवतै
छन,् र ितनी सारा िम दशेभ रको शासक भएका छन ्।” योसफेको बारेमा ितनीहरूले भनकेा कुरा िवश् वास गनर् नसकेर ितनी
बहेोस भए । 27 योसफेले ितनीहरूलाई भनकेा सबै कुरा ितनले याकूबलाई बताइिदए । याकूबले आफूलाई लजैान योसफेले
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पठाएका गाडाहरू दखेपेिछ ितनीहरूका िपता याकूबको होस फक्य । 28 इ ाएलले भन,े “अब पगु्यो । मरेो छोरो योसफे
अझै जीिवत छ । म मन ुर्अिग गएर त्यसलाई हनेछु ।”

46
1 इ ाएल आफूसगँ भएका सबै थोक लएर िहडँे र बशेबा गए । त्यहाँ ितनले आफ् ना बबुा इसहाकका परमशे् वरको िन म् त

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

47
1 तब िभ गएर योसफेले फारोलाई भन,े “मरेा बबुा र दाजभुाइहरू, उनका बगाल र बथानहरू र उनीहरूका सबै थोक

लएर कनानबाट आएका छन ्। हने ुर्होस,् अिहले उनीहरू गोशने दशेमा छन ्।” 2 ितनले आफ् ना दाजहुरूमध् यबेाट पाँच
जनालाई लएर फारोलाई िचनाइिदए । 3 फारोले ितनका दाजभुाइहरूलाई सोध,े “ितमीहरूको कामधन् धा के हो?” उनीहरूले
फारोलाई भन,े “हामी हजरुका दासहरू हा ा िपता-पखुार्द े ख नै गोठाला हौँ ।” 4 त्यसपिछ उनीहरूले फारोलाई भन,े “हामी
यस दशेमा अस्थायी बसोबास गनर् आएका छौँ । कनान दशेमा घोर अिनकाल परेको हुनाले हजरुका दासहरूका बगालहरूको
िन म्त चरन छैन । त्यसलैे अब िबन् ती छ, हामी हजरूका दासहरूलाई गोशने दशेमा बसोबास गन अनमुित िदनहुोस ् ।”
5 त्यसपिछ फारोले योसफेलाई भन,े “ित ा बबुा र ित ा दाजभुाइहरू ितमीकहाँ आएका छन ्। 6 िम दशे ित ै अिग छ ।
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दशेको सबभैन् दा असल ठाउँ गोशने दशेमा नै ित ा बबुा र ित ा दाजभुाइहरूलाई बस् ने बन्दोबस्त गर । उनीहरूमध् ये सक्षम
मािनसहरूलाई गाईबस् तहुरूको िजम्मा दऊे ।” 7 तब योसफेले आफ् ना बबुा याकूबलाई पिन फारोकहाँ हािजर गराए । याकूबले
फारोलाई आशीवार्द िदए । 8 फारोले याकूबलाई सोध,े “तपाईंको उमरे कित भयो?” 9 याकूबले फारोलाई भन,े “मरेो
वासी जीवनको उमरे एक सय ितस वषर् भयो । मरेो यस जीवनका वषर्हरू थोरै र द:ुखमय भएका छन ् । मरेो उमरे मरेा

िपता-पखुार्हरूको जित पगुकैे छैन ।” 10 त्यसपिछ याकूबले फारोलाई आशीवार्द िदए, र ितनको उप स् थितबाट िनस् केर गए
। 11 तब योसफेले आफ् ना बबुा र दाजभुाइहरूलाई बसोबास गराए । फारोको हुकुमअनसुार ितनले िम मा भएको सबभैन् दा
असल ठाउँ, अथार्त ्रामससे भन् ने इलाकाको एउटा क्षे उनीहरूलाई िदए । 12 योसफेले आफ् ना बबुा, दाजभुाइहरू र आफ् ना
बबुाका प रवारका सबलैाई उनीहरूका आि त प रवारको सङ्ख्याअनसुार खानकुेरा उपलब्ध गराए । 13 घोर अिनकालको
कारण परैु दशेमा कुनै खानकुेरा िथएन । अिनकाल ारा िम र कनान दवुै दशे कमजोर भए । 14 िम र कनान दशेका
बािसन्दाहरूलाई बचेकेा अन् नबाट ाप् त सबै रुिपयाँ योसफेले जम् मा गरे । त्यसपिछ योसफेले त्यो रुिपयाँ फारोको महलमा
ल्याए । 15 जब िम र कनानमा भएका सबै आफ् ना रुिपया-ँपसैा खचर् भयो, सबै िम ीहरू यसो भन्दै योसफेकहाँ आए,
“हामीलाई अन् न िदनहुोस ्। हा ो रुिपया-ँपसैा सिकएको कारण तपाईंका आखँाको सामनु् ने हामी िकन मरौ?ँ” 16 योसफेले
ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरूका रुिपया-ँपसैा िस ए भने गाईबस् त ु ल् याओ र ितमीहरूका गाईबस् तकुा स ामा म ितमीहरूलाई
अन् न िदनछुे ।” 17 यसकारण ितनीहरूले आफ् ना गाईबस् तहुरू योसफेकहाँ ल् याए । योसफेले ितनीहरूका घोडा, भडेाबा ा,
गाईबस् त,ु गधाका स ामा ितनीहरूलाई खानकुेरा िदए । त् यस साल गाईबस् तकुा स ामा ितनीहरूलाई ितनले अन् न खवुाए ।
18 त् यो साल िबतपेिछ अक साल आएर ितनीहरूले योसफेलाई भन,े “हामी हा ा मा लकदे ख केही कुरा पिन लकुाउँदनैौँ िक
हा ा रुिपया-ँपसैा सबै सिकए र गाईबस् तकुा बथान पिन सबै मा लककै भएका छन ्। अब हजरुको आखँाको सामनु् ने हामीसगँ
हा ै िजउ र जग् गाजिमनबाहके अरू केही छैन । 19 हामी र हा ा जिमन हजरूका आखँाको सामनु् ने िकन नष् ट हुन?े अन् नको
साटोमा हामी र हा ो जिमनलाई िकन् नहुोस,् र हामी आफ् ना जग् गाजिमनसमते फारोका कमारा-कमारी हुनछेौँ । हामीलाई िबउ
िदनहुोस,् तािक हामी जीिवत हुन सकौँ र हा ा जग् गाजिमन पिन उजाड नहोऊन ्।” 20 यसरी योसफेले िम का सबै जग् गाजिमन
फारोको िन म् त िकने । अिनकाल धरैे भएको हुनाले हरेक िम ीले आफ् ना जग् गाजिमन बचे्यो । यसरी जग् गाजिमन फारोको
भयो । 21 िम को एक छेउदे ख अक छेउसम् मका सबै मािनसहरूलाई ितनले कमारा बनाए । 22 पजुारीहरूका जग् गाजिमन
मा ितनले िकननेन,् िकनभने पजुारीहरूलाई फारोबाट भ ा िदइएको िथयो । फारोले िदएकै िहस् साबाट ितनीहरूले खान् थे ।
त् यसकारण ितनीहरूले चािह ँ आफ् ना जग् गाजिमन बचेनेन ्। 23 योसफेले जनताहरूलाई भन,े “हरे, आज मलैे फारोको िन म् त
ितमीहरूका जग् गाजिमन र ितमीहरूलाई पिन िकनकेो छु । अब ितमीहरूका िन म् त िबउ यहाँ छ, र ितमीहरूले जिमनमा िबउ छर
। 24 तर फसलको बलेामा उब् जनीको पाँचौँ िहस् सा ितमीहरूले फारोलाई िदनपुछर् । चार िहस् साचािह ँ खतेीलाई िबउको िन म् त
र ितमीहरू, ितमीहरूका प रवार र ितमीहरूका बालबच् चाको खानाको िन म् त ितमीहरूको आफ् नै हुनछे ।” 25 ितनीहरूले भन,े
“हजरूले हा ो ाण बचाइिदनभुएको छ । हजरुको िनगाह हामीमािथ रहोस ्। हामी फारोका कमारा हुनछेौँ ।” 26 यसलैे िम
दशेमा योसफेले उब् जनीको पाँचौँ िहस् सा फारोको हुन् छ भन् ने कुरा समे टएको जग् गाजिमनको िवषयमा एउटा ऐन बनाए, जनु
आजसम् म च लत छ । पजुारीहरूका जग् गाजिमन मा फारोको भएन । 27 त्यसलैे इ ाएल िम को गोशनेमा बसोबास गरे ।
ितनका मािनसहरूले त् यहाँका जग् गाजिमन आफ् नो अिधकारमा लए । ितनीहरूको फ लफाप भएर सङ्ख्या अत्यन्तै व ृ भयो
। 28 याकूब िम मा स वषर् बसे । यसरी याकूबको जम् मा उमरे एक सय सतचा लस वषर् भयो । 29 जब इ ाएलको मन बलेा
आयो, ितनले आफ् ना छोरा योसफेलाई बोलाएर भन,े “यिद मलैे तरेो िनगाह पाएको छु भने तरेो हात मरेो ित ामिुन राखरे म ित
तरेो िवश् वासयोग्यता र भरोसा दखेा । कृपा गरेर मलाई िम दशेमा नगाड ्। 30 म मरेा िपता-पखुार्हरूसगँ सतु्दा मलाई िम बाट
बोकेर लगी उनीहरूकै िचहानमा गािडदे ।” योसफेले भन,े “तपाईंले भन् नभुएबमोिजम म गनछु ।” 31 इ ाएलले भन,े “मसगँ
शपथ खा ।” अिन योसफेले शपथ खाए । तब इ ाएल आफ् नो पलङ्गको िसरानमा घोप् टो परे ।
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1 यी कुराहरू भएको केही समयपिछ “हने ुर्होस,् हजरुका िपता िबरामी हुनहुुन् छ” भनरे कसलैे योसफेलाई खबर िदयो ।

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

सो म ितमीहरूलाई भन ूँ । 2 हे याकूबका छोरा हो, जम् मा भएर सनु, ितमीहरूका बबुा इ ाएलका कुरा सनु । 3 रूबने, त ँ मरेो
जठेो छोरो होस,् मरेो श र मरेो बलको सरुु, गौरव र श मा उत्कृष् ट । 4 बग् ने पानीजस् तो चञ् चल, तरेो ितष् ठा रहनछैेन,
िकनभने त ँ तरेा बबुाको ओ ानमा चिढस ् । अिन त्यसलाई अशु पा रस ्; त ँ मरेो पलङ्गमा चिढ़स ्। 5 िशिमयोन र लवेी
दाजभुाइ हुन ्। िहसंाका हितयार नै ितनीहरूका तरवार हुन ्। 6 ए मरेो ाण, ितनीहरूको सभामा नआइज, ितनीहरूको बठैकमा
नबस ्िकनिक मरेो हृदयमा त्यसको िन म्त अत्यन्तै ा छ । िकनिक ितनीहरूलआेफ् नो रसमा मािनसहरूलाई मारे । ितनीहरूले
आफ्नो आनन्दको िन म्त गोरुहरूका ढोडनसा काटेका छन ्। 7 ितनीहरूको रस ािपत ् होस,् िकनभने त् यो भयानक छ, र
ितनीहरूको ोध पिन ािपत ्होस ् िकनिक त् यो िनष् ठुर छ । ितनीहरूलाई म याकूबमा िवभाजन गनछु, इ ाएलमा िततरिबतर
पानछु । 8 ए यहूदा, तरेा दाजभुाइहरूले तरेो शसंा गनछन ्। तरेा हात तरेा श हुरूका गदर्नमा हुनछेन ्। तरेा बबुाका छोराहरू तरेो
सामनु् ने िनहु रनछेन ्। 9 यहूदा िसहंको डमरु हो । ए मरेो छोरो, त ँ तरेो िशकारभन्दा उच् च भएको छस ्। त्यो िनहु रयो, िसहं र
िसहंनीझै ँ झकु्यो । कसले त् यसलाई उठाउने आटँ गछर्? 10 यहूदाको हातबाट राजदण् ड हट ्नछैेन, न त राज् य चलाउनकेो लाठी
त् यसका खु ाका िबचबाट हट ्नछे, जबसम् म त् यसका मा लक आउँदनैन ्। जाितहरूले उहाँको आज्ञा मान् नछेन ् । 11 त् यसको
गधालाई दाखको बोटमा, र गधाको बछेड़ोलाई चािह ँ उ म जातको हाँगामा बाँधरे त् यसले आफ् ना लगुाहरू दाखम मा, आफ् ना
पोशाक अङ् गरुको रसमा धनुछे । 12 त् यसका आखँा दाखम जस्तै गाढा, र त् यसका दाँत दधुजस्ता सतेा हुनछेन ्। 13 जबलूनू
समु को िकनारमा बस् नछे । जहाजहरूका िन म् त त् यो बन् दरगाह हुनछे, र त् यसको िसमाना सीदोनसम् म हुनछे । 14 इस् साखार
दईु भारीहरूका िबचमा ले टरहने ब लयो गधा हो । 15 जसले असल िव ामको ठाउँ असल र रमाइलो दशे दखे्छ । त् यसले
भारी बोक् नलाई आफ् नो काँध झकुाउनछे, र काम गन नोकर बन् नछे । 16 इ ाएलका कुलमध् ये एउटा कुल भएर दानले आफ् ना
मािनसहरूको न् याय गनछ । 17 दान बाटोको छेउमा भएको एउटा सपर्, अथार्त ्घोडाको कुकुर् च् चा डस् ने िवषाल ु सपर् हुनछे र
त् यसको घोडचढी पिछ ल् तर लोट ्छ । 18 हे परम भ,ु म तपाईंको उ ारको तीक्षा गछुर् । 19गादमािथ आ मण गनले त्यसलाई
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आ मण गनछ, तर त् यसले ितनीहरूको कुकुर् च् चामा आ मण गनछ । 20 आशरेको अनाज शस्त हुनछे, र त् यसले राजकीय
खाना उपलब्ध गराउनछे । 21 नप् ताली सनु्दर पाठापाठी पाउने फुकाइएकी मडुुली-मगृ हो । 22 योसफे एउटा फलवन्त लहरा
हो, पानीको मलूनरे भएको फल िदने लहरा, जसका हाँगाहरू पखार्लमािथ फै लन् छन ्। 23 धनधुार्रीहरूले त् यसलाई आ मण
गनछन ्र त् यसमािथ काँड चलाउनछेन,् र त्यसलाई सताउनछेन ्। 24 तापिन त् यसको धन ु स्थर रहनछे, र याकूबका श शाली
परमशे् वरका हातको कारण र ती गोठाला अथार्त ्इ ाएलको च ान ारा त् यसका हातहरू िसपाल ुहुनछेन,् ती गोठाला, इ ाएलको
च ान ारा । 25 तरेा बबुाका परमशे् वरले तलँाई सहायता गन ुर्हुन् छ, र सवर्श मान ्परमशे् वरले मािथ स् वगर्का आिशष ्हरू, तल
अगाधका आिशष ्हरू, अिन स् तन र गभर्का आिशष ्हरूले आिशिषत◌्् तलु्याउनहुुनछे । 26 तरेा बबुाका आशीवार्दहरू ाचीन
पहाडहरूका आशीवार्दभन् दा महान ् छन ् वा ाचीन डाँडाहरूका वाञ्छनीय कुरा हुन्छन ् । ती सबै योसफेको िशरमा होऊन,्
त् यसका दाजभुाइहरूमध् यकेा धानको िशरमा पिन । 27 बने् यामीन एउटा भोको ब् वाँसो हो । िबहान त्यसले िशकार खान् छ,
र बलेकुीचािह ँ त् यसले लटु बाँड्छ । 28 यी इ ाएलका बा कुल हुन ्। आफ् ना बबुाले ितनीहरूलाई आशीवार्द िददँा भनकेा
कुरा यही हो । त् यकेलाई ितनले सहुाउदँो आशीवार्द िदए । 29 तब ितनले ितनीहरूलाई यो आज्ञा िदएर यसो भने “म त
मरेा मािनसहरूकहाँ िमल् न जान लागकेो छु । िह ी ए ोनको खतेमा भएको ओडारमा मरेा िपता-पखुार्हरूका साथमा मलाई
गाड, 30 अथार्त ्कनान दशेमा म नेरेको मक् पलेाको खतेमा भएको ओडार, जनु अ ाहामले िह ी ए ोनको हातबाट खतेसमते
िचहान बनाउनलाई िकनकेा िथए । 31 उनीहरूले अ ाहाम र ितनकी पत् नी सारालाई त्यहीँ गाडे । त् यहीँ नै उनीहरूले इसहाक
र ितनकी पत् नी रबकेालाई पिन गाडे । त् यहीँ नै मलै े लआेलाई गाडे ँ । 32 त् यो खते र त् यहाँ भएको ओडार िह ीहरूको हातबाट
िकिनएको िथयो ।” 33 छोराहरूलाई यो आज्ञा िदइसकेपिछ याकूबले आफ् ना खु ा ओ ानमा पसारेर आफ् नो ाण त् याग,े र
आफ् ना िपता-पखुार्हरूसगँ िमल् न गए ।

50
1तब योसफे यित ाकुल भए िक ितनी आफ् ना बबुाको अनहुारमािथ घोप् टो परेर रोए, र ितनलाई चमु्बन गरे । 2तब योसफेले

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

शपथ खान लगाए । उनले भन,े “परमशे् वर अवश्यनै ितमीहरूकहाँ आउनहुुनछे। त् यो बलेा ितमीहरूले मरेा अ स् थहरू यहाँबाट
लजैान ू ।” 26 यसरी योसफे एक सय दस वषर्को भएर मरे, र उनीहरूले ितनको लाश सगु न् धत लपे दलरे बाकसमा हालरे
िम मा नै राखे ।
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स्थानको पसु्तक
1याकूबसगँै िम मा आउने इ ाएलका छोराहरूका नाउँ यी नै हुन:् 2रूबने, िशिमयोन, लवेी र यहूदा, 3 इस्साखार, जबलूनू,

र बने्यामीन, 4 दान, नप् ताली, गाद र आशरे । 5 याकूबका जम्मा सन्तानको सङ्ख्या स री जना िथयो । योसफे पिहले नै
िम मा िथए । 6 त्यसपिछ योसफे, ितनका सबै दाजहुरू र त्यो सबै पसु्ता मरे । 7 इ ाएलीहरू फल्द-ैफुल्दै र सङ्ख्यामा
अत्यिधक बढ्दै गए, अिन ितनीहरू श शाली भए र ितनीहरू ारा दशे भ रयो । 8 त्यसपिछ योसफेको बारेमा थाहा नपाउने
नयाँ राजाले शासन गनर् थाले । 9 ितनले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “हरे, इ ाएलीहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा बढी भएका
छन ् र ितनीहरू हामीभन्दा श शाली भएका छन ् । 10 आओ, ितनीहरूिसत ब ु मानीपवूर्क काम गरौँ न भने ितनीहरूको
सङ्ख्या व ृ भइरहनछे । य ु भयो भने ितनीहरू हा ा श हुरूिसत िमल्न गई हा ै िवरु मा लड्नछेन ्र दशे छाडरे जानछेन ्।”
11 त्यसलैे ितनीहरूलाई कठोर काम लगाएर ितनीहरूमािथ िथचोिमचो गनर् ितनीहरूले नाइकेहरू खटाए । इ ाएलीहरूले िपताम
र रामससे नामक भण्डारका सहरहरू बनाए । 12 तर जित िम ीहरूले इ ाएलीहरूमािथ िथचोिमचो गरे त्यित नै ितनीहरूको
सङ्ख्या बढ्दै गएर ितनीहरू फैलन थाले । त्यसलैे िम ीहरू इ ाएलीहरूिसत डराउन थाले । 13 िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई
िनदर्यतापवूर्क काममा लगाए । 14 िम ीहरूले मसला र इँटको कामसाथै खतेका क ठन कामहरू गनर् लगाएर ितनीहरूका
जीवनै खल्लो बनाइिदए । ितनीहरूले लगाएका कामहरू क ठन िथए । 15 तब िम का राजाले िश ा र पआू नाम गरेका िह ू
स ुिँडनीहरूलाई भन,े 16 “िह ू स् ीहरूले बच् चा जन्माउने बलेामा ितमीहरूले ितनीहरूको हरेचाह गदार् अवलोकन गर । छोरो
रहछे भने ितमीहरूले त्यसलाई मार । 17 तर छोरी रहछे भने त्यसलाई जीिवतै राख ।” तर स ुिँडनीहरू परेमश् वरदे ख डराउथँे
। त्यसलैे ितनीहरूले िम का राजाले आज्ञा िदएबमोिजम गरेनन,् बरु ितनीहरूले छोराहरूलाई पिन जीिवतै राखे । 18 िम का
राजाले ितनीहरूलाई बोलाएर भन,े “ितमीहरूले िकन यसो गरेर छोराहरूलाई पिन जीिवतै राखकेा ौ?” 19 ती स ुिँडनीहरूले
फारोलाई जवाफ िदए, “िह ूस् ीहरू िम ी स् ीहरूजस्ता छैनन ।् ितनीहरू ह ाक ा छन र् स ुिँडनी पगु् नभुन्दा पिहले नै ितनीहरूले
बच् चा जन्माइसकेका हुन्छन ्। 20 परमशे् वरले यी स ुिँडनीहरूलाई जोगाउनभुयो । इ ाएलीहरू सङ्ख्यामा बढ्दै गए र ितनीहरू
श शाली भए । 21 सुिँडनीहरू परमशे् वरदे ख डराएकाले उहाँले ितनीहरूलाई प रवार िदनभुयो । 22 फारोले आफ्ना सबै
मािनसलाई आज्ञा िदए, “जन्मकेो हरेक छोरोलाई ितमीहरूले नदीमा फ्याँक् न,ू तर छोरीलाई भने जीिवतै राख् न ू ।”

2
1 अब लवेीको कुलका एक जना परुुषले लवेीकै कुलकी एक जना स् ीिसत िववाह गरे । 2 ती स् ी गभर्वती भइन ्र एउटा

छोरो जन्माइन ्। ितनी स्वस्थ बालक भएको दखेरे उनले ितनलाई ितन मिहनासम्म लकुाइन ्। 3 तर उनले लकुाउन नसकेपिछ
उनले कुशको एउटा टोकरी बनाएर त्यसलाई तारपीन र अलक ाले लिपन ् । त्यसपिछ उनले बच् चालाई त्यसिभ रा खन ्
र नदीको िकनारनरे नकर् टको झाडीमा भएको पानीमा रा खिदइन ् । 4 बालकलाई के हुनिेथयो भनी हनेर् ितनकी िददीचािह ँ
अ ल टाढामा उिभन ् । फारोकी छोरी नदीमा नहुाउन ओ लर्न ् । 5 उनका सहलेीहरूचािह ँ नदीतटमा टहल्न लागे । उनले
नकर् टहरूका िबचमा एउटा टोकरी दे खन ् र आफ्नी एक जना सहलेीलाई त्यो लन पठाइन ् । 6 उनले त्यसलाई खोलरे हदेार्
बच् चा दे खन ्। बच् चा रुँदै िथयो । उनमा बच् चा ित दया जाग्यो र उनले भिनन,् “यो पक् कै पिन िह हूरूको बच् चा हुनपुछर् ।”
7 तब बालककी िददीले फारोकी छोरीलाई भिनन,् “बच् चालाई दधू खवुाउन तपाईंको लािग म गएर एक िह ू स् ीलाई फेला
पारेर ल्याऊँ?” 8 फारोकी छोरीले उनलाई भिनन,् “जाऊ ।” त्यसलैे ती यवुती गएर आमालाई बोलाएर ल्याइन ्। 9 फारोकी
छोरीले बच् चाकी आमालाई भिनन,् “यो बच् चालाई लएर जाऊ र मरेो खाितर दधू खवुाऊ र म ित ो ज्याला िदनछुे ।” त्यसलैे
आमाले बच् चालाई लएर दधू खवुाउने ग रन ्। 10 बालक हुकर् ंद ै गएपिछ उनले ितनलाई फारोकी छोरीकहाँ ल्याइन ्र ितनी
उनको छोरा भए । उनले ितनलाई मोशा नाउँ राखे र भन,े “िकनिक मलैे ियनलाई पानीबाट िनकाले ँ ।” 11 जब मोशा हुक
ितनी आफ्नो जाितकहाँ गए र ितनीहरूको क ठन कामलाई अवलोकन गरे । मोशाको आफ्नै जाितको कुनै एउटा मािनसलाई
एउटा िम ीले िहकार्इरहकेो ितनले दखेे । 12 ितनले दायाँबायाँ हरेे र कोही नदखेपेिछ त्यस िम ीलाई मारेर त्यसको लाशलाई
बालवुामिुन पु रिदए । 13 अक िदन पिन ितनी बािहर िनस्के र दईु जना िह ू एक-अकार्मा झगडा ग ररहकेा दखेे । ितनले
गल्ती गनचािहलँाई भन,े “ितमी आफ्नै साथीलाई िकन िहकार्उँदै छौ?” 14 तर त्यस मािनसले भन्यो, “कसले ितमीलाई हा ो
अगवुा र न्यायकतार् बनायो? त्यस िम ीलाई मारेजस्तै के ितमी मलाई पिन मानर् खोज्दै छौ?” तब मोशा डराएर भन,े “िनश् चय
न,ै मलैे गरेको कुरा अरूहरूले थाहा पाउन लागछेन ् ।” 15 फारोले यस िवषयमा सनुपेिछ ितनले मोशालाई मानर् खोजे । तर
मोशा फारोदे ख भागरे िम ान दशेमा गए र त्यहाँ ितनी कुवानरे बसे । 16अब िम ानका पजूाहारीका सात छोरी िथए । ितनीहरू
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आएर पानी भरे र ितनीहरूका िपताका भडेा-बा ालाई पानी खवुाउन डुडँ भरे । 17 गोठालाहरू आएर ितनीहरूलाई धपाउन
खोज्दा मोशाले ती यवुतीहरूको मदत गरे । त्यसपिछ ितनले ितनीहरूका भडेा-बा ाहरूलाई पिन पानी खवुाइिदए । 18 जब
ती केटीहरू आफ्ना िपता रूएलकहाँ गए तब ितनले सोध,े “आज ितमीहरू िकन यित चाँडै घर आएका छौ?” 19 ितनीहरूले
भन,े “एक जना िम ीले हामीलाई गोठालाहरूबाट छुटकारा िदए । ितनले हा ो िन म्त पानी तान् नकुा साथै भडेा-बा ाहरूलाई
पिन पानी खवुाइिदए ।” 20 ितनले आफ्ना छोरीहरूलाई भन,े “त्यसो भए, ितनी कहाँ छन ्त? िकन ितमीहरूले ती मािनसलाई
छा ौ?” ितनलाई डाक तािक ितनले हामीिसतै खाना खान सकून ्।” 21 मोशा ती मािनसिसत बस् न राजी भए जसले ितनलाई
आफ्नी छोरी िसप्पोरा िववाहको लािग िदए । 22 उनले एउटा छोरो जन्माइन ्र मोशाले त्यसको नाउँ गशे म राखे । ितनले भन,े
“म िवदशेी भिूममा वासी भएको छु ।” 23 धरैे समय िबतपेिछ िम का राजा मरे । इ ाएलीहरूले दासत्वको क ठनाइको
कारणले िचत्कार गरे । ितनीहरूले मदतको लािग पकुारा गरे र ितनीहरूको दासत्वको कारण ितनीहरूको पकुारा परमशे् वरकहाँ
पगु्यो । 24 परमशे् वरले ितनीहरूको न्दन सनु् नभुएपिछ उहाँले अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत बाँध् नभुएको करार सम्झनभुयो
। 25 परमशे् वरले इ ाएलीहरूलाई दखे् नभुयो, र ितनीहरूको अवस्था बझु्नभुयो ।

3
1 अब मोशा अझै पिन आफ्ना ससरुा िम ानका पजूाहारी िय ोका भडेा-बा ा चराउदँै िथए । ितनले भडेा-बा ालाई

उजाड-स्थानको परसम्म लगी परमशे् वरको पवर्त होरेबसम्म लगे । 2 त्यहाँ परम भकुा दतू ज लरहकेो पो ामा ितनीकहाँ दखेा
परे । मोशाले हदेार् त्यो पो ा ज लरहकेो िथयो तर भस्म भएको िथएन । 3 मोशाले भन,े “म एकाितर गएर यो गजबको दशृ्य
िकन भस्म भएको रहनेछ भनी हनेछु ।” 4 जब ितनी हनेर्लाई एकाितर गएको परम भलुे दखे् नभुयो तब उहाँले पो ाबाट
ितनलाई भन् नभुयो, “मोशा, ए मोशा ।” ितनले भन,े “म यहीँ छु ।” 5 परमशे् वरले भन् नभुयो, “अझ निजक नआइज ।
तरेो ख ु ाबाट तरेो जु ा फुकाल ् िकनिक त ँ उिभएको भिूम मरेो लािग अलग ग रएको छ ।” 6 उहाँले थप् नभुयो, “म तरेा
िपता अ ाहाम, इसहाक र याकूबका परमशे् वर हु ँ ।” त्यसपिछ मोशाले आफ्नो अनहुार ढाके िकनिक ितनी परमशे् वरलाई हनेर्
डराएका िथए । 7 परम भलुे भन् नभुयो, “िनश् चय नै िम मा भएका मरेा मािनसहरूको दःुखकष् ट मलैे दखेकेो छु । ितनीहरूका
नाइकेहरूको कारणले ितनीहरूको रुवाइ मलैे सनुकेो छु िकनिक मलाई ितनीहरूको दःुखकष् ट थाहा छ । 8 ितनीहरूलाई
िम ीहरूको श बाट छुटकारा िदलाई असल, िवशाल अिन दधू र मह बग् ने दशेमा लजैान म ओ लर्आएको छु । त्यो कनानी,
िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूको दशे हो । 9 अब इ ाएलका मािनसहरूको रुवाइ मकहाँ आइपगुकेो छ । यसको
अित र , िम ीहरू ारा ितनीहरूमािथ ग रएको िथचोिमचोलाई पिन मलैे दखेकेो छु । 10 अब म तलँाई फारोकहाँ पठाउनछुे
तािक तैलँ े मरेा मािनस इ ाएलीहरूलाई िम बाट िनकालरे लजैान सक् ।” 11 तर मोशाले परमशे् वरलाई भन,े “फारोकहाँ गई
िम बाट इ ाएलीहरूलाई िनकालरे ल्याउने म को हु ँ र?” 12 परमशे् वरले जवाफ िदनभुयो, “िनश् चय नै म तिँसत हुनछुे । मलैे
तलँाई पठाएको हु ँ भन् नाका लािग िचन्हचािह ँ यो हुनछे । तैलँ े ती मािनसहरूलाई िम बाट बािहर ल्याएपिछ तैलँ े यही पवर्तमा
मरेो आराधना गनछस ् ।” 13 मोशाले परमशे् वरलाई भन,े “म इ ाएलीहरूकहाँ गई 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वरले
मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको छ' भन्दा ितनीहरूले 'उहाँको नाउँ के हो' भनी सोधे भने मलै े ितनीहरूलाई के जवाफ
िदन?े” 14 परमशे् वरले मोशालाई भन् नभुयो, “म हु ँ जो म हु ँ ।” उहाँले भन् नभुयो, “ तैलँ े इ ाएलीहरूलाई यसो भन् न,ू 'म हु ँ
भन् नलेे मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको छ' ।” 15 परमशे् वरले मोशालाई यसो पिन भन् नभुयो, “तैलँ े इ ाएलीहरूलाई यसो
भन् नपैछर्, 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वर अथार्त ् अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वरले
मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुएको हो । मरेो नाउँ सदासवार्दको लािग यही हो र यही नाउँ ारा पसु्तौँसम्म मरेो सम्झना ग रनछे
।' 16 गएर इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई भलेा गर ् । ितनीहरूलाई यसो भन् न,ू 'ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वर अथार्त ्
अ ाहाम, इसहाक र याकूबका परमशे् वर मकहाँ दखेा परी भन् नभुयो, “मलैे वास्तवमै ितमीहरूलाई अवलोकन गरेको छु र
ितमीहरूलाई िम मा के ग रएको छ भनी दखेकेो छु । 17 ितमीहरूले िम मा भोगकेो िथचोिमचोबाट मु गरी दधू र मह बग् ने
दशे अथार्त ्कनानी, िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूको दशेमा लजैाने मलै े ितज्ञा गरेको छु” ।' 18 ितनीहरूले
तरेो कुरा सनु् नछेन ्। त ँ र इ ाएलका धमर्-गरुुहरू िम का राजाकहाँ गई त्यसलाई यसो भन् न,ू 'िह हूरूका परम भलुे हामीलाई
भटे्नभुएको छ । अब हामी ितन िदनको या ा गरी उजाड-स्थानमा जाऔ ँतािक हा ा परम भु परमशे् वरलाई हामीले ब लदान
चढाउन सकौँ ।' 19 तर राजा बाध्य नपा रएसम्म त्यसले ितमीहरूलाई जान िदनछैेन भनी मलाई थाहा छ । 20 म मरेो हात
फैलाई मलैे िम ीहरूका िबचमा गन सबै आश् चयर्कमर्ले ितनीहरूलाई आ मण गनछु । त्यसपिछ त्यसले ितमीहरूलाई जान
िदनछे । 21 म यस जाितमािथ िम हरूलाई िनगाह गनर् लगाउनछुे तािक ितमीहरू जाँदा र ो हात जान नपरोस ् । 22 हरेक
स् ीले आ-आफ्ना िम ी िछमकेीहरू र ितनीहरूका घरहरूमा बस् ने कुनै पिन स् ीहरूबाट सनु र चाँदीका गरगहनाहरूसाथै ल ा
कपडाहरू माग् नछे । ितमीहरूले ती आ-आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लगाइिदनछेौ । यसरी ितमीहरूले िम ीहरूलाई लटु्नछेौ ।”
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4
1 मोशाले जवाफ िदए, “तर ितनीहरूले िवश् वास गरेनन ् वा मरेो कुरा नसनुी 'परम भु ितमीकहाँ दखेा पन ुर्भएको होइन'

भनमेा के गन िन?” 2 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो हातमा के छ?” मोशाले भन,े “ल ी ।” 3 परम भलुे भन् नभुयो,
“त्यसलाई भइँुमा फाल ।्” मोशाले त्यसलाई भइँुमा फाले र त्यो सपर् भयो । मोशा दौडरे भागे । 4 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“तरेो हात पसारेर त्यसको पचु्छर समात ्।” त्यसलैे ितनले आफ्नो हात पसारेर त्यस सपर्लाई समाते । त्यो फे र ितनको हातमा
ल ी भयो । 5 “ितनीहरूका िपता-पखुार्का परम भु परमशे् वर अथार्त ्अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका
परमशे् वर तकँहाँ दखेा पन ुर्भएको िथयो भनी ितनीहरूले िवश् वास गरून ्भन् नाका लािग यो िचन्ह हुनछे ।” 6 परम भलुे ितनलाई
यसो पिन भन् नभुयो, “अब तरेो हात आफ्नो खास्टोिभ राख ्।” त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात खास्टोिभ राखे । ितनले बािहर
िनकाल्दा ितनको हातमा िहउजँस्तै सतेो कुष् ठरोग लागकेो िथयो । 7 परम भलुे भन् नभुयो, “फे र तरेो हात खास्टोिभ राख ्।”
त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात खास्टोिभ राखे र ितनले हात बािहर िनकाल्दा त्यो ितनको शरीरको अरू मासजुस्तै स्वस्थ भएको
िथयो । 8 परम भलुे भन् नभुयो, “ितनीहरूले मरेो श को पिहलो िचन्हलाई ध्यान िदएनन ्वा िवश् वास गरेनन ्भने ितनीहरूले
दो ो िचन्हलाई िवश् वास गनछन ्। 9 ितनीहरूले मरेो श का यी दईुवटै िचन्हलाई पिन िवश् वास गरेनन ्वा तरेो कुरा सनुनेन ्
भने नदीबाट थोरै पानी लएर जा र त्यसलाई सकु्खा भिूममा खन्या । तैलँ े लएर जाने पानी सकु्खा भिूममा रगत बन् नछे ।”
10 तब मोशाले परम भलुाई भन,े “हे भ,ु म बोल्नमा िसपाल ु छैन,ँ न पिहले िथएँ न त तपाईं आफ्ना दासिसत बोल्नभुएपिछ
नै । म बोल्न र िज ो चलाउनमा ससु्त छु ।” 11 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “मािनसको मखु बनाउने को हो? मािनसलाई
ग ुगँो वा बरैो वा द ृ ष् टिवहीन बनाउने को हो? के म परम भलुे नै होइन ँ र? 12 त्यसलैे अब जा र म तरेो मखुमा भएर के भन् ने
भनी तलँाई िसकाउनछुे ।” 13 तर मोशाले भन,े “हे भ,ु तपाईंले इच्छा गन ुर्भएको अरू कसलैाई पठाउनहुोस ् ।” 14 तब
परम भु मोशािसत रसाउनभुयो र भन् नभुयो, “तरेो दाजु लवेी हारून छैन र? त्यसले रा री बोल्न सक्छ भनी मलाई थाहा छ ।
यसको अित र , त्यो तलँाई भटे्न आउँदै छ र त्यसले तलँाई दखे्दा त्यो दयमा खसुी हुनछे । 15 त ँ त्योिसत कुरा गर र् त्यसले
भन् नपुन कुरा त्यसलाई बताइदे । म ितमीहरू दवुिैसत हुनछुे र के गन भनी म ितमीहरू दवुलैाई दखेाउनछुे । 16 त्यसले तरेो लािग
मािनसहरूिसत बोल्नछे । त्यो तरेो व ा हुनछे र त ँ त्यसको लािग मजस्तै परमशे् वर हुनछेस ्। 17 तैलँ े तरेो हातमा यो ल ी लजैा
। यसले तैलँ े िचन्हहरू गनछस ् ।” 18 त्यसलैे मोशा आफ्ना ससरुा िय ोकहाँ गई ितनलाई भन,े “मलाई िम मा भएका मरेा
आफन्तहरू जीिवतै छन ्िक छैनन ्भनी हनेर् फकर जान िदनहुोस ्।” िय ोले मोशालाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ ।” 19 परम भलुे
िम ानमा मोशालाई भन् नभुयो, “फकर िम मा जा िकनिक तरेो जीवन लन खोज्नहेरू सबै म रसकेका छन ् ।” 20 आफ्नी
पत् नी र आफ्ना छोराहरू गधामा चढाएर मोशा बाटो लागे । ितनी िम दशेमा फक र ितनले परमशे् वरको ल ी आफूसगँै लगकेा
िथए । 21 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “त ँ िम मा फकर जाँदा मलैे तरेो श मा रा खिदएका सबै अचम्मका कामहरू तैलँ े
फारोको साम ु गरेर दखेा । तर म त्यसको दय कठोर पानछु र त्यसले मािनसहरूलाई जान िदनछैेन । 22 तैलँ े फारोलाई यसो
भन् न,ू “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'इ ाएल मरेो जठेो छोरो हो, 23 र म तलँाई भन्दछु, 'मरेो छोरोलाई जान दे तािक त्यसले मरेो
आराधना गरोस ्।' तर तैलँ े त्यसलाई जान िदन इन्कार गरेकोले िनश् चय नै म तरेो जठेो छोरोलाई मानछु' ।” 24 अब बाटोमा
बास बस् ने ठाउँमा ितनीहरू रोिकँदा परम भलुे मोशालाई भटेी ितनलाई मानर् खोज्नभुयो । 25 त्यसपिछ िसप्पोराले चकमके कदर्
लई आफ्नो छोरोको खलडी काटेर त्यसलाई मोशाको खु ामा छुवाइन ् । 26 तब उनले भिनन,् “िनश् चय नै तपाईं रगत ारा

मरेो दलुहा हुनहुुन्छ ।” त्यसलैे परम भलुे ितनलाई एक्लै छािडिदनभुयो । यो खतनाको कारणले “तपाईं मरेो दलुहा हुनहुुन्छ”
भनी उनले भिनन ्। 27 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “उजाड-स्थानमा मोशालाई भटे्न जा ।” हारून गए र ितनले मोशालाई
परमशे् वरको पवर्तमा भटेी चमु्बन गरे । 28 परम भलुे मोशालाई भनरे पठाउनभुएका सबै कुरा र दखेाउन ूभनी आज्ञा गन ुर्भएका
सबै िचन्हको बारेमा मोशाले हारूनलाई बताए । 29 तब मोशा र हारून गएर इ ाएलीहरूका सबै धमर्-गरुुलाई भलेा गराए ।
30 परम भलुे मोशालाई भन् नभुएका सबै कुरा हारूनले बताए । ितनले परम भकुो श का िचन्हहरू पिन मािनसहरूका साम ु
गरेर दखेाइिदए । 31 मािनसहरूले िवश् वास गरे । परम भलुे इ ाएलीहरूको वास्ता गन ुर्हुन्छ र उहाँले ितनीहरूमािथ ग रएको
िथचोिमचो दखे् नभुएको छ भनी जब ितनीहरूले सनु,े ितनीहरूले आ-आफ्ना िशर झकुाई उहाँको आराधना गरे ।

5
1 यी कुराहरूपिछ मोशा र हारून फारोकहाँ गएर भन,े “इ ाएलका परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'उजाड-स्थानमा चाड

मनाउनलाई मरेा मािनसहरूलाई जान द'े ।” 2 फारोले भन,े “परम भु को हुनहुुन्छ? उहाँको कुरा सनुरे मलै े इ ाएललाई
िकन जान िदन?े म परम भलुाई िच न्दन,ँ र म इ ाएललाई जान िदन् न ँ ।” 3 ितनीहरूले भन,े “िह हूरूका परमशे् वरले
हामीलाई भटे्नभुएको छ । ितन िदनको या ा गरी उजाड-स्थानमा गई परम भु हा ा परमशे् वरको िन म्त ब लदान चढाउन
िदनहुोस ् तािक उहाँले हामीलाई िवपि वा तरवारले नाश नगन ुर्भएको होस ् ।” 4 तर िम का राजाले ितनीहरूलाई भन,े “ए
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मोशा र हारून हो, ितमीहरू मािनसहरूका काममा िकन अवरोध गछ ? ितमीहरूका काममा जाओ ।” 5 ितनले यसो पिन भन,े
“अिहले हा ो दशेमा धरैे मािनस छन,् र ितमीहरू ितनीहरूलाई काम गनर्बाट रोक्दै छौ ।” 6 त्यही िदन फारोले मािनसका
नाइकेहरू र मजदरुहरूलाई यस्तो हुकुम िदए, 7“पिहलझेै ँ ितमीहरूले मािनसहरूलाई इँट बनाउन पराल नदओे । ितनीहरू आफै
गएर ितनीहरूका िन म्त पराल जम्मा गरून ्। 8 तरै पिन ितमीहरूले ितनीहरूबाट पिहले जि कै इँटको सङ्ख्या माग् न ू। त्योभन्दा
कम स्वीकार नगर िकनिक ितनीहरू अल्छे भएका छन ् । त्यसलैे ितनीहरू यसो भन्दै कराउँछन,् 'हा ा परमशे् वरकहाँ गएर
ब लदान चढाउन हामीलाई अनमुित िदनहुोस ्।' 9यी मािनसहरूलाई कामको बोझ बढाइदओे तािक ितनीहरू यसमा लािगराखरे
छली वचनहरूतफर् ध्यान निदऊन ्।” 10 त्यसलैे मािनसका नाइकेहरू र मजदरुहरू बािहर गई ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन,े
“फारो यसो भन् नहुुन्छ, 'अबदे ख उसो म ितमीहरूलाई पराल िदन् न ँ । 11 जहाँ-जहाँ पराल पाइन्छ ितमीहरू आफै गएर
ल्याओ, तर ितमीहरूको कामको बोझ भने घटाइनछैेन' ।” 12 त्यसलैे मािनसहरू परालका टु ाटा ी बटुल्न िम भ र छ रए
। 13 नाइकेहरूले ितनीहरूलाई यसो भिनरह,े “ितमीहरूलाई पराल िददँा जस्तै गरी ितमीहरूको काम सक ।” 14 फारोका
नाइकेहरूले इ ाएली नाइकेहरूलाई िपटे । यी ितनै मािनसहरू िथए जसलाई कामदारहरूको रेखदखे गनर् रा खएको िथयो ।
नाइकेहरूले यसो भनरे सोिधरह,े “ितमीहरूले िवगतमा गरेझै ँ िहजोआज िकन चाहजेित इँटहरू बनाइरहकेा छैनौ?” 15 त्यसलैे
इ ाएली नाइकेहरू फारोकहाँ आएर िबन्ती गरे, “तपाईंले हजरुका दासहरूलाई िकन यस् तो वहार गद हुनहुुन्छ? 16 हजरुका
दासहरूलाई पराल निदएको भए तापिन ितनीहरू हामीलाई यसो भन्दै छन,् 'इँटहरू बनाओ ।' अब हामी हजरुका दासहरूलाई
िप टन पिन था लएको छ । तर यो त हजरुका आफ्नै मािनसहरूको दोष हो ।” 17 तर फारोले भन,े “ितमीहरू अल्छे छौ
। ितमीहरू अल्छे छौ । ितमीहरू भन्छौ, 'परम भलुाई ब लदान चढाउन हामीलाई जान अनमुित िदनहुोस ् ।' 18 त्यसलैे
काममा फकर जाओ । ितमीहरूलाई अब उसो पराल िदइनछैेन, तरै पिन ितमीहरूले उही सङ्ख्यामा इँटहरू बनाउनपुछर् ।”
19 “ितमीहरूले दिैनक उत्पादन गन इँटहरूको सङ्ख्या कम हुनहुुदँनै” भनी इ ाएली नाइकेहरूलाई बताइँदा ितनीहरू कष् टमा
भएको ितनीहरूले दखेे । 20 ितनीहरूले फारोकहाँबाट फकपिछ मोशा र हारूनलाई भटेे जो दरबारबािहर उिभरहकेा िथए ।
21 ितनीहरूले मोशा र हारूनलाई भन,े “परम भलुे तपाईंहरूलाई हरेी दण्ड िदनभुएको होस ् िकनिक तपाईंहरूले हामीलाई
फारो र उहाँका दासहरूको द ृ ष् टमा ितरस्कृत तलु्याउनभुएको छ । हामीलाई मानर् तपाईंहरूले ितनीहरूका हातमा तरवार
थमाइिदनभुएको छ ।” 22 मोशा परम भकुहाँ गई भन,े “हे भ,ु तपाईंले िकन यो जाितमा कष् ट ल्याउनभुएको? तपाईंले
पिहले मलाई िकन दरबारमा पठाउनभुयो? 23 तपाईंको नाउमँा म फारोिसत बोल्न आएदे ख ितनले यस जाितलाई कष् ट
ल्याएका छन,् र तपाईंले अझै पिन आफ्नो जाितलाई म ु गन ुर्भएको छैन ।”

6
1तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “अब म फारोलाई जे गनछु, त्यो तैलँ े दखे् नछेस ।् मरेो श शाली हातको कारणले गदार्

त्यसले ितनीहरूलाई जान िदएको तैलँ े दखे् नछेस ्। मरेो श शाली हातको कारणले गदार् त्यसले ितनीहरूलाई आफ्नो दशेबाट
बािहर िनकाल्नछे ।” 2 परमशे् वर मोशािसत बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “म परम भु हु ँ । 3 म सवर्श मान ्परमशे् वरको रूपमा
अ ाहाम, इसहाक र याकूबकहाँ दखेा परेँ । तर मरेो नाउँ परम भकुो रूपमा म ितनीहरूकहाँ िचनाएको िथइन ँ । 4 ितनीहरूलाई
कनान दशे िदनलाई मलैे ितनीहरूिसत मरेो करार पिन बाँध े ँ । यो त्यही दशे हो जहाँ ितनीहरू वासी भएर यताउता चाहारे
। 5 अिन िम ीहरूले दासत्वमा राखकेा इ ाएलीहरूको न्दनलाई मलैे सनुकेो छु, र मलैे मरेो करारको सम्झना गरेको छु
। 6 त्यसकारण, इ ाएलीहरूलाई यसो भन,् 'म परम भु हु ँ । म ितमीहरूलाई िम ीहरूको दासत्वबाट िनकाली ितनीहरूको
श बाट मु गराउनछुे । मरेो श दखेाएर र इन्साफका श शाली कामहरू गरेर म ितमीहरूलाई छुटकारा िदनछुे ।
7 म ितमीहरूलाई मरैे जाित हुनलाई हण गनछु, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे । ितमीहरूलाई िम ीहरूको दासत्वबाट
िनकालरे ल्याउने म ितमीहरूका परम भु परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 8 मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदने
ितज्ञा गरेको दशेमा म ितमीहरूलाई ल्याउनछुे । म यो ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनछुे । म परम भु हु'ँ ।” 9 मोशाले

इ ाएलीहरूलाई यो कुरा बताउदँा ितनीहरूको कठोर दासत्वको कारणले उब्जकेो ितनीहरूको िनरुत्साहले गदार् ितनीहरूले
ितनको कुरा सनुनेन ् । 10 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 11 “इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यसको दशेबाट जान दे
भनी िम का राजा फारोलाई बताइदे ।” 12 मोशाले परम भलुाई भन,े “इ ाएलीहरूले त मरेो कुरा सनुकेा छैनन ्भने फारोले
िकन सनु् ने िकनिक म बोल्नमा िसपाल ु छैन?ँ” 13 परम भु मोशा र हारूनिसत बोल्नभुयो । इ ाएलीहरूलाई िम दशेबाट
बािहर ल्याउन उहाँले िम का राजा फारोलाई बताउन ूभनी ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो । 14 ितनीहरूका िपताका प रवारहरूका
मखु्य-मखु्य मािनसहरू ियनै िथएः इ ाएलका जठेो छोरो रूबनेका छोराहरू हानोक, पल्ल,ु हे ोन र कम िथए । रूबनेका
वशंहरू ियनै िथए । 15 िशिमयोनका छोराहरू यमएूल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहोर र कनानी स् ीका छोरा शौल िथए
। 16 लवेीका छोराहरूका नाउँ ितनका पसु्ताअनसुार िनम् न ल खत छः ितनीहरू गशे न, कहात र मरारी िथए । लवेी १३७
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वषर्सम्म बाँचे । 17 गशे नका छोराहरू लब् नी र िशमी िथए । 18 कहातका छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल
िथए । कहात १३३ वषर्सम्म बाँचे । 19 मरारीका छोराहरू महली र मशूी िथए । लवेीका वशंहरू ितनीहरूका पसु्ताअनसुार ियनै
िथए । 20 अ ामले आफ्नी फुप ू योकेबदेलाई िववाह गरे । उनले मोशा र हारूनलाई जन्माइन ्। अ ाम १३७ वषर्सम्म बाँचे र
त्यसपिछ ितनी मरे । 21 ियसहारका छोराहरू कोरह, नपेगे र िज ी िथए । 22 उज् जीएलका छोराहरू मीशाएल, एलसाफान र
िस ी िथए । 23 हारूनले अम्मीनादाबकी छोरी नहशोनकी बिहनी एलीशबेालाई िववाह गरे । ितनीबाट उनले नादाब, अबीहू,
एलाजार र ईतामारलाई जन्माइन ्। 24कोरहका छोराहरू अस्सीर, एल्काना र अिबआसाप िथए । कोरहका वशंहरू यी नै िथए
। 25 हारूनका छोरा एलाजारले पतएुलकी छोरीहरूमध्ये एक जनािसत िववाह गरे । ितनीबाट उनले पीनहासलाई जन्माइन ्
। लवेीहरूका प रवारका मखु्य-मखु्य मािनसहरू ितनीहरूका वशंहरूअनसुार यी नै िथए । 26 यी दईु ितनै हारून र मोशा
िथए जसलाई परम भलुे भन् नभुयो, “इ ाएलीहरूका यो ाहरूको दल-दल ारा ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन ू ।”
27 इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन अनमुित िदइयोस ्भनी हारून र मोशाले िम का राजा फारोलाई भने । यी ितनै
मोशा र हारून िथए । 28 परम भु िम दशेमा मोशािसत बोल्नहुुदँा 29 उहाँले भन् नभुयो, “म परम भु हु ँ । मलैे तलँाई भन् ने हरेक
कुरो िम का राजा फारोलाई भन् न ू ।” 30 तर मोशाले भन,े “म बोल्नमा िसपाल ु नभएकोले फारोले िकन मरेो कुरा सनु्लान ्र?”

7
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरे,् मलैे तलँाई फारोको िन म्त ईश् वरजस्तै बनाएको छु । तरेो दाजु हारून तरेो अगमव ा

हुनछे । 2 मलैे तलँाई आज्ञा गरेको हरेक कुरो तैलँ े भन् न ू । फारोको दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदइयोस ्भन् नाका
लािग तरेो दाजु हारूनले फारोिसत बोल्नछे । 3 तर म फारोको दय कठोर पानछु, र िम दशेमा मरेो श मा धरैे िचन्हहरू,
अचम्मका कामहरू दखेाउनछुे । 4 तर फारोले तरेो कुरा सनु् नछैेन । त्यसलैे म मरेो हात िम मािथ पसारी ठुला-ठुला दण्डका
ि याकलापहरू ारा मरेा यो ाहरू, मरेो जाित र इ ाएलका सन्तानहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याउनछुे । 5 मलैे िम मािथ
मरेो हात पसारेर इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूका िबचबाट ल्याएपिछ म नै परम भु हु ँ भनी िम ीहरूले जान् नछेन ्।” 6 परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भएझै ँमोशा र हारूनले गरे । 7फारोिसत कुरा गदार् मोशा असी वषर्का िथए भने हारून ि यासी वषर्का िथए । 8परम भलुे
मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 9 “फारोले ितमीहरूलाई 'आश् चयर्कमर् गर ्' भन्दा तैलँ े हारूनलाई भन् न,ू 'तपाईंको ल ी लएर
त्यसलाई फारोको सामनु् ने फ्याँक् नहुोस ्अिन त्यो सपर् बन् नछे' ।” 10 तब मोशा र हारून फारोकहाँ गए, र परम भलुे आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूले गरे । हारूनले फारो र ितनका अिधकारीहरूका साम ु आफ्नो ल ी फ्याँके र त्यो सपर् भयो । 11 तब फारोले
आफ्ना ब ु मानी मािनस र टुनामनुा गनहरूलाई डाके । ितनीहरूका जाद ु ारा ितनीहरूले पिन उही कुरो गरे । 12 हरेक मािनसले
आ-आफ्नो ल ी फ्याँके र ती ल ीहरू सपर् बने । तर हारूनको ल ीले ितनीहरूका सपर्हरूलाई िन लिदयो । 13 फारोको दय
कठोर पा रयो, र परम भलुे पिहले भन् नभुएझै ँ ितनले उनीहरूका कुरा सनुनेन ्। 14 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोको
दय कठोर छ, त्यसले मािनसहरूलाई जान िदन इन्कार गछर् । 15फारो नदीितर जाने बलेामा िबहानै त्यसकहाँ जा । त्यसलाई

भटे्न नदीको तटमा उभरे बस ्र सपर् बनकेो ल ी तरेो हातमा लएर जा । 16 त्यसलाई भन,् 'िह हूरूका परमशे् वर परम भलुे
मलाई तपाईंकहाँ यसो भनरे पठाउनभुएको छ, 'मरेो जाितलाई जान दे तािक ितनीहरू उजाड-स्थानमा गएर मरेो आराधना गनर्
सकून ्। तैलँ े अिहलसेम्म मानकेो छैनस ्।' 17 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यस ारा म परम भु हु ँ भनी तैलँ े थाहा पाउनछेस ्। मरेो
हातमा भएको यस ल ीले म नील नदीको पानीलाई हार गनछु र नदी रगतमा प रणत हुनछे । 18 नदीमा भएका माछाहरू
मनछन,् र नदी गन्हाउनछे । िम ीहरूले नदीबाट पानी िपउन सक् नछैेनन ्।' 19 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई
भन,् 'तरेो ल ी लई िम का पानी, नदीहरू, खोलाहरू, तालहरू र पोखरीहरूमा तरेो हात पसार र् ती पानी रगत बन् नछेन ्। यसो
गर त्ािक िम दशेभ र जताततै रगत होस,् यहाँसम्म िक काठ र ढुङ्गाहरूका भाँडाकँुडाहरूमा पिन रगत होस'् ।” 20 परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मोशा र हारूनले गरे । हारूनले ल ी उठाएर फारो र ितनका अिधकारीहरूका सामनु् ने त्यसलाई नदीमा पसारे ।
सबै पानी रगतमा प रणत भए । 21 नदीका माछाहरू मरे र पानी गन्हाउन थाल्यो । िम ीहरूले नदीको पानी िपउन सकेनन,् र
िम दशेभै र जताततै रगत-ैरगत िथयो । 22 तर िम का जादगुरहरूले पिन आफ्नो जाद ु ारा त्यसै गरे । त्यसकारण परम भलुे
भन् नभुएझै ँ फारोको दय कठोर भयो र ितनले मोशा र हारूनको कुरा सनुनेन ् । 23 तब फारो फकर आफ्नो घर गए । ितनले
यसमा ध्यान पिन िदएनन ्। 24 सबै िम ीले िपउने पानीको लािग नदीको व रप र खन,े तर ितनीहरूले नदीकै पानी भने िपउन
सकेनन ्। 25 परम भलुे नदीमा आ ण गन ुर्भएको सात िदन भएको िथयो ।

8
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ गएर त्यसलाई भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर्लाई मरेा

मािनसहरूलाई जान दे । 2 तैलँ े ितनीहरूलाई जान िदन इन्कार ग रस ्भने म तरेो सारा दशेलाई भ्यागतुाले सताउनछुे । 3 नदी
भ्यागतुाहरूले भ रनछे । ितनीहरू तरेो घर, सतु् ने कोठा र तरेो ओ ानमा आउनछेन ्। ितनीहरू तरेा मािनसहरू, तरेा चलुाहरू
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र िपठो मछु्ने आ ीहरूमा आउनछेन ्। 4 भ्यागतुाहरूले तलँाई, तरेा मािनसहरू र तरेा सबै अिधकारीलाई आ मण गनछन'् ।”
5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई भन,् 'तपाईंको ल ी लएर नदीहरू, खोलाहरू र तालहरूमा तपाईंको हात पसारी
िम दशेमा भ्यागतुाहरू ल्याउनहुोस'् ।” 6 हारूनले िम का पानीमा आफ्नो हात पसारे र भ्यागतुाहरू आएर िम दशेलाई ढाके
। 7 तर जादगुरहरूले पिन त्यसै गरे । ितनीहरूले पिन िम दशेभ र भ्यागतुाहरू ल्याए । 8 तब फारोले मोशा र हारूनलाई
बोलाउन पठाए र भन,े “म र मरेा मािनसहरूबाट भ्यागतुाहरू लजैाऊन ् भनी परम भलुाई िबन्ती चढाओ । तब म उहाँलाई
ब लदान चढाउन तरेा मािनसहरूलाई जान िदनछुे ।” 9 मोशाले फारोलाई भन,े “तपाईं, तपाईंका अिधकारीहरू र तपाईंका
मािनसहरूका लािग मलैे किहले िबन्ती गन भनी तपाईंले मलाई आज्ञा िदन सक् नहुुन्छ तािक तपाईं र तपाईंका घरहरूबाट
भ्यागतुाहरूलाई हटाई ती नदीमा मा हुन सकून ्।” 10 फारोले भन,े “भो ल ।” मोशाले भन,े “तपाईंले भन् नभुएझै ँ होस ्अिन
परम भु हा ा परमशे् वरजस्तै कोही रहनेछ भनी तपाईंले थाहा पाउनभुएको होस ् । 11 भ्यागतुाहरू तपाईं, तपाईंका घरहरू,
तपाईंका अिधकारीहरू र तपाईंका मािनसहरूबाट जानछेन ् । ती नदीमा मा बस् नछेन ् ।” 12 मोशा र हारून फारोकहाँबाट
गए । तब परम भलुे फारोकहाँ ल्याउनभुएका भ्यागतुाहरूको बारेमा मोशाले उहाँलाई पकुारा गरे । 13 मोशाले िबन्ती गरेजस्तै
परम भलुे गन ुर्भयो अथार्त ् भ्यागतुाहरू घरहरू, चोकहरू र खतेहरूमा मरे । 14 मािनसहरूले ितनलाई जम्मा गरी थु ो लगाए
र ती गन्हाउन लागे । 15 तर शान्त भएको दखेपेिछ परम भलुे भन् नभुएझै ँ फारोले आफ्नो दय कठोर पारे अिन मोशा र
हारूनको कुरा सनुनेन ्। 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनलाई भन,् 'तपाईंको ल ी पसारेर जिमनको धलुोमा हार
गन ुर्होस ्तािक यो िम दशेभ र भसुनुा बनोस'् ।” 17 ितनीहरूले त्यसै गरे । हारूनले ल ी लएर आफ्नो हात पसारे । ितनले
जिमनको धलुोमा हार गरे । भसुनुाहरू मािनस र पशहुरूमा आए । सारा िम दशेभ र जिमनको धलुो भसुनु-ैभसुनुा भए ।
18 जादगुरहरूले पिन ितनीहरूका जाद ु ारा भसुनुाहरू ल्याउन खोजे तर ितनीहरूले सकेनन ् । मािनस र पशहुरूमा भसुनुाहरू
िथए । 19 तब जादगुरहरूले फारोलाई भन,े “यसमा परमशे् वरको हात छ ।” तर फारोको दय कठोर भयो र ितनले ितनीहरूका
कुरा सनुनेन ्। परम भलुे भन् नभुएझै ँ भयो । 20 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िबहान सबरैे उठेर फारो नदीितर जान लाग्दा
त्यसको अिग खडा भएर भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलाई आराधना चढाउनलाई मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 21 तैलँ े
मरेा मािनसहरूलाई जान िदइनस ्भने म त,ँ तरेा अिधकारीहरू, तरेा मािनसहरू र तरेा घरहरूमा हुलका हुल िझगँाहरू पठाउनछुे
। िम ीहरूका घरहरू मा नभएर ितनीहरू खडा हुने जिमन पिन िझगँाहरूले भ रनछेन ्। 22 तर त्यस िदन म मरेा मािनसहरू
बिसरहकेा गोशने दशेलाई चािह ँ फरक त रकाले वहार गनछु तािक त्यहाँ िझगँाहरू नहोऊन ्। यो दशेमा म परम भु हु ँ भनी
तैलँ े जानोस ्भनी यसो हुनछे । 23 मरेा मािनसहरू र तरेा मािनसहरूका िबचमा म िभन् नता ल्याउनछुे । भो ल मरेो श को यो
िचन्ह हुनछे' ।” 24 परम भलुे त्यसै गन ुर्भयो । फारोका घरहरू र ितनका अिधकारीहरूका घरहरूमा हुलका हुल िझगँाहरू
आए । िम दशेभ र िझगँाहारूले दशेलाई सखाप पारे । 25 फारोले मोशा र हारूनलाई बोलाउन पठाए र भन,े “हा ो आफ्नै
दशेमा गएर ितमीहरूका परमशे् वरलाई ब लदान चढाउन जाओ ।” 26 मोशाले भन,े “हामीलाई त्यसो गनर् ठक हुदँनै िकनिक
हामीले परम भु हा ा परमशे् वरलाई चढाउने ब लदान िम ीहरूको भन्दा बगे्लै हुनछे । हामीले िम ीहरूलाई िघनलाग् ने ब ल
ितनीहरूकै आखँाको सामनु् ने चढायौँ भने के ितनीहरूले हामीमािथ ढुङ्गा बसार्उदँनैन र्? 27 परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई
आज्ञा िदनभुएझै ँ उहाँलाई ब लदान गनर् हामी ितन िदनको या ा गरी उजाड-स्थानमा जानपैछर् ।” 28 फारोले भन,े “परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई उजाड-स्थानमा ब लदान चढाउन जान िदन म अनमुित िदनछुे । ितमीहरू धरैे टाढा भने जानहुुदँनै ।
मरेो लािग ाथर्ना चढाऊ ।” 29मोशाले भन,े “म यहाँबाट जानिेबि कै हजरु फारो र हजरुका अिधकारीहरूसाथै मािनसहरूबाट
िझगँाका हुलहरू भो ल नै हटनू ्भनी िबन्ती गनछु । तर परम भलुाई ब लदान चढाउन जान निदई हा ा मािनसहरूलाई तपाईंले
छल गन ुर्हुदँनै । 30 मोशा फारोकहाँबाट गए र परम भलुाई िबन्ती चढाए । 31 मोशाले अनरुोध गरेअनसुार परम भलुे गन ुर्भयो,
र उहाँले फारो, ितनका अिधकारीहरू र ितनका मािनसहरूबाट िझगँाका हुलहरूलाई हटाइिदनभुयो । एउटै पिन बाँकी रहने ।
32 तर फारोले यस पटक पिन आफ्नो दय कठोर पारे र ितनले मािनसहरूलाई जान िदएनन ्।

9
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ गएर भन,् 'िह हूरूका परम भु यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर्लाई

मरेो मािनसहरूलाई जान दे । 2 तैलँ े ितनीहरूलाई जान िदन इन्कार ग रस ्र ितनीहरूलाई अझै पिन रोिकस ्भने 3 परम भकुो
हात खतेहरू, घोडाहरू, गधाहरू, ऊँटहरू, गाईवस्तहुरू र भडेा-बा ाहरूमािथ पनछ र यसले डरलाग्दो रोग उत्पन् न गराउनछे ।
4परम भलुे इ ाएलका गाईवस्त ु र िम का गाईवस्त ु छुट ् ाउनहेुनछे र इ ाएलीहरूको कुनै पिन गाईवस्त ुमनछैन । 5परम भलुे
समय िनधो ग रसक् नभुएको छ । उहाँले भन् नभुएको छ, “भो ल यस दशेमा म यो काम गनछु ।” 6 परम भलुे अक िदन
त्यही गन ुर्भयो । िम का सबै गाईवस्त ु मरे, तर इ ाएलीहरूका पशहुरू भने जीिवतै रह,े एउटै पिन मरेन । 7 फारोले अनसुन्धान
गदार् इ ाएलीहरूका एउटै पिन पशु नमरेोको पाए । तर ितनको दय हठी भयो, त्यसलैे ितनले मािनसहरूलाई जान िदएनन ्।
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8 तब परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, “भ ीबाट मु ीभर खरानी लओे । त ँ मोशाले फारोले हे ररहदँा त्यस खरानीलाई
आकाशमा फ्याँक् न ू । 9 ती िम दशेभ र मिसनो धलुो बन् नछेन ्। ितनले िम दशेका सबै मािनस र पशहुरूमा फोका र ख टरा
ल्याउनछेन ्।” 10 त्यसलैे मोशा र हारूनले भ ीबाट खरानी लएर फारोको सामनु् ने खडा भए । त्यसपिछ मोशाले खरानीलाई
हावामा फ्याँके । खरानीले मािनस र पशहुरूमा फोका र ख टरा ल्याए । 11 फोकाको कारणले जादगुरहरूले मोशाको िवरोध
गनर् सकेनन ्। िकनिक फोका सबै िम ीमािथ आइपरेको िथयो । 12 परम भलुे फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो । त्यसलैे
फारोले मोशा र हारूनको कुरा सनुनेन ् । फारोले मोशाको कुरा सनु् निेथएन भनी परम भलुे भन् नभुएझै ँ भयो । 13 त्यसपिछ
परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िबहान सबरैे उठेर फारोको सामनु् ने खडा हो र त्यसलाई भन,् 'िह हूरूका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः मरेो आराधना गनर् मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 14 िकनिक यो पटक त,ँ तरेा अिधकारीहरू र तरेा मािनसहरूमािथ
म मरेा सबै िवपि ल्याउनछुे । सारा पथृ्वीमा मजस्तो कोही रहनेछ भनी तैलँ े जान ्भनी म यसो गनछु । 15यित बलेासम्म त मलैे
मरेो हात पसारेर त ँ र तरेा मािनसहरूलाई रोगले आ मण गरेको भए त ँयस धरतीबाट म टनिेथइस ्। 16 मरेो नाउँ सारा पथृ्वीभ र
घोषणा हुन सकोस ्भनरे मरेो श दखेाउनलाई मलैे तलँाई जीिवत रहने अनमुित िदएँ । 17 मरेा मािनसहरूलाई जान निदएर
तैलँ े अझै पिन आफूलाई उचा लरहकेो छस ्। 18सनु!् भो ल यसै बलेाितर म िनकै श शाली अिसना बसार्उनछुे जनु िम सरुु
भएदे ख आजको िदनसम्म बिसर्एको छैन । 19अब मािनसहरू पठाएर तरेा खतेहरूमा भएका तरेा गाईवस्त ु र हरेक ज-ेजित छन ्
ितनलाई सरुिक्षत स्थानमा जम्मा गर ।् खतेमा भएका र घरमा नल्याइएका हरेक मािनस र पशमुािथ अिसना बसर्नछे र ितनीहरू
मनछन ् ।” 20 परम भकुो सन्दशेमा िवश् वास गन फारोका अिधकारीहरूले दासदासीहरू र गाईवस्तहुरूलाई घरहरूमा हुल्न
हतार गरे । 21 तर परम भकुो सन्दशेलाई गम्भीरतापवूर्क न लनहेरूले ितनीहरूका दासदासीहरू र गाईवस्तहुरूलाई खतेहरूमा
छािडिदए । 22 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तरेो हात आकाशमािथ पसार ्तािक िम दशेमा अिसना बस स ् । ती
िम दशेभ रका मािनसहरू, पशहुरू खतेमा भएका सबै बोट-िबरुवामा बस ूर्न ्।” 23 मोशाले आफ्नो ल ी आकाशितर पसारे र
परम भलुे जिमनमा गजर्न, अिसना र िबजलुी पठाइिदनभुयो । उहाँले िम दशेमा अिसना बसार्इिदनभुयो । िबजलुीसगँै अिसना
िमिसएर आएको िथयो । 24 यो यित डरलाग्दो िथयो िक िम राज्य भएदे ख त्यस दशेमा यस्तो किहल्यै भएको िथएन ।
25 िम दशेभ र अिसनाले खतेमा भएका हरेक कुरासाथै मािनस र पशहुरू दवुलैाई हार गर् यो । यसले खतेहरूमा भएको
हरेक बोट-िबरुवालाई हार गन ुर्का साथै हरेक रुख भाँिचिदयो । 26 इ ाएलीहरू बसकेो गोशने दशेमा मा अिसना परेको
िथएन । 27 त्यसपिछ फारोले मोशा र हारूनलाई बोलाउन मािनसहरू पठाए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “यस पटक मलैे पाप
गरेको छु । परम भु धम हुनहुुन्छ अिन म र मरेा मािनसहरू दषु् ट छौँ । 28 परम भलुाई िबन्ती चढाऊ िकनिक श क् तशाली
गजर्न र अिसना अित भएका छन ्। म ितमीहरूलाई जान िदनछुे र अब उसो ितमीहरू यहाँ बस् नपुनछैन ।” 29 मोशाले ितनलाई
भन,े “मलैे सहर छाड्ने िबि कै म मरेो हात परम भिुतर फैलाउनछुे । गजर्न रोिकनछे र अब उसो अिसना पनछैन । यसरी
पथृ्वी परम भकुो हो रहछे भनी तपाईंले थाहा पाउनहुुनछे । 30 तर तपाईं र तपाईंका अिधकारीहरूको सवालमा तपाईंहरूले
वास्तवमा परम भलुाई आदर गन ुर्हुन् न भनी म जान्दछु ।” 31अब सनपाट र जौ नष् ट भए िकनिक जौमा बाला लागकेो िथयो र
सनपाटचािह ँ फु लसकेको िथयो । 32 तर गहु ँ र क ठयागहुलँाई हािन भएन िकनिक ती पिछ पाक्छन ्। 33 जब मोशाले फारो
र सहरलाई छाडे ितनले आफ्ना हात परम भिुतर फैलाए । गजर्न र अिसना रोिकए अिन पानी पनर् छा ो । 34 वषार्, अिसना
र गजर्न रोिकएको दखेपेिछ फारोले फे र पाप गरे र ितनले आफ्नो दय कठोर पारे र ितनका अिधकारीहरूले पिन त्यसै गरे ।
35 फारोको दय कठोर भयो । त्यसलैे ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदएनन ्। फारोले यसै गनिथए भनी परम भलुे
मोशालाई भन् नभुएको िथयो ।

10
1परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोकहाँ जा िकनिक मलैे त्यसको र त्यसका अिधकारीहरूका दय कठोर बनाइिदएको

छु । ितनीहरूका िबचमा मरेो श का यी िचन्हहरू दखेाउनलाई मलैे यसो गरेको हु ँ । 2मलैे गरेका कुराहरू, मलैे िम लाई कसरी
कठोरतापवूर्क वहार गरेँ र ितनीहरूका िबचमा मरेो श का िविभन् न िचन्हहरू कसरी दखेाएँ भनी तैलँ े तरेा छोराछोरीहरू र
नाितनाितनाहरूलाई बताउनछेस ्भनरे पिन मलैे यसो गरेको हु ँ । यसरी म परम भु हु ँ भनी तैलँ े जान् नछेस ् ।” 3 त्यसलैे मोशा
र हारून फारोकहाँ गए र भन,े “िह हूरूका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मरेो साम ु आफैलाई िवन पानर् किहलसेम्म
अस्वीकार गछर्स?् मरेो आराधना गनर् मरेा मािनसहरूलाई जान दे । 4 तैलँ े मरेा मािनसहरूलाई जान िदन इन्कार ग रस ्भने सनु,्
भो ल म तरेो दशेमा सलहहरू ल्याउनछुे । 5 कसलैे जिमनलाई दखे् न नसक् ने गरी ितनीहरूले भइँुलाई ढाक् नछेन ्। अिसनाबाट
बचरे रहकेा कुनै पिन िचज ितनीहरूले खाइिदनछेन ।् खतेमा उ ने हरेक रुखलाई पिन ितनीहरूले खाइिदनछेन ।् 6 ितनीहरू तरेा,
तरेा सबै अिधकारीसाथै सबै िम ीका घरहरूमा भ रनछेन ।् यस्तो ितमीहरूका बबुा र हजरु बबुाहरूले पथृ्वीको स्थापना भएदे ख
आजको िदनसम्म किहल्यै दखेकेा छैनन'् ।” त्यसपिछ मोशा फारोकहाँबाट िनस्केर गए । 7फारोका अिधकारीहरूले ितनलाई
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भन,े “किहलसेम्म यो मािनसले हामीलाई धम्की िदन?े ितनीहरूका परम भु परमशे् वरलाई आराधना गनर् इ ाएलीहरूलाई
जान िदनहुोस ् । िम नष् ट भएको के हजरुले दखे् नभुएको छैन र?” 8 मोशा र हारून फे र पिन फारोकहाँ ल्याइए । फारोले
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका परम भु परमशे् वरको आराधना गनर् जाओ । तर जानहेरूचािह ँ को-को हुनछेन?्” 9 मोशाले
भन,े “हामी हा ा छोराछोरीहरू, बढुाबढुीहरू लएर जानछेौँ । हामीले हा ा गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू लएर जानछेौँ िकनिक
हामीले परम भकुो िन म्त चाड मनाउनपुछर् ।” 10 फारोले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
जान िदएँ भने वास्तवमा परम भु ितमीहरूसगँै होऊन ् । हरे, ितमीहरूको मनमा कुनै दषु् टता छ । 11 ितमीहरूमा िबचमा
भएका परुुषहरू मा गएर परम भकुो आराधना गरून ्िकनिक ितमीहरूले चाहकेो यही नै हो ।” त्यसपिछ मोशा र हारूनलाई
फारोको उप स्थितबाट हटाइयो । 12 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “सलहहरू िम दशेमा आऊन ्भनी तरेो हात पसार ।्
अिसनाको आ मणबाट बाँकी रहकेा िम दशेका हरेक थोकमािथ ितनीहरूले आ मण गरून ्।” 13 मोशाले आफ्नो ल ी िम
दशेमािथ पसारे अिन परम भलुे िदनरात समस्त दशेमा पवू य बतास चलाइिदनभुयो । िबहान हुदँा पवू य बतासले सलहहरू
ल्याएको िथयो । 14 सलहहरू िम दशेभ र गए र यसका सबै भ-ूभागमा हुल-हुल भएर बसे । त्यस दशेमा सलहहरूको यस्तो
हुल किहल्यै दखेा परेको िथएन र यसपिछ पिन यस्तो किहल्यै हुनछैेन । 15 परैु अन्धकार हुने गरी ितनीहरूले परैु दशेको
सतहलाई ढाके । अिसनाले नष् ट गरेर छाडकेा रुखहरूका सबै फल र खतेका सबै बोट-िबरुवा ितनीहरूले खाइिदए । िम
दशेभ र कुनै जीिवत ह रयो िबरुवा बाँकी रहने न त खतेमा नै कुनै रुख-िबरुवा बाँकी रह् यो । 16 त्यसपिछ फारोले झ ै मोशा
र हारूनलाई डाक् न पठाए र भन,े “मलैे ितमीहरूका परमशे् वर र ितमीहरूको िवरु मा पाप गरेको छु । 17 अब यस पल्ट मरेो
पाप क्षमा ग रदऊे र मबाट यस मतृ्यलुाई लिगयोस ्भनी ितमीहरूका परम भु परमशे् वरिसत िबन्ती चढाइदओे ।” 18 त्यसलैे
मोशा फारोकहाँबाट गए र परम भलुाई िबन्ती चढाए । 19 परम भलुे िनकै श शाली प श् चमी बतास चलाइिदनभुयो जसले
सलहहरूलाई उडाई लाल समु मा लग्यो । िम का इलाकािभ एउटै पिन सलह रहने । 20 तर परम भलुे फारोको दय कठोर
बनाइिदनभुयो र ितनले इ ाएलीहरूलाई जान िदएनन ्। 21 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “आकाशितर तरेो हात
पसार ्अिन िम दशेभ र महससु गनर् सिकने अन्धकार होस ् ।” 22 मोशाले आफ्नो हात आकाशितर पसारे र िम दशेभ र
ितन िदनसम्म िनस्प अन्धकार छायो । 23 कसलैे कसलैाई दखे् न सक्दनैथ्यो । ितन िदनसम्म कोही पिन आफ्नो घरबािहर
िनस्केन । तर सबै इ ाएली बसकेो ठाउँमा भने उज्यालै िथयो । 24फारोले मोशालाई बोलाउन पठाए र भन,े “गएर परम भकुो
आराधना गर । ितमीहरूका प रवारहरू पिन ितमीहरूसगँै जान सक् नछेन,् तर ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरूलाई भने
यहीँ छाड ।” 25 तर मोशाले भन,े “हा ा परम भु परमशे् वरलाई ब लदान चढाउन तपाईंले हामीलाई ब लदान र होमब लको
िन म्त पशहुरू पिन िदनपुछर् । 26 हा ा गाईवस्त ु पिन हामीिसतै जानपुछर् । ितनीहरूका खरु पिन छोिडनहुुदँनै िकनिक हा ा
परम भु परमशे् वरको आराधना गनर् हामीले ितनलाई लजैानपैछर् । िकनिक हामी त्यहाँ नपगुसेम्म हामीले परम भलुाई के-के
चढाएर आराधना गन भनी हामीलाई थाहा हुदँनै ।” 27 तर परम भलुे फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो र ितनले ितनीहरूलाई
जान िदएनन ्। 28 फारोले मोशालाई भन,े “मबाट जाऊ! एउटा कुराको बारेमा होिसयार होऊ । अबदे ख मरेो साम ु दखे नपर
िकनिक मरेो अनहुार दखेकेो िदनमा ितमी मनछौ ।” 29 मोशाले भन,े “तपाईंले भन् नभुएझै ँ होस ् । म फे र तपाईंको अनहुार
हनेछैन ँ ।”

11
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारो र िम मा मलैे ल्याउने एउटा िवपि अझै पिन बाँकी छ । त्यसपिछ त्यसले

ितमीहरूलाई यहाँबाट जान िदनछे । अन्त्यमा त्यसले ितमीहरूलाई जान िददँा त्यसले ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा िनका लिदनछे
। 2 हरेक परुुष र स् ीले ितनीहरूका िछमकेीहरूबाट चाँदी र सरसामानहरू माग् न ितनीहरूलाई िनदशन दे ।” 3 अब
परम भलुे िम ीहरूलाई इ ाएलीहरूलाई खसुी तलु्याउन उत्सकु बनाइिदनभुयो । यसको अित र , यी मािनस मोशा फारोका
अिधकारीहरू र िम का मािनसहरूका द ृ ष् टमा भावशाली बने । 4 मोशाले भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छः मध्यरातितर म
िम भएर जानछुे । 5 िम दशेमा िसहंासनमा बस् ने फारोको जठेो छोरोदे ख लएर जाँतो िपधँ् ने दासीको जठेो छोरोसम्म र
गाईवस्तकुा सबै पिहले जन्मकेाहरू मनछन ्। 6 त्यसपिछ िम दशेमा पिहले किहल्यै नसिुनएको र फे र पिछ किहल्यै नसिुनने
ठुलो रुवाबासी हुनछे । 7 तर इ ाएलका मािनस र पशकुो िवरु मा भने एउटा कुकुर पिन भकु् नछैेन । यसरी मलैे िम ीहरू
र इ ाएलीहरूलाई फरक त रकाले वहार गद छु भनी तैलँ े जान् नछेस ् । 8 फारोका सबै अिधकारी मकहाँ आई मरेो साम ु
िनहु रनछेन ्। ितनीहरूले भन् नछेन,् 'तपाईंको पिछ लाग् ने सबै मािनस जाऊन ्।' त्यसपिछ म जानछुे ।” तब ितनी फारोकहाँबाट
अित ोिधत भएर गए । 9 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “फारोले तरेो कुरा सनु् नछैेन । मलैे िम दशेमा धरैे अचम्मका
कामहरू गनर् सकँू भनरे यसो भएको हो ।” 10 मोशा र हारूनले फारोको साम ु यी सबै अचम्मका काम गरे । तर परम भलुे
फारोको दय कठोर पा रिदनभुयो र ितनले आफ्नो दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई जान िदएनन ्।
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12
1 परम भु िम दशेमा मोशा र हारूनिसत बोल्नभुयो । उहाँले भन् नभुयो, 2 “ितमीहरूका लािग यो मिहनाहरूको सरुु हुनछे

। यो मिहना ितमीहरूका लािग वषर्को पिहलो मिहन हुनछे । 3 इ ाएलको समदुायलाई भन,् 'यो मिहनाको दसौँ िदनमा हरेक
प रवारले हरेक घरानाको लािग एउटा-एउटा पाठो ल्याउनपुछर् । 4 एउटा पाठोको लािग घराना ज्यादै सानो भएमा त्यो घराना
र निजकैको िछमकेी िमलरे एउटा थमुा वा पाठो ल्याउनपुछर् जनु ती मािनसहरूको सङ्ख्याको लािग पयार्प् त हुनछे । हरेकलाई
खानको लािग यो पयार्प् त हुनछे । 5 त्यसलैे सबलैाई खवुाउन ितनीहरूले पयार्प् त मास ु तयार गन ुर्पछर् । ितमीहरूको थमुा वा पाठो
खोटरिहत हुनपुछर् र यो एक वषर्को हुनपुछर् । ितमीहरूले भडेा वा बा ाहरूबाट त्यो लन ू। 6 ितमीहरूले यसलाई त्यो मिहनाको
चौधौँ िदनसम्म राख् नपुछर् । त्यसपिछ इ ाएलको सारा समदुायले यी पशहुरूलाई साँझमा मान ूर् । 7 जनु-जनु घरमा त्यो मास ु
खाइन्छ, त्यहाँ ितमीहरूले केही रगत लई घरको ढोकाको चौकोसका दईुप का खम्बाहरू र मािथल्लो भागमा लगाऊन ्।
8 त्यस रात ितमीहरूले आगोमा पोलरे त्यो मास ुखान ू। िततो सागिसत खिमर नहालकेो रोटीिसतै ितमीहरूले त्यो खान ू। 9काँचो
वा पानीमा उमालरे नखाओ । बरु, यसको टाउको, यसका खु ा र िभ ी भागहरूसमते आगोमा पोलरे खाओ । 10 िबहानसम्ममा
कुनै पिन भाग नउबान ूर् । िबहानसम्म केही उि यो भने त्यसलाई जलाइिदन ू । 11 पटुका कसरे, खु ामा जु ा लगाएर र हातमा
ल ी बोकेर ितमीहरूले खान ू । ितमीहरूले हतारसगँ खानपुछर् । यो परम भकुो िनस्तार-चाड हो । 12 परम भु भन् नहुुन्छः म
त्यस रात िम दशे भएर जानछुे र िम दशेका मािनस र गाईवस्तकुा सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई आ मण गनछु । म िम का
सबै दवेी-दवेतालाई दण्ड िदनछुे । म परम भु हु ँ । 13 म ितमीहरूकहाँ आउँदा रगत ितमीहरूको घरमा िचन्ह हुनछे । मलैे
रगत दखेपेिछ मलैे िम दशेमा आ मण गदार् ितमीहरूलाई छािडिदनछुे । यो िवपि ले ितमीहरूलाई नाश गनछैन । 14 यो िदन
ितमीहरूका लािग सम्झनाको िदन हुनछे र यसलाई ितमीहरूले परम भकुो िन म्त चाडको रूपमा मान् न ू। ितमीहरूको पसु्तौँसम्म
रिहरहने िविधको रूपमा यसलाई ितमीहरूले सधै ँ मान् न ू । 15 सात िदनसम्म ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी खान ू । पिहलो
िदनमा ितमीहरूले आ-आफ्ना घरहरूबाट खिमर हटाउन ू । पिहलो िदनदे ख सातौँ िदनसम्म खिमर हालकेो रोटी खाने मान्छे
जोसकैुलाई पिन ितमीहरूले इ ाएलबाट बिहष्कार गन ूर् । 16 पिहलो िदनमा मरेो लािग अलग ग रएको समदुाय भलेा होस ् र
सातौँ िदनमा पिन यस्तै भलेा होस ्। यी िदनमा कुनै पिन काम ग रनछैेन । ितमीहरूले केवल खानको लािग पकाउने काम गन ूर्
। ितमीहरूले गनर् सक् ने काम यही मा हुनछे । 17 ितमीहरूले यो अखिमरी रोटीको चाड मान् नपैछर् िकनिक यही िदनमा नै मलै े
ितमीहरूका सश मािनसहरूलाई दल-दल गरी िम दशेबाट ल्याएको हुनछुे । 18 ितमीहरूले यसलाई पसु्तौँसम्म मान् न ू । यो
ितमीहरूका िन म्त सधै ँएउटा िविध हुनछे । वषर्को पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझदे ख त्यस मिहनाको एक् काइसौँ िदनको
साँझसम्म ितमीहरूले अखिमरी रोटी खान ू । 19 यी सात िदनमा ितमीहरूका घरहरूमा कुनै खिमर पाइनहुुदँनै । खिमर हालकेो
रोटी खाने जोसकैु इ ाएलको समदुायबाट बिहष्कृत हुनछे, चाहे त्यो िवदशेी होस ्या ितमीहरूकै दशेमा जन्मकेो होस ्।
20खिमरबाट बनकेो कुनै पिन थोक ितमीहरूले नखान ू । ितमीहरू जहाँ बसे तापिन ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी मा खान ू
।” 21 तब मोशाले इ ाएलका सबै धमर्-गरुुलाई बोलाउन पठाएर भन,े “गएर आ-आफ्नो प रवारको लािग पयार्प् त हुने गरी थमुा
वा पाठो छनौट गरेर त्यसलाई िनस्तार-चाडको लािग मार । 22 त्यसपिछ िहसपको झपु्पा लई भाँडोिभ भएको रगतमा चोप ।
ढोकाको मािथल्लो भाग र दईुवटै चौकोसमा त्यसलाई ाप् न ू । िबहान नभएसम्म कोही पिन आफ्नो घरको ढोकाबािहर नजान ू
। 23 िकनिक िम ीहरूलाई हार गनर् परम भु यो दशे भएर जानहुुनछे । जब उहाँले ढोकाको मािथल्लो भाग र दईुवटै चौकोसमा
रगत दखे् नहुुनछे तब उहाँले ितमीहरूको ढोकालाई छािडिदनहुुनछे र िवनाश गनलाई ितमीहरूलाई हार गनर् ितमीहरूका घरहरूमा
आउन अनमुित िदनहुुनछैेन । 24 ितमीहरूले यस घटनालाई मान् नपुछर् । यो ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानको लािग सदाको
िन म्त एउटा िविध हुनछे । 25 परम भलुे ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा ितमीहरू वशे गदार्
ितमीहरूले यो आराधनाको कामलाई मान् न ू । 26 ितमीहरूका छोराछोरीहरूले 'यो आराधनाको कामको अथर् के हो?' भनी
सोध्दा 27 ितमीहरूले जवाफ िदन,ू “यो परम भकुो िनस्तार-चाडको ब लदान हो िकनिक परम भलुे िम मा िम ीहरूलाई
हार गन ुर्हुदँा इ ाएलीहरूका घरलाई छािडिदनभुएको िथयो । उहाँले हा ा घरानाहरूलाई मु ग रिदनभुयो' ।” त्यसपिछ

मािनसहरूले िशर िनहुराई परम भकुो आराधना गरे । 28 इ ाएलीहरू गए र परम भलुे मोशा र हारूनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ
ितनीहरूले गरे । 29 मध्यरातमा परम भलुे िम दशेमा िसहंासनमा बस् ने फारोको जठेो छोरोदे ख लएर झ्यालखानामा बस् ने

को जठेो छोरोसम्म र गाईवस्तकुा सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई हार गन ुर्भयो । 30 फारो, ितनका सबै अिधकारी र
सबै िम ीहरू रातमा उठे । िम मा ठुलो रुवाबासी भएको िथयो िकनिक मान्छे नमरेको कुनै घर िथएन । 31 रातमा फारोले
मोशा र हारूनलाई बोलाउन पठाए र भन,े “उठ, ितमी र इ ाएलीहरू मरेा मािनसहरूका िबचबाट िनस्केर जाओ । ितमीहरूले
चाहजेस्तै गएर परम भकुो आराधना चढाओ । 32 ितमीहरूले भनजेस्तै ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू लएर जाओ
र मलाई पिन आिशष ् दओे ।” 33 ितनीहरूलाई बािहर पठाउन िम ीहरू िनकै हतारमा िथए िकनिक ितनीहरूले भन,े “हामी
सबै मनछौँ ।” 34 त्यसलैे मािनसहरूले खिमर निमसाइएको मछेुको िपठोको डल्लो लए । ितनीहरूका मछु्ने आ ीहरू पिहले
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ितनीहरूका लगुा र ितनीहरूका कुममा बाँिधएका िथए । 35 अब इ ाएलका मािनसहरूले मोशाले भनझेै ँ गरे । ितनीहरूले
िम ीहरूबाट चाँदी, सनुका वस्तहुरूसाथै लगुाहरू मागे । 36 परम भलुे िम ीहरूलाई इ ाएलीहरूलाई खसुी तलु्याउन उत्सकु
तलु्याइिदनभुएको िथयो । त्यसलैे इ ाएलीहरूले जे मागे तापिन िम ीहरूले िदए । यसरी इ ाएलीहरूले िम ीहरूलाई लटेु
। 37 इ ाएलीहरूले रामससेबाट सकु् कोतमा या ा गरे । स् ी र केटाकेटीहरूबाहके पदैल िहडँ्ने ितनीहरूको सङ्ख्या क रब
६,००,००० िथयो । 38 ितनीहरूका साथमा अन्य धरैे मािनस अिन गाईवस्त ु र भडेा-बा ा पिन िथए । 39 ितनीहरूले िम बाट
ल्याएका िपठोको डल्लोबाट अखिमरी रोटी बनाए । यो खिमरिवनाको िथयो िकनिक ितनीहरू िम बाट धपाइएका िथए र
खाना तयार गनर् ितनीहरूको लािग समय िथएन । 40 इ ाएलीहरू िम मा ४३० वषर्सम्म बसकेा िथए । 41 ४३० वषर्को अ न्तम
िदनमा परम भकुा सबै सशस् दलहरू िम दशेबाट बािह रए । 42यो जागा रहनपुन रात िथयो िकनिक परम भलुे ितनीहरूलाई
िम दशेबाट रातमा बािहर िनकालरे ल्याउनभुएको िथयो । यो इ ाएलीहरूको पसु्तौँसम्म ितनीहरूले पालन गन ुर्पन परम भकुो
रात िथयो । 43 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, “िनस्तार-चाडको िनयम यस्तो छः यसमा कुनै पिन परदशेीले भाग
न लओस ्। 44 तर दाम ितरेर िकिनएको हरेक इ ाएली दासको खतना ग रएपिछ त्यसले यो खान सक्छ । 45 िवदशेीहरू र
भाडामा लइएका नोकरहरूले यो खानाको कुनै पिन भाग नखान ू । 46 एउटै घरमा यसलाई खाइनपुछर् । ितमीहरूले घरबाट
कुनै पिन खाना बािहर नलजैान ू र यसको कुनै पिन हड् डी नभाँच्न ू । 47 इ ाएलका सारा समदुायले यसको पालन गन ूर् ।
48 कुनै परदशेी ितमीहरूका िबचमा बसकेो छ र त्यसले परम भकुो िन म्त िनस्तार-चाड मान् न चाहन्छ भने त्यसका सबै परुुष
नातदेारहरूको खतना ग रनपुछर् । त्यसपिछ मा त्यसले यो चाड मान् न पाउछँ । त्यो दशेमै जन्मकेा मािनसहरूजस्तै एक हुनछे
। तर बखेतने ले यसबाट खान पाउनछैेन । 49 स्वदशेी र ितमीहरूका िबचमा बसोबास गन परदशेी दवुलैाई उही िनयम
लाग ु हुनछे ।” 50 त्यसलैे परम भलुे मोशा र हारूनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ सबै इ ाएलीले त्यसै गरे । 51 ठक त्यही िदन
परम भलुे ितनीहरूका सशस् दलहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याउनभुएको िथयो ।

13
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलीहरूमध्यकेा मािनस र पशहुरू दवुबैाट पिहले जन्मकेा सबै नरलाई

मरेो िन म्त अलग गर ्। पिहले जन्मकेाहरू मरेा हुन ्।” 3 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “आजको िदन सम्झना राख । आजकै
िदन परम भकुो श शाली हात ारा ितमीहरू िम को दासत्वबाट यस ठाउँमा ल्याइएका छौ । खिमर हालकेो कुनै पिन रोटी
खाइनछैेन । 4 ितमीहरू आबीब मिहनाको आजकै िदनमा िम बाट बािहर जाँदै छौ । 5 परम भलुे ितमीहरूलाई कनानी,
िह ी, एमोरी, िहव्वी र यबसूीहरूको दधू र मह बग् ने दशेमा लजैानहुुदँा ितमीहरूले यही मिहनामा आराधनाको यो चाड मान् न ू
। 6 सात िदनसम्म ितमीहरूले खिमर नहालकेो रोटी खान ू । सातौँ िदनमा परम भकुो िन म्त चाड हुनछे । 7 सात िदनसम्म
खिमर नहालकेो रोटी खान ू । खिमर हालकेो रोटी ितमीहरूका िबचमा नदे खयोस ् । 8 त्यस िदन ितमीहरूले आ-आफ्ना
छोराछोरीहरूलाई भन् न,ू 'म िम बाट बािहर आउँदा परम भलुे मरेो िन म्त जे गन ुर्भएको िथयो, त्यसकैो खाितर मलैे यसो गरेको
हु ँ ।' 9 यो ितमीहरूका िन म्त हातमा र ितमीहरूको िनधारमा सम्झना गराउने कुरो हुनछे । परम भकुो श शाली हातले
ितमीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याएकोले ितमीहरूको मखुमा यो उहाँको िविध हुनछे । 10 त्यसकारण वषिपच्छे ितमीहरूले
तोिकएको समयमा यो िविधको पालन गन ूर् । 11 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएझै ँ उहाँले
ितमीहरूलाई कनानीहरूको दशेमा परु् याई त्यो दशे ितमीहरूलाई िदनहुुदँा 12 ितमीहरूले हरेकको गभर्को पिहले फल परम भकुो
िन म्त अलग गन ूर् । 13 गधाको हरेक पिहलो फललाई एउटा पाठो ारा छुटाउन ू । त्यो छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी िनमो ठिदन ू
। तर ितमीहरूका सबै छोराका िबचमा पिहलो फललाई ितमीहरूले छुटाउनपैछर् । 14 'यसको मतलब के हो?' भनी पिछ
ितमीहरूको छोरोले सोध्दा ितमीहरूले यसो भन् न,ू 'परम भलुे श शाली हात ारा हामीलाई िम को दासत्वबाट िनकालरे
ल्याउनभुयो । 15 हठी भएर फारोले हामीलाई जान िदन इन्कार गदार् परम भलुे िम दशेमा मािनस र पशु दवुकैा सबै पिहले
जन्मकेाहरूलाई मान ुर्भयो । त्यसकारण म हरेक पशकुो पिहले जन्मकेो नरलाई परम भकुो िन म्त ब लदान चढाउँछु, र मरेा
छोराहरूमध्ये जठेोलाई छुटाउछुँ ।' 16 यो ितमीहरूको हात र ितमीहरूको िनधारमा सम्झना िदलाउने कुरो हुनछे िकनिक
परम भकुो श शाली हात ारा उहाँले हामीलाई िम बाट बािहर ल्याउनभुएको िथयो ।” 17 फारोले मािनसहरूलाई जान
िदएपिछ परमशे् वरले ितनीहरूलाई प लश्तीको दशेको बाटो निजकै भए तापिन त्यहाँबाट भएर अगवुाइ गन ुर्भएन । िकनिक
उहाँले भन् नभुयो, “ितनीहरूले लडाइँ दखेरे ितनीहरूको मन बद्ली ितनीहरू िम मा नै फकर जान सक्छन ् ।” 18 त्यसलैे
परमशे् वरले ती मािनसहरूलाई उजाड-स्थानको बाटो भएर लाल समु ितर लजैानभुयो । इ ाएलीहरू य ु को लािग सशस् भई
िम दशेबाट अिग बढे । 19 मोशाले योसफेको अ स्थ आफूिसतै लगे िकनिक योसफेले इ ाएलीहरूलाई यसरी गम्भीरतापवूर्क
शपथ खान लगाएका िथए, “िनश् चय नै परमशे् वरले ितमीहरूलाई छुटकारा िदनहुुनछे र ितमीहरूले मरेो अ स्थ आफूिसतै
लजैान ू ।” 20 इ ाएलीहरू सकु् कोतबाट या ा गरी उजाड-स्थानको निजकै एथाममा आइपगुे र त्यहाँ ितनीहरूले पाल टाँगे ।
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21 परम भु िदनमा बादलको खाँबो बनी ितनीहरूको अिगअिग जानहुुन्थ्यो । रातमा आगोको खाँबो बनी उहाँले ितनीहरूलाई
ज्योित िदनहुुन्थ्यो । यसरी ितनीहरू िदन र रातमा या ा गनर् सक्थे । 22 परम भलुे िदनमा बादलको खाँबो र रातमा आगोको
खाँबो मािनसहरूबाट हटाउनभुएन ।

14
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलीहरू फकर िमग्दोल र समु को िबचमा बाल-सफेोनको अगािड

पी-हहीरोतका साम ु पाल टाँगरे बसनू ्। ितमीहरूले पी-हहीरोतको सामनु् ने सम ु नरे पाल टाँग् नपुछर् । 3 फारोले इ ाएलीहरूको
बारेमा भन् नछेन,् “ितनीहरू दशेमा भौता रहरहकेा छन ् । उजाड-स्थानले ितनीहरूलाई थिुनिदएको छ ।' 4 म फारोको दय
कठोर बनाउनछुे र त्यसले ितमीहरूको िपछा गनछ । फारो र त्यसका सबै सनेाको कारणले गदार् मलै े आदर पाउनछुे । म नै
परम भु हु ँ भनी िम ीहरूले जान् नछेन ्।” इ ाएलीहरूलाई आज्ञा ग रएझै ँ ितनीहरूले पाल टाँगे । 5 इ ाएलीहरू भागे भनी जब
िम का राजालाई बताइयो फारो र ितनका अिधकारीहरूको मन इ ाएलीहरूको िवरु मा फिकर् यो । ितनीहरूले भन,े “हामीले
के गर् यौ?ँ हामीले इ ाएललाई हा ो सवेा गनर्बाट छािडिदएछौँ ।” 6 तब फारोले आफ्ना रथहरू तयार पारे र आफ्नो सनेा
लएर अगािड बढे । 7 ितनले छ सयवटा रोजाइका रथसाथै िम का अन्य सबै रथहरू र तीमािथ अिधकृतहरूलाई लएर गए ।
8 परम भलुे िम का राजा फारोको दय कठोर पा रिदनभुएको िथयो । त्यसलैे राजाले इ ाएलीहरूको िपछा गरे । इ ाएलीहरू
िवजयका साथ गइसकेका िथए । 9 तर िम ीहरूले आफ्ना सबै घोडा, रथ, घोडचढी र सनेा लएर ितनीहरूको िपछा गरे ।
ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई बाल-सफेोनको अगािड पी-हहीरोतनरे पाल टाँगरे बिसरहकेो भे ाए । 10जब फारो निजक आइपगुे
इ ाएलीहरूले मािथ हरेे र ितनीहरू छक् क परे । िम ीहरू ितनीहरूको िपछा गद अगािड बढ्दै िथए । इ ाएलीहरू अत्यन्तै
डराए । ितनीहरूले परम भलुाई पकुारे । 11 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “के िम मा िचहान नभएकोले तपाईंले हामीलाई
यस उजाड-स्थानमा मनर् ल्याएउनभुएको हो? िम बाट बािहर िनकाली िकन तपाईंले हामीिसत यसरी वहार गन ुर्भएको?
12 के िम मा छदँा नै हामीले यसको भनकेा िथएनौँ र? हामीले तपाईंलाई भन्यौँ, 'िम ीहरूका िन म्त काम गनर् हामीलाई
एक्लै छािडिदनहुोस ्।' उजाड-स्थानमा मन ुर्भन्दा त ितनीहरूकै िन म्त काम गन ुर् असल हुनिेथयो ।” 13 मोशाले मािनसहरूलाई
भन,े “नडराओ । स्थर रहो, र आज परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने छुटकारालाई हरे । िकनिक आज ितमीहरूले दखेकेा
यी िम ीहरूलाई ितमीहरूले फे र किहल्यै दखे् नछैेनौ । 14 परम भु ितमीहरूका पक्षमा लड्नहुुनछे । ितमीहरू केवल स्थर
भएर बस ।” 15 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “ए मोशा, िकन त ँ मरेो पकुार गद छस?् इ ाएलीहरूलाई अगािड बढ्न
आज्ञा दे । 16 तरेो ल ी उठाएर तरेो हात समु ितर पसार ् र यसलाई दईु भागमा िवभाजन गर ्तािक इ ाएलका मािनसहरू
सकु्खा भिूमबाट िहडँरे जान सकून ्। 17 िम ीहरू ितमीहरूका िपछा गरून ्भनरे म ितनीहरूका दय कठोर पा रिदनछुे भन् ने
कुरामा सचते हो । फारो र त्यसका सबै सनेा, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूको कारणले मलैे आदर पाउनछुे ।
18 तब फारो र त्यसका सबै सनेा, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूको कारणले मलैे आदर पाउदँा म नै परम भु हु ँ
भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् ।” 19 इ ाएलीहरूको अिगअिग गएका परमशे् वरका दतू त्यहाँबाट ितनीहरूका पिछ ल्तर सरे ।
िम को छाउनी र इ ाएलको छाउनीको िबचमा बादल आएर बस्यो । 20 यो िम ीहरूको लािग अन्धकार बादल िथयो जब
िक यसले इ ाएलीहरूलाई रातमा काश िदन्थ्यो । ितनीहरू रातभ र एक-अकार्को निजक आएनन ् । 21 मोशाले समु ितर
आफ्नो हात पसारे । परम भलुे रातभ र सबभैन्दा श शाली पवू य बतास चलाइिदनभुयो र समु लाई सकु्खा भिूममा प रणत
गराइिदनभुयो । 22 इ ाएलीहरू समु को िबचबाट ओबानो भिूमबाट गए । पानीले ितनीहरूको दायाँ र बायाँ खम्बाको रूपमा
काम गर् यो । 23 िम ीहरूले ितनीहरूको िपछा ग ररहे । फारोका सबै घोडा, रथ र घोडचढीहरू समु को िबचमा ितनीहरूको
पिछपिछ लागे । 24 तर िबहानी पखितर परम भलुे आगो र बादलको खाँबोबाट िम ी सनेालाई हने ुर्भयो । उहाँले िम ीहरूका
िबचमा अलमल गराइिदनभुयो । 25 ितनीहरूका रथका पाङ् ाहरू फुस्काइिदनभुयो र घोडचढीहरूलाई अगािड बढ्न मु श्कल
भयो । त्यसलैे िम ीहरूले भन,े “हामी इ ाएलबाट भागौँ िकनिक परम भु नै ितनीहरूको पक्षमा रही हा ो िवरु मा लड्दै
हुनहुुन्छ ।” 26 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “पानी िम ीहरू, ितनीहरूका रथहरू र ितनीहरूका घोडचढीहरूमािथ आओस ्
भनरे तरेो हात समु मािथ पसार ् ।” 27 त्यसलैे मोशाले आफ्नो हात समु मािथ पसारे र िबहान हुदँा यो आफ्नो सामान्य
मागर्मा आयो । िम ीहरू समु मा भाग,े र परम भलुे िम ीहरूलाई समु को िबचमा फ्याँिकिदनभुयो । 28 पानी फकर आयो
र इ ाएलीहरूको िपछा गन फारोका रथ, घोडचढी र ितनका परैु सनेालाई पानीले ढािकिदयो । कोही पिन बाँचने । 29 तर
इ ाएलीहरू समु को िबचमा ओबानो भिूमबाट िहडँरे गए । पानी ितनीहरूको दायाँ र बायाँ पखार्लको रूपमा खडा र ो ।
30 यसरी त्यस िदन परम भलुे इ ाएललाई िम ीहरूको हातबाट बचाउनभुयो, र इ ाएलले समु ी तटमा िम ीहरूका लाशहरू
दखेे । 31 परम भलुे िम ीहरूको िवरु मा योग गन ुर्भएको महान ्श लाई जब इ ाएलले दखे्यो मािनसहरूले परम भकुो
आदर गरे, र ितनीहरूले परम भु र उहाँका दास मोशामािथ भरोसा गरे ।
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1 तब मोशा र इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो िन म्त यो गीत गाए । ितनीहरूले भन,े “म परम भकुो िन म्त गाउनछुे

िकनिक उहाँले मिहमामा िवजय हािसल गन ुर्भएको छ । घोडा र यसको सवारलाई उहाँले सम ु मा फा लिदनभुएको छ ।
2 परम भु मरेो श र गीत हुनहुुन्छ, र उहाँ मरेा उ ार हुनभुएको छ । उहाँ मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ, र म उहाँको शसंा गनछु
। उहाँ मरेा िपता-पखुार्का परमशे् वर हुनहुुन्छ र म उहाँलाई उचाल्छु । 3 परम भु मरेा यो ा हुनहुुन्छ, उहाँको नाउँ परम भु
हो । 4 उहाँले फारोका रथहरू र सनेालाई समु मा फा लिदनभुएको छ । फारोका छािनएका अिधकृतहरू लाल समु मा डुबे
। 5 गिहराइले ितनीहरूलाई छोप्यो । ितनीहरू पत्थरजस्तै गिहराइमा डुबे । 6 हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुली श मा
मिहिमत छ । हे परम भ,ु तपाईंको दािहने बाहुलीले श लुाई चकनाचरु पा रिदएको छ । 7 महान ्गौरवमा तपाईंले तपाईंको
िवरु मा उठ्नहेरूलाई तल झा रिदनभुयो । तपाईंले आफ्नो ोध पठाउनभुयो । यसले ितनीहरूलाई ठोसालाई झै ँ भस्म पार् यो
। 8 तपाईंको नाकको सासले पानीको थु ो लाग्यो । बिगरहकेो पानी स्थर भई उिभयो । गिहरो पानी समु को मटुुमा जम्यो ।
9श लुे भन्यो, 'म िपछा गनछु; म िजत् नछुे; म लटुका मालहरू बाँड्नछुे । मरेो इच्छा ितनमा तपृ् त हुनछे । म मरेो तरवार थतु् नछुे
। मरेा हातले ितनीहरूलाई नष् ट पानछन ्।' 10 तर तपाईंले आफ्नो बतास चलाइिदनभुयो, र समु ले ितनलाई ढाक्यो । ितनीहरू
उलर्दंो भलेमा िससाजस्तै डुबे । 11 हे परम भ,ु दवेहरूका िबचमा तपाईंजस्तो को छ र? पिव तामा तपाईं वभैवशाली, शसंामा
आदरणीय, आश् चयर्कमर् गन ुर्हुने तपाईंजस्तै को छ र? 12 तपाईंले आफ्नो दािहले बाहुली पसान ुर्भयो, र पथृ्वीले ितनीहरूलाई
िनल्यो । 13 तपाईंको करारको बफादारीमा तपाईंले आफूले छुटकारा िदनभुएका मािनसहरूलाई डोर् याउनभुएको छ । तपाईंको
श मा तपाईंले ितनीहरूलाई तपाईंको पिव वासस्थानमा डोर् याउनभुएको छ । 14 जाित-जाितहरूले सनु् नछेन,् र ितनीहरू
थरथर काँप् नछेन ् । ासले प लश्तीहरूका बािसन्दाहरूलाई प नछे । 15 तब एदोमका म ु खयाहरू डराउनछेन ् । मोआबका
िसपाहीहरू ह ल्लनछेन ्। कनानका सबै बािसन्दा पग्लनछेन ्। 16आतङ्क र ास उनीहरूमािथ पनछन ्। हे परम भ,ु तपाईंका
मािनसहरू पार नहोउञ् जले र तपाईंले छुटकारा िदनभुएका मािनसहरू पार नहोउञ् जले तपाईंको पाखरुाको श को कारणले
ितनीहरू पत्थरझै ँ अचल रहनछेन ्। 17 तपाईंले ितनीहरूलाई ल्याउनहुुनछे, र ितनीहरूलाई तपाईंको उ रािधकारको पवर्तमा
रोप् नहुुनछे । हे परम भ,ु यो त्यो ठाउँ हो जहाँ तपाईंले आफ्नो बासस्थान बनाउनभुयो, हे हा ा भ ु जनु पिव स्थानलाई
तपाईंका हातले बनाएका छन ्। 18 परम भलुे सदासवर्दा शासन गन ुर्हुनछे ।” 19 िकनिक फारोका घोडाहरू ितनीहरूका रथहरू
र घोडचढीहरूसगँै सम ु मा पगुे । परम भलुे ितनीहरूमािथ फे र समु को पानी फकार्एर ल्याउनभुयो । तर इ ाएलीहरू समु को
िबचमा ओबानो भिूमबाट िहडँरे गए । 20 हारूनकी िददी अगमवािदनी िम रयमले खैजँडी लइन,् र सबै स् ीले पिन खैजँडी
लदँै उनीसगँै नाचे । 21 िम रयमले ितनीहरूका िन म्त गाइन,् “परम भकुो िन म्त गाओ िकनिक उहाँले मिहमामा िवजय

हािसल गन ुर्भएको छ । घोडा र यसको सवारलाई उहाँले सम ु मा फा लिदनभुएको छ ।” 22 तब मोशाले इ ाएललाई लाल
समु बाट अगािड लगे । ितनीहरू शरूको उजाड-स्थानमा लागे । ितन िदनसम्म ितनीहरूले उजाड-स्थानमा या ा गरे र पानी
पाएनन ् 23 । त्यसपिछ ितनीहरू मारा भन् ने ठाउँमा आइपगु,े तर त्यहाँको पानी िततो भएकोले ितनीहरूले िपउन सकेनन ् ।
त्यसलैे ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ मारा राखे । 24 त्यसकारण मािनसहरूले “हामीले के िपउन?े” भनी मोशालाई गनगन
गरे । 25 मोशाले परम भलुाई पकुारा गरे, र उहाँले ितनलाई एउटा िबरुवा दखेाइिदनभुयो । मोशाले त्यसलाई पानीमा हाल्दा
पानी िपउनलाई िमठो भयो । त्यहीँ नै परम भलुे ितनीहरूलाई कडा िविध िदनभुयो, त्यहाँ नै उहाँले ितनीहरूको जाँच गन ुर्भयो
। 26 उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरूले ितमीहरूका परम भु परमशे् वरको आवाजलाई होिसयारीपवूर्क सनु्यौ, र उहाँको द ृ ष् टमा
जे ठक छ त्यही गर् यौ, र ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान िदयौ र उहाँका िविधहरू पालन गर् यौ भने मलै े िम ीहरूमािथ
ल्याएको कुनै पिन िवपि ितमीहरूमािथ ल्याउनछैेन ँ िकनिक म चङ्गाइ गन परमशे् वर हु ँ ।” 27 तब मािनसहरू एलीममा
आइपगुे जहाँ पानीका बार् हवटा मलु र स रीवटा खजरुका रुख िथए । ितनीहरूले पानी निजकै पाल टाँगे ।

16
1मािनसहरूले एलीमबाट या ा थाले र िम दशेबाट स्थान गरेको दो ो मिहनाको पन् ौँ िदनमा इ ाएलीहरूका सारा समदुाय

एलीम र सीनै पवर्तको िबचमा पन सीनको उजाड-स्थानमा आइपगुे । 2 उजाड-स्थानमा इ ाएलीहरूका सारा समदुायले मोशा र
हारूनको िवरु मा गनगन गरे । 3 इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई भन,े “हामी मासकुो भाँडानरे बसरे अघाउञ् जले रोटी खाइरहदँा
िम दशेमा नै परम भकुो हात ारा मरेको भए हुनिेथयो । िकनिक तपाईंहरूले हा ो परैु समदुायलाई भोकले मानर् हामीलाई
उजाड-स्थानमा ल्याउनभुएको छ ।” 4 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूका िन म्त स्वगर्बाट रोटी बसार्उनछुे ।
ितनीहरू मरेो िविध मान्छन व्ा मान्दनैन भ्नी जाँच गनर् हरेक िदन एक िदनको भाग जम्मा गनर् मािनसहरू बािहर जानछेन ।् 5 छैटौँ
िदनमा ितनीहरूले पिहले हरेक िदनमा बटुल्ने भन्दा दईु गणुा बटुल्नछेन,् र ितनीहरूले त्यसलाई िभ ल्याएर पकाउनछेन ्।”
6 तब मोशा र हारूनले इ ाएलका सबै मािनसलाई भन,े “िम दशेबाट ितमीहरूलाई िनकालरे ल्याउनहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ
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भनी साँझमा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ । 7 िबहान ितमीहरूले परम भकुो मिहमा दखे् नछेौ िकनिक ितमीहरूले उहाँको िवरु मा
गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएको छ । हा ो िवरु मा गनगन गन ितमीहरूका लािग हामी को हौँ र? 8 मोशाले यसो पिन भन,े
“ितमीहरूले उहाँको िवरु मा गरेको गनगन उहाँले सनु् नभुएकोले उहाँले ितमीहरूलाई साँझमा मास ु र िबहान रोटी अघाउञ् जले
िदनहुुदँा ितमीहरूले यो जान् नछेौ । हारून र म को हौँ र? ितमीहरूको गनगन हा ा िवरु मा नभई परम भकुो िवरु मा हो ।”
9 मोशाले हारूनलाई भन,े “इ ाएलका सारा समदुायलाई भन् नहुोस,् 'परम भकुो निजक आओ िकनिक उहाँले ितमीहरूको
गनगन सनु् नभुएको छ' ।” 10 हारून इ ाएलको सारा समदुायिसत बोल्दा ितनीहरूले उजाड-स्थानितर हरेे र परम भकुो
मिहमा बादलमा दे खयो । 11 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 12 “मलैे इ ाएलका मािनसहरूको गनगन सनुकेो
छु । ितनीहरूलाई भन,् 'साँझमा ितमीहरूले मास ु खानछेौ, र िबहानचािह ँ ितमीहरूले अघाउञ् जले रोटी खानछेौ । तब म नै
ितमीहरूका परम भु परमशे् वर हु ँभनी ितमीहरूले जान् नछेौ' ।” 13साँझमा ब ाई चराहरू आएर ितनीहरूको छाउनी नै ढािकिदए
। िबहान छाउनीको व रप र शीत परेको िथयो । 14 शीत सकेुपिछ जिमनमा दखेा परेको तसुारोझै ँ स-साना डल्लाहरू उजाड-
स्थानको सतहमा िथए । 15 इ ाएलका मािनसहरूले यसलाई दखेपेिछ ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “यो के हो?” यो
के िथयो भनी ितनीहरूलाई थाहा िथएन । मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यो परम भलुे ितमीहरूलाई खानलाई िदनभुएको रोटी
हो । 16 परम भलुे िदनभुएको आज्ञा यस्तो छः ितमीहरू हरेकले आफूलाई चािहने बटुल अथार्त ् ितमीहरूका मािनसहरूको
सङ्ख्याअनसुार हरेकलाई एक-एक ओमरे बटुल । ितमीहरूको पालमा बस् ने हरेक लाई पयार्प् त हुने गरी बटुल' ।”
17 इ ाएलका मािनसहरूले त्यसै गरे । कसलैे धरैे बटुले भने कसलैे थोरै । 18 ितनीहरूले ओमरेले नाप्दा धरैे बटुल्नहेरूको
बढ्ता भएन र कम बटुल्नहेरूलाई पिन अपगु भएन । हरेक ले आफ्नो आवश्यकताअनसुार बटुल्यो । 19 तब मोशाले
ितनीहरूलाई भन,े “िबहानसम्म ितमीहरू कसलैे पिन यसबाट नउबार ।” 20 तर ितनीहरूले मोशाको कुरा माननेन ् । कसलैे
िबहानसम्म अ लकित उबारे, तर त्यसमा िकरा लागरे त्यो गन्हायो । त्यसपिछ मोशा ितनीहरूिसत रसाए । 21 ितनीहरूले
िबहानिैपच्छे बटुल्थे । हरेकले त्यस िदनलाई पगु् ने बटुल्थ्यो । घाम चकपिछ त्यो पग्लन्थ्यो । 22 छैटौँ िदनमा ितनीहरूले
दईु गणुा रोटी बटुले अथार्त ् हरेकको लािग दईु ओमरे बटुले । समदुायका सारा धमर्-गरुुहरू आएर मोशालाई यो कुरा बताए
। 23 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे यसो भन् नभुएको छः भो ल िव ामको िदन हो अथार्त ् परम भकुो द ृ ष् टमा पिव
शबाथ हो । ितमीहरू जे पकाउन चाहन्छौ, सो पकाओ र जे उमाल्न चाहन्छौ, सो उमाल । उ केो जित सबै िबहानसम्म आफ्नो
लािग राख् न'ू ।” 24 त्यसलैे ितनीहरूले मोशाले िनदशन िदएजस्तै यसलाई िबहानसम्म राखे । 25मोशाले भन,े “त्यो खाना आज
खाओ िकनिक आजको िदन परम भकुो िन म्त अलग ग रएको शबाथ हो । आज ितमीहरूले यो खाना जिमनमा पाउनछैेनौ ।
26 छ िदनसम्म ितमीहरूले यो बटुल्नछेौ, तर सातौँ िदनचािह ँ शबाथ हो । 27 सातौँ िदनमा त्यहाँ मन् न हुनछैेन ।” सातौँ िदनमा
पिन केही मािनसहरू मन् न बटुल्न गए, तर ितनीहरूले केही पाएनन ् । 28 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “किहलसेम्म
ितमीहरू मरेा आज्ञा र िविधहरू मान् नलाई इन्कार गछ ? 29 परम भलुे ितमीहरूलाई शबाथ िदनभुएको छ । त्यसलैे छैटौँ िदनमा
उहाँले ितमीहरूलाई दईु िदनको लािग रोटी िददँ ै हुनहुुन्छ । हरेक आ-आफ्नै ठाउँमा बस् न ू । सातौँ िदनमा कोही पिन आफ्नो
ठाउँबाट बािहर नजान ू ।” 30 त्यसलैे मािनसहरूले सातौँ िदनमा िव ाम गरे । 31 इ ाएलका मािनसहरूले त्यस खानालाई
“मन् न” भने । यो धिनयाँको गडेाजस्तो सतेो िथयो र यसको स्वाद महमा बनाइएको बाबरजस्तो िथयो । 32 मोशाले भन,े
“परम भलुे िदनभुएको आज्ञा यही होः एक ओमरे मन् न ितमीहरूको पसु्तौँसम्मको लािग राख तािक ितमीहरूका सन्तानहरूले
मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएपिछ उजाड-स्थानमा खवुाएको यो रोटी दखे् न सकून'् ।” 33 मोशाले हारूनलाई
भन,े “एउटा भाँडोिभ एक ओमरे मन् न हाल्नहुोस ्। पसु्तौँसम्म यसलाई परम भकुो साम ु सरुिक्षत राख् नहुोस ्।” 34 परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ हारूनले यसलाई करारको सन्दकुको छेउमा राखे । 35 इ ाएलीहरू मािनसहरू बसोबास गरेको
भिूममा नआउञ् जलेसम्म ितनीहरूले चा लस वषर्सम्म मन् न खाइरहे । ितनीहरू कनान दशेका िसमानाहरूमा नआउञ् जलेम्म यो
खाइरहे । 36 एक ओमरे आधा पाथी हुन्छ ।

17
1 परम भकुो िनदशन मानी इ ाएलीहरूको सारा समदुाय सीनको उजाड-स्थानबाट या ा गरे । ितनीहरूले रपीदीममा

छाउनी हाल,े तर त्यहाँ मािनसहरूलाई िपउन पानी िथएन । 2 त्यसलैे मािनसहरूले ितनीहरूको अवस्थाको िन म्त मोशालाई
दोष लगाए र भन,े “हामीलाई िपउन पानी िदनहुोस ् ।” मोशाले भन,े “ितमीहरू िकन मिसत झगडा गछ ? ितमीहरू िकन
परम भकुो जाँच गछ ?” 3 मािनसहरू ितखार्एका िथए । त्यसलैे ितनीहरूले मोशाको िवरु मा गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े
“तपाईंले हामीलाई िम बाट िकन िनकालरे ल्याउनभुएको? हामी, हा ा छोराछोरी र हा ा गाईवस्तलुाई ितखार्ले मानर्लाई?”
4 तब मोशाले परम भलुाई पकुारा गरे, “यी मािनसहरूलाई मलैे के गन? ितनीहरू मलाई ढुङ्गा हान् न झण्डै तयार छन ् ।”
5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािनसहरूभन्दा अगािड जा, र इ ाएलका केही धमर्-गरुुहरूलाई पिन आफूसगँै लजैा ।
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तैलँ े नदीमा हार गरेको ल ी पिन सगँै लएर जा । 6 म होरेब पवर्तमा च ानमा तरेो साम ु खडा हुनछुे, र तैलँ े च ानलाई
िहकार् । मािनसहरूलाई िपउन च ानबाट पानी िनस्केर आउनछे ।” तब मोशाले इ ाएलका धमर्-गरुुहरूको द ृ ष् टमा त्यसै गरे ।
7 इ ाएलीहरूको गनगन र “परम भु हा ा िबचमा हुनहुुन्छ िक हुनहुुन् न?” भनी ितनीहरूले भकुो जाँच गरेकाले ितनले त्यस
ठाउँको नाउँ मस्साह र मरेीबा राखे । 8 तब रपीदीममा अमालके जाितका सनेा आएर इ ाएललाई आ मण गरे । 9 त्यसलैे
मोशाले यहोशलूाई भन,े “केही मािनसहरू छानरे जाऊ र अमालकेीहरूिसत य ु गर । भो ल म परमशे् वरको ल ी मरेो हातमा
लएर पवर्तको टुप्पोमा उिभनछुे ।” 10 त्यसलैे मोशाको आज्ञामतुािबक यहोश ू अमालकेीहरूको िवरु मा लडे जब िक मोशा,

हारून र हूरचािह ँ पवर्तको टुप्पोमा उक्ले । 11 मोशाले आफ्ना हात मािथ उठाउँदा इ ाएलले िजत्थो भने ितनले आफ्ना हात
तल झादार् अमालकेीहरूले िजत् न थाल्थे । 12 मोशाका हात थाक्दा हारून र हूरले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तीमिुन रा खिदन्थे ।
त्यसै बलेा हारून एकाप र हूर अक प बसरे ितनका हात मािथ उठाउँथे । सयूार्स्त नहोउञ् जलेसम्म मोशाका हात थािमए
। 13 अिन यहोशलूे अमालकेीहरूलाई तरवारले परािजत गरे । 14 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “यो कुरा एउटा पसु्तकमा
लखे ् र त्यो यहोशलूाई बताइदे िकनिक म अमालकेीहरूको स्मिृत आकाशमिुनबाट पणूर् रूपमा नामटे पा रिदनछुे ।” 15 तब
मोशाले त्यहाँ एउटा वदेी बनाए र त्यसको नाउँ “परम भु मरेो झण्डा हुनहुुन्छ” राखे । 16 ितनले भन,े “पसु्तादे ख पसु्तासम्म
परम भु नै अमालकेीहरूिसत लड्नभुएको होस ्भनरे उहाँको िसहंासनितर हात उचा लएको िथयो ।”

18
1 िम ानका पजुारी मोशाका ससरुा िय ोले मोशा र ितनको जाित इ ाएललाई परमशे् वरले गन ुर्भएका सबै कुरा सनुे ।

परम भलुे इ ाएललाई िम बाट ल्याउनभुएको िथयो भनी ितनले सनुे । 2 मोशाले आफ्नी पत् नीलाई माइत पठाएपिछ ितनका
ससरुा िय ोले िसप्पोरा 3 र उनका दईु जना छोरालाई लए । पिहलो छोरोको नाउँ गशे म िथयो िकनिक मोशाले भन,े “म
परदशेी भिूममा परदशेी भएर बसकेो िथएँ ।” 4 अक छोरोको नाउँ एलीएजर िथयो िकनिक मोशाले भनकेा िथए, “मरेा िपता-
पखुार्हरूका परमशे् वर मरेो सहयोग हुनहुुन्थ्यो । उहाँले मलाई फारोको तरवारबाट छुटकारा िदनभुयो ।” 5 मोशाका ससरुा िय ो
मोशाका छोराहरू र मोशाकी पत् नी लएर उजाड-स्थानमा मोशाकहाँ आए जहाँ ितनले परमशे् वरको पवर्तमा छाउनी हालकेा िथए
। 6 ितनले मोशालाई भन,े “ित ी पत् नी र ित ा दईु छोरा लएर म ित ो ससरुा िय ो आउँदै छु ।” 7 मोशा आफ्ना ससरुालाई
भटे्न गए अिन ढोगरे ितनलाई चमु्बन गरे । ितनीहरूले एक-अकार्का हालखबर सोधपछु गरे अिन पालिभ वशे गरे ।
8 परम भलुे इ ाएलको खाितर फारो र िम ीहरूलाई गन ुर्भएको सबै कुरा अिन बाटोमा ितनीहरूले झलेकेा सबै क ठनाइको
बाबजतु पिन परम भलुे कसरी ितनीहरूलाई छुटकारा िदनभुयो भन् ने िवषयमा आफ्ना ससरुा िय ोलाई बताए । 9 परम भलुे
इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका सबै असल कुरा सनुरे िय ो रमाए िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई िम ीहरूको हातबाट छुटकारा
िदनभुएको िथयो । 10 िय ोले भन,े “परम भकुो स्तिुत होस ्िकनिक उहाँले ितमीहरूलाई फारो र िम ीहरूको हातबाट छुटकारा
िदनभुएको छ, र िम ीहरूको हातबाट उ ार गन ुर्भएको छ । 11 अब मलाई थाहा भयो िक परम भु अरू सबै दवेभन्दा महान ्
हुनहुुदँोरहछे िकनिक िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई अिभमानपवूर्क वहार गदार् परमशे् वरले आफ्नो जाितलाई छुटकारा िदनभुयो
।” 12 मोशाका ससरुा िय ोले परमशे् वरको लािग होमब ल र ब लदानहरू ल्याए । हारून र इ ाएलका सबै धमर्-गरुु मोशाका
ससरुािसतै भोजन खान परमशे् वरको अिग उप स्थत भए । 13 अक िदन मोशा मािनसहरूको इन्साफ गनर् बसे । मािनसहरू
िबहानदे ख बलेकुासम्म ितनको व रप र खडा भए । 14 मोशाले आफ्ना मािनसहरूका िन म्त गरेका सबै कुरा ितनका ससरुाले
दखेपेिछ ितनले भन,े “ितमीले मािनसहरूिसत ग ररहकेो यो के हो? िकन ितमी एक्लै बस्छौ? िकन मािनसहरू िबहानदे ख
बलेकुासम्म ित ो व रप र झु म्मन्छन?्” 15 मोशाले आफ्ना ससरुालाई भन,े “परमशे् वरको िनदशन खोज्न मािनसहरू मकहाँ
आउँछन ् । 16 ितनीहरूका िबचमा िववाद हुदँा ितनीहरू मकहाँ आउँछन ् । म एक-अकार्को िबचमा न्याय ग रिदन्छु अिन
ितनीहरूलाई परमशे् वरका िनयम र िविधहरू िसकाइिदन्छु ।” 17 मोशाका ससरुाले ितनलाई भन,े “ितमीले ग ररहकेो काम
त्यित रा ो होइन । 18 िनश् चय नै ितमी र ितमीिसत भएका ित ा मािनसहरू थाक् नछेन ् । यो ितमीले बोक् नै नसक् ने बोझ हो
। ितमी आफैले मा यो गनर् सक्दनैौ । 19 मरेो कुरा सनु । म ितमीलाई सल्लाह िदनछुे, र परमशे् वर ितमीिसत हुनभुएको
होस ् िकनिक ितमी परमशे् वरको िन म्त मािनसहरूका ितिनिध हौ र ितमीले नै ितनीहरूका झगडाहरूलाई उहाँकहाँ लजैान्छौ
। 20 ितमीले ितनीहरूलाई उहाँका िविध-िवधानहरू िसकाउन ू । कसरी िहडँ्ने र के गन भनी ितमीले ितनीहरूलाई दखेाउन ू
। 21 त्यस बाहके, मािनसहरूका िबचबाट ितमीले योग्य मािनसहरूलाई छान जो परमशे् वरलाई आदर गन, अन्यायलाई घणृा
गन सत्य मािनसहरू होऊन ् । ितमीले ितनीहरूलाई हजार, सय, पचास र दसको समहूको रेखदखे गन मािनसहरूको रूपमा
िजम्मा िदन ू । 22 ितनीहरूले हर समय मािनसहरूका मु ाहरूका न्याय गनछन,् तर क ठन मु ाहरूचािह ँ ितनीहरूले ितमीकहाँ
ल्याउनछेन ्। स-साना म ु ाहरू ितनीहरू आफैले न्याय गनर् सक्छन ्। यसरी ितमीलाई सिजलो हुनछे र ितनीहरूले ित ो बोझ
बोक् नछेन ्। 23 ितमीले यसो गर् यौ र परमशे् वरले ितमीलाई यसै गनर् आज्ञा िदनभुयो भने ितमीले सहन सक् नछेौ र परैु समदुाय
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सन्तषु् ट भएर आ-आफ्ना घर जान सक् नछेन ् ।” 24 त्यसलैे मोशाले आफ्ना ससरुाका कुरा माने र ितनले भनअेनसुार गरे
। 25 मोशाले सबै इ ाएलबाट योग्य मािनसहरू छाने र ितनीहरूलाई हजार, सय, पचास र दसको समहूमा नाइकेहरू बनाए
। 26 सामान्य प र स्थितहरूलाई ितनीहरूले न्याय गथ । क ठन मु ाहरूचािह ँ ितनीहरूले मोशाकहाँ ल्याउथँ,े तर स-साना
म ु ाहरूलाई भने ितनीहरू आफैले न्याय गथ । 27 तब मोशाले आफ्ना ससरुालाई िबदाइ गरे र िय ो आफ्नै दशेमा फक ।

19
1 इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट िनस्केको ितन मिहना िबतपेिछ ठक त्यही िदनमा ितनीहरू सीनकैो उजाड-स्थानमा

आइपगुे । 2 ितनीहरू रपीदीमबाट सीनकैो उजाड-स्थानमा आइपगुपेिछ ितनीहरूले पवर्तको सामनु् ने उजाड-स्थानमा छाउनी
हाले । 3 मोशा परमशे् वरकहाँ मािथ उक्लरे गए । परम भलुे पवर्तबाट ितनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े याकूबको घराना अथार्त ्
इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन् नःू 4 मलैे िम ीहरूलाई के गरे,ँ र मलैे कसरी ितमीहरूलाई गरुडको पखटेामा बोकेर मकहाँ
ल्याएँ भनी ितमीहरूले दखेकेा छौ । 5 अब ितमीहरूले आज्ञाका रतापवूर्क मरेो कुरा सनु्यौ र मरेो करार पालन गर् यौ भने
सबै जाितमध्ये ितमीहरूचािह ँ मरेो िवशषे सम्पि हुनछेौ िकनिक सबै पथृ्वी मरैे हुन ् । 6 ितमीहरू मरेा लािग पजुारीहरूका
राज्य र पिव जाित हुनछेौ । तैलँ े यी वचनहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई बताउन ू ।” 7 मोशा ओलर आई मािनसहरूका
धमर्-गरुुहरूलाई बोलाउन पठाए । परम भलुे ितनलाई भन् नभुएका सबै वचन ितनले ितनीहरूका साम ु राखे । 8 सबै मािनसले
सगँसगँै जवाफ िदए, “परम भलुे भन् नभुएका सबै कुरा हामी गनछौँ ।” तब मािनसहरूका वचन परम भलुाई भन् न मोशा
आए । 9 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “म तिँसत बोल्दा तलँाई मािनसहरूले सदाको लािग िवश् वास गरून ्भन् ने हतेलु े म
बाक्लो बादलमा तकँहाँ आउनछुे” । तब मोशाले मािनसहरूका वचन परम भलुाई बताए । 10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“मािनसहरूकहाँ जा । आज र भो ल तैलँ े ितनीहरूलाई मरेो लािग अलग गर ्र ितनीहरूका आ-आफ्ना लगुाहरू धनु लगा ।
11 ते ो िदनमा तयार भएर बस ् िकनिक ते ो िदनमा परम भु सीनै पवर्तमा ओ लर्आउनहुुनछे । 12 तैलँ े मािनसहरूका लािग
पवर्तको व रप र िसमाना लगाउन ू । ितनीहरूलाई भन् न,ू 'ितमीहरू पवर्तमा उक्लरे नजाओ वा यसको िसमानालाई नछोओ ।
जसले पवर्तलाई छुन्छ त्यो िनश् चय नै मा रनछे ।' 13 यस्तो लाई कसकैो हातले छुनहुुदँनै । बरु, उसलाई िनश् चय नै
ढुङ्गाले वा काँडले हानरे मा रनपुछर् । चाहे त्यो मािनस होस ्वा पश ु त्यसलाई मा रनपैछर् । जब तरुही लामो समयसम्म बज्छ
ितनीहरू पवर्तको फेदीमा आउनपुछर् ।” 14 तब मोशा पवर्तबाट झरेर मािनसहरूकहाँ गए । ितनले मािनसहरूलाई परम भकुो
िन म्त अलग गरे र ितनीहरूले आ-आफ्ना लगुाहरू धोए । 15 ितनले मािनसहरूलाई भन,े “ते ो िदनमा तयार होओ । सहवास
नगर ।” 16 ते ो िदनमा जब िबहान भयो गजर्न सिुनयो र िबजलुी चम्क्यो अिन पवर्तमा एउटा बाक्लो बादल दखेा पर् यो र
तरुहीको ठुलो आवाज आयो । छाउनीमा भएका सबै मािनस थरथर काँपे । 17 परमशे् वरलाई भटे्न मोशाले मािनसहरूलाई
छाउनी बािहर ल्याए, र ितनीहरू पवर्तको फेदीमा खडा भए । 18 सीनै पवर्त परैु धवुाँले भ रएको िथयो िकनिक परम भु आगो
र धवुाँमा यसमा ओलर्नभुएको िथयो । भ ीको धवुाँजस्तै गरी धवुाँ मािथ गयो, र परैु पवर्त बसे्सरी ह ल्लयो । 19 जब तरुहीको
आवाज झनझन चक हुदँै गयो मोशा बोल्न लागे र परम भलुे ितनलाई सनु् ने गरी जवाफ िदनभुयो । 20 परम भु सीनै पवर्तको
टुप्पोमा ओलर्नभुयो, र उहाँले मोशालाई टुप्पोमा बोलाउनभुयो । त्यसलैे मोशा मािथ उक्ले । 21 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“तल ओलर गएर मािनसहरूलाई होिसयार गरा न ता ितनीहरूले िसमाना नाघमेा धरैे जना नष् ट हुनछेन ्। 22 मरेो निजक आउने
पजुारीहरूले पिन आ-आफूलाई श ु तलु्याऊन,् मरेो आगमनको लािग ितनीहरू तयार रहून ्तािक मलैे ितनीहरूलाई हार गनर्
नपरोस ् ।” 23 मोशाले परम भलुाई भन,े “मािनसहरू सीनै पवर्तमा आउन सक्दनैन ् िकनिक तपाईंले हामीलाई यसरी आज्ञा
िदनभुएको छः पवर्तको व रप र िसमाना लगाउन ू र त्यो परम भकुो लािग अलग गन ूर्' ।” 24 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो,
“जा, त ँ आफै पवर्तबाट तल ओलर जा, तसँगँै हारूलाई मकहाँ लएर आइज । तर मकहाँ आउन पजुारीहरू र मािनसहरूले
िसमाना ननाघनू ्न ता मलैे ितनीहरूलाई हार गनछु ।” 25 त्यसलैे मोशा मािनसहरूकहाँ तल ओलर गई ितनीहरूलाई यी कुरा
बताइिदए ।

20
1 परमशे् वरले यी सबै वचन बोल्नभुयोः 2 “म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ जसले ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ्

दासत्वको घरबाट िनकालरे ल्याएँ । 3 मरेो अिग अरू कुनै दवेी-दवेता नमान् न ू । 4 आफ्नो िन म्त खोपरे मािथ स्वगर्मा वा तल
पथृ्वीमा वा पानीमिुन भएको कुनै पिन थोकको ितमिूतर् नबनाउन ू । 5 ितनीहरूको अिग निनहरन ू वा ितनीहरूको पजूा नगन ूर्
िकनिक म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर डाही परमशे् वर हु ँ । म मलाई घणृा गन िपता-पखुार्हरूको दषु् टताको दण्ड ितनीहरूका
सन्तानहरूको ते ो र चौथो पसु्तासम्म िदनछुे । 6 तर मलाई मे गन र मरेा आज्ञाहरू पालन गन हजारौँ पसु्तासम्म म मरेो करारको
िवश् वसनीयता दखेाउनछुे । 7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको नाउँ थर्मा न लन ू िकनिक मरेो नाउँ थर्मा लने जोसकैुलाई
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पिन म िनरपराध छोड्नछैेन ँ । 8 मरेो लािग शबाथ अलग गन ुर्पछर् भनी याद राख् न ू । 9 ितमीहरूले छ िदनसम्म प र म गन ुर्पछर्
र काम गन ुर्पछर् । 10 तर सातौँचािह ँ िदन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको शबाथ हो । यस िदनमा ितमीहरूल,े ितमीहरूका
छोराछोरी वा ितमीहरूका कमारा-कमारी वा ितमीहरूका गाईवस्त ु वा ितमीहरूको ारिभ भएका परदशेीले कुनै काम नगरोस ्
। 11 िकनिक छ िदनमा परम भलुे स्वगर् र पथृ्वी, समु र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो अिन सातौँ िदनमा चािह ँ उहाँले
िव ाम लनभुयो । त्यसकारण परम भलुे शबाथ-िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र यसलाई पिव तलु्याउनभुयो । 12 आफ्ना बबुा
र आमालाई आदर गन ूर् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो
होस ्। 13कसकैो हत्या नगन ूर् । 14कसिैसत िभचार नगन ूर् । 15कसबैाट केही नचोन ूर् । 16आफ्नो िछमकेीको िवरु मा झटुो
गवाही निदन ू । 17 आफ्नो िछमकेीको घरको लालच नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीकी पत् नीको लालच नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीको
कमारा, कमारी, गोरु, गधा वा कुनै पिन थोकको लालच नगन ूर् ।” 18 सबै मािनसले गजर्नको आवाज सनुे र िबजलुी चम्केको
दखेे अिन तरुहीको आवाज सनुे र पवर्तबाट धवुा उ ठरहकेो दखेे । मािनसहरूले यो दखे्दा ितनीहरू थरथर काँपे र टाढै बसे ।
19 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “हामीिसत कुरा गन ुर्होस ्र हामी तपाईंको कुरा सनु् नछेौँ । तर परमशे् वर हामीिसत नबोल्नभुएको
होस ्न ता हामी मनछौँ ।” 20 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “नडराओ िकनिक ितमीहरूमा उहाँको डर होस ्र ितमीहरूले पाप
नगरून ्भनी ितमीहरूलाई जाँच गनर् परमशे् वर ओलर्नभुएको छ ।” 21 त्यसलैे मािनसहरू टाढै खडा रह,े अिन मोशा परमशे् वर
हुनभुएको बाक्लो बादलको निजक गए । 22 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तैलँ े इ ाएलीहरूलाई यसो भन् नःू मलैे स्वगर्बाट
ितमीहरूिसत कुराकानी गरेको ितमीहरू आफैले दखेकेा छौ । 23 ितमीहरूले मबाहके सनु वा चाँदीको कुनै पिन दवेी-दवेता
नबनाउन ू । 24 मरेो िन म्त माटोको वदेी बनाउन,ू र त्यहाँ ितमीहरूले होमब ल, मलेब ल, भडेा र गोरुहरू ब लदान गन ूर् । मरेो
नाउकँो आदर ग रने हरेक ठाउँमा म ितमीहरूकहाँ आएर ितमीहरूलाई आिशष ्िदनछुे । 25 ितमीहरूले मरेो िन म्त ढुङ्गाको वदेी
बनायौ भने ितमीहरूले कँुदकेो ढुङ्गाबाट नबनाउन ू िकनिक ितमीहरूले त्यसमा साम ीहरूको योग गदार् ितमीहरूले यसलाई
अशु तलु्याउनछेौ । 26 ितमीहरूको नग् नता नदे खयोस ्भनरे खटु ्िकलाहरू बनाएर मरेो वदेीमा नउक्लन ू ।
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1 “अब तैलँ े ितनीहरूका साम ु राख् ने आदशेहरू यी नै हुन:् 2 ितमीहरूले िह ूकमारा िकन्यौ भने त्यसले छ वषर्सम्म सवेा

गन ुर्पछर्, र सातौँ वषर्मा केही नितरी त्यो म ु हुनछे । 3 त्यो एक्लै आएको हो भने त्यो एक्लै जाओस ्। त्यो िववािहत हो भने त्यो
आफ्नी पत् नीसगँै जाओस ्। 4 त्यसका मा लकले त्यसलाई पत् नी िदएका भए र त्यसले पितको िन म्त छोराछोरीहरू जन्माएकी
भए पत् नी र त्यसका छोराछोरीहरू मा लकको हुनछेन,् तर पितचािह ँ म ु हुनछे । 5 तर कमाराले सफासगँ “म मरेा मा लक,
मरेी पत् नी र मरेा छोराछोरीलाई मे गछुर्; म मु भएर जान् न”ँ 6 भन्यो भने त्यसका मा लकले त्यसलाई परमशे् वरको साम ु
ल्याउनपुछर् । मा लकले त्यसलाई ढोका वा ढोकाको सङ्घारमा ल्याई त्यसको कान सतुारोले छेिडिदनपुछर् । तब त्यस कमाराले
जीवनभर मा लकको सवेा गनछ । 7 कुनै मािनसले आफ्नी छोरीलाई कमारीको रूपमा बचे्यो भने कमाराहरूजस्तै त्यो म ु
भएर जानहुुदँनै । 8 त्यसले आफ्ना मा लकलाई खसुी पा रन भने त्यसलाई मोल ितरेर छुटाइयोस ्। त्यसलाई परदशेीकहाँ बचे्ने
अिधकार मा लकलाई हुदँनै । मा लकले त्यसलाई छलपवूर्क वहार गरेकोले त्योिसत त्यस्तो अिधकार हुदँनै । 9 मा लकले
त्यसलाई आफ्नो छोरोकी पत् नी हुन िदयो भने त्यसलाई आफ्नी छोरीलाई जस्तै वहार गरोस ् । 10 त्यसले आफ्नो लािग
अक पत् नी ल्यायो भने त्यसले खानकुेरा, लगुाफाटा वा त्यसका ववैािहक अिधकारहरू परुा गनर्बाट नचकुोस ्। 11 तर त्यसले
पत् नीलाई यी ितनवटा कुरा उपलब्ध गराएन भने दाम नितरीकनै त्यो म ु भएर जान सक्छे । 12 कसलैे कुनै मािनसलाई मन
गरी िहकार्यो भने त्यसलाई िनश् चय नै मा रनपैछर् । 13 त्यसले जानाजानी यसो नगरी भिवत पनर् गएको रहछे भने म त्यो भागरे
जान सक् ने ठाउँ तोिकिदनछुे । 14 कुनै मािनसले जानाजानी आफ्नो िछमकेीलाई आ मण गरी धतूर् योजनामतुािबक मार् यो
भने त्यो परमशे् वरको वदेीमा भए तापिन त्यसलाई मानर्लाई लिगयोस ् । 15 आफ्नो बबुा वा आमालाई िहकार्उने जोसकैु पिन
िनश् चय नै मा रनपैछर् । 16 जसले कुनै लाई अपहरण गरी त्यसले उसलाई बचे्यो वा पि ँ दा त्यसकै हातमा फेला पर् यो
भने अपहरणकारीलाई मा रनपैछर् । 17 आफ्नो बबुा वा आमालाई सराप् ने जोसकैु पिन िनश् चय नै मा रनपैछर् । 18 मािनसहरू
एक-अकार्िसत झगडा गदार् एउटाले अक लाई ढुङ्गाले वा मकु् काले िहकार्यो र त्यो नमरी ओ ान पर् यो 19 र त्यो
फे र उठेर आफ्नो ल ीको सहायताले यताउता िहडँ्न सक्यो भने िहकार्उनलेे त्यसको समयको हजार्ना ितन ुर्पछर् । त्यसले ऊ
पणूर् िनको नभएसम्म सबै खचर् पिन िदनपुछर् । तर त्यो मािनस हत्याको दोषी भने हुदँनै । 20 कुनै मािनसले आफ्नो कमारा
वा कमारीलाई ल ीले िहकार्उँदा मकु् का लागरे मर् यो भने त्यस मािनसलाई िनश् चय नै दण्ड िदइनपुछर् । 21 तर त्यो एक-दईु
िदनसम्म बाँच्यो भने मा लकलाई दण्ड िदइनहुुदँनै िकनिक उसले नोकरको क्षित भोग् नछे । 22 मािनसहरू सगँसगँै झगडा गदार्
गभर्वती मिहलालाई हािन पगुी त्यसको बच् चा तिुहयो तर त्यो आफैलाई कुनै चोट लागने भने त्यस स् ीको पितले मागबेमोिजम
दोषी मािनसलाई हजार्ना ितराइनपुछर्, र न्यायकतार्हरूले तोकेबमोिजम त्यसले ितन ुर्पछर् । 23 तर गम्भीर चोट लागकेो रहछे
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भने त्यस मािनसलाई ाणको स ा ाण 24 आखँाको स ा आखँा, दाँतको स ा दाँत, हातको स ा हात, खु ाको स ा खु ा
25 डामको स ा डाम, चोटको स ा चोट र कुटाइको स ा कुटाइ िमलोस ् । 26 कुनै मािनसले आफ्नो कमारा वा कमारीको
आखँामा िहकार्एर त्यसलाई नष् ट ग रिदयो भने उसले आखँाको साटो त्यसलाई स्वतन् भएर जान िदओस ्। 27 उसले आफ्नो
कमारा वा कमारीको दाँत िनका लिदयो भने उसले दाँतको साटो त्यसलाई स्वतन् भएर जान िदओस ्। 28 कुनै गोरुले परुुष वा
स् ीलाई िसङले हानरे मार् यो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मा रनपुछर्, र त्यसको मास ुखाइनहुुदँनै । 29 तर गोरुको मा लकचािह ँ
िनद ष होस ्। तर गोरुको िवगतमा हान् ने बानी िथयो र त्यसको मा लकलाई यसबारे चतेाउनी िददँा पिन उसले बाँधरे राखकेो
रहनेछ र गोरुले परुुष वा मिहलालाई मार् यो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मा रनपैछर् र त्यसको मा लकलाई पिन मा रनपैछर् ।
30 त्यसको जीवनको लािग कुनै मलू्य माग ग रएको छ भने मागजेित मा लकले िदनपुछर् । 31 गोरुले कुनै मािनसको छोरो वा
छोरीलाई हानकेो छ भने त्यसको मा लकले िनयमअनसुार ितन ुर्पन हुन्छ । 32 गोरुले कमारा वा कमारीलाई हान्यो भने त्यसको
मा लकले चाँदीको ितस िसक् का दओेस ् र गोरुलाई चािह ँ ढुङ्गाले हानरे मा रयोस ् । 33 कुनै मािनसले खाडललाई उदाङ्गै
राख्यो वा त्यसले खाडल खनरे त्यसलाई ढाकेन र त्यसिभ गोरु वा गधा खस्यो भने 34 खाडल खन् नलेे हजार्ना ितन ुर्पछर् ।
त्यसले मतृ पशकुो मा लकलाई रुिपयाँ ितनर्पछर् र त्यो मरेको पश ु त्यसको हुनछे । 35 एउटा मान्छेको गोरुले अक मान्छेको
गोरुलाई चोट परु् याएर त्यो मर् यो भने त्यसले िजउँदो गोरुलाई बचेी ितनीहरूले त्यसको मलू्य बाँडफाँड गन ुर्पछर् र ितनीहरूले
मरेको गोरुलाई पिन बाँडफाँड गन ुर्पछर् । 36 तर त्यस गोरुको िवगतमा पिन हान् ने बानी रहछे र त्यसको मा लकले त्यसलाई
बाँधरे राखकेो रहनेछ भनी थाहा हुन आयो उसले गोरुको स ा गोरु ितन ुर्पछर् अिन मरेको पश ु त्यसको मा लकको हुनछे ।
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1 कुनै मािनसले गोरु वा भडेा चोरेर त्यसलाई मार् यो वा बचे्यो भने त्यसले एउटा गोरुको स ा पाँचवटा गोरु र एउटा भडेाको

स ा चारवटा भडेा दओेस ्। 2घर फोद गदार् चोरलाई भे ाइयो र त्यसलाई हार गदार् त् यो मर् यो भने त्यसलाई िहकार्उने हत्याको
दोषी हुनछैेन । 3 तर त्यसले घर फोन ुर्अिग घाम झु ल्कसकेको रहछे भने त्यसलाई मान क् तलाई हत्याको दोष लाग् नछे ।
चोरले नोक्सानी भ रिदनपुछर् । त्योसगँ केही छैन भने त्यसको चोरीको लािग त्यसलाई बिेचनपुछर् । 4 चो रएको पशु अथार्त ्
चाहे त्यो गोरु होस ्वा गधा होस ्वा भडेा होस,् त्योसगँै िजउँदै पाइयो भने त्यसले दईु गणुा िफतार् िदनपुछर् । 5 कुनै मािनसले
खते वा दाखबारीमा आफ्ना गाईवस्त ु चराउदँा त्यसले बाँधने र पश ु अक मािनसको खतेमा चनर् पगु्यो भने त्यसले आफ्नो
सबभैन्दा असल खते वा दाखबारीबाट नोक्सानी ितन ुर्पछर् । 6 आगलागी भई काँडामा फैलन पगुी त्यसले अन् नको िबटा वा
मकैको िबटा वा खतेलाई भस्म पार् यो भने आगो लगाउनलेे क्षितपिूतर् ित रिदनपुछर् । 7 कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई
सरुक्षाको खाितर रुिपया-ँपसैा वा सामान राख् न िददँा त्यस मािनसको घरबाट त्यो चोरी भयो र चोर फेला पा रयो भने चोरले
दईु गणुा ितन ुर्पछर् । 8 तर चोरलाई फेला पा रएन भने घरको मा लकको िछमकेीको सम्पि मािथ उसकै हात छ या छैन भनी
जाँच गनर् त्यो न्यायकतार्हरूको साम ु आउनपुछर् । 9 कुनै पिन िववादको बारेमा अथवा गोरु, गधा, भडेा, लगुाफाटा वा कुनै
पिन हराएको वस्तकुो िवषयमा कसलैे “यो मरेो हो” भन्यो भने दवु ै पक्षका दाबीलाई न्यायकतार्हरूको साम ु ल्याइनपुछर् ।
न्याकतार्हरूले जसलाई दोषी पाउछँन ् त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई दईु गणुा ितरोस ् । 10 कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई
गधा, गोरु, भडेा वा कुनै पश ु राख् नलाई िददँा त्यो मर् यो वा त्यसलाई चोट लाग्यो वा कसलैे नदखेीकन त्यसलाई भगाइयो भने
11 आफ्नो िछमकेीको सम्पि मा आफ्नो हात छैन भनी दवुै जनाले परम भकुो साम ु शपथ खानपुछर् । सम्पि को मा लकले
यसलाई स्वीकार गनपछर् र अक ले क्षितपिूतर् ितन ुर्पदन । 12 तर त्यसबाट यो चोरी भएको हो भने त्यसले यसको लािग
मा लकलाई क्षितपिूतर् ितन ुर्पछर् । 13 पशलुाई टु ाटु ा पा रएको छ भने अक मािनसले साक्षीको रूपमा त्यो पश ु ल्याओस ्
। टु ाटु ा पा रएको कारण त्यसले क्षितपिूतर् िदनपुदन । 14 कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीबाट पशु पैचँो लदँा मा लकको
उप स्थितिवना त्यसलाई चोट लाग्यो वा त्यो मर् यो भने अक मािनसले क्षितपिूतर् िदनपैछर् । 15 तर मा लक पिन उप स्थत
िथयो भने अक मािनसले ितन ुर्पदन । पशलुाई भाडामा लइएको िथयो भने ज्यालाको लािग लाग् ने रकमले क्षितपिूतर् ित रनछे
। 16 कुनै परुुषले मगनी नभएकी कन्या केटीलाई फकाएर त्यसिसत सतु्यो भने त्यसले दलुहीको रकम िदएर त्यसलाई आफ्नी
पत् नी बनाउनपुछर् । 17 केटीको बबुाले केटी त्यसलाई िदन पणूर् रूपमा अस्वीकार गर् यो भने त्यसले कन्या केटीहरूको दलुहीको
सम्पि बराबरको रकम ितन ुर्पछर् । 18 ितमीहरूले टुनामनुा गनलाई जीिवत नराख् न ू । 19 पशिुसत सतु् ने जोसकैु पिन मा रनपैछर्
। 20 परम भबुाहके अन्य कुनै दवेी-दवेतालाई ब लदान चढाउनलेाई पणूर् रूपमा नष् ट ग रनपुछर् । 21 ितमीहरूले परदशेीको
िबगार गन ुर्हुदँनै वा त्यसलाई िथचोिमचो गन ुर्हुदँनै िकनिक ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेीहरू िथयौ । 22 िवधवा वा अनाथलाई
द ु र्वहार नगन ूर् । 23 ितनीहरूलाई सतायौ र ितनीहरूले मरेो पकुारा गरे भने म िनश् चय नै ितनीहरूको पकुारा सनु् नछुे । 24 मरेो

ोध दन्कनछे र म ितमीहरूलाई तरवारले मानछु । ितमीहरूका पत् नीहरू िवधवा बन् नछेन,् र ितमीहरूका छोराछोरीहरू अनाथ
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बन् नछेन ्। 25 मरेा मािनसहरूका िबचमा भएका ग रबहरूलाई ितमीहरूले ऋण िदयौ भने ितमीहरू उसको लािग साहुकारजस्ता
नहोओ वा त्यसबाट ब्याज असलु नगर । 26 ितमीहरूले िछमकेीको खास्टो बन्धकी राख्यौ भने सयूार्स्तअिग नै ितमीहरूले
त्यो िफतार् ग रिदनपुछर् । 27 िकनिक त्यसको ओढ्ने त्यही मा हो । यो त्यसको शरीरको लािग त्यसको खास्टो हो । योबाहके
त्यो केमा सतु् न सक्छ र? त्यसले मरेो पकुारा गदार् म सनु् नछुे िकनिक म दयाल ु छु । 28 परमशे् वरको िवरु मा ईश् वर-िनन्दा
नगर न त ितमीहरूका मािनसहरूको शासकलाई सराप । 29 ितमीहरूको कटनी वा दाखबारीबाट भटेी चढाउन िवलम्ब नगर
। ितमीहरूका छोराहरूका जठेोचािह ँ मलाई िदनपुछर् । 30 त्यस्तै गरी ितमीहरूका गोरु र भडेाहरूलाई पिन यसै गर । सात
िदनिसम्म ितनीहरू आ-आफ्ना माउिसत बस् न सक्छन ्तर आठौँ िदनमा चािह ँ ितमीहरूले ती मलाई दओे । 31 ितमीहरू मरेा
लािग अलग ग रएका जाित हौ । त्यसलैे खतेमा पश ु ारा फहराएको मास ु ितमीहरूले नखान ू। बरु, त्यो कुकुरहरूलाई फा लिदन ू
।

23
1 कसकैो बारेमा झटुा गवाही नदओे । बइेमानी गवाही िदने दषु् ट मािनसिसत निमल । 2 खराबी गनर् िभडको पिछ नलाग,

न त न्यायलाई बङ्ग्याउन िभडको पक्ष लओे । 3 ग रब मािनसको मु ामा उसको पक्षपात नगर । 4 आफ्नो श कुो गोरु वा
गधा िबच्केर जाँदै गरेको दखे्यौ भने त्यसलाई फकार्एर त्यसकहाँ ल्याइदओे । 5 ितमीहरूलाई घणृा गन कुनै को गधा
भारीले िथिचएर भइँुमा लडकेो दखे्यौ भने त्यसलाई त्यि कै नछोड । गधासगँै मदत गर । 6 मु ा मािमलामा ग रबहरूको न्याय
हरण नगर । 7 झटुा गवाही िदन अरूहरूिसत निमल, र िनद ष वा धम हरूलाई नमार िकनिक म दषु् टहरूलाई किहल्यै िनद ष
ठहराउनछैेन ँ । 8 किहल्यै घसु नलओे िकनिक घसुले दखे् नहेरूलाई अन्धो तलु्याइिदन्छ र इमानदार मािनसहरूका वचनलाई
बङ्ग्याइिदन्छ । 9 परदशेीलाई िथचोिमचो नगर िकनिक ितमीहरू िम दशेमा परदशेी भएर बाँचकेाले परदशेीको जीवन कस्तो
हुन्छ भनी ितमीहरू जान्दछौ । 10छ वषर्सम्म ितमीहरूले आ-आफ्ना जिमनमा िबउ रोपी फसल जम्मा गर । 11 तर सातौँ वषर्मा
चािह ँ हलो नजोती त्यसलाई बाँझै छािडदओे तािक ितमीहरूका िबचमा भएका ग रब मािनसहरूले खान सकून ् । ितनीहरूले
छाडकेा जङ्गली जनावरहरूले खानछेन ् । ितमीहरूका दाखबारी र भ ाक्षबारीलाई पिन त्यसै गर । 12 छ िदनसम्म आफ्नो
काम गर, तर सातौँ िदनमा चािह ँ िव ाम गर । ितमीहरूका गोरु र गधाले पिन िव ाम पाउन सकून भ्नरे यसो गर अिन ितमीहरूका
कमारीको छोरो र परदशेीले पिन ताजा महससु गनर् सकून ्भनरे यस गर । 13 मलैे ितमीहरूलाई भनकेा हरेक कुरामा ध्यान
दओे । अरू दवेी-दवेताहरूको चचार् नगर, न त ितमीहरूका मखुबाट ितनीहरूको नाउँ नै सिुनयोस ्। 14 मरेो िन म्त चाड मान् न
हरेक वषर् ितन पटक या ा गर । 15 ितमीहरूले अखिमरी रोटीको चाड मान् न ू । मलैे आज्ञा गरेझै ँ ितमीहरूले सात िदनसम्म
अखिमरी रोटी खान ू । त्यस बलेा ितमीहरू आबीब मिहनामा मरेो साम ु दखेा पन ूर् जनु यही उ ेश्यको लािग तयार पा रएको हो ।
ितमीहरू यही मिहनामा िम बाट बािहर िनस्केर आयौ । तर ितमीहरू खाली हात मरेो साम ु दखेा नपन ूर् । 16 ितमीहरूले आफ्ना
खतेहरूमा िबउ छदार् ितमीहरूको प र मको अगौटे फलको सम्झनामा कटनीको चाड मान् न ू । खतेहरूबाट ितमीहरूले अन् न
बटुल्दा वषर्को अन्त्यमा ितमीहरूले अन् न िभ याउने चाड मनाओ । 17 ितमीहरूका सबै परुुष हरेक वषर् ितन पटक परम भकुो
साम ु दखेा पन ूर् । 18 मलाई चढाउने ब लको रगत खिमर हालकेो रोटीिसतै नचढाओ । मरेा चाडहरूमा चढाइने ब लदानहरूको
बोसो रातभ र रहरे िबहानसम्म रहनहुुदँनै । 19 ितमीहरूले मरेो घर अथार्त ् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको घरमा अगौटे
फलहरूमध्ये सबभैन्दा असलचािह ँ ल्याउन ू । बा ाको पाठो त्यसको माउको दधूमा नपकाओ । 20 बाटोमा ितमीहरूको सरुक्षा
िदन र मलैे ितमीहरूका िन म्त तयार पा रराखकेो ठाउँमा ितमीहरूलाई ल्याउन म ितमीहरूका अिगअिग एउटा दतू पठाउनछुे ।
21 ितनको कुरा सनुी ितनको आज्ञा पालन गर । ितनलाई निच ाओ िकनिक ितनले ितमीहरूका अपराधहरू क्षमा िदनछैेनन ्।
ितनमैा मरेो नाउँ छ । 22 ितमीहरूले वास्तवमै ितनका आज्ञा मान्यौ र मलैे भनकेा हरेक कुरा गर् यौ भने म ितमीहरूका श हुरूका
श ु हुनछुे र ितमीहरूका वरैीहरूका वरैी हुनछुे । 23 मरेा दतू ितमीहरूका अिगअिग जानछेन ् र ितनले ितमीहरूलाई एमोरी,
िह ी, प रज् जी, कनानी, िहव्वी र यबसूीहरूकहाँ ल्याउनछेन ्। म ितनीहरूलाई नष् ट गनछु । 24 ितमीहरू ितनीहरूका दवेी-
दवेताहरूको साम ु निनहरन,ू ितनीहरूको पजूा नगन ूर् न त ितनीहरूले गरेजस्तै गन ूर् । बरु ितमीहरूले ितनीहरूलाई िबलकुलै नाश
ग रिदन ू र ितनीहरूका ढुङ्गाका मिूतर्हरूलाई टु ाटु ा पा रिदन ू । 25 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना
गन ूर्, अिन उहाँले ितमीहरूका अन् न र पानीमा आिशष ् िदनहुुनछे । म ितमीहरूका िबचबाट रोग हटाइिदनछुे । 26 ितमीहरूको
दशेमा कुनै पिन स् ी बाँझी हुनछैेन न त कसकैो गभर् तिुहनछे । 27 म ितमीहरूलाई दीघार्य ु िदनछुे । ितमीहरू अगािड बढ्ने
दशेमा म मरेो डर अिगअिग पठाउनछुे । म ितमीहरूले भटे्ने सबै मािनसलाई मानछु । म ितमीहरूका सबै श लुाई ितमीहरूको
डरको कारणले भगाउनछुे । 28 म ितमीहरूका अिगअिग अ रङ्गालहरू पठाउनछुे जसले िहव्वी, कनानी र िह ीहरूलाई
ितमीहरूभन्दा अगािड नै धपाउनछेन ्। 29 म ितनीहरूलाई एकै वषर्मा ितमीहरूको सामनु् नबेाट धपाउनछैेन,ँ न ता दशे उजाड
हुनछे र जङ्गली जनावरहरू ितमीहरूका िन म्त अत्यिधक हुनछेन ्। 30 बरु, ितमीहरूको व ृ भई ितमीहरू दशेमा नभ रएसम्म
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म ितनीहरूलाई ितमीहरूकै साम ु अ लअ ल गरेर धपाउनछुे । 31 नकर् टहरूको समु दे ख प ल श्तहरूको समु सम्म र उजाड-
स्थानदे ख य ू े टस नदीसम्म म ितमीहरूका िसमाना तोिकिदनछुे । त्यस दशेका बािसन्दाहरूमािथ म ितमीहरूलाई िवजय िदनछुे
। ितमीहरूले ितमीहरूकै साम ु ितनीहरूलाई धपाउनछेौ । 32 ितनीहरूिसत वा ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूिसत करार नबाँध् न ू ।
33 ितनीहरू ितमीहरूको दशेमा बस् नहुुदँनै न ता ितनीहरूले ितमीहरूलाई मरेो िवरु मा पाप गनर् लगाउनछेन ् । ितमीहरूले
ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूलाई पजुा गर् यौ भने िनश् चय नै यो ितमीहरूका लािग पासो हुनछे ।”

24
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “त,ँ हारून, नादाब, अबीहू र इ ाएलका स री जना धमर्-गरुु मकहाँ उक्लरे आओ

र केही दरूी राखरे मरेो आराधना गर । 2 मोशा मा मरेो निजक आउन सक्छ । अरूहरू मरेो निजक नआउन ू न त मािनसहरू
नै ितनीहरूिसत आउन ू ।” 3 मोशा गएर परम भकुा वचनहरू र िविधिवधानहरू मािनसहरूलाई सनुाइिदए । सबै मािनसले एकै
सोरमा भन,े “परम भलुे भन् नभुएका सबै वचन हामी पालन गनछौँ ।” 4 तब मोशाले परम भकुा सबै वचन लखेे । िबहान सबरैे
उठेर मोशाले पवर्तको फेदीमा एउटा वदेी बनाए र इ ाएलका बा कुलको ितिनिधत्व हुने गरी बा वटा ढुङ्गाका वदेी बनाए
। 5 ितनले परम भकुा िन म्त केही इ ाएली जवानहरूलाई गोरुको होमब ल र मलेब ल चढाउन पठाए । 6 मोशाले आधा रगत
लएर त्यसलाई कचौरामा हाले । ितनले बाँकी आधा रगत भने वदेीमा छक । 7 ितनले करारको पसु्तक लएर मािनसहरूले

सनु् ने गरी चक सोरमा पढे । ितनीहरूले भन,े “परम भलुे भन् नभुएका सबै कुरा हामी पालन गनछौँ । हामी आज्ञाकारी बन् नछेौँ
।” 8 तब मोशाले रगत लएर त्यसलाई मािनसहरूमािथ छक । ितनले भन,े “यी सबै वचनसिहत ितमीहरूलाई यो ितज्ञा िदएर
यो परम भलुे ितमीहरूिसत बाँध् नभुएको करारको रगत हो ।” 9 तब मोशा, हारून, नादाब, अबीहू र इ ाएलका स री जना
धमर्-गरुु पवर्तमािथ उक्लरे गए । 10 ितनीहरूले इ ाएलका परमशे् वरलाई दखेे । उहाँको पाउमिुन आकाशजस्तै सफा नीरबाट
िनिमर्त बाटो िथयो । 11 परमशे् वरले इ ाएली अगवुाहरूमािथ आफ्नो हात उठाउनभुएन । ितनीहरूले परमशे् वरलाई दखेे अिन
ितनीहरूले खाए र िपए । 12 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािथ पतर्वमा मकहाँ उक्लरे आइज र यहाँ बस ् । म तलँाई

वस्था र आज्ञाहरू ले खएका िशला-पाटीहरू िदनछुे अिन तैलँ े ितनीहरूलाई िसका ।” 13 त्यसलैे मोशा आफ्ना सहयोगी
यहोशसूगँै परमशे् वरको पवर्तमा उक्लरे गए । 14 मोशाले धमर्-गरुुहरूलाई भनकेा िथए, “यहीँ बस् नहुोस ्र हामी तपाईंहरूकहाँ
नआउञ् जलेसम्म पखर बस् नहुोस ् । हारून र हूर तपाईंहरूिसतै छन ् । कसकैो केही वादिववाद भएमा ितनीहरूकहाँ जान ू ।”
15 त्यसलैे मोशा पवर्तमा उक्लरे गए, अिन बादलले पवर्तलाई ढाक्यो । 16 परम भकुो मिहमा सीनै पवर्तमा आएर बस्यो, र
बादलले छ िदनसम्म यसलाई ढाक्यो । सातौँ िदनमा उहाँले बादलिभ बाट मोशालाई डाक् नभुयो । 17 इ ाएलीहरूको द ृ ष् टमा
पवर्तको टुप्पोमा परम भकुो मिहमाको कटीकरण भस्म गन आगोझै ँ दखेा पर् यो । 18 मोशा बादलिभ वशे गरी पवर्तमा
उक्ले । ितनी चा लस िदन चा लस रातसम्म पवर्तमा रहे ।
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1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “राजीखसुीबाट े रत भई हरेक ले मरेो लािग भटेी ल्याओस ् भनी

इ ाएलीहरूलाई भन ् । तैलँ े यी भटेीहरू मरेो लािग हण गन ुर्पछर् । 3 तैलँ े ितनीहरूबाट ाप् त गन ुर्पन भटेीहरू ियनै हुन:्
सनु, चाँदी, र काँसा 4 िनलो, बजैनी र रातो ऊन, मलमलको कपडा, बा ाको भतु्ला 5 रातो रङले रङ्गाएका भडेाका छाला
र सीलका छालाहरू, बबलु काठ, 6 पिव स्थानका ब ीहरूका िन म्त तले, अिभषके गनर्का लािग मसला र सगु न्धत धपू,
एपोद र छाती-पातामा जड्नका लािग 7 आिनक्स र अन्य बहुमलू्य रत् नहरू । 8 म ितनीहरूका िबचमा बस् न सकँू भनरे
ितनीहरूले मरेो िन म्त एउटा पिव स्थान बनाऊन ्। 9 मलैे तलँाई दखेाउने नमनुामतुािबक तैलँ े पिव वासस्थान र यसका सबै
सामानहरू बनाउन ू । 10 ितनीहरूले बबलु काठको सन्दकु बनाऊन ् । यसको लमाइ साँढे दईु हात, चौडाइ साँढे एक हात
र उचाइ साँढे एक हातको होस ् । 11 यसको िन म्त सनुका चारवटा मनु् ा झणु् ाउन ू । 12 एकाप दईुवटा र अक प
दईुवटा गरी ितनलाई सन्दकुको चारवटा खु ामा लगाउन ू । 13 तैलँ े बबलु काठका डन्डाहरू बनाएर ितनलाई सनुले मोहोन ूर् ।
14 सन्दकुलाई बोक् नलाई त्यसको दवुपै का िकनारामा भएका मनु् ाहरूमा ती डन्डाहरू घसुाउन ू । 15 डन्डाहरू सन्दकुका
मनु् ाहरूमा रहनपुछर् । ितनलाई त्यसबाट िझिकनहुुदँनै । 16 तैलँ े सन्दकुिभ मलैे तलँाई िदने करारका िविधिवधानहरू राख् न ू
। 17 तैलँ े िनखरु सनुको एउटा ाय श् च को ढकनी बनाउन ू । यसको लमाइ साँढे दईु हात र चौडाइ साँढे एक हातको
होस ् । 18 तैलँ े ाय श् च को ढकनीको दईु िकनारामा राख् न िप टएको सनुका दईुवटा करूब बनाउन ू । 19 ाय श् च को
ढकनीको एउटा िकनारामा एउटा करूब र अक िकनारामा अक करूब राख् न ू । ती दईुवटा करूब र ाय श् च को ढकनी
एउटै सनुको टु ाबाट बनाइयोस ् । 20 करूबहरूले आ-आफ्ना पखटेा मा स्तर फैलाऊन ् र ाय श् च को ढकनीलाई छाया
पारून ् । करूबहरू एक-अकार्को आमनसेामने होऊन ् र ितनीहरूले ाय श् च को ढकनीतफर् हरेून ् । 21 तैलँ े ाय श् च को
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ढकनीलाई सन्दकुको मािथप राख् न,ू र मलैे तलँाई िदने करारका िविधिवधानहरू सन्दकुिभ राख् न ू । 22 यही सन्दकुमा
म तिँसत भटे्नछुे । ाय श् च को ढकनीमािथबाट म तिँसत बोल्नछुे । गवाहीको सन्दकुको मािथ भएका दईुवटा करूबको
िबचबाट मलैे इ ाएलीहरूलाई िदने सबै आज्ञा तलँाई िदनछुे । 23 तैलँ े बबलु काठको एउटा टेबलु बनाउन ू । यसको लमाइ दईु
हात, चौडाइ एक हात र उचाइ साँढे एक हातको होस ् । 24 तैलँ े यसलाई िनखरु सनुले मोहन ूर् र यसको चारैितर सनुको िबट
लगाउन ू । 25 त्यसको चारैितर चार अङ्गलु चौडा भएको घरेो बनाउन ू र घरेोको व रप र सनुको िबट लगाउन ू । 26 टेबलुको
लािग सनुका चारवटा मनु् ा बनाउन ू र ती मनु् ाहरूलाई चार खु ा भएका चारवटै कुनामा लगाउन ू । 27 टेबलुलाई बोक् नलाई
डन्डाहरूका लािग ठाउँ हुन ती मनु् ाहरू घरेोको छेउमा होऊन ् । 28 टेबलुलाई तीसगँै बोक् न सिकयोस ्भनी बबलु काठबाट
डन्डाहरू बनाउन ू र 29 ितनलाई सनुले मोहन ूर् अघर्ब लहरू चढाउन योग हुने थाल, चम्चा, करुवा र कचौराहरू बनाउन ू ।
तैलँ े ती सबै िनखरु सनुको बनाउन ू । 30 तैलँ े टेबलुमा मरेो साम ु िनयिमत रूपमा उप स्थितको रोटी राख् न ू । 31 िपटेको िनखरु
सनुबाट एउटा सामदान बनाउन ू । आधार र िबडँसिहत यसलाई बनाउन ू । यसका कचौराहरू, कोिपला र फुलहरू सबै नै एउटै
टु ाबाट बनाइनपुछर् । 32 यसको एकाप बाट ितनवटा हाँगा र अक प बाट ितनवटा हाँगा गरी जम्मा छवटा हाँगा बािहरितर
िनस्केका होऊन ् । 33 पिहलो हाँगामा हाडबेदामका फुलजस्ता ितनवटा कचौरासाथै कोिपला र फुल होऊन ् । त्यस्तै अक
हाँगामा पिन हाडबेदामका फुलजस्ता ितनवटा कचौरासाथै कोिपला र फुल होऊन ् । सामदानबाट बािहर िनस्कने सबै छवटा
हाँगामा उस्तै होऊन ्। 34सामदान र िबचको िबडँमा हाडबेदामका फुलजस्ता चारवटा कचौरा आ-आफ्नै कोिपला र फूलसमते
होऊन ्। 35 एउटै टु ाको रूपमा पिहलो जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला र एउटै टु ाको रूपमा दो ो जोडी हाँगामिुन एउटा
कोिपला होस ् । त्यसै गरी, एउटै टु ाको रूपमा ते ो जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला होस ् । सामदानबाट बािहर िनस्केका
सबै छवटै हाँगा उस्तै होस ् । 36 ितनीहरूका कोिपला र हाँगाहरू सबै िपटेको िनखरु सनुको एउटा टु ाबाट बनकेा होऊन ् ।
37 तैलँ े सामदान र यसका सातवटा ब ी बनाउन,ू र यसबाट उज्यालो िदन ती ब ीहरू बा लराख् न ू । 38 िचम्टा र ितनीहरूका
मोसोदानीहरू िनखरु सनुबाट बनाइनपुछर् । 39 सामदान र यसका सबै पा बनाउन क रब चौँितस िकलो ाम िनखरु सनुको
योग गन ूर् । 40 तलँाई पवर्तमा दखेाएको नमनुाबमोिजम ती बनाउन नभलु्न ू ।
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1 तैलँ े मिसनो सतुी कपडा, िनलो, बजैनी र रातो ऊन करूबहरूको रचनासिहत दसवटा पदार् भएको पिव वासस्थान बनाउन ू

। यो ज्यादै िसपाल ु िशल्पकारको काम हुनछे । 2 हरेक पदार्को लमाइ अ ाइस हात र चौडाइ चार हातको होस ्। सबै पदार् उही
आकारको हुनपुछर् । 3 पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्िसत गाँस् न,ू र अन्य पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्िसत गाँस् न ू । 4 पिहलो
गाँिसएको भागको बािहरी छेउमा िनलो सकुार्उनी बनाउन ू । त्यसै गरी, दो ो गाँिसएको भागको बािहरी छेउमा पिन िनलो
सकुार्उनी बनाउन ू । 5 पिहलो पदार्मा पचासवटा सकुार्उनी बनाउन,ू र दो ो गाँिसएको भागको पदार्मा पिन पचासवटा सकुार्उनी
बनाउन ू । ती सकुार्उनीहरू आमनसेामने हुने गरी बनाउन ू । 6 सनुका पचासवटा अङ्कुसे बनाई पिव वासस्थान एउटै हुने
गरी ती पदार्हरूलाई अङ्कुसहेरूिसत जोड्न ू । 7 पिव वासस्थानमािथ रा खने पालको िन म्त बा ाका भतु्लाका पदार्हरू
बनाउन ू । एघारवटा यस्ता पदार् बनाउन ू । 8 हरेक पदार्को लमाइ ितस हात र चौडाइ चार हातको होस ्। एघारवटै पदार्को नाप
उही होस ्। 9 पाँचवटा पदार्लाई एक-अकार्मा जोड्न ू र बाँकी छवटालाई एक-अकार्मा जोड्न ू । छैटौँ पदार्लाई चािह ँ पालको
अगािडप दोब्बर गन ूर् । 10 पिहलो गाँिसएको भागको एकाप को छेउमा पचासवटा सकुार्उनी बनाउन,ू र दो ो गाँिसएको
भागको एकाप को छेउमा पचासवटा सकुार्उनी बनाउन ू । 11 पचासवटा काँसाका अङ्कुसे बनाई ितनलाई सकुार्उनीहरूमा
लगाउन ू । त्यसपिछ एउटै बनाउन पाललाई सगँसगँै जोड्न ू । 12 पालको बाँकी रहकेो आधा भाग अथार्त ्पालका पदार्हरूबाट
झु ण्डरहको आधा भागलाई पिव वासस्थानको पिछ ल्तर झणु् ाउन ू । 13 एकाप एक हात लामो र अक प एक हात
लामो पदार् हुनपुछर् । पिव वासस्थानलाई ढाक् न त्यसको दवुपै पालका पदार्हरूको बाँकी भाग झु ण्डरहून ्। 14 रातो रङले
रङ्ग्याएका भडेाका छालाबाट पिव वासस्थानलाई ढाक् ने बनाउन,ू र त्यसको मािथ मिसनो छालाको ढकनी होस ्। 15 पिव
वासस्थानको लािग बबलु काठबाट ठाडा फल्याकहरू बनाउन ू । 16 हरेक फल्याकको लमाइ दस हात र चौडाइ साँढे एक
हातको होस ्। 17फल्याकहरूलाई एक-अकार्िसत जोड्न हरेक फल्याकमा दईुवटा काठका चोसा होऊन ्। पिव वासस्थानका
सबै फल्याक यसरी नै बनाउन ू । 18 पिव वासस्थानको लािग फल्याकहरू बनाउदँा दिक्षणप को लािग िबसवटा फल्याक
बनाउन ू । 19 ती िबसवटा फल्याकको मु न्तर राख् न चाँदीका चा लसवटा आधार बनाउन ू । पिहलो फल्याकको मु न्तर दईुवटा
आधार र अन्य फल्याकहरूको मु न्तर पिन दईु-दईुवटा आधार बनाउन ू। 20 पिव वासस्थानको दो ो भाग अथार्त ्उ रप को
लािग िबसवटा फल्याक 21 र ितनका चा लसवटा आधार बनाउन ू । पिहलो फल्याकको मु न्तर दईुवटा आधार अिन दो ोको
म ु न्तर दईुवटा आधार र बाँकीको िन म्त पिन यसरी नै बनाउन ू । 22 पिव वासस्थानको पछािडप अथार्त ् प श् चमप
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छवटा फल्याक बनाउन ू । 23 पिव वासस्थानको पछािडका कुनाहरूमा दईुवटा फल्याक बनाउन ू । 24 यी फल्याकहरू तल
छु एका होऊन ्तर मािथ भने जोिडएका होऊन ्। दवुै कुनाका लािग यही िकिसमले बनाउन ू । 25 चाँदीका आधारहरू भएका
आठवटा फल्याक बनाउन ू। पिहलो फल्याकमिुन दईुवटा आधार, अक फल्याकमिुन दईुवटा आधार एवम ् रतले जम्माजम्मी
सो वटा आधार होऊन ् । 26 तैलँ े बबलु काठका बारहरू बनाउन ू । पिव वासस्थानका एकाप का फल्याकहरूका िन म्त
पाँचवटा बार, 27 पिव वासस्थानका अक प का फल्याकहरूका िन म्त पाँचवटा बार र पिव वासस्थानको प श् चमप का
फल्याकहरूका िन म्त पाँचवटा बार बनाउन ू। 28फल्याकहरूका िबचमा भएको बारचािह ँ एक छेउदे ख अक छेउसम्म पगुोस ्
। 29 तैलँ े फल्याकहरूलाई सनुले मोहोन ूर् । बारहरूलाई अल्झाउन सनुका मनु् ाहरू बनाउन,ू र बारहरूलाई पिन सनुले मोहोन ूर् ।
30 तलँाई पवर्तमा दखेाइएको नमनुाबमोिजम पिव वासस्थान खडा गन ूर् । 31 िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो सतुी कपडाबाट
करूबहरूको रचनासमते भएको एउटा पदार् बनाउन ू। यो िसपाल ु िशल्कारको काम होस ्। 32सनुले मोहो रएको बबलु काठको
चारवटा खम्बामा यस पदार्लाई झणु् ाउन ू । यी खम्बाहरूमा सनुका अङ्कुसहेरू हुनपुछर् जसमा चारवटा चाँदीका आधार
रा खएका होऊन ्। 33 पदार्लाई अङ्कुसमेिुन झणु् ाउन,ू र गवाहीको सन्दकुलाई यसिभ ल्याउन ू। यो पदार्ले पिव स्थानलाई
महा-पिव स्थानबाट अलग गन ुर्पछर् । 34 ाय श् च को ढकनीलाई गवाहीको सन्दकुमािथ राख् न ूजसलाई महा-पिव स्थानमा
रा खन्छ । 35 पदार्बािहर टेबलुलाई उ रप राख् न ू । पिव वासस्थानको दिक्षणप टेबलुको सामनु् ने सामदान राख् न ू ।
36 पालको वशे ारमा एउटा पदार् बनाउन ू । यो िनलो, बजैनी, रातो साम ी, मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा र ब ु ा भनको
काम भएको होस ् । 37 यस पदार्को लािग बबलु काठको पाँचवटा खम्बा बनाई ितनलाई सनुले मोहोन ूर् । ितनका अङ्कुसे
सनुका होऊन ्र ितनका लािग काँसाका पाँचवटा आधार होऊन ्।

27
1 तैलँ े पाँच हात लामो र पाँच हात चौडा भएको बबलु काठको एउटा वदेी बनाउन ू । वदेी वगार्कार हुनपुछर् र यसको उचाइ

ितन हातको हुनपुछर् । 2 त्यसका चारवटै कुनामा गोरुको िसङजस्तो आकार बनाउन ू । वदेी र त्यसका िसङहरू एउटै टु ाबाट
बनाउन,ू र ितनलाई काँसाले मोहोन ूर् । 3 वदेीको लािग तैलँ े यी साम ीहरू बनाउनःू खरानी उठाउने भाँडाहरू, बले्चाहरू,
बाटाहरू, मास ु उठाउने काँटाहरू र आगो राख् ने पा हरू । यी सबै भाँडाकँुडा काँसाको बनाउन ू । 4 वदेीको लािग काँसाको
जालीको एउटा िझजँा बनाउन ू। जालीमािथ 5चारै कुनामा काँसाका चारवटा मनु् ा लगाउन ू। जाली वदेीको िबचसम्मै पगु् ने गरी
यसलाई वदेीको मिुनप को िबटमिुन राख् न ू । 6 वदेीको लािग बबलु काठका डन्डाहरू बनाउन,ू र ितनलाई काँसाले मोहोन ूर् ।
7डन्डाहरूलाई मनु् ामा हाल्न ूर त्यसलाई उठाउँदा ती डन्डा वदेीका दवुिैतर होऊन ्। 8फल्याकबाट िनिमर्त वदेी खो ो बनाउन ू
। तलँाई पवर्तमा दखेाइएबमोिजम तैलँ े यसलाई बनाउन ू । 9 पिव वासस्थानको लािग चोक बनाउन ू । चोकको दिक्षणप
मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाका पदार्हरू राख् न ूजसका लमाइ एक सय हात होऊन ्। 10 ितनका खम्बाहरू िबसवटा र आधार
पिन िबसवटै काँसाका होऊन ् । खम्बामा अङ्कुसहेरू र चाँदीका िफ ाहरू होऊन ् । 11 त्यसै गरी, उ रप एक सय हात
लामो पदार्हरू होऊन,् अिन ितनका खम्बाहरू िबसवटा र आधारहरू पिन िबसवटा काँसाका होऊन ्अिन अङ्कुसहेरू चाँदीका
िफ ाहरू पिन गाँिसऊन ् । 12 चोकको प श् चमप पचास हात लामो पदार् राख् न ू । दसवटा खम्बा र दसवटा आधार राख् न ू
। 13 चोकको पवूर्प पचास हात होस ्। 14 वशे ारको एकाप को िन म्त पन् हातका पदार्हरू होऊन ्। ितनका ितनवटा
खम्बा र ितनवटै आधार होऊन ् । 15 अक प पिन पन् हातका पदार्हरू होऊन ् । ितनका पिन ितनवटा खम्बा र ितनवटै
आधार होऊन ्। 16 चोकको ारमा रा खने पदार् िबस हातको होस ्। यो पदार् िनलो, बजैनी, रातो धागो र मिसनो गरी बाटेको
सतुी कपडाको होस ् र यो ब ु ा हाल्नकेो काम होस ् । यसका चारवटा खम्बा र चारवटा आधार होऊन ् । 17 चोकका सबै
खम्बाका लािग चाँदीका िफ ा, चाँदीकै अङ्कुसे र काँसाका आधारहरू होऊन ्। 18 चोकको लमाइ एक सय हात र चौडाइ
पचास हातको होस ् । यसका पदार्हरूको उचाइ पाँच हातको होस ् । ती पदार्हरू मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाका होऊन ् र
ितनका आधारहरूचािह ँ काँसाका होऊन ्। 19 पिव वासस्थानमा योग ग रने सबै साम ीसाथै पाल र चोकका सबै िकलाहरू
काँसाबाट बनकेा होऊन ् । 20 तैलँ े इ ाएलका मािनसहरूलाई िदयाको िन म्त पे लएको भ ाक्षको श ु तले ल्याउन आज्ञा दे
तािक िदयाहरू िनरन्तर ब लरहून ् । 21 भटे हुने पालमा गवाहीको सन्दकु रा खने पिव वासस्थानको पदार्को अगािडप
हारून र ितनका छोराहरूले परम भकुो साम ु साँझदे ख िबहानसम्म िदयाहरू बा लरहून ्। इ ाएलका मािनसहरूका पसु्तौँसम्म
यो रिहरिहने िविध होस ्।

28
1 इ ाएलीहरूमध्ये तरेा दाजु हरून र ितनका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामारले पजुारी भएर मरेो सवेा गनर्लाई

ितनीहरूलाई तकँहाँ बोलाएर ले । 2 तैलँ े तरेा दाजु हारूनको िन म्त मरेो लािग अलग ग रएका पोशाकहरू लगाउन ू । यी
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पोशाकहरू ितनको गौरव र शोभाको िन म्त हुनछेन ्। 3 मलैे ब ु को आत्माले भ रपणूर् पारेका सबै ब ु मान ्मािनसहरूलाई तैलँ े
भन् न ू िक ितनीहरूले हारूनका िन म्त पोशाकहरू बनाऊन ्जसले ितनलाई मरेो पजुारी भएर सवेा गनर् अलग गरून ्। 4 ितनीहरूले
बनाउनपुन पोशाकहरू छाती-पाता, एपोद, अलखा, बनुकेो लबदेा, फेटा र पटुका हुन ् । ितनीहरूले यी पोशाकहरू बनाऊन ्
जसले तरेा दाजु हारून र त्यसका छोराहरूलाई मरेो िन म्त अलग गरून ्तािक ितनीहरूले पजुारी भएर मरेो सवेा गनर् सकून ्।
5 िशल्पकारहरूले सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी र रातो धागो योग गरून ् । 6 ितनीहरूले सनु, िनलो, बजैनी र रातो ऊन
अिन मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट एपोद बनाऊन ् । यो िसपाल ु िशल्पकारको काम होस ् । 7 यो गाँस् नलाई त्यसको
दवुै छेउमा गाँसकेा दईुवटा काँध-ेबन्धन होऊन ् । 8 यसको िनकै रा ोसगँ बिुनएको कमरपटेी एपोदजस्तै हुनपुछर् । मिसनो
गरी बाटेको सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी र रातो धागोबाट एपोदकै टु ाबाट यसलाई बनाइनपुछर् । 9 दईुवटा आिनक्स
पत्थरलाई लएर ितनमा इ ाएलका बा जना छोराका नाउँ खोप् न ू । 10 छोराहरूको जन्मअनसुार एउटा पत्थरमा छ जनाका
नाउँ र अक पत्थरमा छ जनाका नाउँ खोप् न ू । 11 छापमा खोप् ने िशल्पकारले झै ँ त ैलँ े यो दईुवटा पत्थरमा इ ाएलका बा
जना छोराका नाउँ खोप् न ू । ती पत्थर सनुका रत् न जिडने मिणघरमा जड्न लगाउन ू । 12 परम भलुाई इ ाएलका छोराहरूको
सम्झना िदलाउन ती दईुवटा पत्थरलाई एपोदका काँध-ेबन्धनमा लगाउन ू। उहाँलाई सम्झना िदलाउन हारूनले परम भकुो साम ु
ितनीहरूका नाउलँाई बोकेर लजैानछेन ् । 13 तैलँ े सनुका मिणघरहरू 14 र डोरीजस्ता बाटेका िनखरु सनुका दईुवटा िस ी
बनाउन,ू र ती िस ीहरूलाई मिणघरहरूमा लगाउन ू । 15 िनणर्य गनर्लाई एउटा छाती-पाता बनाउन ू । एपोदको बनावटजस्तै यो
पिन िसपाल ु िशल्पकारको काम होस ्। सनु, िनलो, बजैनी र रातो ऊन र सतुीको कपडाबाट यसलाई बनाउन ू । 16 यो वगार्कार
र दोब्बर पट् ाइएको हुनपुछर् । यसको लमाइ र चौडाइ एक-एक िब ाको होस ्। 17 तैलँ े यसमा बहुमलू्य पत्थरका चारवटा
लहर गरी मणीहरू राख् न ू । पिहलो लहरमा मािनक, पषु्पराज र बरेूज राख् न ू । 18 दो ो लहरमा िफरोजा, नीर र पन् ना राख् न ू
। 19 ते ो लहरमा नीलमिण, हािकक र कटेला राख् न ू । 20 चौथो लहरमा पीतमिण, आिनक्स र िबल्लौर राख् न ू । ती सनुका
मिणघरहरूमा जिडऊन ्। 21 ती मिणहरू इ ाएलका बा छोराका नाउअँनसुार मसैगँ होऊन ्। छाप-औठँीमा खोपजेस्तै हरेक
नाउलँे बा कुलका हरेक कुलको ितिनिधत्व गरोस ्। 22 छाती-पातामा डोरीजस्तो बाटेको िनखरु सनुका िस ीहरू बनाउन ू ।
23 छाती-पाताको लािग सनुका दईुवटा मनु् ी बनाउन ू र ितनलाई छाती-पाताका दईुवटै िकनारामा लगाउन ू । 24 सनुका दईुवटा
िस ीलाई छाती-पाताका िकनाराहरूमा लगाउन ू । 25 बाटेका दईुवटा िस ीका अकार् दईुवटा छेउलाई दवुै मिणघरमा जोड्न ू
। त्यसपिछ ती दईुवटालाई एपोदको काँध-ेबन्धनको अगािडप लगाउन ू । 26 सनुका दईुवटा मनु् ी बनाउन,ू र िभ प को
िबटको छेउमा ितनलाई छाती-पाताका अकार् दईुवटा कुनामा लगाउन ू । 27 तैलँ े थप दईुवटा सनुका मनु् ी बनाउन,ू र ितनलाई
एपोदको अगा टप दवुै काँध-ेबन्धनका मिुनबाट र एपोदको िनकै रा री बनुकेो कमरपटेीमािथको िसउनीनरे लगाउन ू ।
28 छाती-पाता त्यसका मनु् ीहरू ारा एपोदका मनु् ीहरूमा िनलो िफ ाले कमरपटेीमा बाँध् न ू तािक त्यो बिुनएको एपोददे ख
सनर् नपाओस ्। 29 हारून पिव स्थानमा जाँदा त्यसले परम भकुो साम ु िनरन्तर सम्झनाको िन म्त आफ्नो छातीमा िनणर्य गनर्
रा खने छाती-पातामा इ ाएलका मािनसहरूका नाउँ बोकोस ्। 30 िनणर्य गनर्लाई छाती-पातामा ऊरीम र तमु्मीम राख् न ू तािक
हारून परम भकुो साम ु जाँदा ती त्यसको छातीमा होस ्। यसरी हारूनले इ ाएलका मािनसहरूका लािग िनणर्य गन माध्यमलाई
परम भकुो साम ु सधै ँ आफूिसतै बोकोस ्। 31 तैलँ े एपोदको अलखा पणूर् रूपमा िनलो कपडाको बनाउन ू । 32 यसको िबचमा
टाउको िछराउने प्वाल बनाउन ू । नच्याितयोस ्भन् नाका लािग कठालोको प्वालजस्तै बनुकेो िबट होस ्। यो जलुाहाको काम
होस ्। 33 तलको फेरोको चारैितर िनलो, बजैनी र रातो धागोका दा रमहरू बनाउन ू । 34 ितनको व रप र िबच-िबचमा सनुका
घण्टीहरू बनाउन ू । अलखाको फेरोको चारैितर सनुका घण्टीहरू र दा रमहरू होऊन ्। 35 हारूनले सवेा गदार् त्यसले अलखा
लगाओस ्तािक त्यो पिव स्थानमा परम भकुो साम ु जाँदा र त्यहाँबाट आउँदा यसको आवाज सिुनयोस ्। त्यो नमरोस ्भन् नाका
लािग यसो ग रएको हो । 36 तैलँ े िनखरु सनुको एउटा पाता बनाउन,ू र यसमा छापमा खोपजेस्तै गरी “परम भकुो िन म्त
पिव ” भनी खोप् न ू । 37 यस पातालाई िनलो िफ ाले फेटाको अगािडप बाँध् न ू । 38 यसलाई हारूनको िनधारमा राख् न ू ।
इ ाएलीहरूले परम भकुो िन म्त अलग गन पिव उपहारका भटेीहरूको दोष हारूनले सधै ँ बोकोस ्। परम भलुे ितनीहरूका
उपहारहरू हण गरून ्भन् नाका लािग फेटा सधै ँ त्यसको िनधारमा होस ् । 39 तैलँ े मिसनो सतुी कपडाबाट लबदेा बनाउन,ू र
फेटा पिन सतुी कपडाबाट नै बनाउन ू । पटुकाचािह ँ ब ु ा हाल्ने ारा बनाइयोस ् । 40 हारूनका छोराहरूका गौरव र शोभाका
लािग लबदेा, पटुका र फेटाहरू बनाउन ू । 41 तैलँ े तरेा दाजु हारून र त्यसका छोराहरूलाई यी पोशाकहरू पिहराइिदन ू । पजुारी
भएर मरेो सवेा गरून ् भनरे तैलँ े ितनीहरूलाई अिभषके गन ूर्, िनय ु गन ूर् र मरेो िन म्त अलग गन ूर् । 42 ितनीहरूका नग् नता
ढाक् नलाई सतुीका िभ ी पोशाकहरू बनाउन ूजसले ितनीहरूको कम्मरदे ख जाँघसम्म ढाकून ्। 43 हारून र त्यसका छोराहरू
पिव स्थानमा सवेा गनर्का लािग वदेीमा जाँदा वा भटे हुने पालमा वशे गदार् ितनीहरूले यी पोशाकहरू लगाऊन ् । ितनीहरू
दोषी ठह रएर नमरून ्भन् नाका लािग ितनीहरूले यी लगाउनपैछर् । हारून र त्यसपिछ त्यसका सन्तानहरूका लािग यो स्थायी
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िविध हो ।

29
1 ितनीहरूले पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ् भनरे ितनीहरूलाई मरेो लािग अलग गनर् त ैलँ े गन ुर्पन काम यही हो । एउटा

बाछा र दईुवटा िनष्खोट भडेा लएर आइज । 2 अखिमरी रोटी र खिमर नहाली तलेमा मछेुको फुरौला अिन तले दलकेो
खिमरिवनाको बाबर पिन लएर आइज । 3 बाबरहरू मिसनो गहुकँो िपठोको योग गरी बनाउन ू। ितनीहरूलाई एउटा टोकरीमा
हालरे साँढे र दईुवटा भडेासगँै ती ल्याउन ू । 4 तैलँ े भटे हुने पालको वशे ारमा हारून र त्यसका छोराहरूलाई उप स्थत गरा ।
हारून र त्यसका छोराहरूलाई पानीले नहुाइिदन ू । 5 आफूिसत पोशाकहरू लजैा र हारूनलाई लबदेा, एपोदको अलखा, एपोद,
छाती-पाता अिन रा री बनुकेो एपोदको कमरपटेी लगाइिदन ू । 6 त्यसको िशरमा फेटा लगाइिदन,ू र फेटामािथ पिव मकुुट
पिहराइिदन ू । 7 त्यसपिछ अिभषके गन तले लएर जा अिन त्यसको िशरमा खन्याइिदएर त्यसलाई अिभषके गर ्। 8 त्यसका
छोराहरूलाई ल्याएर ितनीहरूलाई लबदेाहरू लगाइिदन ू। 9 हारून र त्यसका छोराहरूलाई पटुका र फेटाहरू लगाइिदन ू। पजुारी
पद ितनीहरूका लािग सदाको िविध हो । यसरी तैलँ े हारून र त्यसका छोराहरूलाई मरेो सवेा गनर् अिभषके गन ूर् । 10 ितमीहरू
सबलैे भटे हुने पालको साम ु बाछो ल्याउन,ू अिन हारून र त्यसका छोराहरूले त्यसको टाउकोमािथ हात राख् नछेन ्। 11 तैलँ े भटे
हुने पालको वशे ारमा परम भकुो साम ु त्यस बाछोलाई मान ूर् । 12 बाछोको थोरै रगत लएर तरेो औलँाले वदेीका िसङहरूमा
छक , अिन बाँकी रगत वदेीको आधारमा खन्याइिदन ू । 13 आन् ा-भुडँी ढाक् ने सबै बोसो र कलजेो ढाक् ने मास ु अिन दईुवटा
िमग लासाथै ितनमा भएका बोसोसमते लएर ती सबलैाई वदेीमा जलाइिदन ू। 14 तर बाछोको मास,ु यसको छाला र गोबरचािह ँ
छाउनीबािहर लगरे जलाइिदन ू । यो पापब ल हो । 15 तैलँ े एउटा भडेा पिन लन ू अिन हारून र त्यसका छोराहरूले त्यसको
टाउकोमािथ आ-आफ्ना हात राखनू ्। 16 भडेालाई मारेर त्यसको रगत वदेीका चारैितर छकर् न ू । 17 त्यस भडेालाई टु ा-टु ा
पारेर त्यसका आन् ाभुडँी र खु ाहरूलाई धनु ू अिन ती आन् ाभ ुडँी, त्यसका टु ाहरू र टाउकोसमते 18 वदेीमा रा खिदन ू ।
त्यसपिछ िसङ्गै भडेालाई जलाउन ू । यो परम भलुाई आगो ारा चढाइने िमठो बास् ना भएको होमब ल हो । 19 त्यसपिछ तैलँ े
अक भडेा लन,ू अिन हारून र त्यसका छोराहरूले त्यसको टाउकोमािथ आ-आफ्ना हात राखनू ्। 20अिन तैलँ े भडेालाई मारेर
त्यसको थोरै रगत लई हारूनको दािहने कान, त्यसका छोराहरूका दािहने कानहरू, ितनीहरूका दािहने हातका बढुी औलँा र
ितनीहरूका खु ाका बढुी औलँामा लगाइिदन ू । त्यसपिछ रगत वदेीको हरेक िकनाराको व रप र छिकर् िदन ू । 21 तैलँ े वदेीमा
भएको थोरै रगत र थोरै अिभषके गन तले लएर त्यसलाई हारून र त्यसका पोशाकहरू अिन त्यसका छोराहरू र ितनीहरूका
पोशाकहरूमा छिकर् दे । तब हारून र त्यसका पोशाकहरू, त्यसका छोराहरूसाथै त्यसका छोराहरूका पोशाकहरू मरेो लािग
अलग ग रनछेन ्। 22 तैलँ े भडेाको बोसो, बोसे पचु्छर, आन् भुडँी ढाक् ने बोसो, कलजेोको मास,ु दईुवटा िमग ला र ितनमा
भएका बोसो अिन दािहने साँ ो लन ू िकनिक यो भडेा मरेो लािग पजुारीको अपर्णको लािग हो । 23 परम भकुो साम ु भएको
खिमर नहालकेो रोटीको टोकरीबाट एउटा रोटी, तलेमा पोलकेो एउटा फुरौला र एउटा बाबर लन ू । 24 तैलँ े यी सबै हारूनका
हात र त्यसका छोराहरूका हातमा रा खिदन ूअिन परम भकुो साम ु डोलाइने ब लको लािग मरेो साम ु डोलाउन ू । 25 त्यसपिछ
ितनीहरूका हातबाट खाना लएर होमब लसगँै वदेीमा ितनलाई जलाइिदन ू । यसले मलाई िमठो बास् ना िदनछे । यो मरेो लािग
आगो ारा चढाइने ब ल हो । 26 हारूनको अपर्णको भडेाको ाकुलो लएर यसलाई परम भकुो साम ु डोलाइने ब लको रूपमा
डोलाउन,ू र योचािह ँ तरेो भाग हुनछे । 27 तैलँ े हारून र त्यसका छोराहरूका िन म्त िदइएको डोलाइने ब लको ाकुलो र साँ ो
मरेो लािग अलग गर ।् 28 यो हारून र त्यसका छोराहरूका लािग अनन्तको िविध हुनछे । इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूका
मलेब लबाट परम भलुाई िदनपुन भाग यही हो । 29 हारूनपिछ त्यसका पिव पोशाकहरू त्यसका छोराहरूका लािग सरुिक्षत
राख् न ू । ितनीहरू ितनमा अिभषके ग रएर ितनीहरूलाई मरेो िन म्त िनय ु गन ूर् । 30 हारूनपिछ त्यसका छोराहरूमध्ये पजुारी
हुनचेािह ँ पिव स्थानमा मरेो सवेा गनर् भटे हुने पालमा आउँदा त्यसले सात िदनसम्म ती पोशाकहरू लगाओस ्। 31 मरेो िन म्त
पजुारीहरूको िनय ु गदार् त ैलँ े भडेा लई त्यसको मासलुाई पिव स्थानमा उमाल्न ू । 32 हारून र त्यसका छोराहरूले भटे
हुने पालको वशे ारमा भडेाको मास ु र टोकरीमा भएको रोटी खाऊन ् । 33 मरेो िन म्त अलग गनर्का िन म्त ितनीहरूलाई
ाय श् च गनर् र िनय ु गनर् ितनीहरूलाई िदइएका मास,ु रोटी ितनीहरूले खाऊन ्। त्यो खाना कसलैे नखाओस ्िकनिक त्यो

मरेो िन म्त अपर्ण ग रएको र मलाई छुट् ाइएको खाना हो । 34अपर्ण ब लको कुनै पिन खाना वा रोटी भो लपल्ट िबहानसम्म
रह् यो भने त्यसलाई जलाइिदन ू । यो मरेो लािग अलग ग रएकोले यसलाई खानहुुदँनै । 35 यसरी मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै
कुराबमोिजम हारून र त्यसका छोराहरूलाई गन ूर् । त ैलँ े सात िदन लगाएर ितनीहरूलाई तयार पान ूर् । 36 हरेक िदन ाय श् च को
लािग तैलँ े एउटा बाछो पापब लको रूपमा चढाउन ू । वदेीको लािग ाय श् च गरेर तैलँ े यसलाई श ु पान ूर्, र यसलाई मरेो
लािग अलग गनर् यसलाई अिभषके गन ूर् । 37 सात िदन लगाएर वदेीको लािग ाय श् च गन ूर् अिन त्यसलाई परम भकुो िन म्त
अलग गन ूर् । तब वदेी मरेो लािग पणूर् रूपमा पिव हुनछे । वदेीलाई छुने जनुसकैु कुरो परम भकुो लािग पिव हुनछे । 38 तैलँ े
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हरेक िदन वदेीमा िनयिमत रूपमा एक-वष दईुवटा थमुा चढाउन ू । 39 एउटा थमुा िबहान चढाइनपुछर् भने अक बलेकुा ।
40 पिहलो थमुासगँै एक लटर पलेकेो भ ाक्षको तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो र अघर्ब लको रूपमा एक लटर
दाखम चढाउन ू । 41 तैलँ े दो ो थमुा बलेकुी चढाउन ू । िबहानजस्तै अन् नब ल र अघर्ब ल पिन चढाउन ू । यी कुराहरूले मरेो
लािग िमठो बास् ना ल्याउनछेन ् । यो मरेो लािग आगो ारा चढाइने ब ल हो । 42 मलैे ितमीहरूिसत बातिचत गन परम भकुो
साम ु भटे हुने पालको वशे ारमा ितमीहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म यी िनयिमत होमब लहरू होऊन ्। 43 म इ ाएलीहरूिसत त्यहीँ
नै भटे गनछु । मरेो मिहमा ारा पाल मरेो लािग अलग ग रनछे । 44 म भटे हुने पाल र मरेो लािग मा योग हुने वदेीलाई
पिव पानछु । पजुारी भएर मरेो सवेा गनर्का िन म्त हारून र त्यसका छोराहरूलाई पिन म पिव पानछु । 45 म इ ाएलीहरूका
िबचमा बस् नछुे र ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 46 म ितनीहरूका िबचमा बस् न सकँू भनरे ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर
ल्याउने परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ ।

30
1 तैलँ े धपू बाल्नलाई बबलु काठबाट एउटा वदेी बनाउन ू । 2 यसको लमाइ एक हात र चौडाइ एक हातको होस ् । यो

वगार्कार हुनपुछर् र यसको उचाइ दईु हातको हुनपुछर् । यसका िसङहरू त्यही एउटै टु ा काठबाट बनाइएका होऊन ्। 3 धपू
वदेीको मािथल्लो भाग, यसका िकनाराहरू र िसङहरू सबै नै िनखरु सनुले मोहो रऊन ्। यसको चारैितर सनुको िबट लगाउन ू
। 4 यसको िबटमिुन वदेीका दवुै पाटामा सनुका दईुवटा मनु् ा बनाएर त्यसका दवुिैतर लगाउन,ू र बोक् ने डन्डाहरूका लािग
ती मनु् ाचािह ँ घर होऊन ् । 5 डन्डाहरू बबलु काठबाट बनाएर ितनलाई सनुले मोहोन ूर् । 6 तैलँ े धपुको वदेीलाई गवाहीको
सन्दकुनरे भएको पदार्को सामनु् ने राख् न ू । यो मलैे तलँाई भटे्ने गवाहीको सन्दकुमािथ रा खएको ाय श् च को ढकनीको साम ु
हुनछे । 7 हारूनले हरेक िबहान सगु न्धत धपू बाल्न ू । त्यसले िदयाहरूको रेखदखे गदार् यसलाई बाल्न,ू 8 र पसु्ता-पसु्तासम्म
परम भकुो साम ु िनयिमत रूपमा धपू ब लरहोस ्भनरे हारूनले हरेक साँझमा िदयाहरू बाल्न ू। 9 तर त्यस धपूको वदेीमा तैलँ े अरू
िकिसमका धपू नबाल्न,ू न त कुनै होमब ल वा अन् नब ल चढाउन ू । यसमािथ कुनै अघर्ब ल नचढाउन ू । 10 वषर्को एक चो ट
हारूनले यसका िसङहरूमा ाय श् च गरोस ्। पापब लको रगतले पसु्ता-पसु्तासम्म त्यसले वषर्को एक चो ट ाय श् च गनछ
। यो परम भकुो िन म्त अित पिव छ ।” 11 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 12 “तैलँ े इ ाएलीहरूको जनगणना
लदँा हरेक ले परम भकुो िन म्त आफ्नो जीवनको मोल ितरोस ्। तैलँ े ितनीहरूको गणना ग रसकेपिछ यसो गन ूर् तािक

जनगणना गदार् ितनीहरूका िबचमा कुनै िवपि नआओस ् । 13 जनगणनामा गन्ती भएको हरेकले पिव स्थानको शकेेलको
नापअनसुार चाँदीको आधा शकेेल ितरोस ्(एक शकेेल बराबर िबस गरेा हुन्छ) । यो आधा शकेेल परम भकुो िन म्त भटेी हुनछे
। 14 िबस वषर्भन्दा मािथको गन्ती हुने हरेकले मलाई यो भटेी िदनपुछर् । 15 मािनसहरूले आ-आफ्ना जीवनको ाय श् च को
लािग मलाई यो भटेी िददँा धनीहरूले आधा शकेेलभन्दा बढी नदऊेन ्न त ग रबहरूले कम दऊेन ्। 16 तैलँ े इ ाएलीहरूबाट
यो ाय श् च को पसैा लएर यसलाई भटे हुने पालको कामको लािग छुट् ाउनपुछर् । यो इ ाएलीहरूका जीवनको िन म्त
ाय श् च गनर् मरेो साम ु ितनीहरूको सम्झना होस ्।” 17 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 18 “तैलँ े धनुलाई काँसाको

एउटा ठुलो बाटा बना । यो भटे हुने पाल र वदेीको िबचमा होस ्र यसमा पानी राख् न ू। 19 हारून र त्यसका छोराहरूले यो पानीले
ितनीहरूका हात र खु ा धोऊन ्। 20 ितनीहरू आगो ारा चढाइने ब ल लएर मरेो सवेा गनर् भटे हुने पालमा जाँदा वा वदेीको
निजक जाँदा ितनीहरू नमरून ्भनरे ितनीहरूले पानीले धनुपुछर् । 21 ितनीहरू नमरून ्भनरे ितनीहरूले आ-आफ्ना हातगोडा
धोऊन ्। हारून र त्यसका मािनसहरूका पसु्ता-पसु्ताका लािग यो एउटा स्थायी िविध हो ।” 22 तब परम भलुे मोशालाई यसो
भन् नभुयो, 23“तैलँ े यी असल-असल मसलाहरू अथार्त ्५०० शकेेल तरल मरूर्, २५० शकेेल बास् ना आउने दालिचनी, २५० शकेेल
बास् ना आउने बोझो, 24 ५०० शकेेल तजेपात– सबकैो नाप पिव स्थानको िहसाबल–े र एक हीन भ ाक्षको तले लन ू। 25 तैलँ े
यी साम ीहरूबाट अिभषके गन पिव तले अथार्त ्सगु न्धत मसला बनाउन ू । यो मरेो लािग सरुिक्षत अिभषके गन पिव तले
हुनछे । 26 तैलँ े यस तलेले भटे हुने पालसाथै गवाहीको सन्दकु, 27 टेबलु र यसका सबै भाँडाकँुडा, सामदान र यसका सामान,
धपूको वदेी, 28 होमब ल चढाउने वदेीलगायत यसका सबै सामान र धनुलाई योग ग रने बाटालाई अिभषके गन ूर् । 29 ती
मरेो लािग पिव होऊन ्भनरे ितनलाई मरेो लािग अलग गन ूर् । ितनलाई छुने कुनै पिन कुरो पिन पिव हुनछे । 30 हारून र
त्यसका छोराहरूले पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ्भनरे तैलँ े ितनीहरूलाई मरेो िनम्त अलग गर ।् 31 तैलँ े इ ाएलीहरूलाई भन् न,ू
“ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म यो परम भकुो िन म्त अलग ग रएको अिभषके गन तले होस ् । 32 यसलाई
मािनसको छालामा दल्नहुुदँनै, न त उही स ु योग गरेर यस्तो तले बनाउनहुुन्छ िकनिक यो परम भकुो िन म्त अलग ग रएको
हो । तैलँ े यसलाई यसरी नै हने ुर्पछर् । 33 जसले यस्तो अ र बनाउछँ वा जसले अरू कसकैो शरीरमा यसलाई लगाइिदन्छ त्यो

ितमीहरूको जाितबाट बिहष्कृत हुनछे ।” 34 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “बराबरी प रमाणमा श ु सतेो-धपूसिहत
खोटो, सखेलटे र िहङजस्तै चोपजस्ता सगु न्धत मसलाहरू लन ू। 35 ननु िमिसएको श ु र पिव हुने गरी धपूको रूपमा अ र
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बनाउनलेे जस्तै गरी त्यसलाई बनाउन ू । 36 तैलँ े यसलाई मिसनो गरी िपस् न ू । यसको थोरै भागलाई मलैे तिँसत भटे गन भटे हुने
पालमा रा खने गवाहीको सन्दकुको सामनु् ने राख् न ू । तैलँ े यसलाई मरेो लािग अित पिव ठान् न ू । 37 तैलँ े बनाउने यो धपूजस्तै
उही स ु योग गरेर आफ्नो लािग अक कुनै धपू नबनाउन ू । यो मरेो लािग अित पिव होस ्। 38 अ रको रूपमा योग गनर्
जसले योजस्तै कुनै धपू बनाउछँ, त्यो आफ्नो जाितबाट बिहष्कृत हुनछे ।”

31
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हरे,् मलैे यहूदाको कुलबाट हूरको नाित, ऊरीको छोरो बजललेलाई डाकेको छु

। 3 सबै िकिसमका कारीगरीको काम गनर्का लािग त्यसलाई ब ु , समझश , ज्ञान िदन मरेा आत्माले भ रपणूर् पारेको छु ।
4 त्यसले सनु, चाँदी, काँसाका कलापणूर् रचनाहरू बनाउनछे । 5 सबै िकिसमका कारीगरीका काम गनर् त्यसले पत्थर काट्न,े
जड्ने र काठ खोप् ने गछर् । 6 त्योबाहके मलैे दानको कुलबाट अहीसामाकको छोरो ओहोलीआबलाई िनय ु गरेको छु ।
मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेमतुािबक ितनीहरूले बनाउन सकून ्भनरे सबै ब ु मानीहरूका दयमा मलैे िसप हा लिदएको छु ।
ितनीहरूले बनाउने साम ीहरू ियनै हुन:् 7भटे हुने पाल, गवाहीको सन्दकु, सन्दकुमािथ रा खने ाय श् च को ढकनी, पालका
सबै सरसामान अथार्त ्8 टेबलु र यसका भाँडाकँुडाहरू, शु सामदानसिहत यसका सबै सामान, धपूको वदेी, 9 होमब लको
लािग वदेीसिहत यसका सबै सामान र आधार भएको ठुलो बाटा । 10 यसमा रा री बनुकेो पोशाकहरू अथार्त ् हारून पजुारी
र त्यसका छोराहरूका िन म्त पिव पोशाकहरू पिन पछर्न ् । पजुारी भएर मरेो सवेा गरून ् भनरे ितनीहरू मरेो लािग अलग
ग रएका हुन ्। 11 पिव स्थानको लािग अिभषके गन तले र सगु न्धत धपू पिन यसमा पछर्न ्। मलैे तलँाई आज्ञा गरेबमोिजम
यी कारीगारहरूले यी सबै थोक बनाऊन ्।” 12 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 13 “इ ाएलीहरूलाई भन,् 'ितमीहरूले
िनश् चय नै परम भकुो शबाथ-िदन मान् न ू िकनिक ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्ता-पसु्तासम्म यो ितमीहरू र मरेो िबचमा एउटा
िचन्ह हुनछे तािक ितमीहरूलाई मरेो िन म्त अलग गन परम भु म नै हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 14 त्यसलैे ितमीहरूले
शबाथ मान् न ू िकनभने यो मरेो लािग अलग ग रएको ितमीहरू ारा मान् नपुन पिव िदन हो । यसलाई अशु गन कुनै पिन
िनश् चय नै मा रनछे । जसले शबाथमा काम गछर्, त्यो िनश् चय नै आफ्नो जाितबाट बिहष्कृत हुनछे । 15 छ िदनसम्म
काम गन ूर्, तर सातौँचािह ँ िदन परम भकुो साम ु पणू र् िव ामको पिव शबाथ हुनछे । शबाथ-िदनमा काम गन जोसकैु पिन िनश् चय
मा रनछे । 16 त्यसकारण, इ ाएलीहरूले शबाथलाई मान् नपैछर् । एउटा स्थायी िविधको रूपमा ितनीहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म
ितनीहरूले यसको पालना गन ुर्पछर् । 17 शबाथ सधै ँ म परम भु र इ ाएलीहरूका िबचमा एउटा िचन्ह हुनछे िकनिक छ िदनमा
परम भलुे स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो अिन सातौँ िदनमा चािह ँ उहाँले कामबाट िव ाम लनभुयो ।” 18 िसनै पवर्तमा परम भु
मोशािसत बो लसक् नभुएपिछ उहाँले ितनलाई आफ्नै हातले लखेकेा करारका दईुवटा िशला-पाटी िदनभुयो ।
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1 जब मािनसहरूले मोशा पवर्तबाट आउन िढलाइ गरेको दखेे ितनीहरू हारूनको व रप र भलेा भई ितनलाई भन,े “हा ो

अिगअिग जाने एउटा मिूतर् बनाऔ ँ । हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउने मोशालाई के भयो हामी जान्दनैौँ ।” 2 त्यसलैे
हारूनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका पत् नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सनुका कुण्डलहरू फुकाली मकहाँ लओे
।” 3 सबै मािनसले ितनीहरूका कानमा लगाएका कुण्डलहरू फुकाली हारूनकहाँ ल्याए । 4 ितनले ितनीहरूबाट पाएको
सनुलाई हितयारले खोपरे बाछाको एउटा मिूतर् बनाए । तब मािनसहरूले भन,े “हे इ ाएल हो, िम बाट ितमीहरूलाई बािहर
िनकालरे ल्याउने दवे ियनै हुन ्।” 5 हारूनले यो दखेपेिछ ितनले बाछाको साम ु एउटा वदेी बनाए र यस्तो घोषणा गरे, “भो ल
परम भकुो आदरको लािग एउटा चाड हुनछे ।” 6भो लपल्ट मािनसहरू सबरैे उठे र ितनीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाए ।
तब ितनीहरू खान र िपउनलाई बसे अिन मोजमा डुब् न लागे । 7 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “चाँडै तल ओल , िकनिक
तैलँ े िम दशेबाट बािहर ल्याएका मािनसहरूले आफैलाई ष् ट पा रसकेका छन ्। 8 मलैे आज्ञा गरेको मागर्बाट ितनीहरू चाँडै
नै िवच लत भएका छन ्। ितनीहरूले आफ्ना लािग गाईको मिूतर् बनाएर यसको पजूा गरेका छन ्र ब लदान चढाएका छन ्।
ितनीहरूले भनकेा छन ्'हे इ ाएल हो, िम दशेबाट ितमीहरूलाई बािहर ल्याउने दवे ियनै हुन'् ।” 9 तब परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “मलैे यो जाितलाई दखेकेो छु । हरे,् ितनीहरू हठी मािनसहरू हुन ्। 10 अब मलाई रोक् ने कोिसस नगर ।् मरेो ोध
ितनीहरूको िवरु मा दन्कनछे । त्यसलैे म ितनीहरूलाई नष् ट गनछु । तब म तबँाट नै एउटा ठुलो जाित बनाउनछुे ।” 11 तर
मोशाले परम भु ितनका परमशे् वरलाई शान्त पानर् खोजे । ितनले भन,े “हे परम भ,ु आफ्नो ठुलो सामथ्यर् र श शाली हातले
िम दशेबाट तपाईंले बािहर ल्याउनभुएका यी मािनसहरूको िवरु तपाईंको ोध िकन द न्कन?े 12 िम ीहरूले िकन यसो भन् न,े
'ितनीहरूलाई पवर्तमा लगरे मानर् र पथृ्वीको सतहबाट नष् ट गनर् उहाँले ितनीहरूलाई दषु् ट मनसाय लएर बािहर िनकाल्नभुयो?'
आफ्नो ोधलाई शान्त पान ुर्होस ् र यो जाितलाई दण्ड िदनबाट मन बद्लनहुोस ् । 13 तपाईंका दासहरू अ ाहाम, इसहाक र
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इ ाएललाई सम्झनहुोस ्जसलाई तपाईंले आफ्नै खाितर यसो भनरे शपथ खानभुएको िथयो, 'म ितमीहरूका सन्तानहरूलाई
आकाशको ताराजि कै बढाउनछुे र मलैे ितमीहरूका सन्तानहरूलाई िदने भनकेा यी सबै दशे िदनछुे । ितनीहरूले सदाको
लािग यसको अिधकार गनछन'् ।” 14 तब आफ्नो जाितलाई हािन गनर्दे ख परम भलुे आफ्नो मन बद्लनभुयो । 15 तब
मोशा फकर आफ्ना हातमा करारका दईुवटा िशला-पाटी लएर पवर्तबाट तल ओल । िशला-पाटीहरूका अगािड र पछािड
दवुपै ले खएका िथए । 16 ती िशला-पाटीहरू परमशे् वरका आफ्नै काम िथए, र त्यो उहाँले नै खोपरे लखे् नभुएको िथयो ।
17 यहोशलूे मािनसहरू िचच् च्याइरहकेो आवाज सनुपेिछ ितनले मोशालाई भन,े “छाउनीमा त लडाइँको आवाज पो सिुनदँ ै छ
त ।” 18 तर मोशाले भन,े “यो िवजतेाको आवाज होइन, न त परािजतहरूको आवाज हो, तर म त गीत गाइरहकेो आवाज
सनु्दै छु ।” 19 जब मोशा छाउनी निजक आइपगुे ितनले बाछो र मािनसहरू नािचरहकेा दखेे । ितनी बसेरी रसाए । ितनले
आफ्ना हातबाट ती िशला-पाटीहरू फा लिदए, पवर्तको फेदीमा नै फुटाइिदए । 20 ितनले मािनसहरूले बनाएका त्यस बाछोलाई
लएर जलाइिदए अिन धलुोिपठो बनाएर पानीमा छ रिदए, अिन ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो िपउन लगाए । 21 तब

मोशाले हारूनलाई भन,े “यी मािनसहरूले तपाईंलाई के गरे जसले गदार् तपाईंले ितनीहरूमािथ यित ठुलो पाप ल्याउनभुयो?”
22 हारूनले भन,े “मरेा मा लक, ममािथ हजरुको ोध नद न्कयोस ् । तपाईं त यी मािनसहरूलाई जान् नहुुन्छ िक ितनीहरू
खराबी गनर् उ त छन ्। 23 ितनीहरूले मलाई भन,े 'हा ो अिगअिग जाने एउटा दवे बनाऊ । हामीलाई िम दशेबाट बािहर
िनकालरे ल्याउने मोशालाई के भयो हामी जान्दनैौँ ।' 24 तब मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ 'जो-जोसगँ सनु छ, ितनीहरूले फुकालनू ्।'
ितनीहरूले मलाई सनु िदए र मलैे त्यसलाई आगोमा फाल्दा यही बाछो बनरे आयो ।” 25मािनसहरू छाडा भइसकेका िथए भनी
मोशाले दखेे (िकनिक हारूनले ितनीहरूका श हुरूका साम ु हाँसोको पा हुन िदएर ितनीहरूलाई अिनय न् त हुन छािडिदएका
िथए) । 26 तब मोशा छाउनीको वशे ारमा खडा भएर भन,े “जो-जो परम भपु छन,् ितनीहरू मकहाँ आओ ।” सबै लवेी
ितनको व रप र भलेा भए । 27 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरेकले आ-आफ्नो
तरवार िभरेर छाउनीको एक छेउदे ख अक छेउसम्म ढोका-ढोकासम्म गएर हरेकले आफ्ना भाइ, आफ्ना िम र िछमकेीलाई
मार' ।” 28 मोशाले आज्ञा गरेमतुािबक लवेीहरूले गरे । त्यस िदन क रब ितन हजार मािनस मरे । 29 मोशाले लवेीहरूलाई
भन,े “आज ितमीहरू परम भकुो सवेामा रा खएका छौ िकनिक आज परम भलुे ितमीहरूलाई आिशष ् दऊेन ्भनरे ितमीहरू
हरेकले आ-आफ्ना छोरा र भाइको िवरु मा कारबाही गरेका छौ ।” 30 भो लपल्ट मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
भयङ्कर ठुलो पाप गरेका छौ । अब म परम भकुहाँ उक्लरे जानछुे । सायद मलैे ितमीहरूको पापको लािग ाय श् च गनर्
सक्छु िक ।” 31 मोशा परम भकुहाँ फकर आए र भन,े “हाय! यी मािनसहरूले ठुलो पाप गरेका छन ्र ितनीहरूले सनुको
मिूतर् बनाएका छन ्। 32 तर अब ितनीहरूका पाप क्षमा ग रिदनहुोस ्। क्षमा गन ुर्हुन् न भनतेा तपाईंले लखे् नभुएको पसु्तकबाट मरेो
नाउँ मे टिदनहुोस ्।” 33 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “जसले मरेो िवरु मा पाप गरेको छ, म मरेो पसु्तकबाट त्यसकै नाउँ
मे टिदनछुे । 34 अब, गएर मलैे तलँाई भनकेो स्थानमा यी मािनसहरूलाई अगवुाइ गरेर लजैा । हरे,् मरेा दतू तरेो अिगअिग
जानछेन ् । तर त्यस िदन ितनीहरूका पापका लािग म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे ।” 35 हारूनले बनाएको बाछोको कारण
परम भलुे मािनसहरूमािथ िवपि ल्याउनभुयो ।

33
1 तब परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “िम दशेबाट तैलँ े ल्याएका मािनसहरूसगँै यहाँबाट जा । त्यो दशेमा जा जसको

िवषयमा 'म तरेा सन्तानहरूलाई यो िदनछुे' भनी अ ाहाम, इसहाक, र याकूबिसत मलैे शपथ खाएको िथएँ । 2 म तरेो अिगअिग
एउटा दतू पठाउनछुे, र कनानी, एमोरी, िह ी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई म त्यहाँबाट धपाउनछुे । 3 दधू र मह बग् ने
त्यस दशेमा जा तर मचािह ँ ितमीहरूसगँ जानछैेन ँ िकनिक ितमीहरू हठी मािनसहरू हौ । मलैे ितमीहरूलाई बाटैमा नाश गनर् पिन
सक्छु ।” 4 जब मािनसहरूले यी भयभीत तलु्याउने वचनहरू सनुे ितनीहरूले िवलाप गरे र कसलैे पिन गरगहना लगाएन ।
5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “इ ाएलीहरूलाई भन,् 'ितमीहरू हठी मािनसहरू हौ । म ितमीहरूका िबचमा एकै क्षण मा
गएँ भने पिन मलैे ितमीहरूलाई नष् ट गनर् सक्छु । त्यसलै,े ितमीहरूले आ-आफ्ना गरगहना फुकाल तािक ितमीहरूलाई के गन
भनी मलैे िनधो गनर् सकँू' ।” 6 त्यसलैे होरेब पवर्तदे ख इ ाएलीहरूले गरगहना लगाएनन ्। 7 मोशाले पाल लएर छाउनीभन्दा
अ ल पर त्यसलाई टाँगे । ितनले यसलाई भटे हुने पाल भने । परम भलुाई कुनै पिन थोकको लािग िबन्ती चढाउन चाहने हरेक

छाउनीबािहर यही भटे हुने पालमा जान्थ्यो । 8 मोशा पालमा जाँदा सबै मािनस ितनीहरूको पालको वशे ारमा खडा
हुन्थे र मोशा िभ वशे नगरुञ् जलेसम्म ितनलाई हने गथ । 9 मोशा पालिभ वशे गदार् बादलको खाँबो तल झरी पालको
वशे ारमा अिडन्थ्यो, अिन परम भु मोशािसत बोल्नहुुन्थ्यो । 10 कुनै पिन बलेा पालको वशे ारमा सबै मािनसले बादलको

खाँबो दखे्दा हरेक आ-आफ्नो पालको वशे ारमा खडा भई त्यसले उहाँको आराधना गथ्य । 11 एउटा मािनस आफ्नो
साथीिसत बोलजेस्तै परम भु आमनसेामने मोशािसत बोल्नहुुन्थ्यो । तब मोशा छाउनीमा फकर् न्थे तर ितनका जवान दास अथार्त ्
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ननूका छोरा यहोशचूािह ँ पालमै बस्थे । 12 मोशाले परम भलुाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं मलाई भन्दै हुनहुुन्छ, 'यी मािनसहरूलाई
या ामा लएर जा,' तर तपाईंले मसगँै कसलाई पठाउनहुुनछे भनी बताउनभुएको छैन । तपाईंले भन् नभुएको छ, 'म तलँाई
नाम ारै िचन्छु, र तैलँ े मरेो द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छस ्।' 13अब मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने मलाई तपाईंका
मागर्हरू दखेाउनहुोस ्तािक तपाईंलाई जान् न सकँू र तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाइरहन सकँू । यो जाित तपाईंका मािनसहरू हुन ्
भनी याद गन ुर्होस ् ।” 14 परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “मरेो आफ्नै उप स्थित तसँगँै जानछे, र म तलँाई िव ाम िदनछुे ।”
15 मोशाले उहाँलाई भन,े “तपाईंको उप स्थित मसगँै जाँदनै भने हामीलाई यहाँबाट नलजैानहुोस ्। 16 िकनिक न ता म र मरेा
मािनसहरूले तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएका छौँ भनी हामीले कसरी थाहा पाउन?े पथृ्वीको सतहमा भएका सबै जाितभन्दा
तपाईंको जाित र म अलग छु भनरे थाहा पाउने कुरो भनकेो तपाईं हामीसगँ गएर मा हुने होइन र?” 17 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “तैलँ े अनरुोध गरेको यस कुरालाई पिन म मान् नछुे िकनिक तैलँ े मरेो द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छस,् र म तलँाई नामले
नै िचन्छु ।” 18 मोशाले भन,े “कृपया, मलाई तपाईंको मिहमा दखेाइिदनहुोस ्।” 19 परम भलुे भन् नभुयो, “म तरैे साम ु मरेा
सबै भलाइ दखेाउनछुे, र तरैे साम ु मरेो नाउँ 'परम भ'ु हो भनी घोषणा गनछु । जसिसत म अनु ही हुन चाहन्छु, त्यसिसत म
अनु ही हुनछुे, र जसलाई म कृपा दखेाउन चाहन्छु, म त्यसलाई कृपा दखेाउनछुे ।” 20 तर पर भलुे भन् नभुयो, “तैलँ े मरेो
अनहुार दखे् न सक्दनैस ् िकनिक मरेो अनहुार दखेरे कोही पिन जीिवत रहन सक्दनै ।” 21 परम भलुे भन् नभुयो, “हरे,् मरेो
छेउमा एउटा ठाउँ छ । त ँ यो च ानमा खडा हो । 22 मरेो मिहमा त्यहाँबाट भएर जाँदा म तलँाई च ानको धाँदोमा राख् नछुे र
म त्यहाँबाट नगएसम्म तलँाई मरेा हातले ढािकराख् नछे । 23 त्यसपिछ म मरेो हात िनकाल्नछुे, र तैलँ े मरेो िप ठउँ दखे् नछेस,्
तर मरेो अनहुारचािह ँ दखे् नछैेनस ्।”

34
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “पिहलकेा जस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी काटेर ले । तैलँ े फुटाएका पिहलकेा पाटीहरूमा

मलैे लखेकेा वचनहरू म यी िशला-पाटीहरूमा लखे् नछुे । 2 िबहानसम्म तयार हो, र सीनै पवर्तमा उक्लरे आइज र पवर्तको
टाकुरमा मरेो साम ु दखेा पर ्। 3 तसँगँ अरू कोही नआओस ्। पवर्तको कुनै पिन भागमा कोही पिन नदे खयोस ्। पवर्तको साम ु
कुनै भडेा-बा ा वा गाईवस्त ु नचरोस ्।” 4 त्यसलैे मोशाले पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी काटे, र ितनी िबहानै उठेर सीनै
पवर्तमा उक्ले जस्तो परम भलुे ितनलाई आज्ञा 5गन ुर्भएको िथयो । मोशाले िशला-पाटीहरू आफ्ना हातमा लएर गए । परम भु
बादलमा ओलर्नभुयो, र त्यहाँ मोशािसत खडा हुनभुयो अिन उहाँले “परम भ”ु नाउकँो घोषणा गन ुर्भयो । 6 परम भु ितनको
साम ु भएर जानभुयो र घोषणा गन ुर्भयो, “परम भ,ु परम भ,ु परमशे् वर करुणामय र अन ु ही, रस गनर्मा िढलो अिन करारको
िवश् वसनीयतामा चरु र भरोसायोग्य हुनहुुन्छ । 7 उहाँले हजारौँ पसु्तासम्म आफ्नो करार राख् नहुुन्छ, अधमर्, अपराध र पापको
क्षमा िदनहुुन्छ । तर उहाँले दोषीलाई कुनै िकिसमले छाड्नहुुनछैेन । उहाँले िपता-पखुार्हरूका दण्ड ितनीहरूका छोराछोरीहरू
र नाितनाितनाहरू अिन ते ो र चौथो पसु्तासम्म िदनहुुन्छ ।” 8 मोशाले झ ै भइँुितर आफ्नो िशर झकुाएर आराधना गरे । 9 तब
ितनले भन,े “हे भ,ु अब मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने हा ा िबचमा भएर जानहुोस ्िकनिक यो जाित हठी छ ।
हा ा पाप र अधमर् क्षमा ग रिदनहुोस ्र हामीलाई तपाईंको उ रािधकारको रूपमा स्वीकार गन ुर्होस ्।” 10 परम भलुे भन् नभुयो,
“हरे,् मलैे करार बाँध् न लागकेो छु । तरेा सबै मािनसका साम ु म यस्ता आश् चयर्का कामहरू गनछु जनु सारा पथृ्वीमा कुनै पिन
जाितमा ग रएको छैन । ितमीहरूका िबचमा भएका सबै मािनसले मरेा कायर्हरू दखे् नछेन ्िकनिक तिँसत मलैे गनर् खोिजरहकेो
कुरो डरलाग्दो छ । 11 आज मलैे आज्ञा गरेको कुरा पालन गर ्। तरेो साम ु मलै े एमोरी, कनानी, िह ी, प रज् जी, िहव्वी र
यबसूीहरूलाई धपाउन लाग्दै छु । 12 त ँ गइरहकेो दशेका बािसन्दाहरूिसत कुनै िकिसमको करार नबाँध् न सावधन बस ्न ता
ितनीहरू ितमीहरूका िबचमा पासो बन् नछेन ्। 13 बरु, तैलँ े ितनीहरूका वदेीहरू भत्काइिदन,ू ितनीहरूका ढुङ्गाका खम्बाहरू
टु ा-टु ा पा रिदन ू र ितनीहरूका अशरेा दवेीका मिूतर्हरूलाई काटेर ढा लिदन ू । 14 िकनिक ितमीहरूले म परम भबुाहके
कुनै दवेी-दवेतालाई नपजु्न ू । म डाह गन परमशे् वर हु ँ । 15 त्यसलैे त्यस दशेका बािसन्दाहरूिसत करार नबाँध् न होिसयार हो
िकनिक ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका लािग ितनीहरूले वशे्या-विृ गछर्न ्र ितनीहरूले ब ल गछर्न ्। तब ितनीहरूमध्ये एउटाले
ितमीहरूलाई िनमन् णा गनछ अिन ितमीहरूले त्यसको ब लदान खानछेौ, अिन ितनीहरूका केही छोरीहरू आफ्ना छोराहरूका
लािग ल्याउनछेौ 16 अिन ितनीहरूका छोरीहरूले ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका िन म्त आफैलाई वशे्या-विृ मा लगाउनछेन ्
अिन ितनीहरूले ितमीहरूका छोराहरूलाई पिन ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका िन म्त वशे्या-विृ मा लजैानछेन ्। 17 ितमीहरूले
आफ्ना ढलौटे मिूतर्हरू नबनाउन ू। 18 ितमीहरूले अखिमरी रोटीको चाड मान् न ू। मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा िदएबमोिजम आबीब
मिहनाको तोिकएको समयमा सात िदनसम्म खिमर नहालकेो रोटी खान ूिकनिक आबीब मिहनामै ितमीहरू िम बाट बािहर आयौ
। 19 सबै पिहला जन्मकेाहरू मरेा हुन ्। ितमीहरूका गाईवस्त,ु गोरु, भडेाका हरेक नर मरेा हुन ्। 20 गधाको पिहलो जन्मकेो
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बछेडोलाई थमुा िदएर छुटाउन,ू तर त्यसलाई छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी भाँिचिदन ू । ितमीहरूका सबै जठेा छोराहरूलाई केही
िदएर छुटाउन ू । कोही पिन मरेो साम ु र ो हात नआओस ् । 21 ितमीहरूले छ िदनसम्म काम गनर् सक्छौ, तर सातौँ िदनमा
चािह ँ िव ाम गन ूर् । हलो जोत् ने र कटनी गन समयमा पिन िव ाम गन ूर् । 22 गहुकँो फसलको पिहलो उब्जनीसगँै साताहरूको
चाड मान् न,ू र वषर्को अन्त्यमा अन् न िभ याउने चाड मान् न ू । 23 वषर्को ितन पटक ितमीहरूका सबै परुुष परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको साम ु दखेा पन ूर् । 24 िकनिक म ितमीहरूका साम ु जाित-जाितहरूलाई धपाउनछुे र ितमीहरूका िसमाना बढाइिदनछुे
। ितमीहरू वषर्मा ितन पटक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु दखेा पनर् जाँदा कसलैे पिन आफ्नो अिधकारको रूपमा
ितमीहरूको दशे कब्जा गन इच्छा गनछैन । 25 खिमरसिहत मरेो ब लदानको रगत नचढाउन,ू न त िनस्तार-चाडमा चढाइने
ब लको कुनै भाग िबहानसम्म उ ोस ् । 26 ितमीहरूले आ-आफ्ना खतेहरूबाट सबभैन्दा असल अगौटे फलहरू मरेो घरमा
ल्याउन ू । बा ाको पाठो त्यसको माउको दधूमा नपकाओ ।” 27 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “यी कुराहरू लखे ्िकनिक
यी वचनअनसुार नै मलै े त ँ र इ ाएलिसत करार बाँधकेो छु ।” 28 मोशा परम भिुसत त्यहाँ चा लस िदन र चा लस रातसम्म
बसे । ितनले न कुनै खाना खाए न पानी िपए । ितनले करारका वचनहरू अथार्त ्दस आज्ञा िशला-पाटीहरूमा लखेे । 29 मोशा
आफ्ना हातमा करारका आज्ञाहरू ल खत दईुवटा िशला-पाटी लएर पवर्तबाट तल ओलर्दंा र ितनी परमशे् वरिसत बोल्दा ितनको
अनहुारको छाला चम्कँदै िथयो भनी ितनलाई थाहै भएन । 30 जब हारून र इ ाएलीहरूले मोशालाई दखेे ितनको अनहुार
चम्कँदै िथयो, र ितनीहरू ितनको निजक आउन डराए । 31 तर मोशाले ितनीहरूलाई डाके, अिन हारूनसाथै समदुायका सबै
अगवुा ितनीकहाँ आए । तब मोशा ितनीहरूिसत बोले । 32 यसपिछ इ ाएलका सबै मािनस मोशाकहाँ आए, अिन परम भलुे
सीनै पवर्तमा ितनलाई बताउनभुएका सबै आज्ञा ितनले मािनसहरूलाई बताए । 33 ितनीहरूिसत बो लसकेपिछ मोशाले आफ्नो
अनहुारमा घमु्टो हाले । 34 मोशा परम भकुो साम ु उहाँिसत बोल्न जाँदा ितनी बािहर नआउञ् जलेसम्म ितनले घमु्टो उघाथ
। ितनी बािहर आउँदा ितनलाई बताउन आज्ञा ग रएको कुरा ितनले इ ाएलीहरूलाई बताउथँे । 35 इ ाएलीहरूले मोशाको
अनहुार च म्करहकेो दखे्दा ितनी परम भिुसत बोल्नलाई िभ नगएसम्म ितनले फे र आफ्नो अनहुारमा घमु्टो हाल्थे ।

35
1 मोशाले इ ाएलका सारा समदुायलाई भलेा गरी ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे ितमीहरूलाई गन ूर् भनी आज्ञा िदनभुएका

कुराहरू यी नै हुन ्। 2 छ िदनसम्म काम गनर् सिकन्छ, तर सातौँचािह ँ िदन ितमीहरूका लािग पिव िदन हो । यो परम भकुो
िन म्त पणूर् िव ाम गन शबाथ-िदन हो । त्यस िदन जसले काम गछर्, त्यो मा रयोस ् । 3 शबाथ-िदनमा ितमीहरूका घरमा
आगो नबलोस ् ।” 4 मोशाले इ ाएलीहरूका सारा समदुायलाई यसो भन,े “परम भलुे आज्ञा िदनभुएको कुरा यही नै हो ।
5 इच्छुक दय भएका सबलैे परम भकुा िन म्त यी भटेीहरू ल्याऊन:् सनु, चाँदी, काँसा, 6 िनलो, बजैनी र रातो ऊन अिन
मिसनो सतुी कपडा, बा ाको भतु्ला, 7 रातो रङ्गाइएको भडेाको छाला र सीलको छाला, बबलु काठ, 8 पिव स्थानका
िदयाहरूका लािग तले, अिभषके गन तलेका लािग मसला र सगु न्धत धपू, एपोद र छाती-पाताको लािग 9 आिनक्ससाथै
अन्य बहुमलू्य रत् नहरू । 10 ितमीहरूका िबचमा भएका हरेक िसपाल ु आएर परम भलुे आज्ञा िदनभुएका हरेक कुरा
बनाओस:् 11 पिव स्थान र यसको पाल, यसको छत, यसका अङ्कुसहेरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू 12 र आधारहरू,
सन्दकु र यसका डन्डाहरू, ाय श् च को ढकनी र यसलाई ढाक् ने पदार् । 13 ितनीहरूले टेबलु र यसका डन्डाहरू, यसका सबै
भाँडाकँुडाहरू र उप स्थितको रोटी, 14 ब ीका िन म्त सामदान, यसका साम ीहरू, िदयाहरू र िदयाका लािग तले, 15 धपूको
वदेी र यसका डन्डाहरू, अिभषके गन तले र सगु न्धत धपू, पिव वासस्थानको वशे ारको पदार्, 16 होमब लको वदेी र
यसका काँसाका जालीसाथै डन्डाहरू अिन भाँडाकँुडाहरू, आधार भएको ठुलो बाटा बनाऊन ्। 17 ितनीहरूले चोकको लािग
पदार् र यसका डन्डासाथै आधारहरू अिन चोकको वशे ारको लािग पदार्, 18 र पिव वासस्थान र चोकको लािग पालका
िकलाहरूसाथै ितनीहरूका डोरीहरू ल्याए । 19 ितनीहरूले पिव स्थानमा सवेा गन रा री बनुकेा पोशाकहरू, हारून पजुारी र
ितनका छोराहरूले पजुारी भएर सवेा गदार् लगाउने पिव पोशाकहरू ल्याए । 20तब इ ाएलका सबै कुल मोशाको उप स्थितबाट
िबदा भएर गए । 21 जस-जसका दय रेणाले भ रए र आत्मा ारा इच्छुक भए ितनीहरू आएर पिव वासस्थानको रचना,
यसमा योग हुने सवेाका सबै साम ी र पिव पोशाकहरूको लािग परम भकुो िन म्त भटेी ल्याए । 22 इच्छुक दय भएका
परुुष र स् ीहरू सबै जना आए । ितनीहरूले पीन, कुण्डल, औठँी र िसङ्गारका सरसामानहरूसाथै सबै िकिसमका सनुका
गरगहनाहरू ल्याए । 23 ितनीहरू सबलैे परम भकुो लािग डोलाइने ब लको रूपमा सनुका भटेीहरू ट याए । जो-जोसगँ
िनलो, बजैनी वा रातो ऊन, मिसनो सतुी कपडा, बा ाको भतु्ला, रातो रङ्ग्याइएको भडेाको छाला वा सीलका छालाहरू िथए,
ितनीहरूले ती ल्याए । 24चाँदी वा काँसाको भटेी ल्याउने हरेकले परम भकुो लािग भटेी ल्यायो र काममा योग हुन सक् ने कुनै
िकिसमको बबलु काठ भएकोले त्यसलाई ल्यायो । 25 हरेक िसपाल ु स् ीले आफ्ना हातले ऊन कातरे आफूले कातकेो िनलो,
बजैनी वा रातो ऊन वा मिसनो सतुी कपडा ल्याई । 26 जो-जो स् ीका दय रेणाले भ रए र जसिसत िसप िथयो, ितनीहरूले
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बा ाका भतु्ला काते । 27 एपोद र छाती-पातामा जड्नका लािग अगवुाहरूले आिनक्ससाथै अन्य बहुमलू्य रत् नहरू ल्याए ।
28 ितनीहरूले मसला र ब ीहरूका लािग तले, अिभषके गन तले अिन सगु न्धत धपू ल्याए । 29 इ ाएलीहरूले परम भकुो
िन म्त स्वै च्छक भटेी ल्याए । हरेक स् ी र परुुष जस-जसको दय इच्छुक िथयो, ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा
गन ुर्भएका सबै सरसामान ल्याए । 30 मोशाले इ ाएलीहरूलाई भन,े “हरे, परम भलुे यहूदाको कुलबाट हूरका नाित, ऊरीका
छोरा बजललेलाई डाक् नभुएको छ । 31 उहाँले सबै िकिसमका कारीगरीको काम गनर्का लािग त्यसलाई ब ु , समझश ,
ज्ञान िदन उहाँका आत्माले भ रपणूर् पान ुर्भएको छ । 32 ितनले सनु, चाँदी, काँसाका कलापणूर् रचनाहरू बनाउनछेन ्। 33 सबै
िकिसमका कारीगरीका काम गनर् ितनले पत्थर काट्न,े जड्ने र काठ खोप् ने गछर्न ।् 34 ितनले र दानको कुलका अहीसामाकका
छोरा ओहोलीआबले अरूहरूलाई िसकाऊन भ्नरे उहाँले यो ितनको दयमा रा खिदनभुएको छ । 35 ितनीहरूले सबै िकिसमका
िशल्पकारी, खोप् न,े िच बनाउने काम, िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो सतुी कपडा र जलुहाको काम गरून ्भनरे उहाँले
ितनीहरूलाई िसपले भ रपणूर् पान ुर्भएको छ । सबै िकिसमका काममा ितनीहरू िशल्पकारी र कलापणूर् रचनाकारहरू हुन ्।

36
1 यसलैे बजलले, ओहोलीआब र परम भलुे पिव स्थान बनाउने काम गनर् ज्ञान र दक्षता िदनभुएको हरेक िसपाल ु क् तले

उहाँको आज्ञामतुािबक काम गरून ्।” 2 मोशाले बजलले, ओहोलीआब र हरेक िसपाल ु जसको मनमा उहाँको काम गनर्
परम भलुे िसप िदनभुएको िथयो र जसको दयमा उहाँले रेणा िदनभुएको िथयो, ती सबलैाई बोलाए । 3 पिव स्थान िनमार्णको
लािग इ ाएलीहरूले ल्याएका सबै भटेी ितनीहरूले मोशाबाट ाप् त गरे । मािनसहरूले अझै पिन राजीखसुीले हरेक िबहान
भटेीहरू ल्याउदँै िथए । 4 त्यसलैे पिव स्थानमा काम ग ररहकेा सबै िनपणु मािनस काम छाडरे आए । 5 िशल्पकारहरूले
मोशालाई भन,े “परम भलुे हामीलाई गनर् भनी आज्ञा गन ुर्भएको कामको लािग मािनसहरूले चािहएभन्दा पिन बढ्ता ल्याउदँै
छन ् ।” 6 त्यसलैे पिव स्थानको िनमार्णको लािग कसलैे पिन अरू भटेीहरू नल्याउन ू भनी मोशाले छाउनीमा आज्ञा िदए ।
तब मािनहरूले यी भटेीहरू ल्याउन छाडे । 7 सबै कामको लािग ितनीहरूिसत चािहनभेन्दा बढी साम ीहरू िथए । 8 त्यसलैे
ितनीहरूका िबचमा भएका सबै िशल्पकारले मिसनो सतुी कपडा अिन िनलो, बजैनी, रातो ऊनबाट दसवटा पदार् भएको
करूबहरूको रचनासिहत पिव वासस्थानको िनमार्ण गरे । यो ज्यादै िनपणु िशल्पकार बजललेको काम िथयो । 9 हरेक पदार्को
लमाइ अ ाइस हात र चौडाइ चार हातको िथयो । सबै पदार् उही आकारका िथए । 10 बजललेले पाँचवटा पदार् एक-अकार्मा
गाँस े र बाँकी पाँचवटालाई पिन एक-अकार्मा गाँस े । 11 पिहले गाँिसएको पदार्को पल्लो पदार्को छेउमा ितनले िनलो सकुार्उनी
बनाए, र दो ो गाँिसएको पदार्को छेउमा पिन ितनले त्यसै गरे । 12 ितनले पिहलो पदार्मा पचासवटा सकुार्उनी बनाए, र
अक गाँिसएको भागको पल्लो पदार्मा पिन पचासवटा सकुार्उनी बनाए । ती सकुार्उनीहरू एक-अकार्का आमनसेामने िथए
। 13 ितनले पिव वासस्थान एउटै होस ्भनरे सनुका पचासवटा अङ्कुसे बनाए, र ितनलाई पदार्का दईु भाग एक-अकार्िसत
जोडे । 14 पिव वासस्थान ढाक् ने पालको िन म्त बजललेले बा ाका भतु्लाका पदार्हरू बनाए । ितनले यस्ता खालका पदार्हरू
एघारवटा बनाए । 15 हरेक पदार्को लमाइ ितस हात र चौडाइ चार हातको िथयो । सबै एघारवटै पदार्को आकार उही िथयो ।
16 ितनले पाँचवटा पदार् एक-अकार्िसत जोडे र बाँकी छवटा पदार् एक-अकार्िसत जोडे । 17 ितनले पिहलो गाँिसएको भागको
पल्लो पदार्को छेउमा पचासवटा सकुार्उनी बनाए, र दो ो गाँिसएको भागको पल्लो पदार्को छेउमा पिन पचासवटा सकुार्उनी
बनाए । 18 पाललाई जोडरे एउटै बनाउन बजललेले काँसाका पचासवटा अङ्कुसे बनाए । 19 ितनले पिव वासस्थानलाई
ढाक् न रातो रङले रङ्ग्याएका भडेाका छालाहरूको एउटा छत बनाए, र त्यसमािथ राख् न मिसनो छालाको अक छत बनाए
। 20 बजललेले पिव वासस्थानको िन म्त बबलु काठबाट ठाडा-ठाडा फल्याकहरू बनाए । 21 हरेक फल्याकको लमाइ
दस हात र चौडाइ साँढे एक हातको िथयो । 22 फल्याकहरूलाई एक-अकार्िसत जोड्न हरेकमा दईु-दईुवटा काठका चोसा
िथए । ितनले पिव वासस्थानका सबै फल्याकमा यसै गरे । 23 ितनले पिव वासस्थानको लािग यसरी नै सबै फल्याक
बनाए । ितनले दिक्षणप को लािग िबसवटा फल्याक बनाए । 24 बजललेले ती िबसवटा फल्याकको मिुनप राख् न चाँदीका
चा लसवटा आधार बनाए । फल्याकहरूलाई सगँै जोड्न हरेक फल्याकको मु न्तर दईुवटा आधार िथए, अरू सबै फल्याकको
मु न्तर पिन दईु-दईुवटा आधार िथए । 25 पिव वासस्थानको दो ोप अथार्त ्उ रप ितनले िबसवटा फल्याक र ितनको
लािग 26 चाँदीका चा लसवटा आधार बनाए । पिहलो फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार िथए, अिन अक फल्याकको
मिुनप दईुवटा आधार िथए एवम ् रतले सबै फल्याकमिुन दईु-दईुवटा आधार िथए । 27 पिव वासस्थानको पछािड अथार्त ्
प श् चमप बजललेले छवटा फल्याक बनाए । 28 पिव वासस्थानको पछािडका कुनाहरूमा ितनले दईुवटा फल्याक बनाए
। 29 ती दईु कुनाका फल्याकहरू तल छु एका िथए भने मािथ दोब्बर ख प्टएका िथए । ितनले दईुवटा कुनाका लािग दईुवटा
फल्याक यसरी नै बनाए । 30 चाँदीका आधारसिहत जम्माजम्मी आठवटा फल्याक िथए । जम्माजम्मी सो वटा आधार
िथए । एउटा फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार, अक फल्याकको मिुनप दईुवटा आधार, एवम ् रतले हरेक फल्याक
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मिुनप दईु-दईुवटा आधार िथए । 31 बजललेले बबलु काठका बारहरू बनाए । ितनले पिव वासस्थानको एकाप का
फल्याकहरूका लािग पाँचवटा, 32 र अक प का फल्याकहरूका लािग पाँचवटा अिन पिव वासस्थानको पछािडप
अथार्त ् प श् चमप को लािग पाँचवटा बार बनाए । 33 ितनले फल्याकहरूका िबचमा हुने बारचािह ँ एक छेउबाट अक
छेउसम्म पगु् ने गरी बनाए । 34 ितनले फल्याकहरूलाई सनुले मोहोरे । ितनले बारहरू प नका िन म्त सनुका मनु् ाहरू बनाए,
र बारहरूलाई सनुले मोहोरे । 35 बजललेले िनलो, बजैनी र रातो ऊन अिन मिसनो सतुी कपडाबाट करूबहरूको रचनामा
पदार्हरू बनाए । यो िनपणु िशल्पकारको काम िथयो । 36 ितनले पदार्हरूका लािग बबलु काठका चारवटा खम्बा बनाए, र
ितनलाई सनुले मोहोरे । ितनले खम्बाहरूका लािग अङ्कुसहेरू पिन बनाए, र ितनका िन म्त चाँदीका चारवटा आधार बनाए ।
37 ितनले पालको वशे ारको लािग एउटा पदार् बनाए । यो िनलो, बजैनी, रातो ऊन, मिसनो सतुी कपडाबाट बनाइएको िथयो
। यो ब ु ा भनको काम िथयो । 38 ितनले पदार्का पाँचवटा खम्बा ितनका अङ्कुसहेरूसमते बनाए । ितनले ितनीहरूका टुप्पा
र िफ ा सनुले मोहोर । ितनीहरूका पाँचवटा आधारचािह ँ काँसाका िथए ।

37
1 बजललेले बबलु काठबाट सन्दकु बनाए । यसको लमाइ साँढे दईु हात र चौडाइ साँढे एक हातको िथयो । 2 ितनले

यसलाई िभ र बािहर िनखरु सनुले मोहोरे अिन यसको चारैितर सनुको िबट लगाए । 3 ितनले दईुवटा मनु् ा एकाितर र दईुवटा
मनु् ा अक ितर गरी त्यसको चारवटा खु ामा चारवटा मनु् ा हाले । 4 ितनले बबलुका डन्डाहरू बनाएर ितनलाई सनुले मोहोरे
। 5 ितनले सन्दकुलाई बोक् न ती डन्डाहरू त्यसका दवुिैतर भएका मनु् ाहरूमा हाले । 6 ितनले िनखरु सनुबाट ाय श् च को
ढकनी बनाए । यसको लमाइ साँढे दईु हात र चौडाइ साँढे एक हातको िथयो । 7 बजललेले ाय श् च को ढकनीको दवुै छेउका
लािग िपटेको सनुका दईुवटा करूब बनाए । 8 एउटा करूब ाय श् च को ढकनीको एउटा छेउमा अक करूब अक छेउको
लािग िथए । ती करूबहरू ाय श् च को ढकनीकै टु ाबाट बनाइएका िथए । 9 करूबहरूले आ-आफ्ना पखटेाहरू मािथितर
फैलाएका िथए, र ाय श् च को ढकनीलाई छाया पारेका िथए । करूबहरू आमनसेामने िथए, र ितनीहरूले ाय श् च को
ढकनीतफर् हरेेका िथए । 10 बजललेले बबलु काठबाट टेबलु बनाए । यसको लमाइ दईु हात, चौडाइ एक हात र उचाइ साँढे
एक हात िथयो । 11 ितनले यसलाई िनखरु सनुले मोहोरे र यसको चारैितर सनुको िबट लगाए । 12 ितनले यसको चारैितर
चार अङ्गलु चौडा भएको एउटा घरेो बनाए, र यसको चारैितर सनुको िबट लगाए । 13 ितनले टेबलुको िन म्त ढालरे चारवटा
मनु् ा बनाए, र ती मनु् ाहरूलाई चारवटा खु ाका चारवटा कुनामा लगाए । 14 टेबलुलाई बोक् न ती मनु् ाहरू डन्डाहरूका लािग
ठाउँ हुनलाई घरेोको छेउमा िथए । 15 ितनले टेबलु बोक् नलाई बबलु काठबाट डन्डाहरू बनाए, र ितनलाई सनुले मोहोरे ।
16 ितनले भटेीहरू चढाउन योग हुने टेबलुमा रा खने थाल, चम्चा, कचौरा र करुबहरूजस्ता साम ीहरू बनाए । 17 ितनले यी
सबै िनखरु सनुले बनाए । ितनले िपटेको िनखरु सनुबाट सामदान बनाए । ितनले यसको आधार र डन्डा हुने गरी सामदानलाई
बनाए । यसका कचौरा, कोिपला र फुलहरू सबै एउटै टु ाबाट बनाइएका िथए । 18 यसको एकाप बाट ितनवटा हाँगा र
अक प बाट ितनवटा हाँगा गरी छवटा हाँगा बािहरितर िनस्केका िथए । 19 पिहलो हाँगामा हाड-ेबदामका फुलजस्ता ितनवटा
कचौरा, कोिपला र फुलहरू िथए, अिन अक हाँगामा पिन हाड-ेबदामका फुलजस्ता ितनवटा कचौरा, कोिपला र फुलहरू िथए
। सामदानबाट बािहरितर िनस्केका छवटै हाँगा उस्तै िथए । 20 सामदानको िबचको डन्डामा हाड-ेबदाममा चारवटा कचौरा,
आ-आफ्ना कोिपला र फुलहरू िथए । 21 सामदानबाट िनस्केका छवटा हाँगामध्ये पिहलो जोडी हाँगामिुन एउटा कोिपला,
दो ो जोडी हाँगामिुन दो ो कोिपला र ते ो जोडी हाँगामिुन ते ो कोिपला िथयो । सामदानबाट बािहरितर िनस्केका सबै छवटै
हाँगामा उस्तै िथए । 22 ितनीहरूका कोिपला र हाँगाहरू सबै एउटै िनखरु सनुको टु ा िपटेर बनाइएका िथए । 23 बजललेले
सामदान, यसका सातवटा िदया, यसको िचम्टा र मोसोदानी िनखरु सनुबाट बनाए । 24 ितनले सामदान र यसका सबै सामान
क रब चौँितस िकलो ाम सनुबाट बनाए । 25 बजललेले बबलु काठबाट धपूको वदेी बनाए । यसको लमाइ एक हात र चौडाइ
एक हातको िथयो । यो वगार्कार िथयो र यसको चौडाइ दईु हातको िथयो । यसका िसङहरू एउटै टु ाबाट बनाइएका िथए ।
26 ितनले धपूको वदेी, यसको मािथल्लो भाग, यसका िकनाराहरू र िसङहरूलाई िनखरु सनुले मोहोरे । ितनले यसको चारैितर
िनखरु सनुको िबट पिन लगाए । 27 बोक् ने डन्डाहरूका लािग घर हुनलाई ितनले त्यसको िबटमिुन वदेीका दवुपै सनुका
दईुवटा मनु् ा बनाएर त्यसका दईुितर लगाए । 28 ितनले बबलु काठका डन्डाहरू बनाएर ितनलाई सनुले मोहोरे । 29 ितनले
अिभषके गन पिव तले अ र बनाउनलेे जस्तै सगु न्धत शु धपू बनाए ।

38
1 बजललेले होमब लको लािग बबलु काठबाट वदेी बनाए । यसको लमाइ पाँच हात र चौडाइ पाँच हातको िथयो । यो

वगार्कार िथयो र यसको उचाइ ितन हातको िथयो । 2 ितनले यसका चारवटा कुनाबाट गोरुका जस्तै िसङहरू बािहर िनकाले ।
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ती िसङहरू र वदेी एउटै टु ाबाट बनाइएका िथए र ितनले यसलाई काँसाले मोहोरे । 3 ितनले वदेीका लािग चािहने सबै साम ी
अथार्त ्खरानी उठाउने भाँडाकँुडाहरू, बले्चाहरू, बाटाहरू, मास ु तान् ने काँटाहरू आगो राख् ने पा हरू बनाए । ितनले यी सबै
साम ी काँसाबाट बनाए । 4 ितनले वदेीको िन म्त त्यसको मु न्तर चारैप िबटमिुन त्यसको िबचसम्मै पगु् ने काँसाका जालीको
एउटा िझजँा बनाए । 5 ितनले काँसाको िझजँाको चारवटा कुनामा डन्डाहरूको घर हुनलाई चारवटा मनु् ा ढाले । 6 बजललेले
बबलु काठका डन्डाहरू बनाए र ितनलाई काँसाले मोहोरे । 7 यसलाई बोक् नलाई ितनले ती डन्डाहरू वदेीका िकनाराका
मनु् ाहरूमा हाले । ितनले ती फल्याकहरूबाट खो ो बनाए । 8 बजललेले काँसाको ठुलो बाटा र काँसाकै खु ा बनाए ।
भटे हुने पालको वशे ारमा सवेा गन स् ीहरूका ऐनाबाट ितनले बाटा बनाएका िथए । 9 ितनले चोक पिन बनाए । चोकको
दिक्षणप का पदार्हरू मिसनो सतुी कपडाका िथए जनु एक सय हातका िथए । 10 ितनका खम्बाहरू िबसवटा र आधारहरू पिन
काँसाका िबसवटै िथए । खम्बाका अङ्कुसहेरू र ितनका िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । 11 त्यसै गरी, उ रप सय हात
लामा पदार्हरू िथए । ितनका खम्बाहरू िबसवटा र ितनका आधारहरू पिन िबसवटै िथए र ती काँसाका िथए । तर खम्बाहरूका
अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँचाँदीका िथए । 12 प श् चमप का पदार्हरू पचास हात लामा िथए । ितनका दसवटा खम्बा र आधार
िथए । 13 ितनका अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । चोकको पवूर्प को लमाइ पचास हात िथयो । 14 वशे ारको
एकाप का लािग पन् हात लामा पदार्हरू िथए । ितनका ितनवटा खम्बा र ितनवटा आधार िथए । 15 चोकको वशे ारको
अक प पिन पन् हात लामा पदार्हरू िथए र ितनका ितनवटा खम्बा र ितनवटा आधार िथए । 16 चोकको व रप रका सबै
पदार् मिसनो सतुी कपडाका िथए । 17 खम्बाहरूका आधारहरू काँसाका िथए । अङ्कुसे र िफ ाहरूचािह ँ चाँदीका िथए अिन
ितनका टुप्पाहरूचािह ँ चाँदीका िथए । चोकका सबै िफ ा चाँदीले मोहो रएका िथए । 18 चोकको मलु ढोकाको पदार् िबस
हात लामो िथयो । पदार् िनलो, बजैनी र रातो सतुी कपडा, मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट बनाइएको िथयो र यसको लमाइ
िबस हात िथयो । चोकका पदार्हरूजस्तै यसको लमाइ िबस हात र चौडाइ पाँच हातको िथयो । 19 यसका चारवटा काँसाका
आधार र चाँदीका अङ्कुसहेरू िथए । ितनका टुप्पाका ढकनी र िफ ाहरू चाँदीका िथए । 20 पिव वासस्थान र चोकका
लािग पालका सबै िकला काँसाका िथए । 21 यो पिव वासस्थानको मण्डप अथार्त ्करारका आदशेहरूको पिव वासस्थान
िथयो जसलाई मोशाको आज्ञामतुािबक बनाइएको िथयो । यो हारून पजुारीका छोरा ईतामारको िनदशनअनसुार लवेीहरूको
काम िथयो । 22 यहूदाको कुलबाट हुरका नाित, ऊरीका छोरा बजललेले परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार हरेक
थोक बनाए । 23 दानको कुलबाट अहीसामाकका छोरा ओहोलीआबले खोप् ने र िसपाल ु िशल्पकारले जस्तै अिन ब ु ा भनले
जस्तै िनलो, बजैनी, रातो ऊनसाथै मिसनो सतुी कपडामा बजललेसगँै काम गरे । 24 पिव स्थानिसत सम्ब न्धत सबै काममा
यस प रयोजनाको लािग योग भएका सबै सनु डोलाइने ब लबाट जम्मा भएका पिव वासस्थानको शकेेलको नापबमोिजम २९
तोडा र ७३० शकेेल िथयो । 25 समदुायले िदएको चाँदी पिव वासस्थानको शकेेलअनसुार १०० तोडा र १,७७४ शकेेल िथयो ।
26 यो भनकेो पिव वासस्थानको शकेेलअनसुार एक जना मान्छे बराबर एक बकेा अथार्त ्आधा शकेेल िथयो । जनगणनामा
गिनएका िबस वषर्भन्दा मािथका मािनसहरूको जम्मा सङ्ख्या ६,०३, ५५० िथयो र यसकैो आधारमा हरेक को तथ्याङ्क
िनका लएको िथयो । 27 हरेक आधारको िन म्त एक तोडा ढालरे पिव वासस्थानका आधारहरू र पदार्का आधारहरूका लािग
एक सय चाँदी तोडा ढा लएको िथयो । 28 बाँकी रहकेो १,७७५ शकेेल चाँदीले बजललेे भाँडाकँुडाहरूका लािग अङ्कुसे बनाई
ितनका टुप्पाहरूलाई मोहोरेर ितनका िन म्त िफ ाहरू बनाए । 29डोलाइने ब लबाट आएको काँसा स री तोडा र २,४०० शकेेल
िथयो । 30 ितनले यसबाट भटे हुने पालको वशे ारका आधारहरू, काँसाको वदेी, यसको लािग काँसाको िझजँा र वदेीका
लािग आवश्यक सबै साम ी, 31 चोकका लािग आधारहरू, चोक वशेको िन म्त आधारहरू, पिव वासस्थान र चोकका
लािग सबै पालका िकलाहरू बनाए ।

39
1 ितनीहरूले िनलो, बजैनी र रातो ऊनबाट पिव स्थानमा सवेा गनर्का लािग रा री बनुकेा पोशाकहरू बनाए । पर भलुे

मोशालाई आज्ञा िदनभुएअनसुार ितनीहरूले पिव स्थानको लािग हारूनका पोशाकहरू बनाए । 2 बजललेले सनु, िनलो, बजैनी,
रातो ऊन र मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडाबाट एपोद बनाए । 3 ितनीहरूले सनु िपटेर पातला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए
। ती िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो सतुी कपडामा लगाउनलाई िथए र यो िनपणु िशल्पकारको काम िथयो । 4 ितनीहरूले
एपोदको लािग दईु छेउमा गाँसकेा काँध-ेबन्धनहरू बनाए । 5यसको रा री बनुकेो कमरपटेी एपोदजस्तै िथयो । यसलाई एपोदकै
टु ाबाट बनाइएको िथयो र यो मिसनो गरी बाटेको सतुी कपडा, सनु, िनलो, बजैनी र रातो ऊनबाट बनाइएको िथयो, जस्तो
परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुएको िथयो । 6 ितनीहरूले सनुका मिणघरहरूमा आिनक्स रत् नहरू जड,े र छापमा खोिपएजस्तै
ितनीहरूले इ ाएलका बा छोराका नाउँ खोपे । 7 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ बजललेले ितनलाई एपोदको काँध-े
बन्धनहरूमा इ ाएलका बा छोराका िन म्त सम्झनाको रत् न हुनलाई ती लगाए । 8 ितनले एपोदजस्तै छाती-पाता बनाए जनु
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िसपाल ु िशल्पकारको काम िथयो । ितनले यसलाई सनु, िनलो, बजैनी, रातो ऊन र मिसनो सतुी कपडाबाट बनाए । 9 यो
वगार्कार िथयो । ितनीहरूले यसलाई दोब्बर पट् ाए । यो एक िब ा लामो र एक िब ा चौडा िथयो । 10 ितनीहरूले यसलाई
चार लहर गरी मिणहरू जडे । पिहलो लहर मािनक, पषु्पराज र बरेूजको िथयो । 11 दो ो लहर िफरोजा, नीर र पन् नाको िथयो
। 12 ते ो लहर नीलमिण, हािकक र कटेलाको िथयो । 13 चौथो लहर पीतमिण, आिनक्स र िबल्लौरको िथयो । ती सनुका
मिणघरहरूमा जिडएका िथए । 14 ती मिणहरू इ ाएलका बा छोराका नाउअँनसुार मसैगँ रा खएका िथए । छाप-औठँीमा
खोपजेस्तै हरेक नाउलँे बा कुलका हरेक कुलको ितिनिधत्व गथ्य । 15 ितनीहरूले छाती-पातामा डोरीजस्तो बाटेको िनखरु
सनुका िस ीहरू बनाए । 16 ितनीहरूले छाती-पाताको लािग सनुका दईुवटा मनु् ी बनाए र ितनलाई छाती-पाताका दईुवटै
िकनारामा लगाए । 17 ितनीहरूले सनुका दईुवटा िस ीलाई छाती-पाताका िकनाराहरूमा लगाए । 18 ितनीहरूले बाटेका
दईुवटा िस ीका अकार् दईुवटा छेउलाई दवुै मिणघरमा जोडे । त्यसपिछ ितनीहरूले ती दईुवटालाई एपोदको काँध-ेबन्धनको
अगािडप लगाए । 19 ितनीहरूले सनुका दईुवटा मनु् ी बनाए, र िभ प को िबडँको छेउमा ितनलाई छाती-पाताका अकार्
दईुवटा कुनामा लगाए । 20 ितनीहरूले थप दईुवटा सनुका मनु् ी बनाए, र ितनलाई एपोदको अगािडप दवुै काँध-ेबन्धनका
मिुनबाट र एपोदको िनकै रा री बनुकेो कमरपटेीमािथको िसउनीनरे लगाए । 21 ितनीहरूले छाती-पाता त्यसका मनु् ीहरू ारा
एपोदका मनु् ीहरूमा िनलो िफ ाले कमरपटेीमा बाँध े तािक त्यो बिुनएको एपोददे ख सनर् नपाओस ्। परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरूले बनाए । 22 बजललेले एपोदको अलखा पणूर् रूपमा िनलो रङको बनुकेो कपडाबाट बनाए । यो
जलुाहाको काम िथयो । 23 यसको िबचमा टाउको िछराउने प्वाल िथयो । नच्याितयोस ् भन् नाका लािग यसमा कठालोको
प्वालजस्तै बनुकेो िबट िथयो । 24 ितनीहरूले तलको फेरोको चारैितर िनलो, बजैनी, रातो धागो र मिसनो सतुी कपडाका
दा रमहरू बनाए । 25 ितनीहरूले िनखरु सनुका घण्टीहरू बनाए, र तलको फेरोमा व रप र दा रमका िबच-िबचमा ितनीहरूले
ती लगाए । 26 ितनीहरूले हारूनले िभ सवेा गदार् लगाउने अलखाको छेउ-छेउमा एउटा घण्टी र एउटा दा रम अिन एउटा
घण्टी र एउटा दा रम लगाए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 27 ितनीहरूले हारून र ितनका
छोराहरूका लािग मिसनो सतुी कपडाका लबदेाहरू बनाए । 28 ितनीहरूले मिसनो सतुी कपडाको फेटा, सतुी कपडाका अन्य
फेटाहरू, सतुी कपडाका िभ ी वस् हरू, 29 सतुी कपडा र िनलो, बजैनी, रातो धागोको पटुका बनाए । यो ब ु ा भनको काम
िथयो । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 30 ितनीहरूले िनखरु सनुको पिव मकुुटको पाता बनाए ।
31 ितनीहरूले यसलाई छाप-औठँीमा झै ँ “परम भकुो िन म्त पिव ” भनरे खोपे । ितनीहरूले फेटाको मािथप िनलो िफ ा
बाँध े । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे । 32 यसरी पिव वासस्थान अथार्त ्भटे हुने पालको काम सिकयो ।
इ ाएलका मािनसहरूले सबै कुरा गरे । परम भलुे मोशालाई भन् नभुएका सबै आज्ञालाई ितनीहरूले प ाए । 33 ितनीहरूले
पिव वासस्थान, पाल र यसका सबै सरसामान अथार्त ् यसका अङ्कुसहेरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू,
रातो 34 रङले रङ्ग्याइएका भडेाका छालाहरूको छत, सीलको छालाको छत र ढाक् ने पदार्, 35गवाहीको सन्दकुसाथै डन्डाहरू
र ाय श् च को ढकनी ल्याए । 36 ितनीहरूले टेबलु, यसका सबै भाँडाकँुडा र उप स्थितको रोटी, 37 िनखरु सनुको सामदान
र लहरै रा खने यसका िदयाहरू, यसका सबै सामान र िदयाहरूका लािग तले, 38 सनुको वदेी, अिभषके गन तले र सगु न्धत
धपू, पिव वासस्थानको वशे ारको पदार्, 39 काँसाको वदेी र काँसाको िझजँा र यसका डन्डाहरू र भाँडाकँुडा र ठुलो बाटा
र यसको खु ा ल्याए । 40 ितनीहरूले चोकका लािग यसका खम्बाहरू र आधारहरू अिन चोकको वशे ारको लािग पदार्,
यसका डोरीहरू र पालका िकलाहरू अिन पिव वासस्थान अथार्त ् भटे हुने पालको सवेाको लािग सबै सरसामान ल्याए ।
41 ितनीहरूले पिव स्थानमा सवेा गनर्को लािग बनुकेा मिसनो सतुी कपडाका पोशाकहरू, पजुारी भएर सवेा गनर् हारून र ितनका
छोराहरूका लािग पिव पोशाकहरू ल्याए । 42 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदनभुएमतुािबक
सबै काम गरे । 43 मोशाले सबै कामको जाँच गदार् ितनीहरूले गरेका पाए । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले गरे ।
तब मोशाले ितनीहरूलाई आिशष ् िदए ।

40
1 तब परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2“नयाँ वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा तैलँ े पिव वासस्थान अथार्त ्भटे

हुने पाल खडा गन ूर् । 3 तैलँ े यसिभ गवाहीको सन्दकु राख् न,ू र यसलाई पदार्ले छेक् न ू । 4 तैलँ े टेबलुलाई िभ ल्याएर यसमािथ
रा खने थोकहरू िमलाएर राख् न ू । त्यसपिछ तैलँ े सामदान िभ ल्याएर िदयाहरू िमलाउन ू । 5 तैलँ े गवाहीको सन्दकुको सामनु् ने
सनुको धपूको वदेी राख् न,ू र पिव वासस्थानको वशे ारमा पदार् राख् न ू । 6 तैलँ े पिव वासस्थान अथार्त ् भटे हुने पालको
वशे ारको सामनु् ने होमब लको लािग वदेी राख् न ू । 7 तैलँ े भटे हुने पाल र वदेीका िबचमा ठुलो बाटा राख् न ू र त्यसिभ पानी

हाल्न ू । 8 चोकको व रप र घरेा हाली यसको वशे ारमा पदार् झणु् ाउन ू । तैलँ े अिभषके गन तले लई पिव वासस्थान
र यसिभ भएको हरेक थोकलाई अिभषके गन ूर् । 9 तैलँ े यसलाई र यसका सबै सरसामान मरेो लािग अलग गन ूर् । तब यो
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पिव हुनछे । 10 तैलँ े होमब लको िन म्त वदेी र यसका सबै भाँडाकँुडालाई अिभषके गन ूर् । त ैलँ े वदेी मरेो िन म्त अलग
गन ूर् र त्यो मरेो लािग अित पिव हुनछे । 11 तैलँ े काँसाको बाटा र यसको खु ा अिभषके गरेर यसलाई मरेो लािग अलग
गन ूर् । 12 तैलँ े हारून र त्यसका छोराहरूलाई भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याई ितनीहरूलाई पानीले नहुाइिदनपुछर् । 13 मरेो
लािग अलग ग रएका पोशाकहरू तैलँ े हारूनलाई लगाइिदन ू र त्यसले पजुारी बनरे मरेो सवेा गरोस ्भनरे त्यसलाई अिभषके
गरी मरेो िन म्त अलग गन ूर् । 14 त्यसका छोराहरूलाई ल्याई ितनीहरूलाई लबदेा पिहराइिदन ू । 15 पजुारी बनरे ितनीहरूले
मरेो सवेा गरून ्भनरे तैलँ े ितनीहरूका िपतालाई जस्तै ितनीहरूलाई अिभषके गन ूर् । ितनीहरूको अिभषकेले पसु्ता-पसु्तासम्म
ितनीहरूलाई स्थायी पजुारीको पद दान गछर् ।” 16 मोशाले त्यसै गरे । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले गरे । ितनले
यी सबै गरे । 17 यसरी दो ो वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा पिव वासस्थान खडा भयो । 18 मोशाले पिव वासस्थान
खडा गरे, यसका आधारहरू ठाउँमा राख,े यसका फल्याकहरू खडा गरे, यसका बारहरू जोडे र यसका डन्डाहरू र खम्बाहरू
खडा गरे । 19 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले पिव वासस्थानमािथ पाल िफँजाएर त्यसमािथ छत राखे । 20 ितनले
करारका आज्ञाहरूलाई लई ितनले सन्दकुिभ हाले । ितनले 21 सन्दकुमा डन्डाहरू हालरे त्यसमािथ ाय श् च को ढकनी
राखे । ितनले सन्दकुलाई पिव वासस्थानमा ल्याए । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले गवाहीको सन्दकुलाई छेक् ने पदार्
टाँगे । 22 ितनले पदार्को बािहरप भटे हुने पाल अथार्त ्पिव वासस्थानको उ रप टेबलु राखे । 23 परम भलुे ितनलाई
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले परम भकुो साम ु टेबलुमा रोटी िमलाएर राखे । 24 ितनले भटे हुने पाल अथार्त ्पिव वासस्थानको
दिक्षणप टेबलुको साम ु सामदान राखे । 25 परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले परम भकुो साम ु िदयाहरू बाले
। 26 ितनले भटे हुने पालिभ पदार्को सामनु् ने सनुको धपूको वदेी राखे । 27 परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले
यसमािथ सगु न्धत धपू बाले । 28 ितनले पिव वासस्थानको वशे ारमा पदार् झणु् ाए । 29 ितनले भटे हुने पाल अथार्त ्पिव
वासस्थानको वशे ारमा होमब लको वदेी राखे । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनले यहीँ नै होमब ल र अन् नब ल चढाए
। 30 ितनले भटे हुने पाल र यस वदेीको िबचमा बाटा राखी त्यसमा धनुलाई पानी राखे । 31 मोशा, हारून र ितनका छोराहरूले
बाटाको पानीबाट ितनीहरूका हात-खु ा धनुे गथ । 32 ितनीहरू भटे हुने पालिभ वशे गदार् र वदेीमा जाँदा ितनीहरूले धनुे गथ
। परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले आ-आफूलाई धनुे गथ । 33मोशाले पिव वासस्थान र वदेीको व रप र
चोक खडा गरे । ितनले चोकको वशे ारमा पदार् राखे । यसरी मोशाले काम परुा गरे । 34 तब बादलले भटे हुने पाललाई
ढाक्यो, अिन परम भकुो मिहमाले पिव वासस्थान भ रयो । 35 भटे हुने पालमािथ बादल आएर बसकेोले र परम भकुो
मिहमाले पिव वासस्थान भ रएकोले मोशा यसिभ वशे गनर् सकेनन ्। 36 पिव वासस्थानबाट बादल उठाइँदा इ ाएलका
मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग्थे । 37 तर पिव वासस्थानबाट बादल नउठ्दा मािनसहरूले या ा गदनथे । बादल नउठेसम्म
ितनीहरू बिसरहन्थे । 38 िकनिक इ ाएलका मािनसहरूका सबै या ाभ र ितनीहरूले दखे् ने गरी िदनमा परम भकुो बादल र
रातमा उहाँको आगो पिव वासस्थानमािथ हुन्थ्यो ।
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लवेीहरूको पसु्तक
1 परम भलुे मोशालाई भटे हुने पालबाट बोलाएर यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो भन् न,ू ‘ितमीहरूका

िबचबाट कसलैे परम भकुो िन म्त ब ल ल्याउदँा गाई-गोरुको बथान वा भडेा-बा ाका बगालबाट पशु ल्याउन ू। 3यिद त्यसको
ब ल गाई-गोरुको होमब ल हो भन,े त्यसले िनष् खोट गोरु ल्याओस ्। परम भकुो अिग हणयोग् य होस ्भनरे त्यसले त्यो भटे
हुने पालको वशे ारमा चढाओस ्। 4 त्यसले आफ्नो हात त्यस होमब लको टाउकोमािथ राखोस,् र त्यसपिछ त्यसको खाितर
त्यो ाय श् च को रूपमा हण हुने छ । 5 त्यसपिछ त्यसले त्यो गोरुलाई परम भकुो अिग मारोस ्। हारूनका छोराहरू अथार्त ्
पजुारीहरूले त्यसको रगत भटे हुने पालको वशे ारमा रहकेो वदेीमा चढाई छकूर् न ् । 6 तब त्यसले त्यो होमब लको छाला
काढरे त्यसलाई टु ा-टु ा गरी काटोस ् । 7 अिन पजुारी हारूनका छोराहरूले वदेीमािथ आगो लगाऊन ् र त्यस आगोमा
दाउराहरू राखनू ् । 8 हारूनका छोराहरू, अथार्त ् पजुारीहरूले वदेीको दाउरामािथको आगोमा ती टु ाहरू, टाउको र बोसो
िमलाएर राखनू ् । 9 तर त्यसका िभ ी भागहरू र खटु् टाहरूलाई त्यसले पानीले धोओस ्। त्यसपिछ पजुारीले वदेीमा भएका
सबै कुराहरूलाई होमब लको रूपमा जलाऊन ् । त्यसले मरेो िन म्त िमठो सगुन्ध िनकाल् ने छ; त्यो मरेो िन म्त चढाइएको
होमब ल हुने छ । 10 यिद त्यसको होमब ल भडेाहरू वा बा ाहरूमध्यबेाट हो भन,े त्यसले एउटा िनष् खोट भाले चढाओस ्
। 11 त्यसले त्यो परम भकुो अिग वदेीको उ र प ट् टको भागमा मारोस ् । हारूनका छोराहरू, अथार्त ् पजुारीहरूले त्यसको
रगत वदेीको व रप र छकूर् न ् । 12 त्यसपिछ त्यसले त्यो टु ा-टु ा गरी काटोस,् र पजुारीले त्यसको टाउको र बोसोलाई
वदेीको दाउरामािथको आगोमा िमलाएर राखोस,् 13 तर त्यसका आन् ाभुडँी र खटु् टाहरूलाई भने त्यसले पानीले धोओस ्।
त्यसपिछ पजुारीले ती सबै चढाओस,् र वदेीमा जलाओस ्। यो होमब ल हो, र यसले परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ;
यो उहाँलाई चढाइएको होमब ल हो । 14 यिद परम भकुो िन म्त त्यसको ब ल पक्षीहरूको होमब ल हो भन,े त्यसले एउटा
ढुकुर वा परेवाको बचरेा ल्याओस ्। 15 पजुारीले त्यो वदेीमा ल्याओस,् त्यसको टाउको िनमोठेर च ुडँाओस,् र त्यसलाई वदेीमा
जलाओस ्। त्यसपिछ त्यसको रगत वदेीको छेउमा बहाइयोस ्। 16 त्यसले त्यसका आन् ाभुडँीलाई त्यसका मलसिहत बािहर
िनकाली वदेीको पवूर्प ट् ट खरानी रा खने ठाउँमा फ्याँकोस ्। 17 त्यसले पखटेाबाट त्यसलाई च्यातोस,् तर त्यसले त्यसलाई
दईु टु ा नगरोस ् । त्यसपिछ पजुारीले त्यो वदेीको दाउरामािथको आगोमा जलाओस ्। यो एउटा होमब ल हुने छ, र यसले
परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ; यो नै आगोबाट चढाइएको ब ल हुने छ ।

2
1 कसलैे परम भकुो िन म्त अन् नब ल ल्याउदँा, त्यसको ब ल मिसनो िपठोको होस,् र त्यसले त्यसमा तले खन्याओस ्र

त्यसमा धपू हालोस ् । 2 त्यसले त्यो भटेी हारूनका छोराहरू, अथार्त ् पजुारीहरूकहाँ लगोस,् र त्यहाँ तले र धपूसिहत त्यस
मिसनो िपठोबाट पजुारीले एक मु ी िनकालोस ्। त्यसपिछ ब लको रूपमा पजुारीले त्यसलाई जलाओस ्। त्यसले परम भकुो
िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ; यो उहाँको िन म्त आगो ारा ग रएको ब ल हुने छ । 3 अन् नब लबाट जे बाँकी रहन्छ त्यो हारून र
ितनका छोराहरूको हुने छ । परम भकुो िन म्त आगोबाट ग रएका ब लहरूमध्ये यो अित पिव हुने छ । 4चलुोमा पकाइएको
अखिमरी अन् नब ल चढाउँदा, त्यो तले िमसाइएको मिसनो िपठोको नरम रोटी होस,् वा त्यो तले लगाइएको अखिमरी कडा
रोटी होस ्। 5 यिद ितमीहरूको अन् नब ल च्याप्टो फलामको तावामा पकाइएको हो भन,े त्यो तले िमसाइएको अखिमरी मिसनो
िपठोको होस ्। 6 त्यसलाई टु ा-टु ा पान ूर् र त्यसमा तले खन्याउन ू। यो अन् नब ल हो । 7 यिद ितमीहरूको अन् नब ल तावामा
पकाइएको हो भन,े त्यो मिसनो िपठो र तलेबाट बनाउन ू। 8यी कुराहरूले बनाइएको अन् नब ल ितमीहरूले परम भकुहाँ ल्याउन,ू
र त्यो पजुारीकहाँ लिगयोस,् अिन त्यसले त्यो वदेीमा लजैाओस ्। 9 त्यसपिछ पजुारीले त्यस अन् नब लबाट केही िझकेर वदेीमा
जलाओस ्। यो आगो ारा ग रएको ब ल हुने छ, र यसले परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ । 10 अन् नब लबाट बाँकी
रहकेा सबै हारून र त्यसका छोराहरूको हुने छ । आगो ारा परम भलुाई चढाइएका ब लहरूमध्ये यो परम भकुो िन म्त अित
पिव हुने छ । 11 ितमीहरूले परम भलुाई चढाउने कुनै पिन अन् नब ल खिमर ारा बनाइनहुुदँनै, िकनभने परम भकुो िन म्त
आगो ारा ग रएको ब लमा खिमर वा मह नजलाउन ू । 12 ितमीहरूले ती परम भलुाई पिहलो फलहरूको भटेीको रूपमा
चढाउन,ू तर वदेीमा िमठो सगुन्ध िदनलाई ती योग नहोऊन ् । 13 ितमीहरूले आफ्ना सबै अन् नब लहरूमा ननू िमसाउन ू ।
आफ्नो अन् नब लमा आफ्ना परमशे् वरको ितज्ञाको ननू किहल्यै नछुटाउन ू । आफ्ना सबै भटेीहरूमा ितमीहरूले ननू चढाउन ू ।
14 परम भलुाई पिहलो फलहरूको अन् नब ल चढाउँदा, आगोमा सकेाइएको र िपिसएको ताजा अन् न चढाउन ू । 15 त्यसपिछ
त्यसमा तले र धपू राख् न ू । यो अन् नब ल हो । 16 त्यसपिछ पजुारीले िपिसएको अन् न, तले र धपूबाट केही जलाओस ्। यो
परम भकुो िन म्त आगो ारा ग रएको ब ल हो ।
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3
1 यिद कसलैे गाई-गोरुको बथानबाट कुनै पशकुो मलेब लको भटेी चढाउँछ भन,े त्यसले परम भकुो अिग िनष् खोट साँढे

वा गाई चढाओस ् । 2 त्यसले ब लको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस ् र त्यसलाई भटे हुने पालको वशे ारमा नै मारोस ् ।
त्यसपिछ हारूनका छोराहरू अथार्त ् पजुारीहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र छकूर् न ् । 3 त्यस मािनसले परम भकुो अिग
आगो ारा मलेब ल चढाओस ्। िभ ी भागहरू र दईुवटा मगृौलालाई ढाक् ने वा तीसगँै जोिडएको, 4 र कम्मरसगँै भएको बोसो, र
कलजेोको भागलाई मगृौलासमते त्यसले िनकालोस ्। 5 हारूनका छोराहरूले त्यो वदेीको दाउरामािथको आगोमा होलब लसगँै
जलाओस ्। यसले परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िनकाल् ने छ; यो उहाँको िन म्त आगो ारा ग रएको ब ल हुने छ । 6 यिद
परम भकुो िन म्त कुनै मािनसको मलेब ल भडेा-बा ाको बगालबाट हो भन,े त्यसले िनष् खोट भाले वा पोथी चढाओस ्। 7यिद
त्यसले ब लको िन म्त थमुा चढाउँछ भन,े त्यसले त्यो परम भकुो अिग चढाओस ्। 8 त्यसले ब लको टाउकोमािथ आफ्नो
हात राखोस ् र भटे हुने पालको साम ु मारोस ् । त्यसपिछ हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र छकूर् न ् । 9 त्यस
मािनसले मलेब ललाई परम भकुो िन म्त होमब लझै ँ चढाओस ् । मरेुदण्डको तल्लो भागको सम्पणूर् बोसो र आन् ाभ ुडँीलाई
ढाक् ने र तीसगँै भएको जम्मै बोसो, 10 र दईुवटा मगृौला र कम्मरसगँै भएको बोसो, र कलजेोको भागलाई मगृौलाहरूसगँै
त्यसले िनकालोस ्। 11 त्यसपिछ पजुारीले परम भकुो िन म्त भोजनको होमब लझै ँ वदेीमा ती सबै जलाओस ्। 12 यिद कुनै
मािनसको ब ल बा ा हो भन,े त्यसले त्यो परम भकुहाँ चढाओस ्। 13 त्यसले आफ्नो हात त्यस बा ाको टाउकोमािथ राखोस ्
र भटे हुने पालको साम ु मारोस ् । त्यसपिछ हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र छकूर् न ् । 14 त्यस मािनसले
आगो ारा चढाइएको आफ्नो ब ललाई परम भकुहाँ ल्याओस ्। त्यसले िभ ी भागहरूलाई ढाक् ने र तीसगँै भएको बोसोलाई
िनकालोस ्। 15 त्यसले दईुवटा मगृौला, तीसगँै भएको बोसो र कम्मरसगँै भएको बोसोलाई कलजेोको भागसगँै िनकालोस ्।
16 पजुारीले भोजनको होमब लझै ँ ती सबै वदेीमा िमठो सगुन्ध िनकाल् नको िन म्त जलाओस ्। सबै बोसोचािह ँ परम भकुो हो
। 17 तैलँ े आफ्नो घर बनाउने हरेक ठाउँमा र तरेा मािनसहरूको पसु्तौ-ँपसु्तामा यो सदाको िन म्त एउटा िविध होस,् र तैलँ े बोसो
र रगत नखान ू ।’ ”

4
1 परम भु मोशासगँ यसो भनरे बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो भन् न,ू ‘यिद परम भलुे नगन ूर् भनी आज्ञा

गन ुर्भएका कायर्हरू गरेर कसलैे अजानमा पाप गछर्, र यिद त्यसले िनषधे ग रएको कुनै काम गछर् भन,े तल भिनएझै ँ गन ूर् ।
3 यिद मािनसहरूमा दोष ल्याउने गरी मखु् य पजुारीले पाप गदर्छ भन,े आफूले गरेको पापको िन म्त त्यसले परम भकुो अिग
पापब लको रूपमा एउटा िनष् खोट साँढे ल्याओस ् । 4 त्यसले त्यो साँढलेाई परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा
ल्याओस,् त्यसको टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस,् र त्यस साँढलेाई परम भकुो अिग मारोस ्। 5 अिभिषक् त पजुारीले त्यस
साँढकेो रगत लएर भटे हुने पालमा लगोस ् । 6 त्यस पजुारीले आफ्नो औलँालाई रगतमा चोपरे परम भकुो अिग सबभैन्दा
पिव स्थानको पदार्अगािड सात पटक छक स ् । 7 त्यसपिछ पजुारीले परम भकुो अिग सगु न्धत धपूको वदेीमा भएका
िसङहरूमा केही रगत लगाओस,् र त्यसले साँढकेो बाँकी रगत भटे हुने पालको वशे ारमा भएको वदेीको मिुन होमब लको
िन म्त खन्याओस ्। 8 पापब लको साँढकेो जम्मै बोसो, र िभ ी भागहरूलाई ढाक् ने र तीसगँै जोिडएको बोसो त्यसले िझकोस,्
9 दईुवटा मगृौला र त्यसमा भएको बोसो, कम्मरमा भएको बोसो, र कलजेोको भागलाई त्यसले िझकोस ् । 10 मलेब लको
ब लदानको साँढबेाट झै ँ त्यसले त्यो सबै िझकोस ्। त्यसपिछ पजुारीले होमब लको िन म्त यी सबै भागलाई वदेीमा जलाओस ्
। 11 साँढकेो छाला र बाँकी मास,ु त्यसको टाउको, खटु् टाहरू, िभ ी भागहरू र त्यसको गोबर, 12 र साँढकेा अरू बाँकी सबै
भागहरूलाई त्यसले छाउनीभन्दा बािहरको ठाउँमा लगोस ्जनु ठाउँ ितनीहरूले मरेो िन म्त श ु बनाएका छन ्र जहाँ ितनीहरूले
खरानी खन्याउछँन;् ती भागहरूलाई ितनीहरूले त्यहाँ दाउरामा जलाऊन ्। ितनीहरूले जहाँ खरानी खन्याउछँन,् त्यहीँ नै ती
भागहरू जलाऊन ्। 13 यिद इ ाएलको जम्मै समदुायले पाप गनर् नचाहदँा-नचाहदँै पाप गदर्छ भन,े र ितनीहरूले पाप गरेका
छन ् र परम भलुे नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुनै कायर्हरू ितनीहरूले गरेका छन ्भन् ने िवषयमा त्यो समदुाय अजान छ, र
ितनीहरू दोषी छन ्भन,े 14 ितनीहरूले गरेका पाप कट भएपिछ त्यस समदुायले पापब लको िन म्त एउटा साँढे चढाओस ्र
त्यसलाई भटे हुने पालको अगािड ल्याओस ्। 15 त्यस समदुायका एल्डरहरूले परम भकुो अिग त्यस साँढकेो टाउकोमािथ
आफ्ना हातहरू राखनू,् र त्यसलाई परम भकुो अिग मारून ् । 16 अिभिषक् त पजुारीले साँढकेो केही रगत भटे हुने पालमा
ल्याओस,् 17 र पजुारीले आफ्नो औलँा त्यस रगतमा चोपरे परम भकुो अिग पदार्को साम ु सात पटक छक स ्। 18 परम भकुो
साम ु रहकेो भटे हुने पालको वदेीमा त्यसले केही रगत खन्याओस,् र सबै रगत त्यसले भटे हुने पालको वशे ारमा रहकेो
वदेीमिुन होमब लको िन म्त खन्याओस ्। 19 त्यसले त्यसबाट सबै बोसो िझकोस ्र त्यसलाई वदेीमा जलाओस ्। 20 त्यसले
त्यस साँढलेाई गन ुर्पन यस्तै नै हो । पापब लको साँढलेाई त्यसले जे गरेको िथयो, यस साँढलेाई पिन त्यस्तै गरोस,् र पजुारीले
मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गन छ, र ितनीहरूलाई क्षमा हुने छ । 21 त्यसले साँढलेाई छाउनीको बािहर लगोस ्र पिहलो
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साँढलेाई झै ँ त्यसले त्यो जलाओस ्। यो नै समदुायको िन म्त पापब ल हो । 22 शासन गन कोहीले उसका परम भु परमशे् वरले
नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुराहरूमध्ये कुनै गरी अजानमा पाप गदर्छ, र त्यो दोषी ठह रयो भन,े 23 त्यसले गरेको पाप उसलाई
कट ग रदँा, त्यसले ब लको िन म्त िनष् खोट बोको ल्याओस ्। 24 त्यसले त्यस बोकोको टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस ्

र परम भकुो अिग होमब ललाई मान स्थानमा त्यसलाई मारोस ्। यो पापब ल हो । 25 पजुारीले आफ्नो औलँाले पापब लको
रगत लएर होमब लको वदेीका िसङहरूमा लगाओस,् र होमब लको वदेीको फेदमा त्यसले त्यसको रगत खन्याओस ् ।
26 मलेब लको बोसोझै ँ त्यसले जम्मै बोसो वदेीमा जलाओस ्। त्यस शासकको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र
त्यस शासकलाई क्षमा हुने छ । 27 यिद आम मािनसमध्ये कसलैे परम भलुे उसलाई नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुराहरूमध्ये
कुनै गरी अजानमा पाप गदर्छ, 28 र त्यसले गरेको पाप उसलाई कट ग रदँा त्यसले आफ्नो दोष स्वीकाछर् भन,े त्यसले आफूले
गरेको पापको िन म्त एउटा िनष् खोट बा ी ब लको लािग ल्याओस ्। 29 त्यसले त्यस पापब लको टाउकोमािथ आफ्नो हात
राखोस ्र होमब लकै स्थानमा त्यस पापब ललाई मारोस ्। 30 पजुारीले केही रगत आफ्नो औलँामा लएर होमब लको वदेीका
िसङहरूमा लगाओस ् । बाँकी रगतचािह ँ त्यसले वदेीको फेदमा खन्याओस ् । 31 मलेब लबाट झै ँ त्यसले जम्मै बोसोलाई
काटी िझकोस ् । परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त पजुारीले त्यो वदेीमा जलाओस ् । पजुारीले त्यस मािनसको
िन म्त ाय श् च गन छ, र उसलाई क्षमा हुने छ । 32 यिद त्यस मािनसले पापब लको िन म्त भडेाको बच् चा ल्याउछँ भन,े
त्यसले एउटा िनष् खोट पाठी ल्याओस ्। 33 त्यसले आफ्नो हात त्यस पापब लको टाउकोमािथ राखोस ्र होमब ललाई मान
स्थानमा त्यसलाई पापब लको िन म्त मारोस ्। 34 पजुारीले पापब लको केही रगत आफ्नो औलँामा लएर होमब लको वदेीका
िसङहरूमा लगाओस,् र त्यसको जम्मै रगत त्यसले वदेीको फेदमा खन्याओस ्। 35 मलेब लको िन म्त चढाइएको भडेाको
बच् चाको बोसोझै ँ त्यसले जम्मै बोसो काटी िझकोस,् र पजुारीले परम भकुो वदेीमािथको होमब लमा त्यो जलाओस ्। पजुारीले
त्यस मािनसले गरेको पापको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यस मािनसलाई क्षमा हुने छ ।

5
1 यिद कसलैे आफूले दखेकेो वा सनुकेो कुनै कुराको साक्षी भएर पिन त्यस कुराको गवाही िदनपुन अवस्थामा गवाही

निदएको कारणले पाप गदर्छ भन,े त्यो दोषी हुने छ । 2 वा परमशे् वरले अशु ठहराउनभुएको कुनै कुरा कसलैे छोयो भन,े चाहे
त्यो कुनै अशु वन-पश,ु पाल्त ु पश ु वा घ ने पशकुो मतृ शरीर होस,् त्यसले त्यो अजानमा छोएको भए तापिन त्यो अशु र
दोषी हुने छ । 3 वा त्यसले कसकैो अशु ता छोयो भन,े चाहे त्यो अशु ता जसेकैु होस,् र त्यसबारे त्यो अजान छ भन,े त्यसबारे
त्यसलाई थाहा भएपिछ त्यो दोषी हुने छ । 4 वा कसलैे खराब वा असल गनर् आफ्नो मखुबाट िवचारै नगरेर िक रया हाल्छ
भन,े त्यसले जसेकैुको िक रया हालकेो भए तापिन, यिद त्यसबारे त्यो अजान छ भन,े त्यसबारे त्यसलाई थाहा भएपिछ त्यो
यी सबै कुराहरूमा दोषी हुने छ । 5 यी कुराहरूमा कोही दोषी ठह रएपिछ त्यसले जसेकैु पाप गरेको भए तापिन त्यसले त्यो
स्वीकार गन ुर्पछर् । 6 त्यसपिछ त्यसले आफूले गरेको पापको िन म्त परम भकुहाँ दोषब लको रूपमा बगालबाट पोथी पश,ु
पाठी वा बा ी पापब लको िन म्त ल्याओस,् र त्यसको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ । 7 यिद त्यससगँ पाठी
िकन् ने औकात छैन भन,े त्यसले आफ्नो पापको िन म्त परम भकुहाँ दोषब लको रूपमा दईुवटा ढुकुर वा दईुवटा परेवाका बच् चा
ल्याओस,् एउटाचािह ँ पापब लको िन म्त र अक होमब लको िन म्त । 8 त्यसले त्यो पजुारीकहाँ ल्याओस,् जसले पिहला
एउटालाई पापब लको िन म्त अपर्ण गन छ । त्यसले त्यसको घाँटीबाट त्यसको टाउको िनमोठोस,् तर त्यसको शरीरबाट
त्यसलाई पणूर् रूपमा नछुटाओस ् । 9 त्यसपिछ त्यसले पापब लको केही रगत वदेीको व रप र छक स,् र बाँकी रगतचािह ँ
वदेीको फेदमा खन्याओस ् । योचािह ँ पापब ल हो । 10 त्यसपिछ िनदशनहरूमा वणर्न ग रएअनसुार त्यसले दो ो चरोलाई
होमब लको रूपमा अपर्ण गरोस,् र त्यसले गरेको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र त्यस मािनसलाई क्षमा हुने
छ । 11 तर यिद त्यससगँ दईु ढुकुर वा दईु परेवाका बच् चा िकन् ने औकात छैन भन,े त्यसले आफ्नो पापको िन म्त ब लको
रूपमा आधा पाथी मिसनो िपठोको पापब ल ल्याओस ्। त्यो पापब ल भएको कारण त्यसले त्यसमा तले वा धपू नराखोस ् ।
12 त्यसले त्यो पजुारीकहाँ ल्याओस,् र पजुारीले त्यसबाट एक मु ी िचन्हको रूपमा लएर परम भकुो िन म्त वदेीमा आगोको
ब लमािथ जलाओस ् । यो पापब ल हो । 13 त्यस मािनसले गरेका सबै पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र त्यस
मािनसलाई क्षमा हुने छ । अन् नब लमा झै ँ भटेीबाट बाँकी रहकेो जित सबै पजुारीको हुने छ’ ।” 14अिन परम भु मोशासगँ यसो
भनरे बोल् नभुयो, 15 “यिद कसलैे अजानमा परम भकुा कुराहरूको सम्बन्धमा पाप गदर्छ र अिवश् वासपवूर्क काम गदर्छ भन,े
त्यसले परम भकुहाँ आफ्नो दोषब ल ल्याओस ्। यो ब लचािह ँ दोषब लको रूपमा बगालको िनष् खोट भडेा होस;् जसको मलू्य
पिव स्थानको चाँदीको शकेेल बराबरको हुनपुछर् । 16 जे पिव छ त्यसको िवरु गरेको पापको कारण त्यसले परम भलुाई
सन् न तलु्याउनपुछर्, र त्यसमा पाँचौँ भाग थपरे पजुारीलाई िदनपुछर् । त्यसपिछ दोषब लको त्यो भडेा लएर पजुारीले त्यस

मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यसलाई क्षमा हुने छ । 17 परम भलुे नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएको कुनै कुरा कसलैे
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गदर्छ भन,े त्यसबारे त्यो अजान भए तापिन, त्यो दोषी हुने छ र आफ्नो दोषको भार त्यसले आफँै बोक् नपुछर् । 18 त्यसले
बगालबाट च लत मलू्य बराबरको एउटा िनष् खोट भडेा पजुारीकहाँ दोषब लको रूपमा ल्याओस ्। त्यसले अजानमा गरेको
पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र त्यसलाई क्षमा हुने छ । 19 यो दोषब ल हो, र त्यो िनश् चय नै परम भकुो अिग
दोषी छ ।”

6
1 परम भु यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो, 2 “यिद कसलैे िवश् वासमा कायम भएको कुनै कुरा, वा वास्ता गनर्का िन म्त

भनरे उसलाई राख् न िदइएको वा चोरी भएको कुनै कुराको िवषयमा परम भकुो िवरु पाप गदर्छ र िवश् वासहीन कायर् गदर्छ,
वा आफ्नो िछमकेीमािथ त्यसले अत्याचार गदर्छ भन,े 3 वा आफ्नो िछमकेीको कुनै हराएको कुरा त्यसले पाएर त्यसबारे झटुो
बोल्छ, वा झटुो िक रया हाल्छ, वा मािनसहरूले पाप गन यी कायर्हरूजस्तो कुनै गदर्छ भन,े 4 र यिद त्यसले पाप गरेको छ र
त्यो दोषी ठह रयो भन,े त्यसले चोरी गरेर वा अत्याचार गरेर लएको, वा त्यसको िजम्मामा भएको, वा हराएर त्यसले पाएको
सबै िफतार् गरोस ् । 5 साथ,ै त्यसले कुनै िवषयमा झटुो िक रया हालकेो भए, त्यो दोषी ठह रएको िदनमा त्यसले त्यो पणूर्
रूपमा िफतार् गरोस,् र त्यसको मलू्यको पाँचौँ भाग थपरे त्यसको मा लकलाई िदओस ्। 6 त्यसपिछ त्यसले परम भकुो अिग
बगालबाट च लत मलू्य बराबरको एउटा िनष् खोट भडेा दोषब ल ल्याओस ् र पजुारीलाई िदओस ्। 7 पजुारीले परम भकुो
अिग त्यसको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यसले जसेकैु गरेर दोषी भएको भए तापिन त्यसलाई क्षमा हुने छ ।” 8 अिन
परम भु यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो, 9 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई यसो भनरे आज्ञा गन ूर्, ‘होमब लको िविध यस्तो
रहकेो छः होमब ल रातभर र िबहानसम्मै वदेीको चलु्होमािथ रहोस,् र वदेीको आगो ब लरहोस ्। 10 पजुारीले आफ्ना सतूीका
पोशाकहरू र िभ ी वस् हरू पिह रने छ । होमब ल पणूर् रूपमा आगोमा ज लसकेपिछ त्यसबाट िनस्केको खरानी त्यसले
लने छ, र त्यस खरानीलाई वदेीको छेउमा राख् ने छ । 11 त्यसले आफ्ना वस् हरू फुकाल् ने छ र छाउनीभन्दा बािहर श ु

स्थानमा खरानी लजैानको िन म्त अक वस् पिह रने छ । 12 वदेीको आगोलाई भने बा लराख् न ू । त्यो निनभोस,् र पजुारीले
हरेक िबहान त्यसमा दाउरा बालोस ्। त्यसले आवश् यक भएअनसुार त्यसमा होमब ललाई िमलाएर राख् ने छ, र मलेब लको
बोसोलाई त्यसमा जलाउने छ । 13 वदेीमा आगो िनरन्तर बा लराख् न ू । त्यो निनभोस ्। 14 अन् नब लको िविध यस्तो रहकेो छ
। परम भकुो अिग वदेीको साम ु हारूनका छोराहरूले त्यो अपर्ण गरून ्। 15 अन् नब लको िपठो, तले र धपूबाट पजुारीले एक
मु ी िचन्हको रूपमा लएर िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त वदेीमा जलाउने छ । 16 हारून र उसका छोराहरूले त्यस भटेीबाट
बाँकी रहकेा सबै खाऊन ्। त्यो सबै खिमर नराखीकन कुनै एउटा पिव स्थानमा खाइनपुछर् । ितनीहरूले त्यो भटे हुने पालको
चोकमा खाऊन ्। 17 त्यो खिमर राखरे पकाउनहुुदँनै । आगो ारा ग रने मरेा ब लहरूबाट ितनीहरूको भाग हुनलाई मलैे त्यो
िदएको छु । पापब ल र दोषब लझै ँ यो अित पिव छ । 18 तरेा मािनसहरूको पसु्तामा सधै,ँ हारूनको वशंबाटको कुनै परुुषले
आगोबाट परम भकुो िन म्त चढाइएको ब लबाट आफ्नो िहस्साको रूपमा त्यो खान सक् ने छ । जसले ती छुन्छ त्यो पिव हुने
छ ।’ ” 19 यसकैारण परम भु मोशासगँ यसो भनरे फे र बोल् नभुयो, 20“हारून र त्यसका छोराहरूले हरेक छोराको अिभषके
गन िदनमा परम भलुाई अपर्ण गन ब ल यस कार रहकेो छः िनयिमत अन् नब लझै ँ आधा पाथी मिसनो िपठो, आधाचािह ँ
िबहान र आधा साँझ । 21 त्यसलाई पकाउने भाँडामा तलेसगँ िमसाएर बनाइयोस ्। त्यो िभजपेिछ िभ ल्याउन ू। त्यो पाकेपिछ
अन् नब ललाई टु ा गरी परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त अपर्ण ग रयोस ् । 22 धान पजुारीका छोराहरूमध्ये
हुनवेाला धान पजुारीले त्यो अपर्ण गरोस ् । सधै ँ आज्ञा ग रएझै ँ ती सबै परम भकुो िन म्त जलाइयोस ् । 23 पजुारीका सबै
अन् नब ल पणूर् रूपमा जलाइयोस ्। त्यो खानहुुदँनै ।” 24 परम भु मोशासगँ यसो भनरे फे र बोल् नभुयो, 25 “हारून र त्यसका
छोराहरूलाई यसो भन,् ‘पापब लको िविध यस्तो रहकेो छः परम भकुो अिग होमब ललाई जनु ठाउँमा म रन्छ पापब ललाई
पिन त्यहीँ मान ूर् । यो अित पिव हो । 26 पापको िन म्त अपर्ण गन पजुारीले नै त्यो खाओस ्। भटे हुने पालको चोकको कुनै
एउटा पिव स्थानमा त्यो खाइनपुछर् । 27 त्यसको मास ु छुने सबै कुरा पिव हुने छ, र यिद कुनै वस् मा रगतको िछट्का लागकेो
भए त्यस िछट्का लागकेो ठाउँलाई पिव स्थानमा धनु ू । 28 तर त्यो उमाल् न योग ग रएको माटोको भाँडालाई भने फुटाउन ू।
यिद त्यो काँसाको भाँडामा उमा लएको भए, त्यसलाई माँझरे सफा पानीले धनु ू । 29 पजुारीहरूमध्ये जनुसकैु परुुषले त्यसबाट
खान सक्छ िकनभने त्यो अित पिव हो । 30 तर पिव स्थानमा ाय श् च गनर्को िन म्त भटे हुने पालिभ ल्याइएको कुनै
पिन पापब लको रगत भने नखान ू । त्यो जलाइनपुछर् ।

7
1 दोषब लको िविध यस्तो रहकेो छ । यो अित पिव हो । 2 दोषब ललाई मान स्थानमा नै ितनीहरूले त्यो मारून,् र वदेी

व रप रको सबै ठाउँमा त्यसको रगत छकूर् न ।् 3 त्यसिभ भएका सबै बोसो अपर्ण ग रने छः अथार्त ब्ोसे पचु्छर, िभ ी अङ्गहरू
ढाक् ने बोसो, 4 दवुै मगृौला र ितनलाई ढाक् ने बोसो, कम्मरनरेको बोसो, र मगृौलासगँै कलजेोलाई ढाक् ने बोसो सबै िझक् न ू ।
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5 पजुारीले आगो ारा चढाइने ब लको रूपमा यी सबै भागहरूलाई वदेीमा जलाओस ् । यो दोषब ल हो । 6 पजुारीहरूमध्ये
सबै परुुषले यस ब लबाट केही भाग खान सक्छन ् । यो कुनै पिव ठाउँमा खान ू िकनभने यो अित पिव हो । 7 पापब ल
पिन दोषब लजस्तै हो । यी दवुकैा एउटै िविध छन ् । ितनीहरूका िन म्त ाय श् च गन पजुारीकै ती हुने छन ् । 8 अरूको
होमब ललाई अपर्ण गन पजुारीले त्यस होमब लको छाला आफ्नो िन म्त राख् न सक्छ । 9 चलुोमा बनाइएका सबै अन् नब ल
र ताइताप् के वा ताउमा पकाइएका सबै ब ल अपर्ण गन पजुारीकै हुने छ । 10 सकु् खा वा तलेसगँ िमसाइएका सबै अन् नब ल
समान रूपमा हारूनका वशंको हुने छ । 11 परम भलुाई मािनसहरूले अपर्ण गन मलेब लको भटेीको िविध यस्तो रहकेो छ ।
12 यिद कसलैे त्यो धन्यवाद िदनको िन म्त अपर्ण गदर्छ भन,े त्यसले त्यो खिमर नराखी तलेमा िमसाएर बनाइएको रोटी, खिमर
नराखी मािथबाट तले लगाइएको रोटी, र मिसनो िपठोलाई तलेमा िमसाएर बनाइएको रोटीको भटेी ारा अपर्ण गरोस ्। 13साथ,ै
धन्यवाद िदनको िन म्त, आफ्नो मलेब लिसत त्यसले खिमर राखरे बनाइएको रोटी पिन अपर्ण गरोस ्। 14 परम भकुो िन म्त
अपर्ण ग रएको भटेीस्वरूप यी ब लहरूका हरेक कारबाट एउटा-एउटा त्यसले अपर्ण गरोस ्। यो भटेी मलेब लको रगतलाई
वदेीमा छकर् ने पजुारीकै हुने छ । 15 धन्यवाद िदनको िन म्त मलेब ल अपर्ण गन मािनसले आफ्नो ब लदानको मास ु ब लकै
िदनमा खान ू । त्यसबाट कि पिन अक िबहानीको िन म्त त्यसले नछोडोस ् । 16 तर यिद त्यसको भटेी ितज्ञाको िन म्त
ब लदान भएमा, त्यसले ब लदानलाई अपर्ण गन िदनमा नै त्यो खाइयोस,् तर त्यसबाट बाँकी रहकेो जित अक िदन खान
सिकने छ । 17 तर ते ो िदनसम्म ब लदानको जे जित मास ु बाँकी रहन्छ, त्योचािह ँ जलाइयोस ्। 18 यिद कसकैो मलेब लको
मास ु त े ो िदनमा खाइयो भन,े त्यो स्वीका रने छैन, न त त्यो अपर्ण गनको िन म्त अपर्ण ग रएको गिनने छ । यो अित घिृणत
कुरो हो, र यो खाने मािनसले आफ्नो पापको दोष बोिकरहने छ । 19 कुनै पिन अशु कुरा छोएको मास ु नखान ू। त्यो जलाइयोस ्
। अरू मासचुािह ँ जनु श ु छ, त्यसले खाओस ् । 20 तर यिद परम भकुो मलेब लको भटेीबाट कुनै अशु मािनसले खान्छ
भन,े त्यो क् त आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ् । 21 यिद कसलैे कुनै अशु कुरा जस्तै कुनै मािनस वा अशु
पश,ु वा कुनै अशु र तचु्छ वस्तकुो अशु तालाई छोएर परम भकुो मलेब लको भटेीको मास ु खायो भन,े त्यो क् त आफ्ना
मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ् ।’ ” 22 अिन परम भु यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो, 23 “इ ाएलका मािनसहरूलाई
यस्तो भन,् ‘ितमीहरूले कुनै गोरु, वा भडेा वा बोकोको बोसो नखान ू । 24 ब लको रूपमा अपर्ण नगरी मरेको पशकुो बोसो,
वा वन-पशहुरूले मारेको पशकुो बोसो अरू कामको िन म्त योग गनर् िमल्छ, तर िनश् चय नै त्यो नखान ू । 25 परम भकुो
िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको िन म्त मािनसहरू ारा अपर्ण गनर् बाँकी पशकुो बोसो जसले खान्छ, त्यो क् त आफ्ना
मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ्। 26 ितमीहरूका घरहरूमा कुनै पक्षी वा पशकुो रगत नखान ू । 27 जसले रगत खान्छ, त्यो
आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ्’ ।” 28 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 29 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो
भन,् ‘परम भलुाई मलेब लको भटेी अपर्ण गन मािनसले आफ्नो ब लदानको भाग परम भकुहाँ ल्याओस ् । 30 आगो ारा
परम भलुाई अपर्ण ग रने ब लदानचािह ँ त्यस मािनसको आफ्नै हातबाट ल्याइयोस ्। त्यसले ब लको छातीिसत त्यसको बोसो
पिन ल्याओस,् र छातीचािह ँ परम भकुो अिग डोलाइने ब लको रूपमा डोलाइयोस ्। 31 पजुारीले बोसोलाई वदेीमा जलाओस,्
तर छातीचािह ँ हारून र त्यसका वशंको हुने छ । 32 तैलँ े पजुारीलाई तरेा मलेब लहरूबाट ब लदानको रूपमा दािहने िफला भटेी
िदन ू । 33 हारूनका सन्तानहरूमध्ये मलेब लहरूको रगत र बोसोलाई अपर्ण गन पजुारीले ब लदानबाट दािहने िफला िहस्साको
रूपमा लओस ् । 34 िकनभने मलै े इ ाएलका मािनसहरूबाट डोलाइने ब लको छाती र योगदानको रूपमा िफला लएको
छु, र ती पजुारी हारून र त्यसका छोराहरूलाई सदाको िन म्त िहस्सास्वरूप िदइएको छ । 35 पजुारीको कायर्मा परम भकुो
िन म्त सवेा परु् याउनलाई हारून र त्यसका सन्तानलाई मोशाले अपर्ण गरेको िदनमा परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाइएको
ब लदानबाट ितनीहरूका िन म्त िहस्सा यही नै हो । 36 परम भलुे पजुारीहरूलाई अिभषके गन ुर्भएको िदनमा इ ाएलका
मािनसहरूबाट ितनीहरूलाई िदनको िन म्त उहाँले आज्ञा गन ुर्भएको िहस्सा यही नै हो । सबै पसु्ताहरूमा यो ितनीहरूकै िहस्सा
हुने छ । 37 होमब ल, अन् नब ल, पापब ल, दोषब ल, अिभषकेको ब ल र मलेब लका िविध यी नै हुन,् 38 जनु परम भलुे
सीनकैो मरुभिूममा इ ाएलका मािनसहरूलाई आफ्ना ब लदानहरू परम भलुाई अपर्ण गन ूर् भनी आज्ञा िदनभुएको िदनमा सीनै
पवर्तमा मोशालाई आज्ञा गन ुर्भयो’ ।”

8
1 परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई वस् हरू र अिभषके गन तले, पापब लको साँढ,े

दईुवटा भडेा र अखिमरी रोटीको डालोसिहत ल्याउन ू। 3भटे हुने पालको वशे ारमा सबै समदुायलाई भलेा गन ूर् ।” 4परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ उनले गरे, र सबै समदुाय भटे हुने पालको वशे ारमा भलेा भए । 5 अिन मोशाले समदुायलाई भन,े
“परम भलुे गन ूर् भनरे आज्ञा गन ुर्भएको यही नै हो ।” 6 मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई ल्याएर पानीले धोए । 7 उनले
हारूनलाई दौरा लगाइिदए र ितनको कम्मरमा िफता लगाइिदए, अिन ितनलाई लबदेा पिहराइिदएर एपोद लगाइिदए, र असल
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कारले बिुनएको पटुकाले एपोद कसे अिन बाँिधिदए । 8 उनले ितनलाई छाती-पाता लगाइिदए, र छाती-पातामा ऊरीम र
तमु्मीम रा खिदए । 9 उनले ितनको िशरमा फेटा लगाइिदए, र परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ त्यस फेटाको अगािडप
सनुको पाता, अथार्त ् पिव मकुुट लगाइिदए । 10 मोशाले अिभषके गन तले लएर पिव वासस्थान र त्यसमा भएका सबै
कुरालाई अिभषके गरे र परम भकुो िन म्त ती अलग गरे । 11 उनले सात पटक वदेीमा तले छक, अिन वदेी र त्यसका सबै
भाँडाकँुडाहरू, धनुे बाटा र त्यसको फेदसमते परम भकुो िन म्त अलग गनर्लाई अिभषके गरे । 12उनले केही अिभषके गन तले
हारूनको िशरमा खन्याए र ितनलाई पिन परम भकुो िन म्त अलग गनर्लाई अिभषके गरे । 13 मोशाले हारूनका छोराहरूलाई
ल्याएर दौरा पिहराइिदए । परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार उनले ितनीहरूका कम्मरमा िफता लगाइिदए र ितनीहरूका
िशरमा सतुीको कपडाको फेटा बे रिदए । 14 मोशाले पापब लको साँढे ल्याए, अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्ना हात
त्यस पापब लको साँढकेो टाउकोमािथ राखे । 15 उनले त्यो मारे, र रगत लएर आफ्नो औलँाले वदेीका िसङहरूमा लगाए,
अिन वदेीलाई पिव गराएर वदेीको फेदमा रगत खन्याए, र त्यसको िन म्त ाय श् च गनर्लाई वदेीलाई परम भकुो िन म्त
अलग गरे । 16 मोशाले िभ ी भागहरूमा भएका सबै बोसो, कलजेोलाई ढाक् ने भाग, दवुै मगृौला र ितनका बोसो लए र ती
सबै वदेीमा जलाए । 17 तर परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ उनले त्यो साँढ,े त्यसको छाला, त्यसको मास,ु र गोबरलाई
छाउनीबािहर जलाए । 18 मोशाले होमब लको िन म्त भडेालाई अपर्ण गरे, अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्ना हात त्यस
भडेाको िशरमा राखे । 19 उनले त्यो मारे र त्यसको रगतलाई वदेीको सबिैतर छक । 20 उनले त्यस भडेालाई टु ा-टु ा गरी
काटे र त्यसको टाउको, ती टु ाहरू र बोसोलाई जलाए । 21 उनले त्यसका िभ ी भागहरू र खु ाहरूलाई पानीले पखाल,े र
परैु भडेालाई वदेीमा जलाए । त्यो होमब ल िथयो र परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ त्यसले परम भकुो िन म्त आगो ारा
चढाइने ब लदानस्वरूप िमठो सगुन्ध िदयो । 22 अिन मोशाले अक भडेा, अथार्त ्पिव ीकरणको भडेा पिन अपर्ण गरे, अिन
हारून र ितनका छोराहरूले आफ्ना हात त्यस भडेाको िशरमा राखे । 23 हारूनले त्यो मारे, र मोशाले त्यसको केही रगत लएर
हारूनको दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र दािहने ख ु ाको बढुी औलँामा लगाइिदए । 24 उनले हारूनका
छोराहरूलाई ल्याए, र ितनीहरूका दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा र दािहने ख ु ाको बढुी औलँामा केही रगत
लगाइिदए । त्यसपिछ मोशाले त्यसको रगत वदेीको सबिैतर छक । 25 उनले बोसो, बोस-ेपचु्छर, िभ ी भागहरूमा भएका सबै
बोसो, कलजेोलाई ढाक् ने भाग, दवुै मगृौला र त्यसको बोसो, र दािहने िफला लए । 26 परम भकुो साम ु भएको अखिमरी
रोटीको डालोबाट उनले एउटा अखिमरी रोटी, एउटा तले िमसाइएको रोटी र एउटा पापड लएर बोसो र दािहने िफलामा राखे
। 27 उनले ती सबै हारून र ितनका छोराहरूका हातमा राखे र डोलाइने ब लस्वरूप परम भकुो अिग डोलाए । 28 त्यसपिछ
मोशाले ती सबै ितनीहरूका हातबाट लए र होमब लको िन म्त वदेीमा जलाए । िमठो सगुन्ध िदने अिभषकेको ब ल यही
िथयो । 29 मोशाले रोटी लए र परम भकुो िन म्त डोलाइने ब लको रूपमा डोलाए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ
पजुारी-अपर्णको भडेा मोशाकै भाग िथयो । 30 मोशाले वदेीमा भएको केही अिभषके गन तले र रगत लए, अिन हारून,
ितनका वस् , ितनका छोराहरू र ितनीसगँै ितनका छोराहरूका वस् मा छिकर् िदए । यसरी उनले हारून र ितनका वस् , र ितनका
छोराहरू र ितनीहरूका वस् सबै परम भकुो िन म्त अलग गरे । 31 यसकैारण मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई भन,े “भटे
हुने पालको वशे ारमा मासलुाई उमाल्न,ू र मलैे ‘हारून र ितनका छोराहरूले खाऊन’् भनरे आज्ञा गरेझै ँ अिभषकेको डालोमा
भएको रोटीसिहत त्यसलाई त्यहीँ खाओ । 32 मास ु र रोटीबाट जे बाँकी हुन्छ त्यसलाई जलाउन ू । 33 ितमीहरूको अपर्णको
काम परुा नभएसम्म अथार्त ् सात िदनसम्म भटे हुने पालको वशे ारभन्दा बािहर नजान ू । िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई
सात िदनसम्म अिभषके गन ुर्हुने छ । 34 आजको िदनमा जे ग रयो, त्यो ितमीहरूको ाय श् च को िन म्त परम भलुे आज्ञा
गन ुर्भएको हो । 35 ितमीहरू भटे हुने पालको वशे ारमा सात िदनसम्म िदन र रात बस् न,ू र परम भकुो आज्ञा मान् न,ू अिन
ितमीहरू मन छैनौ, िकनभने मलाई यस्तै आज्ञा भएको छ ।” 36 यसकैारण हारून र ितनका छोराहरूले परम भलुे मोशा ारा
आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा गरे ।

9
1आठौँ िदनमा मोशाले हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई बोलाए । 2उनले हारूनलाई भन,े “पापब लको

िन म्त बगालबाट एउटा बाछो, र होमब लको िन म्त एउटा िनष् खोट भडेा लएर परम भकुो अिग अपर्ण गन ूर् । 3 इ ाएलका
मािनसहरूलाई यसो भन् न,ू ‘पापब लको िन म्त एउटा बोको र होमब लको िन म्त एक-एक वषर्को िनष् खोट बाछो र भडेाको
बच् चा लन,ू 4 र परम भकुो अिग ब लदानको िन म्त मलेब लस्वरूप एउटा साँढे र एउटा भडेा, र तले िमसाइएको अन् नब ल
लन,ू िकनभने आज परम भु ितमीहरूकहाँ दखेा पन ुर्हुने छ ।’ ” 5 यसकैारण मोशाले भनअेनसुार ितनीहरूले सबै कुरा भटे हुने

पालमा ल्याए, र इ ाएलका सबै समदुाय परम भकुो साम ुआई खडा भए । 6अिन मोशालेभन,े “परम भकुो मिहमा ितमीहरूको
साम ु कट होस ्भनरे उहाँले ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका कुरा यी नै हुन ् ।” 7 मोशाले हारूनलाई भन,े “परम भलुे आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ वदेीको निजक आऊ र आफ्नो पापब ल र होमब ल अपर्ण गर, र आफ्नै िन म्त र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च
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गर, र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च स्वरूप ब लदानलाई अपर्ण गर ।” 8 यसकैारण हारून वदेीको निजक गए अिन आफ्नै
िन म्त पापब लको बाछो मारे । 9 हारूनका छोराहरूले ितनको साम ु रगत ट याए, अिन ितनले आफ्नो औलँालाई रगतमा
चोपरे वदेीका िसङहरूमा लगाए, र त्यसपिछ ितनले रगतलाई वदेीको फेदमा खन्याए । 10 तर परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ ितनले बोसो, मगृौलाहरू, र कलजेोलाई ढाक् ने भागलाई पापब लस्वरूप वदेीमा जलाए । 11 मास ु र छाला भने
छाउनीभन्दा बािहर जलाइयोस ् । 12 हारूनले होमब ललाई जलाए, र ितनका छोराहरूले ितनलाई रगत िदए र ितनले त्यो
रगतलाई वदेीको सबिैतर छक । 13 ितनीहरूले होमब ललाई टु ा-टु ा गरी टाउकोसमते ितनलाई िदए र ितनले ती सबै वदेीमा
जलाए । 14 ितनले िभ ी भागहरू र खु ाहरूलाई धोए र ती सबलैाई वदेीको होमब लमािथ जलाए । 15 हारूनले मािनसहरूका
ब लदानको भटेीस्वरूप एउटा बोको अपर्ण गरे, र ितनीहरूका पापको िन म्त ब लदानको रूपमा त्यसलाई लएर मारे; ितनले
पिहलो बोकोलाई गरेझै ँ यसलाई पिन पापको िन म्त ब लदान गरे । 16 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले होमब ललाई अपर्ण
गरे । 17 ितनले अन् नब ल अपर्ण गरेपिछ त्यसबाट एक मु ी लए अिन त्यही िबहानीको होमब लसगँै त्यसलाई वदेीमा जलाए
। 18 ितनले त्यो साँढे र मािनसहरूको िन म्त चढाइने मलेब लको भडेालाई पिन मारे । हारूनका छोराहरूले ितनलाई रगत िदए,
र ितनले त्यो वदेीको सबिैतर छक । 19 तर ितनीहरूले त्यस साँढे र भडेाको बोसो, बोस-ेपचु्छर, िभ ी भागहरूलाई ढाक् ने
बोसो, मगृौलाहरू, र कलजेोलाई ढाक् ने भागलाई काटी िनकाले । 20 आफूले काटेर िनकालकेा भागलाई लएर ितनीहरूले
छातीमा राख,े अिन हारूनले बोसोलाई वदेीमा जलाए । 21 मोशाले आज्ञा गरेझै ँ हारूनले छाती र दािहने िफलालाई परम भकुो
अिग डोलाइने ब लझै ँ डोलाए । 22 त्यसपिछ हारूनले आफ्ना हात मािनसहरूतफर् उठाएर ितनीहरूलाई आिशष ् िदए, अिन
पापब ल, होमब ल र मलेब ल अपर्ण गन स्थानबाट ितनी तल झरे । 23 मोशा र हारून भटे हुने पालिभ पसरे बािहर आए
अिन मािनसहरूलाई आिशष ्िदए, अिन परम भकुो मिहमा सबै मािनसहरूको साम ु कट भयो । 24 परम भबुाट आगो बािहर
िन स् कयो र वदेीको होमब ल र बोसोलाई भस् म पा रिदयो । जब सारा मािनसहरूले यो दखे,े ितनीहरू उच् च सोरमा कराए र
आफ्नो िशर िनहुराए ।

10
1 हारूनका छोराहरू नादाब र अबीहू दवुलै े हारूनको धपुौरो लए र त्यसमा आगो र धपू राखे । अिन ितनीहरूले परम भलुे

आज्ञा नगन ुर्भएको आगो उहाँको साम ु अपर्ण गरे । 2 यसकैारण परम भकुो सामबुाट आगो िन स् कयो र ितनीहरूलाई भष् म
ग रिदयो, र ितनीहरू परम भकुो साम ु मरे । 3अिन मोशाले हारूनलाई भन,े “परम भलुे भन् नभुएको कुरा यही हो, ‘मरेो निजक
आउनहेरू सबलैाई म मरेो पिव ता कट गन छु । म सबै मािनसहरूका साम ु मिहिमत हुने छु ।’ ” हारूनले केही बोलनेन ्।
4मोशाले हारूनका काका उज् जीएलका छोराहरू मीशाएल र एलसाफानलाई बोलाएर भन,े “यहाँ आओ र पिव वासस्थानबाट
आफ्ना भाइहरूलाई िनकालरे छाउनीभन्दा बािहर लजैाओ ।” 5 यसकैारण मोशाले आज्ञा गरेझै ँ ितनीहरू पजुारीकै दौरा लगाएर
निजक आए र ितनीहरूलाई छाउनीबाट बािहर लगे । 6 त्यसपिछ मोशाले हारून र ितनका छोराहरू एलाजार र ईतामारलाई
यसो भन,े “ितमीहरूको िशरको केश नफुकाल, र आफ्ना वस् हरू नच्यात, अिन ितमीहरू मन छैनौ, र परम भु सबै समदुायसगँ

ोिधत हुनहुुने छैन । तर आफ्ना नातदेारहरू अथार्त ्समस्त इ ाएलको घरानालाई परम भकुो आगोले भष् म गरेकाहरूका िन म्त
िवलाप गनर् दओे । 7 ितमीहरूमािथ परम भकुा अिभषकेको तले भएको हुनाले ितमीहरू भटे हुने पालको वशे ारभन्दा बािहर
नजान,ू न ता ितमीहरू मन छौ ।” यसकैारण मोशाले आज्ञा गरेझै ँ ितनीहरूले गरे । 8 परम भु यसो भनरे हारूनसगँ बोल् नभुयो,
9 “त ँ र तसँगँै भएका तरेा छोराहरू भटे हुने पालिभ जाँदा मिदरा वा कुनै कडा म निपउन,ू न ता ितमीहरू मन छौ । पिव
र साधारण, अिन अशु र श ु िबच भदे गराउनको िन म्त, 10 ितमीहरूका सारा वशंमा यो सदाको िन म्त एउटा िविध होस,्
11 तािक मोशा ारा परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै िविधिवधानहरू ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई िसकाउन सक ।”
12 मोशाले हारून र ितनका बाँकी छोराहरू एलाजार र ईतामारलाई भन,े “परम भकुो साम ु आगो ारा ग रएको ब लदानबाट
बाँकी अन् नब ल लएर वदेीको छेउमा खिमर नराखी खाओ, िकनभने यो अित पिव छ । 13 ितमीहरूले त्यो पिव स्थानमा
खाओ, िकनभने परम भलुाई आगो ारा चढाइएका ब लदानहरूबाट यो तरेो र तरेा छोराहरूको भाग हो, िकनिक ितमीहरूलाई
यो कुरा बताउन मलाई आज्ञा भएको छ । 14 डोलाइएको छाती र परम भलुाई अपर्ण ग रएको िफला परम भलुाई हणयोग् य
हुने श ु ठाउँमा ितमीहरूले खान ू । ती भागहरू त ँ र तरेा छोराछोरीहरूले खान,ू िकनिक इ ाएलका मािनसहरूका मलेब लका
भटेीहरूबाट ती त ँर तरेा छोराहरूको भागमा िदइएका छन ।् 15 ितमीहरूले अपर्ण ग रएको िफला र डोलाइएको छाती,आगो ारा
चढाइने बोसोको ब लसगँै परम भकुो साम ु डोलाइनको िन म्त ल्याउन ू । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ती सदाको िन म्त तरेो र
तरेा छोराहरूको भाग हुने छन ्।” 16 त्यसपिछ मोशाले पापब लको बोकोको बारेमा सोध,े र त्यो जलाइएको रहछे भनरे उनले
थाहा पाए । यसकैारण हारूनका बाँकी रहकेा छोराहरू एलाजार र ईतामारसगँ उनी रसाएर यसो भन,े 17 “ितमीहरूले त्यो
पापब ललाई पिव वासस्थानको क्षे मा िकन खाएनौ, िकनिक त्यो अित पिव हो, र समदुायको पाप हटाउन र उहाँको साम ु
ितनीहरूका िन म्त ाय श् च गनर्का लािग परम भलुे त्यो ितमीहरूलाई िदनभुएको होइन र? 18 हरे, त्यसको रगत यस पिव
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वासस्थानमा ल्याइएको िथएन, यसकैारण मलैे आज्ञा गरेझै ँ ितमीहरूले िनश् चय नै त्यो पिव वासस्थानको क्षे मा खानपुन िथयो
।” 19 त्यसपिछ हारूनले मोशालाई जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् ितनीहरूले आज परम भकुो अिग पापब ल र होमब ल अपर्ण गरे,
अिन आज मलाई यस्तो हुन आयो । यिद मलैे त्यो पापब ल खाएको भए, के त्यो परम भलुाई मनपद हुने िथयो?” 20 जब
मोशाले यो सनु,े उनी सन्तषु् ट भए ।

11
1 परम भु मोशा र हारूनसगँ यसरी बोल् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन् न,ू ‘पथृ् वीमा भएका सबै पशहुरूमध्ये

ितमीहरूले खान िमल् ने जीिवत ाणीहरू यी नै हुन ् । 3 िच रएको खरु भएको र उ ाएर चबाउने सबै पश ु ितमीहरूले खान
िमल् छ । 4 तर, उ ाएर चबाउने वा िच रएको खरु मा भएको पशचुािह ँ ितमीहरूले नखान,ू जस्तै ऊँट, िकनभने त्यसले उ ाएर
चबाउछँ तर त्यसको खरु िच रएको हुदँनै । यसकारण त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हो । 5 अिन शापन िकनभने त्यसले
उ ाएर चबाउछँ तर त्यसको खरु िच रएको हुदँनै । त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हो । 6 अिन खरायो ितमीहरूका िन म्त
अशु हो िकनभने त्यसले उ ाएर चबाउछँ तर त्यसको खरु िच रएको हुदँनै । 7 अिन सुगँरुको खरु िच रएको भए तापिन
त्यसले उ ाएर चबाउदँनै । यसकैारण त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हो । 8 ितमीहरूले यी कुनै पशकुो मास ु नखान,ू न त
ितनीहरूको िसन ु छुन ू । यी ितमीहरूका िन म्त अशु हुन ् । 9 पानीमा पाइने ाणीहरूमा सागर वा नदीहरूमा पाइने पखटेा र
कत् ला भएका सबै ितमीहरूले खान िमल् छ । 10 तर सागर वा नदीहरूका सबै जीिवत ाणीहरू र पानीमा िहडँ्ने र पानीमा पाइने
सबै जीिवत ाणीहरू जसका पखटेा र कत् ला हुदँनैन,् ती ितमीहरूले घणृा गन ूर् । 11 ती घिृणत भएका हुनाल,े ितमीहरूले ितनका
मास ु नखान,ू र ितनका िसनलुाई पिन घणृा गन ूर् । 12 पानीमा पाइने ाणी जसका पखटेा र कत् ला हुदँनैन,् ती ितमीहरू ारा घिृणत
होस ्। 13 ितमीहरूले घणृा गन ुर्पन र खान नहुने पक्षीहरू यी हुनः् गरुड, िग , 14 चील, सबै कारका बसेारो, 15 सबै कारका
काग, 16 सतुरुमगुर् र हुचील, समु ीचरो, र सबै कारका बाज । 17 ितमीहरूले यी पक्षीहरूलाई पिन घणृा गन ूर्, सानो र ठुलो
लाटोकोसरेो, जलकाग, 18 राजहसं र धनसे, माछा खाने चील, 19सारस, सबै कारका बकुल् ला, फा चेरो र चमरेो । 20चार
खटु् टाले िहडँ्ने पखटेा भएका सबै िकराहरू ितमीहरूका िन म्त घिृणत हुन ् । 21 तर उड्ने िकराहरूमा चार खटु् टाले िहडँ्ने
र जिमनमा उ नको िन म्त खटु् टामा जोन हरू भएकाहरूचािह ँ ितमीहरूले खान िमल्छ । 22 ितमीहरूले कुनै पिन कारका
सलह, खइुल-ेसलह, िक ो, वा फटेङ् ो पिन खान िमल्छ । 23 तर चार खटु् टा भएका सबै उड्ने िकराहरूचािह ँ ितमीहरू ारा
घिृणत होस ्। 24 यिद ितमीहरूले यीमध्ये कुनकैो िसनलुाई छोयौ भने ितमीहरू साँझसम्म अशु हुने छौ । 25 जसले तीमध्ये
कसकैो िसन ु बोक् छ, उसले आफ्ना लगुा धोओस ्र साँझसम्मै त्यो अशु रहने छ । 26 हरेक पशु जसको खरु परैु िच रएको
छैन वा जसले उ ाएर चबाउदँनै, त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हुन्छ । ती छुने सबै अशु हुने छन ्। 27 चार खटु् टाले िहडँ्ने
पशहुरूमध्ये आफ्ना पन् जाले िहडँ्नचेािह ँ ितमीहरूका िन म्त अशु हुन्छन ्। त्यस्तो िसन ु छुने जो कोही साँझसम्म अशु हुने
छ । 28 त्यस्तो िसन ु बोक् ने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र साँझसम्म त्यो अशु रहोस ् । यी पशहुरू ितमीहरूका
िन म्त अशु हुने छन ्। 29 जिमनमा घ ने पशहुरूमा यी ाणीहरू ितमीहरूका िन म्त अशु हुने छनः् न्याउरीमसूो, मसूो, सबै
थरीका ठुलो छेपारो, 30 गोहोरो, सालक, भालमेङु् रो, बालवुाको छेपारो, र रङ्ग बदल् ने छेपारो । 31 घ ने पशहुरूमा यी सबै
ितमीहरूका िन म्त अशु हुने छन ् । ती मरेपिछ ती छुने सबै साँझसम्म अशु हुने छन ् । 32 ितनीहरूमध्ये कोही मरेर केही
कुरामािथ पर् यो भन,े त्यो वस्त ु काठ, कपडा, छाला, वा भाङ् रो, जे सकैुबाट बनकेो भए तापिन त्यो अशु हुने छ । त्यो जे
भए तापिन र त्यो जे सकैुको िन म्त योग हुने भए तापिन, त्यो पानीमा डुबाइनपुछर्, र त्यो साँझसम्म अशु रहने छ । त्यसपिछ
त्यो श ु हुने छ । 33 यिद कुनै माटोको भाँडोमा कुनै अशु ाणी पर् यो भन,े त्यस भाँडोमा भएको जसेकैु अशु हुने छ, र
ितमीहरूले त्यो भाँडोलाई नष् ट गन ूर् । 34 कुनै खान िमल् ने कुरामा त्यस्तो भाँडोको पानी पर् यो भने त्यो अशु हुन्छ । त्यस
भाँडोको कुनै पिन िपउने तरल पदाथर् अशु हुन्छ । 35 जनु कुरामािथ ितनीहरूको िसन ु खस् छ, त्यो वस्त ु भट् टी वा सानो चलुो
जे भए तापिन त्यसलाई टु ा-टु ा ग रनपुछर् । ती अशु हुन ्र ितमीहरूका िन म्त ती अशु रहून ्। 36 जरुवा वा दहको पानी
श ु रहने छ; तर ितनीहरूको िसन ु छुने सबै अशु हुन्छन ्। 37 यिद ितनीहरूको िसनकुो कुनै भाग छ रने िबउमा पर् यो भन,े ती
िबउहरू भने श ु नै रहन्छन ्। 38 तर यिद िबउमा पानी रा खएको भए, र ितनीहरूको िसनकुो कुनै भाग तीमािथ पर् यो भन,े ती
ितमीहरूका िन म्त अशु हुने छन ्। 39 ितमीहरूले खाने गरेका कुनै पश ु मर् यो भन,े त्यसको िसन ु छुने कोही पिन साँझसम्म
अशु हुने छ । 40 त्यस्तो िसन ु खाने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धनुपुछर् र त्यो साँझसम्म अशु रहने छ । त्यस्तो िसनबुाट
केही लने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र त्यो साँझसम्म अशु रहने छ । 41 जिमनमा घ ने सबै ाणी घिृणत हुनपुछर्
। ती नखान ू । 42 आफ्नो पटेले िहडँ्न,े वा सबै चार खटु् टा योग गरी िहडँ्न,े वा धरैे खटु् टा भएका जनुसकैु जिमनमा घ रे
िहडँ्ने ाणी ितमीहरूले नखान,ू िकनिक ती घिृणत हुनपुछर् । 43 कुनै पिन घ ने ाणीबाट ितमीहरू अशु नहुन;ू आफूलाई
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अपिव बनाउने गरी तीबाट ितमीहरू अशु नहुन ू । 44 िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । म पिव भएको कारण
ितमीहरूले आफैलाई पिव राख् नपुछर्, र यसकैारण ितमीहरू पिव होओ । जिमनमा घ ने कुनै पिन ाणीबाट ितमीहरूले
आफैलाई अपिव नबनाओ । 45 िकनभने ितमीहरूका परमशे् वर हुनलाई ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउने परम भु
म नै हु ँ । यसकैारण म पिव भएको हुनाले ितमीहरू पिव होओ । 46 सबै पश,ु पक्षी, पानीमा चलहल गन सबै जीिवत ाणी,
र जिमनमा घ ने सबै ाणीसम्बन्धी िविध यी नै हुन,् 47 जसका िबचमा अशु र श ु , र खान िमल् ने र निमल् ने ाणीहरू भनरे
छुट्ट् याउन जरुरी छ’ ।”

12
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन् न,ू ‘यिद कुनै स् ी गभर्वती भएर त्यसले छोरो

जन्माई भन,े त्यसको रजस् वलाका िदनहरूझै ँ त्यो सात िदनसम्म अशु रहने छे । 3 आठौँ िदनमा चािह ँ त्यस बालकको
खलडीको खतना ग रनपुछर् । 4 त्यसपिछ त्यस स् ीको रक् त ावको श ु करण तिे स िदनसम्म जारी रहने छ । त्यसको
श ु करणको समय परुा नभएसम्म त्यसले कुनै पिव कुरा छुनहुुदँनै वा पिव स्थानमा आउनहुुदँनै । 5 तर यिद त्यसले छोरी
जन्माई भन,े त्यसको रजस् वलाको समयमा झै ँ त्यो दईु हप् तासम्म अशु रहने छे । त्यसपिछ त्यसको श ु करण छैस ी िदनसम्मै
जारी रहने छ । 6 त्यसको श ु करणको समय परुा भएपिछ छोराको िन म्त होस ्वा छोरीको िन म्त होस,् त्यसले पजुारीकहाँ
भटे हुने पालको वशे ारमा होमब लको िन म्त एउटा एक वष भडेाको बच् चा, र पाप ब लको िन म्त एउटा परेवाको बचरेो
वा ढुकुर ल्याओस ्। 7 त्यसपिछ पजुारीले त्यो परम भकुो अिग चढाएर त्यस स् ीको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यो आफ्नो
रक् त ावबाट श ु हुने छे । छोरा वा छोरी जन्माउने स् ीको िन म्त िविध यही नै हो । 8 यिद त्यस स् ीको भडेाको बच् चा ल्याउने
क्षमता छैन भन,े त्यसले होमब लको िन म्त एउटा र पापब लको िन म्त एउटा गरेर दईुवटा ढुकुर वा परेवाका दईुवटा वचरेा
ल्याओस,् र पजुारीले त्यसको िन म्त ाय श् च गन छ अिन त्यो श ु हुने छे’ ।”

13
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 2 “यिद कसकैो शरीरको छाला सिुनएर फुल् यो वा त्यसमा ख टरा वा

उज् ज् वल दाग आयो, र त्यो सङ् िमत भएर त्यसको शरीरमा छालाको रोग आयो भन,े त्यसलाई धान पजुारी अथार्त ्हारून
वा त्यसका पजुारी छोराहरूकहाँ ल्याइनपुछर् । 3 त्यसपिछ पजुारीले त्यसको शरीरमा आएको छालाको रोगको जाँच गन छ ।
यिद रोग लागकेो ठाउँको रौँ सतेो भएको छ, र त्यो रोग छालामा गिहरो भएको छ भन,े त्यो सरुवा रोग हो । पजुारीले त्यसलाई
हरेेपिछ उसले त्यसलाई अशु भनरे घोषणा गन छ । 4 यिद त्यसको छालामा भएको उज् ज् वल दाग सतेो छ, र त्यो छालामा
गिहरो दे खदँनै, र त्यो रोग लागकेो ठाउँको रौँ सतेो भएको छैन भन,े रोग लागकेो मािनसलाई पजुारीले सात िदनसम् म अलग् गै
राखोस ्। 5 सातौँ िदनमा पजुारीले त्यो रोग खराब भएको छ वा छैन र छालामा फै लएको छ वा छैन भनरे जाँच् ने छ । यिद
फै लएको छैन भने पजुारीले त्यसलाई अझै सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ् । 6 पजुारीले फे र सातौँ िदनमा त्यो रोगमा केही
सधुार भएको छ वा छैन र छालामा पर-परसम् म फै लएको छ वा छैन भनरे त्यसको जाँच गन छ । यिद फै लएको छैन भने
पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गन छ । त्यो एउटा डाबर मा हो । त्यसले आफ्ना लगुाहरू धोओस,् अिन त्यो श ु हुने छ ।
7 तर त्यसले आफैलाई पजुारीकहाँ दखेाइसकेपिछ यिद त्यो डाबर छालामा फै लयो भन,े त्यसले फे र आफूलाई पजुारीकहाँ
दखेाओस ् । 8 त्यो डाबर छालामा अझै परसम् म फै लएको छ वा छैन भनरे पजुारीले जाँच गन छ । यिद त्यो फै लएको छ
भन,े पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गन छ । त्यो सरुवा रोग हो । 9 यिद कसलैाई सरुवा रोग लागकेो छ भन,े त्यसलाई
पजुारीकहाँ लिगनपुछर् । 10 पजुारीले छालामा कुनै भाग सतेो भएर फुलकेो छ वा छैन, रौँ सतेो भएको छ वा छैन, वा फुलकेो
ठाउँमा कुनै आलो मास ु पलाएको छ वा छैन भनरे त्यसको जाँच गन छ । 11 यिद छ भन,े त्यो धरैे परुानो छालाको रोग हो, र
पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ्। त्यो पिहले नै अशु भएको कारणले पजुारीले त्यसलाई अलग् गै राख् ने छैन । 12 यिद
पजुारीले हदेार् त्यसको रोग छालाभ र फै लएर त्यसको िशरदे ख पाउसम् मै पगुकेो रहछे भन,े 13 त्यो रोगले त्यसका सबै शरीर
ढाकेको छ वा छैन भनरे उसले त्यसलाई जाँचोस ्। यिद छ भन,े त्यो रोग भएको मािनसलाई पजुारीले श ु घोषणा गरोस ्। यिद
त्यो परैु सतेो भएको छ भन,े त्यो श ु हुने छ । 14 तर यिद त्यसमा आलो मास ु दखेा पर् यो भन,े त्यो अशु हुने छ । 15 पजुारीले
त्यो आलो मासलुाई हरेेर त्यस मािनसलाई अशु घोषणा गरोस ् िकनभने आलो मास ु अशु हो । त्यो एउटा सरुवा रोग हो ।
16 तर आलो मास ु फे र सतेो भयो भन,े त्यो मािनस पजुारीकहाँ जाओस ् । 17 छाला सतेो भएको छ वा छैन भनरे पजुारीले
त्यसको जाँच गन छ । यिद छ भने पजुारीले त्यस मािनसलाई श ु भनी घोषणा गन छ । 18 यिद कसकैो छालामा कुनै फोका
आयो र त्यो िनको भयो, 19 र त्यस फोकाको ठाउँमा सिुनएर त्यो सतेो भयो वा त्यहाँ रातो-सतेो उज् ज् वल दाग आयो भन,े त्यो
पजुारीलाई दखेाइनपुछर् । 20 त्यो छालामा गिहरो छ वा छैन र त्यसको रौँ सतेो भएको छ वा छैन भनरे पजुारीले त्यसको जाँच
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गन छ । यिद त्यस्तो भएको छ भने पजुारीले त्यस मािनसलाई अशु घोषणा गरोस ् । फोका भएको ठाउँमा नै त्यो आएको
हो भने त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 21 तर पजुारीले जाँच गदार् त्यसमा कुनै सतेो रौँ छैन भन,े र त्यो छालामा गिहरो छैन तर
िबलाउँदै गएको छ भन,े पजुारीले त्यस मािनसलाई सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 22 यिद त्यो छालामा पर-पर फै लयो भन,े
पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ् । त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 23 तर यिद त्यो सतेो दाग आफ् नै ठाउँमा रह् यो र त्यो
फै लएन भन,े त्यो त्यस फोकाको दाग मा हो, र पजुारीले त्यस मािनसलाई श ु घोषणा गरोस ्। 24 यिद छालामा पोलरे घाउ
भयो र त्यसको आलो मासमुा रातो-सतेो वा सतेो दाग भयो भन,े 25 पजुारीले त्यस दागमा पलाएको रौँ सतेो भएको छ वा छैन,
र त्यो छालामा गिहरो भएको छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । यिद त्यो पोलकेो घाउ फुटेको छ भन,े पजुारीले त्यसलाई अशु
घोषणा गरोस ्। त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 26 तर पजुारीले त्यो जाँच गदार् त्यस दाग भएको ठाउँमा कुनै सतेो रौँ नभएको, र
त्यो छालामा नफै लएको तर िबलाउँदै गएको पायो भन,े पजुारीले त्यसलाई सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 27 सातौँ िदनमा
पजुारीले त्यसको जाँच गरोस ्। यिद त्यो छालामा पर-परसम् म फै लएको छ भने पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ्। त्यो
एउटा सरुवा रोग हो । 28 तर यिद त्यो दाग आफ् नै ठाउँमा रह् यो र छालामा त्यो फै लएको छैन र िबलाउँदै गएको छ भन,े त्यो
पोलकेो घाउ फुलकेो मा हो, र पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गरोस,् िकनभने त्यो पोलकेो घाउको दाग मा हो । 29 यिद
कुनै परुुष वा स् ीको टाउको वा िचउँडोमा सरुवा रोग लागकेो छ भन,े 30 पजुारीले त्यो रोग छालामा गिहरो भएको छ वा छैन,
र त्यसमा कुनै पहेलँो, मिसनो रौँ छ वा छैन भनरे त्यस रोगको जाँच गन छ । यिद त्यहाँ छ भन,े पजुारीले त्यसलाई अशु
घोषणा गरोस ्। त्यो टाउको वा िचउँडोको िचलाउने सरुवा रोग हो । 31 पजुारीले त्यो िचलाउने रोगको जाँच गदार् त्यो छालामा
गिहरो नभएको, र त्यसमा कालो रौँ नपलाएको दखे् यो भन,े पजुारीले त्यो िचलाउने रोग लागकेो मािनसलाई सात िदनसम् म
अलग् गै राख् ने छ । 32 सातौँ िदनमा पजुारीले त्यो रोग फै लएको छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । यिद त्यहाँ पहेलँो रौँ छैन, र
त्यो रोग छालाभन् दा गिहरो छैन भन,े 33 त्यो रोग लागकेो ठाउँलाई छोडरे त्यसको रौँ खौ रयोस,् र त्यो िचलाउने रोग लागकेो
मािनसलाई पजुारीले अक सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 34 सातौँ िदनमा पजुारीले त्यो रोग छालामा फै लन रोिकएको छ
वा छैन भनरे जाँच गन छ । यिद त्यो छालाभन्दा गिहरो भएको छैन भने पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गरोस ्। त्यो मािनसले
आफ्ना लगुाहरू धनुे छ, अिन त्यो श ु हुने छ । 35 तर पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा ग रसकेपिछ त्यो िचलाउने रोग छालामा
पर-परसम् म फै लयो भन,े 36 पजुारीले फे र त्यसको जाँच गन ुर्पछर् । यिद त्यो रोग छालामा फै लएको छ भन,े पजुारीले पहेलँो
रौँ छ वा छैन भनरे हने ुर्पदन । त्यो मािनस अशु हुन्छ । 37 तर यिद त्यो िचलाउने रोग फै लन रोिकएको र त्यस ठाउँमा
कालो रौँ पलाएको पजुारीले दखे् यो भन,े त्यो रोग िनको भएको हो । त्यो मािनस शु हुन्छ, र पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा
गरोस ् । 38 यिद कुनै परुुष वा स् ीको शरीरमा सतेा दागहरू छन ्भन,े 39 पजुारीले ती दागहरू िफक् का सतेा छन ् वा छैनन ्
भनरे त्यस मािनसको जाँच गरोस,् जनु छालामा िनस् केका डाबर मा हुन ्। त्यो मािनस शु छ । 40 यिद कुनै मािनसको केश
झरेको छ, र त्यो ताल ु खइुले भएको छ भने पिन त्यो श ु रहने छ । 41 यिद त्यसको िशरको अिगल् लो भागको केश झरेको
छ, र यिद त्यसको िनधार खइुलकेो छ भन,े त्यो श ु रहने छ । 42 तर यिद त्यसको खइुलकेो िशर वा िनधारमा रातो-सतेो
ख टरा आएको छ भन,े त्यो फुटेर िनस् केको सरुवा रोग हो । 43 त्यसपिछ पजुारीले त्यस मािनसको खइुलकेो िशर वा िनधारको
सिुनएर फुलकेो ठाउँलाई छालाको सरुवा रोगझै ँ छ िक छैन भनरे जाँच गन छ । 44 यिद त्यो त्यस्तै छ भन,े त्यसलाई सरुवा
रोग लागकेो छ, र त्यो अशु हुने छ । त्यसको िशरमा रोग भएको कारण पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ्। 45 सरुवा
रोग लागकेो मािनसले झु ो लगुा लगाओस,् त्यसले आफ्ना कपाल खलुा छोडोस,् र आफ्नो अनहुारलाई नाकसम् म ढाकेर
त्यसले सोर िनकालरे ‘अशु , अशु ’ भनोस ्। 46 त्यसमा त्यो सरुवा रोग भइन्जलेसम् म त्यो अशु रहने छ । फै लन सक् ने
रोग ारा त्यो अशु भएको कारण, त्यो एक् लै बस् नपुछर् । त्यो छाउनीभन्दा बािहर बस् नपुछर् । 47 यिद कुनै लगुामा ढुसी परेको
छ भन,े चाहे त्यो ऊनी होस ्वा सतुी, 48 वा बिुनएको वा ऊनी वा सतुी, वा छाला र छालाबाट बनकेो कुनै कुरा ारा बिुनएको
होस,् 49 यिद त्यो लगुा, छाला, बिुनएको वा िसलाइएको वस् त,ु छाला ारा बनकेो कुनै वस् तमुा ह रयो वा रातो दाग छ भने
त्यो फै लने ढुसी हो, र त्यो पजुारीलाई दखेाइनपुछर् । 50 पजुारीले त्यो ढुसी भएको वस् तलुाई जाँचोस,् र ढुसी भएको जनुसकैु
वस् तलुाई सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 51 पजुारीले सातौँ िदनमा त्यो ढुसीलाई फे र जाँचोस ्। यिद त्यो त्यस लगुामा, वा
ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको कुनै वस् तमुा, वा छाला वा छाला योग ग रएको कुनै वस्तमुा फै लएको छ भन,े
त्यो हािन गन ढुसी हो, र त्यो वस्त ु अशु हो । 52 त्यसले त्यो लगुा, ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको, वा छाला वा
छालाबाट बनाइएको कुनै वस्त,ु वा हािन गन ढुसी भे टएको जनुसकैु वस् तलुाई जलाओस,् िकनभने त्यसले रोग लाग् न सक्छ ।
त्यो वस् त ु पणू र् रूपमा जलाइनपुछर् । 53 पजुारीले त्यो वस् तलुाई जाँच् दा त्यो लगुा वा ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको
वस् त,ु वा छालाका वस् तहुरूमा ढुसी फै लएको छैन भन,े 54 त्यो ढुसी फेला परेको वस् तलुाई पजुारीले धनु ू भनी आज्ञा गन छ,
र उसले त्यो अझै सात िदनसम् म अलग् गै राख् ने छ । 55 ढुसी लागकेो वस् तलुाई धोइसकेपिछ पजुारीले त्यसको जाँच गन छ
। त्यो ढुसी नफै लएको भए तापिन त्यसले आफ् नो रङ्ग प रवतर्न गरेन भन,े त्यो अशु हुने छ । ढुसी वस् तकुो जनु ठाउँमा
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लागकेो भए तापिन तैलँ े त्यसलाई जलाउन ू । 56 पजुारीले त्यो वस् तकुो जाँच गदार् त्यसलाई धोइएपिछ यिद ढुसी िफका भयो
भन,े तैलँ े ढुसी लागकेो भागलाई लगुा वा छाला, वा बिुनएको वा िसलाइएको वस् तबुाट च् यात् न ू। 57 यिद त्यो लगुामा, चाहे त्यो
बिुनएको वा िसलाइएको वा छालाबाट बनकेो वस् त ु होस,् अझै पिन ढुसी दे खयो र त्यो फै लदँै छ भन,े ढुसी भएको जनुसकैु
वस् तलुाई तैलँ े जलाउन ू । 58 त्यो लगुा वा ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको जनुसकैु वस् त,ु वा छाला वा छालाबाट
बनकेो कुनै वस् तलुाई धोएपिछ यिद ढुसी हरायो भन,े त्यो वस् तलुाई अक एक पटक धनु,ू र त्यो श ु हुने छ । 59 कुनै ऊनी
वा सतुीको लगुा, ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको कुनै वस् त,ु वा छाला वा छालाबाट बनकेो कुनै वस् तकुो ढुसीसम्बन्धी िविध यी नै
हुन,् जसअनसुार ितमीहरूले त्यसलाई श ु वा अशु भनी घोषणा गनर् सक्छौ ।”

14
1 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 2 “रोग लागकेो मािनसको श ु करणको िदनको िन म्त िविध यी नै हुन ्। त्यसलाई

पजुारीकहाँ लिगनपुछर् । 3 छालाको सरुवा रोग िनको भएको छ वा छैन भनरे हरेेर त्यस मािनसलाई जाँच् नको िन म्त पजुारी
छाउनीभन्दा बािहर जाने छ । 4 त्यसपिछ कोही श ु हुनको िन म्त दईु जीिवत, शु चराहरू, दवेदारुको काठ, िसन्दरेु रङ्गको
धागो, र िहसप ल्याउन ू भनी पजुारीले आज्ञा गन छ । 5 पजुारीले माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमािथ दईु चराहरूमध्ये
एउटालाई मान ूर् भनी आज्ञा गन छ । 6 पजुारीले त्यसपिछ जीिवत चरा र दवेदारुको काठ, र िसन्दरेु रङ्गको धागो र िहसप
लने छ, र यी सबलैाई ताजा पानीमािथ मा रएको चराको रगतमा चोप् ने छ । 7 त्यसपिछ पजुारीले यस पानीलाई रोगबाट

श ु करण ग रनपुन मािनसमािथ सात पटक छकर् ने छ, र त्यसलाई श ु घोषणा गन छ । त्यसपिछ पजुारीले जीिवत चरालाई
भने खलुा ठाउँमा छोिडिदने छ । 8 शु करण भइरहकेो मािनसले आफ् ना लगुाहरू धनुे छ, आफ् नो सबै कपाल खौरने छ, र
पानीले नहुाउने छ, र त्यो श ु हुने छ । त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ आओस,् तर त्यो सात िदनसम् म आफ्नो पालभन्दा बािहरै
बसोस ् । 9 सातौँ िदनमा त्यसले आफ्नो िशरको कपाल, र आफ् नो दा ी र आखँीभइँु खौरोस ् । त्यसले आफ् नो सबै कपाल
खौरोस,् र आफ् ना लगुाहरू धोओस ् र पानीले नहुाओस,् अिन त्यो श ु हुने छ । 10 आठौँ िदनमा त्यसले दईुवटा िनष् खोट
भडेाका पाठा, एउटा िनष् खोट एक वष भडेाको पाठी, र अन् नब लको िन म्त तलेसगँ मिुछएको डढे पाथी मिसनो िपठो, र आधा
माना तले ल्याओस ्। 11 शु गन पजुारीले श ु ग रनपुन मािनसलाई ती सर-सामानहरूसगँै परम भकुो अिग भटे हुने पालको
वशे ारमा खडा गराओस ् । 12 पजुारीले दईुवटा भडेाका पाठामध्ये एउटा लने छ र आधा माना तलेसगँै दोषब ल अपर्ण

गन छ, र परम भकुो अिग डोलाइने ब लको रूपमा उसले त्यो डोलाउने छ । 13 उसले त्यो भडेाको पाठोलाई पिव स्थानमा
पापब लहरू र होमब लहरू मा रने ठाउँमा मारोस,् िकनभने पापब ल र दोषब ल पजुारीको भागको हो,कारण त्यो अित पिव हो
। 14 पजुारीले दोषब लको केही रगत लने छ र श ु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको टुप् पोमा, दािहने हातको बढुी औलँामा,
र दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 15 पजुारीले मानाबाट तले लएर आफ्नै दे े हातको हत् केलामा खन् याउने
छ र 16 र आफ्नो दे े हातमा भएको तलेमा आफ्नो दािहने औलँा चोपरे परम भकुो अिग केही तले सात पल् ट छकर् ने छ ।
17 पजुारीले आफ्नो हातमा बाँकी रहकेो तलेलाई श ु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र
दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 18 अिन पजुारीले आफ्नो हातमा बाँकी रहकेो तलेचािह ँ श ु ग रनपुन मािनसको
िशरमा खन्याउने छ, र पजुारीले परम भकुो अिग त्यो मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ । 19 अिन पजुारीले पापब ललाई
अपर्ण गन छ र आफ्नो अशु ताको कारण शु ग रनपुन मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, र पिछ उसले होमब ललाई मान
छ । 20 त्यसपिछ पजुारीले होमब ल र अन् नब ललाई वदेीमा अपर्ण गन छ । पजुारीले त्यस मािनसको िन म्त ाय श् च गन
छ, अिन त्यो श ु हुने छ । 21 तर यिद त्यो मािनस ग रब छ, र यी ब लदानहरू ल्याउने त्यसको औकात छैन भन,े त्यसले एउटा
भडेाको पाठोलाई डोलाइनको िन म्त दोषब लको रूपमा आफ्नै िन म्त ाय श् च गनर्लाई ल्याओस,् र अन् नब लको िन म्त
तलेमा मिुछएको आधा पाथी मिसनो िपठो, र आधा माना तले, 22 र आफूले ल्याउन सक् ने जित दईुवटा ढुकुर वा परेवाका दईु
बचरेा ल्याओस ्। एउटा चराचािह ँ पापब ल हुने छ र अक चािह ँ होमब ल हुने छ । 23 आठौँ िदनमा त्यसले यी सबै आफ्नो
श ु करणको िन म्त पजुारीकहाँ परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याओस ् । 24 पजुारीले ब लदानको िन म्त
भडेाको बच् चा लने छ, र त्यससगँै उसले आधा माना जतैनूको तले लने छ, र उसले ती मािथ उठाएर परम भकुो अिग अपर्ण
गन छ । 25 उसले दोषब लको िन म्त भडेाको बच् चालाई मान छ, र दोषब लको केही रगत लएर शु ग रनपुन मािनसको
दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 26 त्यसपिछ पजुारीले
केही तले आफ्नो दे े हातको हत् केलामा खन् याउने छ, 27 र उसले आफ्नो दािहने हातको औलँाले आफ्नो दे े हातमा भएको
तलेबाट केही परम भकुो अिग सात पटकसम् म छकर् ने छ । 28 त्यसपिछ पजुारीले आफ्नो हातमा भएको तलेबाट केही लएर
दोषब लको रगत जहाँ-जहाँ लगाएको िथयो अथार्त ्श ु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा,



14:29 86 लवेीहरू 15:13

र दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 29 परम भकुो अिग शु ग रनपुन मािनसको िन म्त ाय श् च गनर्लाई उसले
आफ्नो हातमा भएको बाँकी तले त्यस मािनसको िशरमा लगाइिदने छ । 30 उसले ढुकुरहरूमध्ये वा परेवाका बचरेाहरूमध्ये
एउटालाई आफ्नो क्षमताअनसुार अपर्ण गरोस-् 31अन् नब लसगँै उसले एउटाचािह ँ पापब ल र अक होमब लको िन म्त अपर्ण
गरोस ्। 32 छालामा सरुवा रोग भएको मािनस जसले आफ्नो श ु करणको िन म्त आवश् यक ब ल ल्याउन सक् दनै, त्यसको
िन म्त िविध यी नै हुन ् ।” 33 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 34 “मलैे ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदएको
कनान दशेमा पगुपेिछ ितमीहरूको अिधकार हुने त्यस दशेमा यिद मलैे ितमीहरूका घरमा फै लने ढुसी पठाएँ भन,े 35 घरको
मा लकले आएर पजुारीलाई त्यसबारे बताओस ्। त्यसले भनोस ्‘मलैे मरेो घरमा ढुसीजस्तै केही दखेकेो छु ।’ 36 त्यसपिछ
पजुारीले त्यहाँ गएर ढुसी छ वा छैन भनरे हने ुर्भन्दा अिग ितनीहरूले त्यो घर खाली गन ूर् भनरे उसले आज्ञा गन छ, ता िक घरमा
भएको कुनै पिन कुरा अशु नहोस ्। 37 घरका पखार्लहरूमा ढुसी आएको छ वा छैन र त्यसले पखार्लका सतहहरूमा ह रयो
वा रातो रेखाहरू बनाएको छ वा छैन भनरे उसले जाँच गन छ । 38 यिद घरमा ढुसी आएको छ भन,े पजुारी घरबाट बािहर जाने
छ र घरको ढोका सात िदनसम् म बन् द ग रिदने छ । 39 सातौँ िदनमा पजुारी फकर् ने छ र घरका पखार्लहरूमा ढुसी फै लएको
छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । 40 यिद फै लएको छ भन,े पजुारीले ढुसी दखेा परेका ढुङ्गाहरूलाई िझकेर सहरभन्दा बािहर
कुनै एउटा अशु स्थानमा फ्याँक् न आज्ञा गन छ । 41 घरका सबै िभ ी पखार्लहरू खकुर् नपुन छ, र खिुकर् एर िनका लएको
फोहोर वस् तलुाई सहरबाट बािहर लगरे कुनै अशु स्थानमा फ्याँक् नपुछर् । 42 ितनीहरूले अरू ढुङ्गाहरू लएर ती िझिकएका
ढुङ्गाहरूका स्थानमा राखनू ्र घरका पखार्लहरू पोत् नको िन म्त नयाँ माटो योग गरून ्। 43 ढुङ्गाहरू िनका लएको र पखार्ल
खिुकर् एर पोितएको घरमा फे र ढुसी दखेा पर् यो र त्यो फै लयो भन,े 44 पजुारी आएर घरमा ढुसी फै लएको छ वा छैन भनरे
जाँच गन छ । यिद त्यो फै लएको छ भन,े त्यो हािन गन ढुसी हो र त्यो घर अशु हुन्छ । 45 त्यो घर भत् काइयोस ् । त्यस
घरका ढुङ्गाहरू, काठहरू र पोितएको माटो सबै सहरभन्दा बािहर कुनै अशु स्थानमा लिगयोस ् । 46 साथ,ै त्यो घर बन् द
ग रएको बलेा त्यहाँ वशे गन मािनस साँझसम्म अशु हुने छ । 47 त्यस घरमा सतुकेा वा खाएका जोसकैुले आफ्ना लगुाहरू
धोऊन ्। 48 घरलाई पोितसकेपिछ त्यहाँ ढुसी फै लएको छ वा छैन भनरे पजुारी त्यस घरिभ जाँच् नको िन म्त जाँदा यिद ढुसी
िबलाइसकेको रहछे भन,े उसले त्यो घरलाई श ु घोषणा गन छ । 49 त्यसपिछ पजुारीले घरलाई श ु गनर्को िन म्त दईुवटा
चरा, दवेदारुको काठ, िसन्दरेु रङ्गको धागो र िहसप लओस ्। 50 उसले माटोको भाँडाको ताजा पानीमािथ एउटा चरालाई
मान छ । 51 उसले दवेदारुको काठ, िहसप, िसन्दरेु रङ्गको धागो, र जीिवत चरा लएर ती सबलैाई मा रएको चराको रगत र
ताजा पानीमा चोप् ने छ र घरमा सात पटक छकर् ने छ । 52 उसले त्यो घरलाई चराको रगत र ताजा पिन, जीिवत चरा, दवेदारुको
काठ, िहसप र िसन्दरेु रङ्गको धागोले श ु गन छ । 53 तर उसले जीिवत चरालाई भने सहरबाट बािहर खलुा मदैानहरूमा जान
िदने छ । यसरी उसले त्यो घरको िन म्त ाय श् च गरोस,् र त्यो श ु हुने छ । 54 सबै कारका सरुवा रोगहरू र त्यस्ता रोग
ल्याउने वस् तहुरू र िचलाउने रोग, 55 लगुा र घरिभ को ढुसी, 56 सिुनएर फुलकेो ठाउँ, डाबर, र उज् ज् वल दागलाई, 57 ती
कुन बलेा अशु छन ् र कुन बलेा श ु छन ्भनरे िनधार्रण गनर्का िन म्त िविध यी नै हुन ् । छालाका सरुवा रोगहरू र ढुसीको
िन म्त िविध यी नै हुन ्।”

15
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो भन् न,ू ‘कुनै मािनसको शरीरबाट

सङ् िमत तरल पदाथर् बग् दछ भन,े त्यो अशु हुन्छ । 3 त्यसको अशु ता त्यो सङ् िमत तरलको कारणले हो । त्यसको
शरीरबाट तरल बग् ने भए तापिन वा त्यो बग् न बन्द भए तापिन, त्यो अशु हो । 4 त्यो प ल् टने सबै ओछ् यान अशु हुने छ, र
त्यो बस् ने हरेक कुरा अशु हुने छ । 5 त्यसको ओछ् यानलाई छुने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् र
साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 6सङ् िमत तरल बग् ने रोग लागकेो मािनस बसकेो कुनै कुरामा कोही बस् दछ भन,े त्यो मािनसले
आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 7 सङ् िमत तरल बग् ने रोग लागकेो मािनसको
शरीर छुने मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 8 यस्तो सङ् िमत तरल
बग् ने रोग लागकेो मािनसले कुनै श ु मािनसलाई थकु् यो भन,े त्यो मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र पानीले नहुाओस,् र
साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 9 त्यस्तो रोग लागकेो मािनस बस् ने काठी अशु हुने छ । 10 त्यस मािनसको मिुन भएको कुनै
कुरा छुने जो कोही साँझसम् म अशु हुने छ, र ती कुराहरू बोक् ने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र पानीले नहुाओस,्
र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 11 त्यस्तो रोग लागकेो मािनसले आफ्ना हात पानीले नपखा लकन कसलैाई छुन् छ भन,े
त्यसरी छोइएको मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस,् र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 12 त्यो रोग लागकेो
मािनसले छोएका सबै माटाका भाँडा फुटाइयोस,् र काठका भाँडा पानीले पखा लयोस ्। 13 त्यस्तो रोग लागकेो मािनस रोगबाट
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शु भएपिछ आफ्नो श ु ताको िन म्त त्यसले सात िदन गनोस;् त्यसपिछ त्यसले आफ्ना लगुा धोओस ्र आफ्नो शरीर बिगरहकेो
पानीले नहुाओस ् । त्यसपिछ त्यो श ु हुने छ । 14 आठौँ िदनमा त्यसले दईुवटा ढुकुर वा परेवाका दईु बचरेाहरू लओस ् र
परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा आओस ्। त्यहाँ त्यसले ती चराहरू पजुारीलाई िदओस ्। 15 पजुारीले तीमध्ये
एउटा पापब ल र अक होमब लको रूपमा अपर्ण गन छ, र त्यसको रोगको िन म्त परम भकुो अिग ाय श् च गन छ । 16यिद
कुनै मािनसको वीयर्पात भयो भन,े त्यसले आफ्नो परैु शरीर पानीले नहुाओस,् र त्यो साँझसम् म अशु रहने छ । 17 वीयर् भएको
सबै लगुा वा छाला पानीले धोइयोस,् र त्यो साँझसम् म अशु रहने छ । 18 यिद कुनै परुुष र स् ी सगँै सतु े र त्यस स् ीिभ वीयर्
स् खलन भयो भन,े ितनीहरू दवुै पानीले नहुाऊन ्र ितनीहरू साँझसम् म अशु रहने छन ्। 19 कुनै स् ीको मिहनावारी भयो भन,े
त्यसको अशु ता सात िदनसम् म रहने छ, र त्यस स् ीलाई छुने मािनस साँझसम् म अशु हुने छ । 20 त्यसको मिहनावारीको
समयमा त्यो प ल् टने सबै कुरा अशु हुने छ, र त्यो बस् ने सबै कुरा अशु हुने छ । 21 त्यसको ओछ् यान छुने मािनसले आफ्ना
लगुाहरू धोओस,् पानीले नहुाओस ्र त्यो मािनस साँझसम् म अशु रहने छ । 22 त्यो बस् ने जनुसकैु कुरा छुने मािनसले आफ्ना
लगुाहरू धोओस,् पानीले नहुाओस ्र त्यो मािनस साँझसम् म अशु रहने छ । 23 चाहे त्यो त्यस स् ीको ओछ् यान होस ्वा त्यो
बस् ने कुनै कुरा, यिद कुनै मािनसले त्यो छुन्छ भन,े त्यो साँझसम्म अशु हुने छ । 24 यिद कुनै मािनस त्यस स् ीसगँ सतु् यो, र
त्यसबाट बहने अशु कुरोले त्यसलाई छोयो भन,े त्यो सात िदनसम्म अशु हुने छ । त्यो प ल् टने हरेक ओछ् यान अशु हुने छ
। 25 यिद कुनै स् ीको आफ्नो रजस् वलाको समयभन्दा फरक समयमा धरैे िदनसम्म रगत बग् यो भन,े वा त्यसको रजस् वलाको
समयभन्दा लामो समयसम्म रगत बग् यो भन,े त्यसको अशु ता बिगरहने यी सबै िदनमा त्यो आफ्नो मिहनावारीको समयसरह
नै हुने छे । त्यो अशु हुने छे । 26 रगत बग् ने समयमा त्यो प ल् टने सबै ओछ् यान त्यसको िन म्त रजस् वलाको बलेाझै ँ हुने छ,
र त्यो बस् ने सबै कुरा रजस् वलाको अशु ताझै ँ अश ु हुने छ । 27 यी कुराहरूमध्ये कुनलैाई छुने जो कोही अशु हुने छ ।
त्यसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् अिन त्यो साँझसम्म अशु हुने छ । 28 तर यिद त्यो स् ी आफ्नो रगत
बगाइबाट श ु भई भन,े त्यसले सात िदन गनोस ्र त्यसपिछ त्यो श ु हुने छे । 29 आठौँ िदनमा त्यसले आफूसगँ दईुवटा ढुकुर
र परेवाका दईुवटा बचरेा लएर भटे हुने पालको वशे ारमा पजुारीकहाँ ल्याओस ्। 30 पजुारीले एउटा चरोलाई पापब लझै ँ
र अक लाई होमब लझै ँ अपर्ण गन छ, र त्यसको अशु रगत बगाइको िन म्त परम भकुो अिग ाय श् च गन छ । 31 यसरी
ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूका अशु ताबाट अलग गन ूर्, तािक म ितनीहरूका माझमा बस् ने पिव स्थानलाई
ितनीहरूले अपिव गरेर ितनीहरू नमरून ्। 32 तरल बग् ने समस्या भएको जो कोही, वीयर्पातको समस्या भएर अशु भएको
परुुष, 33 रजस् वलाको मिहनावारी भएकी स् ी, तरल बग् ने समस्या भएको परुुष वा स् ी, र अशु स् ीसगँ सतु् ने परुुष सबकैा
िन म्त िविधिवधान यी नै हुन ्।’ ”

16
1 हारूनका दईु छोरा परम भकुो अिग गएका कारण ितनीहरूको मतृ् य ु भएपिछ परम भु मोशासगँ बोल् नभुयो । 2 परम भलुे

मोशालाई भन् नभुयो, “तरेा दाजु हारूनलाई मनपरी समयमा सन्दकूमािथको ाय श् च -आसनको अिग पदार्िभ को महा-पिव
स्थानमा नआओस भ्न ।् त्यसले त्यस्तो गरे त्यो मन छ, िकनभने ाय श् च -आसनमािथ बादलमा म कट हुने छु । 3यसकैारण
हारून महा-पिव स्थानिभ यसरी वशे गरोस ्। त्यसले पापब लको रूपमा एउटा साँढे र होमब लको िन म्त एउटा भडेा लएर
आओस ्। 4 त्यसले सतूीको पिव दौरा, र सतूीको िभ ी वस् पिहरोस,् र सतूीको पटुका र सतूीको फेटा लगाओस ्। यी पिव
पोशाक हुन ् । त्यसले आफ् नो शरीर पानीले नहुाएर यी पोशाक लगाओस ् । 5 त्यसले इ ाएलका मािनसहरूको समदुायबाट
पापब लको रूपमा दईुवटा बोका र होमब लको रूपमा एउटा भडेा लओेस ् । 6 अिन हारूनले साँढलेाई पापब लको रूपमा
अपर्ण गरोस,् जनु त्यो आफै र आफ् नो प रवारको लािग ाय श् च गनर्का िन म्त हुने छ । 7 त्यसपिछ त्यसले दईुवटा बोका
लएर भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुो अिग तयार गरोस ् । 8 अिन हारूनले ती दईु बोकाका िन म्त िच ा हालोस,्

एउटा िच ाचािह ँ परम भकुो िन म्त अपर्ण गनर्लाई, र अक चािह ँ छोिडने बोकाको िन म्त । 9 िच ामा परम भकुो भागमा
परेको बोकालाई हारूनले पापब लको िन म्त अपर्ण गरोस ् । 10 तर छोिडनको िन म्त िच ा परेको बोकालाईचािह ँ उजाड-
स्थानमा छोडरे ाय श् च गनर्को िन म्त परम भकुो अिग जीिवतै ल्याइयोस ्। 11 त्यसपिछ हारूनले आफ् नै िन म्त साँढलेाई
पापब लको रूपमा अपर्ण गरोस ् । त्यसले आफ्नो र आफ्नो प रवारको िन म्त ाय श् च गरोस,् र यसकैारण आफ्नै िन म्त
पापब लको रूपमा त्यसले साँढलेाई मारोस ्। 12 हारूनले वदेीबाट आगोका िफ लङ्गाहरूले भ रएको एउटा धपुौरो र आफ्ना
हातमा मिसनो गरी िपिसएको सगु न्धत धपु लएर पदार्िभ परम भकुो साम ु ल्याओस ् । 13 त्यहाँ त्यसले परम भकुो साम ु
भएको आगोमा धपु राखोस ्तािक करारको सन्दकुमािथको ाय श् च -आसनलाई त्यस धपुबाट िनस् केको बादलले ढाकोस ्।
त्यो नमरोस ्भनरे त्यसले यो गरोस ् । 14 अिन त्यसले साँढकेो केही रगत लएर ाय श् च -आसनको साम ु आफ्नो औलँाले
छक स ् । त्यसले ाय श् च -आसनको साम ु औलँाले सात पटक रगत छक स ् । 15 त्यसपिछ त्यसले मािनसहरूका िन म्त
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पापब लको बोकालाई मारोस ् र त्यसको रगत पदार्िभ ल्याओस ्। त्यसले त्यहाँ साँढकेो रगतलाई जे गरेको िथयो, बोकाको
रगतलाई पिन त्यस् तै गरोस,् अथार्त ् त्यसले त्यो रगत ाय श् च -आसनमािथ र त्यसपिछ ाय श् च -आसनको साम ु छक स ्
। 16 इ ाएलका मािनसहरूका अशु कामहरू, ितनीहरूको िव ोह र ितनीहरूका सारा पापको कारण पिव स्थानको िन म्त
त्यसले ाय श् च गरोस ्। त्यसले यो भटे हुने पालको िन म्त पिन गरोस,् जहाँ ितनीहरूका अशु कामहरूका िबचमा परम भु
ितनीहरू माझमा बास गन ुर्हुन्छ । 17 हारून महा-पिव स्थानमा ाय श् च गनर्को िन म्त वशे गरेपिछ त्यसले आफ्नो, आफ्नो
प रवार र इ ाएलका सबै समदुायको िन म्त ाय श् च गनर् सकेर बािहर नआएसम्म कोही पिन भटे हुने पालिभ नपसोस ्।
18 परम भकुो साम ु भएको वदेीको निजक त्यो जाओस ्र त्यसको िन म्त ाय श् च गरोस,् र साँढे र बोकाको केही रगत लएर
त्यसले वदेीका िसङहरूका चारैितर लगाओस ्। 19 त्यसले त्यसलाई श ु गनर् र इ ाएलका मािनसहरूका अशु कामहरूबाट
टाढा गरी परम भकुो िन म्त अलग् ग गनर्लाई त्यसमािथ आफ्नो औलँाले केही रगत सात पटक छक स ्। 20 त्यसले महा-पिव
स्थान, भटे हुने पाल र वदेीको िन म्त ाय श् च गरेर सक् काएपिछ त्यसको िजउँदो बोका अपर्ण गरोस ्। 21 हारूनले आफ्ना
दवुै हात त्यस िजउँदो बोकाको िशरमा राखोस ् र त्यसमािथ इ ाएलका मािनसहरूका सबै दषु् टता, ितनीहरूका सबै िव ोह, र
सबै पापलाई मािन लओस ्। त्यसपिछ त्यसले त्यस बोकाको िशरमािथ त्यो पाप राखोस ् र त्यस बोकालाई उजाड-स्थानतफर्
डोर् याउन तयार भएको मािनसको िजम्मामा िदओस ्। 22 त्यस बोकाले मािनसहरूका सबै दषु् टतालाई आफूमािथ बोकी एउटा
एकान् त ठाउँमा जाओस ्। उता उजाड-स्थानमा त्यस मािनसले त्यो बोकालाई छोिडिदओस ्। 23 त्यसपिछ हारून फकर भटे
हुने पालमा जाओस ् र महा-पिव स्थानमा जानअुिग त्यसले लगाएका सतूीका लगुाहरू फुकालोस,् र ती लगुाहरूलाई त्यहीँ
नै छोडोस ् । 24 त्यसले कुनै पिव स्थानमा आफ्नो शरीर पानीले नहुाओस,् र आफ्ना साधारण लगुा लगाओस,् र त्यसपिछ
त्यो गएर आफ्ना मािनसहरूका िन म्त होमब ल अपर्ण गरोस ्अिन यसरी आफ्नो र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गरोस ् ।
25 त्यसले वदेीमा पापब लको बोसोलाई जलाओस ् । 26 छोिडने बोकालाई जान िदने मािनसले आफ्ना लगुाहरू र आफ्नो
शरीर पानीले धोओस,् र त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ फकर् न सक् छ । 27 पापब लको िन म्त साँढे र बोका, जसको रगत पिव
स्थानमा ाय श् च गनर्का िन म्त ल्याइएको िथयो, ती दवुलैाई छाउनीभन्दा बािहर लिगओस ।् त्यहाँ ितनीहरूले त्यसका छाला,
मास ु र गोबर जलाउने छन ्। 28 ती भागहरू जलाउने मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र आफ्नो शरीर पानीले नहुाओस,् र
त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ आउन िमल्छ । 29 यो ितमीहरूका िन म्त सधै ँ एउटा िविध बनोस,् िक सातौँ मिहनाको दसौँ िदनमा,
ितमीहरूका िबचमा जन्मकेो वा ितमीहरूका िबचमा बास गन परदशेी सबलैे आफैलाई न बनाओस ् र कुनै काम नगरोस ् ।
30 िकनभने ितमीहरूका सबै पापबाट ितमीहरूलाई श ु गनर्का िन म्त यस िदनमा ितमीहरूका खाितर ाय श् च ग रने छ,
यसकैारण ितमीहरू परम भकुो अिग शु हुने छौ । 31 यो ितमीहरूका िन म्त िव ामको िविधपणूर् शबाथ हो, र ितमीहरूले
आफैलाई न बनाउनपुछर् र कुनै काम गन ुर्हुदँनै । यो ितमीहरूका िबचमा सधै ँ एउटा िविध हुने छ । 32आफ्नो िपताको स्थानमा
धान पजुारी हुनको िन म्त अिभषके भएको र िनयकु् त भएको धान पजुारीले यसरी ाय श् च गरोस ्र पिव लगुाहरू, अथार्त ्

सतूीका लगुाहरू लगाओस ् । 33 त्यसले महा-पिव स्थान, भटे हुने पाल, वदेी, पजुारीहरू र समदुायका सबै मािनसहरूका
िन म्त ाय श् च गरोस ् । 34 इ ाएलका मािनसहरूका सबै पापका कारण यो सधैकँा लािग ितमीहरूले ितनीहरूका िन म्त
वषर्मा एक पटक ाय श् च गन िविध होस ्।” परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार नै यो भयो ।

17
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2“हारून, त्यसका छोराहरू र इ ाएलका सारा मािनसहरूलाई परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका

कुराहरू भनः् 3 ‘यिद इ ाएलको कुनै मािनसले ब लदानको िन म्त भनरे छाउनीिभ वा बािहर साँढ,े भडेाको बच् चा वा बोका
मादर्छ, 4 तर यिद त्यसले त्यो भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुो पिव स्थानअिग ब लदानको रूपमा अपर्ण गनर् ल्याउदँनै
भन,े त्यस रक् तपातको कारण त्यो दोषी हुने छ । त्यसले रगत बगाएको छ र त्यो मािनस आफ्ना मािनसहरूका िबचबाट बिहष् कृत
होस ्। 5 इ ाएलका मािनसहरूले आफ्ना ब लदानहरूलाई बािहर खलुा ठाउँमा नभएर भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुहाँ
ल्याऊन,् र परम भकुो िन म्त मलेब लको रूपमा अपर्ण ग रनको िन म्त ितनीहरूले त्यो पजुारीकहाँ ल्याऊन ्भनरे यो आज्ञा
िदइएको हो । 6 भटे हुने पालको वशे ारमा पजुारीले परम भकुो वदेीमा रगत छकर् ने छ, र परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध
िदनको िन म्त उसले बोसो जलाउने छ । 7 अबदे ख ितनीहरूले बा ाका मिूतर्हरूलाई आफ्ना ब लदानहरू अपर्ण नगरून,्
जसका िन म्त ितनीहरू वशे्याहरूझै ँ वहार गदर्छन ्। ितनीहरूका मािनसहरूको समस् त पसु् तामा यो सधैकँो िन म्त िविध हुने
छ ।’ 8 तैलँ े ितनीहरूलाई भन् न,ू ‘इ ाएलको कुनै मािनस वा ितनीहरूका माझमा बसोबास गन कोही परदशेी, जसले होमब ल
वा कुनै ब लदान अपर्ण गदर्छ, 9 र त्यसलाई परम भकुहाँ अपर्ण ग रनलाई भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याउदँनै भन,े त्यो
मािनस आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत होस ्। 10 यिद इ ाएलका घरानाको कुनै मािनस, वा ितनीहरूका माझमा बसोबास गन
कोही परदशेीले रगत खायो भन,े म त्यो रगत खाने मािनसको िवरु हुने छु र म त्यसलाई त्यसका मािनसहरूबाट बिहष् कृत गन
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छु । 11 िकनभने हरेक जीवधारीको ाण त्यसको रगतमा हुन्छ । ितमीहरूले आफ्ना ाणको िन म्त ाय श् च गनर्लाई मलैे
त्यसको रगत ितमीहरूलाई िदएको छु, िकनभने रगतले नै जीवनको ाय श् च गदर्छ । 12 त्यसकैारण इ ाएलका मािनसहरू वा
ितनीहरूका माझमा बसोबास गन कोही परदशेीले पिन रगत नखाऊन ्भनरे मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेको हु ँ । 13 इ ाएलको
कुनै मािनस, वा ितनीहरूका माझमा बसोबास गन कोही परदशेीले कुनै खान िमल् ने पश ु वा पक्षीको िशकार गरी त्यसलाई
मादर्छ भन,े त्यो मािनसले त्यसको रगत िनथारेर माटोले ढािकिदओस ्। 14 िकनभने हरेक जीवधारीको ाण त्यसको रगतमा
हुन्छ । त्यसकैारण मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई भने,ँ “कुनै पिन ाणीको रगत ितमीहरूले नखान,ू िकनभने हरेक ाणीको
जीवन त्यसको रगतमा हुन्छ । जसले त्यो खान्छ, त्यो बिहष् कृत होस ् ।” 15 कुनै मािनस जसले म रसकेको वा जङ्गली
जनावरले फहराएको पश ु खान्छ, त्यो मािनस स्थानीय वा ितमीहरूका माझमा बसोबास गन परदशेी जो भए तापिन, त्यसले
आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् र त्यो साँझसम्म अशु हुने छ । त्यसपिछ त्यो श ु हुने छ । 16 तर यिद त्यसले
आफ्ना लगुाहरू ध ुदँनै वा आफ्नो शरीर नहुाउदँनै भन,े त्यसले आफ्नो दोष बोिकरहोस ्।’ ”

18
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन,् ‘म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 3 ितमीहरू

पिहले बसोबास गन िम का मािनसहरूले त्यहाँ जे गथ ती ितमीहरूले नगन ूर् । मलै े ितमीहरूलाई लजैान लागकेो दशे अथार्त ्
कनानका मािनसहरूले त्यहाँ जे गथ ती ितमीहरूले नगन ूर् । ितमीहरूले ितनीहरूका रीित रवाजहरू नपछ् याउन ू। 4 मरेो वस्था
ितमीहरूले पालन गन ूर्, र मरेा आज्ञाहरू मान् न,ू र तीअनसुार ितमीहरू िहडँ्न,ू िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।
5 यसकैारण ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मान् न ू र मरेा वस्था पालन गन ूर् । ती पालन गन मािनस ती ारा नै बाँच् दछ । म परम भु
हु ँ । 6 आफ्नो निजकको नातदेारसगँ सतुरे कसलैे पिन आफ्नो नग् नता नदखेाओस ्। म परम भु हु ँ । 7 आफ्नी आमासगँ सतुरे
आफ्ना बबुाको अनादार नगन ूर् । त्यो तरेी आमा हो! तैलँ े त्यसलाई अनादर नगर ।् 8आफ्ना बबुाकी कुनै पत् नीसगँ पिन नसतु ्।
त्यस्तो काम गरेर आफ्ना बबुाको अनादर नगर ।् 9आफ्नी कुनै िददी-बिहनीसगँ नसतु,् चाहे त्यो तरेो बबुाकी छोरी वा आमाकी
छोरी होस,् चाहे त्यो तरेो घरमा वा घरबाट टाढा हुकार्इएकी होस ्। आफ्नी िददी-बिहनीसगँ नसतु ्। 10आफ्नो छोरा वा छोरीको
छोरीसगँ नसतु ्। त्यो तरेो िन म्त शमर्को कुरा हो । 11 आफ्ना बबुाकी पत् नीकी छोरीसगँ नसतु,् जो तरेो बबुाबाट जन्मकेी िथई
। त्यो तरेो बिहनी हो, र त ँ त्योसगँ नसतु ्। 12 आफ्ना बबुाकी िददी-बिहनीसगँ नसतु ्। त्यो तरेो बबुाको निजकको नातदेार हो
। 13 आफ्नी आमाकी िददी-बिहनीसगँ नसतु ्। त्यो तरेी आमाको निजकको नातदेार हो । 14 आफ्ना बबुाको दाजु वा भाइकी
पत् नीसगँ सतुरे त्यसको अनादर नगर ।् त्यस्तो कामको िन म्त त्यसको निजक नजा, त्यो तरेी काकी हो । 15आफ्नी बहुारीसगँ
नसतु ् । त्यो तरेो छोरोकी पत् नी हो, त्योसगँ नसतु ् । 16 आफ्नो दाजु वा भाइकी पत् नीसगँ नसतु ् । यस्तो काम गरेर त्यसको
अनादर नगर ।् 17 कुनै स् ी र त्यसकी छोरी दवुसैगँ नसतु,् वा त्यसको छोराकी छोरीसगँ वा त्यसकी छोरीकी छोरीसगँ नसतु ्।
ितनीहरू त्यस स् ीका निजकका नातदेार हुन ्र ितनीहरूसगँ सतु् न ु दषु् टता हो । 18 आफ्नी पत् नीकी िददी वा बिहनीलाई िववाह
नगर ्र आफ्नो पिहलकेी पत् नी जीिवतै हुदँासम् म त्यसकी िददी वा बिहनीसगँ नसतु ् । 19 कुनै स् ीको रजस् वलाको समयमा
त्योसगँ सहवास नगर ।् त्यो समयमा त्यो अशु हुन्छे । 20 आफ्नो िछमकेीकी पत् नीसगँ नसतु ्र यसरी आफैलाई अशु नबना
। 21 आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मोलोखको िन म्त ब ल गनर्लाई ितनीहरूलाई आगोमा नहाल्न,ू िकनभने ितमीहरूले यसो गरेर
आफ्ना परमशे् वरको नाउलँाई अपिव नबनाउन ू । म परम भु हु ँ । 22 स् ीसगँझै ँ गरी अरू परुुषहरूसगँ नसतु् न ू । यो दषु् टता हो
। 23 कुनै पशसुगँ सहवास गरेर आफैलाई अशु नबनाउन ू । कुनै पिन स् ी कुनै पशसुगँ नसतु् न ू । यो अस्वाभािवक दरुाचरण हो
। 24 यस्ता कामहरू गरेर आफैलाई अपिव नबनाउन,ू िकनभने जनु जाितहरूलाई मलैे ितमीहरूका सामबुाट िनकाल्दै छु ती
यी सबै कारणले अपिव भएका छन ्। 25 ितनीहरूको भिूम अपिव भयो, र यसकैारण मलैे ितनीहरूका पापको दण्ड िदएँ,
र त्यस भिूमले त्यसका बािसन्दाहरूलाई उकेलरे िनका लिदयो । 26 यसकैारण, ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू र िविधहरू पालन
गन ूर्, र इ ाएलका स्वदशेी वा ितमीहरूका िबचमा बसोबास गन परदशेी जोकोहीले कुनै पिन यस्ता घणृास् पद काम नगन ूर् ।
27 ितमीहरूभन्दा अिग यस भिूममा बसोबास गन मािनसहरूले यस्तै दषु् ट काम गरे, र यसकैारण सारा दशे नै अपिव भयो ।
28 ितमीहरूका अपिव ताका कारण ितमीहरूभन्दा अिगका मािनसहरूलाई झै ँ त्यस भिूमले ितमीहरूलाई पिन उकेलरे बािहर
निनकालोस ्। 29 ितमीहरूमध्ये जो कोहीले यस्ता घणृास्पद कामहरू गदर्छन ्भन,े ितनीहरू आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत
हुने छन ्। 30 ितमीहरूभन्दा अिग यहाँ अभ्यास हुने गरेका कुनै यस्ता घणृास् पद रीित रवाजहरूलाई ितमीहरूले अभ्यास नगरेर
मरेो आज्ञा पालन गन ूर् अिन यसरी ितमीहरूले यस्ता कामले आफैलाई अपिव बनाउने छैनौ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर
हु’ँ ।”
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19
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “ इ ाएलका मािनसहरूको सबै समदुायलाई भन,् ‘म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर

पिव भएको कारण ितमीहरू पिव होओ । 3 हरेकले आफ्ना आमा र बबुालाई आदर गन ूर्, र मरेो शबाथ पालन गन ूर् । म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 4 मलू्यहीन मिूतर्हरूलाई नपछ् याओ, न त आफ्नै िन म्त धातकुा ईश् वरहरू बनाओ । म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 5 ितमीहरूले परम भलुाई मलेब ल अपर्ण गदार् ितमीहरू स्वीका रनको िन म्त त्यो अपर्ण
गर । 6 ितमीहरूले अपर्ण गन िदनमा वा अक िदनमा नै त्यो खाइयोस ्। ते ो िदनसम्म केही बाँकी रह् यो भन,े त्यो आगो ारा
जलाइयोस ् । 7 यिद त्यो ते ो िदनमा खाइयो भन,े त्यो मास ु अशु हो; त्यसलाई हण ग रनहुुदँनै, 8 र त्यो जसले खान्छ
त्यसले आफ्नो दोष बोिकरहने छ िकनभने परम भकुो िन म्त जे पिव छ त्यो त्यसले अशु गरेको छ, र त्यो मािनस आफ्ना
मािनसहरूबाट बिहष् कृत होस ्। 9 ितमीहरूले आफ्ना जिमनको कटनी गदार् पणू र् रूपमा आफ्ना जिमनको कुना-कुनाहरूमा कटनी
नगन ूर्, न त आफ्ना फसल सबै बटुल् न ू । 10 आफ्नो दाखबारीबाट सबै दाख ितमीहरूले नबटुल् न,ू न त आफ्ना दाखबारीमा
खसकेा दाख बटुल् न ू । ितमीहरूले ती ग रब र परदशेीहरूका िन म्त छोिडिदन ू । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 11चोरी
नगन ूर् । झटुो नबोल्न ू । एक-अकार्लाई धोका निदन ू । 12 मरेो नामको झटुो शपथ खाएर ितमीहरूका परमशे् वरको नाउलँाई
अशु नतलु्याउन ू । म परम भु हु ँ । 13 आफ्नो िछमकेीमािथ दमन नगन ूर् वा उसलाई नलटु् न ू । ज्यालामा काम गन नोकरको
पा र िमक रातभर र िबहानसम्म ितमीहरूसगँ नरहोस ्। 14 बिहरोलाई सराप निदन ूवा अन्धाको अगािड ठेस लाग् ने कुरो नराख् न ू
। बरु, ितमीहरूले आफ्ना परमशे् वरको भय मान् न ू । म परम भु हु ँ । 15 झटुो न्याय नगन ूर् । कोही ग रब भएको कारण र कोही
मह वपणूर् भएको कारण ितमीहरूले कसै ित पक्षपात नगन ूर् । बरु, आफ्नो िछमकेीको सही न्याय गन ूर् । 16आफ्ना मािनसहरूका
िबचमा िनन् दा फैलाउदँै निहडँ्न,ू तर आफ्नो िछमकेीको ाण बचाउने कोिसस गन ूर् । म परम भु हु ँ । 17आफ्नो हृदयमा आफ्नो
भाइको िन म्त घणृा नराख् न ू । आफ्नो िछमकेीसगँै पाप नगनर्को िन म्त उसलाई इमानदार भएर हप् काउन ू । 18 बदला न लन ूवा
आफ्ना मािनसहरूका िवरु मा कुनै इख नराख् न,ू बरु आफ्नो िछमकेीलाई आफैलाई झै ँ मे गन ूर् । म परम भु हु ँ । 19 ितमीहरूले
मरेा आज्ञाहरू मान् न ू । आफ् ना पशहुरूलाई अक जाितका पशसुगँ िमलन नगराओ । आफ्नो खतेमा दईु कारका िबउहरू
नछर । दईु कारको साम ी िमिसएको कपडा नलगाओ । 20 मगनी भएको तर मोल नित रएको वा स्वतन् नगराइएको
कमारी स् ीसगँ सतु् नलेाई दण्ड िदइयोस ् । ितनीहरूलाई मतृ्यदुण्ड निदन ू िकनभने त्यो मकु् त िथई । 21 त्यस मािनसले भटे
हुने पालको वशे ारमा परम भकुहाँ एउटा भडेा दोषब लको रूपमा ल्याओस ्। 22 त्यसपिछ पजुारीले त्यस मािनसको लािग
त्यसले गरेको पापको खाितर परम भकुो अिग दोषब लको िन म्त त्यस भडेा ारा ाय श् च गन छ । अिन त्यसले गरेको पाप
क्षमा हुने छ । 23 ितमीहरूले जिमनमा हर कारका रुखहरूलाई फलको िन म्त लगाएपिछ ितनीहरूले उत्पादन गरेका फललाई
खानको िन म्त मनाही ग रएको मान् न ू । ती फल तरेो िन म्त खानलाई ितन वषर्सम्म मनाही हुने छ । त्यो नखान ू । 24 तर चौथो
वषर्मा सबै फल परम भकुो िन म्त शसंाको ब लदानझै ँ पिव हुने छ । 25 पाँचौँ वषर्मा रुखहरूले अझै बढी उत्पादन गरून ्
भनरे प खर्सकेपिछ ितमीहरू फल खान सक् छौ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 26 कुनै मासमुा रगत बाँकी छ भने त्यो
नखान ू। भिवष् यबारे जान् न आत्माहरूसगँ सल्लाह न लन,ू र अरूहरूलाई अलौिकक श क् तहरू ारा िनयन् ण गन यास नगन ूर् ।
27 ितमीहरूका कन् चटेको कपाल नखकुर् न ूवा दा ीका कुना-कुना नकाट्न ू। 28 मरेको मािनसको िन म्त आफ्नो शरीर नकाट् न ू
वा आफ्नो शरीरमा खोपरे कुनै छाप नबनाउन ू । म परम भु हु ँ । 29 आफ्नी छोरीलाई वशे् या बनाएर त्यसको अपमान नगन ूर्,
न ता सारा दशे वशे् यागमनितर लाग् ला र दशे दषु् टताले भ रने छ । 30 ितमीहरूले मरेो शबाथ मान् न ू र मरेो पिव स्थानको आदर
गन ूर् । म परम भु हु ँ । 31 मरेकाहरू वा आत्माहरूसगँ बोल् नहेरूलाई नपछ् याओ । ितनीहरूको खोजी नगर, न ता ितनीहरूले
ितमीहरूलाई अशु पान छन ्। म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 32 फुलकेा केश भएकाहरूका उप स्थितमा खडा होओ
र व ृ मािनसको उप स्थितलाई आदर गर । ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान । म परम भु हु ँ । 33 ितमीहरूका दशेमा कुनै
परदशेी बस् दछ भन,े त्यसलाई कुनै हािन नगन ूर् । 34 ितमीहरूसगँ बसोबास गन परदशेी ितमीहरूका िन म्त ितमीहरूसगँै बसोबास
गन इ ाएलमै जन् मकेो मािनसझै ँ होस,् र त्यसलाई आफैलाई झै ँ मे गन ूर्, िकनभने ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेी नै िथयौ
। म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 35 लम्बाइ, तौल र सङ्ख्या नाप् दा छल नगन ूर् । 36 ितमीहरूले ठक- ठक तराजु र
ढक, र ठक- ठक नाप र तौलहरू योग गन ूर् । ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ
। 37 ितमीहरूले मरेा सबै आज्ञाहरू र मरेा सबै िविधिवधानहरू मान् न ू र तीअनसुार चल् न ू । म परम भु हु’ँ ।”

20
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘इ ाएलका मािनसहरू, वा इ ाएलमा बसोबास गन

परदशेीहरूमध्ये कसलैे आफ्ना छोराछोरी मोलोखलाई चढाउँछ भन,े त्यो मा रनपुछर् । त्यहाँका मािनसहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले
हाननू ् । 3 त्यसले आफ्नो बालक मोलोखलाई िदएर मरेो पिव ठाउँ र पिव नाउँ अशु बनाएको हुनाले म त्यसको िवरु
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खडा हुने छु र त्यसका मािनसहरूका िबचबाट त्यसलाई बिहष्कार गन छु । 4 यिद त्यो मािनसले आफ्ना छोराछोरीमध्ये कोही
मोलोखलाई चढाउँदा त्यस भिूमका मािनसहरूले आफ्ना आखँा बन्द गरे, र त्यसलाई मतृ्यदुण्ड िदएनन ्भन,े 5 त्यस मािनस र
त्यसको वशंको िवरु म आफै खडा हुने छु, र त्यसलाई र मोलोखसगँ वशे् यागमन गन सबलैाई बिहष् कृत गन छु । 6मरेकाहरू वा
आत्माहरूसगँ बोलरे आफैलाई वशे् यासरह तलु् याउनहेरूलाई पछ् याउने मािनसको िवरु म खडा हुने छु र त्यसका मािनसहरूका
िबचबाट त्यसलाई बिहष् कार गन छु । 7 त्यसलैे आफैलाई अपर्ण गर र पिव होओ, िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर
हु ँ । [१] 8 ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मानरे ती पालन गन ूर् । ितमीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु ँ । 9 आफ्नी आमा
वा आफ्नो बबुालाई सराप िदने सबै मा रनपुछर् । त्यसले आफ्नो बबुा वा आफ्नी आमालाई सरापकेो हुनाले त्यो दोषी हुन्छ
र त्यो मनर् योग् यको हुन्छ । 10 अक परुुषको पत् नीसगँ िभचार गन मािनस अथार्त ्आफ्नो िछमकेीकी पत् नीसगँ िभचार
गन त्यो िभचारी मािनस, र ािभचा रणी दवुलैाई मा रनपुछर् । 11 आफ्नो बबुाकी पत् नीसगँ सतु् ने मािनसले आफ्नो बबुाको
नग् नतालाई कट गदर्छ । त्यो छोरा र त्यसको बबुाकी पत् नी दवुै मा रनपुछर् । ितनीहरूको रगत ितनीहरू आफैमािथ पन छ ।
12 यिद कोही मािनस आफ्नी बहुारीसगँ सतु् यो भन,े ितनीहरू दवुै मा रनपुछर् । ितनीहरूले दरुाचरण गरेका हुनाले ितनीहरू दोषी
हुन्छन ् र ितनीहरू मनर् योग् यका हुन्छन ्। 13 कोही परुुष स् ीसगँ झै ँ गरी अक परुुषसगँ सतु् यो भन,े ितनीहरू दवुलै े घणृास्पद
काम गरेका छन ्। ितनीहरू मा रनपैछर् । ितनीहरू दोषी हुन्छन ्र ितनीहरू मनर् योग् यका हुन्छन ्। 14 कोही परुुषले कुनै स् ी र
त्यसकी आमा दवुलैाई िववाह गर् यो भन,े यो दषु् टता हो । त्यो परुुष र ती दवुै स् ी जलाइनपुछर् तािक ितमीहरूका िबचमा कुनै
दषु् टता नहोस ्। 15 कोही परुुषले पशसुगँ सहवास गरेमा त्यो मा रनपैछर्, र ितमीहरूले त्यो पशलुाई पिन मान ूर् । 16 कोही स् ी
पशसुगँ सहवास गनर्लाई त्यसको निजक गई भन,े ितमीहरूले त्यस स् ी र पश ु दवुलैाई मान ूर् । ितनीहरू िनश् चय नै मा रनपैछर्
। ितनीहरू दोषी हुन्छन ्र मनर् योग् यका हुन्छन ्। 17 कोही परुुषले आफ्नी िददी-बिहनी, वा आफ्नो बबुा वा आमाकी छोरीसगँ
सतुरे त्यसको नग् नता कट गदर्छ, र त्यसले त्यस परुुषको नग् नता दखे् दछे भन,े यो शमर्को कुरा हो । त्यो आफ्नी िददी-बिहनीसगँ
सतुकेो कारण ितनीहरू आफ्ना मािनसहरूको उप स्थितबाट बिहष् कृत ग रनपुछर् । त्यसले आफ्नो दोष बोिकरहने छ । 18कोही
परुुष स् ीको रजस् वलाको समयमा त्योसगँ सतु् यो भन,े त्यसले त्यसको रगतको मलू दखेाउदँछ । ती परुुष र स् ी दवुै आफ्ना
मािनसहरूबाट बिहष् कृत ग रनपुछर् । 19 आफ्नो बबुा वा आमाकी िददी-बिहनीसगँ नसतु,् िकनभने त ैलँ े त्यसो गरेर आफ्नो
निजकको नाताको अपमान गन छस ् । तैलँ े आफ्नो दोष आफै बोक् ने छस ् । 20 कोही परुुष आफ्नी काकीसगँ सतु्यो भन,े
त्यसले आफ्नो काकाको अपमान गदर्छ । ितनीहरूले आ-आफ्नो पापको भार उठाउने छन,् र ितनीहरू िनसन्तान नै मन छन ्
। 21 कोही मािनसले आफ्नो दाजु वा भाइ जीिवतै हुदँा त्यसकी पत् नीलाई िबहे गर् यो भन,े त्यो अपमानजनक हो । त्यसले
आफ्नो दाजु वा भाइलाई अनादर गदर्छ, र ितनीहरूले आफ्ना आमाबबुाबाट उ रािधकारको रूपमा ाप् त गरेका सबै सम्पि
ितनीहरूका छोराछोरीबाट म खोिसिदने छु । 22 त्यसकैारण ितमीहरूले मरेा सबै िविधिवधानहरू र आज्ञाहरू पालन गन ूर् ।
यी ितमीहरूले पालन गन ूर् तािक ितमीहरूलाई बसोबास गनर्को िन म्त मलैे लजैान लागकेो भिूमले ितमीहरूलाई नउकेलोस ् ।
23 ितमीहरूका सामबुाट मलैे िनष् कासन गरेका जाितहरूका रीित रवाजहरूमा ितमीहरू निहडँ्न,ू िकनभने ितनीहरूले यी सबै
कुरा गरे, र मलैे ितनीहरूलाई घणृा गरेँ । 24 मलैे ितमीहरूलाई भने,ँ “ितमीहरूले ितनीहरूका भिूम उ रािधकारमा पाउने छौ ।
दधू र मह बिगरहने दशे म ितमीहरूको अिधकारमा िदने छु । अरू मािनसहरूबाट ितमीहरूलाई अलग गन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर म नै हु ँ । 25 यसकैारण ितमीहरूले श ु र अशु पश,ु अिन शु र अशु पक्षीिबच भदे राख् न ू । मलैे ितमीहरूका
िन म्त अशु भनरे छुट् ाएको अशु पश ु वा पक्षी वा जिमनमा घ ने ाणी ारा आफैलाई अशु नबनाउन ू। 26 ितमीहरू पिव
होओ, िकनभने म परम भु पिव छु, र मलैे ितमीहरूलाई अरू मािनसहरूबाट अलग गरेको छु, िकनभने ितमीहरू मरेा हौ ।
27 मरेकाहरू वा आत्माहरूसगँ बोल् ने परुुष वा स् ी मा रनपुछर् । मािनसहरूले ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हाननू ्। ितनीहरू दोषी छन ्
र मनर् योग् यका छन ्।’ ” 20:7 [१] धरैे वतर्मान ससं्करणमा यस्तो छः ... िकनभने म, परम भु ितमीहरूका परमशे् वर पिव
छु ।

21
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “पजुारीहरू अथार्त ् हारूनका छोराहरूलाई यसो भन,् ‘आफ्ना मािनसहरूका िबचमा

मनहरूका िन म्त ितमीहरूमध्ये कोहीले पिन आफूलाई अशु नबनाउन,ू 2 तर त्यसका निजकका नातदेारहरू अथार्त ् त्यसकी
आमा, त्यसको बबुा, छोरा, त्यसकी छोरी, त्यसको दाजु वा भाइ, 3 वा त्यसमा आि त त्यसकी कन्या िददी वा बिहनी
जसको पित छैन, यी सबकैा िन म्त त्यसले आफैलाई अशु बनाउन सक् छ । 4 तर त्यसले आफ्ना अरू नातदेारहरूका िन म्त
आफैलाई अशु नबनाओस ् र आफैलाई अपिव नबनाओस ् । 5 पजुारीहरूले आफ्नो िशर नखौरून ्वा ितनीहरूका दा ीका
कुना-कुना नकाटनू,् न त ितनीहरूले आफ्ना शरीरहरू काटनू ्। 6 ितनीहरू आफ्ना परमशे् वरका िन म्त पिव रहून,् र ितनीहरूका
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परमशे् वरका नाउकँो अपमान नगरून,् िकनभने पजुारीहरूले परम भकुा भोजनको ब लदान अथार्त ् ितनीहरूका परमशे् वरको
भोजन अपर्ण गदर्छन ् । यसकैारण पजुारीहरू पिव रहून ् । 7 ितनीहरू आफ्ना परमशे् वरका िन म्त अलग ग रएका हुनाले
ितनीहरूले त्यस्ती स् ीलाई िववाह नगरून ्जो एउटी वशे् या हो र जो अपिव छे, र ितनीहरूले आफ्नो पितबाट िवच् छेद भएकी
स् ीलाई िववाह नगरून ्। 8 तैलँ े त्यसलाई अलग राख् न,ू िकनभने परम भलुाई रोटी चढाउने त्यो नै हो । त्यो तरेो िन म्त पिव
हुनपुछर्, िकनभन,े तलँाई पिव तलु् याउने म परम भु पिव छु । 9 पजुारीकी छोरी जो वशे् या भएर आफैलाई अपिव बनाउछे,
त्यसले आफ्नो बबुाको अपमान गछ । त्यो जलाइयोस ्। 10आफ्ना दाजभुाइहरूका िबचमा धान पजुारी भएको मािनस जसको
िशरमा अिभषकेको तले खन् याइएको छ, र धान पजुारीको िवशषे पोशाक लगाउनको िन म्त अपर्ण गरी पिव ग रएको छ,
त्यसले आफ्नो केश खलुा नछोडोस ्वा आफ्ना लगुाहरू नच्यातोस ्। 11 आफ्नो बबुा वा आफ्नी आमा जो भए तापिन लाश
भएको ठाउँमा त्यो नजाओस ् र आफैलाई अपिव नबनाओस ् । 12 त्यो धान पजुारी पिव स्थानबाट बािहर निनस्कोस ् र
त्यसले आफ्नो परमशे् वरको पिव स्थानलाई अशु नबनाओस,् िकनभने त्यो आफ्नो परमशे् वरको अिभषके गन तले ारा धान
पजुारीको रूपमा अपर्ण ग रएको छ । म परम भु हु ँ । 13 धान पजुारीले आफ्नी पत् नीको रूपमा कन्या केटी िबहे गरोस ् ।
14 त्यसले िवधवा, िवच् छेद भएकी स् ी, वा वशे् या िबहे नगरोस ् । यस्ता स् ीहरूलाई त्यसले िबहे नगरोस ् । त्यसले आफ्नै
मािनसहरूबाट एउटा कन्या केटी नै िबहे गरोस,् 15 तािक त्यसले आफ्ना मािनसहरूका िबचमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अशु
नबनाओस,् िकनभने त्यसलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु’ँ ।” 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 17 “हारूनलाई यसो
भन,् ‘तरेा सारा वशंहरूिभ तरेा उ रािधकारीहरूमा कुनै शारी रक खोट छ भन,े त्यसले आफ्नो परमशे् वरलाई भोजन अपर्ण
गनर् निजक नआओस ्। 18 शारी रक खोट भएको मािनस परम भकुो निजक नआओस,् जस्तै द ृ ष् टिवहीन वा िहडँ्न नसक् ने
मािनस, िवरूिपत वा आकार िवकृत भएको मािनस, 19 हात वा खु ा बाँ ङ्गएको मािनस, 20 पछािड ढाडमा मासकुो डल् ला
पलाएको मािनस, वा धरैे पातलो वा होचो मािनस, वा आखँामा खोट भएको मािनस, वा रोग लागकेो, घाउ भएको, चमर्रोग
लागकेो, वा अन्डाकोष िपिसएको मािनस । 21 पजुारी हारूनका उ रािधकारीहरूका िबचबाट शारी रक खोट भएको कोही
मािनस पिन परम भकुो िन म्त होमब ल अपर्ण गनर्लाई निजक नआओस ्। शारी रक खोट भएको मािनस आफ्नो परम भकुो
रोटी अपर्ण गनर् निजक नआओस ् । 22 परमशे् वरको अित पिव वा पिव भोजनबाट त्यसले खान िमल्छ । 23 तर, त्यो
पदार्िभ वशे नगरोस,् न त वदेीको निजक आओस,् िकनभने त्यसमा शारी रक खोट छ, र त्यसले मरेो पिव स्थानलाई
अशु नबनाओस,् िकनभने ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु मै हु’ँ ।” 24 यसलैे मोशाले यी वचनहरू हारून, ितनका
छोराहरू र इ ाएलका सारा मािनसहरूलाई सनुाए ।

22
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन ् िक इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िन म्त अलग

गरेका पिव कुराहरूबाट ितनीहरू टाढा रहून ् । ितनीहरूले मरेो पिव नामलाई अपिव नबनाऊन ् । म परम भु हु ँ ।
3 ितनीहरूलाई भन,् ‘ितमीहरूका सारा वशंहरूिभ ितमीहरूका कुनै उ रािधकारीहरूमध्ये कोही अशु भएको बलेा परम भकुा
िन म्त इ ाएलका मािनसहरूले अलग गरेका पिव कुराहरूको निजक गयो भन,े त्यो मरेो निजकबाट बिहष् कृत होस ् । म
परम भु हु ँ । 4 हारूनका उ रािधकारीहरूमध्ये जसलाई छालाको सरुवा रोग लागकेो छ, वा जसको शरीरबाट कुनै सङ् ामक
कुरा बिगरहकेो छ भन,े त्यो श ु नभएसम्म त्यसले परम भकुहाँ अपर्ण ग रएको ब लदानबाट केही पिन खानहुुदँनै । मरेको
मािनस, वा वीयर्पात भइरहकेो मािनसजस्तो अशु कुरालाई छुन,े 5 वा अशु बनाउने घ ने पश,ु वा अशु बनाउने कुनै
मािनसलाई छुन,े त्यो जस्तो िकिसमको अशु ता भए तापिन, 6 र कुनै अशु कुरालाई छुने पजुारी साँझसम्म अशु हुन्छ ।
त्यसले आफ्नो शरीर पानीले ननहुाएसम्म कुनै पिव कुरा नखाओस ्। 7 घाम अस्ताएपिछ त्यो श ु हुने छ । घाम अस्ताएपिछ
त्यसले पिव कुराहरूबाट खान िमल्छ, िकनभने त्यो त्यसकै भोजन हो । 8 मरेको वा वन पशु ारा मा रएको कुनै कुरा त्यसले
नखाओस ्। त्यसबाट त्यो अशु हुन्छ । म परम भु हु ँ । 9 पजुारीहरूले मरेा िनदशनहरू पालन गरून,् न ता ितनीहरू पापको
दोषी हुने छन ् र मलाई अपिव तलु्याएको कारण ितनीहरू मनर् सक्छन ् । ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु ँ ।
10 पजुारीको प रवारमा कुनै बािहरको मान्छे, पजुारीका पाहुनाहरू वा त्यसका ज्यालामा काम गन नोकरहरू कसलैे पिन
पिव कुरा नखाऊन ् । 11 तर पजुारीले आफ्नै पसैाले िकनकेो दासले परम भकुा िन म्त अलग ग रएका कुराहरूबाट खान
सक्छ । पजुारीका प रवारका सदस्यहरू र त्यसको घरमा जन्मकेा दासहरूले पिन त्योसगँै ती कुराहरूबाट खान सक् ने छन ्।
12 यिद पजुारीकी छोरीले पजुारीसगँ िबहे नगरेर कोही अरूसगँ िबहे गर् यो भने त्यसले अपर्ण ग रएका पिव ब लदानहरूबाट
नखाओस ्। 13 तर पजुारीकी छोरी िवधवा, वा िवच् छेद भएकी स् ी हो, र त्यसको बालबच् चा छैन, र त्यो आफ्नो जवानीमा
झै ँ आफ्नै बबुाको घरमा बसोबास गनर् फक भन,े त्यसले आफ्नो बबुाको भोजनबाट खान सक्छे । तर पजुारीको प रवारको
सदस्य नभएको कसलैे पिन पजुारीको भोजनबाट नखाओस ् । 14 यिद कुनै मािनसले थाहा नपाई पिव भोजनबाट खायो
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भन,े त्यसले त्यसको िन म्त पजुारीलाई दाम ितरोस;् त्यसले त्यसमा पाँचौँ भाग थपरे पजुारीलाई िफतार् गरोस ् । 15 डोलाएर
परम भलुाई अपर्ण ग रएका पिव कुराहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूले अपिव नगरून,् 16 न ता ितनीहरूले पाप बोक् ने छन ्
र पिव भोजन खाएको कारण ितनीहरू दोषी हुने छन,् िकनभने ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु’ँ ।” 17 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, 18“हारून र त्यसका छोराहरू, र इ ाएलका सारा मािनसहरूलाई यसो भन,् ‘कुनै इ ाएली, वा इ ाएलमा
बसोबास गन परदशेीले ब लदान अपर्ण गदार् चाहे त्यो कुनै भाकल परुा गनर् होस,् वा त्यो स्वचे् छा भटेी होस,् वा ितनीहरूले
परम भलुाई होमब ल अपर्ण गदार्, 19 ितनीहरूले गाई-गोरू, भडेा, वा बा ाहरूमध्ये िनष् खोट भाले अपर्ण गरोस,् अिन त्यो
स्वीका रने छ । 20 तर खोट भएको कुनै कुरा पिन अपर्ण नगन ूर् । म त्यो ितमीहरूबाट स्वीकान छैन ँ । 21 कसलैे आफ्नो
भाकल परुा गनर्, वा स्वचे् छा भटेीस्वरूप बथान वा बगालबाट परम भकुो िन म्त मलेब ल चढाउँछ भन,े त्यो िनष् खोट होस,्
अिन त्यो स्वीका रने छ । त्यो पशमुा कुनै पिन खोट हुनहुुदँनै । 22 अन्धा, चोट भएका, अङ्गभङ्ग भएका, मसूा वा पाकेको
घाउ भएका, वा िचलाउने रोग भएका पशु ितमीहरूले अपर्ण नगन ूर् । ितमीहरूले परम भकुो िन म्त वदेीमा होमब ल ारा यी
अपर्ण नगन ूर् । 23 अङ्गभङ्ग भएको वा सानो साँढे वा भडेाचािह ँ ितमीहरूले स्वचे् छा भटेीस्वरूप अपर्ण गनर् सक्छौ, तर
भाकलको िन म्त त्यसको भटेी हण हुने छैन । 24 चोट लागकेा, कुच् च्याइएका, िच रएका, वा का टएका अण्डकोष भएका
पशु परम भलुाई अपर्ण नगन ूर् । ितमीहरूको दशेभै र त्यस्तो नगन ूर् । 25 परदशेीको हातबाट ितमीहरूका परमशे् वरको भोजन
अपर्ण नगन ूर् । अङ्गभङ्ग भएका वा खोट भएका पशहुरू, ितमीहरूका िन म्त हण हुने छैनन’् ।” 26 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, 27 “बाछा वा भडेा वा बा ा ज न्मदँा त्यो त्यसको माउसगँ सात िदन रहोस ् । आठौँ िदनबाट परम भकुो िन म्त
होमब ल अपर्ण गनर्लाई त्यो स्वीका रने छ । 28 गाई वा भडेीलाई एकै िदनमा त्यसको बच् चासमते नमान ूर् । 29 ितमीहरूले
परम भलुाई धन्यवादको ब ल अपर्ण गदार् ितमीहरूले त्यो स्वीकारयोग् य त रकामा ब ल गन ूर् । 30 त्यसलाई त्यो ब ल ग रएकै
िदनमा खान ू । अक िबहानीसम्म त्यसको केही भाग पिन नछोड् न ू । म परम भु हु ँ । 31 यसकैारण ितमीहरूले मरेा आज्ञा
मान् न ू र तीअनसुार िहडँ्न ू । म परम भु हु ँ । 32 ितमीहरूले मरेो पिव नाउलँाई अपिव नतलु्याउन ू । इ ाएलका मािनसहरूले
म पिव छु भन् ने कुरा स्वीकारून ् । ितमीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु,ँ 33 र मलैे नै ितमीहरूका परमशे् वर हुनको
िन म्त ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ । म परम भु हु ँ ।

23
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरू यी नै हुन,्

जसलाई ितमीहरूले पिव सभाको रूपमा घोषणा गन ूर् । यी मरेा िनयिमत चाडहरू हुन ।् 3 ितमीहरू छ िदनसम्म काम गनर् सक्छौ,
तर सातौँ िदनचािह ँ पणू र् िव ामको शबाथ अथार्त ्पिव सभा हो । ितमीहरू बसोबास गन कुनै पिन ठाउँमा काम नगन ूर् िकनभने
त्यो परम भकुो िन म्त शबाथ हो । 4 परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरू यी नै हुन,् पिव सभाहरू जसलाई ितमीहरूले
ितनीहरूका तोिकएका समयमा घोषणा गन ूर् । 5 पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ परम भकुो िनस्तार-चाड हो । 6 सोही
मिहनाको पन् ौँ िदन परम भकुो िन म्त अखिमरी रोटीको चाड हो । सात िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरी रोटी खान ू। 7 पिहलो
िदनलाई ितमीहरूले भलेा हुनको िन म्त छुट् ाउन,ू र त्यस िदन ितमीहरूका कुनै पिन दिैनक काम नगन ूर् । 8 ितमीहरूले सात
िदनसम्म परम भकुो िन म्त भोजनको भटेी अपर्ण गन छौ । सातौँ िदनचािह ँ परम भकुो िन म्त अलग ग रएको सभाको िदन
हो, र त्यस िदन ितमीहरूले आफ्ना कुनै पिन दिैनक काम नगन ूर्’ ।” 9 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 10 “इ ाएलका
मािनसहरूलाई यसो भन,् ‘मलैे ितमीहरूलाई िदन लागकेो दशेमा ितमीहरू पगुरे त्यहाँ फसलको कटनी गरेपिछ ितमीहरूले
बालीको पिहलो फलको एक िबटा पजुारीकहाँ ल्याउन ू । 11 त्यसले त्यो बालीको िबटालाई परम भकुो अिग डोलाउने छ र
ितमीहरूका िन म्त त्यो स्वीका रयोस ्भनरे त्यसले त्यो उहाँलाई अपर्ण गन छ । शबाथपिछको िदनमा पजुारीले त्यो डोलाएर
मलाई अपर्ण गन छ । 12 बालीको िबटालाई डोलाएर मलाई अपर्ण गन िदनमा एक वषर्को िनष् खोट थमुा होमब लको रूपमा
परम भलुाई चढाउन ू। 13अन् नब लचािह ँ परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त होमब लको रूपमा तलेसगँ मिुछएको
एक पाथी मिसनो िपठो होस,् र अघर्ब लचािह ँ एक लटर दाखम होस ् । 14 यो ब ल ितमीहरूले आफ्नो परमशे् वरकहाँ
नल्याउने िदनसम्म ितमीहरूले रोटी, भटेुको अन् न वा ह रयो अनाज केही नखान ू । ितमीहरू बसोबास गन हरेक ठाउँमा
ितमीहरूका मािनसहरूको सबै वशंमा यो सदाको िन म्त िविध होस ्। 15शबाथ िदन अथार्त ्डोलाउने ब लको रूपमा ितमीहरूले
बालीको िबटा ल्याएको िदनपिछ परैु सात हप् ता गन् न ू । 16 सातौँ शबाथको पचास िदन ितमीहरूले गन् न ू । त्यसपिछ ितमीहरूले
परम भलुाई नयाँ अन् नको ब ल चढाउन ू । 17 ितमीहरूका घरहरूबाट एक पाथी िपठोबाट बनकेा दईुवटा रोटी ल्याउन ू । त्यो
मिसनो िपठो खिमर राखरे बनाइयोस ्। ती परम भकुो िन म्त पिहलो फलको डोलाइने ब ल हुने छन ्। 18 रोटीसगँै ितमीहरूले
एक वष िनष् खोट सातवटा थमुा, एउटा साँढकेो बच् चा, र दईुवटा भडेा अपर्ण गन ूर् । ितनीहरूको अन् नब ल र अघर्ब लसगँै ती
परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदने होमब ल होऊन ्। 19 ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा बोका, र मलेब लको िन म्त
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एक वष दईुवटा थमुा ब लदानको िन म्त अपर्ण गन ूर् । 20 पिहलो फलको रोटीसगँै परम भकुो िन म्त पजुारीले ती डोलाओस,्
र दईुवटा थमुासगँै ती ब लदानस्वरूप अपर्ण गरोस ् । ती पजुारीको िन म्त परम भलुाई अपर्ण ग रएको पिव ब लदान हुने
छन ् । 21 त्यही िदन ितमीहरूले घोषणा गन ूर् । त्यहाँ पिव सभा हुने छ, र ितमीहरूले गन दिैनक काम नगन ूर् । ितमीहरू
बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूको वशंमा यो सदाको िन म्त िविध हुने छ । 22 ितमीहरूले आफ्नो भिूमको फसल कटनी
गदार् आफ्ना भिूमको कुना-कुनामा कटनी नगन ूर्, र आफ्नो फसलको िशला-बाला नबटुल् न ू । ती ितमीहरूले ग रब र परदशेीका
िन म्त छोिडिदन ू। म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।” 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 24“इ ाएलका मािनसहरूलाई
भन,् ‘सातौँ मिहनाको पिहलो िदन ितमीहरूका िन म्त पिव िव ामको िदन हुने छ, र त्यो िदन तरुही फुकेर सम्झना ग रने छ र
पिव सभा हुने छ । 25 ितमीहरूले आफ्ना दिैनक काम नगन ूर्, र ितमीहरूले परम भकुा िन म्त आगो ारा ब ल अपर्ण गन ूर्’ ।”
26 अिन परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 27 “सातौँ मिहनाको दसौँ िदन ाय श् च को िदन हो । त्यस बलेा एउटा पिव सभा
होस,् र ितमीहरूले आफैलाई न बनाएर परम भकुो िन म्त आगो ारा ब ल अपर्ण गन ूर् । 28 त्यस िदन ितमीहरूले काम नगन ूर्,
िकनभने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको अिग आफ्नै िन म्त ाय श् च गनर्लाई त्यो िदन ाय श् च को िदन हो । 29 त्यस
िदन आफैलाई न नबनाउने मािनस आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत होस ् । 30 त्यस िदन कुनै पिन काम गन मािनसलाई म
परम भलुे नै त्यसका मािनसहरूका िबचमा नष् ट गन छु । 31 ितमीहरूले त्यस िदन कुनै पिन कारको काम नगन ूर् । ितमीहरू
बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूका मािनसहरूका सबै वशंमा सदाको िन म्त यो िविध बनोस ्। 32 यो िदन ितमीहरूका िन म्त
पिव िव ामको शबाथ होस,् र त्यस मिहनाको नवौँ िदनको साँझ ितमीहरूले आफैलाई न बनाउन ू । अक िदनको साँझसम्म
ितमीहरूले शबाथ मान् न ू।” 33 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 34“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘सातौँ मिहनाको पन् ौँ िदन
परम भकुो िन म्त छा ो-बासको चाड हुने छ । त्यो सात िदनसम्म रहने छ । 35 पिहलो िदनमा पिव सभा होस ्। ितमीहरूले
आफ्ना दिैनक काम नगन ूर् । 36 सात िदनसम्म परम भलुाई आगो ारा ब लदान अपर्ण गन ूर् । आठौँ िदनमा पिव सभा होस,् र
ितमीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा ब लदान अपर्ण गन ूर् । यो एउटा पिव सभा हो, र ितमीहरूले आफ्ना दिैनक काम नगन ूर्
। 37 यी परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरू हुन,् जसलाई ितमीहरूले आगो ारा ग रने ब लदान, होमब ल र अन् नब ल,
ब लदानहरू र अघर्ब लहरू आ-आफ्नै िदनमा अपर्ण गनर्को िन म्त पिव सभाहरू भनरे घोषणा गन ुर्पछर् । 38 परम भकुा िन म्त
शबाथ, र ितमीहरूले परम भलुाई िदने ितमीहरूका उपहारहरू, ितमीहरूका भाकलहरू, र ितमीहरूका सबै स्वचे्छा भटेीहरू
बाहके यी चाडहरू हुने छन ्। 39 छा ो-बासको चाडको सम्बन्धमा, सातौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा ितमीहरूले भिूमबाट फसल
बटु लसकेपिछ ितमीहरूले परम भकुो यो चाडलाई सात िदनसम्म मान् न ू । पिहलो िदन पिव िव ाम हुने छ, र आठौँ िदन पिन
पिव िव ाम हुने छ । 40 पिहलो िदनमा ितमीहरूले रुखहरूबाट उ म फल, खजरुका हाँगाहरू, र धरैे पात भएका हाँगाहरू,
र लहरे-पीपलका हाँगाहरू लन,ू र सात िदनसम्म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु आनन्द मनाउन ू । 41 हरेक वषर्
सात िदनसम्म ितमीहरूले परम भकुो िन म्त यो चाड मनाउन ू । ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूका मािनसहरूका
सबै वशंमा सदाको िन म्त यो एउटा िविध होस ् । 42 ितमीहरू सात िदनसम्म स-साना छा ोमा बस् न ू । इ ाएलमा जन्मकेा
सबै जना सात िदनसम्म स-साना छा ोमा बसनू,् 43 तािक ितमीहरूका वशंले पसु्तौ-ँपसु्तासम्म यो जाननू,् िक मलैे इ ाएलका
मािनसहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउदँा ितनीहरूलाई कसरी यी स-साना छा ाहरूमा बस् न लगाएँ । म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु’ँ ।” 44 यसरी मोशाले परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरूबारे इ ाएलका मािनसहरूलाई घोषणा गरे ।

24
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई ब ीमा योग ग रनको िन म्त जतैनूलाई िपसरे श ु तले

ल्याउन ूभनरे भन,् तािक ब ी िनरन्तर ब लरहोस ।् 3भटे हुने पालमा गवाही पदार्द े ख बािहर परम भकुो साम ु हारूनले साँझदे ख
िबहानसम्म त्यो ब ी बा लराखोस ् । ितमीहरूका मािनसहरूको सारा वशंमा सदाको िन म्त यो एउटा िविध बनोस ् । 4 धान
पजुारीलेश ु सनुको पानसमा भएका ब ीहरू बा लराखोस ।् 5तैलँ े मिसनो िपठो लएर बा वटा रोटी बनाउन ू। हरेक रोटीमा एक
पाथी िपठो होस ्। 6 त्यसपिछ परम भकुो अिग शु सनुको टेबलुमािथ छ-छवटा गरी ती दईु ताँतीमा राख् न ू। 7 रोटीहरूका दवुै
ताँतीमा सम्झनाको भटेीस्वरूप शु धपू राख् न ू । यही धपू परम भकुो िन म्त होमब ल हुने छ । 8 हरेक शबाथ िदनमा अनन्तको
करारको िचन्हस्वरूप इ ाएलका मािनसहरूको खाितर धान पजुारीले परम भकुो अिग त्यो रोटी राखोस ्। 9 यो भटेी हारून
र त्यसका छोराहरूका िन म्त हुने छ, र ितनीहरूले त्यो कुनै पिव ठाउँमा खाऊन,् िकनभने त्यो परम भकुा िन म्त होमब लको
भटेीको भाग हो ।” 10 एउटी इ ाएली स् ीको छोरा जसको बबुा एक िम ी िथयो, त्यो इ ाएलका मिनसहरूका िबचमा
गयो । छाउनीमा त्यस इ ाएली स् ीको छोरा एउटा इ ाएली परुुषसगँ झगडा गर् यो । 11 इ ाएली स् ीको छोराले परम भकुो
नाउकँो िनन्दा गर् यो र परमशे् वरलाई सराप् यो । यसकैारण मािनसहरूले त्यसलाई मोशाकहाँ ल्याए । त्यसकी आमाको नाम
शलोमीत िथयो जो दानका कुलको िद ीकी छोरी िथई । 12 परम भु आफैले ितनीहरूलाई आफ्नो इच् छा नबताउनभुएसम्म
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ितनीहरूले त्यसलाई बन्दी बनाएर राखे । 13 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 14“परमशे् वरलाई सरापकेो मािनसलाई
छाउनीबाट बािहर िनकाल ्। त्यसको कुरा सनुकेा सबलैे आफ्ना हात त्यसको टाउकोमािथ राखनू,् र त्यसपिछ जम् मै समदुायले
त्यसलाई ढुङ्गाले हाननू ् । 15 इ ाएलका मािनसहरूलाई तैलँ े यसरी सम्झाउन,ू ‘आफ्ना परमशे् वरलाई सराप् नले े आफ्नो दोष
आफै बोकोस ् । 16 परम भकुो नाउकँो िनन्दा गन मािनस मा रयोस ् । त्यो इ ाएलमा जन्मकेो स्वदशेी वा परदशेी जो भए
तापिन जम्मै समदुायले त्यसलाई ढुङ्गाले हाननू ्। परम भकुो नाउकँो िनन्दा गन मािनस िनश् चय नै मा रयोस ्। 17 यिद कसलैे
कोही अक मािनसलाई िहकार्एर मार् यो भन,े त्यो िनश् चय नै मा रयोस ्। 18 यिद कसलैे अकार्को पशलुाई हानरे मार् यो भन,े
त्यसले ाणको साटो ाण नै भनार् िदओस ्। 19 यिद कसलैे आफ्नो िछमकेीलाई घाइते बनायो भन,े त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई
जे गरेको िथयो त्यसलाई पिन त्यही ग रयोस,् 20 चोटको साटो चोट, आखँाको साटो आखँा, दाँतको साटो दाँत । त्यसले
अक मािनसलाई घाइते बनाएको कारण त्यसलाई पिन त्यस्तै ग रयोस ्। 21 जसले कुनै पशलुाई माछर् त्यसले त्यसको भनार्
ितरोस,् र जसले अक मािनसलाई माछर् त्यो मा रयोस ्। 22 परदशेी र स्वदशेमै ज न्मएको इ ाएली दवुकैा िन म्त िनयम एउटै
होस,् िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।” 23 यसकैारण मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई यी कुरा बताए, र ती
मािनसहरूले परम भलुाई सरापकेो मािनसलाई छाउनीबाट बािहर िनकाले । ितनीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने । इ ाएलका
मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञाको पालन गरे ।

25
1 परम भलुे मोशालाई सीनै पवर्तमा भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘मलैे ितमीहरूलाई िदने दशेमा पगुपेिछ

परम भकुो िन म्त भिूमले पिन शबाथ मानोस ्। 3 ितमीहरूले छ वषर्सम्म आफ्नो भिूममा बाली लगाउन,ू र छ वषर्सम्म आफ्नो
दाखबारी िछवँल् न ू र फसल बटुल् न ू । 4 तर सातौँ वषर्मा परम भकुो िन म्त भिूमले पिन पिव शबाथ मानोस ्। आफ्नो भिूममा
बाली नलगाउन ू वा आफ्नो दाखबारी निछवँल् न ू । 5 आफै उ केो फसल वा निछवँलकेो बोटबाट दाखको कटनी नगन ूर् ।
योचािह ँ भिूमको िन म्त एक वषर्का लािग पिव िव ाम होस ् । 6 शबाथको वषर्मा खन-जोत नग रएको भिूमले जे उब्जाउछँ
त्यो नै ितमीहरूका िन म्त भोजन हुने छ । ितमीहरू, ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू, ितमीहरूले ज्यालामा काममा लगाएका
नोकरहरू र ितमीहरूसगँ बसोबास गन परदशेीहरूले ती भोजन बटुल् न सक्छन,् 7 र ितमीहरूका गाईवस्त,ु र जङ्गली पशहुरूले
पिन भिूमले जे उब्जाउछँ त्यही खाने छन ् । 8 ितमीहरूले आफ्नो लािग सात शबाथका वषर्हरू अथार्त ् सात गणुा सात वषर्
गरी उनन् चास वषर् गन् न ू । 9 त्यसपिछ सातौँ मिहनाको दसौँ िदनमा ितमीहरूले सबै ठाउँमा ठुलो आवाजमा तरुही बजाउन ू ।
ाय श् च को िदनमा ितमीहरूले आफ्ना सारा भिूमभ र तरुही बजाउन ू । 10 ितमीहरूले पचासौँ वषर् परम भकुा िन म्त अलग

गन ूर् र सारा भिूममा सबै बािसन्दाहरूिबच स्वतन् ताको घोषणा गन ूर् । यो ितमीहरूका िन म्त पनुस्थार्पनाको वषर् होस,् जनु
वषर् सम्पि र दास ितनीहरूका प रवारहरूमा िफतार् ग रने छन ् । 11 पचासौँ वषर् ितमीहरूका िन म्त पनुस्थार्पनाको वषर् हुने
छ । ितमीहरूले बाली नलगाउन ू र कटनी पिन नगन ूर् । आफै उ केा, र निछवँलकेा बोटहरूका दाखहरू ितमीहरूले खान ू
। 12 यो पनुस्थार्पनाको वषर् भएको हुनाले यो ितमीहरूका िन म्त पिव हुने छ । भिूममा आफै उ केा कुराहरू ितमीहरूले
खान ू । 13 पनुस्थार्पनाको वषर्मा सबलैाई आफ्नै जग् गाजिमनमा फकार्उन ू । 14 ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीलाई आफ्नो जग् गा
बचे् दा वा आफ्नो िछमकेीबाट जग् गा िकन्दा ितमीहरूले एक-अकार्लाई धोका निदन ू । 15 आफ्नो िछमकेीबाट जग् गा िकन्दा
अक पनुस्थार्पनाको वषर्सम्ममा कटनी गनर् सिकने वषर्हरू र बालीहरूलाई ध्यानमा राख् न ू । जग् गा बचे् न लागकेा ितमीहरूका
िछमकेीले पिन यो कुरा ध्यानमा राखोस ् । 16 अक पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म जित धरैे वषर् बाँकी रहन्छ त्यित नै जग् गाको
मलू्य बढी हुने छ, र अक पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म जित थोरै वषर् बाँकी रहन्छ त्यित नै जग् गाको मलू्य कम हुने छ, िकनभने
नयाँ मा लकको िन म्त कटनीको सङ्ख्या अक पनुस्थार्पनाको वषर् आउन बाँकी वषर्हरूमा आधा रत हुन्छ । 17 ितमीहरूले
एक-अकार्लाई धोका निदन,ू बरु ितमीहरूले आफ्ना परमशे् वरको मान गन ूर्, िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।
18 यसलैे ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मान् न,ू मरेा िनयमहरू पालन गन ूर् र तीअनसुार चल् न ू । अिन ितमीहरू आफ्नो दशेमा सरुिक्षत
भई िजउने छौ । 19 भिूमले आफ्नो उब्जनी िदने छ, र ितमीहरूले शस् त मा ामा खाने छौ र त्यहाँ सरुिक्षत भएर िजउने छौ
। 20 ितमीहरूले भनौला, “सातौँ वषर्मा हामीले के खाने छौ?ँ हने ुर्होस,् हामीले न त बाली लगाउन सक्छौ,ँ न फसल कटनी
गनर् सक्छौँ ।” 21 छैटौँ वषर्मा ितमीहरूमािथ म मरेो आिशष ् बसार्उने छु, र भिूमले ितन वषर्सम्म पगु् ने फसल उब्जाउने छ ।
22 आठौँ वषर्मा ितमीहरूले बाली लगाउने छौ र ितमीहरूले अिगल्लो वषर्को उब्जनी र भण्डार ग रएको उब्जनीबाट नै खान ू
। नवौँ वषर्को कटनी ग रएको फसल नआउदँासम्म अिगल्ला वषर्हरूमा भण्डार ग रएका उब्जनीहरूबाट ितमीहरूले खान
सक् ने छौ । 23 कोही नयाँ स्थायी मा लकलाई भिूम नबचे् न,ू िकनभने त्यो भिूम मरेो हो । ितमीहरू सबै परदशेीहरू हौ र मरेो
भिूमका अस्थायी बािसन्दाहरू हौ । 24 ितमीहरूले हािसल गरेका सबै जग् गाको िन म्त छुटकाराको अिधकार िदन;ू ितमीहरूले
जनु प रवारबाट जग् गा िकन्यौ त्यही प रवारलाई त्यो जग् गा िकन् ने मौका िदन ू । 25 यिद ितमीहरूको कोही सङ्गी-इ ाएली
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ग रब भयो र त्यसले ग रबीको कारण आफ्नो केही सम्पि बचे् यो भन,े त्यसको सबभैन्दा निजकको नातदेार आएर त्यसले
ितमीहरूलाई बचेकेो सम्पि पनुः िकन् न सक् ने छ । 26 यिद त्यो सम्पि लाई फुकाउनको िन म्त त्यसको कुनै नातदेार छैन,
तर त्यो फे र धना भयो र त्यो फुकाउने क्षमता त्योसगँ भयो भन,े 27 त्यसले त्यो जग् गा बचेपेिछ िबतकेा वषर्हरू गनोस ् र
त्यसले जनु मािनसलाई त्यो जग् गा बचेकेो िथयो त्यसलाई बाँकी रकम ितरोस ् । त्यसपिछ त्यो आफ्नै जग् गाजिमनमा फकर् न
सक्छ । 28 तर यिद त्यसले आफ्नो लािग त्यो जग् गा िफतार् लन सकेन भन,े त्यसले बचेकेो जग् गा पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म
जग् गा िकन् ने मािनसको स्वािमत्वमा हुने छ । पनुस्थार्पनाको वषर्को अन्त्यमा जग् गा बचे् ने मािनसकहाँ नै त्यो जग् गा फकार्इन्छ,
र त्यसको जग् गाधनी आफ्नै जग् गाजिमनमा फकर् ने छ । 29 यिद कुनै मािनसले पखार्ल लगाएको सहरिभ घर बचे् छ भन,े
त्यसले त्यो बचेकेो एक वषर्िभ त्यो फे र िकन् न सक् ने छ । एक वषर्सम्म त्योसगँ छुटकाराको अिधकार हुने छ । 30 यिद
एक वषर्सम्म त्यसले त्यो घर फुकाउन सकेन भन,े पखार्ल लगाएको सहरिभ को घर, ख रद गन मािनस र त्यसका वशंको
स्थायी सम्पि हुने छ । त्यो पनुस्थार्पनाको वषर्मा िफतार् गन ुर्पदन । 31 तर गाउकँा घरहरू जसका व रप र कुनै पखार्ल छैन,
त्यसलाई जग् गासरह मािनने छ । ती फुकाउन सिकने छ, र पनुस्थार्पनाको वषर्मा ती िफतार् गन ुर्पन छ । 32 तथािप, लवेीहरूले
आफ्ना सहरहरूमा आफ्नो अिधकार गरेका घरहरू भने जनुसकैु समयमा पिन फुकाउन सिकने छ । 33 यिद लवेीहरूमध्ये
कसलैे आफूले बचेकेो घर फुकाएन भन,े सहरमा बिेचएको घर पनुस्थार्पनाको वषर्मा िफतार् ग रनपुन छ, िकनभने इ ाएलका
मािनसहरूमध्ये लवेीहरूका सहरहरूिभ भएका घरहरू ितनीहरूको सम्पि हो । 34 तर ितनीहरूका सहरहरू व रप र भएका
भिूमहरू नबचे् न ू िकनभने ती लवेीहरूका स्थायी सम्पि हुन ्। 35 यिद ितमीहरूका सङ्गी-नाग रक ग रब भएर आफ्नो हरेचाह
गनर् सकेन भन,े ितमीहरूले जसरी कुनै परदशेीलाई वा ितमीहरूका िबचमा कतै बािहरबाट आएर बसोबास गरेका मािनसहरूलाई
सहयोग गछ , त्यसरी नै त्यसलाई सहयोग गन ूर् । 36 त्यसलाई ब्याज नलगाउन ू वा त्यसबाट कुनै िकिसमको फाइदा न लन,ू
आफ्ना परमशे् वरको आदर गन ूर् तािक तरेो भाइ तसँगँै बसोबास गनर् सकोस ्। 37 ितमीहरूले त्यसलाई ब्याजमा ऋण निदन,ू न त
नाफा कमाउनको िन म्त आफ्नो भोजन त्यसलाई बचे् न ू। 38 ितमीहरूलाई कनान दशे िदन र ितमीहरूका परमशे् वर हुनको िन म्त
ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याउने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ । 39 यिद ितमीहरूको सङ्गी-नाग रक
ग रब भयो र त्यसले आफैलाई ितमीहरूकहाँ बचे् यो भन,े त्यसलाई दासलाई झै ँ काममा नलगाउन ू । 40 त्यसलाई ज्यालामा
रा खएको नोकरझै ँ वहार गन ूर् । ितमीहरूका िबचमा अस्थायी रूपमा बसोबास गन मािनसझै ँ त्यो हुने छ । पनुस्थार्पनाको
वषर्सम्म त्यसले ितमीहरूको सवेा गन छ । 41 त्यसपिछ त्यो र त्यसका छोराछोरीहरू ितमीहरूबाट पर आफ्नै प रवार र
आफ्नै िपताको सम्पि मा फिकर् जाने छन ् । 42 िकनभने ितनीहरू मरेा नोकरहरू हुन ्जसलाई मलैे िम दशेबाट बािहर ल्याएँ
। ितनीहरू दासहरूझै ँ बिेचने छैनन ्। 43 ितमीहरूले त्यसमािथ कठोर रूपमा शासन नगन ूर्, तर ितमीहरूले आफ्नो परमशे् वरको
मान गन ूर् । 44 ितमीहरूका व रप र बसोबास गन जाितहरूबाट दास-दासीहरू ितमीहरूले ाप् त गनर् सक् यौ भन,े ितमीहरूले
ितनीहरूबाट दासहरू िकन् न सक् ने छौ । 45 ितमीहरूका िबचमा बसोबास गन परदशेीहरूबाट, ितमीहरूसगँ भएका ितनीहरूका
प रवारहरूबाट, र ितमीहरूको भिूममा जन्मकेा ितनीहरूका छोराछोरीहरूबाट पिन ितमीहरूले दासहरू िकन् न सक्छौ । ितनीहरू
ितमीहरूको सम्पि बन् न सक्छन ्। 46 ितमीहरूले त्यस्ता दासहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त ितमीहरूपिछ सम्पि को
रूपमा ाप् त गनर् र सारा जीवनभर ितनीहरूलाई दास बनाउन उ रािधकारको रूपमा िदन सक्छौ, तर इ ाएलका मािनसहरूका
िबचमा आफ्ना भाइहरूलाई ितमीहरूले कठोर रूपमा शासन नगन ूर् । 47 यिद कुनै परदशेी वा ितमीहरूका िबचमा अस्थायी
रूपमा बसोबास गन मािनस धनी भयो, र ितमीहरूमध्यकेो कुनै एउटा सङ्गी-इ ाएली ग रब भएर त्यसले आफैलाई त्यो परदशेी
वा त्यस परदशेीको प रवारमा कसकैहाँ आफैलाई बचे् यो भन,े 48 ितमीहरूको सङ्गी-इ ाएली िकिनसकेपिछ त्यसलाई पनुः
िकनरे फुकाउन सिकने छ । प रवारमा कसलैे त्यसलाई छुटकारा िदन सक्छ । 49 त्यस मािनसको काका, वा काकाको
छोरा, वा त्यसको प रवारको कोही निजकको नातदेारले त्यसलाई छुटाउन सक् ने छ । वा त्यो धना भएको छ भन,े त्यसले
आफैलाई छुटाउन सक् ने छ । 50 त्यसलाई िकनकेो मािनससगँ त्यसले मोल-तोल गरोस,् र त्यसले आफैलाई त्यो ख रद गन
मािनसकहाँ बचेकेो वषर्दे ख पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म कित वषर् हुने रहछे भनरे ितनीहरूले गननू ्। त्यसलाई िकन् ने मािनसकहाँ
त्यसले जित वषर् काम ग ररहने छ, ती वषर्हरूका िन म्त कुनै ज्यालामा रा खने नोकरलाई ित रने दरलाई ध्यानमा राखी त्यसको
छुटकाराको मोल तय ग रयोस ् । 51 पनुस्थार्पनाको वषर् आउन अझै धरैे वषर् बाँकी छ भन,े ती वषर्हरूका आधारमा आफ्नो
छुटकाराको रकम ितरोस ् । 52 यिद पनुस्थार्पनाको वषर् आउन थोरै मा समय रहकेो छ भन,े पनुस्थार्पनाको वषर् आउनअिग
बाँकी रहकेा वषर्हरू त्यसलाई ख रद गनसगँ त्यसले मोल-तोल गरोस,् र ती वषर्हरूअनसुार त्यसले आफ्नो छुटकाराको िन म्त
ितरोस ्। 53 वषर्-वषर्को िन म्त ज्यालामा लगाइएको मािनसझै ँ त्यससगँ वहार गन ूर् । त्यसलाई कठोरतासाथ वहार नगन ूर् ।
54 यी त रकाहरूबाट त्यसको छुटकारा हुन सकेन भन,े त्यो र त्यसका छोराछोरीहरूले पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म सवेा गरून ्।
55 मरेो िन म्त इ ाएलका मिनसहरू नोकरहरू हुन ्। ियनीहरू मरेा नोकरहरू हुन ्जसलाई मलैे िम दशेबाट बािहर िनकालरे
ल्याएँ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।”
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26
1“ितमीहरूले मिूतर्हरू नबनाउन,ू र आफ्नो िन म्त कुनै खोिपएको मिूतर् वा ितमिूतर् खडा नगन ूर्, र आफ्नो भिूममा खोिपएको

ढुङ्गाको ितमिूतर् बनाएर त्यसलाई दण्डवत ् नगन ूर्, िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 2 ितमीहरूले मरेो शबाथ
मान् न ूर मरेो पिव स्थानको आदर गन ूर् । म परम भु हु ँ । 3यिद ितमीहरू मरेा िनयमहरूअनसुार िह ँ ौ र मरेा आज्ञाहरू पालन गरेर
तीअनसुार चल्यौ भन,े 4 म ितमीहरूलाई ठक मौसममा झरी िदने छु, र भिूमले आफ्नो उब्जनी िदने छ, र भिूमका रुखहरूले
आफ्ना फल िदने छन ्। 5 दाख बटुल् ने समयसम्मै ितमीहरूले दाइँ गन छौ, र रोपाइँको समयसम्मै दाख बटुल् ने छौ । ितमीहरूले
भरपटे रोटी खाने छौ र भिूममा ितमीहरूले जहाँ आफ्नो घर बसाल्छौ त्यहाँ सरुिक्षतसाथ िजउने छौ । 6 म दशेमा शा न्त ल्याउने
छु, र ितमीहरू कुनै डरिवना नै िनदाउने छौ । म ितमीहरूका दशेबाट िहसंक पशहुरूलाई हटाइिदने छु, र ितमीहरूका दशेमा
तरवार हार हुने छैन । 7 ितमीहरूले आफ्ना दशु्मनहरूलाई लखटे् ने छौ, र ितमीहरूको तरवारको हारले ितमीहरूकै अिग
ितनीहरू लड् ने छन ् । 8 ितमीहरूका पाँच जनाले सयलाई, र सयले हजार जनालाई लखटे् ने छन,् र ितमीहरूको तरवारको
हारले ितमीहरूका दशु्मनहरू ितमीहरूकै अिग लड् ने छन ्। 9 म ितमीहरूमािथ कृपाद ृ ष् ट लगाउने छु र ितमीहरूलाई फलवन् त

बनाएर ितमीहरूको सङ्ख्या व ृ गन छु । म मरेो करार ितमीहरूसगँ स्थापना गन छु । 10 ितमीहरूले लामो समयसम्म भण्डार
गरेको खाने कुरा खाने छौ । ितमीहरूले भण्डार गरेको खाने कुरा बािहर िनकालरे नयाँ फसलको िन म्त ठाउँ तयार गन छौ ।
11 म मरेो वदेी ितमीहरूकै िबचमा राख् ने छु, र म ितमीहरूलाई घणृा गन छैन ँ । 12 म ितमीहरूका िबचमा िहडँ् डुल गन छु, र
म ितमीहरूका परमशे् वर हुने छु, र ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुने छौ । 13 ितमीहरू िम मा दास भइनरहोस ्भनरे त्यस दशेबाट
ितमीहरूलाई िनकालरे बािहर ल्याउने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ । मलैे ितमीहरूका जवुाका काठहरू भत् काइिदएको
छु र ितमीहरूलाई ठाडो भएर िहडँ्ने तलु्याएको छु । 14 तर ितमीहरूले मरेा कुरा सनुनेौ, र मरेा यी सबै आज्ञाहरू माननेौ, 15 र
मरेा िविध र िनयमहरूलाई घणृा गरेर इन् कार गर् यौ, र मरेा सबै आज्ञाहरू पालन नगरेर मरेो करारलाई तोड् यौ भन,े 16 म
ितमीहरूका िबचमा आतङ्क फैलाउने छु, आखँालाई नष् ट गन र ाणलाई िशिथल गराउने रोगहरू र ज्वरोहरू पठाउने छु ।
ितमीहरूले छरेका िबउ थर् हुने छन,् िकनभने ितमीहरूका श हुरूले त्यसको उब्जनी खाने छन ्। 17म मरेो महुार ितमीहरूबाट
फकार्उने छु, र ितमीहरूका श लुे ितमीहरूलाई पराजय गन छन ्। ितमीहरूलाई घणृा गन मािनसहरूले ितमीहरूमािथ शासन
गन छन,् र कसलैे ितमीहरूलाई नखदेे तापिन ितमीहरू भाग् ने छौ । 18 यी सबपैिछ पिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन,े
म ितमीहरूका पापभन्दा सात गणुा बढी सजाय ितमीहरूलाई िदने छु । 19 आफ्नो श क् तमािथको ितमीहरूको घमण्डलाई म
तोिडिदने छु । ितमीहरूमािथको आकाशलाई फलामझै ँ र ितमीहरूको भिूमलाई काँसोझै ँ बनाउने छु । 20 ितमीहरूको महेनत

थर् हुने छ, िकनभने ितमीहरूको भिूमले आफ्नो फसल िदने छैन, र ितमीहरूका भिूमका रुखहरूले आफ्ना उब्जनी िदने छैनन ्
। 21 यिद ितमीहरू मरेो िवरु भयौ र मरेो कुरा सनुनेौ भन,े ितमीहरूका पापहरूको बदलामा म सात गणुा िवपि ल्याउने छु
। 22 म ितमीहरूकहाँ डर लाग् दा पशहुरू पठाउने छु, र ितनीहरूले ितमीहरूका छोराछोरीहरू चोरी लजैाने छन,् र ितमीहरूका
गाईवस्तलुाई नष् ट गन छन,् र ितमीहरूको सङ्ख्यामा किम ल्याउने छन ्। यसरी ितमीहरूका मागर्हरू िवराना हुने छन ्। 23 यी
कुराहरू हुदँाहुदँ ै पिन ितमीहरूले मरेा सधुारहरूलाई स्वीकारेनौ र मरेो िवरु मा िहडँ्न छोडनेौ भन,े 24 म ितमीहरूका िवरु हुने
छु, र ितमीहरूका पापका कारण म ितमीहरूलाई सात गणुा दण्ड िदने छु । 25 म ितमीहरूमािथ तरवार हार गन छु र ितमीहरूले
करार भङ्ग गरेको कारण त्यस तरवारले बदला लने छ । ितमीहरू आफ्ना सहरहरूमा भलेा गराइने छौ, र ितमीहरूका िबचमा
मलैे एउटा रोग पठाउने छु, र ितमीहरूका दशु् मनका हातमा ितमीहरूलाई समु् पने छु । 26 जब म ितमीहरूका भोजनको आपिूतर्
रोिकिदने छु, दस जना स् ीले एउटै भाँडोमा ितमीहरूका िन म्त रोटी बनाउने छन,् र वजनअनसुार ितनीहरूले ितमीहरूका रोटी
िवतरण गन छन ्। ितमीहरूले खाने त छौ, तर तपृ् त हुने छैनौ । 27 यी कुराहरू हुदँाहुदँ ै पिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ र मरेो
िवरु िहिँडरह् यौ भन,े 28 म ोिधत हुने छु र ितमीहरूको िवरु हुने छु, र ितमीहरूका पापभन्दा सात गणुा बढी दण्ड म िदने छु
। 29 ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूका मास ु खाने छौ । 30 म ितमीहरूका डाँडाका थानहरू नाश गन छु, ितमीहरूका धपूका
वदेीहरू भत् काइिदने छु, र ितमीहरूका लाशहरू ितमीहरूका मतृ मिूतर्हरूमािथ फा लिदने छु, र म ितमीहरूलाई ितरस्कार गन
छु । 31 म ितमीहरूका सहरहरूलाई भग् नावशषेमा प रणत ग रिदने छु र ितमीहरूका पिव स्थलहरू नष् ट ग रिदने छु । म
ितमीहरूका ब लदानहरूका सगुन्धबाट सन् न हुने छैन ँ। 32म ितमीहरूका दशेलाई ध्वस्त पा रिदने छु । त्यहाँ बस् ने ितमीहरूका
दशु् मनहरूले त्यस्तो िवनाश दखेरे आश् चयर्चिकत हुने छन ्। 33 म ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा िततरिबतर पा रिदने
छु, र मरेो तरवार िनकालरे ितमीहरूको पिछ लाग् ने छु । ितमीहरूको दशे त्यािगने छ र ितमीहरूका सहरहरू िवनाश हुने छन ्
। 34 त्यो दशे जबसम्म त्यािगएको हुन्छ र जबसम्म ितमीहरू दशु् मनको भिूममा हुन्छौ, तबसम्म त्यो दशेले शबाथ मनाउने छ
। त्यस समयसम्म दशेले िव ाम गन छ र आफ्नो शबाथ मनाउने छ । 35 त्यो जबसम्म त्यािगएको हुन्छ, त्यो िव ाममा हुन्छ
। ितमीहरू त्यहाँ बसोबास गदार् ितमीहरूका शबाथसगँै त्यसले यस्तो िव ाम पाएको िथएन । 36 ितमीहरूका दशु् मनका दशेमा
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छोिडएकाहरूका हृदयहरूमा यस्तो डर हा लिदने छु, िक हावाले पात हल् लाउदँा आउने आवाजले ितमीहरूलाई झस् काउने छ,
र ितमीहरू तरवारबाट टाढा भागझेै ँ दौडने छौ । कसलैे ितमीहरूलाई नखदेकेो भए पिन ितमीहरू लड् ने छौ । 37कसलैे नखदेकेो
भए तापिन ितमीहरू तरवारबाट टाढा भागझेै ँ भाग् ने छौ र एक-अकार्सगँ ठोिकने छौ । ितमीहरूसगँ आफ्ना दशु् मनहरूको अगािड
उिभने तागत हुने छैन । 38 ितमीहरू जाित-जाितहरूका िबचमा नष् ट हुने छौ, र ितमीहरूका दशु् मनको भिूमले ितमीहरूलाई
िनल् ने छ । 39 ितमीहरूमध्ये बाँकी रहकेाहरू ितमीहरूका दशु् मनको दशेमा आफ्ना पाप र आफ्ना पखुार्हरूको पापका कारण
खतम हुने छन ् । 40 तर यिद ितनीहरूले आफ्ना र आफ्ना पखुार्हरूका पाप, म ित िवश् वासहीन भएर गरेका िव ोह, र मरेो
िवरु को िहडँाइलाई स्वीकारे भन-े 41 जसले गदार् म ितनीहरूको िवरु भएँ र ितनीहरूलाई मलैे ितनीहरूका दशु् मनको दशेमा
ल्याएँ- र यिद ितनीहरूका कठोर कठोर हृदय न भए, अिन ितनीहरूले आफ्ना पापका कारण दण्डहरू स्वीकारे भन,े 42 मलैे
याकूब, इसहाक र अ ाहामसगँ गरेको मरेो करारको सम्झना गन छु, र त्यो दशेलाई पिन सम्झने छु । 43 त्यो दशे ितनीहरू ारा
त्यािगने छ, र यसकैारण त्यो त्यािगएको समयमा त्यसले शबाथ मनाउने छ । ितनीहरू आफैले मरेा आज्ञाहरू इन् कार गरेका
र मरेा िनयमहरूलाई घणृा गरेका हुनाले ितनीहरूले आफ्ना पापको दण्ड पाउने छन ् । 44 यी सबै कुरा हुदँाहुदँ ै पिन ितनीहरू
आफ्ना दशु् मनको भिूममा हुदँा म ितनीहरूलाई इन् कार गन छैन,ँ न त ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट गनर् र ितनीहरूसगँको मरेो
करारबाट टाढा हुनको िन म्त ितनीहरूलाई घणृा गन छु, िकनभने म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ । 45 तर ितनीहरूका
खाितर मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूसगँ बाँधकेो करारको सम्झना म गन छु, जनु पखुार्हरूलाई म ितनीहरूका परमशे् वर हुन सकँू
भनरे मलैे िम दशेबाट बािहर ल्याएँ । म परम भु हु ँ ।” 46 परम भलुे सीनै पवर्तमा मोशा ारा उहाँ र इ ाएलका मािनसहरूका
िबचमा िदनभुएका आज्ञाहरू, िविधहरू र िनयमहरू यी नै हुन ्।

27
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘यिद कसलैे परम भलुाई िवशषे ितज्ञा गदर्छ भन,े

त्यसको मलू्य यसरी िनधार्रण गन ूर् । 3 िबसदे ख साठी वषर्सम्मको परुुषको लािग पिव स्थानका शकेेलबमोिजम चाँदीका पचास
शकेेल मलू्य तोिकिदन ू । 4 सोही उमरेको स् ीको िन म्त भने मलू्य ितस शकेेल होस ् । 5 पाँच वषर्दे ख िबस वषर्सम्मको
परुुषको लािग मलू्य िबस शकेेल र स् ीको लािग दस शकेेल िनधार्रण गन ूर् । 6 एक मिहनादे ख पाँच वषर्सम्मको परुुषको लािग
मलू्य पाँच शकेेल र स् ीको लािग ितन शकेेल िनधार्रण गन ूर् । 7 साठी वषर्मािथको परुुषको लािग मलू्य पन् शकेेल र स् ीको
लािग दस शकेेल िनधार्रण गन ूर् । 8 तर ितज्ञा गन मािनसले तोिकएको मलू्य ितनर् सकेन भन,े त्यो मािनस पजुारीकहाँ कट
ग रयोस,् र पजुारीले भाकल गन मािनसको क्षमताअनसुार मलू्य िनधार्रण ग रिदने छ । 9 यिद कसलैे परम भकुो िन म्त कुनै
पश ु ब लदान गनर् चाहन्छ, र यिद उहाँले त्यो स्वीकान ुर्भयो भन,े त्यो पश ु त्यसको िन म्त छुटाइने छ । 10 त्यो मािनसले त्यस
पशलुाई नसाटोस,् असललाई खराबको िन म्त र खराबलाई असलको िन म्त । यिद त्यसले एउटालाई अक को िन म्त साटेमा
त्यो र जसको िन म्त त्यो सा टएको िथयो, दवुै नै पिव हुने छन ् । 11 तथािप, यिद त्यस मािनसले परम भलुाई िदन्छु भनी
ितज्ञा गरेको पश ु अशु छ र परम भलुे त्यो स्वीकान ुर्भएन भन,े त्यस मािनसले पशलुाई पजुारीकहाँ ल्याओस ्। 12 पजुारीले

बजार-मलू्यअनसुार त्यसको मलू्य िनधार्रण गरोस ् । पजुारीले त्यस पशकुो मलू्य जित िनधार्रण गदर्छ, त्यो नै त्यसको मलू्य
हुने छ । 13 यिद त्यसको मा लकले त्यसलाई छुटाउन चाह् यो भन,े त्यसले त्यसको छुटकाराको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपोस ्
। 14 जब कुनै मािनसले आफ्नो घर परम भकुो िन म्त पिव उपहारको रूपमा अलग गदर्छ भन,े पजुारीले त्यो असल छ
वा छैन भनरे हरेी त्यसको मलू्य िनधार्रण गरोस ्। पजुारीले त्यसको मलू्य जित िनधार्रण गदर्छ, त्यित नै त्यसको मलू्य हुने छ
। 15 तर आफ्नो घरलाई परम भकुो िन म्त अलग गन मा लकले त्यो छुटाउन चाहमेा त्यसले त्यसको छुटकाराको मलू्यमा
पाँचौँ भाग थपोस ्र त्यो त्यसकै हुने छ । 16 यिद कुनै मािनसले आफ्नो केही जिमन परम भकुो िन म्त अलग गदर्छ भन,े त्यो
जिमनमा छनर् सिकने िबउको प रमाणअनसुार त्यसको मलू्य िनधार्रण हुन्छ । एक मरुी जौको मलू्य चाँदीका िबस शकेेल बराबर
हुने छ । 17 यिद त्यसले त्यो जिमन पनुस्थार्पनाको वषर्मा अलग गदर्छ भन,े त्यसको मलू्य तोिकएबमोिजम हुने छ । 18 तर
त्यसले आफ्नो जिमन पनुस्थार्पनाको वषर्पिछ अलग गदर्छ भन,े पजुारीले अक पनुस्थार्पनाको वषर् आउनलाई बाँकी भएका
वषर्हरूका आधारमा त्यो जिमनको मलू्य तय गरोस,् र मलू्य िनधार्रण गदार् त्यसको मलू्य घटाइयोस ्। 19 यिद त्यो जिमन अलग
गन मािनसले त्यो छुटाउन चाहमेा त्यसले त्यसको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपोस,् र त्यो त्यसको हुने छ । 20 तर यिद त्यसले त्यो
जिमनलाई छुटाएन, वा त्यसले त्यो जिमन कुनै अक मािनसलाई बचेकेो भए, त्यो अब फे र छुटाउन िमल्दनै । 21 त्यो भिूम
पनुस्थार्पनाको वषर्मा स्वतन् हुदँा परम भकुो िन म्त पणूर् रूपमा िदइएको जिमनझै ँ त्यो परम भकुो िन म्त पिव उपहार हुने
छ । त्यो पजुारीको हुने छ । 22 यिद कुनै मािनसले आफूले िकनकेो जिमन परम भकुो िन म्त अलग गदर्छ, तर त्यो जिमन
त्यसको प रवारको जिमनको भाग होइन भन,े 23 पजुारीले पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म त्यसको मलू्य कित हुन्छ त्यो िनधार्रण
गरोस,् र त्यो मािनसले त्यस िदन परम भकुो िन म्त पिव उपहारको रूपमा त्यसको मलू्य ितरोस ्। 24 पनुस्थार्पनाको वषर्मा
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त्यो जिमन जसबाट िकिनएको िथयो अथार्त ्त्यस जिमनको मा लककहाँ नै िफतार् जाने छ । 25सबै मलू्याङ्कन पिव स्थानको
शकेेलको वजनको आधारमा ग रयोस ्। िबस गरेा एक शकेेल बराबर हुने छ । 26 पशहुरूमा पिहलो जन्मनलेाई कसलैे पिन
अलग नगन ूर्, िकनभने पिहलो जन्मने पिहलबैाट परम भकैु हो । चाहे त्यो साँढे होस ्वा भडेा, त्यो परम भकुो हो । 27 यिद
त्यो अशु पश ु हो भन,े त्यसको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपरे त्यसको मा लकले त्यो िकन् न सक् ने छ । यिद त्यो पशकुो छुटकारा
भएन भन,े तोिकएको मलू्यमा त्यो बिेचयोस ्। 28 तर कुनै मािनसले आफूसगँ भएका सबै सम्पि बाट परम भलुाई अपर्ण गरेको
कुरा, चाहे त्यो मािनस वा पश,ु वा आफ्नो पा रवा रक जिमन जसेकैु भए पिन त्यो बिेचन ु वा छुटाउनहुुदँनै । अपर्ण ग रएको
सबै कुरा परम भकुो िन म्त पिव हुन्छ । 29 नाशको िन म्त अपर्ण ग रएको मािनसको िन म्त कुनै मोल नितन ूर् । त्यो मािनस
मा रनपुछर् । 30 भिूमको सबै दशांश, चाहे भिूममा उब्जकेा अन् न वा रुखहरूका फल जे भए पिन त्यो परम भकैु हो । त्यो
परम भकुो िन म्त पिव हुन्छ । 31 यिद कसलैे आफ्नो दशांश छुटाउछँ भन,े त्यसले त्यसको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपोस ् ।
32 बथान वा बागल, वा गोठालोको लौरोमिुनबाट जाने हरेक पशकुो दस भागमा एक भाग परम भकुो िन म्त अलग ग रनपुछर्
। 33 गोठालोले असल वा खराब पशु नछुटाओस,् र त्यसले एउटाको िन म्त अक नबद् लोस ् । यिद त्यसले त्यो प रवतर्न
गरेमा त्यो र जसको िन म्त त्यो बद ्लएको िथयो, दवुै नै पिव हुने छन ्। त्यो छुटाउन सिकने छैन’ ।” 34 परम भलुे सीनै
पवर्तमा इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त िदनभुएका आज्ञाहरू यी नै हुन ्।
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गन्तीको पसु्तक
1 सीनकैो मरुभिूममा भटे हुने पालमा परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो । यो इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट िनस्की आएका

दो ो वषर्को दो ो मिहनाको पिहलो िदनमा भएको िथयो । परम भलुे भन् नभुयो, 2 “इ ाएलको हरेक कुलको सबै परुुषहरूको
ितनीहरूका पखुार्हरूका प रवार-प रवारअनसुार जनगणना गर ् । ितनीहरूका नाउअँनसुार गन ् । हरेक परुुषको गणना गर,्
3 जो िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका छन ्। इ ाएलको िन म्त िसपाहीको रूपमा लड्न सक् ने सबलैाई गन ्। तैलँ े र हारूनले
ितनीहरूका सशस् समहू-समहूअनसुार परुुषहरूको सङ्ख्याको अिभलखे राख् नपुछर् । 4 हरेक कुलको एक जना परुुषले अथार्त ्
वशंको म ु खयाले आफ्नो वशंको अगवुाको रूपमा ितमीहरूसगँ सवेा गन ुर्पछर् । 5 हरेक अगवुाले ितनको वशंको िन म्त लड्ने
परुुषहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितमीहरूसगँै रहरे लड्ने अगवुाहरूका नाउहँरू ियनै हुनः् रूबनेको कुलबाट शदऊेरको छोरो एलीसरू;
िशिमयोनको 6 कुलबाट सरुीश ैको छोरो शलमूीएल । 7 यहूदाको कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहशोन; 8 इस्साखारको
कुलबाट सआूरको छोरो नतनले; 9 जबलूनूको कुलबाट हलेोनको छोरो एलीआब; 10 योसफेको छोरो ए ाइमको कुलबाट
अम्मीहूदको छोरो एलीशामा; मनश्शकेो कुलबाट पदासरूको छोरो गम लएल; 11 बने्यामीनको कुलबाट िगदओेनीको छोरो
अबीदान; 12 दानको कुलबाट अम्मीस ैको छोरो अिहएजरे; 13 आशरेको कुलबाट ओ ानको छोरो पगीएल; 14 गातको
कुलबाट दएूलको छोरो एल्यासाप; 15 नप् तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहीरा ।” 16 मािनसहरूबाट चिुनएका परुुषहरूका
नाउहँरू ियनै िथए । ितनीहरूले आ-आफ्ना पखुार्हरूका कुलको नतेतृ्व गरे । ितनीहरू इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू
िथए । 17 नाउअँनसुार अिभलखे रा खएका यी परुुषहरूलाई मोशा र हारूनले लए, र 18 यी मािनसहरूसगँै ए ाएलका
सबै मािनस दो ो मिहनाको पिहलो िदनमा भलेा भए । 19 त्यसपिछ िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषले आ-आफ्ना
पखु्य ली पिहचान गरे । ितनीहरूले आफू ज न्मएको कुल र प रवारहरूको नाउँ उल्लखे गन ुर्पथ्य । त्यसपिछ मोशाले
सीनकैो मरुभिूममा परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूका सङ्ख्याहरूको अिभलखे राखे । 20 इ ाएलका जठेा छोरो
रूबनेका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूका अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने
िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 21 रूबनकेो कुलबाट ितनीहरू ४६,५०० परुुष िथए । 22 िशिमयोनका
सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूका अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा
त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 23 िशिमयोनका कुलबाट ितनीहरू ५९,३०० परुुष िथए । 24 गादका सन्तानहरूबाट
ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा
मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 25 गादको कुलबाट ितनीहरू ४५,६५० परुुष िथए । 26 यहूदाका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका
पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै
परुुषहरू गिनए । 27 यहूदाको कुलबाट ितनीहरू ७४,६०० परुुष िथए । 28 इस्साखारका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका
आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए ।
29 इस्साखारको कुलबाट ५४,४०० परुुष िथए । 30 जबलूनूका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र
प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 31जबलूनूको कुलबाट
ितनीहरू ५७,४०० परुुष िथए । 32 योसफेका छोरा ए ाइमका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र
प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 33 ए ाइमको कुलबाट
ितनीहरू ४०,५०० परुुष िथए । 34 मनश् शकेा सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको
अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 35 मनश्शकेो कुलबाट ितनीहरू
३२,२०० परुुष िथए । 36बने्यामीनका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट
लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 37 बने्यामीनको कुलबाट ितनीहरू ३५,४०० परुुष
िथए । 38 दानका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान
सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 39 दानको कुलबाट ितनीहरू ६२,७०० परुुष िथए । 40 आशरेका
सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा
त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 41 आशरेको कुलबाट ितनीहरू ४१,५०० परुुष िथए । 42 नप् तालीका सन्तानहरूबाट
ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा
मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 43 नप् तालीको कुलबाट ितनीहरू ५३,४०० परुुष िथए । 44 मोशा र हारूनले यी परुुषहरूलाई
इ ाएलका बा कुललाई नतेतृ्व गन बा परुुषसगँै गन्ती गरे । 45 यसलैे लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका



1:46 101 गन्ती 3:4

इ ाएलका सबै परुुषहरूको हरेकको आ-आफ्ना प रवार-प रवारअनसुार गन्ती ग रयो । 46 ितनीहरू ६,०३,५५० परुुष िथए ।
47 तर लवेीका सन्तानहरूको गन्ती 48 ग रएन, िकनभने परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 49 “तैलँ े लवेीको कुललाई नगन् न ूवा
इ ाएलका कुल मािनसहरूमा नगाभ्न ू । 50 बरु, लवेीहरूलाई पिव वासस्थानको करारका िविधहरूको हरेचाह गनर् र पिव
वासस्थानका सबै सरसामान र यसमा भएका सबै कुराको हरेचाह गनर् िनयकु् त गन ूर् । 51 पिव वासस्थान अक ठाउँमा सान ुर्पदार्
यसलाई लवेीहरूले उठाउनपुछर् । पिव वासस्थान खडा गन ुर्पदार् लवेीहरूले नै खडा गन ुर्पछर् । पिव वासस्थानको निजक
आउने कुनै पिन अप रिचत क् तलाई मान ूर् । 52 इ ाएलका मािनसहरूले आ-आफ्ना पालहरू टाँग्दा हरेकले ितनीहरूका
सशस् समहुको झण्डाको निजकै टाँग् न ू । 53 तथािप, लवेीहरूले ितनीहरूका पाल करारका िविधका पिव वासस्थान व रप र
टाँग् नपुछर्, तािक इ ाएलका मािनसहरूमािथ मरेो रस नपरोस ्। लवेीहरूले करारका िविधहरूको पिव वासस्थानको हरेचाह
गन ुर्पछर् । 54 इ ाएलका मािनसहरूले यी सबै कुरा गरे । परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको सबै थोक ितनीहरूले गरे ।

2
1 परम भु फे र पिन मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “हरेक इ ाएलीले आ-आफ्ना पखुार्हरूको घरानाअनसुार आ-आफ्नो

झन्डाको व रप र छाउनी लगाउन ू । 3 ितनीहरूले भटे हुने पालको व रप र छाउनी लगाऊन ्। भटे हुने पालको पवूर्ितर अथार्त ्
घाम झलु्कनिेतर छाउनी लगाउनहेरू यहूदाको दल होस ् र ितनीहरूले आफ्नो झन्डामिुन छाउनी लगाऊन ् । अम्मीनादाबको
छोरो नहशोन यहूदाका मािनसको अगवुा होस ् । 4 यहूदाका मािनसहरूको सङ्ख्या ७४,६०० छ । 5 इस्साखारको कुलले
यहूदापिछ छाउनी लगाउन ू । सआूरका छोरो नतनलेले इस्साखारको फौजको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 6 ितनको दलमा भएकाहरूको
सङ्ख्या ५४,४०० परुुष छन ् । 7 जबलूनूको कुलले इस्साखारपिछ छाउनी लगाउन ू । हलेोनका छोरा एलीआबले जबलूनूको
फौजको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 8 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ५७,४०० छ । 9 यहूदाको छाउनीको कुल सङ्ख्या १,८६,४००
छ । 10 ितनीहरू अ स्थानमा िहडँ्नछेन ् । दिक्षणप रूबनेको छाउनी ितनीहरूको झन्डामिुन हुनछे । रूबनेको छाउनीको
अगवुा शदऊेरका छोरा एलीसरू होस ् । 11 ितनको दलमा हुनकेो सङ्ख्या ४६,५०० छ । 12 िशिमयोनले रूबनेपिछ छाउनी
लगाओस ् । िशिमयोनका मािनसहरूको अगवुा सरूीश ैका छोरा शलमूीएल होस ् । 13 ितनको दलमा हुनहेरूको सङ्ख्या
५९,३०० छ । 14 त्यसपिछ गादको कुल हुन्छ । गादका मािनसहरूको अगवुा दएूलका छोरा एल्यासाप होस ्। 15 ितनको दलमा
हुनहेरूको सङ्ख्या ४५,६५० छ । 16 आ-आफ्नो दलअनसुार खटाइएका रूबनेको छाउनीका सबै मािनसहरू १,५१,४५० छन ्
। ितनीहरू दो ो लश्करमा िहडँ्नछेन ् । 17 त्यसपिछ सबै छाउनीका िबचमा लवेीहरूसगँै छाउनीबाट भटे हुने पाल जानपुछर्
। ितनीहरू छाउनीबाट गएबमोिजम नै छाउनीमा आउनपुछर् । हरेक मािनस आफ्नो झन्डामिुन आफ् नै स्थानमा हुनपुछर् ।
18 ए ाइमको छाउनीका दलहरू आफ् नै झन्डामिुन हुन्छन ् । ए ाइमको मािनसहरूको अगवुा अम्मीहूदका छोरा एलीशामा
होस ्। 19 ितनको दलमा हुनहेरूको सङ्ख्या ४०,५०० छ । 20 ितनीहरूपिछ मनश् शकेो कुल हुन्छ । मनश् शकेो अगवुा पदासरूका
छोरा गम लएल होस ्। 21 ितनको दलमा हुनहेरूको सङ्ख्या ३२,२०० छ । 22 त्यपिछ बने्यामीनको कुल हुनछे । बने्यामीनको
अगवुा िगदओेनीका छोरा अबीदान होस ् । 23 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ३५,४०० छ । 24 ए ाइमको छाउनीका
गन्ती ग रएका सबकैो सङ्ख्या १,०८,१०० छ । ितनीहरू ते ो लश्करमा िहडँ्नछेन ्। 25 उ रमा दानको छाउनीको दल हुनछे
। दानका मािनसहरूका अगवुा अम्मीश ैका छोरा अहीएजरे होस ् । 26 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ६२,७०० छ ।
27 दानको छाउनीपिछ आशरेको कुलका मािनसहरू हुनछेन ्। आशरेको अगवुा ओ ानको छोरा पगीएल होस ्। 28 ितनको
दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ४१,५०० छ । त्यपिछ नप् तालीको कुल हुनछे । नप् तालीको अगवुा एनानका छोरा अहीरा होस ्
। 29 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ५३,४०० छन ् । 30 दानको छाउनीमा हुनहेरूका सबै सङ्ख्या १,५७,६०० छ ।
31 ितनीहरू छाउनीबाट ितनीहरूको झन्डामिुन अ न्तममा जानछेन ्।” 32आ-आफ्नो प रवार-प रवारअनसुार गन्ती ग रएका
इ ाएलीहरू ियनै हुन ् । आ-आफ्नो दलअनसुार ितनीहरूको छाउनीमा गणना ग रएकाहरू ६,०३,५५० छन ् । , 33 तर मोशा
र हारूनले लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूमा गन्ती गरेनन ् । 34 यो परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ग रएको िथयो ।
इ ाएलीका मािनसहरूले परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा गरे । ितनीहरूले आ-आफ्नो झन्डाअनसुार छाउनी लगाए ।
ितनीहरू आ-आफ्ना पखुार्हरूको प रवार-प रवारअनसुार आ-आफ्नो छाउनीबाट िनस्कन्थे ।

3
1 यो परम भु सीनै पवर्तमािथ मोशासगँ बोल्नहुुदँा हारून र मोशाका सन्तानहरूको इितहास हो । 2 हारूनका छोराका

नाउहँरू ियनै हुन:् जठेा नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार िथए । 3 हारून पजुारीका छोराहरूका नाउहँरू ियनै हुन ्जसलाई
पजुारीको रूपमा अिभषके ग रएको िथयो र पजुारीको रूपमा सवेा गनर् िनयकु् त ग रएका िथए । 4 तर नादाब र अबीहूले सीनै
पवर्तमा अस्वीकायर् आगो परम भलुाई चढाउँदा ितनीहरू उहाँको साम ु मरे । नादाब र अबीहूका कुनै छोराछोरी िथएन । यसलैे
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एलाजार र ईतामारले ितनीहरूका बबुा हारूनसगँ पजुारीको रूपमा सवेा गरे । 5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 6 “लवेीको
कुललाई ले र ितनीहरूले पजुारी हारूनलाई सहायता गनर्को िन म्त ितनीहरूलाई ितनीकहाँ स्ततु गर ् । 7 ितनीहरूले भटे
हुने पालको साम ु हारून र सारा समदुायको तफर् बाट दाियत्वहरू परुा गन ुर्पछर् । ितनीहरूले पिव वासस्थानमा सवेा गन ुर्पछर् ।
8 ितनीहरूले भटे हुने पालका सबै सरसामानको हरेचाह गन ुर्पछर् र ितनीहरूले पिव वासस्थानको सवेा वहन गनर् इ ाएलका
कुलहरूलाई सहायता गन ुर्पछर् । 9 तैलँ े लवेीहरू हारून र ितनका छोराहरूलाई िदनपुछर् । इ ाएलका मािनसहरूलाई सवेा गनर्
ितनलाई सहायता गनर् ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा स ु म्पएका छन ्। 10 तैलँ े हारून र ितनका छोराहरूलाई पजुारीको रूपमा िनयकु् त
गन ुर्पछर् र निजक आउने कुनै पिन मािनसलाई मान ुर्पछर् ।” 11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 12 “हरे,् मलैे लवेीहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूबाट लएको छु । मलैे यो इ ाएलका मािनसहरूका जठेा छोराहरूको स ा लएको छु । लवेीहरू मरेा
हुन ्। 13 पिहले जन्मकेा सबै मरेा हुन ्। मलैे िम दशेमा पिहले जन्मकेाहरूलाई आ मण गरेको िदन नै इ ाएलका मािनस र
पशहुरू दवुकैो पिहले जन्मकेा सबलैाई मरेो िन म्त अलग गरेँ । ितनीहरू मरेा हुन ्। म परम भु हु ँ ।” 14 परम भलुे सीनकैो
मरुभिूममा मोशालाई भन् नभुयो, 15 “लवेीका हरेक कुल र प रवार-प रवारअनसुार गन्ती गर ् । एक मिहना र त्यसभन्दा
मािथका सबै परुुषको गन्ती गर ्। 16 मोशाले परम भकुो वचनअनसुार उहाँले आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरूको गन्ती गरे
। 17 लवेीका छोराहरूका नाउहँरू गशे न, कहात र मरारी िथए । 18 गशे नका छोराहरूबाटका वशंहरू लब् नी र िशमी
िथए । 19 कहातका छोराहरूबाटका वशंहरू अ ाम, ियसहार, िह ोन र उज् जीएल िथए । 20 मरारीका छोराहरूबाटका
वशंहरू महली र मशूी िथए । कुल-कुलअनसुारका लवेीका कुलहरू ियनै हुन ् । 21 लब् नी र िशमीका कुलहरू गशे नबाट
आउँछ । गशे नीहरूका कुलहरू ियनै हुन ् । 22 एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका गिनएका सबै परुुष जम्मा ७,५०० िथए ।
23गशे नीहरूका कुलहरूले पिव वासस्थानको प श् चमप छाउनी लगाउन ू। 24लाएलका छोरा एल्यासापले गशे नीहरूका
कुलहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 25 गशे नको प रवारले पिव वासस्थानलगायत भटे हुने पालको हरेचाह गन ुर्पछर् । ितनीहरूले
पाल, यसको छत र भटे हुने पालको वशे- ारको रूपमा योग ग रएको पदार्को दखेरेख गन ुर्पछर् । 26 ितनीहरूले चोकका
पदार्हरू अिन पिव वासस्थान र वदेी व रप रका पदार्हरूको दखेरेख गन ुर्पछर् । ितनीहरूले भटे हुने पाल र यसमा भएका
सबै थोकको दखेरेख गन ुर्पछर् । 27 ियनीहरू कहातका कुलहरू हुनः् अ ामीहरूका कुल, इसहारीहरूका कुल, हे ोनीहरूका
कुल र उज् जीएलीहरूका कुल । ियनीहरू कहाती कुलका हुन ् । 28 परम भकुा सरसामानहरूको दखेरेख गनर् एक मिहना र
त्यसभन्दा मािथका गन्ती ग रएका परुुषहरू ८,६०० िथए । 29कहातका कुलहरूले पिव वासस्थानको दिक्षणितर छाउनी लगाउन ू
। 30 उज् जीएलका छोरा एलीजापानले कहातीहरूका कुलहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 31 ितनीहरूले सन्दकू, टेबलु, सामदान,
वदेीहरू, ितनीहरूका सवेामा योग ग रने पिव थोकहरू, पदार् र यससम्बन्धी सबैकामको दखेरेख गन ुर्पछर् । 32पजुारी हारूनका
छोरा एलाजारले लवेीहरूको नतेतृ्व गन परुुषहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितनले पिव स्थानको दखेरेख गन परुुषहरूको पयर्वके्षण
गन ुर्पछर् । 33 मरारीबाट दईुवटा कुल आएका छनः् महलीहरूका कुल र मशूीहरूका कुल । यी कुलहरू मरारीबाट आएका
हुन ् । 34 एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका गिनएका परुुषहरू ६,२०० िथए । 35 अबीहलेका छोरा सरूीएलले मरारी कुलको
नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितनीहरूले पिव वासस्थानको उ रितर छाउनी लाउनपुछर् । 36 मरारीका सन्तानहरूले पिव वासस्थानका
फल्याकहरू, बारहरू, खामाहरू, आधारहरू, सबै सरसमान र ितनीहरूसगँ सम्ब न्धत सबै थोक, साथै 37 चोकका व रप रका
खामाहरू, आधारहरू, िकलाहरू र सोरीहरूको दखेरेख गन ुर्पछर् । 38 मोशा, हारून र ितनका छोराहरूले पिव वासस्थानको
पवूर्ितर अथार्त ्घाम झलु्कनिेतर छाउनी लगाउनछुर् । ितनीहरू पिव स्थानको कतर् हरू र इ ाएलका मािनसहरूका कतर् हरू
परुा गनर् उ रदायी छन ् । यसको निजक आउने अन्य कुनै पिन क् त मा रयोस ् । 39 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मोशा र
हारूनले लवेीका कुल एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषको गन्ती गरे । ितनीहरूले बाइस हजार परुुषहरू गन्ती गरे ।
40 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका इ ाएलका मािनसहरूका सबै पिहले जन्मकेा परुुषहरूको
गन्ती गर ्। ितनीहरूका नाउकँो सचूी बना । 41 म परम भु हु,ँ तैलँ े मरेो िन म्त लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको पिहले
जन्मकेाहरूको स ामा र इ ाएलका सन्तानहरूका गाईवस्तहुरूका पिहले जन्मकेाहरूको स ामा लवेीहरूका गाईवस्तहुरूलाई
लनपुछर् ।” 42 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार मोशाले इ ाएलका सबै जठेा-जठेाको गन्ती गरे । 43 ितनले एक मिहना

र त्यसभन्दा मािथका सबै जठेा छोराहरूको गन्ती गरे । 44 ितनले गन्ती गरेका परुुषको सङ्ख्या २२,२७३ िथयो । फे र,
परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 45 “इ ाएलका मािनसहरूका पिहले जन्मकेाहरूको स ामा लवेीहरूलाई ले र मािनसहरूका
गाईवस्तहुरूका स ामा लवेीहरूका गाईवस्तहुरूलाई ले । 46 म परम भु हु,ँ लवेीहरू मरेा हुन ्। लवेीहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी
भएका २७३ जना पिहले जन्मकेाहरूका हरेकको िन म्त तैलँ े पाँच-पाँच शकेेल लनपुछर् । 47 तैलँ े तरेो मापदण्डको रूपमा पिव
स्थानको शकेेल नै योग गन ुर्पछर् । एक शकेलको िबस गरेा हुन्छ । 48 त्यो छुटकाराको मलू्य तैलँ े हारून र ितनका छोराहरूलाई
िदनपुछर् ।” 49 यसलैे लवेीहरू ारा छुटकारा पाएका सङ्ख्याभन्दा धरैे भएकाहरूबाट मोशाले छुटकाराको मलू्य जम्मा गरे
। 50 मोशाले इ ाएलको पिहले जन्मकेाहरूबाट पसैा उठाए । ितनले पिव स्थनाको शकेेलअनसुार १,३६५ शकेेल उठाए ।
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51 मोशाले त्यो छुटकाराको मलू्य हारून र ितनका छोराहरूलाई िदए । परम भलुे उहाँको वचन ारा आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम
मोशाले सबै थोक गरे ।

4
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “लवेीहरूबाट कहातका परुुष सन्तानहरूको आ-आफ्ना वशंहरू र प रवार-

प रवारअनसुार गन्ती गर ्। 3 ितसदे ख पचास वषर्सम्मका परुुषहरूको गन्ती गर ्। यी मािनसहरू भटे हुने पालमा सवेा गन
दलमा सहभागी हुनपुछर् । 4 कहातका सन्तानहरूले भटे हुने पालको िन म्त मरेो िन म्त रा खएका अित पिव थोकहरूको
दखेरेख गन ुर्पछर् । 5 छाउनी सानर् तयारी हुदँा हारून र ितनका छोराहरू िभ जानपुछर्, अित पिव स्थानलाई पिव स्थानबाट
छुट ् ाउने पदार् िझक् नपुछर् र गवाहीको सन्दकूलाई त्यसलैे ढाक् नपुछर् । 6 ितनीहरूले सन्दकूलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् ।
ितनीहरूले यसमािथ िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् । ितनीहरूले यसलाई बोक् न डन्डीहरू हाल्नपुछर् । 7 ितनीहरूले उप स्थितको
रोटीको टेबलुलाई एउटा िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् । यसमािथ ितनीहरूले थालहरू, धपुौराहरू, बाटाहरू र अघर्-ब लका
कचौराहरू राख् नपुछर् । टेबलुमािथ रोटी सदवै हुनपुछर् । 8 ितनीहरूले ियनीहरूलाई रातो रङको कपडाले र फे र सीलको छालाले
ढाक् नपुछर् । टेबलुलाई बोक् न डन्डीहरू हाल्नपुछर् । 9 ितनीहरूले सामदानसाथै यसका ब ीहरू, िचम्टाहरू, मोसोदानीहरू र
ब ीका िन म्त तलेका सबै भाँडालाई िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् । 10 ितनीहरूले सामदान र यसका सबै सरसामानलाई सीलको
छालाले ढाक् नपुछर् र ितनीहरूले यसलाई बोक् ने भारमािथ राख् नपुछर् । 11 ितनहरूले सनुको वदेीलाई िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् ।
12 ितनीहरूले यसलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् र बोक् नलाई डन्डीहरू हाल्नपुछर् । ितनीहरूले पिव स्थानका सबै कामका
सामानहरूलाई लएर िनलो कपडाले बने ुर्पछर् । ितनीहरूले यसलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् र सामानहरूलाई बोक् ने भारमािथ
राख् नपुछर् । 13 ितनीहरूले वदेीबाट खरानी हटाउनपुछर् र वदेीलाई बजैनी रङको कपडाले ढाक् नपुछर् । 14 ितनीहरूले वदेीको
सवेामा योग गन सबै सामानलाई बोक् ने भारमािथ राख् नपुछर् । ियनीहरू आगो राख् ने पा हरू, काँटाहरू, बले्चाहरू, बाटाहरू
र वदेीका अन्य सबै सामान हुन ् । ितनीहरूले वदेीलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् अिन बोक् नलाई डन्डीहरू हाल्नपुछर् ।
15जब हारून र ितनका छोराहरूले पिव स्थान र यसका सबै सामानलाई ढाकी सक्छन ्अिन छाउनी अगािड बढ्छ त्यसपिछ
कहातका सन्तानहरू पिव स्थान बोक् न आउनपुछर् । यिद ितनीहरूले पिव सामानहरू छोए भने ितनीहरू मा रऊन ्। भटे हुने
पालका सामानहरू बोक् ने काम कहातका सन्तानहरूको हो । 16 पजुारी हारूनका छोरा एलाजारले ब ीको लािग तले, सगु न्धत
धपू, िनयिमत अन् नब ल, अिभषके गन तलेको दखेरेख गरून ्। ितनले सारा पिव वासस्थान र यसमा भएका सबै थोक अथार्त ्
पिव स्थान र यसका सामानाहरूको दखेरेख गरून ् ।” 17 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 18 “कहाती वशंलाई
लवेीहरूबाट बिहस्कृत हुन नदओे । 19 ितनीहरूको सरुक्षा गर तािक ितनीहरूले यसो गदार् ितनीहरू नमरून ् । ितनीहरू अित
पिव स्थानको निजक जाँदा 20 ितनीहरू पिव स्थान हनेर् एक क्षणको िन म्त पिन जानहुुदँनै न ता ितनीहरू मा रनछेन ्। हारून
र ितनका छोराहरूले हरेक कहातीलाई त्यसको काम अथार्त ्त्यसको िवशषे कामहरू तोक् नपुछर् ।” 21 परम भु फे र मोशासगँ
बोल्नभुयो, 22 “गशे नका सन्तानहरूको आ-आफ्ना कुल र पखुार्का प रवार-प रवारअनसुार गन्ती गर ।् 23 ितसदे ख पचास
वषर् भएकाहरूको गन्ती गर ्। भटे हुने पालको सवेा गनर् सहभागी हुन सक् ने दलको गन्ती गर ्। 24 गशे नीहरूले सवेा गदार् र
ितनीहरूले बोक्दा यो काम गशे नी कुलको काम हो । ितनीहरूले पिव वासस्थानका पदार्हरू, भटे हुने पाल, त्यसको छत,
यसमािथको सीलको छालाको छत र भटे हुने पालको वशे- ारका पदार्हरू बोक् नपुछर् । 25 ितनीहरूले चोकका पदार्हरू,
पिव वासस्थान र वदेी निजक भएका चोकको वशे- ारका पदार्हरू, 26 ितनीहरूका डोरीहरू र ितनीहरूका सवेाको िन म्त
सबै सामान बोक् नपुछर् । ियनीहरूसगँ सम्ब न्धत सबै थोक ितनीहरूले गन ुर्पछर् । हारून 27 र ितनका छोराहरूले गशे नका
सन्तानहरूले ओसारपसार गदार् र ितनीहरूका सबै सवेामा िनदशन िदनपुछर् । तैलँ े ितनीहरूका सबै दाियत्व िनधार्रण गर ् ।
28 यो भटे हुने पालको िन म्त गशे नका सन्तानहरूका कुलहरूको काम हो । पजुारी हारूनका छोरा ईतामारले ितनीहरूको
कामको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 29 तैलँ े आ-आफ्ना कुलअनसुार मरारीका सन्तानहरूको गन्ती गर,् र ितनीहरूलाई आ-आफ्ना
प रवार-प रवारअनसुार, 30 ितस वषर्दे ख पचास वषर्सम्मकालाई िमला । भटे हुने पालको सवेा गन र त्यस दलमा सहभागी
हुने सबकैो गन्ती गर ्। 31 यो भटे हुने पालको िन म्त ितनीहरूका सबै दाियत्व र ितनीहरूका सवेाका काम हो । ितनीहरूले
पिव वासस्थानका फल्याकहरू, 32 यसका बारहरू, खामाहरू र आधारहरू, साथै पिव वासस्थान व रप रका चोकका
खामाहरू, ितनीहरूका आधारहरू, कीलाहरू, डोरीहरू ितनका सबै सरसामानको दखेरेख गन ुर्पछर् । 33 ितनीहरूले बोक् नपुन
सामानहरूको नाउसँिहत सचूी बना । मरारीका सन्तानहरूले पजुारी हारूनका छोरा ईतामारको िनदशनमा भटे हुने पालको
िन म्त ितनीहरूले गन ुर्पन काम यही हो ।” 34 मोशा, हारून र समदुायका अगवुाहरूले कहातीहरूका सन्तानहरूको पखुार्का
आ-आफ्ना प रवारअनसुार गन्ती गरे । 35 ितनीहरूले ितस वषर्दे ख पचास वषर्सम्म पगुकेाहरूको गन्ती गरे । ितनीहरूले भटे
हुने पालमा सवेा गन दलमा सहभागी हुने सबकैो गन्ती गरे । 36 ितनीहरूले ितनीहरूका कुलअनसुार २,७५० जना परुुषको गन्ती
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गरे । 37 मोशा र हारूनले भटे हुने पालमा सवेा गन कहातीहरूका कुल-कुल र प रवार-प रवारअनसुार सबै परुुषको गन्ती गरे
। यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे । 38 गशे नका सन्तानहरूलाई आ-आफ्ना कुल
र पखुार्का प रवारअनसुार, भटे हुने पालको सवेा गनर् दलमा सहभागी हुन सक् ने 39 ितसदे ख पचास वषर्सम्मका सबकैो गन्ती
गरे । 40 आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का प रवारअनसुार गन्ती गरेका परुुषहरूको सङ्ख्या २,६३९ िथयो । 41 मोशा र
हारूनले गशे नका सन्तानहरूको गन्ती गरे, जसले भटे हुने पालमा सवेा गथ । यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा
गन ुर्भएको कुरा पालन गरे । 42 मरारीका सन्तानहरूलाई आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का प रवारअनसुार, 43 ितसदे ख
पचास वषर्सम्मका सबकैो गन्ती ग रयो जो भटे हुने पालमा सवेा गनर् दलमा सहभागी हुन्थे । 44आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका
पखुार्का प रवारअनसुार गन्ती ग रएका परुुषहरूको सङ्ख्या ३,२०० िथयो । 45 मोशा र हारूनले मरारीका सन्तानहरूका सबै
परुुषको गन्ती गरे । यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे । 46 यसलैे मोशा, हारून र
इ ाएलका अगवुाले सबै लवेीहरूलाई आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का 47 प रवारअनसुार ितस वषर्दे ख पचास वषर्
पगुकेाहरूको गन्ती गरे । ितनीहरूले पिव वासस्थानमा सवेा गन र भटे हुने पालका सामानहरूको दखेरेख गन र बोक् न सक् ने
सबकैो गन्ती गरे । 48 ितनीहरूले ८,५८० परुुषको गन्ती गरे । 49 परम भकुो आज्ञामा मोशाले सबै परुुषलाई त्यसलाई खटाइएको
कामको िकिसमअनसुार गन्ती गरे । ितनले हरेक परुुषलाई ितनले वहन गन दाियत्वको िकिसमअनसुार गन्ती गरे । यसो गदार्
ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे ।

5
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “छालाको सरुवा रोग भएका सब,ै धातकुो रोग भएका सब,ै लास छोएर अशु भएका

सबलैाई छाउनी बािहर पठाउन इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दे । 3 परुुष होस ्वा मिहला, तैलँ े ितनीहरूलाई छाउनी बािहर
पठाउनपुछर् । ितनीहरूले छाउनीलाई अशु तलु्याउनहुुदँनै, िकनभने म यसमा बास गछुर् ।” 4 इ ाएलका मािनसहरूले यसै
गरे । परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले ितनीहरूलाई छाउनी बािहर पठाए । फे र 5 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, 6 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ् । जब परुुष वा मिहलाले मािनसहरूले आपसमा गन यस्ता कुनै पाप गछर्न ् र
म ित बइेमान हुन्छ, त्यो क् त दोषी हुन्छ । 7 त्यसपिछ त्यसले आफूले गरेको पाप स्वीकार गन ुर्पछर् । त्यसले आफू चकेुको
मलू्य चकु् ता गन ुर्पछर् र पाँचौँ िहस्सा थप् नपुछर् । यो त्यसले आघात परु् याएको क् तकहाँ ल्याउनपुछर् । 8 तर यिद अपमानमा
परेको क् तको कुनै निजकको नातदेार छैन भन,े त्यसले आफ्नो ाय श् च को िन म्त एउटा थमुासगँै त्यसको दोषको िन म्त
पजुारी ारा मलू्य मलाई ितन ुर्पछर् । 9 इ ाएलका मािनहरूका सबै भटेी र इ ाएलका मािनसहरूले पजुारीलाई ल्याएका र अलग
गरेका थोकहरू त्यसको हुनछे । 10 हरेक का भटेीहरू पजुारीको िन म्त हुनछे; यिद कसलैे पजुारीलाई कुनै थोक िदन्छ
भन,े यो त्यसको हुनछे ।” 11 फे र, परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 12 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ्। 'कुनै मािनसकी
पत् नी बहिकन्छे र आफ्नो पितको िवरु पाप गछ । 13 त्यसपिछ अक परुुष त्यससगँ सतु्छे । त्यस अवस्थामा त्यो अशु
हुन्छे । 14 त्यसका पितले यो नदखेे तापिन वा थाहा नै नपाए तापिन र त्यो कायर् गदार् कसलैे नप े तापिन र त्यसको िवरु
कोही नभए तापिन, त्यसकी पत् नी अशु भएकी छे भन् ने डाहको आत्माले थाहा दलेा । तथािप पत् नी अशु नभएको हुदँा
पिन डाहको गलत िवचार आउन सक्ला । 15 यस अवस्थामा त्यो मािनसले आफ्नी पत् नीलाई पजुारीकहाँ ल्याउनपुछर् ।
पितले त्यसको तफर् बाट आवश्यक पन ब लदान अथार्त ्आधा पाथी जौको िपठो ल्याउनपुछर् । उसले यसमा तले हाल्नहुुदँनै
र कुनै सगु न्धत मसला हाल्नहुुदँनै, िकनभने यो डाहको अन् नब ल अथार्त ् अपराध याद िदलाउनकेो चढाइएको अन् नब ल
हो । 16 पजुारीले त्यस स् ीलाई निजक ल्याउनपुछर् र त्यसलाई परम भकुो साम ु राख् नपुछर् । 17 पजुारीले पिव पानीको
भाँडो लनपुछर् र पिव वासस्थानको भइँुबाट धलूो लनपुछर् । त्यसले त्यो धलूोलाई त्यो पानीमा हाल्नपुछर् । 18 पजुारीले त्यो
मिहलालाई परम भकुो साम ु खडा गनछ र त्यसले त्यो मिहलाका कपाल फुलाइिदनछे । त्यसले त्यो सम्झनाको अन् नब ललाई
त्यसको हातमा राख् नछे, जनु सन्दहेको अन् नब ल हो । 19 पजुारीले ाप ल्याउन सक् ने िततो पानीलाई त्यसको हातमा राख् नछे
। पजुारीले त्यस मिहलालाई शपथ खान लगाओस ्र त्यसलाई यसो भनोस,् 'यिद अरू कुनै परुुषले तसँगँ यौन सम्बन्ध राखकेो
छैन भने र यिद त ँ बरा लएर गएको छैनस ्र अपराध गरेको छैन भन,े त ँ ाप ल्याउने यो िततो पानीबाट मकु् त हुनछेस ्। 20 तर
यिद पितको अधीनमा भएकी त ँ बरा लएकी छस,् यिद त ँ अशु भएकी छस ् र यिद अरू कुनै परुुष तसँगँ सतुकेो छ भन,े
21 (पजुारीले त्यो मिहलामािथ ाप ल्याउन सक् ने शपथ खान लगाउनपुछर् र त्यसले मिहलालाई भिनरहोस)् 'परम भलुे तलँाई

ािपत तलु्याउनभुएको होस ्जनु तरेा मािनसहरूलाई दखेाइनछे । यिद पर भलुे तरेो जाँघ सकु् ने तलु्याउनभुयो र तरेो पटे सिुनने
तलु्याउनभुयो भन,े यसै होस ् । 22 ाप ल्याउने यो पानी तरेो पटेिभ जानछे र तरेो पटे सिुननछे र तरेो जाँघ सकु् ने छ । त्यो
मिहलाले 'हो, म दोषी छु भने यस्तै होस'् भनी जवाफ िदनपुछर् । 23 पजुारीले यी ापहरूलाई मु ोमा लखे् नपुछर्, र ती ले खएका

ापहरूलाई त्यो िततो पानीमा धनुपुछर् । 24 पजुारीले ाप ल्याउने त्यो िततो पानी त्यो मिहलालाई िपउन लगाउनपुछर् । त्यो
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पानी त्यसिभ जाने छ र िततो तलु्याउनछे । 25 पजुारीले मिहलाको हातबाट डाहको अन् नब ल लनपुछर् । उसले पर भकुो
साम ु अन् नब ललाई डोलाउनपुछर् र यसलाई वदेीमा ल्याउनपुछर् । 26 पजुारीले अन् नब लबाट एक मु ी लएर यसलाई वदेीमा
जलाउनपुछर् । त्यसपिछ त्यसले मिहलालाई त्यो िततो पानी िपउन िदनपुछर् । 27 त्यसले त्यसलाई पानी िपउन िददँा त्यसले
आफ्नो पित िवरु पाप गरेकोले यिद त्यो अशु भएकी छे भन,े त्यो ाप ल्याउने पानी त्यसिभ जानछे र िततो तलु्याउनछे ।
त्यसको पटे फु लनछे र त्यसको जाँघ सकु् नछे । त्यो मिहला आफ्ना मािनसहरूिबच ािपत हुनछे । 28 तर यिद मिहला अशु
भएकी छैन भने र त्यो श ु छे भन,े त्यो स्वतन् हुने छे । त्यसले बालक जन्माउन सक् ने छे । 29डाहको िनयम यही हो । आफ्नो
पितबाट बरा लने र अशु हुने मिहलाको िनयम यही हो । 30आफ्नी पत् नी ित डाही हुदँा डाहको आत्मा भएको परुुषको िन म्त
िनयम यही हो । उसले मिहलालाई परम भकुो साम ु ल्याउनपुछर् र पजुारी डाहको वस्थाले वणर्न गरेका सबै थोक गन ुर्पछर् ।
31 परुुष आफ् नी पत् नीलाई पजुारीकहाँ ल्याएको दोषबाट मकु् त हुनछे । मिहलाले त्यसको कुनै पिन दोष भोग् नपुछर् ।”

6
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ्। 'जब कुनै परुुष वा मिहलाले आफूलाई परम भकुो

िन म्त नािजरीको िवशषे भाकलले अलग गछर्, 3 त्यसले आफूलाई दाखम र कडा म बाट अलग राख् नपुछर् । त्यसले दाखम
वा कडा म बाट बनाइएको िसकार् िपउनहुुदँनै । त्यसले कुनै िकिसमको दाखरस िपउनहुुदँनै अथवा ताजा वा सकुाएको दाख
खानहुुदँनै । 4 त्यसले आफूलाई मरेो िन म्त अलग गरेका सबै िदनमा त्यसले दाखको बो ाबाट बनाइएका सबै थोकलगायत
दाखबाट बनाइएका कुनै पिन कुरा खानहुुदँनै । 5 अलग हुने त्यसको समय अविधभर परम भु ित अलग रहने त्यसको
भाकल परुा नभएसम्म त्यसको िशरमा कुनै िकिसमको छुरा योग गन ुर्हुदँनै । त्यो परम भकुो िन म्त अलग हुनपुछर् । त्यसले
कपाललाई आफ्नो िशरमा लामो हुन िदनपुछर् । 6 त्यसले आफूलाई परम भकुो िन म्त अलग राखकेो परैु समयभ र त्यो मदुार्को
निजक आउनहुुदँनै । 7आफ्नै बबुा, आमा, दाजभुाइ, िददीबिहनी मरे भने पिन त्यसले ितनीहरूका िन म्त पिन आफूलाई अशु
पान ुर्हुदँनै । सबलैे त्यसको कपाल दखे् न सक् नजेस्तै यो त्यसले आफूलाई परमशे् वर ित अलग गरेको कारणले हो । 8 त्यो
अलग रहकेो परैु समयभ र त्यो पिव अथार्त ् परम भकुो िन म्त आरिक्षत हुन्छ । 9 यिद कोही त्यसको साम ु अचानक मछर्
र त्यसले अपर्ण गरेको िशरलाई अशु बनायो भन,े त्यसपिछ त्यसले श ु करणको िदनमा आफ्नो कपाल खौरनपुछर्, त्यसले
यसलाई सातौँ िदनमा खौरनपुछर् । 10 त्यसले आठौँ िदनमा दईुवटा परेवा वा दईुवटा परेवाका बचरेा भटे हुने पालको वशे-
ारमा पजुारीकहाँ ल्याउनपुछर् । 11 पजुारीले एउटा चरालाई पापब लको रूपमा र अक लाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर्

। ियनीहरूले त्यसको पापको ाय श् च गन छन,् िकनभने मदुार्को निजक परेर त्यसले पाप गर् यो । त्यसले त्यस िदन आफ्नो
िशर श ु पान ुर्पछर् । 12 त्यसले आफ्नो श ु करणको िदनको िन म्त परम भकुो िन म्त आफूलाई अलग गन ुर्पछर् । त्यसले
एक वष थमुालाई दोषब लको रूपमा ल्याउनपुछर् । त्यसले आफूलाई अशु पारेका िदनहरू गन् नहुुदँनै, िकनभने त्यसले अशु
पार् यो । 13 नािजरीको अलग हुने समय परुा हुनकेो िन म्त नािजरीको िनयम यही हो । त्यसलाई भटे हुने पालको वशे- ारमा
ल्याउनपुछर् । 14 त्यसले आफ्नो ब ल परम भलुाई चढाउनपुछर् । त्यसले एक वषर्को खोटरिहत एउटा थमुालाई होमब लको
रूपमा चढाउनपुछर् । त्यसले एक वषर्को खोटरिहत पाठीलाई पापब लको रूपमा चढाउनपुछर् । त्यसले एउटा खोटरिहत थमुालाई
मलेब लको रूपमा ल्याउनपुछर् । 15 त्यसले ितनीहरूका अन् नब ल र अघर्ब लसगँै एक डालो अखिमरी रोटी, तलेले िमसाएको
फुरौलाहरू, तले दलकेो अखिमरी बाबरहरू ल्याउनपुछर् । 16 पजुारीले ितनीहरूलाई पर भकुो साम ु चढाउनपुछर् । त्यसले
आफ्ना पापब ल र होमब ल चढाउनपुछर् । 17 अखिमरी रोटीको डालोसगँै त्यसले थमुालाई ब ल अथार्त ्मलेब लको रूपमा
चढाउनपुछर् । पजुारीले अन् नब ल र अघर्ब ल पिन चढाउनपुछर् । 18 नािजरीले आफू अलग रहकेो सङ्केत गनर् भटे हुने पालको
वशे- ारमा आफ्नो िशर खौरनपुछर् । त्यसले आफ्नो िशरको कपाल लएर मले ब लको आगोमा जलाउनपुछर् । 19 पजुारीले

थमुाको उमालकेो कुम, अखिमरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र अखिमरी बाबर लनपुछर् । त्यसले ितनीहरूलाई आफू अलग
रेहकेो सङ्केत गन कपाल खौरेको नािजरीका हातमा राख् नपुछर् । 20 पजुारीले ितनीहरूलाई डोलाइएको ाकुलो र पजुारीलाई
िदइएको सा ोसगँै पजुारीको िन म्त पिव िहस्सा परम भकुो साम ु ब लको रूपमा डोलाउनपुछर् । त्यसपिछ नािजरीले दाखम
िपउन सक्छ । 21 नािजरीको िन म्त िनयम यही हो जसले आफू अलग हुनको िन म्त परम भकुो िन म्त आफ्नो ब लदानको
भाकल गछर् । त्यसले अरू जे िदन पिन, त्यसले भाकल गरेका कतर् हरू अथार्त ् नािजरीको िन म्त िनयम ारा दशार्इएको
ितज्ञा पालन गन ुर्पछर् ।” 22 फे र परम भलुे मोशालाई बोल्नभुयो, 23 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन ् । 'ितमीहरूले

इ ाएलका मािनसहरूलाई यसरी आिशष ्िदनपुछर् । ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 24 'पर भलुे ितमीहरूलाई आिशष ्
िदनभुएको होस ् र रक्षा गन ुर्भएको होस ् । 25 परम भलुे उहाँको महुार ितमीहरूमािथ चम्काउनभुएको होस ् र ितमीहरू ित
कृपाल ु हुनभुएको होस ् । 26 परम भलुे ितमीहरूमािथ कृपाद ृ ष् टले हने ुर्भएको होस ् र ितमीहरूलाई शा न्त िदनभुएको होस ् ।'
27 ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो नाउँ यसरी िदनपुछर् । अिन म ितनीहरूलाई आिशष ् िदनछुे ।
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7
1 मोशाले पिव वासस्थान परुा गरेका िदन ितनले यसलाई यसका सबै सरसामानसगँै परम भकुो िन म्त अलग गरे ।

ितनले यसका भाँडाकँुडाहरूलाई पिन त्यसै गरे । ितनले ितनीहरूलाई पिन अिभषके गरे र पर भकुो िन म्त अपर्ण गरे ।
2 त्यस िदन इ ाएलका अगवुाहरू, ितनीहरूका आ-आफ्ना पखुार्हरूका प रवारका म ु खयाहरूले ब लदानहरू चढाए । यी
मािनसहरू कुलका मखुहरू िथए । ितनीहरूले परुुषहरूको जनगणनाको दखेरेख गरेका िथए । 3 ितनीहरूलेआफ् ना ब लदानहरू
परम भकुो साम ु ल्याए । ितनीहरूले छोिपएका छवटा गाडा र बा वटा गोरु ल्याए । ितनीहरूले दईु-दईु जना अगवुाको
िन म्त एउटा गाडा र हरेक अगवुाले एउटा-एउटा गोरु ल्याए । ितनीहरूले यी थोकहरूलाई पिव वासस्थानको साम ु चढाए
। 4 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 5 “ितनीहरूले चढाएका ब लहरू स्वीकार गर ्र ितनीहरूलाई भटे हुने पालको
कामको िन म्त योग गर ्।” 6 मोशाले गाडाहरू र गोरुहरू लएर ितनले ती लवेीहरूलाई िदए । 7 ितनले दईुवटा गाडा र
चारवटा गोरु ितनीहरूका कामलाई आवश्यक पन हुनाले गशे नका सन्तानहरूलाई िदए । 8 ितनले चारवटा गाडा र आठवटा
गोरु पजुारी हारूनका छोरा ईतामारको दखेरेखमा भएका मरारीहरूका सन्तानहरूलाई िदए । यो ितनीहरूका कामलाई आवश् यक
पन भएकोले ितनले यसो गरे । 9 तर ितनले कहातका सन्तानहरूलाई ती कुनै पिन कुरा िदएनन,् िकनभने ितनीहरूका कामहरू
परम भसुगँ सम्ब न्धत िथयो जसलाई ितनीहरूले आ-आफ्ना काँधहरूमािथ बोक् नपुथ्य । 10 मोशाले वदेीलाई अिभषके
गरेका िदन अगवुाहरूले वदेीको अपर्णको िन म्त आ-आफ्ना सामानहरू चढाए । अगवुाहरूले वदेीको साम ु भटेीहरू चढाए
। 11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरेक अगवुाले वदेीको समपर्णको िन म्त आ-आफ्नो िदनमा आ-आफ्नो भटेीहरू
चढाउनपुछर् ।” 12 पिहलो िदनमा, यहूदाको कुलका अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले आफ्नो भटेी चढाए । 13 ितनको भटेी
पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको
एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 14 ितनले दस शकेेल
तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 15 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष
थमुा िदए । 16 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 17 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष
पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीनादाबका छोरा नहशोनको भटेी िथयो । 18 दो ो िदनमा इस्साखारका अगवुा सआूरका छोरा
नतनलेले आफ्नो भटेी चढाए । 19 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको
चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको
िपठोले भ रएका िथए । 20 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 21 ितनले होमब लको रूपमा
एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 22 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 23 ितनले दईुवटा
गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो सआूरका छोरा नतनलेको भटेी िथयो । 24 ते ो िदनमा
जबलूनूका सन्तानहरूका अगवुा हलेोनका छोरा एलीआबले आफ्नो भटेी चढाए । 25 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको
मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो
। यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 26 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा
सनुको धपुौरो िदए । 27 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 28 ितनले पापब लको
रूपमा एउटा बा ा िदए । 29 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो हलेोनका
छोरा एलीआबको भटेी िथयो । 30चौथो िदनमा, रूबनेका सन्तानहरूका अगवुा शदऊेरका छोरा एलीसरूले आफ्नो भटेी चढाए
। 31 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री
शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 32 ितनले
दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 33 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा
एक वष थमुा िदए । 34 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 35 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र
एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो शदऊेरका छोरा एलीसरूको भटेी िथयो । 36 पाँचौ िदनमा, िशिमयोनका सन्तानहरूका अगवुा
सरूीश ैका छोरा शलमूीएलले आफ्नो भटेी चढाए । 37 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस
शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त
तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 38 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 39 ितनले
होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 40 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए ।
41 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो सरूीश ैका छोरा शलमूीएलको भटेी
िथयो । 42 छैठौँ िदनमा गादका सन्तानहरूका अगवुा दएूलका छोरा एल्यासापले आफ्नो भटेी चढाए । 43 ितनको भटेी पिव
स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा
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चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 44 ितनले दस शकेेल तौलको
धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 45 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए
। 46 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 47 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा
थमुा िदए । यो दएूलका छोरा एल्यासापको भटेी िथयो । 48 सातौँ िदनमा ए ाइमका सन्तानहरूका अगवुा अम्मीहूदका छोरा
एलीशामाले आफ्नो भटेी चढाए । 49 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको
चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको
िपठोले भ रएका िथए । 50 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 51 ितनले होमब लको
रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 52 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 53 ितनले
दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीहूदका छोरा एलीशामाको भटेी िथयो ।
54 आठौँ िदनमा मनशे् शकेा सन्तानहरूका अगवुा पदासरूका छोरा गम लएलले आफ्नो भटेी चढाए । 55 ितनको भटेी पिव
स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा
चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 56 ितनले दस शकेेल तौलको
धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 57 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए
। 58 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 59 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा
थमुा िदए । यो पदासरूका छोरा गम लएलको भटेी िथयो । 60 नवौँ िदनमा बने्यामीनका सन्तानहरूका अगवुा िगदओेनीका
छोरा अबीदानले आफ्नो भटेी चढाए । चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै
नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 61 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक
सय ितस शकेेल तौल भएको ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 62 ितनले होमब लको
रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 63 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 64 ितनले
दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । 65 यो िगदओेनीका छोरा अबीदानको भटेी िथयो
। 66 दसौँ िदनमा दानका सन्तानहरूको अगवुा अम्मीश ैका छोरा अहीएजरेले आफ्नो भटेी चढाए । 67 ितनको भटेी पिव
स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा
चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 68 ितनले दस शकेेल तौलको
धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 69 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए
। 70 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 71 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा
थमुा िदए । यो अम्मीश ैका छोरा अहीएजरेको भटेी िथयो । 72 एघारौँ िदनमा आशरेका सन्तानहरूका अुगवा ओ ानका छोरा
पगीएलले आफ्नो भटेी चढाए । 73 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको
चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको
िपठोले भ रएका िथए 74 । ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 75 ितनले होमब लको रूपमा
एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 76 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 77 ितनले दईुवटा गोरु,
पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीनादाबका छोरा नहशोनको भटेी िथयो । 78 बा ौँ
िदनमा नप् तालीका सन्तानहरूका अगवुा एनानका छोरा अहीराले आफ्नो भटेी चढाए । 79 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको
मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा
िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 80 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको
एउटा सनुको धपुौरो िदए । 81 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 82 ितनले
पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 83 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए ।
यो इनानका छोरा अहीराको भटेी िथयो । 84 मोशाले वदेी अिभषके गरेका िदन इ ाएलका अगवुाहरूले यी सबै थोक चढाए
। ितनीहरूले बा वटा चाँदीका थाल, बा वटा बाटार बा वटा सनुका धपुौरा चढाए । 85 हरेक चाँदीको थाल एक सय ितस
शकेेल तौलको र हरेक बाटा स री शकेेल तौलको िथयो । चाँदीका सबै भाँडाकँुडाको तौल पिव स्थानको शकेेलको तौलको
मापदण्डअनसुार २,४०० शकेेल िथयो । 86 धपूले भ रएका हरेक सनुका धपुौराहरूको तौल पिव स्थानको मापदण्डअनसुार
दस शकेेलको िथयो । सबै सनुका धपुौराहरूको तौल एक सय िबस शकेेल िथयो । ती सबै जनावरहरू अथार्त ्बा वटा गोरु,
बा वटा भडेा, बा वटा एक वष थमुालाई होमब लको िन म्त अलग ग रयो । 87 ितनीहरूले आ-आफ्ना अन् नब ल चढाए ।
ितनीहरूले पापब लको रूपमा बा वटा बा ा िदए । 88 ितनीहरूका सबै गाईवस्तबुाट ितनीहरूले चौिबसवटा साँढ,े साठीवटा
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भडेा, साठीवटा बा ा, साठीवटा एक वष थमुालाई मलेब लको िन म्त ब लदानको रूपमा िदए । यो वदेीलाई अिभषके गरेपिछ
वदेीको समपर्णको िन म्त िथयो । 89 जब मोशा परम भसुगँ कुरा गनर् भटे हुने पालिभ गए, ितनले उहाँको ब लरहकेो आवाज
सनुे । परम भु दईुवटा करूबको िबचबाट गवाहीको सन्दकूमािथ रहकेो कृपा-आसनमािथबाट ितनीिसत बोल्नभुयो ।

8
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हारूनलाई भन ् । 'तैलँ े सातवटा ब ी बाल्दा ितनीहरूले सामदानको अिघ ल्तर

काश िदनपुछर् ।' 3 हारूनले यसै गरे । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ हारूनले सामदान अिघ ल्तर काश िदनलाई ब ीहरू
बाले । 4 सामदान यस िकिसमले बनाइएको िथयो र परम भलुे मोशालाई यसको िन म्त नमनुा दखेाउनभुयो । यो आधारदे ख
टुप् पोसम्म फूलजस्ता कचौरालाई िपटेको सनुको हुनपुथ्य । 5 फे र परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 6“लवेीहरूलाई इ ाएलका
मािनसहरूबाट ले र ितनीहरूलाई श ु पार ्। 7 ितनीहरूलाई श ु पानर् यसो गर ्ः ितनीहरूमािथ ाय श् च को पानी छिकर् दे ।
ितनीहरूको परैु शरीर, ितनीहरूको लगुा धनु लगा र यसरी ितनीहरूलाई श ु पार ् । 8 त्यसपिछ ितनीहरूलाई एउटा बाछो
र तलेले मछेुको मिसनो िपठोको अन् नब ल ल्याउन लगा । ितनीहरूले पापब लको रूपमा अक एउटा बाछो पिन ल्याऊन ्
। 9 तैलँ े लवेीहरूलाई भटे हुने पालको अिघ ल्यानछेस ् र इ ाएलका मािनसहरूको सारा समदुाय भलेा हुनछेन ् । 10 तैलँ े
लवेीहरूलाई परम भकुो साम ु ल्याउदँा इ ाएलका मािनसहरूले आफ्नो हात लवेीहरूमािथ राख् नपुछर् । 11 हारूनले लवेीहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूको तफर् बाट डोलाइने ब लको रूपमा चढाउनपुछर्, तािक ितनीहरूले परम भकुो सवेाको काम गरून ् ।
12लवेीहरूले साँढहेरूमािथ ितनीहरूका हात राख् नपुछर् । 13 तैलँ े लवेीहरूका ाय श् च को िन म्त एउटा साँढलेाई पापब लको
रूपमा र अक लाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् । तैलँ े लवेीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूको साम ु ले र ितनीहरूलाई
डोलाइने ब लको रूपमा चढा । 14 १तैलँ े लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूबाट यसरी अलग गर ् । लवेीहरू मरेा हुन ् ।
15 त्यसपिछ लवेीहरू भटे हुने पालमा सवेा गनर् जानपुछर् । तैलँ े ितनीहरूलाई श ु पान ुर्पछर् । तैलँ े ितनीहरूलाई डोलाइने ब लको
रूपमा चढाउनपुछर् । 16 यसो गर,् िकनभने ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूबाट पणूर् रूपमा मरेा हुन ् । ितनीहरूले गभर् खोल्ने
इ ाएलका सबै सन्तानका पिहले जन्मकेा हरेक परुुष बालकको स्थान लनछेन ्। मलैे लवेीहरूलाई आफ्नै िन म्त लएको छु
। 17 इ ाएलका मािनसहरूको पशु र मािनस दवुबैाट पिहले जन्मकेाहरू सबै मरेा हुन ्। मलैे िम दशेमा ितनीहरूका सबै पिहले
जन्मकेाहरूलाई लएको िदन नै मलै े ितनीहरूलाई आफ्नै िन म्त अलग गरेँ । 18 मलैे लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूबाट
सबै पिहले जन्मकेाहरूको स ामा लएको छु । 19 मलैे लवेीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूलाई उपहारको रूपमा िदएको
छु । मलैे ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूबाट भटे हुने पालमा इ ाएलका मािनसहरूको काम गनर्लाई लएको छु । मलैे
ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गनर्लाई िदएको छु, तािक ितनीहरू पिव स्थानको निजक आउँदा
मािनसहरूमािथ कुनै िवपि नआओस ् । 20 मोशा, हारून र इ ाएलका मािनसहरूका सारा समदुायले लवेीसगँै यो गरे ।
परम भलुे लवेीबारे मोशालाई आज्ञा िदनभुएबमोिजम ितनीहरूले सबै थोक गरे । इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूसगँ यसै
गरे । 21 लवेीहरूले आफैलाई श ु पारे र आ-आफ्ना लगुाहरू धोए, अिन हारूनले ितनीहरूलाई परम भकुो िन म्त डोलाइने
ब लको रूपमा चढाए र ितनले ितनीहरूलाई श ु पानर् ितनीहरूको िन म्त ाय श् च गरे । 22 त्यसपिछ लवेीहरू हारून र
ितनका छोराहरूको अधीनमा रहरे ितनीहरूको काम गनर् भटे हुने पालिभ गए । यो परम भलुे लवेीहरूको बारेमा मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार िथयो । ितनीहरूले सबै लवेीलाई यसो गरे । 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 24 “यो सबै प च् चस
वषर् र त्यसभन्दा मािथका लवेीहरूका िन म्त हो । ितनीहरू भटे हुने पालमा सवेा गनर् दलमा सहभागी हुनपुछर् । 25 ितनीहरू
पचास वषर्को भएपिछ यसरी सवेा गनर् छोड्नपुछर् । त्यस उमरेमा ितनीहरूले सवेा गन ुर्हुदँनै । 26 ितनीहरूले भटे हुने पालमा
सवेा ग ररहने ितनीहरूका भाइहरूलाई सहायता गनर् सक्छन,् तर ितनीहरूले सवेा गन ुर्हुदँनै । तैलँ े लवेीहरूलाई यी कुराहरूमा
िनदशन िदनपुछर् ।”

9
1 ितनीहरू िम दशेबाट आएका दो ो वषर्को पिहलो मिहनामा सीनै मरुभिूममा परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2“इ ाएलका

मािनसहरूले िनस्तार-चाड यसको िनधार् रत समयमा नै माननू ।् 3यो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ, ितमीहरूले िनस्तार-चाडलाई
यसको िनधार् रत समयमा नै मान् न ू । ितमीहरूले यसलाई पालन गन ुर्पछर्, यससगँ सम्ब न्धत सबै आदशेहरू पालन गन ुर्पछर् र
सबै िनयमहरू अनसुरण गन ुर्पछर् ।” 4 यसलैे मोशाले इ ाएलका मािनसहरूले िनस्तार-चाडलाई मान् नपुछर् भनी ितनीहरूलाई
बताए । 5 ितनीहरूले सीनकैो मरुभिूममा पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझमा िनस्तार-चाड मनाए । परम भलुे मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा इ ाएलका मािनसहरूले पालन गरे । 6 मदुार् छोएको कारण केही मािनसहरू अशु भएका िथए ।
ितनीहरूले त्यस िदन िनस्तार-चाड मान् न सकेनन ्। ितनीहरू त्यसै िदन मोशा र हारूनकहाँ गए । 7 ती मािनसहरूले मोशालाई
भन,े “हामी मदुार् छोएको कारण अशु भएका छौँ । इ ाएलका मािनसहरूमाझ िनधार् रत समयमा नै परम भलुाई ब लदान
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चढाउनबाट हामीलाई िकन व ञ् चत गन ुर्हुन्छ ?” 8 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “पखर्, परम भलुे ितमीहरूबारे के भन् नहुुन्छ,
म सनु्छु ।” 9 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ्। 'यिद ितमीहरूमध्ये कोही मदुार् छोएको
कारण अशु छ वा लामो या ामा छ भन,े त्यसले परम भकुो िनस्तार-चाड अझै मान् न सक्छ ।' 11 ितनीहरूले दो ो मिहनाको
चौधौँ िदनको साँझ िनस्तार-चाड मान् नछेन ्। ितनीहरूले िनस्तार-चाडको थमुालाई अखिमरी रोटी र िततो सागसगँ खानपुछर् ।
12 ितनीहरूले यसलाई िबहानसम्म राख् नहुुदँनै वा यसका हाडहरू भाँच् नहुुदँनै । ितनीहरूले िनस्तार-चाडका सबै िनयम पालन
गन ुर्पछर् । 13 तर कुनै क् त श ु छ र या ामा छैन, अिन िनस्तार-चाड मान्दनै भने परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएको िनधार् रत
समयमा त्यसले ब लदान नचढाएकोले त्यसलाई त्यसका मािनसहरूबाट बिहष्कार गन ुर्पछर् । त्यस मािनसले आफ्नो पाप
भोग् नपुछर् । 14 यिद कुनै िवदशेी ितमीहरूसगँ बसोबास गछर् र परम भकुो आदरमा िनस्तार-चाड मान् छ भन,े त्यसले यसलाई
पालन गन ुर्पछर् र िनस्तार-चाडका सबै िनयम पालन गरेर उहाँले आज्ञा गन ुर्भएका सबै थोक गन ुर्पछर् र यसको िन म्त सबै िनयम
पालन गन ुर्पछर् । िवदशेी र स्वदशेी सबकैो िन म्त उही िनयम हुनपुछर् ।” 15 पिव वासस्थान खडा गरेको िदन पिव वासस्थान
अथार्त ्करारको आदशेको पाललाई बादलले ढाक्यो । साँझमा बादल पिव वासस्थानमािथ िथयो । यो िबहानसम्म आगोजस्तो
दे खयो । 16 यो यसरी नै रिहर ो । बादलले पिव वासस्थान ढाक्यो र राती आगोजस्तो दखेा पथ्य । 17 जब-जब बादल
पालबाट हट्थ्यो, इ ाएलका मािनसहरू आफ्नो या ाको िन म्त अिघ बढ्थे । जहाँ-जहाँ बादल रोिकन्थ्यो, त्यहाँ मािनसहरूले
छाउनी लगाउथँे । 18 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुो आज्ञामा नै या ा गथ र उहाँकै आज्ञामा छाउनी लगाउथँे । 19 बादल
पिव वासस्थानमािथ रहदँा ितनीहरू रोिकन्थ,े ितनीहरू छाउनीमा बस्थे । बादल पिव वासस्थानमािथ धरैे िदनसम्म रहदँा
इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गथ र या ा गदनथे । 20 किहले काहीँ बादल पिव वासस्थानमािथ केही
िदन मा रहन्थ्यो । त्यस अवस्थामा ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गथ । ितनीहरूले छाउनी लगाउँथे र उहाँको आज्ञामा
फे र या ा गथ । 21 किहले काहीँ बादल छाउनीमा साँझदे ख िबहानसम्म मा रहन्थ्यो । िबहान बादल हट्दा ितनीहरूले
या ा गथ । यिद बादल एक िदन वा एक रातको िन म्त मा रहमेा, बादल हट्दा मा ितनीहरूले या ा गथ । 22 बादल पिव
वासस्थानमािथ दईु िदनको, एक मिहना वा एक वषर्को िन म्त वा जित समयसम्म रहे पिन इ ाएलका मािनसहरू छाउनीमा
रहन्थे र या ा गदनथे । तर जब-जब बदल हट्थ्यो, ितनीहरूले या ा गथ । 23 ितनीहरूले परम भकुो आज्ञामा नै छाउनी
लगाउँथे र ितनीहरूले उहाँको आज्ञामा नै या ा गथ । मोशा ारा िदइएको परम भकुो आज्ञा ितनीहरूले पालन गरे ।
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1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “चाँदीका दईुवटा तरुही बना । चाँदीलाई िपटेर ितनीहरूलाई बना । तैलँ े तरुहीलाई

समदुायलाई भलेा हुन बोलाउन र ितनीहरूका छाउनी सानर् समदुायलाई बोलाउन योग गन ुर्पछर् । 3 भटे हुने पालको वशे-
ारमा तरेो अिघ भलेा हुन समदुायलाई बोलाउन पजुारीले तरुहीहरू फुक् नपुछर् । 4 यिद पजुारीले एउटा मा तरुही फुक्यो भन,े

अगवुाहरू अथार्त इ् ाएलका कुलका मखुहरू तकँहाँ आउनपुछर् । 5तैलँ े ठुलो आवाजमा सङ्केत िददँा पवूर्ितरका छाउनीहरूले
आफ्नो या ा सरुु गन ुर्पछर् । 6 दो ो पटक ठुलो आवाजमा सङ्केत गदार् दिक्षणितरका छाउनीहरूले ितनीहरूको या ा सरुु गन ुर्पछर्
। ितनीहरूका या ाको िन म्त ितनीहरूले ठुलो आवाजमा सङ्केत िदनपुछर् । 7 समदुाय सगँै भलेा हुदँा तरुही फुक, तर ठुलो
आवाजमा होइन । 8 हारूनका छोराहरू अथार्त ्पजुारीहरूले तरुही फुक् नपुछर् । यो ितमीहरूलाई मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म
सदवैको िन म्त िनयम हुनछे । 9 ितमीहरूलाई अत्याचार गन श कुो िवरु आफ्नो मलुकुमा ितमीहरू य ु गनर् जाँदा, ितमीहरूले
तरुहीसगँै जनाउ-ँध्विन िदनपुछर् । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सम्झने छु र ितनीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूबाट बचाउने
छु । 10 साथै िनयिमत चाड र मिहनाको सरुुवात दवुै िकिसमको उत्सवको समयमा, ितमीहरूले आफ्नो होमब ल र मलेब ल
चढाउँदा तरुही बजाउनपुछर् । ियनीहरूले म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई याद िदलाउने छन ् । म ितमीहरूका परम भु
परमशे् वर हु ँ ।” दो ो वषर्को 11 दो ो मिहनाको िबसौँ िदनमा करारका आदशेहरूका पिव वासस्थानबाट ह ो । 12 त्यसपिछ
इ ाएलका मािनसहरू सीनकैो मरुभिूमबाट आफ्नो या ामा लागे । 13 बादल पारानको मरुभिूममा रोिकयो । मोशा ारा िदइएको
परम भकुो आज्ञा पालन गरेर ितनीहरूले पिहलो या ा गरे । यहूदाका सन्तानहरूका झन्डामिुनका छाउनीले आ-आफ्ना
फौज लएर पिहलो लश्करमा िहडँे । 14 यहूदाको फौजको नतेतृ्व अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले गरे । 15 इस्साखारका
सन्तानहरूका फौजको नतेतृ्व सआूरका छोरा नतनलेले गरे । 16 जबलूनूका सन्तानहरूका फौजको नतेतृ्व हलेोनका छोरा
एलीआबले गरे । 17 पिव वासस्थानको दखेरेख गन गशे न र मरारीका सन्तानहरूले पिव वासस्थान उठाए र आफ्नो
या ामा िहडँे । 18 फे र, रूबनेको छाउनीको झन्डामिुनका फौजले या ा सरुु गरे । रूबनेको फौजको नतेतृ्व शदऊेरका छोरा
एलीसरूले गरे । 19 िशमोयोनका सन्तानहरूका फौजको नतेतृ्व सरूीश ैका छोरा शलमूीएलले गरे । 20 गादका सन्तानहरूका
फौजको नतेतृ्व दएूलका छोरा एल्यासापले गरे । 21 कहातीहरू िहडँे । ितनीहरूले पिव स्थानका पिव सामानहरू बोके ।
अरूहरूलेकहातीहरू अक छाउनीमा नआइपगु्दै पिव वासस्थान खडा गथ । त्यसपिछ ए ाइमका सन्तानहरूका झन्डामिुनका
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फौज िहडँे । 22 ए ाइमको फौजको नतेतृ्व अम्मीहूदका छोरा एलीशामा गरे । 23 मनश् शकेा सन्तानहरूका फौजको नतेतृ्व
पदासरूका छोरा गम लएलले गरे । 24 बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व िगदओेनीका छोरा अबीदानले
गरे । 25 दानको सन्तानहरूका झन्डामिुन छाउनी लगाएका फौज अ न्तममा िहडँे । दानको फौजको नतेतृ्व अम्मीश ैका
छोरा अहीएजरेले गरे । 26 आशरेका सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व ओ ानका छोरा पगीएलले गरे । 27 नप् तालीका
सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व एनानका छोरा अहीराले गरे । 28 इ ाएलका मािनसहरूका फौजले यसरी आफ्नो या ा
सरुु गर् यो । मोशाले िम ानी रूएलका छोरा होबाबसगँ कुरा गरे । 29 रूएल मोशाका ससरुा िथए । मोशाले होबाबसगँ कुरा
गरे र भन,े “हामी परम भलुे भन् नभुएको ठाउँितर या ा ग ररहकेा छौँ । परम भलुे भन् नभुयो, 'म यो ितमीहरूलाई िदने छु
।' हामीसगँै आउनहुोस ् र हामीले तपाईंलाई असल गन छौँ । परम भलुे इ ाएलको िन म्त असल गन ितज्ञा गन ुर्भएको छ
।” 30 तर होबाबले मोशालाई भन,े “म ितमीहरूसगँ जाँिदन ँ । म मरेो आफ्नै मलुकुितर र मरेा आफ्नै मािनसहरूकहाँ जाने छु
।” 31 त्यसपिछ मोशाले जवाफ िदए, “कृपया, हामीलाई नछोड्नहुोस ् । मरुभिूममा कसरी छाउनी लगाउने भनी तपाईंलाई
थाहा छ । तपाईंले हा ो हरेचाह गन ुर्पछर् । 32 यिद तपाईं हामीसगँ जानभुयो भने परम भलुे हामीलाई असल गन ुर्भएझै ँ हामी
तपाईंको िन म्त असल नै गनछौँ ।” ितनीहरूले परम भकुो पवर्तबाट ितन िदनसम्म या ा गरे । 33 ितनीहरूको िन म्त िव ाम
गन ठाउँ प ा लगाउन परम भकुो करारको सन्दकू ितन िदनसम्म ितनीहरूको अिघ-अिघ लिगयो । 34 ितनीहरूले या ा गदार्
परम भकुो बादल िदनमा ितनीहरूसगँ िथयो । 35 जब-जब सन्दकू उठाइन्थ्यो मोशाले यसो भन्थ,े “हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्।
तपाईंका श हुरूलाई िततरिबतर पान ुर्होस ्। तपाईंलाई घणृा गनहरूलाई तपाईंदे ख भाग् न लगाउनहुोस ्।” 36 जब-जब सन्दकू
रोिकन्थ्यो, मोशाले यसो भन्थ,े “हे परम भ,ु हजारौँ हजार इ ाएलितर फकर् नहुोस ्।”
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1 यस बलेा परम भलुे सनु् ने गरी मािनसहरूले ितनीहरूका कष् टबारे गनगन गरे । परम भलुे मािनसहरूको गनगन सनु् नभुयो

र रसाउनभुयो । परम भबुाट आगो द न्कयो र यसका िकनाराका केही छाउनीहरू जले । 2अिन मािनसहरूले मोशासगँ िबन्ती
गरे । यसलैे मोशाले परम भसुगँ ाथर्ना गरे, र आगो रोिकयो । 3 त्यस ठाउँको नाउँ तबरेा रा खयो, िकनभने परम भकुो आगो
मािनसहरूमाझ द न्कयो । 4 केही िवदशेीहरू इ ाएलका सन्तानहरूसगँ छाउनीमा बस् न थाले । ितनीहरूले िमठो खानकुेरा खाने
इच्छा गरे । अिन इ ाएलका मािनसहरू रुन थाले र भन,े “हामीलाई कसले मास ु खान िदन्छ ?” 5 हामीले िम मा खलुमखलुा
खाएका माछा, काँ ा, खरबजूा, कन्दहरू, प्याज र लसनु सम्झन्छौँ । 6 अिहले हा ो भोक नै हराइसकेको छ, िकनभने हामी
दखे् ने जि सबै थोक मन् न मा हो ।” 7 मन् न धिनयाँको िबउजस्तो िथयो । यो हदेार् खोटोजस्तो दे खन्थ्यो । 8 मािनसहरू
व रप र जान्थे र यसलाई बटुल्थे । ितनीहरूले यसलाई िपधँ्थ,े ओखलीमा कुट्थ,े भाँडामा उमाल्थे र यसलाई फुरौला बनाउथँे
। यो ताजा जतैनूको तलेको स्वादको िथयो । 9छाउनीमा राती शीत पदार् मन् न पिन झथ्य । 10मािनसहरू आ-आफ्ना प रवारमा
रोएको मोशाले सनुे र सबै मािनस आ-आफ्ना पालको ढोका िथए । परम भु सा ै ोिधत हुनभुयो र ितनीहरूको गनगन मोशाको
द ृ ष् टमा गलत िथयो । 11 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंको दासलाई िकन यित नरा ो ावहार गन ुर्भएको ? तपाईं िकन
मसगँ खसुी हुनहुुन् न ? तपाईंले मलाई यी सबै मािनसको बोझ बोकाउनहुुन्छ । 12 के यी मािनसहरूलाई मलैे गभर्धारण गरेको
िथएँ ? के ितनीहरूलाई मलैे जन्माएको िथएँ अिन 'ितनीहरूलाई बबुाले बालकलाई आफ्नो छातीमा टाँसरे बोकेझै ँ बोक्'
भन् नहुुन्छ ? के मलैे ितनीहरूलाई तपाईंले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको मलुकु िदन त्यहाँसम्म नै
बोक् नपुन? 13 यी सबै मािनसलाई खवुाउन मलैे मास ु कहाँ पाउन सक्छु ? ितनीहरू 'हामीलाई मास ु खान िदनहुोस'् भन् दै मरेो
साम ु रोइरहकेा छन ्। 14 यी सबै मािनसलाई म एक्लै बोक् न स क्दन ँ । ितनीहरू मरेो िन म्त अित धरैे भएका छन ्। 15 तपाईंले
मसगँ यस्तो वहार ग ररहनभुएको हुनाले यिद मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भने मलाई अिहले नै मान ुर्होस,् मलैे मरेो
िबजोग दखे् न ु नपरोस ्।” 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “इ ाएलका स री जना धमर्-गरुु मकहाँ ले । ितनीहरू सबै धमर्-गरुु
र मािनसहरूका अिधकृतहरू होऊन ्। ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा तसँगँै खडा हुनलाई ले । 17 म ओल आउनछुे र तसँगँ
कुरा गनछु । तसँगँ भ एको केही आत्मा लएर यसलाई म ितनीहरूमािथ राख् नछुे । ितनीहरूले मािनसहरूका बोझ तसँगँै बहन
गनछन ्। यसलाई त ँ एक्ललैे बोक् नपुनछैन । 18 मािनसहरूलाई भन,् 'भो लको िन म्त आफैलाई श ु पार र ितमीहरूले साँच् चै
मास ु खानछेौ, िकनिक ितमीहरू रोएका छौ र परम भलुे सनु् नभुएको छ । ितमीहरूले भन्यौ, “हामीलाई कसले मास ु खान िदन्छ
? हामीलाई िम दशे नै असल िथयो ।” यसकारण, परम भलुे ितमीहरूलाई मास ु िदनहुुनछे र ितमीहरूले यसलाई खानछेौ ।
19 ितमीहरूले मास ु एक िदन, दईु िदन, पाँच िदन, दस िदन वा िबस िदन मा खानछेेनौ, 20 तर ितमीहरूले ितमीहरूको नाक
लागञू् जलेसम्म परैु मिहनाभ र नै मास ु खानछेौ । यो ितमीहरूलाई िदगिमग हुनछे, िकनभने ितमीहरूले परम भलुाई इन्कार
गरेका छौ, जो ितमीहरू माझ हुनहुुन्छ । ितमीहरू उहाँको साम ु रोएका छौ । ितमीहरूले भन्यौ, “हामीले िम दशे िकन छा ौँ
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?” 21 त्यसपिछ मोशाले भन,े “म छ लाख मािनससगँ छु, र तपाईंले भन् नभुएको छ, 'मलैे ितनीहरूलाई परैु एक मिहना मास ु
खान िदनछुे ।' 22 के ितनीहरूलाई तपृ् त पानर् हामीले भडेा-बा ाहरू र गाईवस्तहुरू काट्न ु त ? के ितनीहरूलाई तपृ् त पानर्
हामीले समु का सबै माछाहरू प ने ?” 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “के मरेो बहुली छोटो भएको छ ? मरेो वचन
सत्य हो वा होइन भनी अब तैलँ े दखे् नछेस ्।” 24 मोशा बािहर गए र परम भकुो वचन बोले । ितनले मािनसका स री जना
धमर्-गरुुलाई भलेा गरे र ितनीहरूलाई पालको व रप र राखे । 25 परम भु बादलमा तल आउनभुयो र मोशासगँ बोल्नभुयो ।
परम भलुे मोशासगँ भएको केही आत्मा लनभुयो र यसलाई स री जना धमर्-गरुुमािथ रा खिदनभुयो । ितनीहरूमािथ आत्मा
आउनभुएपिछ ितनीहरूले अगमवाणी गरे, तर त्यस बलेा मा र फे र अगमवाणी गरेनन ्। 26 एल्दाद र मदेाद नाउँ गरेका दईु
जना छाउनीमा नै बसे । आत्मा ितनीहरूमािथ पिन आउनभुयो । सचूीमा ितनीहरूका नाउँ पिन उल्लखे ग रएको िथयो, तर
ितनीहरू पालमा गएका िथएनन ्। तथािप ितनीहरूले छाउनीमा नै अगमवाणी गरे । 27छाउनीमा भएका एक जना जवान दौडरे
गएर मोशालाई भन,े “एल्दाद र मदेादले छाउनीमा नै अगमवाणी ग ररहकेा छन ्।” 28 मोशाका सहायक, ितनका चिुनएका
एक जना अथार्त ्ननूका छोरा यहोशलूे मोशालाई भन,े “मा लक, ितनीहरूलाई रोक् नहुोस ्।” 29 मोशाले ितनलाई भन,े “के
ितमी मरेो खाितर डाही हुन्छौ ? परम भलुे उहाँका सबै मािनसमािथ उहाँको आत्मा राखरे ितनीहरू अगमवक् ताहरू भए कित
रा ो हुन्थ्यो !” 30 मोशा र इ ाएलका धमर्-गरुुहरू छाउनीमा फकर गए । 31 त्यसपिछ परम भबुाट बतास आयो र समु बाट
ब ाई चराहरू ल्यायो । ितनीहरू छाउनी निजक व रप र एक िदनको बाटोभ र झरे । ब ाई चराहरूले लगभग एक िमटर
जि बाक्लो हुने गरी जिमनलाई नै ढाके । 32 मािनसहरू त्यस िदनभ र, रातभ र र अक िदनभ र ब ाई चराहरू बटुल्नमा

स्त भए । कसलैे पिन प च् चस मरुीभन्दा कम बटुलने । ितनीहरूले छाउनीभ र ब ाई चराहरू िफँजाए । 33 मास ु ितनीहरूको
मखुमा हुदँा न,ै ितनीहरूले यसलाई चपाइरहदँा न,ै परम भु ितनीहरूसगँ ोिधत हुनभुयो । उहाँले मािनसहरूलाई भयङ्कर
रोगले हार गन ुर्भयो । 34 त्यस ठाउँको नाउँ िक ोथ-ह ावा रा खयो, िकनभने मासकुो लालसा गन मािनसहरूलाई ितनीहरूले
त्यहाँ गाडे । 35 िक ोथ-ह ावाबाट मािनसहरू हसरेोतितर गए, जहाँ ितनीहरू बसे ।

12
1 मोशाले िववाह गरेका कूशी मिहलाको कारण हारून र िम रयम मोशाको िवरु मा बोले । 2 ितनीहरूले भन,े “के परम भु

मोशासगँ मा बोल्नभुएको छ र ? के उहाँ हामीसगँचािह ँ बोल्नभुएको छैन र ?” ितनीहरूले भनकेा कुरा परम भलुे सनु् नभुयो
। 3 मोशा सा ै न मािनस िथए, ितनी ससंारका सबभैन्दा न िथए । 4 त्यसै बलेा परम भु मोशा, हारून र िम रयमिसत
बोल्नभुयो, “ितमीहरू ितनै जना भटे हुने पालमा आओ ।” त्यसलैे ितनै जना बािहर आए । 5 अिन परम भु बादलको खामोमा
ओलर आउनभुयो । उहाँ पालको वशे- ारमा खडा हुनभुयो अिन हारून र िम रयमलाई बोलाउनभुयो । ितनीहरू दवुै अिग
आए । 6 परम भलुे भन् नभुयो, “मरेो वचन सनु । मरेो अगमवक् ता ितमीहरूसगँ हुदँा म आफैलाई त्यससगँ दशर्नमा कट गनछु
र त्यससगँ सपनामा कुरा गछुर् । 7 मरेो दास मोशा त्यस् तो होइन । त्यो मरेा सबै घरानामा िवश् वासयोग्य छ । 8 म मोशासगँ दशर्न
वा अड्कोमा होइन त्यक्ष रूपमा बोल्छु । त्यसले मरेो रूप दखे्छ । यसलैे ितमीहरूलाई मरेो दास मोशा िवरु बोल्न िकन
डर लागने ?” 9 परम भकुो ोध ितनीहरू िवरु द न्कयो, र उहाँ ितनीहरूबाट जानभुयो । 10 बादल पालमािथबाट ह ो र
िम रयम अचानक कुष् ठरोगी भइन ्। ितनी िहउजँस्तै सतेो भइन ्। हारून िम रयमितर फकर् ंदा ितनले ितनलाई कुष् ठ रोग लागकेो
दखेे । 11 हारूनले मोशालाई भन,े “हे मरेा मा लक, िबन्ती छ यो पाप हा ो िवरु न लनहुोस ्। हामीले मखूर्तापवूर्क बोलकेा
छौँ र हामीले पाप गरेका छौँ । 12 िबन्ती छ, ितनी आफ्नो आमाको गभर्बाट िनस्कँदा नै आधा मास ु कुहकेो मतृ जन्मकेोजस्तो
नहोऊन ् ।” 13 यसलैे मोशाले परम भलुाई पकुारे, “हे परमशे् वर, िबन्ती छ, उनलाई िनको पा रिदनहुोस ् ।” 14 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “यिद त्यसको बबुाले त्यसलाई अनहुारमा थकेुको भए, त्यो सात िदनसम्म अपमािनत हुन्थ्यो । त्यसलाई
छाउनी बािहर लगरे थनु ्। त्यसपिछ त्यसलाई फे र ले ।” 15 यसलैे िम रयमलाई छाउनीबािहर सात िदनसम्म थिुनयो । ितनी
छाउनीमा नफकसम्म मािनसहरूले या ा गरेनन ्। 16 त्यसपिछ, मािनसहरू हसरेोतबाट या ा गरेर पारानको मरुभिूममा छाउनी
लगाए ।

13
1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “केही मािनसहरूलाई कनानको भिूमको जाँच गनर् पठा, जनु मलैे इ ाएलका

मािनसहरूलाई िदएको छु । ितनीहरूका पखुार्का हरेक कुलबाट एक-एक जना पठा । ती हरेक ितनीहरूका अगवुा हुनपुछर् ।”
3मोशाले ितनीहरूलाई पारानको मरुभिूमबाट पठाए, तािक ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरून ्। ितनीहरू सबै इ ाएलका
मािनसहरूका अगवुाहरू िथए । 4 ितनीहरूका नाउँ ियनै हुनः् रूबनेको कुलबाट जक् कूरका छोरा शम्मअू; 5 िशिमयोनका
कुलबाट होरीका छोरा शाफात; 6 यहूदाको कुलबाट यपनु् नकेा छोरा कालबे; 7 इस्साखारको कुलबाट योसफेका छोरा ियगाल;
8 ए ाइमको कुलबाट, ननूका छोरा होिशया; 9 बने्यामीनको कुलबाट, रफूका छोरा पलती; 10 जबलूनूको कुलबाट सोदीका



13:11 112 गन्ती 14:15

छोरा ग ीएल; 11 योसफेको कुलबाट (अथार्त ्मनशे् शकेो कुलबाट) ससूीका छोरा गे ी; 12 दानको कुलबाट गमल्लीका छोरा
अम्मीएल; 13आशरेको कुलबाट िमखाएलका छोरा सतरू; 14 नप् तालीको कुलबाट वोफ्सीका छोरा नहबी 15गादको कुलबाट
माकीका छोरा गएूल । 16 मोशाले भिूमको जाँच गनर् पठाएका मािनसहरूका नाउँ ियनै िथए । मोशाले ननूका छोरा होिशयालाई
यहोश ू नाउँ राखे । 17 मोशाले ितनीहरूलाई कनानको भिूम जाँचबझु गनर् पठाए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नगेवेबाट वशे
गर र पहाडी मलुकुितर जाओ । 18 यो कस्तो छ भनी भिूमको जाँचबझु गर । 19 त्यहाँ बस् ने मािनसहरूलाई हरे, ितनीहरू
ब लया वा कमजोर छन ् वा ितनीहरू धरैे छन ् वा थोरै छन ् । 20 ितनीहरू बसोबास गरेका भिूम कस्तो छ, हरे । यो असल
वा खराब छ ? सहरहरू कस्ता छन ्? ितनीहरू छाउनी वा िकल्ला भएको सहरहरूमा छन ्? भिूम कस्तो छ । अन् न उमानर्
असल छ वा छैन, रुखहरू छन ्वा छैनन ्। साहसी होओ र त्यो भिूमको उत्पादनको नमनुा लएर आओ ।” त्यस बलेा पिहलो
दाख पाक् ने समय िथयो । 21 यसलैे ती मािनसहरू गए र जीनको मरुभिूमदे ख लबेो-हमात निजकको रेहोबसम्मको भिूमको
जाँचबझु गरे । 22 ितनीहरू नगेवेबाट उक्लरे हे ोनमा आइपगुे । त्यहाँ अनाकका सन्तानहरू अहीमान, शशेै र तल्मै िथए ।
हो ोन िम को सोअनभन्दा सात वषर् पिहले िनमार्ण ग रएको िथयो । 23 जब ितनीहरू एश्कोलको बेसँीमा पगु,े ितनीहरूले
दाखको झपु्पासिहतको हाँगा काटे । ितनीहरूले यसलाई घोचामा राखरे दईु जनाले बोके । ितनीहरूले अनार र नभेारा पिन
ल्याए । 24 इ ाएलका मािनसहरूले त्यहाँ दाखको झपु्पा काटेकाले त्यस ठाउँलाई एश्कोलको बेसँी नाउँ रा खयो । 25चा लस
िदनपिछ ितनीहरू भिूमको जाँचबझु गरेर फक । 26 ितनीहरू मोशा, हारून र इ ाएलका सारा समदुायकहाँ पारानको मरुभिूममा
भएको कादशेमा फकर आए । ितनीहरूले ितनीहरूलाई र सारा समदुायलाई खबर ल्याए र भिूमको उत्पादन ितनीहरूलाई दखेाए
। 27 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “तपाईंले पठाउनभुएको मलुकुमा हामी पगु्यौँ । यसमा साँच् चै दधु र मह बग्दोरहछे । यसका
केही उत्पादनहरू यहाँ छन ्। 28 तथािप, त्यहाँ बसोबास गन मािनसहरू ब लया छन ्। सहरमा िकल्ला हा लएका छन ्र ती
धरैे ठुला छन ्। हामीले अनाकका सन्तानहरूलाई पिन दखे्यौँ । 29 नगेवेमा अमालकेीहरू बसोसबास गछर्न ्। िह ी, यबसूी,
र एमोरी पहाडी मलुकुमा बस्छन ् । कनानीहरू समु िकनारा र यदर्न नदीको तीरमा बस्छन ् ।” 30 अिन यहोशलूे मोशाको
साम ु मािनसहरूलाई चपुचाप बनाए र भन,े “जाऔ ँ र भिूमलाई कब्जा गरौ,ँ िकनभने हामीले यसलाई िनश् चय पिन िजत् नछेौँ
। 31 तर ितनीसगँ गएका अरू मािनसहरूले भन,े “हामीले ितनीहरूलाई आ मण गनर् सक्दनैौ,ँ िकनभने ितनीहरू हामीभन्दा
ब लया छन ्।” 32 यसलैे ितनीहरूले जाँचबझु गरेका मलुकुबारे इ ाएलका मािनसहरू माझ िनरुत्सािहत पान खबर िफँजाए ।
ितनीहरूले भन,े “हामीले हरेेका मलुकले त आफ्नै बािसन्दाहरूलाई िनल्दोरहछे । 33 हामीले त्यहाँ दखेकेा सबै मािनस अग्ला
कदका छन ्। हामीले त्यहाँ दतै्यहरू अथार्त ्अनाकका सन्तानहरू दखे्यौँ जो दतै्यहरूबाट आएका िथए । ितनीहरूसगँ तलुना
गदार् हामी हा ो नजरमा फ ाङ् ाजस्ता िथयौँ ।”

14
1 त्यस रात सारा समदुाय ठुलो आवाज िनकालरे रोए । 2 इ ाएलका सबै मािनसले मोशा र हारूनको आलोचना गरे । सारा

समदुायले ितनीहरूलाई भन,े “हामी िम दशेमा नै मरेको भए पिन हुन्थ्यो अथवा यही मरुभिूममा नै मरेको भए िन हुन्थ्यो !
3 तरवार ारा मनर्लाई परम भलुे हामीलाई िकन यो भिूममा ल्याउनभुयो ? हा ा पत् नीहरू र साना छोराछोरीहरू हताहत हुनछेन ।्
के हामी िम मा मन ुर् नै असल हुदँनैथ्यो र ? 4 ितनीहरूले आपसमा भन,े “अक अगवुा चनुौँ र िम ितर फक ं ।” 5अिन मोशा
र हारून इ ाएलका मािनसहरूका समदुायका सबै भलेाको साम ु घोप्टो परे । 6 त्यो भिूमको जाँचबझु गनर् पठाइएकामध्ये केहीमा
ननूका छोरा यहोश ू र यपनु् नकेा छोरा कालबेले आफ्नो लगुा च्याते । 7 ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूका सबै समदुायलाई
भन,े “हामीले घमुकेा र जाँचबझु गरेका मलुकु धरैे रा ो छ । 8 यिद परप भु हामीसगँ सन् न हुनहुुन्छ भन,े उहाँले हामीलाई
यो भिूममा लानहुुनछे र यो हामीलाई िदनहुुनछे । भिूममा दधू र मह बग्छ । 9 तर परम भकुो िवरु मा िव ोह नगन ुर्होस,्
र त्यो भिूमका मािनसहरूसगँ नडराउनहुोस,् िकनभने ितनीहरू हा ा रोटी हुन ् । ितनीहरूका सरुक्षा ितनीहरूबाट हटाइनछे,
िकनभने परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ । ितनीहरूसगँ नडराओ ।” 10 अिन सारा समदुायले ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हान् ने मतो
गरे । तर भटे हुने पालमा इ ाएलका सबै मािनसकहाँ परम भकुो मिहमा दखेा पर् यो । 11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“यी मािनसहरूले मलाई किहलसेम्म ितरस्कार गन ? मलैे ितनीहरूका माझ गरेका मरेो श क् तका िचन्हहरूका बाबजदु पिन
ितनीहरू किहलसेम्म ममा भरोसा गनर् चकु्छन ्? 12 म ितनीहरूलाई िवपि ले हार गनछु र िवनाश गनछु अिन तरेो आफ्नै
कुलबाट एउटा जाित बनाउनछुे जनु ितनीहरूभन्दा महान ्र श क् तशाली हुनछे ।” 13 मोशाले परप भलुाई भन,े “यिद तपाईंले
यसो गन ुर्भयो भन,े िम ीहरूले यसबारे सनु् नछेन,् िकनभने तपाईंले ियनीहरूलाई ितनीहरूको श क् तबाट छुटकारा िदनभुयो ।
14 ितनीहरूले यो भिूमका मािनसहरूलाई भन् नछेन ्। तपाईं परम भु ितनीहरूसगँ हुनहुुन्छ भन् ने ितनीहरूले सनुकेा छन,् िकनभने
तपाईंलाई आमनसेामने दे खएको छ । तपाईंको बादल हा ा मािनसहरूमािथ खडा छ । तपाईं िदनमा बादलको खामो भएर र
रातमा आगोको खामो भएर ितनीहरूको अिघअिघ जानहुुन्छ । 15 यिद तपाईंले यी मािनसहरूलाई एक जना मािनसलाई झै ँ
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मान ुर्भयो भन,े तपाईंको िस सनु् ने जाितहरू बोल्नछेन ्र भन् नछेन,् 16 'परम भलुे ितनीहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको
मलुकुमा यी मािनसहरूलाई लान नसक् नभुएको हुनाले उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा नै मान ुर्भयो ।' 17 म िबन्ती गछुर्, िक
तपाईंको महाश क् त योग गन ुर्होस ्। िकनभने तपाईंले भन् नभुएको छ, 18 'परम भु रसाउनमा िधमा र िवश् वनीयताको करारमा
शस् त हुनहुुन्छ । उहाँले अपराध र अधमर्हरू क्षमा गन ुर्हुन्छ । उहाँले ितनीहरूका सन्तानहरूमािथ ते ो र चौथो पसु्तासम्म

पखुार्हरूका दण्ड ल्याउनहुुदँा उहाँले दोषीहरूलाई कुनै पिन हालतमा साफ पान ुर्हुन्छ ।' 19 म तपाईंसगँ िबन्ती गछुर्, िक तपाईंले
यी मािनसहरूलाई ितनीहरू िम मा हुदँादे ख अिहलसेम्म सदवै क्षमा गन ुर्भएझै ँ तपाईंको करारको िवश् वसनीयताको महान ्ताको
कारण यी मािनसहरूका पाप क्षमा गन ुर्होस ् ।” 20 परप भलुे भन् नभुयो, “मलैे ितनीहरूलाई तरेो िबन्तीअनसुार क्षमा गरेको
छु, 21 तर जस्तो म जीिवत छु र पथृ्वी मरेो मिहमाले ढािकनछे, मरेो मिहमा र 22 श क् तका िचन्हहरू दखे् ने ती सबै मािनस
जसलाई मलैे िम दशे र मरुभिूममा गरे,ँ ितनीहरूले मलाई दस पटकसम्म परीक्षा गरेका छन ् र मरेो आवाज सनुकेा छैनन ्
। 23 यसलैे ितनीहरूले िनश् चय नै त्यो भिूम दखे् नछैेनन ् जसबाट मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूिसत शपथ खाएँ । ितनीहरूमध्ये
मलाई घणृा गन कसलैे पिन यो दखे् नछैेन, 24 मरेो दास कालबेबाहके, िकनभने ऊसगँ अक आत्मा िथयो । त्यसले मलाई पणूर्
रूपमा अनसुरण गरेको छ; म त्यसलाई त्यो जाँचबझु गनर् गएको भिूममा ल्याउनछुे । त्यसका सन्तानहरूले अिधकार गनछन ्
। 25 (त्यस बलेा बेसँीमा अमालकेीहरू र कनानीहरू बस्थे ।) भो ल फक र नकर् टको समु (लाल समु ) को बाटो हुदँै
मरुभिूमितर जा ।” 26 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 27 “मरेो आलोचना गन यो दषु् ट समदुायलाई मलैे किहलसेम्म
सहने ? इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरु गरेका गनगन मलैे सनुकेो छु । 28 ितनीहरूलाई भन,् 'जस्तो म जीिवत छु,' परम भु
भन् नहुुन्छ, 'जस्तो ितमीहरूले मलैे सनु् ने गरी भनकेा छौ, मलैे ितमीहरूलाई त्यस्तै गनछुः 29 मरेो िवरु गनगन गन ितमीहरू
सब,ै जनगणनामा गन्ती ग रएका ितमीहरू, िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका मािनसहरू परैू ितमीहरूका मतृ शरीरहरू मरुभिूममा
पड्नछेन ्। 30यपनु् नकेा छोरा लालबे र ननूका छोरा यहोशबूाहके ितमीहरू कोही पिन िनश् चय नै ितमीहरूको वासस्थान बनाउने
ितज्ञा गरेको मलुकुमा जानछैेनौ । 31 हताहत हुन्छन ्भनकेा ितमीहरूका स-साना बालबच् चाहरूलाई मलैे त्यो भिूममा लानछुे

। ितमीहरूले ितरस्कार गरेका भिूम ितनीहरूले उपभोग गनछन ् । 32 ितमीहरूको सवालमा ितमीहरूका मतृ शरीरहरू यही
मरुभिूममा पिडरहनछेन ्। 33 ितमीहरूका सन्तानहरू मरुभिूममा चा लस वषर्सम्म गोठालाहरू हुनछेन ्। मरुभिूममा ितमीहरूका
लाशहरू अन्त नभएसम्म ितनीहरूले ितमीहरूका िव ोहका कायर्हरूका नितजाहरू भोग् नपुछर् । 34 ितमीहरूले त्यो भिूमको
जाँचबझु गनर् लगाएका िदनहरूको सङ्ख्या अथार्त ्चा लस िदनजस्त,ै ितमीहरूले आफ्नो पापको नितजाहरू चा लस वषर्सम्म
अथार्त ्एक िदनको एक वषर् भोग् नपुछर् र मरेो िवरोध गन ुर् कस्तो हुन्छ भनी ितमीहरूले थाहा पाउनपुछर् । 35 म परम भलुे बोलकेो
हु ँ । मरेो िवरु खडा हुने यो सबै दषु् ट समदुायमािथ म िनश् चय नै यो गनछु । ितनीहरू पणूर् रूपमा नष् ट हुनछेन ्र ितनीहरू यहीँ
मनछन ्।” 36 यसलैे मोशाले भिूमको जाससू गनर् पठाएकाहरू जो फक र जसले भिूमबारे खराब खबर फैलाएर मोशा िवरु
सारा समदुायलाई गनगन गनर् लगाउने मािनसहरू िथए अथार्त ्37भिूमबारे खराब खबर ल्याउने यी मािनसहरूलाई हार ग रयो
र ितनीहरू परम भकुो साम ु महामारीले मरे । 38 भिूमको जाससू गनर् गएकाहरूमध्ये ननूका छोरा यहोश ू र यपनु् नकेा छोरा
कालबे मा जीिवत रहे । 39 जब मोशाले इ ाएलका मािनसलाई यी कुराहरू बताए, ितनीहरूले गम्भीर रूपमा िवलाप गरे
। 40 ितनीहरू िबहान सबरैे उठे र पहाडको चचुरुोमा गए, र भन,े “हरे, हामी यहाँ छौ,ँ र हामी परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको
ठाउँितर जानछेौ,ँ िकनभने हामीले पाप गरेका छौँ ।” 41 तर मोशाले भन,े “ितमीहरू परम भकुो आज्ञा िकन तोड्छौ ? ितमीहरू
सफल हुनछेेनौ । 42 नजाओ, िकनभने ितमीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूबाट परािजत हुनलाई बचाउन परम भु ितमीहरूसगँ
हुनहुुन् न । 43 त्यहाँ अमालकेीहरू र कनानीहरू छन,् र ितमीहरू तरवार ारा मनछौ, िकनभने ितमीहरू परम भलुाई अनसुरण
गनर्बाट तिकर् एका छौ । यसलैे उहाँ ितमीहरूसगँ हुनहुुनछैेन ।” 44 तर ितनीहरूले पहाडी दशेितर जाने दम्भ गरे; तथािप, न त
मोशा न त परम भकुो सन्दकूले छाउनी छोडे । 45 त्यसपिछ अमालकेीहरू ओलर आए, र कनानीहरू पिन जो ती पहाडहरूमा
बस्थे । ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई आ मण गरे र ितनीहरूलाई होमार्सम्म नै खदेरे परािजत गरे ।

15
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने भिूममा

बस् न जानछेौ, िक होमब ल िक भाकल परुा गन स्वचै्छा ब ल िक 3 ितमीहरूको चाडमा ब लदान गाईवस्त ु वा भडेा-बा ाबाट
परम भकुो िन म्त सन् न पान सगु न्धत बास् नाको िन म्त ितमीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाइने ब लदान तयार
पन ुर्पछर् । 4 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त एक लटर तलेमा मछेुको आधा पाथी िपठोको अन् नब लसाथै होमब ल चढाउनपुछर्
। 5 ितमीहरूले होमब ल वा ब लदानको िन म्त हरेक थमुाको िन म्त एक लटर दाखम पिन चढाउनपुछर् । 6 यिद ितमीहरूले
थमुा चढाइरहकेा छौ भन,े ितमीहरूले डढे लटर तलेमा मछेुको आधा पाथी िपठोलाई अन् नब लको रूपमा तयार पान ुर्पछर् ।
7 अघर्ब लको िन म्त ितमीहरूले डढे लटर दाखम तयार पान ुर्पछर् । यसले परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् ना िदनछे ।
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8 जब ितमीहरूले होमब ल वा भाकल परुा गनर् ब लदानको रूपमा वा परम भकुो िन म्त मलेब लको रूपमा साँढे तयार पाछ ,
9 ितमीहरूले साँढसेगँ ै दईु लटर तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 10 ितमीहरूले
परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको रूपमा दईु लटर दाखम को अघर्ब ल चढाउनपुछर्
। 11 हरेक साँढ,े थमुा र भडेा वा बा ाको िन म्त यसो गन ुर्पछर् । 12 ितमीहरूले तयार पान र चढाउने ब लदान यहाँ उल्लखे
गरेजस्तै गन ुर्पछर् । 13 कसलैे परम भलुाई सन् न तलु्याउने सगुन्धको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लदान ल्याउदँा स्वदशेी
इ ाएलीहरू सबलैे यी कुराहरू यसबमोिजम गन ुर्पछर् । 14 यिद िवदशेी ितमीहरूसगँ बसोबास गरेको छ भने वा ितमीहरूका
मािनसहरूको पसु्तौँसम्म ितमीहरूसगँ बसोबास गनर् सक्छ, त्यसले परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा
चढाइने ब लदान चढाउनपुछर् । त्यसले पिन ितमीहरूले गरेझै ँ नै गन ुर्पछर् । 15 समदुायको िन म्त र ितमीहरूसगँ बस् ने परदशेीको
िन म्त एउटै िनयम हुनपुछर्, ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्मको स्थायी िनयम हुनपुछर् । ितमीहरूमाझ बस् ने परदशेी
पिन ितमीहरूजस्तै हुनपुछर् । परम भकुो साम ु त्यसले ितमीहरूले जस्तै गन ुर्पछर् । 16 ितमीहरू र ितमीहरू माझ बस् ने परदशेीलाई
एउटै िनयम र आदशे लाग ु हुनपुछर् ।” 17 फे र परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 18 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'जब
ितमीहरू मलैे लजैाने भिूममा आउँछौ, 19 जब ितमीहरूले त्यस भिूममा उत्पादन भएको खानकुेरा खान्छौ, ितमीहरूले ब लदान
चढाउनपुछर् र मरेो िन म्त यसलाई चढाउनपुछर् । 20आफ्नो मछेुको पिहलो िपठोबाट खलाबाट नै उठाइएको ब लदानको रूपमा
यसलाई उठाउन एउटा रोटी चढाउनपुछर् । ितमीहरूले यसलाई यसरी उठाउनपुछर् । 21 ितमीहरूले ितमीहरूका मािनसहरूका
पसु्तौ-ँपसु्तासम्म पिहले आफ्नो मछेुको िपठोबाट उठाइएको ब लदानको रूपमा मलाई चढाउनपुछर् । 22 मलैे मोशासगँ बोलकेा
यी सबै आज्ञा ितमीहरूले पालन नगदार् ितमीहरूले किहले काहीँ नचाहरे पिन पाप गनछौ । 23 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञाहरू
िदन सरुु गरेको िदनदे ख नै र ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म मोशा ारा मलैे आज्ञा गरेका सबै आज्ञाहरू पालन गन ूर्
। 24 समदुायले थाहा नपाई अजानमा गरेको पापको सवालमा परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त समदुायले एउटा
साँढे होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् । यहीसगँै आज्ञा गरेजस्तै अन् नब ल र अघर्ब लसाथै पापब लको रूपमा बा ालाई पिन
चढाउनपुछर् । 25 पजुारीले सारा समदुायको िन म्त ाय श् च गन ुर्पछर् । ितनीहरूलाई क्षमा िदइनछे, िकनभने पाप ग ल्त िथयो
। ितनीहरूले ितनीहरूको ब लदान अथार्त ् आगो ारा चढाइने ब लदान ल्याएका छन ् । ितनीहरूले आफ्नो ग ल्तको िन म्त
पापब ल ल्याएका छन ् । 26 अिन इ ाएलका मािनसहरूका सबै समदुायलाई क्षमा िदइनछे र ितनीहरूसगँ बस् ने परदशेीलाई
पिन क्षमा िदइनछे, िकनभने सबै मािनसहरूले अजानमा नै पाप गरे । 27 यिद कुनै मािनसले अजानमा पाप गछर् भन,े त्यसले
एक वष बा ीलाई पापब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 28 अजानमा पाप गन क् तको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन ुर्पछर् ।
ाय श् च गरेपिछ त्यस मािनसलाई क्षमा ग रनछे । 29 अजानमा पाप गन स्वदशेी इ ाएली मािनस र ितमीहरू माझ बसोबास

गरेको परदशेीको िन म्त एउटै िनयम हुनपुछर् । 30 तर अवज्ञामा कुनै पिन कुरा गन क् त स्वदशेी भए पिन परदशेी भए पिन
त्यसले मरेो ईश् वर-िनन्दा गछर् । त्यसलाई आफ् ना मािनसहरूबाट बिहष्कार गन ुर्पछर् । 31 िकनभने त्यसले मरेो वचनलाई घणृा
गरेको छ, त्यो क् तलाई पणूर् रूपमा िबलकुलै बिहष्कार गन ुर्पछर् । 32 त्यसको पाप त्यसमैािथ पनछ ।” इ ाएलका मािनसहरू
मरुभिूममा हुदँा ितनीहरूले शबाथ िदनमा दाउरा बटु लरहकेो मािनस भे ाए । 33 त्यसलाई भे ाउनहेरूले त्यसलाई मोशा, हारून
र सारा समदुायकहाँ ल्याए । 34 ितनीहरूले त्यसलाई थनुामा राख,े िकनभने त्यसलाई के गन ुर्पछर् भनी िनधो ग रएको िथएन
। 35 परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो, “त्यो मािनस िनश् चय नै मन ुर्पछर् । सबै समदुायले त्यसलाई छाउनी बािहर लगरे ढुङ्गाले
हान् नपुछर् ।” 36 यसलैे सबै समदुायले त्यसलाई छाउनी बािहर ल्याए र परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ढुङ्गाले
हानरे मारे । 37 फे र परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 38 “इ ाएलका सन्तानहरूलाई भन ् र आफ्नो लगुाको िकनाराहरूमा
झनु्डाउन र ितनीहरू सबलैाई िनलो धागोले िकनारामा झनु्डाउन झमु्का बनाउन ितनीहरूलाई आज्ञा गर ्। 39 ितनीहरूले यो
ितनीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म गन ुर्पछर् । यो ितमीहरूले यसलाई हदेार् बहन गन ुर्पन मरेा सबै आज्ञा याद िदलाउने
िवशषे कुरा हुने छ, तािक ितमीहरूले आफ्नै हृदय र आफ्नै आखँामा हरेेर आफैलाई ष् ट नतलु्याओ । 40 यसो गर ्तािक
ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू याद गनछौ र पालन गनछौ अिन ितमीहरू पिव अथार्त ् ितमीहरूका परमशे् वर मरेो िन म्त आरिक्षत
हुनछेौ । 41 म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले ितमीहरूका परमशे् वर हुनलाई िम दशेबाट ल्याएँ । म परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।”

16
1 लवेीका पनाित, कहातका नाित, ियसहारका छोरा कोरहसाथै रूबनेका कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र अबीराम

अिन पलेथेका छोराले केही मािनसहरू भलेा गरे । 2 ितनीहरू, इ ाएलका मािनसहरूका अन्य मािनसहरूसगँै दईु सय पचास
समदुायका अगवुाहरू जो नाम चलकेा सदस्यहरू िथए, मोशाको िवरु ा खडा भए । 3 ितनीहरू मोशा र हारूनको सामना गनर्
आफै भलेा भए । ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरूले अित गन ुर्भयो! सबै समदुाय, ितनीहरूमध्ये हरेकलाई नै अलग
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ग रएको छ र परम भु ितनीहरूसगँ छन ् । िकन आफैलाई परम भकुो समदुायभन्दा मािथ उठाउनहुुन्छ ?” 4 जब मोशाले
त्यो सनु,े ितनी घोप्टो परे । 5 ितनले कोरह र उनका साथमा भएकाहरूलाई भन,े “को उहाँका हुन ्र कसलाई उहाँको िन म्त
अलग ग रएको छ भनी परम भलुे िबहान दखेाउनहुुने छ । त्यस व् य क् तलाई उहाँले उहाँको निजक ल्याउनहुुने छ । उहाँले
चनु् नभुएकोलाई आफैले आफ्नो निजक ल्याउनहुुने छ । 6 कोरह र ित ा सबै समहूले यो गर । धपुौराहरू लओे । 7 भो ल
त्यसमा परम भकुो साम ु धपू र आगो राख । परम भलुे चनु् नहुुने मािनसलाई उहाँको िन म्त अलग ग रनछे । ितमी लवेीका
सन्तानहरू अित धरैे भएका छौ ।” 8 फे र मोशाले कोरहलाई भन,े “सनु, ितमी लवेीका सन्तानहरूः 9 के परम भकुो पिव
वासस्थानमा काम गनर् र समदुायको सवेा गनर् ितनीहरूको साम ु खडा हुन इ ाएलको समदुायबाट ितमीहरूलाई छुट् ाएको
ितमीहरूको िन म्त सानो कुरा हो ? 10 उहाँले ितमीहरू र ितमीहरूका सबै दाजभुाइ, लवेीका सन्तानहरूलाई ितमीहरूसगँै
निजक ल्याउनभुएको छ, अझै ितमीहरूले पजुारी पद पिन खोिजरहकेा छौ ! 11 यसलैे ितमी र ितमीहरूका सबै समहू सगँसगँै
भलेा भएका छौ । त्यसलैे ितमीहरूले िकन हारूनको बारेमा गनगन ग ररहकेा छौ, जसले परम भकुो आज्ञा पालन गछर्न ्?
12 त्यसपिछ मोशाले दातान र अबीराम, एलीआबका छोराहरूलाई बोलाए । तर ितनीहरूले भन,े “हामी आउँदनैौँ । 13 के
हामीलाई दधू र मह बग् ने मलुकुबाट यो मरुभिूममा मानर्लाई ल्याउन ु माम ु ल कुरा हो ? अब तपाईं आफै हा ो शासक हुन
चाहन्छ ! 14 यसको अित रक् त, तपाईंले हामीलाई दधू र मह बग् ने मलुकुमा ल्याउनभुएको छैन अथवा हामीलाई खते र
दाखबारीहरू उ रािधकारको रूपमा िदनभुएको छैन । के अब हामीलाई खो ो ितज्ञाले अन्धा बनाउन चाहनहुुन्छ ? हामी
तपाईंकहाँ आउँदनैौँ ।” 15 मोशा सा ै रसाए र परम भलुाई भन,े “ितनीहरूको भटेीको कदर नगन ुर्होस ् । मलैे ितनीहरूबाट
एउटा गधा पिन लएको छैन,ँ र मलैे ितनीहरू कसलैाई पिन हािन परु् याएको छैन ँ । 16 मोशाले कोरहलाई भन,े “भो ल ितमी
र ित ा सबै दल अथार्त ् ितमी, ितनीहरू र हारून परम भकुो साम ु जानपुछर् । ितमीहरू हरेकले आ-आफ्ना धपुौरा लनपुछर् र
यसमा धपू राख् नपुछर् । 17 अिन हरेकले आ-आफ्ना दईु सय पचासवटा धपुौरा परम भकुो साम ु ल्याउनपुछर् । ितमी र हारूनले
पिन आ-आफ्ना धपुौरा ल्याउनपुछर् ।” 18 यसलैे हरेकले आ-आफ्ना धपुौरा लए, यसमा आगो राख,े यसमा धपू राखे र मोशा
र हारूनसगँै भटे हुने पालको वशे- ारमा खडा भए । 19कोरहले सारा समदुायलाई मोशा र हारूनको िवरु मा भटे हुने पालको
वशे- ारमा भलेा पारे र परम भकुो मिहमा सारा समदुायकहाँ दखेा पर् यो । 20 परम भु मोशा र हारूनसगँ बोल्नभुयो, 21“यस

समदुायबाट अलग होओ , तािक म ितनीहरूलाई तत्कालै िवनाश गनर् सकौँ ।” 22मोशा र हारून घोप् टो परे र भन,े “हे परमशे् वर,
सारा मानव-जाितको आत्माका परमशे् वर, एक जनाले पाप गदार्, के तपाईं सबै समदुायसगँ रसाउनहुुन्छ ?” 23 परम भलुे
मोशालाई जवाफ िदनभुयो, 24 “समदुायलाई भन ् । 'कोरह, दातान र अबीरामका पालहरूबाट पर जाओ' भन ् ।” 25 अिन
मोशा खडा भए र दातान र अबीरामको पालमा गए; इ ाएलका धमर्-गरुुहरू ितनको पिछ-पिछ गए । 26 ितनले समदुायलाई
यसो भन,े “यी दषु् टहरूका पालहरूबाट हट र ितनीहरूको कुनै पिन कुरा नछोओ न ता ितनीहरूका सबै पाप ारा नष् ट हुनछेौ
।” 27 यसलैे कोरह, दातान र अबीरामका पाल व रप रका समदुायले ितनीहरूलाई छोडे । दातान र अबीराम ितनीहरूका
पत् नीहरू, छोराहरू र स-साना बालबा लकाहरूसिहत ितनीहरूका पालको वशे- ारमा खडा भए । 28 मोशाले भन,े “यसै ारा
यी सबै थोक गनर् मलाई परम भलुे पठाउनभुएको छ भन् ने ितमीहरूले जान् नछेौ, िकनभने मलै े ितनीहरू मरेो आफ्नै इच्छामा
गरेको छैन । 29 यिद यी मािनसहरू सामान्य रूपमा हुने स्वाभािवक मतृ्य ु ारा मछर्न ्भन,े मलाई परम भलुे पठाउनभुएको होइन
। 30 तर यिद परम भलुे कुनै नयाँ कुरा सजृना गन ुर्हुन्छ, धत ले आफ्नो मखु उघाछर् र ितनीहरूसाथै ितनीहरूका सबै थोकलाई
िनल्छ, र ितनीहरू िजउँदै िचहानिभ जान्छन ्भन,े यी मािनसहरूले परम भलुाई ितरस्कार गरेका छन ्भनी ितमीहरूले बझु्नपुछर्
।” 31 मोशाले यी कुराहरू भनी िसद्ध्याउने िबि कै ती मािनसहरूमिुनको जिमन फा ो । 32 धत ले यसको मखु उघार् यो
अिन ितनीहरूका प रवारहरू र कोरहसगँ भएका सबै मािनसहरूसाथै ितनीहरूका सबै थोकलाई िनल्यो । 33 यसलैे ितनीहरू र
ितनीहरूसगँ भएका सबै थोक िजउँदै िचहानिभ लिगए । धत ितनीहरूमािथ बन्द भयो, र ितनीहरू समदुायबाट नष् ट भए ।
34 ितनीहरूका व रप र भएका इ ाएलीहरू िचच् च्याउँदै भागे । ितनीहरू, “धत ले हामीलाई पिन िनल्ने भो!” भन् दै िचच् च्याए
। 35अिन परम भबुाट आगोको ज्वाला िनस्क्यो र धपू बालकेा २५० जना मािनसलाई नष् ट गर् यो । 36 फे र परम भु मोशासगँ
बोल्नभुयो, 37 “पजुारी हारूनका छोरा एलाजारलाई भन ् र त्यसले धपुौराहरूलाई आगोबाट िनकालोस,् िकनभने धपुौराहरू
मरेा िन म्त अलग ग रएका छन ् । त्यसले ब लरहकेा आगोका िफलङु्गाहरूलाई छरोस ् । 38 आफ्नो पापको कारण जीवन
गमुाउनहेरूको धपुौराहरू ले । ितनीहरूलाई िपटेर वदेीलाई मोहन पाताहरू बनाइयोस ्। ती मािनसहरूले ितनीहरूलाई मरेो िन म्त
अपर्ण गरे । यसलैे ितनीहरूलाई मरेो िन म्त अलग गर । ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त मरेो उप स्थितको िचन्ह
हुने छन ् । 39 पजुारी एलाजारले आगोले नष् ट भएका मािनसहरूले योग गरेका काँसाका धपुौराहरू लए र 40 इ ाएलका
मािनसहरूलाई याद िदलाउने कुरा हुनलाई ितनीहरूलाई िपटेर वदेी मोहन बनाइयो, परम भकुो साम ु धपू बाल्न तािक हारूनका
सन्तान बािहर कोही पिन नआओस ् र परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनीहरू कोरह र ितनका समहूजस्ता नहोऊन ् ।
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41 तर अक िबहान इ ाएलका सबै मािनसको समदुायले मोशा र हारून िवरु गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूले
परम भकुा मािनसहरूलाई मारेका छौ ।” 42 समदुाय मोशा र हारूनको िवरु भलेा हुदँा ितनीहरूले भटे हुने पालितर हरेे अिन
हरे! यसलाई बादलले ढािकरहकेो िथयो । परम भकुा मिहमा दखेा पर् यो, 43 र मोशा र हारून भटे हुने पालको अिघ आए
। 44 अिन परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 45 “यो समदुायबाट गइहाल ्तािक मलैे ितनीहरूलाई अिहलै नष् ट पानर् सकौँ ।”
अिन मोशा र हारून जिमनमा घोप्टो परे । 46 मोशाले हारूनलाई भन,े “धपुौरा लनहुोस,् वदेीबाट यसमा आगो हाल्नहुोस,्
यसमा धपू हाल्नहुोस,् यसलाई समदुायकहाँ िछटो लानहुोस ्र ितनीहरूका िन म्त ाय श् च गन ुर्होस,् िकनभने परम भकुो ोध
आइरहकेो छ । िवपि सरुु भएको छ । 47 यसलैे हारूले मोशाले अ ाएबमोिजम गरे । ितनी समदुायको िबचमा दौडरे गए ।
िवपि मािनसहरूिबच फै लन थालकेो िथयो, यसलैे ितनले धपू राखे र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गरे । 48 हारून जीिवत
र मतृकहरूका िबचमा खडा भए । यसरी िवपि रोिकयो । 49 कोरहको िवषयमा पिन मरेका अित रक् त िवपि मा मनहरूको
सङ्ख्या १४,७०० िथयो । 50 हारून भटे हुने पालको वशे- ारमा मोशाकहाँ फकर आए र िवपि रोिकयो ।

17
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ्र ितनीहरूबाट हरेक कुलको िन म्त एउटा-एउटा गरी

बा वटा लहुरो ले । हरेक मािनसको लहुरोमा आ-आफ्नो नाउँ लखे ् । 3 लवेीको लहुरोमा तैलँ े हारूनको नाउँ लखे् नपुछर् ।
आ-आफ्नो कुलबाट हरेक अगवुाको िन म्त एउटा लहुरो हुनपुछर् । 4 तैलँ े ती लहुरोहरूलाई करारको गवाही-पाटीको साम ु भटे
हुने पालमा राख् नपुछर्, जहाँ मलै े तलँाई भटे्छु । 5 मलैे चनुकेो मािनसको लहुरो टुसाउनछे । म इ ाएलका मािनसको गनगन
बन्द गराउनछुे, जनु तरेो िवरु भइरहकेो छ ।” 6 यसलैे मोशाले मािनसहरूलाई भने । सबै कुलनायकले हरेक अगवुाको िन म्त
एउटा लहुरो िदए । कुलहरूबाट छानरे बा वटा लहुरो ितनलाई िदइयो । ितनीहरूका माझमा हारूनको लहुरो पिन िथयो ।
7 त्यसपिछ मोशाले लहुरोहरूलाई गवाही-पाटीको पालमा परम भकुो साम ु राखे । 8 अक िदन मोशा गवाही-पाटी भएको
पालमा गए, हरे! लवेी कुलका हारूनको लहुरोमा कोिपला लागकेो रहछे । यसमा कोिपला लगकेो िथयो, फूल फुलकेो िथयो
र हाड-ेबदाम पाकेको िथयो ! 9 मोशाले ती सबै लहुरालाई इ ाएलका मािनसको साम ु ल्याए र सबलैे आ-आफ्नो लहुरो लए
। 10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनको लहुरो गवाही-पाटीको साम ु राख ्। यसलाई िव ोह गन मािनसहरूको िवरु
दोषको िचन्हको रूपमा राख ्। यसरी तैलँ े मरेो िवरु ितनीहरूको गनगन अन्त गनछस ्न ता ितनीहरू मनछन ्।” 11 मोशाले
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 12 इ ाएलका मािनसहरूले मोशालाई भन,े “यहाँ हामी मनभयौँ ! हामी सबै नष् ट
हुनभेयौ ! 13 परम भकुो पिव वासस्थान निजक आउने हरेक मन छ । के हामी पिन मन ुर्पछर् ?”

18
1 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “त,ँ तरेा छोराहरू र तरेा वशंकाहरू पिव स्थान िवरु ग रने सबै पापका िन म्त िजम्मवेार

हुनछेौ । तर पजुारीको पदमा कसलैे गरेको सबै पापको िन म्त त ँ र तरेा छोराहरू मा िजम्मवेार हुनछेौ । 2लवेी कुलका अथार्त ्
तरेा पखुार्का वशंका तरेा सङ्गी सदस्यहरूको सवालमा, ितनीहरूलाई तसँगँै ले अिन त ँ र तरेा छोराहरूले गवाही-पाटीको पालको
सम्मखु सवेा गदार् ितनीहरू सहभागी होऊन ्र ितमीहरूलाई सहायता गरून ्। 3 ितनीहरूले तरेो र सारा पालको सवेा गन ुर्पछर् ।
4 तथािप, ितनीहरू पिव स्थान वा वदेीसगँ सम्ब न्धत कुनै थोकको निजक आउनहुुदँनै न ता ितनीहरू र त ँ मनछौ । ितनीहरू
पालसगँ सम्ब न्धत सबै िकिसमका कामकाजको िन म्त ितमीहरूसगँ सहभागी हुनपुछर् र भटे हुने पालको दखेरेख गन ुर्पछर् ।
कुनै पिन परदशेी ितमीहरूको निजक आउनहुुदँनै । 5 पिव स्थान र वदेीको िन म्त तैलँ े िजम्मा लनपुछर्, तािक इ ाएलका
मािनसहरूमािथ मरेो ोध फे र नआओस ्। 6 हरे,् लवेीहरूका तरेा सङ्गी सदस्यहरूलाई इ ाएलका सन्तानहरूबाट म आफैले
चनुकेो छु । ितनीहरू भटे हुने पालसगँ सम्ब न्धत काम गनर् मलाई िदइएका तरेो िन म्त उपहार हुन ्। 7 तर वदेी र पदार्िभ भएका
सबै थोकिसत सम्ब न्ध पजुारीको काम त ँ र तरेा छोराहरूले मा गनर् सक्छस ्। ती दाियत्वहरू त ँआफैले परुा गन ुर्पछर् । पजुारीको
पद मलैे तलँाई उपहारको रूपमा िदइरहकेो छु । निजक आउने कुनै पिन परदशेीलाई मान ुर्पछर् ।” 8पर भलुे हारूनलाई भन् नभुयो,
“हरे,् मलाई चढाइने ब लदानहरू र इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िदने पिव भटेीहरू सम्भाल्ने िजम्मा मलैे तलँाई िदएको छु
। 9मलैे यी ब लहरू तलँाई र तरेा छोराहरूलाई अनवरत िहस्साको रूपमा िदएको छु । आगोमा जलाउनबाट बचकेा यी थोकहरू
तरेा हुने छन ।् हरेक अन् नब ल, पापब ल र दोषब लजस्ता ितनीहरूका हरेक ब लबाट ितनीहरू तलँाई र तरेा छोराहरूलाई अलग
ग रएका हुन ्। 10 यी ब लहरू अित पिव छन ्। हरेक परुुषले यो खानपुछर्, िकनभने ितनीहरू ितमीहरूका िन म्त पिव छन ्
। 11 इ ाएलका मािनसहरूका डोलाइने ब लको रूपमा ितनीहरूका सबै उपहारबाट अलग ग रएका यी सबै ब ल तरेा हुने छन ्
। मलैे ती तलँाई, तरेा छोराहरू र तरेा छोरीहरूका िन म्त ितमीहरूको सदाको िन म्त अशंको रूपमा िदएको छु । तरेा प रवारका
िविधवत ् रूपमा श ु हुने सबलैे यी ब लहरूबाट खान सक्छन ् । 12 मािनसहरूले मलाई िदने तले, नयाँ दाखम र अन् नको
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उ म भाग, पिहलो फल यी सबै मलै े तलँाई िदएको छु । 13 ितनीहरूले मकहाँ ल्याउने ितनीहरूका भिूमको पिहलो पाकेको
फल तरेो हुने छ । तरेा प रवारका श ु हुने सबलैे यी थोकहरूबाट खान सक्छन ् । 14 इ ाएलमा अपर्ण ग रएका सबै थोक
तरेा हुने छन ्। 15 मािनसहरूले परम भलुाई अपर्ण गन मािनस र पशु दवुकैा गभर् खोल्ने पिहलो जन्मकेाहरू सबै तरैे हुने छन ्।
तथािप, मािनसहरूले जठेा छोरालाई िकनरे िफतार् लनपुछर् र ितनीहरूले अशु पशहुरूका पिहलो जन्मकेाहरूलाई िकनरे िफतार्
गन ुर्पछर् । 16 मािनसहरूले िकनरे िफतार् लनपुनहरूलाई एक मिहनाको भएपिछ िकनरे िफतार् गन ुर्पछर् । त्यसपिछ मािनसहरूले
पिव स्थानको शकेेलको तौलको मापदण्डअनसुार पाँच शकेेल ितरेर िफतार् लन सक्छन ्। िबस गरेाको एक शकेेल हुन्छ ।
17 तर गाईको पिहले जन् मकेो बाछो वा भडेा वा बा ाको पिहले जन्मकेो पाठोलाई ितमीहरूले िकनरे िफतार् लनहुुदँनै; ती मरेो
िन म्त अलग ग रएका छन ् । ितनीहरूका रगत वदेीमािथ छकर् नपुछर् र ितनीहरूका बोसो आगो ारा चढाइएको परम भलुाई
मनपन सगु न्धत ब लको जलाउनपुछर् । 18 ितनीहरूका मास ु तरेो हुने छ । डोलाइएको ाकुलो र दािहने साँ ोझै ँ ितनीहरूका
मास ु तरेो हुने छ । 19 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई चढाएका सबै पिव ब ल िनरन्तरको अशंको रूपमा मलैे तलँाई,
तरेा छोराहरू र छोरीहरूलाई िदएको छु । यो तरेो र तरेा सन्तानहरू दवुकैो िन म्त परम भकुो साम ु अनन्तको बाध्यकारी करार
अथार्त ्ननूको अनन्त करार हो ।” 20 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “मािनसहरूको जग्गा-जिमनमा तरेो कुनै उ रािधकार
हुनछैेन, न त मािनसहरूको सम्पि मा कुनै िहस्सा हुने छ । इ ाएलका मािनसहरूमा म नै तरेो िहस्सा र उ रािधकार हु ँ । 21 हरे,्
लवेीका सन्तानहरूले भटे हुने पालमा काम गरे बापत मलैे ितनीहरूलाई इ ाएलका दशांश सवेाको स ामा िदएको छु । 22आज
उ ान्त इ ाएलका मािनसहरू भटे हुने पालको निजक आउनहुुदँनै, न ता ितनीहरू यो पापको िन म्त िजम्मवेार हुने छन ्र मनछन ्
। 23 लवेीहरूले भटे हुने पालसगँ सम्ब न्धत कामहरू गन ुर्पछर् । यससगँ सम्ब न्धत कुनै पापको िजम्मवेार ितनीहरू हुने छन ्
। यो ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्मको स्थायी िनयम हुने छ । इ ाएलका मािनसहरूका माझ ितनीहरूको कुनै
उ रािधकार हुनहुुदँनै । 24मरेो िन म्त योगदानको रूपमा ितनीहरूलेचढाएका इ ाएलका मािनसहरूको दशांश मलैेलवेीहरूलाई
ितनीहरूको उ रािधकारको रूपमा िदएको छु । यसलैे मलै े ितनीहरूलाई यसो भने,ँ 'इ ाएलका मािनसहरूमाझ ितनीहरूको कुनै
उ रािधकार हुनहुुदँनै ।” 25 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 26 “ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूबाट दशांश ाप् त गदार् जनु
मलैे ितमीहरूको उ रािधकार हुनको िन म्त िदएको छु, ितमीहरूले यसबाट दशांशको दशांश परम भलुाई िदनछेौ' भनी तैलँ े
लवेीहरूलाई भन् नपुछर्' ।” 27 ितमीहरूका िहस्सालाई खलाबाट ल्याइएको अन् न वा कोलबाट ल्याइएको दाखम को रूपमा
लनपुछर् । 28 यसलैे ितमीहरूले पिन इ ाएलका मािनसहरूबाट ाप् त गरेका दशांशहरूबाट परम भकुो िन म्त योग िदनपुछर्

। ितमीहरूले त्यसबाट पजुारी हारूनलाई त्यसको िहस्सा िदनपुछर् । 29 ितमीहरूले ाप् त गरेका सबै उपहारबाट ितमीहरूले
परम भलुाई हरेक िहस्सा िदनपुछर् । यो ितमीहरूलाई िदइएको उ म र अित पिव थोकहरूबाट िदनपुछर् ।' 30 यसकारण, 'जब
ितमीहरूले यसको उ म िहस्सा िदन्छौ, लवेीहरूको िन म्त यो खलाबाट ल्याइएको अन् न र कोलबाट ल्याइएको दाखम को
रूपमा गिनन्छ' भनी तैलँ े ितनीहरूलाई भन ् । 31 बाँकी तरेा उपहारहरू ितमीहरू र ितमीहरूका प रवारले कुनै पिन ठाउँमा
खान सक्छौ, िकनभने यो भटे हुने पालमा ितमीहरूको कामको स ामा िदइएको ज्याला हो । 32 यिद ितमीहरूले ाप्  त गरेका
थोकहरूबाट यसको उ म िहस्सा परम भलुाई चढाएका छौ भन,े यो खाएर र िपएर ितमीहरूमािथ कुनै दोष आइपनछैन । तर
ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूका पिव ब लहरूलाई अपिव तलु्याउनहुुदँनै न ता ितमीहरू मनछौ' ।”

19
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा ग ररहकेो िनयम, िविध यही होः इ ाएलका

मािनसहरूले िनष्खोट वा दाखरिहत रातो कोरली ल्याउनपुछर् भनी ितनीहरूलाई भन ् जसको काँधमा किहल्यै जवुा परेको
हुनहुुन् न । 3 त्यो कोरली पजुारी एलाजारलाई िदन ू । त्यसले यसलाई छाउनीबािहर ल्याउनपुछर् र कसलैे यसलाई त्यसको
साम ु मान ुर्पछर् । 4 पजुारी एलाजारले यसको केही रगत त्यसको औलँाले लएर भटे हुने पालको अिघ ल्तर सात पटक छकर् न ू
। 5 अक पजुारीले उसकैो साम ु त्यो कोरलीलाई जनाउनपुछर् । त्यसले यसको छाला, मास,ु रगत र गोबरलाई जलाउनपुछर्
। 6 पजुारीले दवेदारुको काठ, िहसप र गाढा रातो रङको ऊन लनपुछर् र यी सबलैाई ज लरेहकेो कोरलीमािथ फाल्नपुछर् ।
7 त्यसपिछ त्यसले आफ् नो लगुा धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । अिन त्यो छाउनीिभ आउन सक्छ, जहाँ त्यो साँझसम्म अशु रहनछे ।
8कोरली जलाउने क् तले आफ्नो लगुा पानीले धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । त्यो साँझसम्म अशु रहनछे । 9कोही श ु मािनसले
त्यो कोरलीको खरानीलाई उठाउनपुछर् र त्यसलाई छाउनीबािहर श ु ठाउँमा राख् नपुछर् । यो खरानी इ ाएलका मािनसको
सामदुायको िन म्त राख् नपुछर् । ितनीहरूले त्यो खरानीलाई ितनीहरूको पापबाट श ु करणको िन म्त पानीमा िमसाउनछेन,्
िकनभने त्यो खरानी पापब लबाट लइएको िथयो । 10 त्यो कोरलीको खरानी बटुल्ने क् तले आफ्नो लगुा धनुपुछर् । त्यो
साँझसम्म अशु रहनछे । यो इ ाएलका मािनस र ितनीहरूसगँ बसोबास गन परदशेीको िन म्त स्थायी िनयम हुने छ । 11 कुनै
पिन मतृ शरीर छुने क् त सात िदनसम्म अशु हुने छ । 12 यस्तो क् तले त े ो र सातौँ िदनमा आफूलाई श ु करण गन ुर्पछर्
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। अिन त्यो श ु हुने छ । तर यिद त्यसले आफैलाई ते ो िदनमा श ु पादन भन,े त्यो सातौँ िदनमा श ु हुनछैेन । 13 जसले
मरेको क् त छुन् छ अथार्त ्मरेको मािनसको शरीर छुन् छ, र आफूलाई श ु पादन, त्यो क् तले परम भकुो पिव वासस्थान
अिव तलु्याउछँ । त्यो क् तलाई इ ाएलबाट बिहष्कार गन ुर्पछर्, िकनभने अशु ताको पानी त्यसमािथ छिकर् एको िथएन
। त्यो अशु रहनेछ; त्यसको अशु ता त्यसमािथ रहनछे । 14 यो मािनस पालमा मदार्को िन म्त िनयम हो । पालिभ पस् ने
सबै र पिहले नै पालिभ रहकेा सबै सात िदनसम्म अशु हुने छन ् । 15 नछोिपएका सबै भाँडा अशु हुने छन ् । 16 त्यसै
गरी, पालबािहर तरवारले मा रएको, कुनै अरू मतृ शरीर, मािनसको हड् डी वा िचहान छुने मािनस सात िदनसम्म अशु हुने
छ । 17 अशु व् य क् तको िन म्त यसो गन ूर्ः जलाइएको पापब लबाट केही खरानी लन ू र ताजा पानीसगँ भाँडामा िमसाउन ू ।
18 कोही श ु मािनसले िहसप लनपुछर्, यसलाई पानीमा डुबाउनपुछर् र हड् डी, मा रएको क् त, मतृ क् त वा िचहान छुने

क् तहरू, पालिभ भएका भाँडाहरूमािथ छकर् नपुछर् । 19 ते ो र सातौँ िदनमा श ु क् तले अशु क् तमािथ छकर् नपुछर्
। अशु क् तले सातौँ िदनमा आफैलाई श ु पान ुर्पछर् । त्यसले आफ्नो लगुा धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । त्यो साँझमा श ु हुने
छ । 20 तर आफूलाई श ु करण गनर् इन्कार गन, अशु रहने क् तलाई समदुायबाट बिहस्कार गन ुर्पछर्, िकनभने त्यसले
परम भकुो पिव स्थानलाई अशु तलु्यायो । अशु ताको िन म्त पानी त्यसमािथ छिकर् एको छैन; त्यो अशु रहनछे । 21 यो
यी प र स्थितसम्बन्धी िनरन्तरको िनयम हुने छ । अशु ताको िन म्त पानी छकर् ने क् तले आफ् नो लगुा धनुपुछर् । अशु ताको
िन म्त पानी छुने क् त साँझसम्म अशु हुने छ । 22अशु क् तले छोएको सबै कुरा अशु हुने छन ्। यसलाई छुने क् त
पिन साँझसम्म अशु हुने छ ।

20
1 यसलैे इ ाएलका सारा समदुाय पिहलो मिहनामा जीनको मरुभिूममा गए; ितनीहरू कादशेमा बसे । 2 त्यहाँ िम रयम

म रन ्र ितनलाई त्यहीँ गािडयो । समदुायको िन म्त त्यहाँ पानी िथएन, त्यसलैे ितनीहरू मोशा र हारूनको िवरु भलेा भए ।
3 मािनसहरूले मोशा िवरु गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े “हा ा सङ्गी इ ाएलीहरू परम भकुो साम ु मदार् हामी पिन मरेका
भए रा ो हुन्थ्यो । 4 परम भकुो समदुाय, हामी र हा ा पशहुरू मनर्लाई िकन यहाँ ल्याउनभुएको ? 5 यो डरलाग् दो ठाउँमा
ल्याउन हामीलाई िकन िम बाट आउन लगाउनभुयो ? यहाँ िबउ, नभेारा, दाख वा अनार केही पिन छैन र िपउने पानी पिन छैन
।” 6 यसलैे मोशा र हारून समदुायको साम ु गए । ितनीहरू भटे हुने पालको वशे- ारमा गए र घोप्टो परे । त्यहाँ परम भकुो
उज् ज्वल मिहमा दखेा पर् यो । 7 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 8 “लहुरो ले र समदुाय, त ँ र तरेा दाजु हारूनलाई भलेा गर ्।
ितनीहरूको नजरकै सामनु् ने च ानलाई भन ्र पानी िनकाल्न यसलाई आज्ञा दे । तैलँ े त्यो च ानबाट ितनीहरूका िन म्त पानी
िनकाल्ने छस ्र तैलँ े यो ितनीहरूलाई र ितनीहरूका गाईवस्तहुरूलाई िदन ू।” 9 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएजस्तै मोशाले
परम भकुो सामबुाट लहुरो लए । 10 अिन मोशा र हारूनले च ानको साम ु मािनसहरू भलेा पारे । मोशाले ितनीहरूलाई भन,े
“अब हे बागीहरू हो, सनु । के हामीले ितमीहरूलाई यो च ानबाट पानी िनकाल्नपछर् ? 11 अिन मोशाले आफ्नो हात उठाएर
च ानलाई दईु पटक िहकार्ए, र पानी िनस्क्यो । समदुाय र ितनीहरूका गाईवस्तहुरूले पानी िपए । 12 परम भलुे मोशा र
हारूनलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूको नजरमा मलाई पिव जनको रूपमा आदर नगरेकाले वा मलाई
भरोसा नगरेकाले ितमीहरूले यो समदुायलाई मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु भनकेो भिूममा ल्याउनछैेनौ ।” 13 यो ठाउँलाई मरेीबाको
पानी भिनयो, िकनभने इ ाएलका मािनसहरूले त्यहाँ परम भसुगँ झगडा गरेका िथए, र उहाँले आफैलाई पिव जनको रूपमा
कट गन ुर्भएको िथयो । 14 मोशाले कादशेबाट एदोमको राजाकहाँ समाचारवाहकहरू पठाएः तपाईंको भाइ इ ाएलले भन्छ,

“हामीमािथ आइपरेका सबै क ठनाइ तपाईं जान् नहुुन्छ । 15 हा ा पखुार्हरू िम मा गए र िम मा नै लामो समयसम्म बसकेो
तपाईंलाई थाहा छ । िम ीहरूले हामी र हा ा पखुार्हरूलाई रुखो वहार गरे । 16 जब हामीले परम भलुाई पकुार् यौ,ँ उहाँले
हा ो आवाज सनु् नभुयो, र एउटा स्वगर्दतू पठाउनभुयो अिन हामीलाई िम बाट ल्याउनभुयो । हेन् ुर्होस,् हामी तपाईंको दशेको
िसमानामा पन सहर कादशेमा छौँ । 17 हामीलाई तपाईंको भिूमको बाटो भएर जान िदनहुोस ्भनी म िबन्ती गदर्छु । हामी खते
वा दाखबारीितर पस्दनैौ,ँ न त हामी तपाईंका ईनारहरूको पानी िपउँछौँ । हामीले तपाईंको दशेको िसमाना नकाटेसम्म दायाँ वा
बायाँ लाग् ने छैनौँ ।” 18 तर एदोमको राजाले ितनलाई जवाफ िदए, “ितमीहरू यो मलुकु भएर जान सक्दनैौ । ितमीहरू आयौ
भन,े म तरवार लएर आ मण गनर् आउने छु ।” 19 अिन इ ाएलका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामी राजमगर् भएर मा
जाने छौँ । यिद हामी र हा ा गाईवस्तहुरूले पानी िपए भने हामी यसको मलू्य ितन छौँ । कुनै कुरा नगरी हामीलाई पदैल जान
मा िदनहुोस ् ।” 20 तर एदोमका राजाले जवाफ िदए, “ितमीहरू जान सक्दनैौँ ।” यसलैे एदोमको राजा ठुलो फौजसिहत
इ ाएलको िवरु लड्न आए । 21 एदोमका राजाले इ ाएललाई आफ्नो िसमाना भएर जान िदन इन्कार गरे । यसलैे इ ाएल
एदोमको भिूमबाट तिकर् एर गए । 22 मािनसहरू कादशेबाट िहडँे । इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ् सारा समदुाय होर पवर्तमा
आए । 23 एदोमको िसमानामा पन होर पवर्तमा परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 24 “हारून आफ् ना मािनसहरूकहाँ
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जानपुछर्, िकनभने मलै े इ ाएललाई िदएको भिूममा त्यो वशे गन छैन । यो ितमीहरू दवुलै े मरेीबाको पानीमा मरेो िवरु िव ोह
गरेकाले गदार् हो । 25 हारून र त्यसका छोरा एलाजारलाई होर पवर्तमािथ ले । 26 हारूनको पजुारीको पोशाक फुकाल ्र त्यो
एलाजारलाई लगाइदे । हारून मन ुर्पछर् र आफ्ना मािनसहरूसगँ िमल्नपुछर् ।” 27 मोशाले परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे
। ितनीहरू सारा समदुायको सामबुाट होर पवर्तमािथ गए । 28 मोशाले हारूनको पजुारीको पोशाक फुकाले र त्यो ितनका छोरा
एलाजारलाई लगाइिदए । पवर्तको चचुरुोमािथ हारून मरे । अिन मोशा र एलाजार तल ओल । 29 जब हारून मरेका सारा
समदुायले दखे,े तब सारा जाित हारूनको िन म्त ितस िदनसम्म रोए ।

21
1 जब नगेवेमा बस् ने आरादका कनानी राजाले इ ाएल अटारीमको बाटो भएर या ा ग ररहकेो िथयो भन् ने सनु,े ितनले

इ ाएलसगँ लडाइँ लडे र केहीलाई बन्दी बनाए । 2 इ ाएलले परम भसुगँ भाकल गरेर भन,े “यिद तपाईंले हामीलाई यी
मािनसहरूमािथ वजय िदनभुयो भन,े हामी ितनीहरूका सहरहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट पान छौँ ।” 3 परम भलुे इ ाएलको
आवाज सनु् नभुयो र उहाँले कनानीहरूमािथ िवजय िदनभुयो । 4 ितनीहरूले ितनीहरूलाई र ितनीहरूका सहरलाई पणूर् रूपमा
नष् ट गरे । त्यस ठाउँको नाउँ होमार् रा खयो । ितनीहरूले एदोमको भिूमलाई फेरो मारेर नकर् टको समु को बाटो हुदँ ै होर पवर्तबाट
गए । बाटोमा मािनसहरू अित िनरुत्सािहत भए । 5 मािनसहरू परमशे् वर र मोशा िवरु बोल,े “मरुभिूममा मनर् तपाईंले हामीलाई
िम बाट िकन ल्याउनभुयो ? यहाँ रोटी छैन, पानी पिन छैन अिन यो घणृास्पद खाना हामी घणृा गछ ं ।” 6 परम भलुे
मािनसहरू माझ िवषाल ु सपर्हरू पठाइिदनभुयो । सपर्हरूले मािनसहरूलाई डस,े र धरैे मािनसहरू मरे । 7 मािनसहरू मोशाकहाँ
आएर भन,े “हामीले पाप गरेका छौ,ँ िकनभने हामीले परम भु र तपाईंको िवरु बोलकेा छौँ । सपर्हरूलाई हामीबाट हटाउनलाई
उहाँसगँ िबन्ती गन ुर्होस ्।” यसलैे मोशाले मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना गरे । 8 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “एउटा सपर् बना
र यसलाई खामामा झणु् ा । सपर्ले डसकेाहरू ज-जसले यसलाई हछेर्न ्ितनीहरू सबै बाँच्ने छन ्।” 9 यसलैे मोशाले काँसाको
एउटा सपर् बनाए र त्यसलाई खामामा झणु् ाए । जब सपर्ले कसलैाई डस्थ्यो, त्यसले काँसाको सपर्मा हरेमा त्यो बाँच्थ्यो
। 10 त्यसपिछ मािनसहरूले या ा गरे र ओबोतमा छाउनी लगाए । 11 ितनीहरू ओबोतबाट गए र मोआबको पवूर्ितर पन
इय-ेअबारीमको मरुभिूममा छाउनी लगाए । 12 ितनीहरू त्यहाँबाट या ा गरे र जरेेदको बेसँीमा छाउनी लगाए । 13 ितनीहरूले
त्यहाँबाट या ा गरे र अन न खोलाको पा रप छाउनी लगाए, जनु मरुभिूममा छ र एमोरीहरूको िसमानसम्म नै फै लएको छ
। अन न खोलाले मोआब र एमोरीहरूिबच िसमानाको काम गछर् । 14 त्यसलैे परम भकुो य ु को पसु्तकमा यस्तो ले खएको
छ, “सपूाको वाहबे र अनर्नोनका बेसँीहरू, 15 बेसँीका ओ ालाहरू, जो आरको सहरितर लाग्छन ् र मोआबको िसमानसम्म
पगु्छन ्।” 16 ितनीहरूले त्यहाँबाट बओेरसम्म या ा गरे । त्यो इनारमा परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािनसहरूलाई भलेा
गर ्र म ितनीहरूलाई पानी िदन्छु ।” 17 त्यसपिछ इ ाएलले यो गीत गायो, “इनारको मलू फुटेर िनस्क्यो ! यसको गीत
गाओ, 18 हा ा अगवुाहरूले खनकेा इनारबारे मािनसहरूका भारदारहरूले खनकेा इनार, राजदण्ड र लहुराले खनकेा इनार ।”
19अिन ितनीहरू मरुभिूमबाट म ानाितर या ा गरे । म ानाबाट ितनीहरूले नहलीएलितर या ा गरे र नहलीएलबाट बमोतितर,
20 र बमोतबाट मोआबको मदैानको बसेीँितर या ा गरे । त्यहाँबाट नै िपसगा पवर्तको चचुरुोको फेदीमा मरुभमूी दे खन्छ ।
21 त्यसपिछ इ ाएलले एमोरी राजा सीहोनकहाँ यसो भन् दै समाचावाहक पठाए, 22 “हामीलाई तपाईंको मलुकु भएर जान
िदनहुोस ् । हामी खते वा दाखबारी कतै पस् ने छैनौँ । हामी तपाईंका इनाहरूबाट पानी िपउने छैनौँ । हामी तपाईंको िसमाना
पार नगरेसम्म राजमागर् भएर मा या ा गछ ं ।” 23 तर राजा सीहोनले ितनीहरूको िसमाना भएर जान इ ाएललाई अनमुित
िदएनन ्। बरु, सीहोनले ितनका सबै फौज जम्मा गरे र इ ाएललाई मरुभिूममा आ मण गरे । ितनी यहाँसम्म आए, जहाँ ितनले
इ ाएलसगँ य ु गरे । 24 इ ाएलले सीहोनको फौजलाई तरवारले आ मण गरे र अन नदे ख यब्बोक नदीसम्म साथै अम्मोनका
मािनसहरूको भिूमसम्म कब्जा गरे । अम् मोनका मािनसहरूको िसमाना िकल्लाबन्दी ग रएको िथयो । 25 इ ाएलले हशे्बोन र
यसका सबै गाउसँिहत एमोरी सहरहरू कब्जा गरे र ितनीहरू सबमैा बसोबास गरे । 26 हशे्बोन एमोरी राजा सीहोनको सहर िथयो,
जसले मोआबका पिहलकेो राजासगँ य ु गरेका िथए । सीहोनले अन न नदीसम्म उनको दशे कब्जा गरेका िथए । 27यसकारण
यसो भिनन्छ, “हशे्बोनमा आओ । सीहोनको सहरको पनुिनर्मार्ण ग रयोस ् र फे र स्थािपत होस ् । 28 हशे्बोनबाट आगोको
ज्वाला दन्क्यो, सीहोनको सहरबाट एउटा आगोको ज्वाला जसले मोआबको आरलाई र अन नको उच् च स्थलहरूलाई भस्म
पार् यो । 29 हे मोआब, तलँाई िधक् कार छ! हे कमोशको जा, त ँ नष् ट भएको छस ्। त्यसले आफ्ना छोराहरूलाई भगवुाहरू
बनायो र त्यसका छोरीहरूलाई एमोरीहरूका राजा सीहोनको कैदी बनायो । 30 तर हामीले सीहोनलाई िजतकेा छौँ । हशे्बोन
दीबोनसम्म नै नष् ट भएको छ । हामीले ितनीहरूलाई मदेबासम्म पगु् ने नोपासम्म नै पारिजत गरेका छौँ । 31 त्यसलैे इ ाएल
एमोरीहरूका मलुकुमा बस् न थाल्यो । 32 अिन मोशाले याजरेको भदे लन मािनसहरू पठाए । ितनीहरूले यसका गाउहँरू
कब्जा गरे र त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई धपाए । 33 त्यसपिछ ितनीहरू फक र बाशानको बाटोितर उक्ले । बाशानका राजा
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ओग ितनीहरू िवरु िनस्के, ितनी र ितनका फौजले ए ईमा ितनीहरूसगँ लडे । 34 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“त्यसगँ नडरा, िकनभने मलै े त्यसलाई, त्यसका सबै फौज र त्यसको भिूम तलँाई िदएको छु । त्यसलाई पिन हशे्बोनमा बस् ने
एमोरी राजा सीहोनलाई गरेझै ँ गर ।्” 35 त्यसलैे ितनीहरूले कुनै पिन मािनस जीिवत नरहुञ् जले उनी, उनका छोराहरू र उनका
सबै फौजलाई मारे । अिन ितनीहरूले उनको भिूम कब् जा गरे ।

22
1 इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नदीको पा रप यरीहो निजक मोआबको मदैानमा छाउनी नलगाएसम्म या ा गरे ।

2 िसप् पोरका छोरा बालाकले इ ाएलले एमोरीहरूलाई के गरेका िथए सो दखेकेा िथए । 3 मोआब ती मािनसहरूसगँ सा ै
डराएका िथए, िकनभने ितनीहरू धरैे िथए र मोआब इ ाएलका मािनसहरूका ासमा िथयो । 4 मोआबका राजाले िम ानका
धमर्-गरुुहरूलाई भन,े “यो िभडले गोरुले मदैानको घाँस खाएजस्तै हा ो व रप र भएका सबै थोक खाइिदने छन ्।” यस बलेा
िसप् पोरका छोरा बालाक मोआबका राजा िथए । 5 ितनले य ू े टस नदी निजकै पतोरमा आफ्नै जाित र मािनसहरूसगँ बसकेा
बओरका छोरा बालामकहाँ समाचारवाहकहरूलाई पठाए । ितनले उनलाई िनमन् णा िदए र भन,े “हने ुर्होस,् िम बाट एउटा
जाित आएको छ । ितनीहरूले धत नै ढाकेका छन र् अिहले ितनीहरू मरेो छेवमैा छन ।् 6 त्यसलैे तपाईं आउनहुोस ्र मरेो िन म्त
यस जाितलाई सराप िदनहुोस,् िकनभने ितनीहरू मरेो िन म्त ज्यादै ब लया भएका छन ् । सायद त्यसपिछ मलैै ितनीहरूलाई
आ मण गनर् र मरेो भिूमबाट लखटे्न सक्छु । तपाईंले जसलाई आिशष ्िदनहुुन्छ, त्यो आिशिषत◌्् हुने छ र तपाईंले जसलाई
सराप िदनहुुन्छ, त्यो ािपत हुने छ ।” 7 त्यसलैे मोआब र िम ानका धमर्-गरुुहरू जोखनाको िन म्त दिक्षणा लएर गए । ितनीहरू
बालामकहाँ आए र बालाकको खबर उनलाई भने । 8 बालामले ितनीहरूलाई भन,े “आज राती यहाँ बस् नहुोस ् । परम भलुे
जे भन् नहुुन्छ सो तपाईंलाई बताउने छु ।” त्यसलैे मोआबका अगवुाहरू त्यस रात बालामसगँै बसे । 9 परमशे् वर बालामकहाँ
आउनभुयो र भन् नभुयो, “तकँहाँ आउने यी मािनसहरू को हुन ्?” 10 बालामले परमशे् वरलाई जवाफ िदए, “िसप् पोरका छोरा
मोआबका राजा बालाकले ितनीहरूलाई मकहाँ पठाएका छन ्। ितनले भन,े 11 “हने ुर्होस,् िम बाट आएका मािनसहरूले मरेो
भिूम ढाकेका छन ्। अब आउनहुोस ्र ितनीहरूलाई सराप िदनहुोस ्। सायद म ितनीहरूसगँ लड्न सक्छु र ितनीहरूलाई लखटे्न
सक्छु ।” 12 परमशे् वरले बालामलाई जवाफ िदनभुयो, “त ँ ितनीहरूसगँ जानहुुदँनै । तैलँ े इ ाएलका मािनसहरूलाई सराप
िदनहुुदँनै, िकनभने ितनीहरू आिशिषत◌्् भएका छन ् ।” 13 बालाम िबहानै उठेर बालाकका अगवुाहरूलाई भन,े “तपाईंको
दशेमा नै फकर जानहुोस,् िकनभने परम भलुे मलाई तपाईंहरूसगँ जान िदन इन्कार गन ुर्भएको छ ।” 14 त्यसलैे मोआबका
अगवुाहरू त्यहाँबाट िहडँे र बालाककहाँ फकर गए । ितनीहरूले भन,े “बालामले हामीसगँ आउन इन्कार गरे ।” 15 बालाकले
पिहलकेा समहूका भन्दा धरैे ित ष् ठत अगवुाहरूलाई फे र पठाए । 16 ितनीहरू बालामकहाँ आए र ितनलाई भन,े “िसप् पोरका
छोरा बालाक भन् नहुुन्छ, 'िबन्ती छ, तपाईंलाई मकहाँ आउन कुनै कुराले नरोकोस,् 17 िकनभने मलै े तपाईंलाई अत्यिधक रा ो
दिक्षणा िदनछुे र ठुलो इज् जत गनछु र तपाईंले जे गनर् भन् नहुुन्छ सो म गनछु । त्यसलैे आउनहुोस ् र यी मािनसहरूलाई सराप
िदनहुोस'् ।” 18 बालामले जवाफ िदए र बालाकका मािनसहरूलाई भन,े “बालाकले मलाई सनु र चाँदीले भ रएको ितनको
दरबार नै िदए पिन म परम भु मरेा परमशे् वरको वचनभन्दा बािहर जान स क्दन ँअिन उहाँले भन् नभुएको भन्दा कम वा बढी गनर्
स क्दन ँ । 19 कृपया आज राती पिन यहीँ पखर्नहुोस,् तािक परम भलुे मलाई के भन् नहुुन्छ सो म जान् न सकँू ।” 20 परमशे् वर
राती बालामकहाँ आउनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “यी मािनसहरू तलँाई डाक् न आएका हुनाले उठ् र त ँ ितनीहरूसगँ जा । तर
मलैे भनकेो कुरा मा गर ।्” 21 बालम िबहान उठे र ितनका गधामा काठी कसे र मोआबका अगवुाहरूसगँै गए । 22 तर ितनी
गएकाले परमशे् वरको ोध दन्क्यो । परम भकुा स्वगर्दतूले गधामा सवार बालाम ित कोही वरैीको रूपमा बाटोमा स्ततु भए
। बालामका दईु जना नोकर ितनीसगँै िथए । 23 गधाले तरवार थतुरे हातमा लई बाटोमा उिभरहकेा स्वगर्दतू दखे्यो । गधा
बाटोबाट तिकर् एर खतेितर लाग्यो । बालामले गधालाई बाटोमा ल्याउन त्यसलाई कुटे । 24 त्यसपिछ परम भकुो दतू दािहने र
दे पे पखार्ल भएको दाखबारी िबचको बटोको साँघरुो ठाउँमा गएर उिभए । 25 गधाले फे र पिन परम भकुो दतूलाई दखे्यो
। त्यो पखार्लमा सिेपदँ ै गयो र बालामको खु ालाई पखार्लामा चिेपिदयो । बालामले त्यसलाई फे र पिन िपटे । 26 त्यसपिछ
परम भकुा दतू अझै अगािड साँघरुो ठाउँमा गएर उिभए, जहाँ यता-उता कतै फकर् ने ठाउँ िथएन । 27 गधाले परम भकुो दतूलाई
दखे्यो र त्यो बालामको मिुन थचक् क बस्यो । बालाम रसले आगो भए र ितनले गधालाई आफ्नो लहुरोले िपटे । 28 त्यसपिछ
परम भलुे गधाको मखु खो लिदनभुयो, त्यसलैे त्यो बोल्न सक्यो । त्यसले बालामलाई भन्यो, “मलैे तपाईंलाई के गरेको छु
र तपाईंले मलाई ितन पटक िपट्नभुएको ?” 29 बालामले गधालाई भन,े “तैलँ े मसगँ यित मखूर्तापणू र् वहार ग रस ्। मरेो
हातमा तरवार भएको भए हुन्थ्यो । यिद मरेो हातमा तरवार भएको भए, मलैे तलँाई मा रसक् ने िथएँ ।” 30 गधाले बालामलाई
भन्यो, “के म तपाईंले आजको िदनसम्म र आफ्नो जीवनकालभ र चढ्नभुएको गधा होइन र ? के यसअिघ किहल्यै तपाईंसगँ
यसो गन मरेो बानी िथयो र ?” बालामले जवाफ िदए, “िथएन ।” 31 तब परम भलुे बालामको आखँा खो लिदनभुयो र
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ितनले परम भकुो दतू तरवार थतुरे हातमा लएर उिभएरहकेा दखेे । बालामले आफ्नो िशर िनहुराए र मखु अधँ्यारो बनाए ।
32 परम भकुा दतूले ितनलाई भन,े “तैलँ े तरेो गधालाई िकन ितन-ितन पटकसम्म कु टस ्? हरे,् म तरेो श कुो रूपमा आएको
छु, िकनभने तरेा कायर्हरू मरेो नजरमा दषु् ट भएका छन ्। 33 गधाले मलाई दखेरे ितन-ितन पटकसम्म मबाट तक्य । यिद
त्यो मबाट नतकको भए, िनश् चय नै मलै े तलँाई मानिथएँ र त्यसलाई छोड्निेथएँ ।” 34 बालामले परम भकुा दतूलाई भन,े
“मलैे पाप गरेको छु । तपाईं बाटोमा मरेो िवरु खडा हुनभुएको छ भन् ने मलै े थाहा पाइन ँ । त्यसलैे यिद तपाईंलाई मन पदन
भन,े म फकर् ने छु ।” 35 तर परम भकुा दतूले बालामलाई भन,े “यी मािनसहरूसगँ जा । तर तैलँ े म जे भन् छु सो मा भन् नपुछर्
।” त्यसलैे बालाम बालाकका अगवुाहरूसगँ गए । 36 जब बालाम आएका िथए भन् ने बालाकले सनु,े उनी ितनलाई भटे्न
मोआबको सहर अन नमा भटे्न गए, जनु िसमाना पछर् । 37 बालाकले बालामलाई भन,े “के मलैे तपाईंलाई डाक् न मािनसहरू
तपाईंकहाँ पठाइन ँ र ? तपाईं मकहाँ िकन आउनभुएन ? के म तपाईंलाई आदर गनर् सक्षम छैन र ?” 38 त्यसपिछ बालामले
बालाकलाई जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् म तपाईंकहाँ आएको छु । के मसगँ कुनै कुरा भन् ने श छ र? मलैे त परमशे् वरले
मरेो मखुमा जे हा लिदनहुुन्छ त्यही मा भन् न सक्छु ।” 39 बालाम बालाकसगँ गए र ितनीहरू िकयर्त-हुसोतमा आइपगुे ।
40 त्यसपिछ बालाकले गोरुहरू र भडेाहरू ब ल चढाए अिन ितनले केही मास ु बालाम र ितनीसगँ भएका अगवुाहरूलाई िदए
। 41 िबहान बालाकले बालामलाई बालको उच् च स्थानमा लगे । त्यहाँबाट बालामले इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूको छाउनीमा
थोरै मा दखे् न सक्थे ।

23
1 बालामले बालाकलाई भन,े “यहाँ मरेो िन म्त सातवटा वदेी िनमार्ण गन ुर्होस,् र सातवटा साँढे र सातवटा भडेा तयार

पान ुर्होस ्। 2 बालाकले बालामले भनजेस्तै गरे । अिन बालाक र बालामले हरेक वदेीमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए
। 3 अिन बालामले बालाकलाई भन,े “तपाईं आफ् नो ब लदानको छेउमा खडा हुनहुोस ्र म जाने छु । सायद परम भु मलाई
भटे्न आउनहुुने छ । उहाँले मलाई जे दखेाउनहुुन्छ, सो म गन छु ।” त्यसलैे ितनी कुनै रुख नभएको पहडाको चचुरुोितर गए ।
4 ितनी पहाडको टुप्पोमा हुदँा परमशे् वरले ितनलाई भटे्नभुयो र बालामले उहाँलाई भन,े “मलैे सातवटा वदेी बनाएको छु र मलैे
हरेक वदेीमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाएको छु ।” 5 परम भलुे बालामको मखुमा वचन हा लिदनभुयो र भन् नभुयो,
“बालाककहाँ फकर जा र त्यसलाई भन ्।” 6 त्यसलैे बालाम बालाककहाँ फक, जो आफ् नो ब लदानको छेउमा उिभरहकेा
िथए र मोआबका सबै अगवुा ितनीसगँ िथए । 7 बालामले अगमवाणी कहन थाले र भन,े “मोआबका राजा बालाकले मलाई
पवूर्का पहाडहरूबाट अथार्त ् अरामबाट ल्याएका छन ् । ितनले भन,े 'आउनहुोस ् मरेो िन म्त याकूबलाई सराप िदनहुोस ् ।'
'आउनहुोस,् इ ाएललाई धम्की िदनहुोस ्।' 8 परमशे् वरले नै सराप निदनभुएकालाई मलैे कसरी सराप िदन सक्छु ? परम भलुे
नै िवरोध नगन ुर्भएकाहरूलाई मलैे कसरी िवरोध गनर् सक्छु ? 9 म ितनलाई पहाडको चचुरुोबाट दखे्छु; म ितनलाई पहाडबाट
हछुेर् । हने ुर्होस,् एक्लै बस् ने मािनसहरू र आफूलाई साधारण जाितको रूपमा ठान्दनैन ्। 10 याकूबको धलूोलाई वा इ ाएलको
एक चौथाइलाई मा पिन कसले गन् न सक्छ ? मरेो मरण धािमर्क क् तको जस्तो होस ्र मरेो जीवन त्यसको जस्तै होस ्!”
11 बालाकले बालामलाई भन,े “तपाईंले मलाई के गन ुर्भएको ? मरेा श हुरूलाई सराप िदनहुोस ्भनी मलैे तपाईंलाई ल्याएँ, तर
हेन् ुर्होस,् तपाईंले त ितनीहरूलाई आिशष ्िदनभुयो ।” 12बालामले जवाफ िदए र भन,े “के परम भलुे मरेो मखुमा जे हाल्नहुुन्छ
सो मा भन् न म सावधान हुनपुदन र ?” 13 बालाकले ितनलाई भन,े “कृपया मसगँ अक ठाउँमा आउनहुोस ्जहाँबाट तपाईंले
ितनीहरूलाई दखे् न सक् नहुुन्छ । तपाईंले ितनीहरूलाई निजकको मा दखे् नहुुने छ, तर ितनीहरू सबलैाई दखे् नहुुने छैन । तपाईंले
ितनीहरूलाई त्यहाँबाट सराप िदनहुुने छ ।” 14 त्यसलैे ितनले बालामलाई सोफीमको मदैानमा भएको िपसगाको टाकुरामा लग,े
र अरू सातवटा वदेी बनाए । ितनले हरेकमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए । 15 त्यसपिछ बालामले बालाकलाई भन,े
“यहीँ नै तपाईंको ब लदानको छेउमा उिभनहुोस,् म परम भलुाई भटे्न जान्छु ।” 16 त्यसलैे परम भलुे बालामलाई भटे्नभुयो
र ितनको मखुमा सन्दशे हा लिदनभुयो । ितनले भन,े “बालाककहाँ जा र ितनलाई मरेो सन्दशे दे ।” 17 बालाम ितनीकहाँ फकर
आए र ितनी आफ्नो होमब लको छेउमा उिभरहकेा िथए र मोआबका अगवुाहरू ितनीसगँ िथए । अिन बालाकले ितनलाई भन,े
“परम भलुे के भन् नभुयो ?” 18 बालामले अगमवाणी गनर् थाल,े “उठ् बालाक र सनु ्। हे िसप्पोरका छोरा मरेो कुरा सनु ्।
19 परमशे् वर मािनस वा मानव हुनहुुन् न िक उहाँले ढाँट्नपुरोस,् उहाँले आफ्नो मन बदल्नपुरोस ्। के उहाँले परुा नगन गरी कुनै
कुरा ितज्ञा गन ुर्भएको छ ? के उहाँले कुनै गछुर् भनरे परुा गन ुर्भएको छैन र ? 20 हने ुर्होस,् आिशष ्िदने आज्ञा मलाई िदइएको
छ । परमशे् वरले आिशष ्िदनभुएको छ र म यसलाई उल्टाउन स क्दन ँ । 21 उहाँले याकूबसगँ कुनै क ठनाइ वा इ ाएलमा कुनै
कष् ट दखे् नभुएको छैन । परम भु ितनीहरूका परमशे् वर ितनीहरूसगँ हुनहुुन्छ र ितनीहरूका राजाको जय-ध्विन ितनीहरूमाझ
छ । 22 परमशे् वरले ितनीहरूलाई जङ्गली गोरुको जस्तै श क् तले िम बाट ल्याउनभुयो । 23 याकूब िवरु कुनै टुनामनुाले काम
गदन र इ ाएललाई कुनै जोखनाले हािन परु् याउदँनै । बरु, याकूब र इ ाएलबारे यसो भन् नपुछर्, 'हरे, परमशे् वरले के गन ुर्भएको
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छ !' 24 हरे, मािनसहरू िसहंनीजस्तै उठ्छन,् िसहंजस्तै उठ्छन ् र आ मण गछर्न ् । त्यो आफ्नो िसकारलाई नखाएसम्म र
त्यसले मारेको िसकारको रगत निपएसम्म आराम गदन ।” 25 त्यसपिछ बालाकले बालामलाई भन,े “ितनीहरूलाई सराप
निदनहुोस ्वा आिशष ्पिन निदनहुोस ्।” 26 तर बालामले जवाफ िदए र भन,े “के परम भलुे भन् नलाई बताउनभुएको कुरा मा
मलैे भन् नपुछर् भनी मलैे भनकेो िथइन ँ र ?” 27 त्यसलैे बालाकले बालामलाई जावाफ िदए, “अब आउनहुोस,् म तपाईंलाई
अक ठाउँमा लजैान्छु । सायद त्यहाँबाट मरेो िन म्त ितनीहरूलाई सराप िदन परमशे् वरले इच्छा गन ुर्हुने छ ।” 28 त्यसलैे
बालाकले बालामलाई पोरको टाकुरामा लग,े जहाँबाट तल मरुभिूम दे खन्छ । 29 बालामले बालाकलाई भन,े “यहाँ सातवटा
वदेी बनाउनहुोस ्अिन सातवटा साँढे र भडेा तयार पान ुर्होस ्।” 30 बालाकले बालामले भनबेमोिजम गरे; ितनले हरेक वदेीमा
एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए ।

24
1 परम भलुे इ ाएललाई आिशष ् िदन नै रुचाउनहुुन्छ भन् ने जब बालामले दखे,े ितनी अरू बलेाझै ँ टुनामनुा गनर्लाई गएनन ्

। बरु, ितनले मरुभिूमितर हरेे । 2 ितनले आखँा खोलरे इ ाएल कुल-कुल गरी आ-आफ्नो छाउनीमा दखेे र परमशे् वरका आत्मा
ितनीमािथ आयो । 3 ितनले यो अगमवाणी पाए र भन,े “बओरका छोरा बालाम बोल्न लाग्दै छ, जनु मािनसका आखँा खलुा छन,्
त्यसका वाणी । 4 ितनले परम भकुो वचन सनु्छ र बोल्छ । त्यसले सवर्श क् तमान ्बाट दशर्न ाप् त गछर्, जसको साम ु त्यसले
आखँा खलुा राखरे दण्डवत ्गछर् । 5 हे याकूब, ित ा पालहरू र ितमी बस् ने ठाउँ कित सनु्दर छन ्! 6 ितनीहरू उपत्यकाझै,ँ
नदी िकनारको बगैचँाझै,ँ परम भलुे रोप् नभुएको एलवाहरूजस्तै र पानी छेउका दवेदारुजस्तै फै लएका छन ् । 7 ितनीहरूका
गा ाहरूबाट पानी बग्छ र ितनीहरूका िबउहरू सिुसिंचत छन ।् ितनीहरूका राजा अगागभन्दा उच् च छन र् ितनीहरूका राज्यलाई
आदर ग रने छ । 8 परमशे् वरले ितनलाई िम बाट जङ्गली साँढकेो जस्तै सामथ्यर्मा ल्याउनहुुन्छ । ितनले त्यसको िवरु लड्ने
जाितहरूलाई िनल्छन ्। ितनले ितनीहरूका हड् डीहरूलाई टु ा-टु ा पान छन ्। ितनले ितनीहरूलाई आफ्ना वाणहरूले हान्छन ्
। 9 ितनले िसहं, िसहंनीझै ढुक्छन ् । ितनलाई उठाउने कसको आटँ छ र ? ितनलाई आिशष ् िदने सबै आिशिषत◌्् होऊन;्
ितनलाई सराप िदने सबै ािपत होऊन ्।” 10 बालाकको ोध बालाम ित उ लर्यो र ितनले आफ्ना हात ठटाए । बालाकले
बालामलाई भन,े “मलैे मरेा श हुरूलाई सराप िदन तपाईंलाई बोलाएँ, तर तपाईंले ितनीहरूलाई ितन पटकसम्म आिशष ्िदनभुयो
। 11 त्यसलैे अिहले नै गइहाल्नहुोस ्। मलैे तपाईंलाई भ इनाम िदन्छु भनकेो िथएँ, तर परम भलुे तपाईंलाई इनाम पाउनबाट
व ञ् चत गन ुर्भएको छ ।” 12 त्यसपिछ बालामले बालाकलाई जवाफ िदए, “तपाईंले मकहाँ पठाउनभुएका सन्दशेवाहकहरूलाई
भन,े 13 'बालाकलाई चाँदी र सनुले भ रएको ितनको दरबार नै िदए पिन, म परम भकुो बािहर मलैे चाहकेो असल वा खराब
कुनै पिन कुरा गनर् स क्दन ँ । म परम भलुे मलाई भन् नहुुने कुरा मा बताउन सक्छु ।' के मलैे ितनीहरूलाई यो कुरा भनकेो
िथइन ँ र ? 14 त्यसलैे अब म मरेा मािनसहरूकहाँ फकर जाने छु । तर यी मािनसहरूले तपाईंका मािनसहरूलाई आगामी
िदनहरूमा के गन छन ्पिहले तपाईंलाई चतेाउनी िदन िदनहुोस ्।” 15 बालामले अगमवाणी गनर् थाल,े “बओरका छोरा बालाम
भन्छ, त्यो मािनस जसको आखँा खलुा छन,् त्यसको वाणी । 16 यो परमशे् वरको वचन सनु् नकेो क् तको अगमवाणी हो,
जससगँ सव च् चको ज्ञान छ, जससगँ सवर्श क् तमान ्बाट आएको दशर्न छ, जसले उहाँको साम ु खलुा आखँाले दण्डवत ्गछर्
। 17 म उहाँलाई दखे् छु, तर उहाँ अिहले यहाँ हुनहुुन् न । म उहाँलाई हछुेर्, तर उहाँ निजक हुनहुुन् न । याकूबबाट एउटा तारा
िनस्की आउने छ र इ ाएलबाट राजदण्डको उदय हुने छ । ितनले मोआबका अगवुाहरूलाई चकनाचरु पान छन ्र शथेका सबै
सन्तानलाई नष् ट पानछन ् । 18 त्यसपिछ एदोम इ ाएलको सम्पि बन् ने छ र सइेर इ ाएलको अधीनमा हुने छ इ ाएलका
श हुरू जसलाई इ ाएलले बलले िजत् नछे । 19 याकूबबाट एउटा राजा आउने छ जसले शासन गन छ र ितनले ितनीहरूका
सहरहरूका बाँचकेाहरूलाई नष् ट पान छन ्।” 20 त्यसपिछ बालामले अमालकेितर हरेे र अगमवाणी गनर् थाल,े “अमालके
एक पटक जाितहरूमध्ये सबभैन्दा ठुलो िथयो, तर त्यसको अन्त िवनाश हुने छ ।” 21 अिन बालामले केनीहरूितर हरेे र
अगमवाणी गनर् थाल,े “ितमीहरू बस् ने ठाउँ ब लयो छ र ितमीहरूका ग ुडँ च ान हुने छ । 22 तथािप अश्शरूले ितमीहरूलाई
कैद गरेर लाँदा ितमीहरू आगोले नष् ट हुने छौ । 23 बालामले ितनको अ न्तम अगमवाणी भन,े “िधक् कार! परमशे् वरले यसो
गन ुर्हुदँा कोचाँिह बाँच् छ ? 24 िक ीमको समु ी तटबाट जहाजहरू आउने छन;् ितनीहरूले अश्शरूलाई आ मण गनछन ् र
एबरेमािथ िवजय हािसल गन छन,् तर ितनीहरू अन्त पिन िवनाशमा नै हुने छन ् । 25 त्यसपिछ बालाम उठे र िहडँे । ितनी
आफ्नै घरितर फक र बालाक पिन गए ।

25
1 इ ाएल िस ीमम बसे र परुुषहरूले मोआबका स् ीहरूसगँ िभचार गनर् थाल,े 2 िकनभने मोआबीहरूले उनीहरूका

दवेताहरूलाई ब लदान चढाउन मािनसहरूलाई बोलाएका िथए । 3 इ ाएलका मािनसहरूले पोरको बाललाई पजु् न थाल,े र
परम भकुो ोध इ ाएल िवरु द न्कयो । 4 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “मािनसहरूका अगवुा सबलैाई मार ि्तनीहरूलाई
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चक घाममा मरेो साम ु झनु्डा, तािक मरेो भयङ्कर ोध इ ाएलबाट हटेर जाओस ् । 5 त्यसलैे मोशाले इ ाएलका
अगवुाहरूलाई भन,े “पोरको बालको पजूामा सहभागी हुने सबलैाई मान ुर्पछर् ।” 6 अिन इ ाएलका मािनसहरूमध्ये एक
जना आयो र िम ानी मिहलालाई त्यसको प रवारका सदस्यहरू माझ ल्यायो । यो घटना मोशा र इ ाएलका सबै समदुाय
भटे हुने पालको साम ु रोइरहदँा भएको िथयो । 7 जब पजुारी हारूनका नाित एलाजारका छोरा पीनहासले त्यो दखे,े ितनी
समदुायको िबचबाट उठेर गए अिन हातमा भाला लए । 8 ितनी त्यो इ ाएली परुुषको पिछ-पिछ पालिभ गए र ितनीहरूले
इ ाएली परुुष र मिहला दवुलैाई भालाले रोपे । त्यसलैे परमशे् वरले इ ाएलका मािनसहरूमािथ पठाउनभुएको िवपि रोिकयो
। 9 त्यो िवपि ारा मनहरूको सङ्ख्या चौिबस हजार िथयो । 10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 11 “पजुारी हारूनका नाित
एलाजारका छोरा पीनहासले इ ाएलका मािनसहरूबाट मरेो ोधलाई टारेको छ, िकनभने ितनी ितनीहरू माझ मरेो जोसले
जोिसला भएका िथए । त्यसलैे मलै े इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो ोधमा िवनाश ग रन ँ । 12 यसकारण परम भु भन् नहुुन्छ,
“म मरेो शा न्तको करार पीनहासलाई िददँ ै छु । 13 त्यो र त्यसपिछका त्यसका सन्तानहरूका िन म्त पजुारीको पद अनन् तको
करार हुने छ, िकनभने त्यो मरेो अथार्त ्त्यसको परमशे् वरको िन म्त जोिसलो भयो । िम ानी मिहलासगँै मा रएको 14 इ ाएली
परुुषको नाउँ िशिमयोनको कुलका अगवुा सालकूा छोरा िज ी िथयो । 15 त्यो मा रएको िम ानी मिहलाको नाउँ सरूकी छोरी
कोजबी िथयो । 16 त्यसलैे परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 17 “िम ानीहरूलाई श हुरूलाई झै ँ वहार गर ्र ितनीहरूलाई
आ मण गर,् 18 िकनभने ितनीहरूले ितनीहरूका छल ारा श हुरूलाई झै ँ वहार गरे । ितनीहरूले पोरको र पोरको िवषयमा
आएको िवपि को िदनमा मा रएकी ितनीहरूकी बिहनी कोजबीको सन्दभर्मा ितमीहरूलाई दषु् टताितर लगे ।

26
1 िवपि पिछ परम भलुे मोशा र पजुारी हारूनका छोरा एलाजारलाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका सारा समदुायलाई

ितनीहरूका पखुार्हरूका कुल-कुलअनसुार िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका इ ाएलका िन म्त य ु मा जान सक् ने सबकैो गन्ती
गर ।” 3 त्यसलैे मोशा र पजुारी एलाजारले यदर्न निजकैको मोआबको मदैान यरीहोमा ितनीहरूलाई भन,े 4 “परम भलुे
मोशा र इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका िम बाट आएका मािनसहरूको गन्ती
गर ।” 5 रूबने इ ाएलका जठेा छोरा िथए । ितनको छोरा हानोकबाट हानोकीहरूको वशं आयो । पल्लबुाट पल्लईुहरूको
वशं आयो । 6 हे ोनबाट हे ोनीहरूको वशं आयो । कम बाट कम हरूको वशं आयो । 7 ियनीहरू रूबनेका कुलहरू िथए,
जसको सङ्ख्या ४३,७३० िथयो । 8 एलीआब पल्लकुा छोरा िथए । 9 एलीआबका छोराहरू नमएूल, दातान र अबीराम िथए
। मोशा र हारूनलाई चनुौती िददँा अिन परम भकुो िवरु मा िव ोह गदार् कोरहको पिछ लाग् ने दातान र अबीराम ियनै िथए
। 10 कोरहलाई प ाउने सबै मदार् पथृ्वीले मखु बायो र ितनीहरूलाई िनल्यो । त्यस बलेा २५० जना आगोले भस्म भए, जो
चतेाउनीका सङ्केत भए । 11 तर कोरहका वशं मरेनन ् । 12 िशिमयोनका सन्तानहरू ियनै िथएः नमएूलबाट नमएूलीहरूको
वशं, यामीनबाट यािमनीहरूको वशं, याकीनबाट याकीनीहरूको वशं, 13 जरेहबाट जरेहातीहरूको वशं, शौलबाट शौलीहरूको
वशं भए । 14 ियनीहरू िशिमयोनका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या २२,२०० िथयो । ियनीहरू 15 दानका
सन्तानहरूका कुलहरू िथएः सफेोनबाट सफेोनीहरूका वशं, हाग्यीबाट हाग्यीहरूको वशं, शनूीबाट शनूीहरूको वशं भए ।
16 ओजनीबाट ओजनीहरूको वशं, एरीबाट एरीहरूको वशं, 17 अरोदबाट अरोदीहरूको वशं, अरेलीबाट अरेलीहरूको वशं
भए । 18 ियनीहरू दानका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ४०,५०० िथयो । 19 एर ्र ओनान यहूदाका छोराहरू
िथए, तर ियनीहरू कनानको भिूममा नै मरे । 20 यहूदाका अन्य सन्तानहरूका कुलहरू ियनै िथएः शलेहबाट शलेानीहरूको वशं,
फारेसबाट फारेसीहरूको वशं, जरेहबाट जहेातीहरूको वशं भए । 21 फारेसका सन्तानहरू ियनै िथएः हे ोनबाट हे ोनीहरूको
वशं, हामलूबाट हामलूीहरूको वशं भए । 22 ियनीहरू यहूदाका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ७६,५०० िथयो ।
23 ियनीहरू इस्साखारका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः तोलाबाट तोलाहीहरूको वशं, पवुाबाट पवुातीहरूको वशं, 24याशबूबाट
याशबूीहरूको वशं, िश ोनबाट िश नीहरूको वशं भए । 25 ियनीहरू इस्साखारका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ६४,३००
िथयो । 26 ियनीहरू जबलूनूका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः सरेेदबाट सरेेदीहरूको वशं, एलोनबाट एलोनीहरूको वशं,
यहललेबाट यहलेलेीको वशं भए । 27 ियनीहरू जबलूनूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ६०,५०० िथयो । 28 योसफेका
सन्तानहरूका कुलहरू मनश् शे र ए ाइम िथए । 29 ियनीहरू मनश् शकेा सन्तानहरू िथएः माकीरबाट माकीरीहरूको वशं
(माकीर िगलादका बबुा िथए), 30 िगलादबाट िगलादीहरूका वशं भए । ियनीहरू िगलादका सन्तानहरू िथएः ईएजरेबाट
ऐएजरेीहरूका वशं, हलेकेबाट हलेकेीहरूका वशं, 31 अ ीएलबाट अ ीएलीहरूका वशं, शकेमबाट शकेमीहरूका वशं,
32 शमीदाबाट शमीदीहरूका वशं, हपेरेबाट हपेरेहरूका वशं भए । 33 हपेरेका छोरा सलोफादका छोराहरू िथएनन,् तर
छोरीहरू मा िथए । ितनका छोरीहरूका नाउँ महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार् िथए । 34 ियनीहरू मनश् शकेा कुलहरू
िथए, जसको सङ्ख्या ५२,७०० िथयो । 35 ियनीहरू ए ाइमका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः शतूलेहबाट शतूलेहीहरूका वशं,
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बकेेरबाट बकेेरीहरूका वशं, तहनबाट तहनीहरूका वशं भए । 36शतूलेहका सन्तानहरू, एरानबाट एरानीहरू िथए । 37 ियनीहरू
ए ाइमका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ३२,५०० िथयो । ियनीहरू आ-आफ्ना कुलअनसुार गन्ती ग रएका
योसफेका सन्तानहरू िथए । 38 ियनीहरू बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः बलेाबाट बलेाहीहरूका वशं, अश्बलेबाट
अश्बलेीहरूका वशं, अहीरामबाट अहीरामीहरूका वशं, 39 शपूामबाट शपूामीहरूको वशं, हूपामबाट हूपामीहरूका वशं भए
। आदर् र नामान 40 बलेाका छोराहरू िथए । आदर्बाट आद हरूका वशं, नामानबाट नामानीहरूका वशं भए । 41 ियनीहरू
बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलहरू िथए । ितनीहरूको सङ्ख्या ४५,६०० िथयो । 42 शहूामबाट आएका शहूामीहरूका वशं
नै दानका सन्तानहरूका कुलहरू िथए । ियनीहरू दानका सन्तानका कुलहरू िथए । 43 शहूामीहरूका सबै कुलको सङ्ख्या
६४,४०० िथयो । 44 आशरेका सन्तानहरूका कुलहरू ियनै िथएः ियम् नाबाट ियम् नीहरूका वशं, ियश् वीबाट ियश् वीहरूका
वशं, बरीआबाट बरीआतीहरूका वशं भए । 45 बरीआका सन्तानहरू ियनै िथएः हबेरेबाट हबेरेीहरूका वशं, मल्कीएलबाट
मल्कीएलीहरूका वशं भए । 46 आशरेकी छोरीको नाउँ सरेह िथयो । 47 ियनीहरू आशरेका सन्तानहरूका कुलहरू िथए,
जसको सङ्ख्या ५३,४०० िथयो । 48 ियनीहरू नप् तालीका सन्तानहरूका वशंहरू िथएः यहसीलबाट यहसीलीहरूका वशं,
गनुीबाट गनुीहरूका वशं, 49 यसेरेबाट यसेरेीहरूका वशं, िशल्लमेबाट िशल्लमेीहरूको वशं भए । 50 ियनीहरू नप् तालीका
सन्तानहरूका वशंहरू िथए, जसको सङ्ख्या ४५,४०० िथयो । 51 इ ाएलका मािनसहरूका गिनएका परुुषहरूका परुा सङ्ख्या
६,०१,७३० िथयो । 52परम भुमोशासगँ बोल्नभुयो, 53“यो भिूम ितनीहरूका आ-आफ्ना नाउकँो सङ्ख्याअनसुार यी मािनसहरू
माझ उ रािधकारको रूपमा बाँड्नपुछर् । 54 ठुलो कुललाई ठुलो अशं िदनपुछर् र सानो कुललाई सानो अशं िदनपुछर् । हरेक
कुललाई गिनएका परुुषहरूको सङ्ख्याअनसुार एक -एक अशं िदनपुछर् । 55 तथािप, भिूमलाई िच ा हालरे बाँड्नपुछर् ।
56 आ-आफ्ना कुललाई बाँिडिदएअनसुार ितनीहरूले भिूम पाउनपुछर् । ितनीहरूलाई िच ा ारा बाँिडिदएअनसुार ठुला र साना
कुलहरूलाई आ-आफ्ना अशं भाग लगाउनपुछर् ।” 57 वशं-वशंअनसुार गन्ती ग रएका लवेीका वशं ियनै िथएः गशे नबाट
गशे नीहरूका वशं, कहातबाट कहातीहरूका वशं, मरारीबाट मरारीहरूका वशं भए । 58 ियनीहरू लवेीका वशंहरू िथएः
लब् नीहरूका वशं, हे ोनीहरूका वशं, महलीहरूका वशं, मशूीहरूका वशं, कोरहीहरूका वशं । कहात अ ामका पखूार् िथए ।
59लवेी कुलका सन्तान अ ामकी पत् नीको नाउँ योकेबदे िथयो, जो िम मा लवेी कुलमा जन्मकेी िथइन ्। ितनीबाट अ ामका
छोराछोरीहरू हारून, मोशा र ितनीहरूका िददी िम रयम जन्मे । 60 हारूनबाट नादाब र अबीहू, एलाजार र ईतामार जन्मे ।
61 नदाब र अबीहूले परम भकुो साम ु अस्वीकायर् आगो चढाउँदा ितनीहरू मरे । 62 ितनीहरू माझ एक मिहना र त्यसभन्दा
मािथका गन्ती ग रएका परुुषहरूको सङ्ख्या तइेस हजार िथयो । तर ितनीहरूलाई इ ाएलका सन्तानहरूमाझ गन्ती ग रएन,
िकनभने ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूमाझ कुनै अशं िदइएको िथएन । 63 मोशा र पजुारी एलाजारले गन्ती गरेकाहरू
ियनीहरू नै िथए । ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई यरीहोपा र यदर्न निजकै मोआबको मदैानमा गन्ती गरे । 64 तर
ियनीहरूमा मोशा र पजुारी हारूनले सीनकैो मरुभिूममा गन्ती गरेका इ ाएलका सन्तानहरू कुनै पिन िथएनन ्। 65 िकनभने ती
मािनसहरू सबै मरूभमूीमा नै मनिथए भनी परम भलुे भन् नभुएको िथयो । ितनीहरूमा यपनु् नकेा छोरा कालबे र ननूका छोरा
यहोशबूाहके कोही पिन बाँकी रहनेन ्।

27
1 योसफेका छोरा मनश्शकेा कुलका, मनश्शकेा छोरा माकीर, माकीरका छोरा िगलदे, िगलदेका छोरा हपेरे, हपेरेका छोरा

सलोफादका छोरीहरू मोशाकहाँ आए । ितनका छोरीहरूका नाउँ ियनै िथएः महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार् । 2 ितनीहरू
भटे हुने पालको वशे- ारमा मोशा, पजुारी एलाजार, अगवुाहरू र सारा समदुायको साम ु खडा भए । 3 ितनीहरूले भन,े “हा ा
बबुा मरुभिूममा मरे । ितनी परम भकुो िवरु मा िव ोह गन कोरहको दलमा िथएनन ्। ितनी आफ्नै पापको कारण मरे र ितनका
कुनै छोराहरू छैनन ्। 4 ितनका छोराहरू नभएकै कारण हा ा बबुाको नाउँ ितनका कुलका सदस्यहरूको िबचबाट िकन िनम ूर्ल
गन ? हामीहरूलाई हा ा बबुाका नातदेारहरूमाझ जग् गा िदनहुोस ् ।” 5 त्यसलैे मोशाले ितनीहरूको िवषयलाई परम भकुहाँ
ल्याए । 6 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 7 “सलोफादका छोरीहरूले ठकै भिनरहकेा छन ्। तैलँ े ितनीहरूलाई ितनीहरूका
बबुाका नातदेारहरूमाझ उ रािधकारको रूपमा अशं िदनपुछर् र ितनीहरूका बबुाको उ रािधकार ितनीहरूकै स्वािमत्वमा रहोस ्
भनी तैलँ े िनश् चय गन ुर्पछर् । 8 तैलँ े इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'यिद कुनै मािनस मछर् र त्यसको छोरा छैन भन,े ितमीहरूले
त्यसको सम्पि त्यसकी छोरीलाई िदनपुछर् । 9 यिद त्यसकी छोरी छैन भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं त्यसको आफ्नो भाइलाई
िदनपुछर् । 10 यिद त्यसको भाइ छैन भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं त्यसका बबुाका भाइहरूलाई िदनपुछर् । 11 यिद त्यसका
बबुाका भाइहरू छैनन ्भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं त्यसको कुलको सबभैन्दा निजकको नातदेारलाई िदनपुछर् । त्यसले त्यो
आफ्नो िन म्त हण गन ुर्पछर् । यो परम भलुे मलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त आदशे ारा स्थािपत
ग रएको िनयम हुने छ' ।” 12 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “अबारीम पवर्तमािथ जा र मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई
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िदएको भिूमलाई हरे ्। 13 तैलँ े यसलाई हरेेपिछ त ँ पिन तरेा दाजु हारूनजस्तै तरेा मािनसहरूकहाँ जानपुछर् । 14 ितमीहरू दवुै
जनाले सीनको मरुभिूममा मरेो आज्ञा िवरु िव ोह गरेको हुनाले यस्तो हुने छ । त्यहाँ च ानबाट पानी बगरे िनस्कँदा ितमीहरूका
रसमा ितमीहरूले सारा समदुायको नजरमा पिव जनको रूपमा मलाई आदर गनर् चकु्यौ ।” यो घटना सीनको मरूभिूमको

कादशेको मरेीबाको पानीमा भएको िथयो । 15 त्यसपिछ मोशाले परम भलुाई भन,े 16 “हे सबै मानव-जाितका आत्माका
परम भु परमशे् वर, समदुायमािथ एक जना मािनस िनयकु् त गन ुर्होस,् 17 एउटा यस्तो मािनस जो ितनीहरूको अिघअिघ बािहर
जाओस ्र िभ आओस ्अिन ितनीहरूलाई बािहर जाँदा र िभ आउँदा नतेतृ्व गरोस,् तािक तपाईंका समदुाय गोठालोिवनाका
भडेाहरूजस्ता नहोऊन ्।” 18 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “ननूका छोरा यहोशलूाई ल,े एउटा मािनस जसमा मरेो आत्मा
छ र त्यसमािथ तरेो हात राख ्। 19 त्यसलाई पजुारी एलाजार र सबै समदुाय साम ु राख ्र ितनीहरूको सामनु् ने नै ितनीहरूलाई
नतेतृ्व गनर् त्यसलाई आज्ञा दे । 20 तैलँ े तरेो केही अिधकार त्यसलाई िदनपुछर्, तािक इ ाएलका मािनसहरूका सबै समदुायले
ितनको आज्ञा पालन गरून ्। 21 त्यो ऊरीमको िनणर्य ारा आफ्नो िन म्त मरेो इच्छा खोज्न पजुारी एलाजारको साम ु जाने छ
। त्यो र इ ाएलका सबै मािनस अथार्त ्सारा समदुाय त्यसको आज्ञामा नै बािहर जाने छन ्र िभ आउने छन ्।” 22 त्यसलैे
मोशाले परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । ितनले यहोशलूाई लए र पजुारी एलाजार र सारा समदुायको साम ु राखे
। 23 ितनले उनीमािथ आफ्ना हात राखे र परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ नतेतृ्व गनर् उनलाई आज्ञा िदए ।

28
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा गर ् र ितनीहरूलाई भन,् 'ितमीहरूले मरेो िन म्त

सगु न्धत बास् ना िदने आगो ारा चढाइने ब लहरू तोिकएको समयमा मलाई चढाउनपुछर् ।' 3 तैलँ े ितनीहरूलाई भन् नपुछर्,
'ितमीहरूले परम भलुाई आगो ारा चढाउने ब लदान यही होः िनयिमत होमब लको रूपमा एक वष िनष्खोट थमुाहरू हरेक िदन
दईु-दईुवटा । 4 ितमीहरूले एउटा थमुालाई िबहान चढाउनपुछर् र अक थमुालाई साँझमा चढाउनपुछर् । 5 ितमीहरूले एक लटर
कुटेको भ ाक्षको तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठोलाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 6 यो परम भलुाई सगु न्धत
बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने िनयिमत होमब ल िथयो, जनु सीनै पवर्तमा आज्ञा ग रएको िथयो । यससैगँको अघर्ब ल
एउटा थमुाको िन म्त एक लटर म होस ् । 7 ितमीहरूले परम भलुाई कडा म को अघर्ब ल पिव स्थानमा खन्याउनपुछर्
। 8 ितमीहरूले अक थमुालाई िबहान चढाइएको एउटा थमुालाई झै ँ साँझमा अन् नब लसगँै चढाउनपुछर् । 9 शबाथको िदन
ितमीहरूले िनष्खोट एक वष दईुवटा थमुा, तलेमा मछेुको एक पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् र यससगँ
अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 10यो िनयिमत होमब ल र यससगँको अन् नब लको अित रक् त हरेक शबाथको िन म्त होमब ल हुनपुछर्
। 11 हरेक मिहनाको सरुुमा ितमीहरूले परम भलुाई अन् नब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले दईुवटा साँढ,े एउटा भडेा र एक वष
िनष्खोट सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । 12 ितमीहरूले हरेक साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको
रूपमा र एउटा भडेाको िन म्त तलेमा मछेुको एक पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 13 ितमीहरूले हरेक
भडेाको िन म्त तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो चढाउनपुछर् । यो परम भलुाई सगु न्धत बास् न िदने आगो ारा चढाइने
ब ल अथार्त ् होमब ल हुनपुछर् । 14 मािनसहरूका अघर्ब ल साँढकेो िन म्त दईु लटर दाखम , भडेाको िन म्त डढे लटर
दाखम , थमुाको िन म्त एक लटर दाखम हुनपुछर् । यो वषर्भ र हरेक मिहनाको िन म्त होमब ल हुनपुछर् । 15 एउटा बोका
परम भकुो िन म्त पापब लको रूपमा अपर्ण गन ुर्पछर् । यो िनयिमत होमब ल र अघर्ब लको अित रक् त हुने छ । 16 पिहलो
मिहनाको चौधौँ िदनमा परम भकुो िनस्तार-चाड आउँछ । 17 यो मिहनाको पन् ौँ िदनमा एउटा उत्सव मनाउनपुछर् । सात
िदनसम्म अखिमरी रोटी खानपुछर् । 18 पिहलो िदन परम भकुो सम्मानमा एउटा पिव सभा हुनपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन
कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 19 तथािप, ितमीहरूले आगो ारा चढाइने अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले िनष्खोट
दईुवटा साँढ,े एउटा भडेा र एक वष सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । 20साँढसेगँै ितमीहरूले अन् नब लको िन म्त तलेमा मछेुको डढे
पाथी मछेुको मिसनो िपठो र भडेासगँ एक पाथी चढाउनपुछर् । 21 सातवटा हरेक थमुासगँ तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो
िपठो चढाउनपुछर्, 22 र आफ्नो ाय श् च को िन म्त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 23 ितमीहरूले ियनीहरूलाई
हरेक िबहान आवश्यक पन होमब लको अित रक् त चढाउनपुछर् । 24 यहाँ उल्लखे ग रएझै ँ ितमीहरूले यी दिैनक ब लदानहरू
िनस् तार-चाडको सात िदनसम्म परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको भोजन चढाउनपुछर् ।
यो िनयिमत होमब ल र योसगँ चढाइने अघर्ब ल अित रक् त चढाउनपुछर् । 25 ितमीहरूले सातौँ िदनमा परम भकुो सम्मानमा
पिव सभा राख् नपुछर् र ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 26 अगौटे फलको िदनमा ितमीहरूले साताहरूका
चाडमा नयाँ अन् नब ल चढाउनपुछर्, ितमीहरूले परम भकुो सम्मानमा पिव सभा राख् नपुछर्, र ितमीहरूले त्यस िदन कुनै
िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 27 परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त होमब ल चढाउनहुुदँनै । ितमीहरूले दईुवटा साँढ,े
एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुा चढाउनपुछर् । 28 ितनीहरूसगँै अन् नब ल पिन चढाउनःू हरेक साँढकेो िन म्त तलेमा
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मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो र एउटा भडेाको िन म्त एक पाथी मिसनो िपठो चढाउन ू । 29 हरेक सातवटा थमुाका िन म्त
तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो, 30 र आफ्नो िन म् त ाय श् च को िन म्त एउटा बोका चढाउन ू । 31 जब ितमीहरूले
ितनीहरूका अघर्ब लसगँै ती िनष्खोट पशहुरू ब ल चढाउँछौ, यो िनयिमत होमब ल र अन् नब लको अित रक् त हुनपुछर् ।

29
1 “सातौँ मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो सम्मानमा ितमीहरूले एउटा पिव सभा राख् नपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन

कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । यो ितमीहरूले तरुही फुक् ने िदन हुने छ । 2 ितमीहरूले परम भकुो लािग सगु न्धत बास् नाको
िन म्त होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले िनष्खोट एउटा साँढ,े एउटा भडेा र एक वष सातवटा थमुा ब ल चढाउनपुछर् ।
3 ितमीहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूका अन् नब लसगँ साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो, भडेाको िन म्त एक
पाथी, 4 र हरेक सातवटा थमुाको िन म्त आधा पाथी चढाउनपुछर् । 5 ितमीहरूले आफ्नो ाय श् च को िन म्त पापब लको रूपमा
एउटा बोका ब ल चढाउनपुछर् । 6 यी ब लहरू ितमीहरूले हरेक मिहनाको पिहलो िदनमा चढाउने ब लदानहरूका अित रक् त
सातौँ मिहनामा चढाउनःू िवशषे होमब ल र यससगँै अन् नब ल चढाउन ू । ियनीहरू िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र
यसको अघर्ब लको अित रक् त हुनपुछर् । ितमीहरूले यी ब लहरू चढाउँदा ितमीहरूले परम भलुाई आगो ारा चढाइने सगु न्धत
बास् नाको िन म्त आज्ञा गरेको कुरा पालन गन छौ । 7 सातौँ मिहनाको दसौँ िदनमा ितमीहरूले परम भकुो सम् मानमा एउटा
पिव सभा राख् नपुछर् । 8 ितमीहरूले कुनै काम नगरी आफैलाई न तलु्याउनपुछर् । ितमीहरूले परम भकुो िन म्त सगु न्धत
बास् नाको िन म्त होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले एउटा साँढ,े एउटा भडेा र एक वष सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । ितनीहरू
हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 9 ितमीहरूले साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो, एउटा भडेाको िन म्त एक
पाथी, 10 र सातवटा थमुा हरेकको िन म्त आधा पाथी चढाउनपुछर् । 11 ितमीहरूले एउटा बोकालाई पापब लको रूपमा ब ल
चढाउनपुछर् । यो िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त हुने छ । 12 सातौँ मिहनाको
पन् ौँ िदनमा ितमीहरूले परम भकुो सम् मानमा एउटा पिव सभा राख् नपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै,
र ितमीहरूले उहाँको िन म्त सात िदनसम्म चाड मनाउनपुछर् । 13 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त
आगो ारा चढाइएको ब लदान अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले ते वटा साँढ,े दईुवटा भडेा र चौधवटा एक वष
थमुाहरू चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । ितमीहरूले 14 ितनीहरूसगँै हरेक साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे
पाथी मिसनो िपठो, दईुवटा भडेाको िन म्त एक पाथी, 15 र चौधवटा हरेक थमुाको िन म्त आधा पाथी अन् नब लको रूपमा
चढाउनपुछर् । 16 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका
चढाउनपुछर् । 17सभाको दो ो िदनमा ितमीहरूले बा वटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक
िनष्खोट हुनपुछर् । 18 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै
अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 19 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र अघर्ब लको अित रक् त पापब लको
रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 20 सभाको ते ो िदनमा ितमीहरूले एघारवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा
चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 21 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त
आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 22 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका
अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 23 सभाको चौथो िदनमा ितमीहरूले दसवटा साँढ,े
दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 24 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका
िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 25 ितमीहरूले
िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् ।
26सभाको पाँचौ िदनमा ितमीहरूले नौवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर्
। 27 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र
अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 28 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको
रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 29 सभाको छैठौँ िदनमा ितमीहरूले आठवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा
चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 30 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त
आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 31 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका
अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 32सभाको सातौँ िदनमा ितमीहरूलेसातवटा साँढ,े दईुवटा
भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 33 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त,
भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 34 ितमीहरूले िनयिमत
होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 35 आठौँ
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िदनमा ितमीहरूले अक गम्भीर सभा राख् नपुछर् । ितमीहरूले कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 36 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त
सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले एउटा साँढ,े एउटा भडेा र सातवटा
थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 37 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका
िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 38 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र
ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । ितमीहरूका तोिकएको चाडहरूमा ितमीहरूले
यी परम भलुाई चढाउनपुछर् । 39 यी ितमीहरूका भाकल र स्वचे्छा ब लहरूको अित रक् त हुनपुछर् । ितमीहरूले ियनीहरूलाई
ितमीहरूका होमब ल, अन् नब ल, अघर्ब ल र मलेब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।” 40 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा
मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भने ।

30
1 मोशाले इ ाएलका मािनसहरूका कुलका अगवुाहरूलाई भन,े “परम भलुे यो आज्ञा गन ुर्भएको छ । 2 जब कसलैे

परम भसुगँ भाकल गछर् वा ितज्ञासगँै आफैलाई शपथले बाँध् ने काम गछर्, त्यसले आफ्नो वचन तोड्नहुुदँनै । त्यसले त्यसको
मखुबाट िनस्केका सबै कुरा परुा गनर् त्यसको ितज्ञा पालन गन ुर्पछर् । 3 आफ्नो बबुाको घरमा बस् ने जवान नारीले परम भकुो
िन म्त भाकल गदार् र आफैलाई ितज्ञा ारा बाँध्दा, 4 यिद त्यसको बबुाले त्यसले आफूलाई बाँधकेो भाकल र ितज्ञा सनु्छ,
यिद त्यसले त्यसको ितज्ञालाई उल्टाउन कुनै कुरा भन् दनै भन,े त्यसका सबै भाकल रहने छन ् । त्यसले आफैलाई बाँधकेी
हरेक ितज्ञा सबल रहने छ । 5 तर यिद त्यसका बबुाले त्यसको भाकल र ितज्ञा सनु्छ र यिद त्यसले त्यसलाई केही भन् दनै
भन,े त्यसले गरेका सबै भाकल र ितज्ञाहरू हराउने छन ्। 6 तथािप, यिद त्यसका बबुाको त्यसले आफैलाई बाँधकेी र गरेकी
सबै भाकल र ितज्ञा सनु्छ र त्यसले त्यसै िदन र गछर् भन,े ती रहने छैनन ्। परम भलुे त्यसलाई क्षमा गन ुर्हुने छ, िकनभने
त्यसका िपताले त्यसको िवरोध गरेका िथए । 7 यिद त्यो भाकल गरेकै बलेा त्यसले कुनै परुुषसगँ िववाह गछ वा त्यसले
आफैलाई बाध्य पान सोच-िवचार नै नगरी ितज्ञा गछ भन,े ती भाकलहरू रहने छन ्। 8 तर यिद त्यसका पितले सनुकेो िदन
नै त्यसलाई रोक्छ भन,े त्यसले गरेकी भाकलहरू अथार्त ्त्यसले आफैलाई बाँधकेी सोचिवचार नगरी गरेकी त्यसको मखुको
बोलीलाई त्यस र गछ । परम भलुे त्यसलाई मकु् त गन ुर्हुने छ । 9 तर िवधवा र पितसगँ छु टएकाको िन म्त, त्यसले आफैलाई
बाँधकेी सबै कुरा त्यो िवरु रिहरहने छ । 10 यिद मिहलाले आफ्नो पितको घरमा भाकल गछ वा शपथ खाएर आफैलाई
बाध्य बनाउछेँ भन,े 11 र त्यसको पितले यो सनु्यो, तर त्यसले त्यसलाई केही भन्दनै र त्यसको िवरोध गदन भन,े त्यसका
सबै भाकल रहनपुछर् र त्यसका वाचाबन्धनहरू रहनपुछर् । 12 तर यिद त्यसका पितले ितनीहरूको बारेमा सनुकेो िदनमा नै
ितनीहरूलाई र गर् यो भन,े त्यसको मखुबाट िनस्केका भाकलहरू वा ितज्ञाहरू जे भए पिन रहने छैनन ् । त्यसका पितले
ितनीहरूलाई र गरेको छ । परम भलुे त्यसलाई मकु् त गन ुर्हुने छ । 13 कुनै मिहलाले कुनै कुरा इन्कार गनर् आफैलाई बाँधकेी
शपथ वा भाकललाई त्यसको पितले पक् का गनर् वा र गनर् सक्छ । 14 तर यिद त्यसले त्यसलाई िदन-िदनै केही भन्दनै भन,े
त्यसले गरेकी सबै भाकल र बाध्यात्मक ितज्ञाहरूलाई त्यसले पक् का गछर् । त्यसले ितनीहरूलाई पक् का गरेको छ, िकनभने
त्यसले ितनीहरूको बारेमा सनुकेो समयमा त्यसले त्यसलाई केही पिन भनने । 15 यिद त्यसको पितले सनुकेो लामो समयपिछ
त्यसकी पत् नीको भाकललाई र गन कोिसस गर् यो भने त्यसको पापको िन म्त त्यो िजम्मवेार हुने छ ।” 16 परुुष र त्यसकी
पत् नी, जवान हुदँा आफ्नो बबुाको प रवारमा रहदँा, बबुा र त्यसकी छोरी िबचको िनयमहरू परम भलुे घोषणा गनर् मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएका सबै िनयम ियनै नै हुन ्।

31
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “िम ानीहरूले इ ाएलीहरूलाई जे गरेका िथए, त्यसको िन म्त बद्ला ले । त्यो

काम गरेपिछ त ँ मन छस ्र तरेा मािनसहरूसगँ िमल्न जाने छस ्।” 3 त्यसलैे मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूका केही
मािनसहरूलाई ससु ज् जत पार । 4 ितनीहरू िम ानीहरूको िवरु य ु लड्न जाऊन ् र यसमािथ परम भकुो बद्ला लऊन ् ।
इ ाएलका हरेक कुलले य ु को िन म्त एक हजार िसपाही पठाउनपुछर् ।” 5 त्यसलैे इ ाएलका हजारौँ परुुषमा हरेक कुलबाट
एक हजार जना अथार्त ्य ु को िन म्त बा हजार सशस् मािनस िदइयो । 6 त्यसपिछ मोशाले ितनीहरूलाई पजुारी एलाजारका
छोरा पीनहासको साथमा पिव स्थानका केही सरसामानहरू र सङ्केत िदनलाई ितनको स्वािमत्वमा तरुहीहरूसिहत हरेक
कुलबाट एक-एक हजार जना मािनसलाई य ु गनर् पठाए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ 7 ितनीहरूले िम नीहरूसगँ
लडे । 8 ितनीहरूले सबै मािनसलाई मारे । ितनीहरूले बाँकी मतृकहरूसिहत िम ानका पाँच जना राजा एवी, रेकेम, सरू, हूर र
रेबालाई मारे । 9 इ ाएलका फौजले िम ानका मिहलाहरू, ितनीहरूका बालबच् चाहरू, ितनीहरूका सबै गाईवस्त,ु ितनीहरूका
सबै भडेाबा ा र ितनीहरूका सबै मालसामान लगे । ितनीहरूले ियनीहरूलाई लटुको रूपमा लए । 10 ितनीहरूले उनीहरूका सबै
सहर जलाइिदए, जहाँ उनीहरू बसकेा िथए र उनीहरूका छाउनीहरू िथए । 11 ितनीहरूले मािनसहरू र पशहुरू दवुलैाई लटुको
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माल र कैदीको रूपमा लए । 12 ितनीहरूले कैदीहरूलाई, लटुका मालहरू र कब्जा गरेका सामानहरू मोशा, पजुारी एलाजार
र इ ाएलका मािनसहरूका समदुायकहाँ ल्याए । ितनीहरूले ियनीहरूलाई मोआबको मदैानमा यरीहो निजक यदर्नको िकनारमा
ल्याए । 13 मोशा, पजुारी एलाजार र समदुायका सबै अगवुा ितनीहरूलाई भटे्न छाउनी बािहर गए । 14 तर मोशा लडाइँबाट
आएका फौजका अिधकृतहरू, हजार जनाको सनेापित र सय जनाको कप् तानहरूसगँ रसाए । 15मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “के
ितमीहरूले यी सबै मिहलालाई जीिवतै राखकेो ? 16 हरे, ियनै मिहलाहरूले परम भकुा समदुायमाझ िवपि फै लदँा बालामको
सल्लाहमा पोरको िवषयमा परम भु िवरु पाप गनर् लगाएका िथए । 17 अब सबै स-साना परुुषहरूलाई मार र् परुुषसगँ सहवास
गरेका सबै मिहलालाई पिन मार । 18 तर परुुषसगँ सहवास नगरेका सबै जवान मिहलालाई आफ्नो िन म्त लओे । 19 ितमीहरू
सात िदनसम्म इ ाएलको छाउनीबािहर छाउनीमा बस् नपुछर् । कसलैाई मारेका र मदुार्लाई छोएका ितमीहरू सबलैे ितमीहरू र
ितमीहरूका कैदीहरूसिहत ते ो र सातौँ िदनमा आफैलाई श ु पान ुर्पछर् । 20 ितमीहरूले हरेक पोशाक र पशकुा छाला, बा ाको
रौँ र काठले बनकेा सबै मालसामानलाई श ु पान ुर्पछर् ।” 21 पजुारी एलाजारले य ु मा गएका िसपाहीहरूलाई भन,े “परम भलुे
मोशालाई िदनभुएको धमर्-िविध यही होः 22 सनु, चाँदी, काँसा, फलाम, टन र िससा, 23 र आगोले नजल्ने सबै थोकलाई
ितमीहरूले आगोमा पोल्नपुछर् र यो श ु हुने छ । त्यसपिछ ितमीहरूले ियनीहरूलाई श ु पान पानीले श ु पान ुर्पछर् । जनु कुरालाई
आगोमा जलाउन िमल्दनै, त्यसलाई ितमीहरूले पानीले श ु पान ुर्पछर् । 24 ितमीहरूले सातौँ िदनमा ितमीहरूका लगुा धनुपुछर् र
ितमीहरू शु हुने छौ । त्यसपिछ ितमीहरू इ ाएलको छाउनीिभ आउन सक्छौ । 25 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
26 “मािनस र पशहुरू दवुै लटुका मालहरूको रूपमा गन्ती गर ्। त,ँ पजुारी एलाजार र समदुायका कुल-कुलका अगवुाहरूले
लटुका मालहरूलाई 27 दईु भाग गन ुर्पछर् । यसलाई लडाइँमा जाने िसपाहीहरू र सबै बाँकी समदुायिबच बाँड ् । 28 त्यसपिछ
लडाइँमा गएका िसपाहीहरूबाट मरेो िन म्त कर लन ू । यो कर मािनस, गाईवस्त,ु गधा, भडेा वा बा ाहरू जे भए पिन हरेक
पाँच सयमा एउटा हुनपुछर् । 29यो कर ितनीहरूका आधा अशंबाट लन ूर यसलाई मरेो िन म्त चढाउन पजुारी एलाजारलाई िदन ू
। 30साथ,ै इ ाएलका मािनसहरूका आधा भागबाट, मािनस, गाईवस्त,ु गधा, भडेा र बा ाबाट तैलँ े हरेक पचास वटामा एउटा
लन ू। ियनीहरूलाई मरेो पिव वासस्थानको हरेचाह गन लवेीहरूलाई िदन ू।” 31 त्यसलैे मोशा र पजुारी एलाजारले परम भलुे

मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 32 िसपाहीहरूले लएका लटुबाट बाँकी रहकेा ६,७५,००० भडेा, 33 स री हजार गोरु,
34 एकस ी हजार गधा, 35 र परुुषसगँ किहल्यै सहवास नगरेका ितस हजार मिहला िथए । 36 िसपाहीहरूका िन म्त रा खएका
भडेाहरू ३,३७, ००० िथयो । भडेाहरूबाट 37 परम भकुो भाग ६७५ िथयो । 38 गोरुहरू छि स हजार िथए, जसबाट परम भकुो
भागमा बह रवटा िथए । 39 गधाहरू ३०,५०० िथए, जसबाट परम भकुो भाग एकस ीवटा िथए । 40 सो हजार मिहला िथए,
जसबाट परम भकुो भाग बि स जना िथए । 41 परम भलुाई चढाउने ब ल हुनपुन कर मोशाले लए । परम भलुे मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले यसलाई पजुारी एलाजारलाई िदए । 42 य ु मा गएका िसपाहीहरूबाट मोशाले इ ाएलका मािनसहरूका
आधा भागको सन्दभर्मा 43 समदुायको आधा भाग ३,३७,५०० भडेा, 44 ितस हजार गोरु, 45 ३०,५०० गधा, 46 र सो हजार
मिहला िथए । 47 इ ाएलका मािनसहरूका आधा भागबाट मोशाले पश ु र मािनस दवुबैाट हरेक पचास वटाबाट एउटा लए
। परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ितनले ितनीहरूलाई परम भकुो पिव वासस्थानको हरेचाह गन लवेीहरूलाई
िदए । 48 फौजका अिधकृतहरू, हजारका सनेापितहरू र पचास जनाका कप् तानहरू मोशाकहाँ आए । 49 ितनीहरूले ितनलाई
भन,े “तपाईंका दासहरूले हा ो स्वािमत्वमा भएका िसपाहीहरूको गन्ती गरेका छन ्र एक जना पिन हराएको छैन । 50 हामी
हरेकले पाएका सनुका गहनाहरू, बाज,ू बाला, छाप औठँी, कुण्डल र िस ीहरू परम भकुो साम ु हा ो ाय श् च गनर्को िन म्त
परम भकुो भटेी ल्याएका छौँ ।” 51 मोशा र पजुारी एलाजारले सनु र सबै कलात्मक सरसामान ितनीहरूबाट हण गरे ।
52 ितनीहरूले परम भलुाई िदएका, हजारका सनेापितहरू र सय जनाका कप् तानहरूबाट आएका सनुका भटेीहरूको तौल एक
सय नब्बे िकलो ाम िथयो । 53 हरेक िसपाहीले आ-आफ्नो िन म्त लटुका माल लएका िथए । 54 मोशा र पजुारी एलाजारले
हजारका सनेापितहरू र सयका कप् तानहरूबाट सनु लए । ितनीहरूले यसलाई परम भकुो िन म्त इ ाएलका मािनसहरूको
याद िदलाउने िचनोको रूपमा भटे हुने पालिभ लगे ।

32
1 रूबने र गादका सन्तानहरूका गाईवस् तहुरू धरैे िथए । जब ितनीहरूले याजरे र िगलादको भमूी दखे,े त्यो भमूी

गाईवस् तहुरूको िन म्त असाध्यै रा ो िथयो । 2 त्यसलैे गाद र रूबनेका सन्तानहरू आए अिन मोशा, पजुारी एलाजार र समदुायका
अगवुाहरूसगँ कुरा गरे । ितनीहरूले भन,े 3 “हामीले सवक्षण गरेका ठाउँहरूका सचूी यही होः आतारोत, दीबोन, याजरे, िन ा,
हशे्बोन, एलाल,े सबाम, नबेो र बओन । 4 यी ठाउँहरूलाई परम भलुे इ ाएलका समदुायको साम ु आ मण गन ुर्भयो र ितनीहरू
गाईवस् तहुरूका िन म्त रा ा ठाउँहरू छन ् । हामी तपाईंका दासहरूका गाईवस् तहुरू धरैे छन ् ।” 5 ितनीहरूले भन,े “यिद
हामीले तपाईंको नजरमा कृपा पाएका छौँ भन,े यो भिूम तपाईंका दासहरू हामीलाई हा ो स्वािमत्वमा िदइयोस ् । हामीलाई
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यदर्न पा र नलजैानहुोस ् ।” 6 मोशाले गाद र रूबनेका सन्तानहरूलाई जवाफ िदए, “के ितमीहरू बसोवास गदार् ितमीहरूका
दाजभुाइहरूचािह ँ लडाइँमा जाने ? 7 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुएको भिूममा जानबाट ितनीहरूलाई िकन
िनरुत्सािहत पान ? मलैेकादशे-बनबाट ितमीहरूका बबुाहरूलाई भिूमको जाँचबझु गनर् पठाउँदा ितनीहरूले त्यही गरे । 8 ितनीहरू
एश्कोलको बेसँीमा गए । 9 ितनीहरूले भिूमलाई दखेे र इ ाएलका मािनसहरूका मनलाई िनरुत्सािहत बनाए, तािक परम भलुे
ितनीहरूलाई िदनभुएको भिूममा वशे गनर् ितनीहरूले इन्कार गरून ्। 10 परम भकुो ोध द न्कयो । उहाँले शपथ खानभुयो र
भन् नभुयो, 11 'मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई ितज्ञा गरेका भिूमलाई िम बाट आएका िबस वषर्भन्दा मािथका कसलैे
दखे् ने छैनन,् िकनभने 12 यपनु् नकेा छोरा कालबे र ननूका छोरा यहोशलूे बाहके ितनीहरूले मलाई पणूर् रूपमा अनसुरण गरेका
छैनन ्। कालबे र यहोशलूे मा मलाई पणूर् रूपमा अनसुरण गरेका छन ्।' 13 त्यसलैे परम भकुो ोध इ ाएल िवरु द न्कयो
। उहाँको नजरमा दषु् टता गन सबै पसु्ता िवनाश नभएसम्म उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा यताउता भौता रन लगाउनभुयो ।
14 हरे, ितमीहरू आफ्ना बबुाहरूको स्थानमा अझ धरैे पापी मािनसहरूझै ँ इ ाएलको िवरु मा परम भकुो ोध उराल्न खडा
भएका छौ । 15 यिद ितमीहरू उहाँलाई प ाउनबाट तिकर् यौ भन,े उहाँले इ ाएललाई फे र पिन मरुभिूममा नै छोड्नहुुने छ र
ितमीहरूले यी सबै मािनसलाई नष् ट पान छौ । 16 त्यसलैे ितनीहरू मोशाको निजक आए र भन,े “यहाँ हा ा गाईवस् तहुरूका
िन म्त खोर र हा ा प रवारहरूका िन म्त सहर बनाउन अनमुित िदनहुोस ।् 17 तथािप, हामी आफैचािह ँ ितनीहरूलाई आ-आफ्नो
ठाउँमा नलगसेम्म हामी हितयारसिहत इ ाएलको फौजसगँ जान्छौँ । तर अझै यस भिूममा रहकेा अन्य मािनसहरूका कारण
हा ा प रवारहरूचािह ँ िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा बस् ने छन ्। 18 इ ाएलका हरेक मािनसले आ-आफ्नो उ रािधकर
नपाएसम्म हामी हा ो घरितर फकर् ने छैनौँ । 19 हामीले ितनीहरूसगँ यदर्न पा रप अशं पाउनछैे नौ,ँ िकनभने हा ो अशं यहीँ
यदर्नको पवू प नै छ । 20 त्यसलैे मोशाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “यिद ितमीहरूले आफूले भनबेमोिजम गछ , ितमीहरू
हातहितयारसिहत परम भकुो साम ु य ु गनर् जान्छौ भन,े 21 परम भलुे उहाँका श हुरूलाई उहाँको सामबुाट नधपाउनभुएसम्म
र 22 उहाँको साम ु भिूमलाई कब्जा नगरेसम्म ितमीहरू सबै हातहितयारसिहत परम भकुो साम ु यदर्न पा र तन ुर्पछर् । त्यसपिछ
ितमीहरू फकर् न सक्छौ । ितमीहरू परम भु र इ ाएलका साम ु दोषरिहत हुने छौ । यो भिूम परम भकुो साम ु ितमीहरूको सम्पि
हुने छ । 23 तर यिद ितमीहरूले यसो गरेनौ भन,े हरे, ितमीहरूले परम भु िवरु पाप गरेका हुने छौ । ितमीहरूका पापले अवश्य
नै फेला पान छ । 24 ितमीहरूका प रवारहरूका िन म्त सहरहरू र भडेाबा ाहरूका िन म्त खोर बनाओ; ितमीहरूले जे भनकेा
छौ सो गर ।” 25 गाद र रूबनेका सन्तानहरूले मोशालाई भन,े “तपाईंका दासहरूले हा ा मा लकले आज्ञा गरेअनसुार गन
छन ् । 26 हा ा बालबच् चाहरू, हा ा पत् नीहरू, हा ा गाईवस् तहुरू र हा ा सबै भडेाबा ा िगलादका सहरहरूमा रहने छन ्
। 27 तथािप, हामी तपाईंका दासहरू हा ा मा लकले भन् नभुएबमोिजम नै लडाइँको िनम्त हातहितयारसिहत परम भकुो साम ु
पा र जाने छन ् ।” 28 त्यसलैे मोशाले ितनीहरूको बारेमा पजुारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूका
कुल-कुलका अगवुाहरूलाई िनदशन िदए । 29 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “गाद र रूबनेका सन्तानहरू परम भकुो साम ु
लड्न हातहितयारसिहत ितमीहरूसगँै यदर्न पा र जाने छन,् र यिद भिूमलाई ितमीहरूको साम ु कब्जा ग रयो भन,े ितमीहरूले
ितनीहरूलाई िगलादको भिूम अशंको रूपमा िदन ू । 30 तर यिद ितनीहरू ितमीहरूसगँै हातहितयारसिहत पा र गएनन ् भन,े
ितनीहरूले पिन कनानको मलुकुमा नै ितमीहरूमाझ अशं ाप् त गन छन ्।” 31 त्यसलैे गाद र रूबनेका सन्तानहरूले जवाफ िदए,
“परम भलुे हामी तपाईंका दासहरूलाई भन् नभुएबमोिजम हामीले यसै गन छौँ । 32 हामी परम भकुो साम ु हातहितयारसिहत
कनानको भिूममा पा र जानछेौ,ँ तर हा ो स्वािमत्वमा रहकेो अशं यदर्न वा र हामीसगँ रहने छ ।” 33 त्यसलैे मोशाले एमोरी
राजा सीहोन र बाशानका राजा ओगको राज्य गाद र रूबनेका सन्तानहरूसाथै योसफेका छोरा मनश्शकेा आधा कुललाई िदए
। ितनले त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदए र यसका िसमानासिहत सबै सहरहरू, त्यस व रप रका भिूममा भएका सहरहरू भाग
लगाए । 34 गादका सन्तानहरूले दीबोन, अतारोत, अरोएर, 35 अ ोत-शोपान, याजरे, योगबहा, 36 बथे-िन ा, बथे-हारान
सहरहरूलाई पखार्लले घरेेर भडेाबा ाहरूका िन म्त खोरहरू बनाए । 37 रूबनेका सन्तानहरूले हशे्बोन, एलाल,े िकयार्तयैम,
38 नबेो, बालमोन, ियनीहरूका नाउँ पिछ फे रयो र िशब्मा बनाए । ितनीहरूले पनुिनर्मार्ण गरेका सहरहरू नाउँ अरू नै राखे ।
39 मनश्शकेा छोरा माकीरका सन्तानहरू िगलादमा गए र त्यहाँ बसोबास गन एमोरीहरूबाट यसलाई कब्जा गरे । 40 त्यसपिछ
मोशाले मनश्शकेा छोरा माकीरलाई िगलाद िदए, र ितनका मािनसहरू त्यहाँ बसोबास गरे । 41 मनश्शकेा छोरा याईर गए र
यसका नगरहरू कब्जा गरे र ितनीहरूको नाउँ हब्बात-याईर राखे । 42 नोबाह गए र केनात र यसका गाउहँरू कब्जा गरे अिन
ितनले यसको नाउँ आफ्नै नाउमँा नोबह राखे ।

33
1 मोशा र हारूनको नतेतृ्वमा इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूका हातहितयारसिहतका समहूले िम को भिूम छोडपेिछ

ितनीहरूको या ा िववरण यही हो । 2 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरू कहाँबाट कहाँ गए भनी मोशाले लखेे ।
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ितनीहरूका या ाहरूको नालीबलेी ियनै िथए । 3 ितनीहरूले पिहलो मिहनाको पन् ौँ िदनमा रामससेबाट या ा गरे । िनस्तार-
चाडपिछको िबहान इ ाएलका मािनसहरूले िम ीहरूको साम ु नै खलुमखलुा िम छोडे । 4 िम ीहरूले ितनीहरूका जठेा
छोराहरूको दफन ग ररहदँा यो भएको िथयो, जसलाई परम भलुे मान ुर्भएको िथयो, िकनभने उहाँले ितनीहरूका दवेतालाई पिन
दण्ड िदनभुएको िथयो । 5 इ ाएलका मािनसहरू रामससेबाट िनस्के र सकु् कोतमा छाउनी लगाए । 6 ितनीहरू सकु् कोतबाट िहडँे
र मरुभिूमको छेउमा भएको एथाममा छाउनी हाले । 7 ितनीहरू एथामबाट िहडँे र पी-हहीरोतितर फक, जनु बाल-सफेोनको
पा रप पछर्, जहाँ ितनीहरूले मोग्दोलको पा रप छाउनी हाले । 8 त्यसपिछ ितनीहरू पी-हहीरोतबाट िहडँे र समु को
िबचबाट हुदँै मरुभिूमितर लागे । ितनीहरूले एथामको मरुभिूममा ितन िदनसम्म या ा गरे र मारामा छाउनी हाले । 9 ितनीहरू
माराबाट िहडँे र एलीममा आइपगुे । एलीममा बा वटा पानीका मलू र स रीवटा खजरूका रुख िथए । ितनीहरूले त्यहीँ नै
छाउनी हाले । 10 ितनीहरू एलीमबाट िहडँे र लाल समु को िकनारमा छाउनी हाले । 11 ितनीहरू लाल समु बाट िहडँे र
सीनको मरुभिूममा छाउनी हाले । 12 ितनीहरू सीनको मरुभिूमबाट िहडँे र दोफकामा छाउनी हाले । 13 ितनीहरू दोफकाबाट
िहडँे र आलशूमा छाउनी हाले । 14 ितनीहरू आलशूबाट िहडँे र रपीदीममा छाउनी हाल,े जहाँ मािनसहरूलाई िपउनलाई
पानी िथएन । 15 ितनीहरू रपीदीमबाट िहडँे र सीनकैो मरुभिूममा छाउनी हाले । 16 ितनीहरू सीनकैो मरुभिूमबाट िहडँे र
िक ोथ-ह ावामा छाउनी हाले । 17 ितनीहरू िक ोथ-ह ावाबाट िहडँे र हसरेोतमा छाउनी हाले । 18 ितनीहरू हसरेोतबाट
िहडँे र रत्मामा छाउनी हाले । 19 ितनीहरू रत्माबाट िहडँे र रम्मोन-फारेसमा छाउनी हाले । 20 ितनीहरू रम्मोन-फारेसबाट
िहडँे र लब् नामा छाउनी हाले । 21 ितनीहरू लब् नाबाट िहडँे र रस्सामा छाउनी हाले । 22 ितनीहरू रस्साबाट िहडँे र
केहलेातामा छाउनी हाले । 23 ितनीहरू केहलेाताबाट िहडँे र शपेरे पवर्तमा छाउनी हाले । 24 ितनीहरू शपेरे पवर्तबाट िहडँे
र हरादामा छाउनी हाले । 25 ितनीहरू हरादाबाट िहडँे र मखलेोतमा छाउनी हाले । 26 ितनीहरू मखलेोपबाट िहडँे र तहतमा
छाउनी हाले । 27 ितनीहरू तहतबाट िहडँे र तरेहमा छाउनी हाले । 28 ितनीहरू तरेहबाट िहडँे र िमत्कामा छाउनी हाले
। 29 ितनीहरू िमत्काबाट िहडँे र हशमोनामा छाउनी हाले । 30 ितनीहरू हशमोनाबाट िहडँे र मोसरेोतमा छाउनी हाले ।
31 ितनीहरू मोसरेोतबाट िहडँे र बन-ेयाकानमा छाउनी हाले । 32 ितनीहरू बन-ेयाकानबाट िहडँे र होर-हिगदगादमा छाउनी
हाले । 33 ितनीहरू होर-हिगदगादबाट िहडँे र योतबातामा छाउनी हाले । 34 ितनीहरू योतबाताबाट िहडँे र अ ोनामा छाउनी
हाले । 35 ितनीहरू अ ोनाबाट िहडँे र एस्योन -गबेरेमा छाउनी हाले । 36 ितनीहरू एस्योन -गबेरेबाट िहडँे र कादशेमा भएको
सीनको मरुभिूममा छाउनी हाले । 37 ितनीहरू कादशेबाट िहडँे र एदोमको िसमानामा पन होर पवर्तमा छाउनी हाले । 38 हारून
परम भकुो आज्ञामा होर पवर्तमािथ गए र इ ाएलका मािनसहरू िम बाट आएका चा लसौँ वषर्को पाँचौँ मिहनाको पिहलो
िदनमा त्यहाँ ितनको मतृ्य ु भयो । 39 हारूनको मतृ्य ु हुदँा ितनी १२३ वषर्का िथए । 40 कनानको भिूमको दिक्षणी मरुभिूममा
बस् ने अरादका कनानी राजाले इ ाएलका मािनसहरू आइरहकेा छन ्भन् ने सनुे । 41 ितनीहरू होर पवर्तबाट िहडँे र सलमोनामा
छाउनी हाले । 42 ितनीहरू सलमोनाबाट िहडँे र पनूोनमा छाउनी हाले । 43 ितनीहरू पनूोनबाट िहडँे र ओबोतमा छाउनी
हाले । 44 ितनीहरू ओबोतबाट िहडँे र मोआबको िसमानामा पन इयअेबारीममा छाउनी हाले । 45 ितनीहरू इयअेबारीमबाट
िहडँे र दीबोनगादमा छाउनी हाले । 46 ितनीहरू दीबोनगादबाट िहडँे र अल्मोन-िदब्लातमैमा छाउनी हाले । 47 ितनीहरू
अल्मोन-िदब्लातमैबाट िहडँे र नबेोको अिग ल्तर अबारीम पवर्तमा छाउनी हाले । 48 ितनीहरू अबारीमबाट िहडँे र यरीहोमा
यदर्न निजकैको मोआबको मदैानमा छाउनी हाले । 49 ितनीहरूले यदर्नको िकनारमा मोआबको मदैानमा बथे-यशीमोतदे ख
हािबल-िशि मसम्मै छाउनी हाले । 50 परम भु यरीहोमा यदर्न नदीको िकनारमा मोआबको मदैानमा मोशासगँ बोल्नभुयो,
51 “इ ाएलका मािनसहरूसगँ कुरा गर ्र ितनीहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू यदर्न तरेर कनानको मलुकुमा जान्छौ, ितमीहरूले
ितमीहरूभन्दा अिघ बस् ने सबै बािसन्दालाई धपाउनपुछर् । 52 ितमीहरूले ितनीहरूका सबै कँुिदएका ितमाहरू नष् ट गन ुर्पछर् ।
ितमीहरूले ितनीहरूका ढलौटे मिूतर्हरू र ितनीहरूका उच् च स्थानहरू नष् ट पान ुर्पछर् । 53 ितमीहरूले भिूमलाई कब्जा गन ुर्पछर्
र यसमा बसोबास गन ुर्पछर्, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई त्यो भिूम ितमीहरूको स्वािमत्वमा िदएको छु । 54 ितमीहरूले भिूमलाई
िच ा हालरे कुल-कुलअनसुार अशं बाँड्नपुछर् । ठुलो कुललाई भिूमको ठुलो अशं िदनपुछर् र सानो कुललाई भिूमको सानै अशं
िदनपुछर् । कुल-कुलअनसुारको िच ा जहाँ पछर्, त्यो त्यही कुलको हुने छ । ितमीहरूले भिूमलाई आ-आफ्नो कुलअनसुार
बाँड्ने छौ 55 तर यिद ितमीहरूले ितमीहरूभन्दा अिघका बािसन्दाहरूलाई धपाएनौ भन,े ितमीहरूले बस् न िदएका मािनसहरू
ितमीहरूका आखँाका किसङ्गरहरू र जीउमा िबझकेो काँढाहरूजस्ता हुने छन ्। ितनीहरूले ितमीहरू बसोबास गन भिूमलाई
क ठन बनाउने छन ्। 56 त्यसपिछ मलैे ती मािनसहरूलाई जे गन अिभ ाय राखकेो छु सो म ितमीहरूलाई पिन गन छु ।

34
1 परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दे र ितनीहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू कनान दशेमा

वशे गछ , त्यो दशे अथार्त ् कनानको भिूम र यसका िसमानाहरू ितमीहरूको स्वािमत्वमा हुने छ, 3 ितमीहरूका दिक्षणी
िसमाना सीनको मरुभिूमदे ख एदोमको िसमानासम्म हुने छ । पवूर्ितर दिक्षणी िसमानाको अन्त मतृ सागरको दिक्षणी िकनारासम्म
हुने छ । 4 ितमीहरूको िसमाना दिक्षणबाट अ बीमको डाँडा र सीनक मरुभिूम हुदँै जाने छ । त्यहाँबाट यो कादशे-बनितर
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रहसर-अ र र अज्मोनितर अिघ बढ्नछे । 5 त्यहाँबाट िसमाना अज्मोनबाट िम को खोलातफर् लाग् ने छ र समु मा अन्त हुने
छ । 6 प श् चमी िसमाना भमूध्य सागरको तट हुने छ । यो ितमीहरूको प श् चमी िसमाना हुने छ । 7 ितमीहरूका उ री िसमाना
भमूध्य सागरदे ख होर पवर्तितर जाने छ, 8 त्यसपिछ होर पवर्तबाट लबेो-हमातसम्म अिन सदादसम्म हुने छ । 9 अिन िसमाना
िस ोनितर अिघ बढ्ने छ र हसर -एनानमा टु ङ्गनछे । यो ितमीहरूको उ री िसमाना हुने छ । 10 ितमीहरूले ितमीहरूको
पवू िसमाना हसर-एनानदे ख दिक्षणमा सपामसम्म िचनो लगाउनपुछर् । 11 पवूर्ितरको िसमाना सपामदे ख तल झरेर ऐनको
पवूर्ितर पन रब्लासम्म जाने छ । 12 यो िसमाना िकन् नरेत समु को पवूर् िकनारसम्म अिघ बढ्ने छ । त्यो िसमाना यदर्न नदी
हुदँै मतृ सागरसम्म र मतृ सागरको पवू िकनाराबट तल झन छ । चारैितरका िसमानासिहतको यो ितमीहरूको दशे हुने छ ।
13मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा गरे र भन,े “ितमीहरूले िच ा ारा पाउने मलुकु यही हो, जसलाई साँढे नौ कुललाई
िदन परम भलुे आज्ञा िदनभुएको छ । 14 रूबनेका सन्तानहरूका कुलले ितनीहरूको कुलअनसुारको सम्पि को अशं, गादका
सन्तानहरूका कुलले ितनीहरूका कुलअनसुारको सम्पि को अशं र मनश्शकेा आधा कुलले ितनीहरूको भिूम पाएका छन ्
। 15 अढाइ कुलले ितनीहरूको िहस्सा यरीहोमा यदर्नपा र पवूर्ितर अथार्त ् सयू दय हुने िदशामा पाएका छन ् । 16 परम भु
मोशासगँ बोल्नभुयो, 17 “ितनीहरूको अशंको िन म्त भिूमको भाग लगाउनहेरूका नाउँ ियनै हुनः् पजुारी एलाजार र ननूका
छोरा यहोश ू । 18 ितनीहरूको वशंको िन म्त भिूम भाग लगाउन ितमीहरूले हरेक कुलबाट एक-एक जना अगवुा छान् नपुछर्
19 ती मािनसहरूका नाउँ ियनै हुनः् 20 यहूदाको कुलबाट यपनू् नकेा छोरो कालबे । 21 िशिमयोनको सन्तानहरूको कुलबाट
अम्मीहुदका छोरो शमेएुल, 22 बने्यामीनको कुलबाट िकसलोनका छोरो एलीदाद, दानको सन्तानहरूको कुलबाट एक जना
अगवुा योगलीका छोरो बकु् की, 23 योसफेका सन्तानहरू मनश्शकेा सन्तानरूका कुलको एक जना अगवुा एपोदका छोरो
हन् नीएल, 24 ए ाइमका सन्तानहरूका कुलबाट एक जना अगवुा िशप् तानको छोरो कमएूल, 25 जबलूनूका सन्तानक हरूका
कुलबाट एक जना अगवुा पनार्कको छोरो एलीजापान, 26 इस्साकारका सन्तानहरूका कुलबाट एक जना अगवुा अजानको
छोरो प ल्तएल, 27 आशरेको सन्ताहरूका कुलबाट एक जना अगवुा शलोमीको छोरो अहीहूद, 28 नप् तालीको सन्तानहरूको
कुलबाट एक जना अगवुा अम्मीहूदका छोरो पदहले ।” 29 परम भलुे यी मािनसहरूलाई कनानको भिूम भाग लगाउन र
इ ाएलका कुल-कुललाई ितनीहरूको अशं िदन आज्ञा िदनभुयो ।

35
1 परम भु यरीहोमा यदर्न निजकको मोआबको मदैानमा मोशासगँ बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूका

आ-आफ्नो भिूमको िहस्साबाट लवेीहरूलाई केही िदन आज्ञा दे । ितनीहरूले उनीहरूलाई बस् नको िन म्त सहरहरू र त्यसको
व रप र खकर् िदनपुछर् । 3लवेीहरूले बस् नलाई यी सहरहरू पाउने छन ।् ितनीहरूका गाईवस्तहुरू, भडेा-बा ाहरू र ितनीहरूका
सबै जनावरका िन म्त खकर् हुने छ । 4 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदने सहर व रप रका खकर् हरू सहरका पखार्लहरूदे ख बािहर
व रप र सबिैतर एक-एक हजार हातसम्म फै लएको हुने छ । 5 ितमीहरूले सहरको बािहरबाट पवूर्प दईु हजार हात,
दिक्षणप दईु हजार हात, प श् चमप दईु हजार हात र उ रप दईु हजार हात नाप् नपुछर् । यो ितनीहरूका िन म्त खकर् हरू
हुने छ । सहरचािह ँ िबचमा हुने छ । 6 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदने सहरहरूमध्ये छ वटाले शरण-नगरहरूको काम गन ुर्पछर्
। ितमीहरूले िदएका यी ठाउँहरूले कुनै मािनसलाई मान क् त भाग् न सक् ने ठाउँ हुनपुछर् । बया लसवटा सहर पिन िदन ू ।
7 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदने सहरहरू जम् मा अठचा लसवटा हुने छ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूका खकर् हरूसिहत
िदनपुछर् । 8 इ ाएलका मािनसहरूको ठुलो कुलसगँ धरैै भिूम हुने भएकोले धरैे सहरहरू िदनपुछर् । साना कुलहरूले कम सहरहरू
िदनपुछर् । हरेक कुलले आफूले ाप् त गरेको िहस्साअनसुार लवेीहरूको िन म्त िदनपुछर् । 9 त्यसपिछ परम भु मोशासगँ
बोल्नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूसगँ कुरा गर ् र ितनीहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू यदर्न तरेर कनानको भिूममा वशे
गछ , 11 ितमीहरूले ितमीहरूको िन म्त शरण-नगरको काम गन सहरहरू चनु् नपुछर्, जसमा कसलैाई अजानमा मारेको क् त
त्यो ठाउँमा भागरे जान सक्छ । 12 यी सहरहरू बदला लने क् तबाट बाँच् ने ितमीहरूको शरण-नगर हुनपुछर्, तािक दोष
लगाइएको क् त समदुायको साम ु न्यायको लािग खडा हुनअिग नमा रयोस ्। 13 ितमीहरूले छवटा सहरलाई शरण-नगरको
रूपमा छान् नपुछर् । 14 ितमीहरूले यदर्नपा र ितनवटा सहर र कनानको भिूममा ितनवटा सहर िदनपुछर् । ती शरण-नगर हुने छन ्
। 15 यी छवटा सहरले इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त, परदशेीहरूका िन म्त र ितमीहरूमाझ बसोबास गन जो कोहीको िन म्त
एउटा शरणको काम गनछ, जसमा कसलैाई अजानमा मान क् त भागरे जान सक्छ । 16 तर यिद दोष लगाइएको मािनसले
पीिडतलाई फलामको हितयारले हार गरेको छ भन,े र यिद त्यसले आ मण गरेको क् त मर् यो भन,े दोष लगाइएको क् त
हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 17 यिद दोष लगाइएको मािनसले कसलैाई आफ्नो हातमा भएको ढुङ्गाले कसलैाई मन
गरी हार गरेको छ भन,े र यिद त्यो क् त मर् यो भन,े त्यो दोष लगाइएको क् त हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 18 यिद
दोष लगाइएको क् तले कसलैाई काठको हितयारले हार गरेको छ भन,े र यिद त्यो क् त मर् यो भन,े दोष लगाइएको
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क् त हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 19 रगतको बदला लने क् तले हत्यारालाई मानर् सक्छ । त्यसले त्यसलाई
भटे्दा, रगतको बदला लने क् तले त्यसलाई मान ुर्पछर् । 20 यिद त्यसले ढुकेर बसी कसलैाई हार गछर् वा घणृा गरेर केही
कुराले आ मण गछर् भने र आ मण ग रएको क् त मछर् भन,े 21 वा यिद त्यसले घणृा गरेको क् तलाई आफ्नै हातले
हार गछर् अिन त्यो आ मणमा परेको क् त मछर् भन,े त्यसलाई हार गरेको दोष लगाइएको क् तलाई मान ुर्पछर् । त्यो

हत्यारा हो । रगतको बदला लने क् तले त्यसलाई भटे्दा मानर् सक्छ । 22 तर यिद दोष लगाइएको क् तले पवूर्घणृािवना
अचानक कुनै कुरा फ्याँक्दा ढुकेर नबसी नै आ मणमा परेको क् तलाई लाग्यो भन,े 23 वा यिद त्यसले आ मणमा परेका

क् तलाई नदखेी ढुङ्गा फ्याँक्दा लाग्छ र मछर्, अिन आ मणमा परेको क् त दोष लगाइएको क् तको श ु होइन भन;े
त्यसले त्यसलाई चोट परु् याउन खोिजरहकेो िथएन । तर आ मणमा परेको क् त मछर् भने यसो गन ुर्पछर् । 24 त्यस अवस्थामा
समदुायले दोष लगाइएको क् त र रगतको बदला लनिेबच यी िनयमहरूको आधारमा न्याय गन ुर्पछर् । 25 समदुायले दोष
लगाइएको क् तलाई रगतको बदला लने क् तको श क् तबाट छुटकारा िदनपुछर् । समदुायले त्यो दोष लगाइएको क् त
पिहले भागरे गएको शरण-नगरमा नै त्यसलाई फकार्उनपुछर् । त्यो त्यस बलेाको धान पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म त्यहीँ नै
बस् नपुछर्, जसलाई पिव तलेले अिभषके ग रएको िथयो । 26 तर यिद दोष लगाइएको क् त कुनै बखत त्यो भागरे गएको
सहरको िसमानाबािहर जान्छ, 27 र यिद रगतको बदला लनलेे त्यसलाई शरण-नगरको िसमानाबािहर फेला पाछर्, र यिद
त्यसले त्यो दोष लगाइएको क् तलाई माछर् भन,े रगतको बदला लने क् त हत्याको दोषी हुने छैन । 28 िकनभने त्यो
दोष लागकेो क् त धान पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म त्यसको शरण-नगरिभ नै बस् न ु पथ्य । धान पजुारीको मतृ्यपुिछ त्यो
दोष लागकेो क् त आफ्नो सम्पि भएको ठाउँमा फकर जान सक्छ । 29 यी िनयमहरू ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा
ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्मको िविधिवधान हुनपुछर् । 30 कुनै मािनसलाई मान हत्यारालाई साक्षीहरूले िदएको
माणअनसुार मान ुर्पछर् । तर एक जना मा साक्षीको माणमा कुनै पिन क् तलाई मान ुर् हुदनै । 31 साथै हत्याराको दोषीको

िन म्त ितमीहरूले कुनै िकिसको छुटकाराको मलू्य स्वीकार गन ुर्हुदँनै । त्यसलाई अवश्य नै मान ुर्पछर् । 32 शरण-नगरमा भागरे
गएको क् तको िन म्त ितमीहरूले छुटकाराको मलू्य स्वीकार गन ुर्हुदँनै । यसरी धान पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म ितमीहरूले
त्यसलाई आफ्नो जायदाद भएको ठाउँमा बसोबास गनर् िदनहुुदँनै । 33 ितमीहरू बसोबास गरेको भिूमलाई यसरी दिूषत नपार,
िकनभने हत्याराबाटको रगतले भिूमलाई दिूषत पाछर् । भिूममा रगत बगाएपिछ यसको िन म्त रगत बगाउने क् तको रगतले
बाहके कुनै िकिसमको ाय श् च गनर् सिकँदनै । 34 त्यसलैे ितमीहरू बसोबास गन भिूमलाई ितमीहरूले अशु पान ुर्हुदँनै,
िकनभने म यसमा बास गछुर् । म परम भु इ ाएलका मािनसहरूमाझ बास गछुर् ।

36
1 त्यसपिछ योसफेका सन्तानहरूका कुलका माकीरका (जो मनश्शकेो छोरा िथए) छोरा िगलादको कुलका पखुार्हरूका

अगवुाहरू आए अिन 2 मोशा र इ ाएलका मािनसहरूका पखुार्हरूका प रवारहरूको मखुहरूको साम ु भन,े “परम भलुे
हा ा मा लक तपाईंलाई इ ाएलका मािनसहरूलाई िच ा ारा भिूमको िहस्सा िदने आज्ञा िदनभुयो । हा ो भाइ सलोफादको
िहस्सा ितनका छोरीहरूलाई िदन परम भलुे तपाईंलाई आज्ञा गन ुर्भएको िथयो । 3 तर यिद ितनका छोरीहरूले इ ाएलका
मािनसहरूको अन्य कुलका परुुषसगँ िववाह गरे भन,े भिूमको ितनीहरूको िहस्सा हा ा पखुार्हरूको िहस्साबाट हट्ने छ । यो
ितनीहरू सहभागी हुने कुलको िहस्सामा थिपने छ । 4 यस अवस्थामा यो हा ो अशंको तोिकएको िहस्साबाट हट्ने छ । त्यस
अवस्थामा इ ाएलका मािनसहरूको पनुस्थार्पनाको वषर् आउँदा ितनीहरूको िहस्सा ितनीहरू जोिडने कुलमा नै गािभने छ ।
यसरी ितनीहरूको िहस्सा हा ो पखुार्को कुलको िहस्साबाट लिगने छ ।” 5 त्यसलैे मोशाले परम भकुो वचनमा इ ाएलका
मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “योसफेका सन्तानहरूका कुलले भनकेो कुरा सही हो । 6 सलोफादका छोरीको बारेमा परम भलुे
यो आज्ञा िदनहुुन्छ, 'ितनीहरू आफूलाई उ म लाग् ने मािनससगँ िववाह गरून,् तर ितनीहरूले आफ्ना िपताको प रवारिभ मा
िववाह गन ुर्पछर् ।' 7 इ ाएलका मािनसहरूको कुनै पिन अशं एउटा कुलबाट अक मा बद् ली गन ुर्हुदँनै । इ ाएलका मािनसहरूको
हरेक कुलले आ-आफ्नो पखुार्को कुलको अशंलाई िनरन्तरता िदनपुछर् । 8 आफ्नो कुलमा अशं पाउने हरेक मिहलाले आफ्नै
िपताको कुलको प रवारिभ मा िववाह गन ुर्पछर्, तािक इ ाएलका मािनस हरेकले आ-आफ्नो पखुार्हरूबाटको अशं पाओस ्।
9 कुनै पिन िहस्सा एउटा कुलबाट अक मा बद्ली गन ुर्हुदँनै । इ ाएलका मािनसको कुलको हरेकले आ-आफ्नो अशं सरुिक्षत
राख् नपुछर् ।” 10 त्यसलैे सलोफादका छोरीहरूले परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 11 सलोफादका छोरी महला, ितसार्,
होग्ला, िमल्का र नोआहले मनश्शकेा सन्तानहरूसगँ िववाह गरे । 12 ितनीहरूले योसफेका छोरा मनश्शकेा सन्तानहरूका
कुलहरूमा िववाह गरे । यसरी ितनीहरूको िहस्सा ितनीहरूको िपताको कुलिभ नै र ो । 13 परम भलुे मोशा ारा यरीहोमा
यदर्न निजक मोआबको मदैानमा इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुएका आज्ञाहरू र िनयमहरू ियनै हुन ्।
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वस्थाको पसु्तक
1यदर्न नदीको बेसँीको मदैानमा सपुको सामनु् ने अराबामा पारान, तोफेल,लाबान, हसरेोत र दीसाहाबका िबचमा यदर्नपा रको

उजाड-स्थानमा मोशाले सबै इ ाएलीलाई िदएका वचन ियनै हुन ्। 2 होरेबदे ख सइेर पवर्तको बाटो भएर कादशे-बनसम्म पगु् न
एघार िदन लाग्छ । 3चा लसौँ वषर्को एघारौँ मिहनाको पिहलो िदनमा मोशाले इ ाएलका सबै मािनसलाई परम भलुे ितनीहरूको
बारेमा मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा ितनले ितनीहरूलाई बताइिदए । 4 हशे्बोनमा बस् ने एमोरीहरूका राजा सीहोन र
ए ईको अस्तारोतमा बस् ने बाशानका राजा ओगलाई परम भलुे आ मण गन ुर्भएपिछ यो भएको िथयो । 5 यदर्नपा र मोआब
दशेमा मोशाले यी िनदशनहरू िदन थाल,े 6 “परम भु हा ा परमशे् वर यसो भन्दै होरेबमा हामीिसत बोल्नभुयो, 'ितमीहरू यस
डाँडामा बसकेो धरैे भइसकेको छ । 7 आफ्नो या ा सरुु गरी एमोरीहरूको पहाडी दशे र त्यसका छेउछाउका सबै ठाउँ अथार्त ्
यदर्न नदीको बेसँीको मदैान, पहाडी दशे, तराई, नगेवे र समु ीतटमा कनानीहरूको दशे र लबेनान र महानदी य ू े टससम्म
जाओ । 8 हरे, मलैे यो दशे ितमीहरूको साम ु रा खिदएको छु । परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अथार्त ्अ ाहाम, इसहाक
र याकूबिसत ितनीहरू र ितनीहरूका सन्तानहरूलाई िदने ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा गएर यसलाई कब्जा गर ।' 9 त्यस बलेा
मलैे ितमीहरूलाई यसो भने,ँ 'म एक्लै ितमीहरूलाई अगवुाइ गनर् स क्दन ँ । 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको
व ृ गराउनभुएको छ, अब हरे आज ितमीहरू आकाशका तारापञु् जजस्तै धरैे भएका छौ । 11 परम भु ितमीहरूका िपता-
पखुार्का परमशे् वरले आफूले ितज्ञा गरेअनसुार ितमीहरूलाई हजारौँ गणुा व ृ गरी ितमीहरूलाई आिशष ् िदनभुएको होस ् ।
12 तर म आफैले मा कसरी ितमीहरूका भार, ितमीहरूका बोझ र ितमीहरूका झगडाहरू बोक् न सक्छु ? 13 हरेक कुलबाट
ब ु मान ्मािनसहरू, समझश भएकाहरू र असल नाम चलकेाहरूलाई छान र म ितनीहरूलाई ितमीहरूका नायक िनय ु
गन छु ।' 14 ितमीहरूले जवाफ िदई मलाई भन्यौ, 'तपाईंले भन् नभुएको कुरो हा ो िन म्त असल छ ।' 15 त्यसलैे मलै े
ितमीहरूका कुलहरूबाट मखु्य मािनसहरू, ब ु मान ्मािनसहरू, असल नाउँ चलकेाहरूलाई छानी ितनीहरूलाई ितमीहरूका
नायक बनाएँ तािक ितनीहरूले कुल-कुलअनसुार हजार, सय, पचास र दसको रेखदखे गरून ्। 16 त्यस बलेा मलैे ितमीहरूका
न्यायकतार्हरूलाई यसो भनी आज्ञा िदएँ, 'ितमीहरूका दाजभुाइहरूका िबचमा भएको झगडालाई सनुी कुनै मािनस, भाइ र
ितमीहरूका परदशेीको िबचमा धािमर्कतापवूर्क न्याय गर । 17 झगदा हुदँा कसकैो पक्षपात नगर । साना-ठुला दवुकैो कुरामा
समान रूपमा ध्यान दओे । मािनसको अनहुारदे ख नडराओ िकनिक न्याय परमशे् वरको हो । ितमीहरूले िमलाउन नसक् ने
झगडा मकहाँ ल्याओ र म त्यो सनु् ने छु ।' 18 ितमीहरूले गन ुर्पन सबै कुरा मलैे त्यस बलेा नै ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको िथएँ ।
19 हामी होरेबबाट या ा गरी परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितमीहरूले दखेकेा िवशाल र डरलाग्दो
उजाड-स्थानबाट भएर एमोरीहरूको पहाडी दशेतफर् जाने बाटो लाग्यौँ अिन हामी कादशे-बन आइपगु्यौँ । 20 मलैे ितमीहरूलाई
भने,ँ 'ितमीहरू एमोरीहरूको पहाडी दशेमा आइपगुकेा छौ जनु दशे परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई िददँ ै हुनहुुन्छ । 21 हरे,
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यो दशे ितमीहरूका साम ु रा खिदनभुएको छ । ितमीहरूका िपता-पखुार्का परम भु परमशे् वरले
ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार मािथ उक्लरे यसको अिधकार गर । नडराओ, न त िनरुत्सािहत होओ ।' 22 ितमीहरू हरेक
मकहाँ आएर भन्यौ, 'हामीभन्दा अिगअिग मािनसहरू पठाऔ ँतािक ितनीहरूले हा ो िन म्त त्यस दशेको भदे लई हामीले त्यस
दशेलाई कसरी आ मण गन ुर्पछर् र हामी कुन-कुन सहरमा आइपगु् नपुन हो भन् ने बारेमा ितनीहरूले बताऊन ्।' 23 त्यो सल्लाहले
मलाई ज्यादै खसुी पार् यो । मलैे ितमीहरूमध्ये हरेक कुलबाट एक-एक गरी बा जना मािनस छाने ँ । 24 ितनीहरू पहाडी दशेमा
गए । ितनीहरू एश्कोलको बेसँीमा पगुी यसको जाससुी गरे । 25 ितनीहरूले आ-आफ्ना हातमा त्यस दशेका केही उत्पादनहरू
हामीकहाँ ल्याए । ितनीहरूले हामीकहाँ यस्तो समाचार पिन ल्याए, 'परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई िदन लाग् नभुएको
यो दशे असल छ ।' 26 तर ितमीहरूले आ मण गनर् इन्कार गरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आज्ञाको िवरु मा गयौ ।
27 ितमीहरूका पालहरूमा गनगन गद ितमीहरूले भन्यौ, “परम भलुे हामीलाई घणृा गन ुर्भएको छ । त्यसलै,े एमोरीहरूको
हातमा समु्पी हामीलाई नष् ट गनर् उहाँले हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुएको छ । 28 अब हामी कहाँ जान?े हा ा
दाजभुाइहरूले यसो भनी हामीलाई िनराश बनाएका छन,् 'ती मािनसहरू हामीभन्दा ठुला र अग्ला छन ्। ितनीहरूका सहरहरू
िवशाल छन ्र आकाशसम्मै पखार्ल लगाइएका छन ्। त्यस बाहके, त्यहाँ हामीले अनाकीहरूका सन्तानहरूलाई पिन दखेकेा
छौ'ँ ।” 29 तब मलैे ितमीहरूलाई भने,ँ 'भयभीत नहोओ, न त ितनीहरूदे ख डराओ । 30 ितमीहरूका अिगअिग जानहुुने
ितमीहरूका परम भु परमशे् वर नै ितमीहरूका पक्षमा लड्नहुुने छ जस्तो ितमीहरूकै आखँाका सामनु् ने िम मा ितमीहरूका िन म्त
उहाँले गन ुर्भएको िथयो । 31 ितमीहरू यस ठाउँमा नआइपगुञु् जलेसम्म बबुाले आफ्नो छोरोलाई बोकेजस्तै उजाड-स्थानसाथै
हरेक ठाउँमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बोक् नभुएको ितमीहरूले दखेकैे छौ ।' 32 यस वचनका बाबजतु
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पिन ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरमा िवश् वास गरेनौ 33जो रातमा आगो र िदनमा बादल बनरे ितमीहरूलाई छाउनी
बनाउने ठाउँ प ा लगाउन ितमीहरूका अिगअिग जानभुयो । 34 परम भलुे ितमीहरूको आवाज सनु् नभुयो र उहाँ रसाउनभुयो
। उहाँले शपथ खाएर भन् नभुयो, 35 'िनश् चय नै यो दषु् ट पसु्ताको एउटै मान्छेले पिन मलैे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदन्छु
भनकेो असल दशे दखे् ने छैन । 36 तर यपनु् नकेा छोरा कालबेले यो दशे दखे् नछे । त्यसले पणू र् रूपमा परम भलुाई प ाएकोले
म त्यसलाई र त्यसका सन्तानहरूलाई त्यसले पाइला टेकेको यो दशे िदने छु ।' 37 ितमीहरूका कारणले परम भु मिसत पिन
रसाउनभुयो, 'त ँ पिन त्यहाँ जाने छैनस ् । 38 मरेो साम ु खडा हुने ननूका छोरा यहोश ू त्यहाँ जाने छ । त्यसलाई उत्साह दे

िकनिक त्यसले यस दशेको कब्जा गनर् इ ाएललाई अगवुाइ गनछ । 39 यस बाहके, तरेा स-साना बालबा लकाहरू जसको
िवषयमा तैलँ े ितनीहरू िसकार हुने छन ्भनी बताएको िथइस,् जसिसत आज असल र खराबको ज्ञान छैन, ितनीहरू नै त्यहाँ जाने
छन ्। ितनीहरूलाई म यो दशे िदने छु र ितनीहरूले यसको अिधकार गन छन ्। 40 तर ितमीहरू भने फकर उजाड-स्थानको
बाटो हुदँ ै नकर् टहरूको समु को िदशातफर् जाओ ।' 41 तब ितमीहरूले मलाई जवाफ िदयौ, 'हामीले परम भकुो िवरु मा पाप
गरेका छौँ । हामी मािथ उक्लरे लडाइँ गन छौ,ँ र परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई गन ूर् भनी आज्ञा िदनभुएका सबै कुरा
हामी गनछौँ । ितमीहरूका िबचमा भएका हरेक परुुषले आ-आफ्नो हितयार उठाएर त्यस पहाडी दशेलाई आ मण गनर् तयार
भयौ । 42 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'ितनीहरूलाई भन,् “आ मण नगर;् लडाइँ नगर ्िकनिक म ितमीहरूसगँ हुने छैन,ँ र
ितमीहरू आफ्ना श हुरू ारा परािजत हुने छौ ।' 43 मलैे ितमीहरूलाई यसरी नै भने,ँ तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ । ितमीहरू
परम भकुो आज्ञाको िवरु मा गयौ । ितमीहरू हठी भयौ र त्यस पहाडी दशेलाई आ मण गनर् गयौ । 44 तर त्यस पहाडी दशेमा
बस् ने एमोरीहरू ितमीहरूको िवरु मा आएर ितमीहरूलाई मौरीलाई झै ँ लखटेे अिन सइेरदे ख होमार्सम्मै ितमीहरूलाई हार गरे ।
45 ितमीहरू फकर पमर भकुो साम ु रोयौ । तर पमर भलुे ितमीहरूको रुवाइ सनु् नभुएन, न त उहाँले ितमीहरूलाई ध्यानै िदनभुयो
। 46 त्यसलैे ितमीहरू कादशेमा धरैे िदनसम्म बस्यौ । ितमीहरूले त्यहाँ परैु िदनहरू िबतायौ ।

2
1 तब हामी परम भलुे मलाई भन् नभुएझै ँ नकर् टहरूको समु को िदशातफर् उजाड-स्थानमा या ा गर् यौँ । हामीले धरैे िदनसम्म

सइेर पवर्तको फन्को मार् यौँ । 2 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, ' 3 ितमीहरू धरैे िदनसम्म यस पवर्तको व रप र घमु्दै छौ
। अब उ रितर फकर् । 4 मािनसहरूलाई यसो भनी आज्ञा द,े 'ितमीहरू सइेरमा बस् ने एसावका सन्तानहरू अथार्त ् ितमीहरूका
दाजभुाइहरूको िसमाना पार गरेर जानपुछर् । ितनीहरू ितमीहरूदे ख डराउने छन ्। त्यसकारण सावधान होओ । 5 ितनीहरूसगँ
लडाइँ नगन ूर् िकनिक म ितनीहरूको कुनै पिन दशे ितमीहरूलाई िदने छैन ँ । पतैलाले टेक् ने ज ो ठाउँ पिन म ितमीहरूलाई िदने
छैन ँ । िकनिक मलैे सइेर पवर्त एसावको अिधकारमा िदएको छु । 6 ितमीहरूले खानका लािग पसैा ितरेर ितनीहरूबाट खाना
िकन् न ू । ितमीहरूले िपउनका लािग पसैा ितरेर ितनीहरूबाट पानी पिन िकन् न ू । 7 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूका हातका सबै काममा ितमीहरूलाई आिशष ्िदनभुएको छ । यो ठुलो उजाड-स्थानको या ाभ र उहाँले
ितमीहरूको हरेचाह गन ुर्भएको छ । यी चा लस वषर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूिसत हुनभुएको छ, र ितमीहरूलाई
कुनै कुरोको कमी भएको छैन' ।” 8 त्यसलैे हामी सइेरमा बस् ने एसावका सन्तानहरू अथार्त ्हा ा दाजभुाइहरूका िसमानाहरू
भएर गयौँ । यो ठाउँ एलात र एस्योन-गबेरे अिन अराबाट पर पछर् । तब हामी फकर मोआबको उजाड-स्थानको बाटो लाग्यौँ
। 9 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'मोआबलाई दःुख नद,े र ितनीहरूिसत लडाइँ नगर ्। म त्यसको दशे ितमीहरूको आफ्नो
अिधकार हुनलाई िदन् न ँ िकनभने मलै े आर सहरलाई लोतका सन्तानहरूको अिधकार हुनलाई िदएको छु ।' 10 (पिहले त्यहाँ
एमीहरू बस्थे जनु जाित परा मी, असङ्ख्य र अनाकीहरूजस्तै अग्ला-अग्ला िथए । 11 अनाकीहरूझै ँ यी मािनसहरू पिन
रपाईहरू हुन ्भनी ठािनन्छ, तर मोआबीहरूले ितनीहरूलाई एमी भन्थे । 12 सइेरमा पिहले होरीहरू पिन बस्थ,े तर एसावका
सन्तानहरूले ितनीहरूलाई धपाए । ितनीहरूले होरीहरूलाई त्यहाँबाट िनकाली ितनीहरूको ठाउँमा बसोबास गरे जस्तो परम भलुे
इ ाएललाई ितनीहरूको अिधकारको रूपमा यो दशे िदनभुएको िथयो ।) 13 'अब उठेर जरेेद खोला पा र जाओ ।' त्यसलैे
हामी जरेेद खोला पा र गयौँ । 14 कादशे-बनबाट जरेेद खोला पा रसम्म आउन हामीलाई अठितस िदन लाग्यो । त्यस
बलेासम्म परम भलुे शपथ खानभुएझै ँ लडाइँको लािग योग्य सबै मािनसको त्यो पसु्ता नष् ट भइसकेको िथयो । 15 त्यस बाहके,
ितनीहरूलाई नष् ट नपारूञ् जले परम भकुो हात त्यो पसु्ताको िवरु मा िथयो । 16 जब मािनसहरूका िबचबाट लडाइँको लािग
योग्य सबै मािनस मरेर गए, 17 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, 18 'आज ितमीहरूले मोआबको िसमाना आर सहरलाई
पार गन ुर्पछर् । 19 ितमीहरू अम्मोनका मािनसहरूको िसमानामा आइपगु्दा ितनीहरूलाई दःुख नदओे वा ितनीहरूिसत लडाइँ
नगर । अम्मोनीहरूको कुनै पिन भिूम म ितमीहरूको अिधकारको रूपमा िदन् न ँ । िकनिक मलैे यो दशे लोतका सन्तानहरूलाई
अिधकारको रूपमा िदएको छु ।' 20 (त्यसलाई पिन रपाईहरूको दशे ठािनन्थ्यो । त्यहाँ पिहले रपाईहरू बस्थ,े तर अम्मोनीहरूले
ितनीहरूलाई जमजमु्मीहरू भन्दथे । 21 ितनीहरू परा मी, असङ्ख्य र अनाकीहरूझै ँ अग्ला-अग्ला िथए । तर परम भलुे
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अम्मोनीहरूकै सामनु् ने ितनीहरूलाई नष् ट ग रिदनभुयो र ितनीहरूले ियनीहरूलाई धपाएर ितनीहरू ियनीहरूको ठाउँमा बसे ।
22 परम भलुे सइेरमा बस् ने एसावका सन्तानहरूकै सामनु् ने होरीहरूलाई नष् ट गरी ितनीहरूको ठाउँमा ियनीहरूलाई राख् नहुुदँा
ियनीहरूका लािग पिन यसै गन ुर्भयो । ियनीहरू आजसम्म यहाँ बसोबास गद छन ् । 23 गाजासम्म टाढा गाउहँरूमा बस् ने
अव्वीहरूलाई कप् तोरबाट आएका कप् तोरीहरूले नष् ट पारी ितनीहरूको ठाउँमा बसोबास गरे ।) 24 'अब उठेर आफ्ना या ा
थाल अिन अन नको बेसँी पार गर । हरे, मलैे हशे्बोनका राजा एमोरी सीहोन र त्यसको दशे ितमीहरूलाई िदएको छु । यसलाई
कब्जा गनर् थाल र त्योिसत लडाइँ गर । 25 परैु आकाशमिुन भएका जाित-जाितहरूमा म ितमीहरूको डर र ास हाल्न सरुु
गन छु । ितनीहरूले ितमीहरूको बारेमा भएको खबर सनुरे थरथर काम् ने छन ्अिन ितमीहरूको कारणले िवच लत हुने छन ्।'
26 मलैे कदमेोतको उजाड-स्थानबाट हशे्बोनका राजा सीहोनलाई शा न्तका वचनहरूसिहत सन्दशेवाकहरू पठाएँ, 27 'मलाई
तपाईंको दशे भएर जान िदनहुोस ्। म लोकमागर् भएर जानछुे । म दािहने र दे े लाग् ने छैन ँ । 28 खानको लािग तपाईंले मलाई
पसैामा खाना बचे्नहुुने छ र िपउनको लािग पसैामा पानी िदनहुुने छ । केवल मलाई तपाईंको दशे भएर जान िदनहुोस ्29 । जसरी
सइेरमा बस् ने एसावका सन्तानहरू र आर सहरमा बस् ने मोआबीहरूले मरेो िन म्त गरेथे त्यसै गरी मलैे यदर्न पार गरी परम भु
हा ा परमशे् वरले हामीलाई िदनहुुने दशेमा नपगुसेम्म त्यसै गन ुर्होस ् ।' 30 तर हशे्बोनका राजा सीहोनले हा ो कुरा सनुनेन ् र
हामीलाई ितनको बाटो भएर जान िदएनन ्। िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनको मन कठोर बनाइिदनभुएको िथयो
र ितनको हृदय हठी बनाइिदनभुएको िथयो तािक ितमीहरूको श ारा उहाँले ितनलाई परािजत गन ुर्भएको होस ्जस्तो उहाँले
आजको िदनसम्म गन ुर्भएको छ । 31 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'हरे,् मलैे तरैे सामनु् ने सीहोन र त्यसको दशे तलँाई िदन
थालकेो छु । यस दशेमािथ तरेो अिधकार होस ्भनरे यसलाई कब्जा गनर् थाल ्।' 32 तब सीहोन आफ्ना सबै मािनस लएर
यहसा भन् ने ठाउँमा हा ो िवरु मा लड्न आए । 33 परम भु हा ा परमशे् वरले ितनलाई हा ो हातमा स ु म्पिदनभुयो र हामीले
ितनी, ितनका छोराहरू र ितनका सबै मािनसलाई परािजत गर् यौँ । 34 त्यस बलेा हामीले ितनका सबै सहर कब्जा गरी हरेक
सहर, परुुष र स् ीहरू अिन बालबच् चाहरूलाई पणूर् रूपले नष् ट पार् यौँ । एउटै पिन बाँचने । 35 आफ्ना िन म्त लटुको मालको
रूपमा लगकेा गाईवस्त ु र सहरबाट ल ु टएका मालहरू मा हामीले लयौँ । 36 अन न बेसँीको छेउमा भएको अरोएरदे ख र
बेसँीमा भएको सहरदे ख िगलादसम्म हामीले कब्जा गनर् नसक् ने कुनै सहर िथएन । परम भु हा ा परमशे् वरले ती हा ा हातमा
िदनभुयो । 37 केवल अम्मोनका सन्तानहरूको दशेसाथै यब्बोक नदीका सबै िकनाराका जग्गा अिन पहाडी दशेका सहरहरू
जहाँ परम भु हा ा परमशे् वरले जान हामीलाई िनषधे गन ुर्भयो िथयो, त्यहाँ ितमीहरू गएनौ ।

3
1 तब हामी फकर बाशानको बाटोतफर् लाग्यौँ । बाशानका राजा ओग र ितनका मािनसहरू ए ईमा हामीलाई आ मण गनर्

आए । 2 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'त्यसदे ख नडरा । िकनिक मलैे तलँाई त्यसमािथ िवजय िदएको छु, र तरेा सबै मािनस
र त्यसको भिूम तरेो िनयन् णमा रा खिदएको छु । तैलँ े हशे्बोनमा बस् ने एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई गरेजस्तै त्यसलाई गन
छस ् ।' 3 त्यसलैे परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई बाशानका राजा ओग र ितनका सबै मािनसमािथ िवजय िदनभुई हा ो
िनयन् णमा िदनभुयो । हामीले एउटै पिन नछािड ितनका मािनसहरूलाई मार् यौँ । 4 त्यस बलेा हामीले ितनका सबै सहर कब्जा
गर् यौँ । हामीले बाशानमा अग बको राज्यसाथै ओगको राज्य गरी एउटै पिन नछािड सबै साठीवटा सहरलाई कब्जा गर् यौँ ।
5 यी सबै सहर अग्ला-अग्ला पखार्लले घे रएका, वशे ार र बारहरू भएका सहरहरू िथए । यीबाहके पखार्ल नलगाइएका
धरैे सहरहरू पिन िथए । 6 हामीले हशे्बोनका राजालई गरेजस्तै ितनीहरूका परुुष र स् ीहरूसाथै स-साना बालबच् चालाई पणूर्
रूपमा नष् ट पार् यौँ । 7 तर सबै गाईवस्त ु र सहरका धनमाल भने लटुको मालको रूपमा हामीले लयौँ । 8 त्यस बलेा हामीले
एमोरीहरूका दईु राजाका हातबाट यदर्न पा रको अन नको बेसँीदे ख हमे न डाँडासम्मको दशे कब्जा गर् यौँ । 9 (हमे नलाई
सीदोनीहरूले िस रओन र एमोरीहरूले सनेीर भन्दछन)् । 10 हामीले तराईका सबै सहर, सबै िगलाद, सबै बाशान, सलका
र ए ईसम्मका इलाकाहरू अिन बाशानमा भएका ओग राज्यका सबै सहर कब्जा गर् यौँ । 11 (रपाईहरूमा केवल बाशानका
राजा जीिवत रहे । ितनको पलङ्ग फलामको िथयो । मािनसहरूको नापअनसुार यो नौ हात लामो र चार हात चौडा िथयो ।
के अम्मोनका सन्तानहरू रब्बामा नै बस्थनेन ् र?) 12 त्यस बलेा हामीले अिधकारको रूपमा लएको दशे अथार्त ्अन नको
बेसँीनरे अरोएरदे ख िगलादको पहाडी दशेको आधा भाग र यसका सहरहरू मलैे रूबनेीहरू र गादीहरूलाई िदएँ । 13 िगलादको
बाँकी भाग र सम्पणूर् बाशान अथार्त ्ओगको राज्य (अग बको सम्पणूर् राज्य र सम्पणूर् बाशान) मलैे मनश्शकेो आधा कुललाई
िदएँ । (उही क्षे लाई रपाईहरूको दशे भिनन्छ । 14 मनश्शकेा सन्तान याईरले गशरूी र माकातीहरूको िसमानासम्म अग बको
सारा राज्य कब्जा गरे । ितनले त्यस क्षे र बाशानलाई आफ्नै नाउँ ारा हब्बात-याईर नाउँ िदए जसलाई आजसम्म उही नामले
िचिनन्छ ।) 15 मलैे िगलादचािह ँ माकीरलाई िदएँ । 16 रूबनेीहरू र गादीहरूलाई मलैे िगलाददे ख अन न बेसँीसम्म (बेसँीको
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मध्य भाग त्यस इलाकाको िसमाना िथयो) र यब्बोक नदी (जनु अम्मोनीहरूको िसमाना िथयो) िदएँ । 17 यसको अक िसमाना
िकन् नरेतदे ख िपसगा टापकुो पवूर्प रहकेो भीरमिुन अराबा समु (अथार्त ख्ारा समु ) सम्म अथार्त य्दर्न नदीको बेसँीको मदैान
िथयो । 18 त्यस बलेा मलैे ितमीहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदएँ, 'परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई यो दशे अिधकार
गनर् िदनभुएको छ । सबै यो ाहरू इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ् ितमीहरूका दाजभुाइहरूका साम ु हितयार िभरेर जानपुछर् ।
19 तर ितमीहरूका पत् नीहरू, ितमीहरूका बालबच् चाहरू र ितमीहरूका गाईवस्त ु (ितमीहरूिसत थु ै गाईवस्त ु छन ्भनी मलाई
थाहा छ) मलैे ितमीहरूलाई िदएका सहरहरूमा बस् ने छन ्। 20 परम भलुे ितमीहरूलाई झै ँ ितमीहरूका दाजभुाइहरूलाई िव ाम
निदनभुएसम्म र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने यदर्नपा रको भिूम ितमीहरूलाई अिधकार गनर् निदनभुएसम्म ितमीहरूले यसो
गन ूर् । तब मलैे ितमीहरूलाई अिधकारमा िदएको दशेमा ितमीहरू हरेक फकर आउने छौ ।' 21 त्यस बलेा मलैे यहोशलूाई
यसो भनरे आज्ञा िदएँ, 'परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यी दईु राजालाई गन ुर्भएका सबै कुरा ित ो आफ्नै आखँाले दखेकेा
छन ्। अब ितमीहरू पा र जाँदा सबै राज्यलाई पिन परम भलुे उही गन ुर्हुने छ । 22 ितनीहरूदे ख नडराओ िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर नै ितमीहरूको पक्षमा लड्नहुुने छ ।' 23 त्यस बलेा मलैे परम भलुाई यसो भनरे िबन्ती चढाएँ, 24 'हे
परम भु परमशे् वर, तपाईंले आफ्ना दासलाई तपाईंको महान ्ता र तपाईंको श शाली हात दखेाउन थाल्नभुएको छ िकनिक
स्वगर् र पथृ्वीमा त्यस्तो कुनचािह ँ दवे छ जसले तपाईंले गन ुर्भएका श शाली कायर्हरू गनर् सक्छ? 25 म िबन्ती गदर्छु, िक
मलाई पा र गएर यदर्नपा रको त्यो दशे, असल पहाडी दशे र लबेनान पिन दखे् न िदनहुोस ् ।' 26 तर ितमीहरूका कारणले
परम भु मिसत रसाउनभुयो । उहाँले मरेो कुरा सनु् नभुएन । परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'तरेो लािग यित नै पयार्प् त होस ् ।
अबदे ख उसो यस िवषयमा मिसत नबोल ् । 27 िपसगाको टाकुरामा उक्लरे तरेा आखँा प श् चमितर, उ रितर, दिक्षणितर र
पवूर्ितर लगा । तरेा आखँाले हरे ्िकनिक त ँ यदर्नपा र जान पाउने छैनस ्। 28 बरु, यहोशलूाई िनदशन िदन ू र त्यसलाई उत्साह
िदएर ब लयो पान ूर् िकनिक त्यो यो जाितको अिगअिग पा र जाने छ, र त्यसले नै त ैलँ े दखेकेो यो दशे ितनीहरूलाई अिधकार
गनर् लाउने छ ।' 29 त्यसलैे हामी बथे-पोरको सामनु् नकेो बेसँीमा बस्यौँ ।

4
1 अब हे इ ाएली हो, मलैे ितमीहरूलाई िसकाउनै लागकेा िविधिवधानहरूलाई सनु । ितनको पालन गरी ितमीहरू जीिवत

होऊ र परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार गर ।
2 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका वचनहरूमा नथप् न ू न त तीबाट घटाउन ू तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
िदन लाग् नभुएका आज्ञाहरू ितमीहरूले पालन गनर् सक । 3 बाल-पोरको कारणले परम भलुे के गन ुर्भयो, त्यो ितमीहरूका
आखँाले दखेकेा छन ्। पोरको बाल दवेतालाई प ाउने सबै मािनसलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूकै िबचबाट
नष् ट पा रिदनभुयो । 4 तर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरिसत टाँिसनहेरूमध्ये हरेक आज जीिवत छ । 5 हरे, परम भु मरेा
परमशे् वरले मलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मलै े ितमीहरूलाई िविधिवधानहरू िसकाएको छु, िक ितमीहरूले अिधकार गनर् लािगरहकेो
दशेमा ितमीहरू वशे गदार् ितमीहरूले ती पालन गन ुर्पछर् । 6 त्यसकारण ती मान र पालन गर । िकनिक जाित-जाितहरूको
द ृ ष् टमा यो ितमीहरूको ब ु र समझश हुने छ जसले यी सबै िविधिवधानको बारेमा सनुरे यसो भन् ने छन,् 'िनश्यच न,ै यो
महान ्जाित ब ु मानी र समझश भएको जाित रहछे ।' 7 िकनिक हामीले जिहलसेकैु पकुारा गदार् हा ा परम भु परमशे् वर
जि निजक हुनहुुन्छ, त्यित अक कुन जाितको ईश् वर निजक छ ? 8आज मलैे ितमीहरूका साम ु रा खरहकेो यो वस्थाजस्तै
धािमर्क िविधिवधान भएको कुनचािह ँअक महान ्जाित छ ? 9 केवल ध्यान दओे र आ-आफूलाई होिसयारीपवूर्क पहरा दओे
तािक ितमीहरूका आखँाले दखेकेा कुराहरू ितमीहरूले निबसर् र ितमीहरूका जीवनभ र ती ितमीहरूका दयबाट नजाऊन ्।
बरु, ती ितमीहरूका छोराछोरीहरू र नाितनाितनाहरूलाई िसकाओ । 10 होरेबमा ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु
उिभएको िदनमा परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, 'मािनसहरूलाई जम्मा गर र् म ितनीहरूलाई मरेा वचन सनु् ने बनाउने छु तािक
यस पथृ्वीमा ितनीहरू बाचञु् जलेसम्म ितनीहरूले मरेो भय मान् न िसकून ् र ितनीहरूका छोराछोरीहरूलाई िसकाउन सकून ् ।'
11 ितमीहरू पवर्तको फेदको निजक आएर उिभयौ । पवर्तमा आगो दन्केर आकाशको िबचसम्मै पगु्यो,अिन बाक्लो अन्धकार र
बादल छायो । 12आगोको िबचबाट परम भु ितमीहरूिसत बोल्नभुयो । ितमीहरूले बो लएको वचनको आवाज सनु्यौ तर त्यहाँ
ितमीहरूले कुनै स्वरूप दखेनेौ । ितमीहरूले आवाज मा ै सनु्यौ । 13उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूले पालन गन ुर्पन उहाँको करार
अथार्त ् दस आज्ञाको घोषणा गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई दईुवटा िशला-पाटीमा लखे् नभुयो । 14 ितमीहरूलाई िविधिवधानहरू
िसकाउन त्यस बलेा परम भलुे मलाई आज्ञा िदनभुयो तािक पा र गएर ितमीहरूले अिधकार गनर् लािगरहकेो दशेमा ती पालन
गनर् सक । 15 त्यसलैे ितमीहरूले आ-आफूलाई ध्यान दओे िकनिक त्यस िदन होरेबमा परम भु आगोको िबचबाट ितमीहरूिसत
बोल्नहुुदँा ितमीहरूले कुनै स्वरूप दखेनेौ । 16 कुनै परुुष वा स् ीको स्वरूपमा वा खोपरे कुनै पिन ितमा बनाएर वा 17 पथृ्वीमा
कुनै पशकुो स्वरूप वा आकाशमा उड्ने कुनै चराचरुुङ्गी वा 18 भइँुमा घ ने कुनै पिन ाणी वा पथृ्वीमिुन पानीमा भएको
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कुनै पिन माछाको ितमा बनाएर ितमीहरूले आफूलाई ष् ट नपार । 19 परैु आकाशमिुन सबै जाितलाई परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले िदनभुएका सयूर्, चन् मा वा ताराहरूसाथै सबै आकाशीय िपण्डहरू दखेरे ितनको पजुा आराधना गनर् आफ्ना आखँा
मािथ नउठाओ । 20 तर परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नै िनज सम्पि (जस्तो आज ितमीहरू छौ) बनाउन आगोको भ ी
अथार्त ्िम बाट िनकालरे ल्याउनभुएको छ । 21 ितमीहरूका कारणले परम भु मिसत रसाउनभुयो । म यदर्नपा र जान नपाउने
र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सम्पि को रूपमा ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा जान नपाउने गरी उहाँले शपथ खानभुयो ।
22 बरु, म यस दशेमै मन ुर्पछर् । म यदर्नपा र जान पाउने छैन ँ । तर ितमीहरू त्यस असल दशेमा गएर त्यसको अिधकार गन
छौ । 23 सावधान बस तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूिसत बाँध् नभुएको करार ितमीहरूले नभलु र परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िनषधे गन ुर्भएको कुनै पिन कुराको ितमिूतर् नबनाओ । 24 िकनिक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर भस्म पान आगो र डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ । 25 ितमीहरूले छोराछोरीहरू र नाितनाितनाहरू जन्माइसकेपिछ ितमीहरू
लामो समयसम्म त्यस दशेमा बस्दा ितमीहरूलेआफूलाई ष् ट पारी खोपरे कुनै पिन कुराको ितमिूतर् बनाएर परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको द ृ ष् टमा दषु् ट काम गरी उहाँलाई िच ायौ भने म आज स्वगर् र पथृ्वीलाई ितमीहरूका िवरु मा साक्षी राख्दछु,
26 िक जनु दशे अिधकार गनर् ितमीहरू यदर्नपा र जाँदै छौ त्यस दशेबाट ितमीहरू चाँडै नै पणू र् रूपमा नष् ट हुने छौ । त्यहाँ
ितमीहरू लामो समयसम्म बाँच्ने छैनौ, तर ितमीहरू पणूर् रूपमा नष् ट हुने छौ । 27 परम भलुे ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका
िबचमा िततर-िबतर पा रिदनहुुने छ, र उहाँले ितमीहरूलाई धपाउनभुएका जाितहरूका िबचमा ितमीहरूको सङ्ख्या थोरै हुने
छ । 28 त्यहाँ ितमीहरूले मािनसहरूका हातले बनाइएका काठ र ढुङ्गाका अन्य दवेताहरूको सवेा गन छौ जसले न दखे्छन ्न
सनु्छन ्न खान्छन ्न त स ुघँ्छन ्। 29 तर त्यहीँबाट नै ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको खोजी गन छौ र ितमीहरूका
सारा दय र सारा ाणले उहाँको खोजी गदार् ितमीहरूले उहाँलाई भे ाउने छौ । 30 ती पिछल्ला िदनमा ितमीहरू सङ्कष् टमा
हुदँा र यी सबै कुरा ितमीहरूमा आइपदार् ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरमा फक उहाँको आवाज सनु् ने छौ । 31 िकनिक
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर कृपाल ु हुनहुुन्छ । उहाँले ितमीहरूलाई त्याग् नहुुने छैन न त नष् ट गन ुर्हुने छ न ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएको करारलाई भलु्नहुुने छ । 32अब के पिहले किहल्यै यस्तो महान घ्टना भएको िथयो वा यस्तो किहल्यै
सिुनएको िथयो ? ितमीहरूभन्दा अिग िबतकेा िदनहरू अथार्त ्परमशे् वरले पथृ्वीमा मािनस सजृनभुएको िदनको बारेमा सोधपछु
गर । आकाशको एक छेउदे ख अक छेउसम्म सोधपछु गर । 33 ितमीहरूले सनुजेस्तै आगोको िबचबाट परमशे् वर बोल्नभुएको
सनुरे के कुनै जाित किहल्यै जीिवत भएको छ ? 34 वा िम मा ितमीहरूका आखँाकै सामनु् ने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
गन ुर्भएझै ँ परीक्षा, िचन्ह, आश् चायर्, लडाइँ, श शाली हात, पसा रएको पाखरुा र महान ् ासहरू ारा अक जाितको िबचबाट
आफ्नो लािग एउटा जाितलाई लएर आउन के परमशे् वरले किहल्यै कोिसस गन ुर्भएको छ ? 35 ितमीहरूलाई नै यी कुराहरू
दखेाइए तािक ितमीहरूले परम भु नै परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँबाहके अरू कोही ईश् वर छैन भनी ितमीहरूले जान् न सक ।
36 ितमीहरूलाई िनदशन िदन उहाँले स्वगर्बाट आफ्नो आवाज ितमीहरूलाई िदनभुयो । पथृ्वीमा उहाँले आफ्नो दन्कने आगो
ितमीहरूलाई दखेाउनभुयो । ितमीहरूले आगोको िबचबाट उहाँका वचन सनु्यौ । 37 उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
मे गन ुर्भएकाले उहाँले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई चनु् नभुयो अिन उहाँको उप स्थित र महाश सिहत ितमीहरूलाई िम बाट

ल्याउनभुयो । 38 उहाँले ितमीहरूकै साम ु ितमीहरूभन्दा श शाली र महान ् जाितलाई धपाइिदनभुयो तािक ितमीहरूलाई
िभ ल्याई सम्पि को रूपमा ितनीहरूको दशे िदन सकून ्जस्तो आज उहाँले गन ुर्भएको छ । 39 त्यसकारण आज यो जान र
दयमा राख िक परम भु नै मािथ स्वगर् र तल पथृ्वीमा परमशे् वर हुनहुुन्छ र अरू कोही छैन । 40 आज मलैे ितमीहरूलाई

िदएका िविधिवधानहरू ितमीहरूले पालन गर तािक ितमीहरू र ितमीहरू पिछ आउने ितमीहरूका छोराछोरीहरूको भलो होस ्
अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सदाको िन म्त ितमीहरूलाई िदनभुएको दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो होस ्।” 41 तब
मोशाले यदर्नको पवूर्प ितनवटा सहर छाने 42 तािक कुनै पिन ले पिहले दशु्मनी नभएका अक लाई अजान
अवस्थामा मारेको खण्डमा त्यहाँ भागरे जान सकोस ् । यी सहरमध्ये कुनै एउटामा भागरे त्यसले आफ्नो ज्यान बचाउन
सक्थ्यो । 43 यी सहरहरू ियनै िथएः रूबनेीहरूका लािग उजाड-स्थानमा मदैानको बसेरे, गादीहरूका लािग िगलादको रामोत
र मनश्शकेा सन्तानहरूका लािग बाशानको गोलान । 44 मोशाले इ ाएलका मािनसहरूका साम ु रा खिदएको वस्था यही
हो । 45 इ ाएलीहरू िम बाट आउँदा ितनले ितनीहरूलाई िदएका करारका आज्ञाहरू, वस्थाहरू र अन्य आज्ञाहरू यी नै
हुन ् । 46 ितनीहरू हशे्बोनमा बस् ने एमोरीहरूका राजा सीहोनको दशे बथे-पोरको सामनु् ने यदर्नको पवूर्प छदँा मोशाले यी
आज्ञाहरू िदएका िथए । मोशा र इ ाएलीहरू िम बाट आउँदा ितनले यी राजालाई हराएका िथए । 47 ितनीहरूले ितनको दशे
र बाशानका राजा ओगको दशेमािथ अिधकार गरे । यी एमोरीहरूका दईु राजा िथए जो यदर्नपा र पवूर्प बस्थे । 48 यो क्षे
अन नको बेसँीको छेउमा रहकेो अन नदे ख िसयोन पवर्त (अथार्त ्हमे न पवर्त) सम्म 49 र यदर्नपा र पवूर्प यदर्न नदीको
बेसँीको मदैानका सबै भभूागदे ख अराबाको समु सम्म र िपसगा टापकुो िभरसम्म पथ्य ।
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5
1 मोशाले सारा इ ाएलीलाई बोलाएर भन,े “हे इ ाएल हो, आज मलैे ितमीहरूलाई िदने िविधिवधानहरू सनु तािक ितनलाई

जानरे ितमीहरू आज्ञाकारी बन् न सक । 2 परम भु हा ा परमशे् वरले होरेबमा हामीिसत करार बाँध् नभुयो । 3 परम भलुे यो
करार हा ा िपता-पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएन, आज हामी बाँचकेाहरू सबिैसत बाँध् नभुयो । 4 पवर्तमा परम भु आगोको िबचबाट
ितमीहरूिसत आमनसेामने बोल्नभुयो । 5 त्यस बलेा उहाँको वचन कट गनर् म परम भु र ितमीहरूका िबचमा उिभएँ िकनिक
आगोको कारणले गदार् ितमीहरू डराएका िथयौ, र ितमीहरू पवर्तमा उक्लरे गएनौ) । परम भलुे भन् नभुयो, 6 'ितमीहरूलाई
िम दशे अथार्त ्दासत्वको दशेबाट ल्याउने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 7 ितमीहरूले मरेो साम ु अन्य कुनै दवेी-दवेता
नमान् न ू । 8 आफ्नो िन म्त खोपरे मािथ स्वगर्मा वा तल पथृ्वीमा वा पानीमिुन भएको कुनै पिन थोकको ितमिूतर् नबनाउन ू
। 9 ितनीहरूका साम ु निनहुरन ू न त ितनीहरूको सवेा गन ूर् िकनिक म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर डाही परमशे् वर हु ँ । म
मलाई घणृा गन िपता-पखुार्हरूको दषु् टताको दण्ड ितनीहरूका सन्तानहरूको ते ो र चौथो पसु्तासम्म िदने छु । 10 तर मलाई
मे गन र मरेा आज्ञाहरू पालन गन हजारौँ पसु्तासम्म म मरेो करारको िवश् वसनीयता दखेाउने छु । 11 परम भु ितमीहरूका

परमशे् वरको नाउँ थर्मा न लन ू िकनिक मरेो नाउँ थर्मा लने जोसकैुलाई पिन म िनरपराध छोड्ने छैन ँ । 12 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा िदनभुएमतुािबक शबाथ-िदन पिव राख् न याद राख् न ू । 13 ितमीहरूले छ िदनसम्म
प र म गन ुर्पछर् र ितमीहरूका सबै काम गन ुर्पछर् । 14 तर सातौँचािह ँ िदन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको शबाथ हो ।
यस िदनमा ितमीहरूल,े ितमीहरूका छोराछोरी वा ितमीहरूका कमारा-कमारी वा ितमीहरूका गोरु, वा ितमीहरूका गधा वा
ितमीहरूका कुनै पिन गाईवस्त ु वा ितमीहरूको सहरिभ भएका परदशेीले कुनै काम नगरोस ् । ितमीहरूका कमारा-कमारीले
पिन ितमीहरूसगँै िव ाम गरून ्। 15 ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले श शाली हात र
फै लएको पाखरुा ारा ितमीहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउनभुयो भनी याद राख् न ू। त्यसकारण, शबाथ-िदन मान् न परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा िदनभुएको छ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ आफ्ना बबुा
र आमालाई आदर गन ूर् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो
होस ् र ितमीहरूको भलो होस ् । 17 हत्या नगन ूर् । 18 िभचार नगन ूर् । 19 चोरी नगन ूर् । 20 आफ्नो िछमकेीको िवरु मा
झटुो गवाही निदन ू । 21 आफ्नो िछमकेीकी पत् नीको लालच नगन ूर्; आफ्नो िछमकेीको घरको लालच नगन ूर्; त्यसको खते,
कमारा, कमारी, गोरु, गधा वा कुनै पिन थोकको लालच नगन ूर् ।' 22 परम भलुे यी वचनहरू पवर्तमा आगोको िबचबाट
घोर अन्धकारमा बादलबाट ितमीहरूका सारा समदुायलाई ठुलो सोरमा भन् नभुयो । उहाँले अरु कुनै पिन वचन थप् नभुएन ।
उहाँले दईुवटा िशला-पाटीमा ती लखे् नभुयो र मलाई िदनभुयो । 23 पवर्त ज लरहदँा अन्धकारको िबचबाट ितमीहरूले आवाज
सनु्दा ितमीहरूका सबै धमर्-गरुु र ितमीहरूका कुलहरूका नायकहरू मकहाँ आयौ । 24 ितमीहरूले भन्यौ, 'हरे, परम भु हा ा
परमशे् वरले हामीलाई उहाँको मिहमा र उहाँको महान ्ता दखेाउनभुएको छ, र आगोको िबचबाट हामीले उहाँको आवाज सनुकेा
छौँ । परमशे् वर मािनसहरूिसत बोल्नहुुदँा पिन ितनीहरू जीिवतै रहन सक्छन ्भनी आज हामीले दखेकेा छौँ । 25 तर हामी िकन
मन ? िकनिक यो महाअ ग् नले हामीलाई भस्म पान छ । हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको आवाज अझै सनु्यौँ भने हामी मन
छौँ । 26 िकनिक आगोको िबचबाट जीिवत परमशे् वरको वचन सनुरे पिन हामीजस्तै बाँच्ने कुनचािह ँ ाणी होला ? 27जानहुोस ्
र परम भु हा ा परमशे् वरले भन् नहुुने हरेक कुरो सनु् नहुोस ्। परम भु हा ा परमशे् वरले तपाईंलाई भन् नहुुने हरेक कुरो हामीलाई
दोहोर् याउनहुोस ्। हामी यसलाई सनु् ने छौँ र पालन गन छौँ ।' 28 ितमीहरू मिसत बोल्दा परम भलुे ितमीहरूका वचन सनु् नभुयो
। उहाँले मलाई भन् नभुयो, 'यी मािनसहरूले तलँाई भनकेा वचनहरू मलैे सनुकेो छु । ितनीहरूले भनकेा कुरा असल िथए ।
29 मरेो आदर गन र सधै ँ मरेा सबै आज्ञा मान् ने हृदय ितनीहरूमा भइिदए त ितनीहरू र ितनीहरूका छोराछोरीहरूको सदासवर्दा
भलो हुनिेथयो । 30 गएर ितनीहरूलाई भन,् 'ितमीहरूका पालहरूमा फकर् ।' 31 तर तचँािह ँ मरेो निजक खडा हो, र म तलँाई
सबै आज्ञा र िविधिवधान िदने छु जनु तैलँ े ितनीहरूलाई िसकाउने छस ्तािक मलैे ितनीहरूलाई अिधकारको लािग िदने दशेमा
ितनीहरूले यी पालन गरून ्।' 32 त्यसकारण, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएका आज्ञाहरू पालन गर
। 33 ितमीहरू दायाँ र बायाँ नलाग । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आज्ञा िदनभुएका सबै मागर्मा िहडँ तािक
ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ितमीहरू बाँच्न सक, र ितमीहरूको भलो होस ्अिन ितमीहरूको आय ु लामो होस ्।

6
1अब यदर्न पा र गई ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेमा ितमीहरूले पालन गरून ्भनी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले

ितमीहरूलाई िसकाउन भनी मलाई िदनभुएका आदशे र िविधिवधानहरू ियनै हुन ।् 2 ितमीहरूको आय ुलामो होस भ्नरे ितमीहरू,
ितमीहरूका छोराछोरीहरू, ितमीहरूका नाितनाितनाहरूले जीवनभ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आदर गन ूर् र उहाँका सबै
िवधान र आज्ञा मान् न ू । 3 त्यसकारण, हे इ ाएल हो, ितनलाई सनु र पालन गर तािक परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएको दधू र मह बग् ने दशेमा ितमीहरूको भलो होस र् ितमीहरू गणुात्मक रूपमा व ृ हुन सक
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। 4 हे इ ाएल हो, सनुः पमर भु हा ा परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ । 5 ितमीहरूले पमर भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई आफ्नो सारा
दय, सारा ाण र सारा श ले मे गन ूर् । 6आज मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी वचनहरू ितमीहरूका हृदयमा राख । 7अिन

ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ती महेनतसाथ िसकाउन ू । ितमीहरू आफ्ना घरमा बस्दा, बाटोमा िहडँ्दा, सतु्दा र उठ्दा
ितमीहरूले ितनकै चचार् गन ूर् । 8 ितमीहरूले िचन्हको रूपमा ितनलाई हातमा बाँध् न ूर ितमीहरूका आखँाका िबचमा ितनले प को
काम गरून ।् 9 ितमीहरूले ितमीहरूका घरका चौकोस र ढोकाहरूमा ती लखे् न ू। 10परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरू अथार्त ्अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत ितमीहरूलाई िदन्छु भनी शपथ खानभुएको ितमीहरूले नबनाएका अिन
ठुला 11 र ज्यादै रा ा-रा ा सहरहरू भएको दशेमा ल्याउनहुुदँा जहाँ ितमीहरूले नबनाएका सबै िकिसमका असल थोकहरूले
घरहरू भ रपणूर् हुने छन,् ितमीहरूले नखनकेा इनारहरू हुने छन ्र ितमीहरूले नरोपकेा दाखबारी र जतैनूका रुखहरू हुने छन,् ती
ितमीहरूले खाने छौ र तपृ् त हुने छौ, 12 तब ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ्दासत्वको दशेबाट ल्याउनहुुने परम भलुाई निबसर्न
होिसयार होओ । 13 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आदर गन ूर्; उहाँको मा आराधना गन ूर् र उहाँको नाउमँा शपथ खान ू ।
14 ितमीहरूका व रप र भएका जाित-जाितहरूका दवेी-दवेताहरूको पिछ नलाग् न,ू 15 िकनिक ितमीहरूका िबचमा रहनहुुने
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ । ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको ोध
ितमीहरूका िवरु मा दन्कने छ र उहाँले ितमीहरूलाई पथृ्वीको धलूोबाट नष् ट पान ुर्हुने छ । 16 मस्साहमा परीक्षा गरेझै ँ परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको परीक्षा नगन ूर् । 17 ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू, उहाँका
गम्भीर आदशेहरू र उहाँका िविधहरू द िच साथ पालन गन ूर् । 18 ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक र असल छ, त्यही
गन ूर् तािक ितमीहरूको भलो होस र् परम भलुे ितमीहरूका पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको दशेमा गएर यसको अिधकार गनर् सक,
19अिन परम भलुे भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले ितमीहरूका सबै श हुरूलाई धपाउन सक । 20भावी िदनमा ित ो छोराल,े 'परम भु
हा ा परमशे् वरले तपाईंलाई िदनभुएका करारका आदशेहरू, िविधिवधानहरू के-के हुन ्?' भनी सोध्दा 21 ितमीले आफ्नो
छोरोलाई भन् न,ू 'हामी िम मा फारोका कमाराहरू िथयौँ । परम भलुे हामीलाई श शाली हात ारा िम बाट ल्याउनभुयो,
22 र उहाँले हा ा आखँाकै साम ु िम मा फारो र ितनका सबै घरानामािथ महान ्र डरलाग्दा िचन्हसाथै आश् चयर्हरू दखेाउनभुयो
। 23 उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट बािहर ल्याउनभुयो तािक हा ा पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको दशेिभ उहाँले हामीलाई
ल्याउन सक् नभुएको होस ्। 24 परम भलुे सधै ँ यी सबै िविधिवधान मान् न, हा ो भलाइको लािग परम भु हा ा परमशे् वरको भय
मान् न हामीलाई आज्ञा िदनभुएको छ तािक आजजस्तै उहाँले हामीलाई जीिवत राख् नभुएको होस ्। 25 हामीले उहाँले हामीलाई
आज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भु हा ा परमशे् वरको साम ु यी सबै आज्ञा मान्यौँ भने यो हा ो धािमर्कता हुने छ ।'

7
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ल्याउनहुुदँा उहाँले ितमीहरूकै साम ु

ितमीहरूभन्दा महान ् र श शाली सात जाित िह ी, िगगार्शी, एमोरी, कनानी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई धपाउनहुुने
छ । 2 ितमीहरूले ितनीहरूलाई परािजत गदार् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले नै ितनीहरूलाई ितमीहरूकहाँ स ु म्पिदनहुुने
छ र ितमीहरूले ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट गन ूर् । ितनीहरूिसत कुनै करार नबाँध् न,ू र ितनीहरूलाई कृपा नदखेाउन ू ।
3 ितनीहरूिसत िववाहको कुनै बन्दोवस्त निमलाउन ू । ितमीहरूले आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन,ू र आफ्ना
छोराहरूका िन म्त ितनीहरूका छोरीहरू न लन ू । 4 िकनिक ितनीहरूले ितमीहरूका छोराहरूले अरू दवेी-दवेताहरूलाई पजुनू ्
भनरे मलाई प ाउनबाट ितनीहरूलाई तकार्उने छन ् । त्यसलैे परम भकुो ोध ितमीहरूको िवरु मा दन्कने छ, र उहाँले
तत्काल ितमीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुने छ । 5 ितनीहरूिसत यसरी वहार गन ूर्ः ितनीहरूका वदेीहरू भत्काइिदन;ू ितनीहरूका
ढुङ्गाका खम्बाहरू टु ाटु ा पा रिदन;ू ितनीहरूका अशरेा दवेीका खम्बाहरू काटेर ढा लिदन ू र ितनीहरूका मिूतर्हरू आगोमा
जलाइिदन ू । 6 िकनिक ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका िन म्त अलग ग रएका जाित हौ । उहाँले ितमीहरूलाई
पथृ्वीको धरातलमा भएका अन्य कुनै पिन जाितहरूभन्दा उहाँको जाितको रूपमा अिधकार हुन चनु् नभुएको छ । 7 अरू
जाितहरूभन्दा ितमीहरू सङ्ख्यामा धरैे भएकाले परम भलुे ितमीहरूलाई मे दखेाउनभुएको होइन वा चनु् नभुएको होइन
िकनिक ितमीहरू सबै जाितभन्दा सङ्ख्यामा थोरै छौ । 8 तर उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुने भएकोले र उहाँले ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूिसत खानभुएको शपथ परुा गन इच्छा गन ुर्भएकोले ितमीहरूलाई चनु् नभुएको हो । 9 त्यसकारण, परम भलुे
ितमीहरूलाई श शाली हातले बािहर ल्याउनभुएको छ, र दासत्वको घर अथार्त ् िम का राजा फारोको हातबाट छुटकारा
िदलाउनभुएको छ । तसथर्, परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै िवश् वासयोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई मे गन र
उहाँका आज्ञाहरू मान् ने हजारौँ पसु्तासम्म आफ्ना करार परुा गन ुर्हुन्छ र िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ भनी जान । 10 तर उहाँको
अवहलेना गनहरूलाई उहाँले बदला लनहुुने छ वा ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुने छ । उहाँको अवहलेना गनहरू जोकसै ित पिन
उहाँ सहनशील हुनहुुन् न । उहाँले त्यसको बदला लनहुुने छ । 11 त्यसकारण मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञा र िविधिवधानहरू
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पालन गर र मान । 12 ितमीहरूले यी िविधिवधानहरू सनुरे पालन गर् यौ भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत बाँध् नभुएको करार र िवश् वसिनयता उहाँले परुा गन ुर्हुने छ । 13 उहाँले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुने छ; आिशष ्िदनहुुने
छ र गणुात्मक रूपमा व ृ गराउनहुुने छ । ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा
उहाँले ितमीहरूको शरीरको फल, भिूमको फल, ितमीहरूको अन् न, ितमीहरूको नयाँ दाखम , ितमीहरूको तले, ितमीहरूको
गाईवस्त ु र ितमीहरूको बगाललाई व ृ गरी आिशष ्िदनहुुने छ । 14अरू सबै जाितभन्दा ितमीहरू सु ख हुने छौ । ितमीहरूका
िबचमा कोही पिन िनसन्तान हुने छैन, र ितमीहरूका गाईवस्तमुध्ये एउटै पिन बलैा हुने छैन । 15 परम भलुे ितमीहरूबाट सबै
रोग लजैानहुुने छ । ितमीहरूले जानकेा िम का कुनै पिन खराब रोगहरू ितमीहरूमािथ आउने छैनन,् तर ितमीहरूलाई घणृा
गनहरूमािथ उहाँले ती ल्याउनहुुने छ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने सबै जाितलाई नष् ट गन ूर्, र
ितनीहरूलाई दया नदखेाउन ू । ितनीहरूका दवेी-दवेताको पजुा नगन ूर् िकनिक त्यो ितमीहरूका िन म्त पासो हुने छ । 17 'यी
जाितहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा धरैे भएकाले हामीले कसरी धपाउन सकौँला' भनी ितमीहरूले आफ्ना दयमा सोच्यौ भने पिन
18 ितनीहरूदे ख नडराओ । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले फारो र सबै िम ीलाई के गन ुर्भयो भनी ितमीहरूले याद राख् न ू
। 19 भयानक दःुखकष् ट, िचन्ह, आश् चयर्, श शाली हात र फै लएको पाखरुा जस ारा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ल्याउनभुयो, सो ितमीहरूका आखँाले दखे्यौ । ितमीहरू डराएका ती सबै जाितलाई पिन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले त्यसै गन ुर्हुने छ । 20 यसबाहके, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनीहरू बाँकी रहुञ् जलेसम्म र ितमीहरूको
उप स्थितबाट नष् ट नहोस ्भनी ितनीहरू लकेुसम्म ितनीहरूका िबचमा अ रङ्गाल पठाउनहुुने छ । 21 ितनीहरूदे ख नडराओ
िकनिक परम भु परमशे् वर ितमीहरूका िबचमा हुनहुुन्छ जो महान ् र भययोग्य हुनहुुन्छ । 22 परम भु परमशे् वरले ितमीहरूकै
सामनु् ने ितनीहरूलाई अ लअ ल गरेर धपाउनहुुने छ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई एकै चो ट परािजत गन छैनौ न ता जङ्गली
जनावरहरू ितमीहरूका िबचमा धरैे हुने छन ् । 23 तर ितमीहरू ितनीहरूिसत य ु गनर् जाँदा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितनीहरूमािथ ितमीहरूलाई िवजयी तलु्याउनहुुने छ । 24 उहाँले ितनीहरूका राजाहरूलाई ितमीहरूको श मिुन ल्याउनहुुने
छ र ितमीहरूले आकाशमिुन ितनीहरूका नाउँ मे टिदने छौ । ितनीहरूलाई नष् ट नगरुञ् जलेसम्म कोही पिन ितमीहरूका साम ु
खडा हुन सक्दनै । 25 खोपरे बनाइएका ितनीहरूका दवेी-दवेताहरूका ितमिूतर्हरू जलाइिदन ू । ितनलाई ढाक् ने सनुचाँदीको
लोभ गरेर ती आफ्नो िन म्त नराख् न ू । ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने ितमीहरू त्यस ारा पासोमा पन छौ िकनिक यो परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको िन म्त घिृणत कुरो हो । 26 ितमीहरूका घरमा कुनै पिन घिृणत वस्त ु ल्याएर त्यसको पजुा गनर् नथाल्न ू
। त्यसलाई पणूर् रूपमा घणृा गन ूर् र ितरस्कार गन ूर् िकनिक यो िवनाशको िन म्त अलग ग रएको हो ।

8
1 आज मलैे ितमीहरूलाई िदने सबै आज्ञा मान् न ू तािक ितमीहरू बाँच्न सक र व ृ हुन सक अिन परम भलुे ितमीहरूका

िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार गनर् सक । 2 ितमीहरूलाई िवन पानर् र ितमीहरूले
उहाँका आज्ञाहरू मान्छौ िक मान्दनैौ भनरे ितमीहरूका दयमा भएको कुरा जाँच गनर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यी
चा लस वषर्सम्म ितनीहरूलाई उजाड-स्थानमा डोर् याउनभुएका उहाँका सबै मागर्लाई सम्झन ू । 3 उहाँले ितमीहरूलाई िवन
तलु्याउनभुयो; भोकले पीिडत तलु्याउनभुयो र मन् न खवुाउनभुयो जसलाई ितमीहरूले िचनकेा िथएनौ न त ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरले िचनकेा िथए । मािनस रोटीले मा नभई परम भकुो मखुबाट िनस्केको हरेक कुराले बाँच्दछ भनी ितमीहरूलाई
बझुाउन उहाँले यसो गन ुर्भयो । 4ती चा लस वषर्सम्म ितमीहरूका लगुा च्याितएर झरेन न त ितमीहरूको गोडा स ु न् नयो । 5बबुाले
आफ्नो छोरोलाई अनशुासनमा राखझेै ँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अनशुासनमा राख् नहुुन्छ भनी ितमीहरूले
आफ्नो दयमा ख्याल राख् न ू । 6 उहाँका मागर्हरूमा िहडँी उहाँलाई आदर गनर् सकून ्भनरे ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको आज्ञा मान् न ू । 7 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बसेीँ र पवर्तहरू हुदँै खोलानाला र मलु
भएको असल दशेमा ल्याउदँै हुनहुुन्छ । 8 यो गहु ँ र जौ अिन दाख र जतैनू अिन अनार र जतैनू रुखहरूसाथै मह पाउने
दशे हो । 9 यो त्यही दशे हो जहाँ ितमीहरूलाई अन् नको अभाव हुने छैन र त्यहाँ कुनै थोकको कमी हुने छैन । यस दशेका
ढुङ्गाहरू फलामका छन ् र त्यहाँका पहाडहरूबाट ितमीहरूले तामा िनकाल्ने छौ । 10 ितमीहरू खाएर अघाउने छौ, अिन
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको असल दशेको लािग ितमीहरूले उहाँलाई धन्यको भन् ने छौ । 11आज
मलैे ितमीहरूलाई िदएका उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका िविधिवधानहरूलाई बवेास्ता नगनर् र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
नभलु्न होिसयार होओ । 12 न ता ितमीहरूले अघाउञ् जले खाँदा र ितमीहरूले घरहरू बनाई ितनमा बस्दा ितमीहरूको हृदय
घमण्डले फुल्ने छ । 13 ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाहरू गणुात्मक रूपमा व ृ हुदँा र ितमीहरूका सनु र चाँदीको
व ृ हुदँा र ितमीहरूिसत भएका सबै थोकको व ृ हुदँा 14 ितमीहरूको दय घमण्डले फुली िम दशे अथार्त ् दासत्वको
दशेबाट ितमीहरूलाई ल्याउनहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई ितमीहरूले नभलु्नलाई होिसयार बस । 15 उहाँलाई निबसर्
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जसले ितमीहरूलाई िवषाल ु सपर् र िबच्छीहरू भएको पानी नपाइने िवशाल र डरलाग्दो उजाड-स्थानबाट ल्याउनभुयो, जसले
ितमीहरूका िन म्त च ानबाट पानी िनकाल्नभुयो । 16 ितमीहरूलाई न बनाउन र ितमीहरूको जाँच गरी अन्त्यमा ितमीहरूको
भलाइ गनर् उहाँले ितमीहरूलाई उजाड-स्थानमा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले किहल्यै नजानकेा मन् न खवुाउनभुयो । 17 तर
ितमीले दयमा सोचौला, 'मरेो श र मरेो श शाली हातले मलै े यी सबै सम्पि थपुारेको हु ँ ।' 18 तर परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई याद गन ूर् िकनिक उहाँले नै ितमीहरूलाई सम्पि थपुान श िदनहुुन्छ । उहाँले नै ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत
बाँध् नभुएको करार स्थािपत गन ुर्हुन्छ जनु आजको िदनसम्म छ । 19 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई िबस अन्य
दवेी-दवेताहरूको पिछ लागरे ितनीहरूको पजुा गर् यौ र ितनीहरूको आराधना गर् यौ भने ितमीहरू िनश् चय नै मन छौ भनी म
आज ितमीहरूको िवरु मा गवाही िदन्छु । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आवाजलाई ध्यान िदएनौ भने ितमीहरूकै साम ु
परम भलुे नष् ट गन ुर्भएका जाितहरूजस्तै ितमीहरू नष् ट हुने छौ ।

9
1 हे इ ाएल हो, सनु । ितमीहरूभन्दा महान ् र श शाली जाितहरू अिन आकाशै छुने पखार्ल लगाएका ठुला-ठुला

सहरहरूमािथ अिधकार गनर् आज ितमीहरूले यदर्न पार गन लागकेा छौ । 2 ितनीहरू महान ् र अग्ला छन ् जो अनाकका
छोराहरू हुन ्जसको बारेमा ितमीहरूलाई थाहै छ र 'अनाकका छोराहरूको साम ु को खडा हुन सक्छ ?' भनी ितमीहरूले सनुकैे
छौ । 3 त्यसकारण, आज यो जािनराख िक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै भस्म गन आगोजस्तै ितमीहरूभन्दा अिगअिग
जानहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ, र ितमीहरूको अधीनमा ल्याउनहुुने छ । त्यसलैे परम भलुे ितमीहरूलाई
भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले ितनीहरूलाई धपाउने छौ, र ितनीहरूलाई चाँडै नै नष् ट पान छौ । 4 ितमीहरूकै साम ु परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितनीहरूलाई िनकाल्नभुएपिछ आफ्नो दयमा यसो नभन, 'मरेो धािमर्कताको कारणले गदार् परम भलुे मलाई यो
दशे अिधकार गनर् ल्याउनभुएको छ ।' बरु यी जाितहरूको दषु् टताको कारणले परम भलुे ितनीहरूलाई ितमीहरूकै साम ु धपाउदँै
हुनहुुन्छ । 5 ितमीहरूको धािमर्कता वा ितमीहरूको दयको सोझोपनको कारणले गदार् ितमीहरूले ितनीहरूको दशे अिधकार गनर्
लागकेा होइनौ, तर यी जाितहरूको दषु् टताको कारणले गदार् ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूकै सामनु् ने ितनीहरूलाई धपाउदँै
हुनहुुन्छ तािक उहाँले ितमीहरूका पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत शपथ खानभुएको वचनलाई सत्य सािबत गनर्
सकून ् । 6 त्यसकारण यो जािनराख, िक ितमीहरूको धािमर्कताको कारणले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यो असल दशे
ितमीहरूलाई अिधकारको लािग िदन लाग् नभुएको होइन िकनिक ितमीहरू त हठी मािनसहरू हौ । 7 उजाड-स्थानमा ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई कसरी ोिधत तलु्यायौ भनी याद राख । ितमीहरूले िम दशे छाडदेे ख ितमीहरू यस
ठाउँमा नआउञ् जलेसम्म ितमीहरू परम भकुो िवरु मा िव ोही बनकेा छौ । 8 साथ,ै हे ोनमा ितमीहरूले परम भलुाई ोिधत
तलु्यायौ, र ितमीहरूलाई नाशै पान गरी उहाँ ु हुनभुयो । 9परम भलुे ितमीहरूिसत बाँध् नभुएका करारका िशला-पाटीहरू लन
म पवर्तमा उक्लदँा म चा लस िदन चा लस रातसम्म पवर्तमा बसे ँ । मलै े न रोटी खाएँ, न पानी िपएँ । 10 परम भलुे मलाई आफ्नै
औलँाले लखे् नभुएका दईुवटा िशला-पाटी िदनभुयो । सभाको िदनमा आगोको िबचबाट परम भलुे पवर्तमा बोल्नभुएका सबै
वचन ितनमा ले खएका िथए । 11 ती चा लस िदन र चा लस रातको अन्त्यमा परम भलुे मलाई करारका दईुवटा िशला-पाटी
िदनभुयो । 12 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'उठेर िछटो गरी यहाँबाट तल जा िकनिक तैलँ े िम बाट ल्याएका तरेा मािनसहरूले
आफैलाई ष् ट पारेका छन ्। मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेको मागर्बाट ितनीहरू चाँडै नै तकर गएका छन ्। ितनीहरूले आफ्नो
िन म्त ढलौटे मिूतर् बनाएका छन ्।' 13 यसबाहके, परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'मलैे यी मािनसहरूलाई दखेकेो छु र ितनीहरू
हठी छन ् । 14 मलाई एक्लै छोिडदे तािक मलैे ितनीहरूलाई नष् ट गन ूर् सकँू र स्वगर्मिूनबाट ितनीहरूको नाउँ मटेाइिदन सकँू
र तबँाट नै ितनीहरूभन्दा महान ् र श शाली जाित बनाउन सकँू ।' 15 त्यसलैे म फकर पवर्तबाट ओल आएँ, अिन पवर्त
ज लरहकेो िथयो । करारका दईुवटा िशला-पाटी मरेा हातमा िथए । 16 मलैे हरेेँ र ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
िवरु मा पाप गरेका िथयौ । ितमीहरूले आफ्नो िन म्त बाछाको ढलौटे मिूतर् बनाएका िथयौ । परम भलुे ितमीहरूलाई आज्ञा
गन ुर्भएको मागर्बाट ितमीहरू चाँडै नै तकर गएका िथयौ । 17 मलैे ती दईुवटा िशला-पाटीलाई लएर मरेा हातबाट फा लिदएँ ।
मलैे ितमीहरूकै साम ु ितनलाई टु ा-टु ा पा रिदएँ । 18 फे र, मलैे न रोटी खाएँ न पानी िपएँ । परम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट काम
गरेर उहाँलाई िच ाई ितमीहरूका सबै पापको कारणले गदार् चा लस िदन र चा लस रातसम्म म परम भकुो साम ु लम्पसार परेँ ।
19 िकनिक ितमीहरूलाई नाशै पान गरी ितमीहरूको िवरु मा भएको परम भकुो रस र कडा बखेसुीको कारणले म भयभीत भएँ
। तर त्यस बलेा पिन परम भलुे मरेो कुरा सनु् नभुयो । 20 हारूनलाई नष् ट गन गरी उहाँ ितनीिसत ज्यादै रसाउनभुयो । त्यस बलेा
मलैे हारूनको लािग पिन ाथर्ना गरेँ । 21 मलैे ितमीहरूको पाप अथार्त ् ितमीहरूले बनाएको बाछो लएर त्यसलाई जलाइिदएँ
अिन त्यसलाई चकनाचरु पारेर धलूोिपठो पा रिदएँ । मलैे त्यस धलूोलाई पवर्तबाट आउने खोलामा फा लिदएँ । 22 तबरेा,
मस्साह र िक ोथ-ह ावामा ितमीहरूले परम भलुाई ोिधत तलु्यायौ । 23 परम भलुे ितमीहरूलाई कादशे-बनमा यसो भनी
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पठाउनहुुदँा, 'मलैे ितमीहरूलाई िदएको दशेमा गएर त्यसलाई अिधकार गर' ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमशे् वरको
आज्ञाको िवरु मा िव ोह गर् यौ, अिन उहाँको कुरा माननेौ वा सनुनेौ । 24 मलैे ितमीहरूलाई िचनकेो िदनदे ख नै ितमीहरू
परम भकुो िवरु मा बागी भएका छौ । 25 परम भलुे ितमीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुनिेथयो भनी उहाँले भन् नभुएकोले म चा लस िदन
चा लस रातसम्म उहाँको साम ु लम्पसार परेँ । 26 मलैे परम भलुाई यसो भनी ाथर्ना चढाएँ, 'हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले
आफ्ना मािनसहरू अथार्त ्तपाईंको सम्पि लाई नष् ट नगन ुर्होस ्जसलाई तपाईंले आफ्नो महान ्ता ारा छुटकारा िदनभुएको छ र
आफ्नो श शाली हातले िम बाट ल्याउनभुएको छ । 27 तपाईंका दासहरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई सम्झनहुोस ्। यो
जाितको हठलाई नहने ुर्होस ्न त ितनीहरूका दषु् टता र पापलाई नै हने ुर्होस ्। 28 न ता तपाईंले हामीलाई जनु दशेबाट ल्याउनभुयो
त्यसले भन्ला, 'परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा उहाँले ितनीहरूलाई लजैान नसक् नभुएकोले र उहाँले ितनीहरूलाई घणृा
गन ुर्भएकोले ितनीहरूलाई उजाड-स्थानमा मानर् उहाँले ितनीहरूलाई बािहर ल्याउनभुएको छ ।' 29 तथािप ितनीहरू तपाईंका
मािनसहरू र तपाईंको सम्पि हुन ्जसलाई तपाईंले आफ्नो महाश र तपाईंको श को दशर्नी ारा बािहर ल्याउनभुयो ।'

10
1 त्यस बलेा परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी काट,् र पवर्तमा मकहाँ उक्लरे आइज अिन

काठको एउटा सन्दकू बना । 2 तैलँ े फुटाएका पिहलकेा पाटीहरूमा भएका वचनहरू म यी पाटीहरूहरूमा लखे् ने छु, र तैलँ े
ितनलाई सन्दकुमा राख् न ू ।' 3 त्यसलैे मलै े बबलु काठको एउटा सन्दकु बनाएँ, र पिहलजेस्तै ढुङ्गाका दईुवटा पाटी काटे ँ
अिन मरेो हातमा ती दईुवटा पाटी लएर पवर्तमा उक्ले ँ । 4 पवर्तमा सभाको िदनमा आगोको िबचबाट परम भलुे ितमीहरूलाई
बोल्नभुएका दस आज्ञा उहाँले पिहलजेस्तै ती पाटीहरूमा लखे् नभुयो र मलाई िदनभुयो । 5 म फकर पवर्तबाट तल ओल,ं र मलैे
बनाएका सन्दकुमा ती पाटीहरू राखे ँ । परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ती त्यहाँ िथए ।” 6 (इ ाएलीहरू िबरोथ-बन-ेयाकानबाट
िहडँरे मोसरेामा आए । त्यहाँ हारून मरे, र त्यहीँ गािडए । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा एलाजारले पजुारीको पद सम्हाले ।
7 त्यहाँबाट ितनीहरू गदुगदुासम्म िहडँे र गदुगदुाबाट खोलाहरू भएको योतबातामा आए । 8 त्यस बलेा परम भकुो नाउमँा
मािनसहरूलाई आिशष ् िदन र उहाँको सवेाको लािग उहाँको साम ु खडा हुनका लािग परम भकुो करार बोक् न उहाँले लवेी
कुललाई छान् नभुयो जस्तो आजसम्म च लआएको छ । 9 त्यसकारण, आफ्ना दाजभुाइहरूसगँै लवेीिसत जिमनको कुनै िहस्सा
वा सम्पि हुदँनै । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनलाई भन् नभुएझै ँ परम भु नै ितनको सम्पि हुनहुुन्छ) 10 पिहलजेस्तै म
चा लस िदन र चा लस रातसम्म पवर्तमा बसे ँ । त्यस बलेा पिन परम भलुे मरेो कुरा सनु् नभुयो । 11 परम भलुे मलाई मान इच्छा
गन ुर्भएन । परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'उठ् र मािनसहरूलाई या ामा अगवुाइ गनर् ितनीहरूको अिग जा । मलैे ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िदने छु भनी ितज्ञा गरेको दशेमा ितनीहरू जाने छन ्र त्यसको अिधकार गन छन ्।' 12 अब हे इ ाएली
हो, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूबाट चाहनभुएका कुराहरू ियनै हुन:् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान;
उहाँका सबै मागर्मा िहडँ; उहाँलाई मे गर; परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई आफ्नो सारा दय र सारा ाणले आराधना गर;
13 परम भकुा आज्ञा र िविधिवधानहरू पालन गर जनु ितमीहरूका भलाइको िन म्त आज मलैे ितमीहरूलाई िददँ ै छु । 14 हरे,
आकाश, आकाशमण्डलहरू, पथृ्वी र ितनमा भएका सबै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरकै हुन ् । 15 परम भलुे ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई मे गनर्मा उहाँ खसुी हुनभुयो र उहाँले ितमीहरू, ितमीहरूका सन्तानहरू र त्यसपिछ आउनहेरूलाई चनु् नभुयो
जस्तो ितमीहरू दखे्छौ । 16 त्यसकारण, ितमीहरूका दयको खतना गर, र अबदे ख उसो हठी नहोओ । 17 िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर नै दवेहरूका परमशे् वर र भहुरूका भ,ु महान ्परमशे् वर, श शाली र भययोग्य हुनहुुन्छ जसले कसकैो
पक्षपात गन ुर्हुन् न र घसु लनहुुन् न । 18 उहाँले अनाथ र िवधवाहरूको पक्षमा न्याय गन ुर्हुन्छ, र परदशेीलाई भोजन र वस् िदएर
मे दखेाउनहुुन्छ । 19 त्यसकारण परदशेीलाई मे गर । िकनिक ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेी नै िथयौ । 20 परम भु

ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान । उहाँको आराधना गर । उहाँमै टाँिसरहो, र उहाँको नाउमँा मा शपथ खाओ । 21 उहाँ
ितमीहरूको शसंा हुनहुुन्छ, उहाँ ितमीहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूका आखँाले दखे् ने गरी यी महान ्र भययोग्य
कुराहरू गन ुर्भएको छ । 22 ितमीहरूका स री जना िपता-पखुार् िम मा गएका िथए । अिहले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई आकाशका ताराहरूजि कै असङ्ख्य बनाउनभुएको छ ।

11
1 त्यसकारण परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गन ूर्, र उहाँका िनदशन, उहाँका िविधिवधानहरू र उहाँका आज्ञाहरू सधै ँ

पालन गन ूर् । 2 ख्याल गर, िक म ितमीहरूका छोराछोरीहरूिसत बो लरहकेो छैन ँ जसले परम भु परमशे् वरलाई िचनकेा छैनन,्
न त उहाँको दण्ड, उहाँको महान ्ता, उहाँको श शाली हात वा फै लएको पाखरुा, 3 िचन्हहरू र कायर्हरू दखेकेा छैनन ्जनु
उहाँले िम मा त्यहाँका राजा फारो र ितनका सबै दशेमा गन ुर्भयो । 4 उहाँले िम का सनेा, ितनीहरूका घोडाहरू वा ितनीहरूका
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रथहरू र ितनीहरूले ितमीहरूलाई खे ा कसरी नकर् टको समु को पानीले ितनीहरूलाई डुबायो र आजको िदनसम्म कसरी
परम भलुे ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्भयो 5 वा ितमीहरू यस ठाउँसम्म नआइपगुञु् जलेसम्म उहाँले ितमीहरूलाई उजाड-स्थानमा के
गन ुर्भयो भनी ितनीहरूले दखेनेन ्। 6रूबनेवशंी ए लआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई सारा इ ाएलको िबचमा परम भलुे
के गन ुर्भयो र कसरी धरतीले आफ्नो मखु बाएर ितनीहरू, ितनीहरूका घरानाहरू, ितनीहरूका पालहरू र ितनीहरूको पिछ लाग् ने
हरेक जीिवत वस्तलुाई िनल्यो भनी ितनीहरूले दखेनेन ्। 7 तर परम भलुे गन ुर्भएका सबै महान ्कामहरू ितमीहरूका आखँाले
दखेकेा छन ्। 8 त्यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञा पालन गर तािक ितमीहरू ब लया भई ितमीहरूले पा र
गई अिधकार गन दशेलाई अिधकार गनर् सक, 9 र परम भलुे ितमीहरू ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका सन्तानहरूलाई िदन्छु भनी
ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएको दधू र मह बहने दशेमा ितमीहरूको आय ु लामो हुन सकोस ्। 10 िकनिक ितमीहरू अिधकार गनर्
जान लागकेो दशे िम दशेजस्तो होइन जहाँबाट ितमीहरू आयौ, जहाँ ितमीहरूले िबउ रोप्यौ र बारीमा झै ँ ख ु ाले पानी हाल्यौ
। 11 तर ितमीहरू अिधकार गनर् जाने दशे पहाड र बेसँीहरू भएको दशे हो जहाँ आकाशका पानीले जिमन िभजाउँछ । 12 यो
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले दखेरेख गन ुर्हुने दशे हो । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आखँा वषर्को सरुुदे ख अन्त्यसम्म
सदवै यसमािथ हुन्छ । 13 ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर् र उहाँको सवेा
गनर् आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञाहरू ितमीहरूले द िच साथ पालन गर् यौ भने 14 म तोिकएको ऋतमुा ितमीहरूको
दशेमा अिगल्लो व ृ ष् ट र पिछल्लो व ृ ष् ट पठाउने छु, तािक ितमीहरूले ितमीहरूको अन् न, नयाँ म र तले जम्मा गनर् सक ।
15 म ितमीहरूका गाईवस्तहुरूका लािग खकर् मा घाँस िदने छु, र ितमीहरू खाएर तपृ् त हुने छौ । 16 ध्यान दओे, न ता ितमीहरू
ठिगने छौ र अन्तिैतर लागरे अन्य दवेताहरूको पजुा गन छौ र ितनीहरूको साम ु िनहुरने छौ । 17 अिन परम भकुो ोध
ितमीहरूको िवरु मा दन्कने छ, र उहाँले आकाशलाई बन्द ग रिदनहुुने छ अिन व ृ ष् ट रोिकने छ र जिमनले फसल उत्पादन
गन छैन र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने असल दशेबाट ितमीहरू चाँडै नै नष् ट हुने छौ । 18 त्यसकारण, मरेा यी वचनहरू
ितमीहरूका हृदय र मनमा भण्डारण गर; ितमीहरूका हातमा िचन्हको रूपमा बाँध र ती ितमीहरूका आखँाका िबचमा फेटा
होऊन ्। 19 ती आफ्ना छोराछोरीहरूलाई िसकाओ र ितमीहरू घरमा बस्दा, बाटोमा िहडँ्दा र सतु्दा अिन उठ्दा ितनको चचार्
गर । 20 ितमीहरूको घरको ढोकाको चौकोसमा र सहरका ारहरूमा ितनलाई लखे, 21 तािक स्वगर् मािथ भएसम्म र पथृ्वी
तल रहसेम्म परम भलुे ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा ितमीहरूका आय ु
र ितमीहरूका छोराछोरीहरूका आय ु ल म्बन सकोस ् । 22 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका सबै
मागर्मा िहडँ्न र उहाँमा टाँिसन मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञाहरू ितमीहरूले द िच साथ पालन गर् यौ भन,े 23 परम भलुे
ितमीहरूकै साम ु यी सबै जाितलाई धपाइिदनहुुने छ, र ितमीहरूले ितमीहरूभन्दा महान ् र श शाली जाितहरूलाई परािजत
गन छौ । 24 ितमीहरूका खु ाका पतैलाले टेकेको हरेक भिूम ितमीहरूको हुने छ- उजाड-स्थानदे ख लबेनानसम्म, य ू े टस
नदीदे ख प श् चम समु सम्म ितमीहरूको िसमान हुने छ । 25 कुनै मािनस ितमीहरूको साम ु खडा हुन सक्दनै । परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले भन् नभुएझै ँ ितमीहरूले कुल्चने सारा भिूममा उहाँले ितमीहरूको डर र ास हा लिदनहुुने छ । 26 हरे,
आज म ितमीहरूका साम ु आिशष ्र ाप राख्छु । 27 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गर् यौ भने ितमीहरूले
आिशष ्पाउने छौ, 28 र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन नगरी आज मलैे िदएको आज्ञाबाट ितमीहरू तकर
ितमीहरूले निचनकेा अन्य दवेताहरूको पिछ लाग्यौ भने ितमीहरूले सराप पाउने छौ । 29जब परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ल्याउनहुुन्छ तब ितमीहरूले आिशष ्चािह ँ गीरीज् जीम डाँडामा र ापचािह ँ एबाल
डाँडामा घोषणा गन ूर् । 30 के यी डाँडाहरू पदर्नपा र, प श् चमी सडकको प श् चमप , अराबामा बस् ने कनानीहरूको दशेमा
िगलगालको निजक मोरेका फँलाटका रुखहरूको छेउमा छैनन ्र ? 31 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
िदन लाग् नभुएको दशेलाई अिधकार गनर् ितमीहरू यदर्न पा र जानपुछर् र यसलाई अिधकार गरी ितमीहरू त्यहाँ बस् ने छौ ।
32 आज मलैे ितमीहरूका साम ु रा खिदएका सबै िविधिवधान पालन गन ूर् ।

12
1 परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदनभुएको दशेमा ितमीहरू बाँचञु् जलेसम्म

ितमीहरूले मान् नपुन िविधिवधानहरू ियनै हुन ् । 2 जनु जाितहरूलाई ितमीहरूले परािजत गछ ितनीहरूले अग्ला पवर्तहरू,
डाँडाहरू र हरेक ह रयो रुखमिुन पजुा गन ितनीहरूका दवेताहरूलाई िनश् चय नै नष् ट पा रिदन ू । 3 ितनीहरूका वदेीहरू
भत्काइिदन ू र ितनीहरूका ढुङ्गाका मिूतर्हरूलाई टु ाटु ा पा रिदन ू र ितनीहरूका अशरेा दवेीका खम्बाहरू जलाइिदन ू ।
खोपरे बनाइएका ितनीहरूका दवेताका मिूतर्हरू का टिदन ू र त्यस ठाउँबाट ितनीहरूका नाउँ मे टिदन ू । 4 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई त्यसरी आराधना नगन ूर् । 5 तर जनु ठाउँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न
ितमीहरूका सबै कुलबाट चनु् नहुुन्छ त्यही नै त्यो ठाउँ हुने छ जहाँ ितमीहरू बस्छौ र त्यहीँ नै ितमीहरू जाने छौ । 6 त्यहीँ नै



12:7 144 वस्था 13:2

ितमीहरूले आफ्ना होमब ल, भटेी, दशांश, ितमीहरूका हातका भटेी, भाकलका भटेी, स्वै च्छक भटेी र ितमीहरूका गाईवस्त ु
र भडेा-बा ाका पिहले जन्मकेाहरूलाई ल्याउने छौ । 7 त्यहीँ नै ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु खाने छौ
र ितमीहरू र ितमीहरूका घरानाहरूले हात लगाएका हरेक कुराको बारेमा आनन्द मनाउने छौ जहाँ परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनभुएको छ । 8 आज यहाँ हामीले ग ररहकेा कुनै पिन कुरा नगन ूर् । अिहले हरेकलाई
आफ्नो द ृ ष् टमा जे ठक लाग्छ, त्यसले त्यही ग ररहकेो छ । 9 िकनिक ितमीहरू अझै पिन िव ाम अथार्त ् परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने उ रािधकारमा आएका छैनौ । 10 तर जब ितमीहरू यदर्न पारी जान्छौ र परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनहुुने दशेमा बस्छौ तब उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूका चारैितर
भएका सबै श बुाट िव ाम िदनहुुने छ तािक ितमीहरू सरुिक्षतसाथ बस् न सक । 11 अिन जनु ठाउँमा परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न छान् नहुुन्छ त्यहीँ नै मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा िदने हरेक थोक ल्याओ अथार्त ् ितमीहरूका
होमब ल, भटेी, दशांश र ितमीहरूका हातका भटेी, परम भकुो िन म्त ितमीहरूले चढाउने भाकलका सबै स्वै च्छक भटेी
ल्याओ । 12 ितमीहरू, ितमीहरूका छोराहरू, ितमीहरूका छोरीहरू, ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू र ितमीहरूका सहरिभ
हुने लवेीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु रमाउने छौ । ितमीहरूका िबचमा बस् ने लवेीहरूिसत कुनै िहस्सा वा
सम्पि हुदँनै । 13 ितमीहरूका होमब लहरू ितमीहरूले दखे् ने हरेक ठाउँमा नचढाउन होिसयार बस । 14 तर परम भलुे
ितमीहरूका कुलबाट छान् नहुुने एउटा ठाउँमा ितमीहरूले आफ्ना होमब लहरू चढाउन ू र त्यहीँ नै मलै े ितमीहरूलाई आज्ञा
गरेका हरेक कुरा गन ूर् । 15 तथािप, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको आिशष ्लाई स्वीकार गरी
ितमीहरूलाई इच्छा लागअेनसुार ितमीहरूका सहरहरूिभ ितमीहरूले पश ु मारेर खान सक्छौ । ह रण र मगृजस्ता ाणीका
मासहुरू शु र अशु दवुै थरीका मािनसहरूले खान सक्छन ्। 16 तर ितमीहरूले रगतचािह ँ नखाओ । यसलाई पानीझै ँ भइँुमा
पोखाइदओे । 17 ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तले, गाईवस्त ु वा भडेा-बा ाका पिहले जन्मकेाहरूको दशांश ितमीहरूले
सहरहरूिभ खानहुुदँनै । ितमीहरूले गन भाकलसगँै चढाउने कुनै पिन ब लदानको मास ु नखाओ न त स्वै च्छक भटेी वा
ितमीहरूका हातले चढाउने भटेीबाट खाओ । 18 बरु, ितमी, ित ा छोराछोरी, ित ा कमारा-कमारी र ित ा सहरहरूिभ
बस् ने लवेीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छन् नहुुने ठाउँमा ितनलाई खान ू । ितमीहरूले हात लगाउने हरेक कुराको
बारेमा ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु रमाउने छौ । 19 ितमीहरू आफ्नो दशेमा बसञु् जलेसम्म लवेीहरूलाई
नभलु्नमा ध्यान दओे । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम उहाँले ितमीहरूका िसमानाहरू बढाउनहुुदँा
मास ु खाने ितमीहरूको इच्छाको कारणले ितमीहरूले 'म मास ु खाने छु' भन्दा ितमीहरूले इच्छा लागअेनसुार खान सक्छौ ।
21 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो नाउँ राख् न छान् नहुुने ठाउँ ितमीहरूबाट ज्यादै टाढा भयो भने मलै े ितमीहरूलाई
आज्ञा िदएअनसुार परम भलुे ितमीहरूलाई िदनभुएका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाबाट केहीलाई मान ूर्, र ितमीहरूको मनले इच्छा
गरेअनसुार ितमीहरूले आफ्ना सहरहरूिभ ितनलाई खान सक्छौ । 22 ितमीहरूले ह रण र मगृलाई खाएझै ँ ितनीहरूलाई खान
सक्छौ । अशु र श ु मािनसहरूले समान रूपमा खान सक्छन ्। 23 केवल रगत नखाने कुरामा िन श् चत होओ िकनिक रगत
जीवन हो । माससुगँै जीवन नखाओ । 24 ितमीहरूले रगत नखाओ । यसलाई पानीलाई झै ँ भइँुमा खन्याइिदन ू । 25 ितमीहरूले
रगत नखाओ । ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ त्यो गर् यौ भने ितमीहरू र ितमीहरूका छोराछोरीहरूको भलो हुने छ
। 26 तर ितमीहरूिसत भएका थोकहरू र भाकलका भटेीहरू जनु परम भकुा हुन,् ती लएर परम भलुे छान् नहुुने ठाउँमा जाओ
। 27 त्यहाँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीमा ितमीहरूले होमब लसाथै मास ु र रगत चढाओ । ितमीहरूका ब लदानको
रगत परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीमा खन्याऊ र मासचुािह ँ ितमीहरूले खाओ । 28 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका
यी सबै वचनलाई ध्यान िदएर पालन गर तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितमीहरूले जे ठक र असल छ
त्यही गदार् ितमीहरू र ितमीहरूका छोराछोरीहरूको सदवै भलो होस ्। 29 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका साम ु ती
जाितहरूलाई िनष्कासन गन ुर्हदँा ितमीहरू त्यहाँ गई ितनीहरूलाई परािजत गन छौ र ितनीहरूको दशेमा बस् ने छौ । 30 होिसयार
बस, िक ितमीहरूका साम ु ितनीहरू नष् ट ग रएपिछ ितनीहरूलाई प ाउने पासोमा नपन ूर् । 'यी जाितहरूले कसरी ितनीहरूका
दवेताहरूको पजुा गछर्न ्म पिन त्यस्तै गन छु' भन्दै ितनीहरूका दवेताहरूको चासो लने पासोमा नपन ूर् । 31 ितमीहरूले त्यसरी
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना नगन ूर् िकनिक ितनीहरूले आफ्ना दवेताहरूलाई परम भकुो द ृ ष् टमा घिृणत हरेक
कुरो र उहाँले घणृा गन कुराहरू गरेका छन ्। ितनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्ना दवेताहरूका िन म्त आगोमा होम िदन्छन ्
। 32 मलैे ज-ेजे आज्ञा िदन्छु, त्यसको पालन गर । यसमा नथप न त यसबाट हटाउने काम गर ।

13
1 ितमीहरूका िबचमा कुनै अगमव ा वा स्वप् न-दश दखेा परी त्यसले ितमीहरूलाई कुनै िचन्ह वा चमत्कार दखेाउन

खोज्यो भने 2 र त्यसले ितमीहरूलाई भनकेो िचन्ह वा चमत्कार घटेपिछ 'ितमीहरूले नजानकेा अरू दवेताहरूलाई प ाएर
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ितनीहरूको पजुा गरौ'ँ भन्यो भने 3 त्यस अगमव ा वा स्वप् न-दश को कुरा नसनु् न ू । िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई सारा हृदय र सारा ाणले उहाँलाई मे गछ िक गदनौ भनी ितमीहरूको जाँच गद हुनहुुन्छ । 4 ितमीहरू परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको पिछ लाग् न;ू उहाँको आदर गन ूर्; उहाँका आज्ञाहरू पालन गन ूर् र उहाँको कुरा सनु् न ू र उहाँको
आराधना गन ूर् अिन उहाँमा टाँिसन ू । 5 त्यस अगमव ा वा स्वप् न-दश लाई मतृ्यदुण्ड िदन ू िकनिक त्यसले ितमीहरूलाई
िम दशेबाट ल्याउनहुुने र दासत्वको घरबाट छुटकारा िदनहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको िवरु मा बोलकेो छ । त्यस
अगमव ाले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िहडँ्न लगाउनभुएको मागर्बाट ितमीहरूलाई तकार्उन चाहन्छ ।
त्यसलैे ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई िमल्काइदओे । 6 मानौ,ँ ित ो आफ्नै दाजभुाइ, वा ित ो छोरा वा छोरी वा ित ी
प्यारी पत् नी वा ित ो घिनष् ठ साथीले ितमीहरूलाई गोप्य रूपमा फकाएर यसो भन्यो, 'जाऔ ँर ितमीहरू वा ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूले निचनकेा अन्य दवेताहरूको पजुा गरौँ 7अथार्त ्ितमीहरूका व रप र, ितमीहरूको निजक वा टाढा वा पथृ्वीको एउटा
कुनादे ख अक कुनासम्म भएका जाितहरूको कुनै दवेताको पजुा गरौँ ।' 8 त्यस बलेा ितमीहरूले त्यसको कुरा नसनु् न,ू त्यसलाई
दया दखेाउन आफ्ना आखँालाई अनमुित निदन,ू र त्यसलाई नजोगाउन ू वा नलकुाउन ू । 9 बरु, त्यसलाई िनश् चय नै मा रिदन ू
। त्यसलाई मानमा तरेो हात पिहलो होस ् र त्यसपिछ अरूहरू तम्सनू ्। 10 ितमीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् िकनिक
त्यसले ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरबाट तकार्उन खोजकेो छ जसले ितमीहरूलाई िम दशे अथार्त ्दासत्वको
घरबाट िनकालरे ल्याउनभुयो । 11 सारा इ ाएली यो सनुरे डराउने छन,् र ितमीहरूका िबचमा कसलैे पिन यस्तो दषु् टता गन
छैन । 12 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई बस् न िदनहुुने कुनै पिन सहरमा 13 केही दषु् ट िम हरू ितमीहरूबाट
तकर गई ितमीहरूको सहरका बािसन्दाहरूलाई 'ितमीहरूले निचनकेा अन्य दवेताहरूको पजुा गरौ'ँ भनकेो ितमीहरूले सनु्यौ
भने 14 ितमीहरूले गम्भीर रूपमा साक्षीको जाँच गन ूर्; अनसुन्धान गन ूर् अिन केरकार गन ूर् । ितमीहरूका िबचमा यस्तो घिृणत कुरो
भएको रहछे भनी ितमीहरूले पक् का गर् यौ भने ितमीहरूले कारवाही अगािड बढाउन ू । 15 ितमीहरूले तरवारले त्यस सहरका
बािसन्दाहरूलाई आ मण गरी त्यसलाई पणूर् रूपमा नष् ट ग रिदन ूअिन त्यहाँ भएका सबै मािनसलगायत ितनीहरूका गाईवस्त ु
सबलैाई तरवारले नष् ट पान ूर् । 16 ितमीहरूले लटुका सबै माल सडकको िबचमा जम्मा गरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
साम ु ती मालसमते सहरलाई जलाइिदन ू। त्यो सहर सदाको लािग भग् नावशषेको थु ो हुने छ । यसलाई फे र किहल्यै पनुिनर्मार्ण
नग रयोस ्। 17 िवनाशको लािग अलग ग रएको कुनै पिन थोक ितमीहरूको हातमा नहोस ्तािक परम भकुो ोध शान्त होस ्
जसले ितमीहरूलाई दया दखेाउनहुुन्छ, ितमीहरूलाई ट ाउनहुुन्छ र ितमीहरूलाई िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएमतुािबक
सङ्ख्यामा व ृ गराउनहुुन्छ । 18 आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका उहाँका सबै आज्ञा पालन गनर् र परम भकुो द ृ ष् टमा जे
ठक छ त्यही गनर् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आवाज सनुकेाले उहाँले यसो गन ुर्हुने छ ।
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1 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका मािनसहरू हौ । मतृकहरूका लािग ितमीहरूले आफ्नो शरीरमा चोट नपरु् याउन ु

न त आफ्नो िशरको अगािडको भाग खौरन ू। 2 िकनिक ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग ग रएका जाित
हौ, र परम भलुे पथृ्वीको सतहमा बसोबास गन सबै जाितभन्दा उहाँको आफ्नै िनज सम्पि हुन ितमीहरूलाई छान् नभुएको
छ । 3 ितमीहरूले कुनै घिृणत खानकुेरो नखाओ । 4 ितमीहरूले खान हुने ाणीहरू ियनै हुन:् गोरु, भडेा र बोका, 5 मगृ,
ह रण, बराँठ, जङ्गली बोका, िच ल र पहाडी भडेा । 6 दईु भागमा खरु िच रएका र उ ने कुनै पिन पश ु ितमीहरूले खान
सक्छौ । 7 तथािप, दईु भागमा खरु िच रएका र उ ाने यी ाणीहरूचािह ँ नखानःू ऊँट, खरायो, शापान, िकनभने ितनीहरूले
उ न्छन ्तर ितनीहरूको खरु िच रएको हुदँनै । त्यसलैे ती ितमीहरूका िन म्त अशु हुन ्। 8सुगँरु पिन ितमीहरूका लािग अशु
हो िकनिक त्यसको खरु िच रएको हुन्छ तर त्यसले उ दँनै । त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हो । स ुगँरुको मास ु नखान,ू र
ितनीहरूका िसन ु नछुन ू । 9 पानीमा बस् ने यी जलजन्तहुरूमध्ये पखटेा र कत्ला भएका ितमीहरूले खान सक्छौ । 10 तर पखटेा
र कत्ला नभएकाहरूचािह ँ ितमीहरूले नखान ू । ती ितमीहरूका लािग अशु हुन ्। 11 ितमीहरूले सबै श ु पक्षी खान सक्छौ ।
12 तर ितमीहरूले यी पक्षीहरूचािह ँ नखानःू गरुड, िग , कालो िग , 13 सबै थरीका रातो चील, कालो चील । 14 ितमीहरूले
कुनै पिन िकिसमको काग, 15 र अ स् च, ठुलो लाटोकोसरेो, समु ी चरो, सबै थरीका बाज, 16 सानो लाटोकोसरेो, ठुलो
लाटोकोसरेो, सतेो लाटोकोसरेो, मरुभिूमको लाटोकोसरेो, 17 माछा मान चील र जल कौवा खानहुुदँनै । 18 ितमीहरूले सारस,
कुनै पिन िकिसमको बकुल्ला, फा े चरो र चमरेो खानहुुदँनै । 19 बथान-बथानमा उड्ने सबै िकरा ितमीहरूका लािग अशु
हुन ्। ितमीहरूले ती खानहुुदँनै । 20 तर पखटेा भएका सबै श ु ाणी ितमीहरूले खान सक्छौ । 21आफै मरेको कुनै पिन थोक
नखान ू । ितमीहरूका सहरहरूिभ बस् ने परदशेीलाई त्यो िदन सक्छौ र त्यसले खान सक्छ वा यो परदशेीलाई बचे्न सक्छौ ।
िकनिक ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग ग रएका जाित हौ । बा ाको पाठो माउको दधूमा नपकाउन ू।
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22 वषिपच्छे ितमीहरूको खतेबाट आउने सबै उब्जनीबाट िनश् चय नै दशांश छुट् ाउन ू । 23 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
जनु ठाउँलाई आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा चनु् नहुुन्छ, त्यही ठाउँमा उहाँको साम ु ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तले र
ितमीहरूका गाईवस्तसुाथै भडेा-बा ाको पिहले जन्मकेाहरूको दशांश खान ू। परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई सधै ँआदर गनर्
िसक् न ू। 24 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ्िदनभुएपिछ उहाँको पिव स्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा
दशांश लएर जान ितमीहरूलाई िनकै टाढा भयो र ितमीहरूले त्यहाँसम्म दशांश लजैान सकेनौ भन,े 25 ितमीहरूले त्यसलाई बचेरे
पसैा आफ्नो हातमा लन सक्छौ अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा जान सक्छौ । 26 त्यहाँ ितमीहरूले
इच्छा लागअेनसुार खचर् गनर् सक्छौः गोरुको लािग वा भडेाको लािग वा दाखम को लािग वा कडा दाखम को लािग वा
ितमीहरूको इच्छाअनसुार अन्य जनुसकैु थोकको लािग । त्यहाँ ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका साम ु खाने छौ अिन ितमीहरू
र ितमीहरूको घराना रमाउने छौ । 27 ितमीहरूका सहरहरूिभ भएको लवेीलाई नत्याग िकनिक त्योिसत ितमीहरूसगँ झै ँ कुनै
िहस्सा वा सम्पि छैन । 28 ितमीहरूले हरेक ितन वषर्को अन्त्यमा वषर्-वषर्को उब्जनीको सबै दशांश ल्याउन,ू र त्यसलाई
ितमीहरूका सहरिभ भण्डारण गन ूर् । 29 लवेीिसत ितमीहरूसगँै कुनै िहस्सा वा सम्पि नभएकोले लवेीसाथै ितमीहरूका
सहरहरूिभ भएका परदशेी, अनाथसाथै िवधवा आएर ती खाऊन ्अिन तपृ् त होऊन ् । यसो गर तािक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूले गन सबै कुरामा ितमीहरूलाई आिशष ्दऊेन ्।
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1 हरेक सात वषर्को अन्त्यमा कजार्हरू र ग रिदन ू । 2 त्यो काम यसरी ग रने छः हरेक ऋणदाताले आफ्नो िछमकेीलाई

िदएको ऋण र ग रिदने छ । त्यसले आफ्नो िछमकेी वा भाइबाट ऋणको माग गदन िकनिक परम भकुो कजार्माफीको
घोषणा ग रएको छ । 3 ितमीहरूले परदशेीबाट चािह ँ यसको माग गनर् सक्छौ, तर ित ो भाइको ऋणचािह ँ फुक् का ग रदओे
। 4 तथािप, ितमीहरूका िबचमा कोही ग रब हुनहुुदँनै (िकनिक परम भलुे ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा अिधकार गनर्
िदनहुुने दशेमा ितमीहरूलाई िनश् चय नै आिशष ् िदनहुुने छ) । 5 तर यसको लािग ितमीहरूले आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका
यी सबै आज्ञा पालन गनर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आवाज होिसयारीसाथ सनु् नपुछर् । 6 िकनिक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितमीहरूलाई आिशष ्िदनहुुने छ । ितमीहरूले धरैे जाितहरूलाई ऋण िदने छौ,
तर ितमीहरूले ऋण लने छैनौ । ितमीहरूले धरैे जाितहरूमािथ शासन गन छौ, तर ितनीहरूले ितमीहरूमािथ शासन गन छैनन ्।
7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेको कुनै पिन सहरिभ ितमीहरूका िबचमा कुनै पिन भाइ
ग रब भयो भने ितमीहरूको ग रब भाइ ित ितमीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पान ुर्हुदँनै न त मु ी बाँध् नहुुन्छ । 8 तर ितमीहरूले
उसलाई िनश् चय नै आफ्नो हात खलुा गन ूर्, र उसको खाँचोको लािग पयार्प् त मा ामा ऋण िदन ू। 9 'सातौँ वषर् अथार्त ्छुटकाराको
वषर् निजकै छ' भनी आफ्नो मनमा दषु् ट िवचार निनम्त्याउन होिसयार होओ तािक ितमीहरूका िबचमा भएको ग रब भाइ ित
लोभी नभएर ितमीहरूले उसलाई िदन सक । ितमीहरू लोभी भयौ भने त्यो पाप हुन्छ । 10 िनश् चय नै ितमीहरूले उसलाई
िदन,ू र ितमीहरूले उसलाई िददँा हृदयमा दःुख नमान् न ू िकनिक यसको साटो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका सबै
काम र ितमीहरूले हात हाल्ने सबै थोकमा आिशष ् िदनहुुने छ । 11 िकनिक दशेमा ग रबहरूको किहल्यै अन्त्य हुने छैन ।
त्यसकारण म ितमीहरूलाई आज्ञा िदन्छु, 'ितमीहरूको दशेमा खाँचोमा परेको ितमीहरूका भाइ र ग रबको लािग ितमीहरूले
आफ्नो हात खलुा राख् न ू ।' 12 ितमीहरूका िह ू भाइ या बिहनी ितमीकहाँ बिेचएको छ र त्यसले छ वषर्सम्म सवेा गरेको छ
भने सातौँ वषर्मा ितमीहरूले त्यसलाई स्वतन् भएर जान िदन ू । 13 ितमीहरूले त्यसलाई स्वतन् भएर जान िददँा त्यसलाई
र ो हात नपठाओ । 14 ितमीहरूका भडेा-बा ा, खला र दाखको कोलबाट त्यसलाई शस्त मा ामा लएर जान दओे ।

परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ्िदनभुएमतुािबक त्यसलाई िदन ू । 15 ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ
र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई छुटकारा िदनभुएको िथयो भनी ितमीहरूले याद गन ूर् । त्यसकारण आज मलैे
ितमीहरूलाई यो आज्ञा िददँ ै छु । 16 त्यसले ितमीहरू र ितमीहरूको घरलाई माया गरेकोले र ितमीहरूिसत रा री बसकेोले 'म
तपाईंहरूकहाँबाट जान् न'ँ भन्यो भने 17 एउटा सतुारो लएर त्यसको कानको लोती ढोकामा लगाएर छेड्न,ू र त्यो जीवनभ र
ितमीहरूको कमारो हुने छ । ितमीहरूका कमारीलाई पिन यसै गन ूर् । 18 त्यसलाई फुक् का भएर जान िदन अप् ारो नमान् न ू
िकनिक त्यसले छ वषर्सम्म ितमीहरूको सवेा गरेको छ र ज्यालादारी ले गन दोब्बर काम गरेको छ । ितमीहरूले गन
सबै काममा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ । 19 ितमीहरूका गाईवस्त ु र भडेा-बा ाका
सबै पिहले जन्मकेाहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग अलग गन ूर् । गाईवस्तबुाट पिहले जन्मकेाहरूलाई कुनै
काम नगराउन ू न त भडेा-बा ाबाट पिहले जन्मकेाहरूबाट ऊन क न ू । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा
वषिपच्छे उहाँको साम ु ितमीहरू र ितमीहरूको घरानाले पिहले जन्मकेोलाई खान ू । 21 त्यो लङ्गडा वा अन्धा वा त्यसमा कुनै
िकिसमको खोट छ भने ितमीहरूले त्यो परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु नचढाउन ू । 22 त्यसलाई ितमीहरूकै सहरिभ
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खान ू । ह रण वा मगृको मास ु खाएझै ँ श ु र अशु हरूले समान रूपमा खान ू । 23 केवल ितमीहरूले यसको रगतचािह ँ
नखान।ू पानीझै ँ गरी यसलाई भइँुमा पोखाइिदन ू ।

16
1 आबीब मिहनाको सम्झना राखरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु िनस्तार-चाड मान् न ू िकनिक आबीब मिहनामा

नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई रातमा िम बाट ल्याउनभुयो । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो
पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा गाईवस्त ु र भडेा-बा ाबाट उहाँको साम ु िनस्तार-चाडको ब ल चढाउन ू । 3 योसगँै
खिमर हालकेो रोटी नखान ू । सात िदनसम्म अखिमरी रोटी अथार्त ् कष् टको रोटी खान ू । िकनिक ितमीहरू हतारमा िम
दशेबाट िनस्केर आयौ । ितमीहरू िम दशेबाट िनस्केर आएको िदनलाई याद राख् न ितमीहरूका जीवनभ र यसको पालन
गन ूर् । 4 सात िदनसम्म ितमीहरूका सबै िसमानािभ कुनै पिन खिमर दे खनहुुदँनै । पिहलो िदनको साँझमा ितमीहरूले चढाउने
ब लको कुनै पिन मास ु भो ल िबहानसम्म रहनहुुदँनै । 5 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले िदनहुुने जनुसकैु सहरमा ितमीहरूले
िनस्तार-चाडको ब ल नचढाउन ू । 6 बरु, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो पिव स्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा त्यो
चढाउन ू । ितमीहरू िम बाट िनस्केर आएको वषर्को समय पारेर सयू दयको बलेा साँझमा िनस्तार-चाडको ब ल चढाउन ू ।
7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा त्यसलाई पोलरे खान ू । ितमीहरू िबहान फकर आ-आफ्ना पालमा जान ू
। 8 छ िदनसम्म ितमीहरूले अखिमरी रोटी खान ू । सातौँ िदनमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु पिव सभा हुने छ ।
त्यस िदन ितमीहरूले कुनै काम नगन ूर् । 9 ितमीहरूले आफ्ना लािग सात िदन गन् न ू । पाकेको बाली काट्न सरुु गन समयदे ख
ितमीहरूले सात िदन गन् न ू । 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको आिशष ्मतुािबक ितमीहरूले िदने
स्वै च्छक ब लको योगदानसिहत परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग साताहरूको चाड मान् न ू । 11 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा ितमीहरू, ितमीहरूका छोराछोरी, ितमीहरूका कमारा-कमारी, सहरिभ
भएको लवेी र परदशेीसाथै ितमीहरूका िबचमा भएका अनाथ र िवधवाले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ुआनन्द मनाओ
। 12 ितमीहरू िम मा कमारा िथयो भनी ितमीहरूले याद गन ूर् । ितमीहरूले यी िविधहरू मान् न ू र पालन गन ूर् । 13 ितमीहरूका
खला र दाखको कोलबाट सबै फसल जम्मा ग रसकेपिछ ितमीहरूले सात िदनसम्म छा ो-वासको चाड मान् न ू । 14 ितमीहरू,
ितमीहरूका छोराछोरी, ितमीहरूका कमारा-कमारी, लवेी र परदशेीसाथै ितमीहरूका सहरिभ भएका अनाथ र िवधवाले चाड
अविधमा आनन्द मनाओ । 15 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा उहाँको लािग सात िदनसम्म यो चाड मान् न ू
िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका सबै फसल र ितमीहरूका हातका सबै काममा आिशष ् िदनहुुने छ र
ितमीहरू पणूर् रूपमा आन न्दत हुने छौ । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले छान् नहुुने ठाउँमा वषर्को ितन पटक ितमीहरूका
सबै परुुष उहाँको साम ु खडा होओः अखिमरी रोटीको चाडमा, साताहरूको चाडमा र छा ो-वासको चाडमा । परम भकुो साम ु
कोही पिन र ो हात नजान ू । 17 बरु, आफूले सकेजित हरेकले िदन ू तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
िदनभुएको आिशष ्लाई ितमीहरूले जान् न सक । 18 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने ितमीहरूका सबै
सहरमा न्यायकतार् र अिधकारीहरू िनय ु गन ूर् । ितमीहरूका हरेक कुलबाट ितनीहरूलाई छान् न,ू र ितनीहरूले मािनसहरूको
िनष्पक्ष न्याय गरून ्। 19 ितमीहरूले जबरजस्ती न्याय हरण नगर । पक्षपात नगर न त घसु लओे िकनिक घसुले ब ु मानीहरूको
आखँालाई अन्धो तलु्याई धम हरूका वचनलाई बङ्ग्याइिदन्छ । 20 न्यायको मा पिछ लाग तािक परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूले िदनहुुने दशेलाई अिधकार गरी त्यहाँ ितमीहरू बस् न सक् ने छौ । 21 ितमीहरूले आफ्ना लािग परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीको छेउमा अशरेा दवेीको िन म्त कुनै पिन खम्बा खडा नगन ूर् । 22 ितमीहरूले आफ्ना लािग कुनै
चोखा ढुङ्गा खडा नगन ूर् जसलाई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले घणृा गन ुर्हुन्छ ।

17
1 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग कुनै पिन खोट लागकेो वा खराब भएको ब ल नचढाउन ू िकनिक त्यो

परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग घिृणत कुरो हुने छ । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने कुनै पिन
सहरमा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितमीहरूका िबचमा कुनै परुुष वा स् ीले दषु् ट काम गर् यो भने वा उहाँको करार
भङ्ग गर् यो भने वा 3 मलैे आज्ञा नगरेको अन्य दवेताहरूको पिछ लागरे ितनीहरूको पजुा गर् यो भने वा सयूर्, चन् मा वा कुनै
पिन आकाशीय िपण्डलाई ढोग्यो भन,े 4 र यस बारेमा ितमीहरूलाई बताइयो भने वा ितमीहरूले यस बारेमा सनु्यौ भने ितमीहरूले
होिसयारीसाथ अनसुन्धान गन ूर् । इ ाएलमा त्यस्तो घिृणत कुरो ग रएको साँचो र िन श् चत ठह रयो भने ितमीहरूले गन ुर्पन कुरो
यही हो । 5 यस्तो दषु् ट काम गन त्यो परुुष वा स् ीलाई ितमीहरूले सहरको वशे ारमा ल्याएर हरेक परुुष, स् ी र ितमीहरूले
ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । 6 दईु वा ितन जना साक्षीको आधारमा त्यसलाई मा रने छ । तर एक जना मा साक्षीको आधारमा त्यसलाई



17:7 148 वस्था 18:18

मा रनहुुदँनै । ितनीहरूलाई मानर् 7 ती साक्षीहरूले पिहले आ-आफ्ना हात उठाऊन ् त्यसपिछ अरू सबै मािनसले आ-आफ्ना
हात उठाऊन ् । यसरी ितमीहरूले आफ्ना िबचबाट दषु् टतालाई हटाउने छौ । 8 हत्या वा दघुर्टनाबाट भएको मतृ्य ु वा एउटा
वा अक को अिधकार वा एउटा िकिसमको हािन वा अक िकिसमको िवषय वा ितमीहरूका िबचमा भएका कुनै पिन
वादिववाद िमलाउन ितमीहरूलाई गार् हो भयो भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने
ठाउँमा जान ू । 9 ितमीहरू लवेीका सन्तानहरू अथार्त ् त्यस बलेा न्यायको लािग सवेा गन पजुारीहरूकहाँ जान ू । ितनीहरूका
सल्लाह लन ूर ितनीहरूले िनणर्य सनुाउने छन ।् 10 परम भलुे आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा ितमीहरूलाई
िदइएको वस्थालाई ितमीहरूले मान् न ू। 11 ितनीहरूले गनर् भनी ितमीहरूलाई िनदशन िदने हरेक कुरो मान् न ितमीहरू होिसयार
होओ । ितनीहरूले िसकाउने िनयमलाई प ाउन,ू र ितनीहरूले िदएको िनणर्यअनसुार गन ूर् । ितनीहरूले बताउने कुराबाट दायाँ
वा बायाँितर नतकर् न ू । 12 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु सवेा गनर् खडा हुने पजुारी वा न्यायकतार्को कुरा अहङ्कारी
भएर नसनु् ने मा रने छ । ितमीहरूले इ ाएलबाट दषु् टता हटाओ । 13 सबै मािनस यो सनुरे डराउने छन ्अिन अब उसो
अहङ्कारी हुने छैनन ्। 14 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा आइपगुरे यसको अिधकार
गरेपिछ र यसमा बसोबास गनर् थालपेिछ ितमीहरूले 'हा ा व रप र भएका सबै जाितले जस्तै हा ो शासन गनर् राजा चनु् ने छौ'ँ
भन्यौ भने 15 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले चनु् नहुुने लाई ितमीहरूले िनश् चय नै राजाको रूपमा चनु् न ू । ितमीहरूका
दाजभुाइका िबचबाट नै ितमीहरूले आफ्ना लािग राजा चनु् न ू । कुनै पिन परदशेीलाई आफ्नो राजा नबनाओ । 16 तर ती
राजाले आफ्नो लािग घोडाहरूको व ृ नगरून ्न त घोडाहरूको व ृ को लािग मािनसहरूलाई िम मा फकर् न लगाऊन ्िकनिक
'ितमीहरू त्यसरी फे र किहल्यै नजाओ' भनी परम भलुे ितमीहरूलाई भन् नभुएको छ । 17 ितनले आफ्ना लािग धरैे पत् नीहरू
नल्याऊन ्न ता ितनको हृदय बरा लने छ । ितनले सनु र चाँदीको थु ो नलगाऊन ्। 18 ितनी आफ्नो राज्यको िसहंासनमा बस्दा
ितनले पजुारीहरू अथार्त ्लवेीहरूको साम ु रा खएको वस्थाको ितबाट आफ्नो लािग एक ित मु ामा उतारून ् । 19 त्यो
म ु ा ितनीिसतै हुनपुछर्, र ितनले आफ्नो जीवनभ र यसलाई पढ्नपुछर् । यसरी ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरको आदर गनर्
सकून ्अिन यस वस्थाको सबै वचन र िविधिवधान पालन गनर् सकून ्। 20 ितनले आफैलाई आफ्ना दाजभुाइहरूभन्दा षे् ठ
नठाननू ् र यी आज्ञाहरूबाट तकर दायाँ वा बायाँ नलागनू ् भनरे ितनले यसो गन ुर्पछर् िकनिक आफ्नो राज्यमा ितनी र ितनका
सन्तानहरूले इ ाएलमा लामो समयसम्म शासन गन ुर्पन हुन्छ ।

18
1 पजुारीहरू अथार्त ् लवेीहरू र सबै लवेी कुलको इ ाएलीहरूिसत कुनै िहस्सा वा अशं हुने छैन । ितनीहरूले आफ्नो

अशंको रूपमा आगो ारा चढाइएका परम भकुा ब लहरू खाऊन ् । 2 आफ्ना दाजभुाइहरूका िबचमा ितनीहरूको कुनै अशं
नहोस ्। ितनीहरूलाई ितज्ञा ग रएअनसुार परम भु नै ितनीहरूका अशं हुनहुुन्छ । 3 गोरु वा भडेा ब लदान गन मािनसहरूबाट
पजुारीहरूले पाउने भाग यही होः कुम, दईुवटा गाला र आन् ा-भुडँी । 4 ितमीहरूको अन् न, नयाँ म , तलेको पिहलो फलसाथै
ितमीहरूको भडेाको पिहलो ऊन ितमीहरूले पजुारीलाई िदन ू । 5 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले परम भकुो नाउमँा
सवेा गनर् त्यो र त्यसका छोराहरूलाई सदाको लािग चनु् नभुएको छ । 6 इ ाएलको कुनै पिन सहरमा बसकेो कुनै एउटा
लवेीले आफ्नो सारा हृदयले इच्छा गरेर परम भलुे छान् नहुुने ठाउँमा आयो भने 7 परम भकुो साम ु खडा हुने त्यसका सबै
लवेी दाजभुाइले जस्तै गरी त्यसले परम भु त्यसका परमशे् वरको नाउमँा सवेा गरोस ्। 8 त्यसको आफ्नो प रवारको सम्पितको
िब ीबाट आएको अित र त्यसले पिन खानको लािग समान िहस्सा पाउनपुछर् । 9 जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा आउँछौ तब ितमीहरूले ती जाितहरूका घिृणत कुराहरूको दखेािसकी गनर्
निसक् न ू । 10 ितमीहरूका िबचमा आफ्नो छोरा या छोरीलाई आगोमा ब ल गन, शकून-अपशकून बताउन,े जोखना हने,
वा िगलासमा भएको िचन्हहरू पढ्ने वा टुनामनुा गन, 11 मोहनी लगाउन,े आत्मािसत सल्लाह लने वा भाग्य बताउने वा
मरेकाहरूका आत्मािसत कुरा गन कोही पिन नपाइयोस ् । 12 िकनिक जसले यी कुराहरू गछर्, त्यो परम भकुो द ृ ष् टमा
घिृणत हुन्छ । यी घिृणत कामहरूको कारणले गदार् नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूकै साम ु ितनीहरूलाई धपाउदँै
हुनहुुन्छ । 13 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु िनष्खोट हुनपुछर् । 14 िकनिक ितमीहरूले हराउने जाितहरूले
जादगुरी, शकून-अपशकूनको अभ्यास गनहरूको कुरा सनु्छन ्। तर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यसो गनर्
अनमुित िदनभुएको छैन । 15 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका िबचबाट ितमीहरूका दाजभुाइबाट मजस्तै एक
जना अगमव ा खड गन ुर्हुने छ । ितनको कुरा सनु् न ू । 16 होरेबमा सभाको िदनमा ितमीहरूले यसो भन्दै परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई िबन्ती चढायौ, 'हामीले फे र परम भु हा ा परमशे् वरको आवाज सनु् न नपरोस ्न त उहाँको यो डरलाग्दो आगो
दखे् न परोस ् न ता हामी मन छौँ ।' 17 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, 'ितनीहरूले भनकेा कुरा ठक छ । 18 म ितनीहरूकै
दाजभुाइहरूका िबचबाट तजँस्तै एक जना अगमव ा खडा गन छु । म त्यसको मखुमा मरेा वचन हा लिदने छु र त्यसले मलैे
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तलँाई आज्ञा गरेका सबै वचन बोल्ने छ । 19 त्यसले मरेो नाउमँा बोल्ने मरेा वचन नसनु् ने कोही पिन मा रने छ । 20तर मरेो नाउमँा
अहङ्कारी भएर मलैे आज्ञा नगरेको वचन बोल्ने वा अन्य दवेताहरूको नाउमँा बोल्ने अगमव ा मा रनपैछर् ।' 21 ितमीहरूले
आ-आफ्ना हृदयमा सोधौला, 'परम भलुे बोल्नभुएको वचन होइन भनरे हामीले कसरी थाहा पाउने ?' 22 परम भकुो नाउमँा
बोल्ने अगमव ाले बोल्दा ितमीहरूले परम भकुो सन्दशे थाहा पाउने छौ ।

19
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ती जाितहरूलाई नष् ट गरी ितनीहरूको दशे ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदनहुुदँा

ितनीहरूपिछ ितमीहरू ितनीहरूका सहर र घरहरूमा आएर बस् ने छौ । 2 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको दशेको िबचमा आफ्नो लािग ितनवटा सहर रोज्न ू । 3 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको दशेलाई ितन भागमा िवभाजन गरी ती सहरहरूमा जाने िसमाना
िनधार्रण गन ूर् तािक ज्यानमारा त्यहाँ भागरे जान सकोस ्। 4जसले आफ्नो िछमकेीलाई पिहले घणृा गदनथ्यो र त्यसले अजानमा
उसलाई मार् यो भने मारेर त्यहाँ बस् न जाने को िवषयमा भएको वस्था यही हो । 5 उदाहरणको लािग, कुनै मािनस
आफ्नो िछमकेीसगँै दाउरा काट्न जङ्गलमा जान्छ र रुख ढाल्नलाई बञ्चरो चलाउदँा बञ्चरो बीँडबाट फुस्केर िछमकेीलाई
लागरे त्यो मर् यो भने त्यो मान्छे यीमध्ये कुनै एउटा सहरमा भागरे आफ्नो ज्यान बचाउन सक्छ । 6 न ता बाटो लामो छ भने
बदला लने त्यो ज्यान मानको पिछ गई त्यसको तातो रसमा त्यसलाई उिछनी त्यसलाई हार गरेर मानर् सक्छ य िप त्यो
मािनस मा रने योग्यको भने िथएन िकनिक िवगतमा त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई घणृा गरेको िथएन । 7 त्यसकारण, ितमीहरूले
आफ्ना लािग ितनवटा सहर अलग गन ूर् भनी म आज्ञा िदन्छु । 8 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत
ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार उहाँले ितमीहरूका िसमाना बढाइिदनभुयो र ितमीहरूलाई िपता-पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएका

सबै दशे िदनभुयो भने 9 र आज मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी सबै आज्ञा अथार्त ्परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे
गन र सधै ँ उहाँका मागर्हरूमा िहडँ्ने आज्ञाहरू ितमीहरूले पालन गर् यौ भने ितमीहरूले यी ितनवटा सहरका अित र अन्य
ितनवटा पिन थप् नपुछर् । 10 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा िनद ष रगत नबगाइयोस ्र त्यसको
दोष ितमीहरूमािथ नलागोस ् भन् नाका लािग यसो गर । 11 तर कसलै आफ्नो िछमकेीलाई घणृा गछर् र ढुकेर बसी त्यसको
िवरु मा उठेर त्यसलाई मन गरी िहकार्उँछ र त्यो यी ितनवटा सहरमध्ये एउटामा भाग्छ भने 12 त्यसको सहरका धमर्-गरुुहरूले
मान्छे पठाई त्यसलाई त्यहाँबाट ल्याउनपुछर् र िजम्मवेार नातदेारको हातमा समु्पनपुछर् अिन त्यसको रगतको बदला लइयोस ्।
13 ितमीहरूका आखँाले त्यसलाई दया दखेाउनहुुदँनै । बरु, ितमीहरूले इ ाएलबाट िनद षको हत्याको दोषलाई िनम ूर्लन गन ुर्पछर्
तािक ितमीहरूको भलो हुन सकोस ्। 14 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िनज सम्पि को रूपमा अिधकार गनर्
िदन लाग् नभुएको दशेमा लामो समयदे ख रा खएको आफ्नो िछमकेीको िसमानाको ढुङ्गो नहटाओ । 15 कुनै पिन िवषयमा
कुनै पिन अपराध वा पापको लािग एउटै मा साक्षी खडा नहोस ् । दईु वा ितन जनाको साक्षीको आधारमा त्यस िवषयको
पु ष् ट होस ्। 16 कसलैे गलत काम गरेको छ भनी कुनै अधम मािनस खडा हुन सक्छ । 17 कुरा निमलकेो दवुै जना
परम भ,ु पजुारीहरू र ती िदनमा सवेा गन न्यायकतार्हरूको साम ु खडा होऊन ् । 18 न्यायकतार्हरूले द िच साथ जाँचबझु
गरून ् । हरे, साक्षी झटुो रहछे र त्यसले आफ्नो भाइको िवरु मा झटुो गवाही िदएको रहछे भने 19 त्यसले आफ्नो भाइलाई
जे गन सोच बनाएको िथयो, त्यसलाई त्यसै गन ूर् । यसरी ितमीहरूले आफ्ना िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 20 तब बाँकी हुनहेरू
यो सनुरे डराने छन,् अिन त्यसपिछ कसलैे पिन ितमीहरूका िबचमा यस्तो दषु् टता गन छैन । 21 ितमीहरूले दया नदखेाउन ू ।
ज्यानको स ा ज्यान, आखँाको स ा आखँा, दाँतको स ा दाँत, हातको स ा हात र गोडाको स ा गोडा हुने छ ।

20
1 ितमीहरू आफ्ना श हुरूको िवरु मा य ु मा जाँदा ितमीहरूले ितनीहरूको भन्दा धरैे घोडा, रथ र मािनसहरू दखे्यौ भने

ितनीहरूदे ख नडराओ । िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूिसतै हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट
िनकालरे ल्याउनभुयो । 2 ितमीहरू य ु मा जानै लाग्दा पजुारी निजक आएर मािनसहरूलाई उसले यसो भन् नपुछर्, 3 'हे इ ाएली
हो, सनु । ितमीहरू आफ्ना श कुो िवरु मा य ु मा जान लागकेा छौ । ितमीहरूका दय िवचलत नहोऊन ्। नडराओ, नकाम ।
ितनीहरूदे ख भयभीत नहोओ । 4 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै ितमीहरूका श हुरूको िवरु मा लडी ितमीहरूलाई
बचाउन ितमीहरूको अिगअिग जाँदै हुनहुुन्छ ।' 5 अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई यसो भननू,् 'के घर िनमार्ण गरेर त्यसलाई
अपर्ण गनर् नपाएको यहाँ कोही छ ? त्यो आफ्नो घरमा फकर जाओस ् तािक त्यो य ु मा मन ुर् नपरोस ् र अक ले त्यसको
घर अपर्ण नगरोस ् । 6 के दाखबारी लगाएर यसको फल खान नपाउने यहाँ कोही छ ? त्यो घरमा जाओस ् र य ु मा मन ुर्
नपरोस ्अिन अक ले त्यसलाई उपभोग गनर् नपाओस ्। 7 के मगनी भएर िबहे नभएको यहाँ कोही मािनस छ ? त्यो घरमा
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जाओस ्तािक त्यो य ु मा मन ुर् नपरोस ्र त्यसलाई अक ले िबहे गनर् नपाओस ्।' 8 यसबाहके अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई
यसो भननू,् 'के यहाँ कोही डरपोक र कातर छ ? त्यो फकर आफ्नो घरमा जाओस ् तािक त्यसको भाइको हृदय त्यसको
झै ँ िशिथल नहोस ्।' 9 अिधकारीहरूले मािनसहरूिसत बो लसकेपिछ ितनीहरूले उनीहरूमािथ सनेानायकहरू िनय ु गरून ्।
10 कुनै सहरलाई आ मण गनर् ितमीहरू निजक पगु्दा ती मािनसहरूिसत शा न्तको स्ताव राख् न ू । 11 ितनीहरूले ितमीहरूको
स्तावलाई स्वीकार गरी ितमीहरूलाई सहरमा स्वागत गरे भने त्यस सहरमा भएका सबै मािनसलाई बगेार काममा लगाउन ू र

ितनीहरूले ितमीहरूको सवेा गरून ्। 12 तर ितनीहरूले ितमीहरूिसत कुनै शा न्त सम्झौता गन ुर्को साटो ितमीहरूको िवरु मा य ु
गनर् आए भने तब ितमीहरूले सहरलाई घरेा हाल्न,ू 13 र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िवजय िदई ितमीहरूको
िनयन् णमा ल्याउनहुुदँा ितमीहरूले त्यस सहरको हरेक लाई मान ूर् । 14 तर स् ी, बालबच् चा, गाईवस्त ु र सहरमा भएका
हरेक थोक लटुको मालको रूपमा आफ्नो लािग लजैान ू। परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूबाट
िदनभुएको लटुको माल ितमीहरूले उपभोग गन ूर् । 15 ितमीहरूबाट टाढा भएका सबै सहरलाई मा ितमीहरूले यसो गन ूर्,
ितमीहरूले यी जाितहरूका सहरहरूलाई भने त्यसो नगन ूर् । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा
िदनहुुने यी जाितहरूको सहरहरूमा भने ितमीहरूले सास फेन कसलैाई जीिवत नराख् न ू। 17बरु, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूले िह ी, एमोरी, कनानी, प रज् जी, िहव्वी र यबसूीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट ग रिदन ू
। 18 ितनीहरूले आफ्ना दवेताहरूिसत गरेका ितनीहरूका घिृणत मागर्हरू ितनीहरूले ितमीहरूलाई निसकाऊन ्भन् नाका लािग
यसो गन ूर् । ितनीहरूको मागर् प ायौ भने ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका िवरु मा पाप गन छौ । 19 कुनै सहरलाई
कब्जा गनर् ितमीहरूले त्यसलाई लामो समयसम्म घदेार् ितमीहरूले बञ्चरोले यसका रुखहरू नकाट्न ू । िकनिक ितमीहरूले
तीबाट खान सक्छौ । त्यसलै,े ितनलाई नकाट । िकनिक के जङ्गलका रुखहरू जाित हुन ्जसलाई ितमीहरू घरेा हाल्छौ ?
20फल िदने रुखहरू होइनन ्भनी ितमीहरूले िचनकेा रुखहरूलाई मा ितमीहरूले काटेर नष् ट गन ूर् । ितमीहरूिसत य ु गन सहर
परािजत नभएसम्म घरेा हाल्ने काममा ती योग गनर् सक्छौ ।

21
1 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अिधकार गनर् िदन लाग् नभुएको दशेको कुनै मदैानमा कोही मा रएको पाइयो

र यसको हत्याराको िनधो भएन भन,े 2 ितमीहरूका धमर्-गरुुहरू र न्यायकतार्हरू गएर लाशदे ख निजक भएका सहरहरू प ा
लगाऊन ् । 3 त्यसपिछ लाशको िनकटतम सहरका धमर्-गरुुहरूले गाईवस्तबुाट काममा नलगाएको र जवुा नहालकेो एउटा
कोरली लऊन ् । 4 अिन ितनीहरूले त्यस कोरलीलाई नजोितएको र िबउ नछ रएको खोला भएको उपत्यकामा लजैाऊन,्
र त्यहाँ ितनीहरूले त्यसको घाँटी भाँिचिदऊन ् । 5 पजुारीहरू अथार्त ् लवेीका सन्तानहरू अगािड आऊन ् िकनिक परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई उहाँको सवेा गनर् र परम भकुो नाउमँा आिशष ् िदन अिन हरेक वादिववाद िमलाइिदन
छान् नभुएको छ । 6 मा रएको मािनसको िनकटतम सहरका सबै धमर्-गरुुले उपत्यकामा घाँटी िनमो ठएको कोरलीमािथ आ-
आफ्ना हात धोऊन ्। 7 अिन ितनीहरूले त्यस मामललाई जवाफ िदई यसो भननू,् 'हा ा हातले यो रगत बगाएका होइनन,् न
त हा ा आखँाले यसलाई दखेकेा छन ्।' 8 हे परम भु इ ाएललाई क्षमा िदनहुोस ्जसलाई तपाईंले छुटकारा िदनभुएको छ, र
तपाईंको जाित इ ाएलको िबचमा यो िनद षको हत्याको दोष नलगाउनहुोस ्।' तब हत्याको दोषलाई क्षमा हुने छ । 9 यसरी
ितमीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ त्यही गरेकाले ितमीहरूले ितमीहरूका िबचबाट िनद षको हत्याको दोषलाई हटाउने
छौ । 10 जब ितमीहरू आफ्ना श हुरूको िवरु मा य ु गनर् जान्छौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िवजय िदई
ितनीहरूलाई ितमीहरूको वशमा ल्याउनहुुन्छ अिन जब ितमीहरूले ितनीहरूलाई बन्दी बनाई ल्याउछँौ, 11 तब ितमीहरूले
बन्दीहरूका िबचमा सनु्दरी स् ी दखे्यौ र त्यसलाई आफ्नी पत् नी बनाउने इच्छा गर् यौ भने 12 त्यसलाई आफ्नो घरमा लजैान ू
। त्यसले आफ्नो कपाल खौरन्छे र नङ् काट्छे । 13 त्यसपिछ त्यसले िनवार्सनमा छदँा आफूले लगाएको लगुा फुकाल्छे र
त्यो ित ो घरमा बसी आफ्ना बबुाआमाको लािग एक वषर्सम्म शोक गछ । त्यसपिछ ितमी त्योिसत सतु् न सक्छौ र त्यसको
पित हुन सक्छौ र त्यो ित ी पत् नी हुन्छे । 14 तर ितमीले त्यसमा रुिच दखेाएनौ भने त्यसलाई इच्छा लागकेो ठाउँमा जान िदन ू
। तथािप ितमीले त्यसलाई पसैामा नबचे्न,ू त्यसलाई कमारीलाई जस्तै वहार नगन ूर् िकनिक ितमीले त्यसको सतीत्व नष् ट
गरेका छौ । 15 कुनै मािनसका दईु पत् नी छन ्र त्यसले एउटालाई माया गछर् र अक लाई घणृा गछर् अिन दवुै जनाले सन्तान
जन्माएका छन ्भने अिन घणृा ग रनलेे चािह ँ जठेो छोरो जन्माएको छ भने 16 अशंबन्डा गदार् माया गनको छोरा भनरे माया
नगनको खास जठेो छोरोलाई उिछनरे िपताले कान्छोलाई अिधकार िदन िमल्दनै । 17 बरु, त्यसले घणृा ग रएकी पत् नीको
छोरोलाई नै आफ्ना सबै सम्पि को दोब्बर भाग िदएर जठेो हो भनी मान्यता दओेस ्। िकनिक त्यो छोरो नै त्यसको श को
सरुु हो । जठेोको हक त्यसको नै हो । 18 कुनै मािनसको हठी र िवद ही छोरो छ जसले आफ्ना बबुा वा आमाको कुरा मान्दनै
वा र ितनीहरूले त्यसलाई सधुादार् पिन त्यो स ु दनै भने 19 त्यसका बबुाआमाले त्यसलाई समातरे सहरका धमर्-गरुुहरूकहाँ
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सहरका ढोकाहरूमा ल्याऊन ् । 20 ितनीहरूले धमर्-गरुुहरूलाई यसो भननू,् 'यो हा ो छोरो हठी र िवद ही छ । यसले हा ो
कुरा मान्दनै । यो लफङ्गो र मतवाला हो ।' 21 तब सहरका सबै मािनसले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मारून ्। यसरी ितमीहरूले
ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई हटाउने छौ । सारा इ ाएली यो सनुरे डराउने छन ्। 22 कुनै मािनसले मतृ्य ुयोग्यको पाप गरेको
छ र त्यसलाई मतृ्यदुण्ड िददँा त्यसलाई रुखमा झणु् ायौ भने 23 त्यसको लाश रातभ र रुखमा नरहोस ्। बरु, त्यसलाई त्यही
िदनमा नै गािडिदन ू । िकनिक जो झणु् ाइन्छ त्यो परम भबुाट ािपत हुन्छ । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
सम्पि को रूपमा िदनहुुने दशेलाई ितमीहरूले िबटुलो नपार भनरे यो आज्ञा पालन गर ।

22
1आफ्नो इ ाएली िछमकेीको गोरु वा भडेा तकर गएको दखे्दा त्यसलाई नदखेकेो जस्तो नगन ूर् । ितमीले त्यसलाई फकार्एर

त्यसकहाँ ल्याइिदन ू । 2 ित ो इ ाएली िछमकेी ित ो निजक छैन भने वा ितमीले त्यसलाई िचन्दनैौ भने ितमीले त्यो पश ु
आफ्नो घरमा ल्याउन ू र िछमकेीले नखोजसेम्म त्यो ित ो घरमा हुने छ । तब यो ितमीले त्यसलाई िदन ू । 3 त्यसको गधाको
मामलामा पिन यसै गन ूर्; त्यसको लगुाको सवालमा पिन यसै गन ूर् । ित ो इ ाएली िछमकेीको हराएको कुनै पिन कुरो पाइएको
खण्डमा यसै गन ूर् । ितमीले आफ्नै लािग नलकुाउन ू । 4 ित ो इ ाएली िछमकेीको गधा वा गोरु बाटोमा लोटेको दखे्यौ भने
नदखेकेो जस्तो नगन ूर् । त्यसलाई उठाउन मदत गन ूर् । 5 परुुषले लगाउने वस् स् ीले लगाउनहुुदँनै न त स् ीले लगाउने वस् 
परुुषले लगाउनहुुन्छ । िकनिक यी कुरा गन जोसकैु परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग घिृणत हुने छ । 6 कुनै बाटो वा
रुख वा भइँुमा बचरेो वा फुलमा माउ बिसरहकेो दखे्यौ भने माउलाई बचरेोसगँै नलजैान ू । 7 माउलाई जान िदएर बचरेोलाई
लजैान सक्छौ । यो आज्ञालाई पालन गर तािक ितमीहरूको भलो हुन सकोस,् र ितमीहरूको आय ु लामो होस ्। 8 ितमीहरूले
नयाँ घर बनाउदँा छतको चारैितर बार लगाउन ू तािक त्यहाँबाट कोही ल ो भने त्यसको दोष ितमीहरूको घरलाई नलागोस ्
। 9 ितमीहरूले दाखबारीमा दईु िकिसमका िबउ नलागाउन ू । न ता ितमीहरूले त्यसो गर् यौ भने ितमीहरूले लगाएको िबउ
मा नभई दाखबारीसमते अपिव हुने छ । 10 गोरु र गधा सगँसगँै नारेर नजोत् न ू । 11 ऊन र सतुी िमसाएर बनाइएको लगुा
नलगाउन ू। 12 ितमीहरूले लगाउने लगुाको चारै कुनामा झमु्का लगाउन ू। 13मानौ,ँ कसलैे िववाह गरेर पत् नीिसत सिुतसकेपिछ
त्यसलाई घणृा गछर् र 14 र बदनाम गराउने िनयतले पत् नीलाई यसो भन्छ, 'मलैे यो स् ीलाई ल्याएँ, तर म त्योिसत सतु् न जाँदा
त्यो कन्या केटी भएको पाइन ँ ।' 15 तब त्यस केटीका बबुाआमाले सहरको मलू ढोकामा धमर्-गरुुहरूकहाँ त्यसको कुमारीत्वको
माण ल्याउनपुछर् । 16 केटीका बबुाले धमर्-गरुुहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'मलैे यो मािनसलाई मरेी छोरी त्यसकी पत् नी हुनलाई

िदएँ र त्यसले यसलाई घणृा गछर् । 17 हरे, त्यसले यसलाई घणृा गरी लाजमद अिभयोग लगाएको छ, “मलैे ित ी छोरीमा
कुमारीत्वको माण पाइन ँ ।” तर मरेी छोरीको कुमारीत्वको माण यहाँ छ ।' तब ितनीहरूले सहरका धमर्-गरुुहरूको साम ु त्यो
लगुा िफँजाओस ्। 18 त्यस सहरका धमर्-गरुुहरूले त्यस परुुषलाई समातरे दण्ड िदऊन ्। 19अिन ितनीहरूले त्यसलाई चाँदीको
एक सय िसक् काको ज रवाना ितराई त्यो केटी र केटीका िपतालाई िदऊन ् िकनिक त्यस मािनसले इ ाएलको कुमारीत्वको
बारेमा कलङ्क लगाएको छ । त्यो केटी त्यसकै पत् नी हुनपुछर् । त्यसले जीवनभर त्यस केटीलाई त्याग् न पाउदँनै । 20 तर
केटीमा कुमारीत्वको माण नपाइएको कुरो साँचो रहछे भने 21 ितनीहरूले केटीलाई त्यसका बबुाको घरको ढोकामा ल्याऊन,्
र सहरका मािनसहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हानरे मारून ् िकनिक त्यसले इ ाएलमा आफ्नो िपताको घरमा वशे्याविृ को कायर्
गरी लाजमद काम गरेकी छे । यसरी ितमीहरूले ितमीहरूका िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 22 कुनै परुुषले अकार्की पत् नीिसत
सहवास ग ररहकेो फेला पर् यो भने सहवास गन परुुष र स् ी दवुै जना मा रऊन ्। यसरी ितमीहरूले ितमीहरूका िबचबाट दषु् टता
हटाउन ू । 23 कुनै कन्या केटीको कुनै परुुषिसत मगनी भएको छ र अक परुुषले सहरमा त्योिसत सहवास गर् यो भने 24 दवुै
जनालाई सहरको मलू ढोकामा ल्याई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । सहरिभ भएर पिन केटी निचच् च्याएकीले त्यसलाई ढुङ्गाले
हानरे मान ूर् । आफ्नो िछमकेीकी पत् नीको सतीत्व नष् ट गरेकोले परुुषलाई ढुङ्गाले हानरे मान ूर् । यसरी ितमीहरूले ितमीहरूका
िबचबाट दषु् टता हटाउन ू । 25 तर कुनै परुुषले मगनी भएकी केटीलाई खतेमा फेला पारी त्योिसत जबरजस्ती सहवास गरेको
रहछे भने परुुष मा मा रयोस ्। 26 तर केटीलाई चािह ँ केही नगन ूर् । केटीले मतृ्यदुण्ड पाउने कुनै काम गरेकी छैन । यो कुनै
मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई आ मण गरी मारेको जस्तै सवाल हो । 27 िकनिक परुुषले स् ीलाई खतेमा फेला पारेको िथयो
र मगनी भएकी केटी िचच् च्याइकी िथई, तर त्यसलाई बचाउन त्यहाँ कोही िथएन । 28 कुनै परुुषले मगनी नभएकी केटीलाई
फेला पारी त्यसिसत जबरजस्ती सहवास गर् यो र त्यो कुरो काशमा आयो भने 29 त्यस परुुषले केटीका बबुालाई चाँदीका
पचास िसक् का दओेस,् र त्यो केटी त्यसकी पत् नी होस ्िकनिक त्यसले केटीलाई अपमान गरेको छ । त्यसको जीवनभर त्यसले
केटीलाई त्याग् न पाउदँनै । 30 कुनै मािनसले आफ्नो बबुाकी पत् नीलाई आफ्नी पत् नी नतलु्याओस ् । त्यसले आफ्ना बबुाको
ववैािहक अिधकारलाई हरण गन ुर्हुदँनै ।
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23
1 लङ्ग िकिचएको वा का टएको मािनसलाई परम भकुो सभामा वशे गनर् िनदन ू । 2 कुनै अवधै बच् चा परम भकुो

सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । त्यसको दस पसु्तासम्म त्यसको कोही सन्तान पिन परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । 3 अम्मोनी
वा मोआबी परम भकुो सभामा वशे गन ुर्हुदँनै । त्यसको दस पसु्तासम्म त्यसको कोही सन्तान पिन परम भकुो सभामा वशे
गन ुर्हुदँनै । 4 िकनिक ितमीहरू िम बाट आउँदा बाटोमा ितनीहरूले रोटी र पानी लएर ितमीहरूलाई भटे्न आएका िथएनन,्
र ितमीहरूको िवरु मा ाप िदन ितनीहरूले पतोरमा बस् ने बओरका छोरा बालामलाई भाडामा लएका िथए । 5 तर परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले बालामको कुरा सनु् नभुएन । बरु, ितमीहरूका परमशे् वरले ापलाई आिशष ्मा प रणत ग रिदनभुयो
िकनिक ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो । 6 ितमीहरूका जीवनभर ितमीहरूले ितनीहरूका शा न्त वा
उन् नितको खोजी नगन ूर् । 7 ितमीहरूले कुनै एदोमीलाई ितरस्कार नगन ूर् । कुनै िम ीलाई घणृा नगन ूर् िकनिक ितमीहरू त्यसको
दशेमा परदशेी िथयौ । 8 ितनीहरूबाट जन्मकेा ते ो पसु्ताका सन्तानहरू परम भकुो सभामा पस् न सक्छन ्। 9 ितमीहरू आफ्ना
श हुरूको िवरु मा य ु मा जाँदा ितमीहरूले आ-आफूलाई दषु् ट कुराहरूबाट अलग राख । 10 ितमीहरूका िबचमा रातम कुनै
परुुष स्वप् न-दोषको कारणले गदार् अशु भएको छ भने त्यो सनेाको छाउनीबाट बािहर जाओस ् र छाउनीमा फकर नआओस ्
। 11 साँझ परेपिछ त्यसले पानीले नहुाओस ्। सयूर् अस्ताएपिछ त्यो छाउनीमा आओस ्। 12 छाउनीबािहर ितमीहरूका लािग
एउटा ठाउँ हुनपुछर् । 13 खन् नका लािग ितमीहरूिसत साम ीहरू हुनपुछर् । िदसा बिससकेपिछ खाल्डो खनरे िदसा प ु रिदन ू ।
14 िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िवजय िदन र ितमीहरूका श हुरूलाई ितमीहरूका हातमा िदन उहाँ
ितमीहरूको छाउनीको िबचमा िहडँडुल गन ुर्हुन्छ । त्यसकारण, ितमीहरूको छाउनी पिव हुनपुछर् तािक ितमीहरूका िबचमा
कुनै अशु कुरा दखेरे उहाँ ितमीहरूका िबचबाट तकर नजानभुएको होस ्। 15 आफ्नो मा लकबाट भागरे आएको कमारालाई
त्यसको मा लककहाँ नफकार्उन ू। 16 त्यसले जनुसकैु सहर छाने तापिन त्यसलाई ितमीहरूसगँै बस् न िदन ू। त्यसलाई िथचोिमचो
नगन ूर् । 17 इ ाएलीका छोरीहरू र छोराहरूका िबचमा कसलैे पिन म न्दरको वशे्याविृ मा काम नगरोस ्। 18 ितमीहरूले कुनै
भाकलको िन म्त वशे्याविृ को ज्याला वा कुकुरको ज्याला परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको भवनमा नल्याउन ू । िकनिक यी
दवुै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग घिृणत कुराहरू हुन ् । 19 ब्याज ाप् त गनर् सिकने रुिपया-ँपसैा, भोजन वा अन्य
कुनै पिन कुरो आफ्नो इ ाएली भाइलाई ऋणस्वरूप िददँा त्यसबाट ब्याज न लन ू । 20 परदशेीबाट भने ितमीहरूले ब्याज लन
सक्छौ । तर आफ्नो इ ाएली भाइबाट भने ितमीहरूले ब्याज लनहुुदँनै । यसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई
ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेमा ितमीहरूको हात परेको हरेक थोकमा आिशष ्िदनभुएको होस ्। 21 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई भाकल गदार् यसलाई परुा गनर् िवलम्ब नगर िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूबाट
यो चाहनहुुन्छ । भाकल परुा नगन ुर् पाप हो । 22 तर भाकलै गरेका छैनौ भने यो ितमीहरूका लािग पाप हुदँनै । 23 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई ितमीहरूले भाकल गरेअनसुार वा ितमीहरूका मखुले स्वचै्छापवूर्क ितज्ञा गरेअनसुार ितमीहरूका
मखुबाट िनस्केको कुरा परुा गन ुर्पछर् । 24 ितमीहरू आफ्नो िछमकेीको दाखबारीमा जाँदा इच्छा लागअेनसुार चाहजेित दाख
खान सक्छौ, तर आफ्नो टोकरीमा भने नहाल । 25 ितमीहरू आफ्नो िछमकेीको अन् न पाकेको खतेमा जाँदा ितमीहरूले आफ्ना
हातले अन् नका बाला टप् न सक्छौ, तर पाकेको बालीमा हिँसया नलगाओ ।

24
1आफूले िबहे गरेर ल्याएकी पत् नीमा कुनै खोट पाएकोले परुुषले त्यसलाई त्याग् न चा ो भने त्यसले त्यागप लखेरे उसको

हातमा थमाइिदएर उसलाई आफ्नो घरबाट पठाओस ् । 2 त्यो आफ्नो घरबाट गइसकेपिछ त्यो कसकैी पत् नी हुन सक्छे ।
3 दो ो पितले पिन त्यसलाई घणृा गरी त्यागप लखेी त्यसको हातमा थमाइिदएर उसलाई घरबाट पठाइिदयो वा दो ो पितको
पिन मतृ्य ु भयो भने 4 त्यसको पिहलकेो पित अथार्त ्उसलाई घरबाट पठाउने पितले त्यस स् ी अशु भएपिछ त्यसलाई आफ्नी
पत् नी हुनलाई न लन पिन सक्छ । िकनिक त्यसो गन ुर् परम भकुो लािग घिृणत कुरो हो । ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदन लाग् नभुएको दशेलाई दोषी नबनाओ । 5 भखर्रै िबहे गरेको परुुष सनेासगँै य ु मा
नजाओस ्न त जबरजस्ती उसलाई कुनै िजम्मवेारी िदइयोस ्। त्यो एक वषर्सम्म घरमा रही त्यसले भखर्रै ल्याएकी पत् नीिसत
रमाओस ्। 6 कसलैे िधतोको रूपमा जाँतो वा जाँतोको मािथल्लो ढुङ्गा न लओस ् िकनिक त्यसो गन ुर् भनकेो त्यस को
जीवन लन ु बराबर हो । 7 इ ाएलीहरूका िबचबाट कसलैे आफ्ना दाजभुाइमध्ये एउटालाई अपहरण गरी त्यसलाई नोकरसरह

वहार गरी बिेचिदएको छ भने त्यो अपहरणकारी मा रनपैछर् । यसरी ितमीहरूले ितमीहरूका िबचबाट दषु् टतालाई हटाउने
छौ । 8 कुष् ठरोगको िवपि को बारेमा ितमीहरूले ध्यान दओे तािक पजुारीहरू अथार्त ् लवेीहरूले ितमीहरूलाई िसकाएका
हरेक िनदशनलाई ितमीहरूले होिसयारीसाथ प ाई पालन गनर् सक । मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेमतुािबक ितमीहरूले गन ूर्
। 9 ितमीहरू िम बाट आइरहदँा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले िम रयमलाई के गन ुर्भयो, सो सम्झ । 10 ितमीले आफ्नो
िछमकेीलाई कुनै िकिसमको ऋण िददँा धरौटी लन उसको घरिभ वशे नगर । 11 ितमी बािहरै पखर्, र ितमीले ऋण िदएको
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धरौटी लएर बािहरै आओस ् । 12 त्यो ग रब रहछे भने त्यसको आफ्नो सम्पि ठानी धरौटीिसतै नसतु् न ू । 13 सयूर्
अस्ताउनअुिग ितमीले त्यसको धरौटी िफतार् ग रिदन ूतािक त्यो आफ्नो ओढ्नमेा सतु् न सकोस ्र ितमीलाई आिशष ्िदन सकोस ्
। परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु यो ित ो िन म्त धािमर्कता हुने छ । 14 ितमीहरूले ग रब र द र ज्यालादारी नोकरलाई
िथचोिमचो नगर, चाहे त्यो ितमीहरूकै सहरिभ ितमीहरूको दशेमा भएको इ ाएली भाइ होस ्वा परदशेी होस ्। 15 ितमीहरूले
हरेक िदन त्यसलाई त्यसको ज्याला िदन ू । सयूर् अस्ताउनअुिग यो िवषय सलु्झोस ् िकनिक त्यो ग रब हो र यसमा नै भर पछर्
। यसो गन ूर् तािक त्यसले परम भकुो साम ु पकुार नगरोस,् र यो ितमीहरूले गरेका पाप नबनोस ् । 16 छोराछोरीका कारणले
बबुाआमालाई नमान ूर्, न त बबुाआमाको कारणले छोराछोरीलाई मान ूर् । बरु, हरेक मािनस आफ्नै पापको िनम्तो मरोस ् ।
17 परदशेी वा अनाथले पाउने न्याय हरण गनर् दमन नगर । िवधवाको ओढ्ने धरौटीको रूपमा नराख । 18 बरु, ितमीहरू िम मा
कमारा िथयौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यहाँबाट छुटकारा िदनभुयो भनी याद गन ूर् । त्यसकारण, यो आज्ञा
पालन गनर् मलै े ितमीहरूलाई िनदशन िदएको छु । 19 ितमीहरूले आफ्नो खतेमा फसलको कटनी गदार् अन् नको एक िबटा िबसका
छौ भने त्यसलाई लन फकर नजाओ । यो परदशेी, अनाथ वा िवधवाको लािग होस ्तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूका सबै काममा आिशष ् िदनभुएको होस ् । 20 ितमीहरूले भ ाक्षको रुखलाई हल्लाउदँा ितमीहरू फे र हाँगाहरूमा
नजाओ । यो परदशेी, अनाथ वा िवधवाको लािग होस ्। 21 ितमीहरूले आफ्नो दाखबारीबाट दाख बटुल्दा ितमीहरूले फे र
सोहोरसाहर नगन ूर् । छािडएको चािह ँ परदशेी, अनाथ र िवधावाको लािग हुने छ । 22 ितमीहरू िम मा कमारा िथयौ भनी याद
राख् न ू । त्यसकारण, मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको यो िनदशन मान् न ू ।
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1 मािनसहरूका िबचमा झझैगडा भयो र ितनीहरू अदालतमा गए भने न्यायकतार्हरूले ितनीहरूको न्याय गरून ् अिन

धम लाई छािडिदएर दषु् टलाई दोषी ठहराऊन ् । 2 दोषी मािनसले िपटाइ खानपुछर् भने न्याकतार्ले त्यसलाई लम्पसार पनर्
लगाएर न्यायकतार्को उप स्थितमा त्यसको अपराधअनसुार त्यसलाई कोरार् हानोस ् । 3 न्यायकतार्ले त्यसलाई चा लस कोरार्
लगाउन सक्छ, तर त्यसभन्दा बढीचािह ँ होइन । िकनिक त्यसभन्दा बढी कोरार् लगाए ितमीहरूको इ ाएली भाइ ितमीहरूको
द ृ ष् टमा अपमािनत हुने छ । 4 दाइँ गदार् गोरुलाई महला नलागाओ । 5 सगँसगँै बसकेा दाजभुाइमध्ये कुनै छोरो नजन्माई
एउटाको मतृ्य ु भयो भने मरेको मािनसकी पत् नीलाई प रवारभन्दा बािहर िववाहको लािग निदइयोस ् । बरु, मनको दाजु वा
भाइले त्यसलाई आफ्नी पत् नी तलु्याओस,् र मतृ लोग् नकेो दाजु वा भाइले आफ्नो कतर् परुा गरोस ् । 6 स् ीले जन्माउने
पिहलो छोरोलाई मरेको को नाउँ िदइयोस ्तािक त्यसको नाउँ इ ाएलबाट नमे टयोस ्। 7 तर दवेरले आफ्नी भाउजलुाई
राख् ने इच्छा गरेन भने मलु ढोकामा गई भाउजलुे धमर्-गरुुहरूलाई यसो भनोस,् 'मरेो दवेरले इ ाएलमा त्यसको दाजकुो नाउँ
राख् न इन्कार गछर् । त्यसले मिसत दवेरले गन ुर्पन कतर् गदन ।' 8 तब त्यसको सहरका धमर्-गरुुहरूले त्यसलाई बोलाएर
त्यसिसत कुराकानी गरून ्। तर त्यसले 'म भाउजलुाई राख् न चाहन् न'ँ भनी िज ी गर् यो भने 9भाउजु धमर्-गरुुहरूको उप स्थितमा
दवेरकहाँ आई उसले त्यसको खु ाबाट जु ा फुकालरे त्यसको मखुमा थिुकदओेस ्। भाउजलुे यसो भनोस,् 'आफ्नो दाजकुो
घर िनमार्ण नगन मािनसलाई यसै ग रन्छ ।' 10 इ ाएलमा त्यसको नाउलँाई 'जु ा फुका लएको घर' भिनने छ । 11 मािनसहरू
एक-अकार्िसत झगदा गदार् एक जनाकी पत् नी आएर आफ्नो पितलाई बचाउन िवरोधीको गपु् ताङ्ग अ ँ ाई भने 12 त्यसको हात
का टिदन ू । त्यसलाई न ट ाउन ू । 13 ितमीहरूले आफ्नो झोलामा एउटै तौलको लािग कम र ज्यादा ओजन भएका ढकहरू
नराख् न ू । 14 ितमीहरूको घरमा पिन एउटै नापको लािग फरक िकिसमका माना-पाथी नहोऊन ्। 15 ितमीहरूिसत िस र ठक
तौलका ढकसातै माना-पाथीहरू हुनपुछर् तािक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा ितमीहरूका आय ु
लामो होस ्। 16 िकनिक यस्ता कुराहरू गन अथार्त ्बइेमानीपवूर्क काम गन सबै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको लािग घिृणत
हुन ्। 17 ितमीहरू िम बाट आउँदा बाटोमा अमालकेीहरूले गरेको कुरो याद राख् न ू । 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई बाटोमा भटेे
र थाकेर हरैान भएकाहरू सबलैाई ितनीहरूले आ मण गरे । ितनीहरूले परमशे् वरको आदर गरेनन ्। 19 त्यसकारण, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ल्याउनहुुदँा ितमीहरूका व रप र भएका ितमीहरूका
सबै श बुाट ितमीहरूलाई िव ाम िदनभुएपिछ आकाशमिुन अमालकेीहरूको नाउिँनशानै मे टिदन नभलु्न ू ।
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1 जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई सम्पि को रूपमा िदनहुुने दशेमा आई यसको अिधकार गरेर

वसोवास गछ , 2 तब परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा भिूमको सबै उब्जनीको पिहलो फल लन ू।
त्यसलाई एउटा डालोमा हालरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले आफ्नो पिव वासस्थानको रूपमा छान् नहुुने ठाउँमा त्यसलाई
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लएर जान ू। 3 ती िदनमा सवेा गन पजुारीकहाँ गएर यसो भन् न,ू 'परम भु तपाईंका परमशे् वरले हामीलाई िदन्छु भनी हा ा िपता-
पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा म आइपगुकेो छु भनी म उहाँको अिग स्वीकार गदर्छु ।' 4 पजुारीले ितमीहरूका हातबाट
डालोलाई लई परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वदेीको साम ू राखनू ् । 5 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु
भन् न,ू 'मरेा पखुार् िफरन्ते अरामी िथए । ितनी िम मा गई त्यहीँ बसोबास गरे, र ितनका मािनसहरू सङ्ख्यामा थोरै िथए । त्यहाँ
ितनीबाट एक महान,् श शाली र असङ्ख्य जाित बन्यो । 6 िम ीहरूले हामीलाई िनष् ठुरतापवूर्क वहार गरी हामीलाई
दःुख िदए । ितनीहरूले हामीलाई कमाराहरूले गन काम गनर् लगाए । 7 हामीले हा ा िपता-पखुार्हरूका परमशे् वर परम भलुाई
पकुार् यौ,ँ र उहाँले हा ो न्दन, हा ो पीडा, हा ो म र हा ो िथचोिमचो सनु् नभुयो । 8 परम भलुे हामीलाई श शाली
हात, फै लएको पाखरुा, ठुलो आतङ्क, िचन्ह र आश् चयर्हरू ारा िम बाट ल्याउनभुयो । 9 अिन उहाँले हामीलाई यो ठाउँमा
ल्याउनभुएको छ र हामीलाई दधू र मह बग् ने यो दशे िदनभुएको छ । 10अब हने ुर्होस,् परम भलुे मलाई िदनभुएको यस दशेको
उब्जनीको पिहलो फल मलैे तपाईंकहाँ ल्याएको छु ।' ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु त्यस डालोलाई राखरे
उहाँको आराधना गन ूर् । 11 अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू, ितमीहरूका िबचमा भएका लवेीसाथै परदशेीका
िन म्त उहाँले गन ुर्भएका सम्पणूर् भलाइको कारणले आनन्द मनाओ । 12 दशांश िदने वषर् अथार्त ् त े ो वषर्मा ितमीहरूको
उब्जनीको सबै दशांश अलग ग रसकेपिछ ितमीहरूले त्यो परदशेी, अनाथ र िवधवालाई िदन ू तािक ितमीहरूका सहरिभ
ितनीहरूले खाएर तपृ् त होऊन ्। 13 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु यसो भन् न,ू 'तपाईंले मलाई िदनभुएका
सबै आज्ञामतुािबक जनु थोकहरू परम भकुा हुन ्ती मलैे मरेो घरबाट ल्याएर लवेी, परदशेी, अनाथ र िवधवालाई िदएको छु
। मलैे तपाईंका कुनै पिन आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छैन ँ न त त्यसलाई िबसको छु । 14 मरेो शोकको घडीमा मलैे त्यो खाएको
छैन,ँ न म अशु हुदँा मलैे त्यसलाई कतै राखकेो छु, न त मतृकहरूको आदरमा मलैे त्यो िदएको छु । मलैे परम भु मरेा
परमशे् वरको आवाज सनुकेो छु । तपाईंले मलाई िदनभुएको हरेक आज्ञा मलैे पालन गरेको छु । 15 पिव स्थानबाट हने ुर्होस ्
जहाँ तपाईं बस् नहुुन्छ जनु स्वगर् हो । तपाईंको जाित इ ाएल, तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दधू र मह बग् ने
दशे अथार्त ् हामीलाई िदनभुएको दशेलाई आिशष ् िदनहुोस ् ।' 16 आज परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यी िविधिवधानहरू
पालन गनर् ितमीहरूलाई आज्ञा गद हुनहुुन्छ । त्यसकारण, ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले ितनको पालन गर र ितनलाई
मान । 17 आज ितमीहरूले घोषणा गरेका छौ, िक परम भु नै ितमीहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ, र ितमीहरू उहाँका मागर्हरूमा
िहडँी उहाँका िविधिवधानहरू, आज्ञाहरू मान् ने छौ र उहाँको कुरा सनु् ने छौ । 18 आज परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको छ, िक
ितमीहरू एउटा जाित हौ जो उहाँको ितज्ञामतुािबक उहाँको आफ्नै िनज सम्पि हो, र ितमीहरूले उहाँका सबै आज्ञा मान् ने छौ
। 19 अिन उहाँले सजृना गन ुर्भएका सबै जाितभन्दा ितमीहरूलाई उच् चमा राख् न ु हुनछे, र ितमीहरूले शसंा, ख्याित र आदर
पाउने छौ । ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले भन् नभुएझै ँ उहाँको िन म्त अलग ग रएका जाित हुने छौ ।”
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1 मोशा र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले मािनसहरूलाई यसो भनी आज्ञा िदए, “आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञा

पालन गर । 2 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने दशेमा जान जब ितमीहरूले यदर्न नदी पार गन छौ
तब त्यस िदन ितमीहरूले ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू खडा गरेर ितनलाई कमरेोले पोत् न ू । 3 ितमीहरूले पार ग रसकेपिछ परम भु
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनहुुने
दशेमा त्यसको अिधकार गदार् यो वस्थाका सबै वचन ितनमा लखे् न ू। 4 ितमीहरूले यदर्न पार ग रसकेपिछ एबाल डाँडामा यी
ढुङ्गाहरू खडा गन ूर् जसमा मलैे आज ितमीहरूलाई िदने यी आज्ञाहरू कमरेोले पोत् न ू । 5 त्यहाँ ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरका िन म्त ढुङ्गाहरूको एउटा वदेी बनाउन,ू तर ितनमा कुनै फलामे हितहार योग नगन ूर् । 6 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको वदेी योगमा नआएको ढुङ्गाको बनाउन ू । त्यसमा ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
होमब ल चढाउन ू। 7 त्यसमा ितमीहरूले मलेब ल र स्वै च्छक ब ल पिन चढाउन ू। ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
साम ु आनन्द मनाओ । 8 ितमीहरूले यी ढुङ्गाहरूमा यस वस्थाका सबै वचन ज्यादै स्टसगँै लखे् न ू । 9 मोशा र पजुारी
अथार्त ्लवेीहरूले सारा इ ाएलीलाई भन,े “हे इ ाएली हो, मौन भएर सनु । आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
जाित भएका छौ । 10 त्यसकारण, आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका आज्ञा र िविधहरूसाथै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
कुरा पालन गर ।” 11 त्यही िदन मोशाले मािनसहरूलाई आज्ञा िदई भन,े 12“ितमीहरूले यदर्न नदी पार गरेपिछ मािनसहरूलाई
आिशष ्िदन यी कुलहरू गीरीज् जीम डाँडामा खडा होऊन:् िशिमयोन, लवेी, यहूदा, इस्साखार, योसफे र बने्यामीन । 13 ापको
घोषणा गनर् यी कुलहरूचािह ँ एबाल डाँडामा खडा होऊन:् रूबने, गाद, आशरे, जबलूनू, दान र नप् ताली । 14 ठुलो सोरमा
लवेीहरूले इ ाएलीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदऊन:् 15 'कारीगरको हातले बनाएको जस्तै खोपरे वा ढालरे परम भकुो
लािग घिृणत मिूतर् गपु् तमा बनाउने मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 16 'आफ्ना बबुाआमालाई ाप
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िदने मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 17 'आफ्नो िछमकेीको साँधिसमानाको ढुङ्गो हटाउने मािनस
ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 18 'द ृ ष् टिवहीनलाई उल्टो बाटो दखेाइिदने मािनस ािपत होस ्।' तब सबै

मािनसले भननू,् 'आमने ।' 19 'परदशेी, टुहुरा वा िवधवाले पाउनपुन न्याय हरण गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले
भननू,् 'आमने ।' 20 'आफ्नो िपताको अिधकार हरण गरी िपताकी पत् नीसगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै
मािनसले भननू,् 'आमने ।' 21 'कुनै पिन िकिसमको पशसुगँ सम्भोग गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने
।' 22 'आफ्ना बबुा वा आमाकी छोरी अथार्त ्आफ्नै बिहनीसगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,्
'आमने ।' 23 'आफ्नी साससुगँ सहवास गन मािनस ािपत होस ्।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 24 'आफ्नो िछमकेीलाई
गपु् तमा मान मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 25 'िनद ष लाई मानर् घसु लने मािनस ािपत
होस ् ।' तब सबै मािनसले भननू,् 'आमने ।' 26 'यस वस्थाका वचन परुा गनर् पालन नगन मािनस ािपत होस ् ।' तब सबै
मािनसले भननू,् 'आमने ।'

28
1 आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका सबै आज्ञा पालन गनर् उहाँको कुरा होिसयारीपवूर्क

सनु्यौ भने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई पथृ्वीका सबै जाितभन्दा उच् च बनाउनहुुने छ । 2 ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा सनु्यौ भने यी सबै आिशष ् ितमीहरूमा आउने छन ् । 3 ितमीहरू सहरमा आिशिषत ् हुने छौ र
खतेमा आिशिषत ् हुने छौ । 4 ितमीहरूका सन्तान, ितमीहरूको भिूमको उब्जनी, ितमीहरूका पश,ु ितमीहरूका गाईवस्तसुाथै
ितमीहरूका बाछा-बाछीमािथ 5 आिशष ्पन छ । 6 ितमीहरूको डालो र िपठो मछु्ने आरीमा आिशष ्पन छ । ितमीहरू िभ
आउँदा र बािहर जाँदा ितमीहरूले आिशष ् पाउने छौ । 7 ितमीहरूको िवरु मा खडा हुने ितमीहरूका श हुरूलाई परम भलुे
ितमीहरूकै साम ु परािजत गन ुर्हुने छ । ितनीहरू ितमीहरूको िवरु मा एउटा बाटो भएर आउने छन,् तर ितमीहरूकै साम ु सातवटा
बाटो भएर भाग् ने छन ।् 8 परम भलुे ितमीहरूका धनसार र ितमीहरूले हात लगाउने हरेक थोकमा आिशष ्ल्याउनहुुने छ । उहाँले
ितमीहरूलाई िदन लाग् नभुएको दशेमा उहाँले ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ । 9 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू
पालन गरी उहाँका मागर्हरूमा िह ँ ौ भने उहाँले ितज्ञा गरेअनसुार परम भलुे ितमीहरूलाई आफ्नो लािग अलग गन ुर्भएको
जाितको रूपमा स्थािपत गन ुर्हुने छ । 10 ितमीहरू परम भकुो नाउँ ारा डािकएका छौ भनी पथृ्वीका सबै जाितले थाहा पाउने
छन,् र ितनीहरू ितमीहरूदे ख डराउने छन ् । 11 परम भलुे ितमीहरूका सन्तान, ितमीहरूका गाईवस्त,ु ितमीहरूको भिूमको
उब्जनी र ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा ितमीहरूको उन् नित गराउनहुुने छ
। 12 ठक समयमा व ृ ष् ट िदन र ितमीहरूको दशेको सबै काममा आिशष ्िदन परम भलुे ितमीहरूका िन म्त आकाशमा भएको
आफ्नो भण्डारण खलुा गन ुर्हुने छ । ितमीहरूले धरैे जाितलाई ऋण िदने छौ, तर ितमीहरूले ऋण लने छैनौ । 13 परम भलुे
ितमीहरूलाई िशर तलु्याउनहुुने छ, पचु्छर होइन । ितमीहरू केवल मािथ हुने छौ, तल होइन । आज मलैे ितमीहरूलाई
आज्ञा गरेका यी वचनहरू पालन गनर् र मान् न ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा सनु्यौ भन,े 14 र आज मलैे
ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका वचनहरूबाट दायाँ र बायाँ गएर अरू दवेताहरूको सवेा गनर् ितनीहरूको पिछ लागनेौ भने ितमीहरूले
आिशष ्पाउने छौ । 15 तर आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञासाथै िविधहरू पालन गनर् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको कुरा सनुनेौ भने यी सबै ाप ितमीहरूमािथ आइपन छन ्। 16 ितमीहरूको सहर र ितमीहरूको खतेमा ाप पन छ
। 17 ितमीहरूको डालो र िपठो मछु्ने आरीमा ाप पन छ । 18 ितमीहरूको सन्तान, ितमीहरूको भिूमको उब्जनी, ितमीहरूको
गाईवस्त ु र बाछा-बाछीहरूमा ाप पन छ । 19 ितमीहरू िभ आउँदा र बािहर जाँदा ाप पन छ । 20 ितमीहरूले दषु् ट
काम गरी मलाई त्यागकेाले ितमीहरू चाँडै नष् ट नभएसम्म ितमीहरूले हात लगाउने हरेक थोकमा परम भलुे ितमीहरूमािथ

ाप, म र हप्की पठाउनहुुने छ । 21 ितमीहरूले अिधकार गनर् जान लागकेो दशेमा ितमीहरूको नाउिँनशानै नमटुेञ् जलेसम्म
परम भलुे ितमीहरूमािथ िवपि ल्याउनहुुने छ । 22 परम भलुे ितमीहरूलाई सङ् ामक रोग, ज्वरो, सजू, खडरेी, चण्ड
ताप, िचलाउने बतास र ढुसीले आ मण गन ुर्हुने छ । ितमीहरू नष् ट नभएसम्म यी आइरहने छन ्। 23 ितमीहरूको िशरमािथ
भएको आकाश काँसो र ितमीहरूमिुनको पथृ्वी फलाम हुने छ । 24 परम भलुे ितमीहरूको दशेको व ृ ष् टलाई धलूोिपठोमा
बद्लनहुुने छ । ितमीहरू िवनाश नभएसम्म यो आकाशबाट आइरहने छ । 25 परम भलुे ितमीहरूलाई ितमीहरूका श हुरूको
साम ु परास्त गन ुर्हुने छ । ितमीहरू ितनीहरूको िवरु मा एउटा बाटो जाने छौ, तर ितनीहरूबाट सातवटा बाटा भएर भाग् ने
छौ । ितमीहरू पथृ्वीका सबै राज्यमा धपाइने छौ । 26 ितमीहरूका लाश आकाशका चराचरुुङ्गीहरू र पथृ्वीका पशहुरूका
लािग भोजन हुने छन ्। ितनीहरूलाई िसत पान कोही हुने छैन । 27 परम भलुे ितमीहरूलाई िम का फोका, िगखार्, िपला,
िचलाउने रोगले आ मण गन ुर्हुने छ जसबाट ितमीहरू िनको हुन सक्दनैौ । 28 परम भलुे ितमीहरूलाई पागलपन, अन्धोपन
र मानिसक गोलमालले आ मण गन ुर्हुने छ । 29 अन्धोले अन्धकारमा छामछाम-छुमछुम गरेर िहडँजेस्तै ितमीहरू म िदनमा
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िहडँ्ने छौ, ितमीहरूले आफ्ना मागर्मा उन् नित गन छैनौ । ितमीहरू सधै ँ िथचोिमचोमा पन छौ र ल ु टने छौ अिन ितमीहरूलाई
बचाउने कोही हुने छैन । 30 ित ो मगनी भएकी केटीलाई अक परुुषले लगरे बलत्कार गन छ । ितमीहरूले घर बनाउने
छौ, तर त्यसमा बस् न पाउने छैनौ । 31 ितमीहरूले दाखबारी लगाउने छौ, तर यसको फल खान पाउने छैनौ । ितमीहरूकै
आखँाको अिग ितमीहरूको गोरुलाई मा रने छ, तर ितमीहरूले त्यसको मास ु खान पाउने छैनौ । ितमीहरूकै आखँाको अिग
ितमीहरूको गधालाई जबरजस्ती लिगने छ, र ितमीहरूले िफतार् पाउने छैनौ । ितमीहरूको भडेा ितमीहरूका श हुरूलाई िदइने
छ, र ितमीहरूलाई सहायता गन कोही हुने छैन । 32 ितमीहरूका छोराछोरीहरू अरू जाितहरूलाई िदइने छन ् । ितमीहरूले
परैु िदन ितनीहरूको बाटो हने छौ, तर ितनीहरूलाई दखे् ने छैनौ । ितमीहरूका हातमा कुनै श हुने छैन । 33 ितमीहरूको
दशेको उब्जनी र ितमीहरूको प र मको फल ितमीहरूले निचनकेो जाितले खाइिदने छ । ितमीहरू सधै ँ िथचोिमचोमा पन छौ
र पे लने छौ । 34 यसरी ितमीहरू ितमीहरूले दखे् न ु परेको दशृ्य ारा बौलाहा हुने छौ । 35 परम भलुे ितमीहरूलाई ितमीहरूको
िशरदे ख पतैालासम्म अिन घ ुडँा र ख ु ामा फोकाले आ मण गन ुर्हुने छ जसबाट ितमीहरू िनको हुनै सक्दनैौ । 36 परम भलुे
ितमीहरू र ितमीहरूले आफ्नो लािग रोजकेा राजालाई ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले निचनकेा जाितकहाँ धपाउनहुुने
छ । त्यहाँ ितमीहरूले काठ र ढुङ्गाले बनकेा दवेताहरूलाई पजु्ने छौ । 37 परम भलुे ितमीहरूलाई सबै जाितको िबचमा
धपाउनहुुने छ जहाँ ितमीहरू हलेा, ितरस्कार र िगल्लाका पा बन् ने छौ । 38 ितमीहरूले खतेमा धरैे िबउ लगाउने छौ, तर थोरै
मा कटनी गन छौ िकनिक सलहहरूले त्यसलाई खाइिदने छन ्। 39 ितमीहरूले दाखबारी लगाई त्यसको कटनी गन छौ, तर
ितमीहरूले दाखरस िपउन पाउने छैनौ, न त दाख नै जम्मा गनर् पाउने छौ िकनिक िकराहरूले ती खाइिदने छन ्। 40 ितमीहरूका
इलाकाभ र ितमीहरूले भ ाक्षका रुखहरू लगाउने छौ, तर ितमीहरूले तले िनकाल्न पाउने छैनौ, िकनिक ितमीहरूका भ ाक्षका
रुखहरूको फल झन छन ्। 41 ितमीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउने छौ, तर ितनीहरू ितमीहरूका हुने छैनन ् िकनिक ितनीहरू
दासत्वमा लिगने छन ।् 42 ितमीहरूका सबै रुख र ितमीहरूको भिूमको फललाई सलहहरूले नष् ट ग रिदने छन ।् 43 ितमीहरूको
िबचमा बास गन परदशेी ितमीहरूभन्दा मािथ-मािथ उठ्ने छ । तर ितमीहरूचािह ँ तल-तल झन छौ । 44 त्यसले ितमीहरूलाई
ऋण िदने छ, तर ितमीहरूले त्यसलाई ऋण िदने छैनौ । त्यो िशर हुने छ भने ितमीहरू पचु्छर हुने छौ । 45 यी सबै ाप
ितमीहरूमािथ आइपन छन ्र ितमीहरू नष् ट नभएसम्म ितनले ितमीहरूको िपछा गन छन ्। उहाँले ितमीहरूलाई उहाँका आज्ञा
र िनदशनहरू पालन गनर् ितमीहरूले उहाँको कुरा नसनुकेाले यो हुने छ । 46 िचन्ह र आश् चयर्को रूपमा यी ापहरू ितमीहरू
र ितमीहरूका सन्तानहरूमािथ सदाको िन म्त आइपन छन ् । 47 ितमीहरूको उन् नित हुदँा ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई दयबाट खसुीसाथ र आनन्दसाथ उहाँको आराधना नगरेकाले 48 परम भलुे ितमीहरूका िवरु मा पठाउनहुुने
श हुरूको ितमीहरूले सवेा गन छौ । ितमीहरूले भोक, ितखार्, नग् नता र ग रबीमा ितनीहरूको सवेा गन छौ । उहाँले ितमीहरूलाई
नष् ट नगरुञ् जलेसम्म उहाँले ितमीहरूको काँधमा जवुा हा लिदनहुुने छ । 49 परम भलुे धरैे टाढाबाट अथार्त ्पथृ्वीको छेउबाट
आफ्नो िसकारको लािग झम्टने गरुडझै ँ ितमीहरूको िवरु मा एउटा जाितलाई ल्याउनहुुने छ जसको भाषा ितमीहरू बझु्दनैौ
। 50 यो एउटा ु र रूप भएको जाित हुने छ जसले पाकाहरूलाई आदर गदन र यवुाहरूलाई स् नहे दखेाउदँनै । 51 ितमीहरू
नष् ट नभएसम्म ितनीहरूले ितमीहरूका बाछा-बाछी र ितमीहरूको दशेको फल खाने छन ्। ितमीहरूलाई नष् ट नगरुञ् जलेसम्म
ितनीहरूले ितमीहरूका लािग कुनै अन् न, नयाँ म वा तले वा बाछा-बाछी वा भडेा-बा ा छाड्ने छैनन ् । 52 ितमीहरूले
भरोसा गरेका सहरहरूका अग्ला र मजबतु पखार्लहरू नढालसेम्म ितनीहरूले ितमीहरूका सहरहरूलाई घरेाबन्दी गन छन ् ।
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको ितमीहरूको दशेका सबै सहरलाई ितनीहरूले घरेाबन्दी गन छन ् ।
53 ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूमािथ कष् ट ल्याएको समयमा र ितमीहरूलाई घरेाबन्दी गदार् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएका ितमीहरूका आफ्नै सन्तान अथार्त ्छोराछोरीका मास ु खाने छौ । 54 ितमीहरूका िबचमा
भएका कोमल र भ मािनसले पिन आफ्नै भाइ, आफ्नी प्यारी पत् नी र आफ्ना बाँकी रहकेा बालबच् चालाई ट ाउने छैन ।
55 ितमीहरूको श लुे ितमीहरूका सबै सहरिभ कष् ट ल्याएको समयमा र घरेाबन्दी गदार् यहाँसम्म हुने छ िक त्यसले खाँदै गरेको
आफ्ना बालबच् चाहरूको शरीरको मास ु त्यसले कसलैाई िदने छैन । 56 ितमीहरूको िबचमा भएकी कोमल र िशष् ट स् ी जसले
कोमलता र िशष् टताको कारणले भइँुमा आफ्नो पतैलाले टेक् न पिन चाहिँदन िथई, त्यस्ती स् ीले पिन आफ्ना पितसाथै आफ्नै
छोराछोरी, 57 अिन आफूले भखर्रै जन्माएको छोरोसाथै आफ्नै बालबच् चाको मास ु खाने छे । ितमीहरूको श लुे ितमीहरूको
सहरलाई घरेाबन्दी गरी कष् टमा ल्याउदँा त्यसले केही खान नपाएकीले गदार् गपु् तमा त्यसले त्यो मास ु खाने छे । 58 ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको मिहिमत र भययोग्य नाउलँाई आदर गनर् यस पसु्तकमा ले खएका वस्थाका सबै वचन
पालन गरेनौ भने 59 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानमािथ डरलाग्दा िवपि हरू ल्याउनहुुने छ । ती लामो समयसम्म
आउने भयानक डरलाग्दा र चण्ड िवपि हरू हुने छन ् । 60 िम मा जनु िवपि हरूदे ख ितमीहरू डराएका िथयौ, उहाँले
ितनै िवपि हरू ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुने छ । 61 ती ितमीहरूमा टाँिसने छन ् । यसको अित र , ितमीहरू नष् ट नभएसम्म
परम भलुे वस्थाको यस पसु्तकमा नले खएका हरेक रोग र िवपि पिन ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुने छ । 62 ितमीहरूले
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परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा नमानकेाले ितमीहरू आकाशका ताराहरूजि कै सङ्ख्यामा धरैे भए तापिन ितमीहरूको
सङ्ख्या थोरै हुने छ । 63 ितमीहरूको भलो गनर् र ितमीहरूलाई गणुात्मक रूपमा व ृ गराउनमा परम भु एक पटक जसरी
रमाउनभुयो, त्यसै गरी ितमीहरूलाई नष् ट गरी िवनाश गनर्मा उहाँ रमाउनहुुने छ । ितमीहरूले अिधकार गनर् लागकेो दशेबाट
ितमीहरू धपाइने छौ । 64 परम भलुे ितमीहरूलाई पथृ्वीको एउटा कुनाबाट अक कुनासम्म सबै जाितका िबचमा िततर-िबतर
पा रिदनहुुने छ । त्यहाँ ितमीहरू र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले निचनकेा काठ र ढुङ्गाले बनकेा दवेताहरूको पजुा गन छौ
। 65 यी जाितहरूका िबचमा ितमीहरूले चनै पाउने छैनौ, र ितमीहरूका खु ाका पतैालाको लािग िबसाउने ठाउँ हुने छैन ।
बरु, त्यहाँ परम भलुे ितमीहरूलाई थरथर काँप् ने दय, थाक् ने आखँा र शोक गन ाण िदनहुुने छ । 66 ितमीहरूको जीवन
ितमीहरूकै साम ु आशङ्कमा झु ण्डने छ । ितमीहरू हरेक िदन र रात डराउने छौ अिन ितमीहरूको जीवनभर कुनै िनश् चयता
हुने छैन । 67 ितमीहरूका दयमा हुने डर र ितमीहरूका आखँाले दखे् नपुन कुराहरूको कारणले िबहान ितमीहरूले 'राित भइिदए
हुन्थ्यो!' भन् ने छौ भने राित ितमीहरूले 'िबहान भइिदए हुन्थ्यो!' भन् ने छौ । 68 परम भलुे ितमीहरूलाई फे र जहाजहरू ारा
ितमीहरू जनु बाटो भएर आएका िथयौ त्यही बाटो भएर ितमीहरूलाई िम दशेमा फकार्एर लजैानहुुने छ जनु बाटोको बारेमा
उहाँले भन् नभुएको िथयो, 'ितमीहरूले फे र िम दखे् ने छैनौ ।' त्यहाँ ितमीहरूले आफैलाई कमारा-कमारीको रूपमा आफ्ना
श हुरूको हातमा बचे्ने छौ, तर कसलैे ितमीहरूलाई िकन् ने छैन ।

29
1 होरेबमा परम भलुे इ ाएलीहरूिसत बाँध् नभुएको करारबाहके मोआब दशेमा परम भलुे मोशामाफर् त इ ाएलीहरूलाई

िदनभुएका वचनहरू यी नै हुन ् । 2 मोशाले सारा इ ाएलीलाई डाकेर भन,े “िम दशेमा फारो, ितनका सबै अिधकारी र
ितनका सबै दशेमा परम भलुे ितमीहरूका साम ु गन ुर्भएको हरेक कुरा ितमीहरूले दखेकेा छौ । 3 ितमीहरूका आखँाले डरलाग्दो
दःुखकष् ट, िचन्ह र आश् चयर्हरू दखे्यौ । 4 तर आजको िदनसम्म परम भलुे ितमीहरूलाई जान् ने दय, दखे् ने आखँा वा सनु् ने
कान िदनभुएको छैन । 5 मलैे ितमीहरूलाई चा लस वषर्सम्म उजाड-स्थानमा अगवुाइ गरेको छु । ितमीहरूका लगुा फा टएन,
न त ितमीहरूका जु ा च्याितए । 6 ितमीहरूले अरू कुनै रोटी खाएनौ, न त ितमीहरूले कुनै अरू म िपयौ तािक म नै परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् न सक । 7 ितमीहरू यस ठाउँमा आउँदा हशे्बोनका राजा सीहोन र बाशानका राजा
ओग ितमीहरूको िवरु मा य ु गनर् आए र हामीले ितनीहरूलाई परास्त गर् यौँ । 8 हामीले ितनीहरूको दशे कब्जा गरी रूबनेीहरू,
गादीहरू र मनशे्शकेो आधा कुललाई पतैकृ सम्पि को रूपमा िदयौँ । 9 त्यसकारण, ितमीहरूले गन हरेक कुरामा ितमीहरूको
उन् नित होस भ्नरे यस करारका वचनहरू पालग गर र मान । 10आज ितमीहरूका नायक, कुल, धमर्-गरुु,अिधकृत र इ ाएलका
सबै मािनस परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु खडा छौ । 11 ितमीहरूका छोराछोरीहरू, पत् नीहरू, ितमीहरूको छाउनीमा
भएका परदशेी, दाउरे र पनरेे सबै उहाँको साम ु खडा छौ । 12 आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करारिभ
वशे गनर् र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूिसत खान लाग् नभुएको शपथिभ वशे गद छौ 13 तािक आज उहाँले

ितमीहरूलाई आफ्नै जाित बनाउनभुएको होस ् र उहाँले भन् नभुएझै ँ उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक र
याकूबिसत ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार उहाँ ितमीहरूका परमशे् वर होऊन ् । 14 िकनिक मलैे यो करार र यो शपथ आज परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु 15 यहाँ उिभनहेरूिसत मा नभएर आज हामीिसत यहाँ नहुनहेरूिसत पिन बाँध्दै छु । 16 हामी
िम मा कसरी बस्यौँ र जाित-जाितहरूका िबचबाट हामी कसरी आयौँ भनी ितमीहरू जान्दछौ । 17 ितनीहरूका िबचमा भएका
काठ र ढुङ्गा, चाँदी र सनुले बनकेा िघनलाग्दा मिूतर्हरूलाई ितमीहरूले दखेकेा छौ । 18 ितमीहरूका िबचमा भएका कुनै
परुुष, स् ी, घराना, कुलको दय परम भु हा ा परमशे् वरबाट तकर गई ती जाितहरूका दवेताहरूको पजुा गनर् पिछ नलागोस ्
भन् ने कुरामा िन श् चत होओ । ितमीहरूका िबचमा यस्तो िततो िवष उत्पन् न गन कोही नहोस ्। 19 त्यस्तो ले यो ापका
वचनहरू सनु्दा त्यसले आफैलाई आिशष ् िदई आफ्नो दयमा यसो भन्छ, 'म मरेो दयको हठीपनामा िहडँे तापिन मिसत
शा न्त हुने छ ।' यसले सकु्खा जिमनसगँै िभजकेो जिमनलाई पिन नष् ट गन छ । 20 परम भलुे त्यसलाई क्षमा िदनहुुने छैन, बरु
परम भकुो ोध र उहाँको डाह त्यो मािनसको िवरु मा दन्कने छ अिन यस पसु्तकमा ले खएका सबै ाप त्यसमािथ आउने
छन ् । यसरी परम भलुे आकाशमिुनबाट त्यसको नाउँ मे टिदनहुुने छ । 21 वस्थाको यस पसु्तकमा ले खएका करारका
सबै ापअनसुार परम भलुे त्यसलाई इ ाएलका सबै कुलबाट िवनाशको िन म्त अलग गन ुर्हुने छ । 22 ितमीहरूपिछ आउने
पसु्ता अथार्त ्ितमीहरूका सन्तान र सदुरू दशेबाट आउने परदशेीले यस दशेमा आइपरेका िवपि हरू र परम भलुे ल्याउनभुएका
िवपि हरू दखे्दा ितनीहरूले यस बारेमा भन् ने छन ।् 23 परम भलुे आफ्नो रस र ोधमा सदोम र गमोरा,अदमा र सबोयीमलाई
नष् ट पान ुर्भएझै ँ समस्त दशेमा गन्धक र ननू जलकेो खाक मा हुने छ । 24 अन्य जाितहरूसगँै ितनीहरूले भन् ने छन,् 'िकन
परम भलुे यस दशेलाई यसो गन ुर्भएको ? यो डरलाग्दो रसको मतलब के हो ?' 25 मािनसहरूले भन् ने छन,् 'ितनीहरूले
िम बाट ल्याउनहुुने परम भु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमशे् वरले ितनीहरूिसत बाँध् नभुएको करार त्यागकेाले गदार् यसो
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भएको हो । 26 ितनीहरू आफूले निचनकेा र उहाँले ितनीहरूलाई निदनभुएको अन्य दवेताहरूको पिछ लागी ितनीहरूको
सवेा गरेकाले र ितनीहरूका साम ु िनहुरेकाले गदार् यसो भएको हो । 27 त्यसकारण, यस पसु्तकमा ले खएका सबै ाप आउने
गरी परम भकुो रस यस दशेको िवरु मा द न्कएको हो । 28 परम भलुे आफ्नो रस, ोध र भयानक कोपमा ितनीहरूलाई
ितनीहरूको दशेबाट जरैदे ख उखलेी अक दशेमा फ्याँक् नभुएको छ, जस्तो आज छ ।' 29 गपु् त कुराहरू परम भु हा ा
परमशे् वरका मा हुन ्। तर कट भएका कुराहरू सदाको िन म्त हा ा र हा ा सन्तानहरूका हुन ्तािक हामीले यस वस्थाका
सबै वचन पालन गनर् सकँू ।

30
1 जब मलैे ितमीहरूका साम ु रा खिदएका यी सबै आिशष ् र ाप ितमीहरूमािथ आइपन छन,् र परम भु ितमीहरूका

परमशे् वरले ितमीहरूलाई अन्य जाितहरूका िबचमा धपाउनभुएपिछ जब ितमीहरूले यी सम्झने छौ, 2 र ितमीहरूका सारा
हृदय र ाणले आज मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई आज्ञा गरेका यी सबै वचनलाई पालन गरेर ितमीहरू परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरकहाँ फकर् ंदा परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको िनवार्सनलाई उल् ाइिदनहुुने छ र ितमीहरूलाई
ट ाउनहुुने छ । 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िततर-िबतर पान ुर्भएका सबै जाितबाट ितमीहरूलाई फकार्एर

ल्याई ितमीहरूलाई एकि त गन ुर्हुने छ । 4 ितमीहरूको कुनै पिन मािनस िनवार्िसत भएर आकाशमिुनको सबभैन्दा टाढा लिगए
तापिन परमशे् वरले ितमीहरूलाई जम्मा गरी ल्याउनहुुने छ । 5 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूले अिधकार गन ुर्भएको र ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ितमीहरूलाई ल्याउनहुुने छ । उहाँले ितमीहरूको भलो गन ुर्हुने
छ र ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूभन्दा ितमीहरूलाई सङ्ख्यामा व ृ गन ुर्हुने छ । 6 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू
र ितमीहरूका सन्तानहरूका हृदयको खतना ग रिदनहुुने छ अिन ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई सारा हृदयले
मे गन छौ अिन ितमीहरू जीिवत हुने छौ । 7 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई घणृा गन र ितमीहरूको खदेो गन

ितमीहरूका श हुरूमािथ यी सबै ाप ल्याउनहुुने छ । 8 ितमीहरू फकर परम भकुो आवाज सनु् ने छौ, र आज मलैे ितमीहरूलाई
िदएका उहाँका सबै आज्ञा पालन गन छौ । 9 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको दशेका सबै काम, ितमीहरूका सन्तान,
ितमीहरूका बाछा-बाछी, ितमीहरूको भिूमको फलमा चरु मा ामा उन् नित गराइिदनहुुने छ । िकनिक परम भलुे ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूमा आनन्द मनाउनभुएझै ँ ितमीहरूको उन् नितमा पिन आनन्द मनाउनहुने छ । 10 ितमीहरूका सारा हृदय र सारा
ाणले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरमा फक वस्थाको यस पसु्तकमा ले खएका उहाँका आज्ञाहरू र िनदशनहरू पालन

गनर् परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको कुरा मान्यौ भने उहाँले यसो गन ुर्हुने छ । 11 िकनिक आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको यो
आज्ञा ितमीहरूका िन म्त क ठन छैन, न त ाप् तै गनर् नसक् ने गरी टाढा छ । 12 'हामीले पालन गनर् सकँू भनरे हा ो िन म्त
स्वगर्मा गई यसलाई तल ल्याएर हामीलाई बताउने को छ ?' भनी ितमीहरूले भन् नपुन गरी यो स्वगर्मा छैन । 13 'हामीले
पालन गनर् सकँू भनरे हा ो िन म्त सागर पार गरी यसलाई ल्याएर हामीलाई बताउने को छ ?' भनी ितमीहरूले भन् नपुन गरी यो
समु पा र छैन । 14 तर ितमीहरूले पालन गनर् सक् ने गरी वचन ितमीहरूको निजकै छ अथार्त ् ितमीहरूको मखु र हृदयमा छ
। 15 हरे, आज मलैे ितमीहरूका साम ु जीवन र भलाइ, मतृ्य ु र दषु् ाइँ रा खिदएको छु । 16 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका मागर्हरूमा िहडँ्न र उहाँका आज्ञाहरूसाथै उहाँका िनदशनहरू, िविधिवधानहरू पालन गनर् आज
मलैे ितमीहरूलाई िदएका परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका आदशेहरू पालन गर् यौ भने ितमीहरू बाँच्ने छौ र ितमीहरूको व ृ
हुने छ अिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू वशे गनर् लागकेा दशेमा ितमीहरूलाई आिशष ् िदनहुुने छ । 17 तर
ितमीहरूका हृदय बरा लएर अटेरी भयौ र अरू दवेताहरू ित आकिषर्त भएर ितनीहरूको साम ु िनहुरी ितनीहरूको पजुा गर् यौ
भने 18 ितमीहरू पक् कै नष् ट हुने छौ भनी आज म घोषणा गदर्छु । यदर्नपा र गएर ितमीहरूले अिधकार गन दशेमा ितमीहरूको
आय ु लामो हुने छैन । 19 ितमीहरूको साम ु मलै े जीवन र मतृ्य ु अिन आिशष ्र ाप रा खिदएको छु भनी ितमीहरूको िवरु मा
गवाही िदन आज मलैे स्वगर् र पथृ्वीलाई साक्षी राखकेो छु । त्यसकारण, ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरू बाँच्न सकून ्
भनी जीवन रोज । 20 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँको कुरा पालन गनर् र उहाँमा टाँिसनका लािग यसलाई
मान् न ू । िकनिक उहाँ नै ितमीहरूको जीवन र ितमीहरूको दीघार्य ु हुनहुुन्छ । परम भलुे ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक, याकूबिसत ितज्ञा गन ुर्भएको यो दशेमा ितमीहरू बाँच्न सक भन् नलाई यो आज्ञा मान् न ू ।
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1 मोशा गएर सारा इ ाएलीलाई यी वचन भन,े 2 “म अिहले एक सय िबस वषर् पगुे ँ । अब म िभ बािहर गनर् स क्दन ँ ।

परम भलुे मलाई यसो भन् नभुएको छ, 'त ँ यदर्नपा र जाने छैनस ्।' 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूभन्दा अिगअिग
त्यहाँ जानहुुने छ । उहाँले ितमीहरूकै साम ु यी जाितहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ, र ितमीहरूले ितनीहरूलाई धपाउने छौ । परम भलुे
भन् नभुएझै ँ यहोश ू ितमीहरूभन्दा अिग त्यहाँ जाने छन ्। 4 परम भलुे एमोरीहरूका राजा सीहोन र ओग अिन ितनहरूका दशेलाई
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नष् ट पान ुर्भएझै ँ ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ । 5 ितमीहरूले ितनीहरूिसत य ु मा जम्काभटे गदार् परम भलुे ितमीहरूलाई
ितनीहरूमािथ िवजय िदनहुने छ, र मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञामतुािबक ितनीहरूलाई गन ूर् । 6 ब लयो र खबुै साहसी
होओ । नडराओ र ितनीहरूदे ख भयभीत नहोओ । िकनिक परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूसगँै जानहुुने छ । उहाँले
ितमीहरूलाई छाड्नहुुने छैन, न त त्याग् नहुुने छ ।” 7 मोशाले यहोशलूाई बोलाई सारा इ ाएलको सामनु् ने भन,े “ब लयो र
खबुै साहसी होऊ, िकनिक यी मािनसहरूलाई िदन्छु भनी परम भलुे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा
ितमी ियनीहरूसगँै जाऊ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसको अिधकार गनर् िदने छौ । 8 परम भु ित ो अिगअिग जानहुुने छ ।
उहाँ ितमीसगँै हुनहुुने छ । उहाँले ितमीलाई छाड्नहुने छैन, न त त्याग् नहुुने छ । नडराऊ, िनरुत्सािहत नहोऊ ।” 9 मोशाले यो

वस्था लखेरे लवेीका छोराहरू अथार्त ् पजुारीहरूलाई िदए जसले परम भलुे करारको सन्दकु बोक्थे । ितनले इ ाएलका
सारा धमर्-गरुुलाई पिन यसका ितहरू िदए । 10 मोशाले ितनीहरूलाई यसो भनी आज्ञा िदए, “हरेक सात वषर्को अन्त्यमा
अथार्त ्ऋणहरू र ग रिदने समयमा, छा ो-वासको चाडमा, 11 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले उहाँको पिव वासस्थानको
लािग उहाँले छान् नहुुने ठाउँमा सारा इ ाएली उहाँको साम ु दखेा पदार् ितनीहरूले सनु् ने गरी सारा इ ाएलीको साम ु ितमीहरूले
यो वस्थाका वचन पढ्न ू । 12 परुुष र स् ीहरू, बालबच् चाहरू, ितमीहरूका सहरिभ बस् ने परदशेीलगायत सबै मािनसलाई
भलेा गराउन ू तािक ितनीहरूले सनुरे िसक् न सकून ्र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई आदर गनर् सकून ्अिन यस वस्थाका
वचनहरू पालन गनर् सकून ्। 13 यदर्नपा र ितमीहरूले अिधकार गनर् जान लागकेो दशेमा बसञु् जलेसम्म यो वस्था नजान् ने
ितनीहरूका छोराछोरीहरूले पिन सनुरे परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान् न िसकून ।्” 14परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“हरे, त ँमन िदन आउँदै छ । यहोशलूाई डाकेर भटे हुने पालमा तरेो उप स्थितमा ले तािक म त्यसलाई आज्ञा िदन सकँू ।” मोशा
र यहोश ू भटे हुने पालमा गएर आफैलाई उप स्थत गराए । 15 परम भु बादलको खाँबोमा पालमा दखेा पन ुर्भयो । बादलको
खाँबो पालको ढोकामािथ अिडयो । 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरे,् त ँ तरेा िपता-पखुार्हरूिसत सतु् ने छस ् । जनु
दशेमा यी मािनसहरू जाँदै छन,् त्यहाँ ितनीहरूले अनौठा दवेताहरूको पिछ लािग आ त्मक िभचार गन छन ्। ितनीहरूले
मलाई त्याग् ने छन ् र मलैे ितनीहरूिसत बाँधकेो मरेो करार भङ्ग गन छन ्। 17 तब त्यस िदन मरेो ोध ितनीहरूको िवरु मा
दन्कने छ र म ितनीहरूलाई त्यािगिदने छु । म ितनीहरूबाट मरेो महुार लकुाउने छु, र ितनीहरू नष् ट हुने छन ् । ितनीहरूले
धरैे िवपि र सङ्कष् टहरू झले्ने छन ्अिन त्यस िदन ितनीहरूले भन् ने छन,् 'के हा ा परमशे् वर हा ा िबचमा नहुनभुएकोले
यी िवपि हरू हामीमािथ आइपरेका होइनन ् र ?' 18 ितनीहरू अन्य दवेताहरूकहाँ फक ितनीहरूले गन ितनीहरूका सबै
दषु् ाइँको कारणले त्यस िदन म िनश् चय नै ितनीहरूबाट मरेो महुार लकुाउने छु । 19 अब त्यसकारण ितमीहरूले आफ्नो
िन म्त यो गीत लखेरे इ ाएलीहरूलाई िसकाओ । यसलाई कण्ठस्थ पार तािक यो गीत इ ाएलीहरूको िवरु मा मरेो साक्षी
होस ्। 20 िकनिक ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी मलैे ितज्ञा गरेको दधू र मह बग् ने दशेमा जब मलैे ितनीहरूलाई
ल्याएको हुने छु, र ितनीहरू खाएर तपृ् त भएर मोटाएका हुने छन,् तब ितनीहरू अन्य दवेताहरूकहाँ लागी ितनीहरूको सवेा
गन छन ्र ितनीहरूले मरेो ितरस्कार गरी मरेो करार भङ्ग गन छन ्। 21 जब यस जाितमािथ धरैे खराबी र सङ्कष् ट आइपन
छन,् यो गीतले ितनीहरूको साम ु साक्षीको रूपमा गवाही िदने छ (िकनिक यो ितनीहरूका सन्तानका मखुबाट िबिसर्ने छैन) ।
मलैे ितनीहरूलाई ितज्ञा गरेको दशेमा ितनीहरूलाई ल्याउनभुन्दा अगावै ितनीहरूले आज रचकेा योजनाहरू मलाई थाहा छ
।” 22 त्यसलैे त्यही िदन मोशाले यो गीत लखेी इ ाएलीहरूलाई िसकाए । 23 परम भलुे ननूका छोरा यहोशलूाई यस्तो आज्ञा
िदई भन् नभुयो, “ब लयो र खबुै साहसी होऊ । िकनिक मलैे इ ाएलीहरूलाई ितज्ञा गरेको दशेमा तैलँ े ितनीहरूलाई ल्याउने
छस,् र म तिँसत हुने छु ।” 24 मोशाले यस वस्थाका वचनहरू ले खिसद्ध्यापिछ 25 परम भकुो करारको सन्दकू बोक् ने
लवेीहरूलाई ितनले आज्ञा िदए, 26 “ वस्थाको यस पसु्तकलाई लएर परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करारको सन्दकुको
छेउमा राख तािक यो ितमीहरूको िवरु मा साक्षीको रूपमा रहोस ् । 27 िकनिक म ितमीहरूको िव ोह र हठ जान्दछु । हरे,
आज म ितमीहरूिसत जीिवत छदँा नै ितमीहरू परम भकुो िवरु मा िव ोही भएका छौ । मरेो मतृ्यपुिछ झन ्कित धरैे िव ोही
हुन्छौ ? 28 ितमीहरूका कुलका सबै धमर्-गरुुहरू र ितमीहरूका अिधकारीहरूलाई भलेा गर तािक ितनीहरूले सनु् ने गरी मलैे
यी वचनहरू ितनीहरूलाई बोल्न सकँू र ितनीहरूको िवरु मा स्वगर् र पथृ्वीलाई साक्षी राख् न सकँू । 29 िकनिक म जान्दछु, िक
मरेो मतृ्यपुिछ ितमीहरू पणूर् रूपमा ष् ट भई मलैे ितमीहरूलाई िदएको मागर्बाट बरा लने छौ । आगामी िदनहरूमा ितमीहरूमािथ
िवपि हरू आइपन छन ्। ितमीहरूका हातका कामहरूले ितमीहरूले परम भलुाई िच ाई उहाँको द ृ ष् टमा दषु् ट कामहरू गन
भएकोले यसो हुने छ ।” 30 मोशाले यस गीतका शब्दहरू सरुुदे ख अन्त्यसम्म इ ाएलीहरूका सारा समदुायलाई सनुाए ।

32
1 हे आकाश, सनु,् र मलाई बोल्न दे । पथृ्वीले मरेा मखुका वचन सनुोस ्। 2 मरेो िशक्षा झरीको थोपाझै ँ खसोस,् मरेो बोली

शीतझै ँ झरोस,् क ललो घाँसमािथ िसमिसमे पानीझै,ँ र िबरुवाहरूमािथ झरीझै ँ बस स ्। 3 िकनिक म परम भकुो नाउकँो घोषणा
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गन छु, र हा ा परमशे् वरको महान ्ता वणर्न गन छु । 4 उहाँ च ान हुनहुुन्छ, उहाँको काम िस छ । िकनिक उहाँका सबै मागर्
न्यायोिचत छन ्। उहाँ अधमर् नभएको िवश् वासयोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँ न्यायी र सत्य हुनहुुन्छ । 5 ितनीहरूले उहाँको
िवरु मा ष् टतापवूर्क काम गरेका छन ्। ितनीहरू उहाँका छोराछोरी होइनन ्। यो ितनीहरूको अपमान हो । ितनीहरू बाङ्गो र
टेडो पसु्ता हुन ्। 6 हे मखूर् र ब ु नभएका मािनसहरू हो, के ितमीहरूले यसरी नै परमशे् वरलाई कृतज्ञता दखेाउछँौ ? के उहाँ
नै ितमीहरूलाई सजृनहुुने ितमीहरूका िपता हुनहुुन् न र ? उहाँले नै ितमीहरूलाई बनाउनभुयो, र स्थािपत गन ुर्भयो । 7 ाचीन
समयलाई सम्झ, धरैे पिहलकेा वषर्हरूको बारेमा सोच । ितमीहरूका िपतालाई िबन्ती चढाओ र उहाँले ितमीहरूलाई दखेाउनहुुने
छ, ितमीहरूका धमर्-गरुुहरूलाई उहाँले बताउनहुुने छ । 8 जब सव च् चले जाित-जाितहरूलाई ितनीहरूका अशं िदनभुयो, जब
उहाँले सबै मानव-जाितलाई िवभाजन गन ुर्भयो, र जाित-जाितहरूका िसमाना छुट् ाइिदनभुयो, उहाँले ितनीहरूका दवेताहरूका
सङ्ख्या पिन तोिकिदनभुयो । 9 िकनिक परम भकुो िहस्सा नै उहाँका जाित हुन ्। याकूब उहाँको अलग ग रएको अशं हो ।
10 उहाँले ितनलाई मरुभिूममा फेला पान ुर्भयो, र िनजर्न-स्थान र गजर्ने उजाड-स्थानमा । उहाँले ितनको रक्षा गन ुर्भयो, र ितनको
वास्ता गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई आखँाको नानीझै ँसरुक्षा िदनभुयो । 11आफ्नो ग ुडँलाई रक्षा गन र आफ्ना बचरेाहरूमािथ पखटेा
फटफटाउने गरुडले झै ँ परम भलुे आफ्ना पखटेा फैलाई ितनीहरूलाई थाम् नभुयो र ितनीहरूलाई आफ्ना प्वाँखमा बोक् नभुयो ।
12 परम भलुे मा ै ितनीहरूलाई अगवुाइ गन ुर्भयो । कुनै िवदशेी दवेता उहाँिसत िथएन । 13 उहाँले ितनलाई पथृ्वीका अग्ला-
अग्ला ठाउँहरूमा सवार गराउनभुयो, र बारीको फल खवुाउनभुयो । उहाँले ितनलाई च ानबाट िनस्केको मह र दशर्न-ढुङ्गाको
भीरको तलेले पालन-पोषण गन ुर्भयो । 14 ितनले गाई-गोरुको बथान र भडेा-बा ाको बथानाबाट दधू र दही अिन मोटा-मोटा थमुा
अिन बाशानका भडेाहरू र बा ाहरूको बोसोसाथै सव म गहु ँ खाए । ितमीहरूले िफँज उठेको दाखरस िपयौ । 15 तर मोटाएर
यशरूूनले लात हान्यो । ितमी अित धरैे मोटायौ र भरपटे खायौ । ितनले आफैलाई सजृनहुुने परमशे् वरलाई त्याग,े र आफ्नो
उ ारको च ानलाई इन्कार गरे । 16 ितनीहरूले आफ्ना अनौठा दवेताहरू ारा परम भलुाई डाही तलु्याए । 17 ितनीहरूका
घिृणत कामहरूले ितनीहरूले उहाँलाई ोिधत तलु्याए । ितनीहरूले भतूात्माहरूलाई ब ल चढाए जो दवे होइनन,् जसलाई
ितनीहरूले िचनकेा िथएनन,् जो भखर्रै दखेा परेका िथए, जोदे ख ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू डराउदँनैथ्ये । 18 ितमीहरूले ती
च ानलाई त्याग्यौ जो ितमीहरूका िपता बन् नभुयो, र ितमीहरूलाई जन्म िदने परमशे् वरलाई भलु्यौ । 19 परम भलुे यो दखे् नभुयो
र ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्भयो िकनिक उहाँका छोराछोरीहरूले उहाँलाई िच ाए । उहाँले भन् नभुयो, 20 “म ितनीहरूबाट
मरेो महुार लकुाउने छु, र ितनीहरूको अन्त्य कस्तो हुने छ भनी हने छु िकनिक ितनीहरू ष् ट पसु्ता हुन,् अिवश् वासयोग्य
सन्तान हुन ्। 21 जे ईश् वर होइन, त्यसको कारण ितनीहरूले मलाई डाही तलु्याएका छन,् र ितनीहरूका बकेम्मा कामहरू ारा
मलाई रस उठाएका छन ् । जो जाित नै होइनन,् ितनीहरू ारा म ितनीहरूलाई डाही तलु्याउने छु । एउटा मखूर् जाित ारा म
ितनीहरूलाई ोिधत तलु्याउने छु । 22 िकनिक मरेो रस ारा आगो सल्केको छ र त्यसले तल्लो पातालसम्मै जलाउछँ । यसले
पथृ्वी र यसको फसललाई भस्म पाद छ । यसले पहाडहरूका जगमा आगो लगाउँदै छ । 23 म ितनीहरूमािथ िवपि को थु ो
ल्याउने छु । म ितनीहरूमा मरेा सबै काँड चलाउने छु । 24 ितनीहरू भोकले नष् ट हुने छन,् र चण्ड ताप र डरलाग्दो िवनाशले
भस्म हुने छन ् । भइँुमा घ ने जन्तहुरूको िवषसिहत म ितनीहरूकहाँ जङ्गली जनावरहरूको दा ा, पठाउने छु । 25 बािहर
तरवारले ितनीहरूलाई मान छ, र सतु् ने कोठािभ ासले ितनीहरूलाई नष् ट गन छ । यसले यवुा र कन्या दवुै अिन दधू-ेबालक र
कपाल फुलकेो व ृ लाई नष् ट पान छ । 26 म ितनीहरूलाई टाढा-टाढासम्म िततर-िबतर पा रिदने छु र मानव-जाितको िबचबाट
ितनीहरूको सम्झना मे टिदने छु भनी मलैे भने ँ । 27 म श कुो खसीदे ख डराइन,ँ र ितनीहरूका श हुरूले गल्ती गरेर भन्लान,्
'हा ो हात मािथ उचा लएको छ ।' मलैे यी सबै गरेको भए सक्थे ँ । 28 िकनिक इ ाएल ब ु नभएको जाित हो, र ितनीहरूमा
कुनै समझश छैन । 29ओहो, ितनीहरू ब ु मानी भएर ितनीहरूले यो बझुकेा भए त ितनीहरूले ितनीहरूको अन्तलाई िवचार
गनिथए! 30 ितनीहरूका च ानले ितनीहरूलाई नबचेकेो भए र परम भलुे ितनीहरूलाई नत्याग् नभुएको भए कसरी एक जनाले
एक हजारलाई वा दईु जनाले दस हजारलाई खदे् न सक्थ्यो ? 31 िकनिक हा ा श हुरूका च ान हा ो च ानजस्तो छैन
जनु कुरा हा ै श हुरूले पिन स्वीकार गछर्न ् । 32 िकनिक ितनीहरूको अङ्गरुको लहरा सदोमबाट र गमोराका बारीहरूबाट
आएको हो । 33 ितनीहरूका दाखहरू िवषाल ु दाखहरू हुन ्। ितनीहरूका झपु्पाहरू ितता छन ्। ितनीहरूको दाखम सपर्हरूको
िवष हो र कडा गोमनको िवष हो । 34 के यो मलैे साँचरे राखकेो र मरेो भण्डारणमा छाप लगाएर राखकेो योजना होइन र ?
35 बदला लने काम मरेो हो र ितनीहरूको खु ा िच प्लएको ठक समयमा म नै ितशोध लने छु । 36 िकनिक ितनीहरूको
लािग िवपि को िदन निजकै छ, र ितनीहरूमािथ आइपन कुराहरू हतारमा आउने छन ्।” िकनिक परम भलुे उहाँको जाितलाई
न्याय िदनहुुने छ, र उहाँले आफ्ना सवेकहरूमा दया दखेाउनहुुने छ । ितनीहरूको श गएको छ, र कमारा वा फुक् का कोही
बाँकी छैन भनी उहाँले दखे् नहुुने छ । 37 तब उहाँले भन् नहुुने छ, “ितनीहरूका दवेताहरू कहाँ छन ्? ितनीहरूले शरण लने
च ान कहाँ छ ? 38 ितनीहरूका ब लहरूको बोसो खाने र ितनीहरूका अघर्ब ल िपउने दवेताहरू खोई ? ती उठेर ितनीहरूको
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मदत गरून ्। ितनीहरू नै ितनीहरूको सरुक्षा होऊन ्। 39 अब हरे, म नै परमशे् वर हु,ँ र मबाहके अक कुनै ईश् वर छैन । म नै
माछुर्, र जीिवत पाछुर् । म नै चोट परु् याउछुँ, र िनको पाछुर् । ितमीहरूलाई मरेो श बाट बचाउने कोही छैन । 40 िकनिक मरेो
हात स्वगर्तफर् उठाई म भन्छु, 'जस्तो म सदा जीिवत रहन्छु, त्यसरी नै म काम गन छु । 41 जब म मरेो चम्कने तरवारमा शान
लगाउँछु, र जब मरेा हातले न्याय ल्याउन सरुु गछर्, तब म मरेा श हुरूमािथ ितशोध ल्याउने छु, र मलाई अवहलेना गनहरूलाई
म बदला लने छु । 42 म मरेा काँडहरूलाई रगतले मत्याउने छु, र मरेो तरवारले मा रएकाहरू र िनवार्िसतहरूको रगतिसतै
मास ु र श हुरूका िशर खाने छ ।” 43 हे जाितहरू हो, परमशे् वरका मािनसहरूसगँै आनन्द मनाओ, िकनिक उहाँले आफ्ना
दासहरूको रगतको बदला लनहुुने छ । उहाँले आफ्ना श हुरूमािथ ितशोध लनहुने छ, र उहाँले आफ्नो दशेसाथै आफ्नो
जाितको िन म्त ाय श् च गन ुर्हुने छ । 44 मोशा र ननूका छोरा यहोश ूआएर यस गीतका सबै शब्द मािनसहरूले सनु् ने गरी पाठ
गरे । 45 तब मोशाले यी सबै शब्द सारा इ ाएलीलाई भनी िसद्ध्याए । 46 ितनले मािनसहरूलाई भन,े “आज मलैे ितमीहरूलाई
साक्षी िदएका सबै वचन मनमा राख तािक ितमीहरूका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो वस्थाका सबै वचन पालन गनर् आज्ञा
िदन सक । 47 यो ितमीहरूको जीवन भएकोले र यस ारा नै ितमीहरूले यदर्नपा र अिधकार गनर् लागकेो दशेमा ितमीहरूको
आय ु ल म्बने भएकोले यो ितमीहरूका लािग थर्को िवषय होइन ।” 48 त्यही िदन परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो,
49 “यरीहोको साम ु मोआब दशेमा भएको अबारीम पहाडको नबेो डाँडामािथ उक्लरे जा । मलैे इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूको
अिधकारस्वरूप िदन लागकेो कनान दशेलाई हरे ्। 50 जसरी तरेो दाजु हारून होर पवर्तमा मरेर आफ्ना मािनसहरूिसत िमल्न
गए त्यसरी नै त ँ उक्लरे गएको डाँडामा त ँ मन छस,् र त ँ तरेा मािनसहरूिसत िमल्न जाने छस ्। 51 जीनको उजाड-स्थानको
कादशेमा मरेीबाको पानीमा इ ाएलीहरूका िबचमा त ँ मरेो साम ु अिवश् वासयोग्य भएकोले र इ ाएलीहरूका िबचमा तैलँ े मलाई
आदर र इज् जत नगरेकोले तमँािथ यो आइपन छ । 52 तरेो साम ु भएको दशेलाई तैलँ े दखे् ने छस,् तर मलैे इ ाएलीहरूलाई िदने
लागकेो दशेिभ त ँ वशे गन छैनस ्।”
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1 यो आफ्नो मतृ्यअुिग परमशे् वरका मािनस मोशाले इ ाएलीहरूलाई िदएको आिशष ्हो । 2 ितनले भनःे “परम भु सीनबैाट

आउनभुयो, र ितनीहरूमािथ सइेरबाट उदय हुनभुयो । उहाँ पारान पवर्तबाट चम्कनभुयो, र उहाँ दसौँ हजार पिव जनिसत
आउनभुयो । उहाँको दािहने हातमा िबजलुीको काश िथयो । 3 वास्तवमा उहाँले मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ । उहाँका सबै
पिव जन उहाँको हातमा छन,् र ितनीहरूले तपाईंको पाउमा िशर िनहुराउछँन ् । ितनीहरूले तपाईंका वचनहरू ाप् त गरे ।
4 मोशाले हामीलाई वस्था िदए, जनु याकूबको समदुायको सम्पि हो । 5 तब मािनसका अगवुाहरू र इ ाएलका सबै
कुल एकै ठाउँमा जम्मा हुदँा यशरूूनमा राजा हुनहुुन्थ्यो । 6 रूबने बाँचनू,् र नमरून, तर ितनका मािनसहरू थोरै होऊन ् ।
7 यो यहूदाको िन म्त आिशष ्हो । मोशाले भनःे हे परम भ,ु यहूदाको सोर सनु् नहुोस,् र ितनलाई फे र आफ्ना मािनसहरूकहाँ
ल्याउनहुोस ् । ितनको पक्षमा लड्नहुोस ् । ितनका श हुरूको िवरु मा सहायता बन् नहुोस ् । 8 लवेीको िवषयमा मोशाले भनःे
तपाईंको तमु्मीम र तपाईंको ऊरीम तपाईंको राजकीय जनिसत छ, जसलाई तपाईंले मस्साहमा जाँच्नभुयो, जोिसत तपाईंले
मरेीबाको पानीमा झगडा गन ुर्भयो । 9 ितनले आफ्ना बबुा र आमाको िवषयमा भन,े “मलैे उहाँहरूलाई दखेकेो छैन ँ ।” न ितनले
आफ्ना दाजभुाइहरूलाई स्वीकर गरे, न त ितनले आफ्नै सन्तानको वास्ता गरे । िकनिक ितनले तपाईंको वचनको रखवाली
गरे, र तपाईंको सन्दकूलाई सरुक्षा िदए । 10 ितनले याकूबलाई तपाईंका िविधहरू र इ ाएललाई तपाईंको वस्था िसकाउँछन ्
। ितनले तपाईंको साम ु धपू बाल्छन,् र तपाईंको वदेीमा सबै होमब ल चढाउँछन ् । 11 हे परम भ,ु ितनका सबै सम्पि मा
आिशष ् िदनहुोस,् र ितनका हातका काम स्वीकार गन ुर्होस ्। ितनको िवरु मा खडा हुनहेरू र ितनलाई घणृ गनहरूका कम्मरमा
िहकार्उनहुोस ् तािक ितनीहरू फे र उठ्न नसकून ् । 12 बने्यामीनको िवषयमा मोशाले भनःे परम भकुा ि य उहाँको छेउमा
सरुिक्षत रहून ् । परम भलुे ितनको जीवनभर रक्षा गन ुर्हुन्छ, र ितनी परम भकुो पाखरुाको िबचमा बस्छन ् । 13 योसफेको
िवषयमा मोशाले भनःे मािथ आकाशबाट झन अनमोल शीत र तल गिहराइको पानीले ितनको दशे परम भु ारा आिशिषत ्
होस ् । 14 ितनको दशे सयूर्को ताप र मिहनिैपच्छेका उब्जनीका अनमोल कुराहरूले आिशिषत ् होस ् । 15 साथ,ै ाचीन
पवर्तहरूका उ म कुराहरू, र अनन्तका पवर्तहरूका अनमोल कुराहरूले आिशिषत ्होस ्। 16 ितनको दशे पथृ्वीका अनमोल
कुराहरू र यसको चरुता अिन ज लरहकेो पो ामा बस् नहुुनकेो िनगाहले आिशिषत ्होस ्। योसफेको िशरमा आिशष ्आओस,्
र आफ्ना दाजभुाइहरूमािथका राजकुमारको िशरमा आिशष ् आओस ् । 17 ऐश् वयर्मा ितनी पिहले िबयाएका बाछोझै ँ छन,् र
ितनका िसङ अनार्का िसङ हुन ् । ती ारा नै ितनले सबै मािनसलाई पथृ्वीको पल्लो छेउसम्म हान् ने छन ् । यी ए ाइमका
दसौँ हजार हुन ् र मनश्शकेा हजारौँ हुन ् । 18 जबलूनूको िवषयमा मोशाले भनःे ए जबलूनू ितमी बािहर जाँदा र ए इस्साखार
ितमी आफ्ना पालहरूमा बस्दा आन न्दत होओ । 19 ितनीहरूले मािनसहरूलाई पवर्तमा बोलाउने छन ् । त्यहाँ ितनीहरूले
धािमर्कताका ब लदानहरू चढाउने छन ्। िकनिक ितनीहरूले समु को चरुता र समु ीतटको बालकुो सम्पि उपभोग गन छन ्
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। 20 गादको िवषयमा मोशाले भनःे गादलाई व ृ गन धन्यका हुन ् । त्यहाँ ितनी िसिंहनीझै ँ बस् ने छन,् र ितनले म ु खयाको
पाखरुा लिुछिदने छन ्। 21 ितनले आफ्नो िन म्त सबभैन्दा उ म जग्गा छान,े िकनिक नायकको िहस्सा ितनको िन म्त अलग
ग रएको िथयो । ितनी मािनसहरूका अगवुाहरूसगँै आए । ितनले इ ाएलिसतै परम भकुो न्याय र उहाँका िविधहरू परुा गरे
। 22 दानको िवषयमा मोशाले भनःे दान बाशानबाट हामफाल्दै आउने िसहंको डमरु हो । 23 नप् तालीको िवषयमा मोशाले
भनःे नप् ताली परम भकुो आिशष ्को भ रपणूर्ता र स् नहे ारा सन्तषु् ट भएका छन ् । ितनले प श् चम र दिक्षणको दशे अिधकार
गन छन ् । 24 आशरेको िवषयमा मोशाले भनःे आशरे अन्य छोराहरूमध्ये सबभैन्दा बढी आिशिषत ् होऊन ् । ितनी आफ्ना
दाजभुाइहरूकहाँ स्वीकारयोग्य होऊन,् र ितनले आफ्नो खु ा जतैनूको तलेमा धोऊन ् । 25 ितनको सहरका बारहरू फलाम
र काँसाका होऊन ्। ितमी बाँचञु् जसेम्म ित ो सरुक्षा हुने छ । 26 यशरूूनमा परमशे् वरजस्तो कोही छैन । उहाँ सत्य हुनहुुन्छ
जो ित ो सहायताको लािग आफ्नो तापमा बादलमािथ स्वगर्बाट सवार भएर आउनहुुन्छ । 27 अनन्त परमशे् वर शरणस्थान
हुनहुुन्छ, र मिुनितरचािह ँ अनन्त पाखरुा छन ् । उहाँले ितमीहरूका सामनु् नबेाट श लुाई धपाउनहुुने छ, र उहाँले भन् नभुयो,
“नाश पार!्” 28 इ ाएल सरुक्षामा बस्यो । अन् न र नयाँ म को दशेमा याकूबको सन्तान सरुिक्षत िथयो । वास्तवमा ितनको
आकाशले ितनमािथ शीत झारून ्। 29 ए इ ाएल, ित ा आिशष ्हरू अनिगन्ती छन ्। परम भु ारा बचाइएको जाित ितमीजस्तै
को छ र ? उहाँ ित ो सहायताको ढाल हुनहुुन्छ, र ित ो तापको तरवार हुनहुुन्छ । ित ा श हुरू काँप्दै ितमीकहाँ आउँछन ्।
ितमीले ितनीहरूका अग्ला-अग्ला ठाउँहरूमा कुल्चने छौ ।
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1मोशा मोआबको मदैानबाट यरीहो सामनु् ने नबेो डाँडामा िपसगाको टाकुरामा उक्ले । त्यहाँ परम भलुे ितनलाई िगलाददे ख

दानसम्म, 2 र सबै नप् ताली, ए ाइम र मनश्शकेा सबै दशे अिन यहूदाका सबै दशेदे ख प श् चम समु सम्म, 3 र नगेवे, र
यरीहोको उपत्यकाको मदैान, खजरुको सहरदे ख सोअरसम्म दखेाउनभुयो । 4 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “'म यो दशे तरेा
सन्तानहरूलाई िदन्छु' भनी मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत ितज्ञा गरेको दशे यही हो । मलैे तलँाई तरेा आखँाले हनेर्
अनमुित िदएको छु, तर त ँ त्यहाँ जान पाउने छैनस ् ।” 5 त्यसलैे परम भकुो वचनको ितज्ञाअनसुार परम भकुा दास मोशा
मोआब दशेमा मरे । 6 परम भलुे ितनलाई बथे-पोरको सामनु् ने मोआब दशेको उपत्यकाको बेसँीमा गाड्नभुयो, तर ितनको
िचहान कहाँ छ भनी आजको िदनसम्म कसलैाई थाहा छैन । 7 मोशाको मतृ्य ु हुदँा ितनी एक सय िबस वषर्का िथए । ितनका
आखँा धिमला भएका िथएनन ् न त ितनको स्वाभािवक बल घटेको िथयो । 8 मोआबको मदैानमा इ ाएलीहरूले मोशाको
िनम्त चा लस िदनसम्म शोक गरेपिछ ितनको शोकको समय सिकयो । 9 ननूका छोरा यहोश ू ब ु का आत्माले भ रएका िथए
िकनिक मोशाले ितनीमािथ आफ्नो हात राखकेा िथए । इ ाएलीहरूले ितनको कुरा सनु्थ,े र ितनले परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएअनसुार गथ । 10 इ ाएलमा मोशाजस्तै अगमव ा कोही खडा भएन जसलाई परम भलुे आमन-ेसामने िचन् नहुुन्थ्यो
। 11 िम दशे, फारो र ितनका सबै अिधकारीसाथै ितनका समस्त दशेमा ितनी ारा सबै िचन्ह र आश् चयर् गनर् परम भु ारा
पठाइएका कुनै पिन अगमव ा ितनीजस्तो छैन । 12 सारा इ ाएलीको द ृ ष् टमा मोशाले गरेजस्तै महान ् र भयानक कामहरू
कुनै पिन अगमव ाले किहल्यै गरेको छैन ।
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यहोशकूो पसु्तक
1 परम भकुा दास मोशाको मतृ्यपुिछ परम भु मोशाका मखु्य सहायक ननूका छोरा यहोशसूगँ यसरी बोल्नभुयो, 2“मरेो दास

मोशाको मत्य ु भएको छ । यसकारण, उठ,् त ँ र यी मािनसहरू यदर्न नदी तरेर मलैे ितनीहरू अथार्त ्इ ाएलका मानिसहरूलाई
िदएको भिूममा जाओ । तरेो ख ु ाको पतैालाले टेकेका सबै ठाउँ म तलँाई िदने छु । 3 मलैे मोशालाई ितज्ञा गरेझै ँ यो मलैे तलँाई
िदएको छु । 4 त्यो मरुभिूम र लबेनानदे ख महानदी य ू े टससम्म, िह ीहरूका सबै भिूम र घाम अस्ताउने भमूध्य सागरसम्म
हुने छ । 5 तरेो सारा जीवनभ र तरेो साम ु कोही पिन खडा हुन सक् ने छैन । जसरी म मोशासगँ िथएँ, त्यसरी नै तसँगँ हुने छु । म
तलँाई त्याग् ने छैन ँ वा छोड्ने छैन ँ । 6 ब लयो र साहसी हो । तैलँ े यी मािनसहरूलाई मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु भनी ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा गरेको भिूम अिधकार गराउने छस ्। 7 ब लयो हो र खबुै साहसी हो । मरेा दास मोशाले पालन गनर्
तलँाई आज्ञा गरेका सबै वस्था सावधानीसाथ पालन गर ्। यसबाट दािहनिेतर वा दे िेतर नलाग,् तािक त ँ जहाँ गए तापिन
सफल हुन सक् ने छस ्। 8 तैलँ े वस्थाको यो पसु्तकबारे सदवै चचार् गन छस ्। तैलँ े यसलाई िदनरात मनन गन छस,् तािक
तैलँ े लखेकेा सबै कुरा पालन गनर् सक् ने छस ्। अिन तरेो फ लफाप हुने छ र त ँ सफल हुने छस ्। 9 के मलैे तलँाई आज्ञा गरेको
होइन ँ र? ब लयो र साहसी हो । नडरा । िनराश नहो । त ँ जहाँ गए पिन परम भु परमशे् वर तसँगँ हुनहुुन्छ । 10 अिन यहोशलूे
मािनसहरूका अगवुाहरूलाई आज्ञा गरे, 11 “छाउनीभ र जाओ र मािनसहरूलाई आज्ञा गर, 'ितमीहरूका िन म्त खानकुेराहरू
तयार पार । ितमीहरू ितन िदनमा यदर्न नदी तरेर पा र जाने छौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको
भिूम अिधकार गन छौ' ।” 12 यहोशलूे रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेा आधा कुलहरूलाई भन,े 13 “परम भकुा दास
मोशाले ितमीहरूलाई भनकेा वचनहरू सम्झ । ितनले भनकेा िथए, 'परम भलुे ितमीहरूलाई िव ाम िदइरहनभुएको छ र उहाँले
ितमीहरूलाई यो भिूम िददँ ै हुनहुुन्छ ।' 14 ितमीहरूका पत् नीहरू, ितमीहरूका स-साना बालबच् चाहरू र ितमीहरूका गाईवस् तहुरू
मोशाले िदएका यदर्न वा रको भिूममा नै रहने छन ्। 15 तर परम भलुे ितनीहरूलाई पिन ितमीहरूलाई झै ँ िव ाम निदनभुएसम्म
ितमीहरूका यो ाहरू ितमीहरूका भाइहरूसगँ पा र जाने छन ्र ितनीहरूलाई सहायता गन छन ्। 16 त्यसपिछ ितनीहरूले पिन
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई िदनहुुने भिूम अिधकार गन छन ्। त्यसपिछ ितमीहरू परम भकुा दास मोशाले
यदर्न वा र घाम झलु्कनिेतर िदएका ितमीहरूका आफ्नै भिूममा फकर् ने छौ र यसलाई अिधकार गन छौ ।” 17 ितनीहरूले
यहोशलूाई जवाफ िदए, “तपाईंले हामीलाई आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा हामी गन छौ,ँ र तपाईंले हामीलाई जहाँ पठाउनहुुन्छ
हामी उतै जाने छौँ । हामीले मोशाको आज्ञा पालन गरेझै ँ हामी तपाईंको आज्ञा पिन पालन गन छौँ । परम भु तपाईंका परमशे् वर
मोशासगँ रहनभुएझै ँ तपाईंसगँ रहनभुएको होस ् । 18 तपाईंका आज्ञाहरू िवरु िव ोह गन र तपाईंका वचनहरूको अवज्ञा गन
जोसकैुलाई मान ुर्पछर् । मा ब लयो र साहसी हुनहुोस ्।”

2
1 ननूका छोरा यहोशलूे िश ीमबाट दईु जना मािनसलाई जाससुको रूपमा पठाए । ितनले भन,े “जाओ, त्यो भिूमलाई हरे,

िवशषे गरी यरीहोलाई हरे ।” ितनीहरू गए र राहब नाउँ गरेकी वशे्याकहाँ आए र ितनीहरू त्यहीँ बास बसे । 2 यरीहोका
राजालाई यसो भिनयो, “हने ुर्होस,् यस भिूमको भदे प ा लगाउन इ ाएलका मािनसहरू यहाँ आएका छन ् ।” 3 यरीहोका
राजाले राहबकहाँ खबर पठाए र भन,े “ितमीकहाँ आउने ती मािनसहरूलाई बािहर लऊे, जो ित ो घरमा वशे गरेका िथए,
िकनभने ितनीहरू सारा भिूमको जाससु गनर् आएका छन ्।” 4 तर ती मिहलाले ती दईु जना मािनसलाई लगरे लकुाएकी िथइन ्
। ितनले भिनन,् “हो, मािनसहरू मकहाँ आएका िथए, तर ितनीहरू कहाँबाट आएका िथए, मलाई थाहा भएन । 5 ितनीहरू
सहरको वशे ार बन्द गन समय हुदँा साँझपख गए । ितनीहरू कता गए मलाई थाहा भएन । तपाईंहरू िछटो-िछटो जानभुयो
भने सम्भवतः तपाईंहरूले ितनीहरूलाई भे ाउन ु हुनछे ।” 6 तर ितनले ितनीहरूलाई कौसीमा लगकेी िथइन ्र ितनले कौसीमािथ
थपुारेकी सनको डाँठहरूमिुन लकुाएकी िथइन ्। 7 त्यसलैे ती मािनसहरू यदर्नको जाँघरहरूितर जाने बाटो हुदँ ै ितनीहरूको िपछा
गरे । ती िपछा गनहरू जाने िबि कै वशे ार बन्द ग रयो । 8 ती मािनसहरू राित सतु् नअुिग नै ितनी कौसीमािथ ितनीहरूकहाँ
आइन ् । 9 ितनले भिनन,् “मलाई थाहा छ, परम भलुे यो भिूम तपाईंहरूलाई िदनभुएको छ र तपाईंहरूको डर हामीमािथ
आइपरेको छ । यो भिूममा बस् ने सबै मािनस तपाईंहरूको साम ु िशिथल हुने छन ्। 10 तपाईंहरू िम बाट आउनहुुदँा परम भलुे
लाल समु को पानी कसरी सकुाउनभुयो भनी हामीले सनुकेा छौँ । तपाईंहरूले यदर्न पा रका दईु जना एमोरी राजाहरू सीहोन र
ओगलाई के गन ुर्भयो भनरे पिन हामीले सनुकेा छौँ । 11 हामीले यो सनु् ने िबि कै हा ा हृदय िशिथल भए, कससैगँ पिन साहस
रहने, िकनभने परम भु तपाईंहरूका परमशे् वर नै मािथ स्वगर्मा र तल पथृ्वीमा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 12 िबन्ती छ, मलैे जसरी
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तपाईंहरूलाई दया गरेको छु त्यसरी नै तपाईंहरूले पिन मरेो िपताको घरानालाई दयापवूर्क वहार गन ुर्हुने छ भनी परम भकुो
नाउमँा शपथ खानहुोस ् । मलाई एउटा िचन्ह िदनहुोस,् 13 िक तपाईंहरूले मरेा बबुा, आमा, दाजभुाइहरू, िददी-बिहनीहरू
र ितनीहरूका सबै प रवारको जीवन बचाउनहुुने छ र तपाईंहरूले हामीलाई मतृ्यबुाट जोगाउनहुुने छ । 14 ती मािनसहरूले
ितनलाई भन,े “मतृ्यसुम्म नै ितमीहरूको जीवनको स ामा हा ो जीवन ! यिद ितमीले हा ो कामबारे बताएनौ भन,े जब
परम भलुे यो भिूम हामीलाई िदनहुुने छ हामी ितमीसगँ दयाल ु र िवश् वासयोग्य हुने छौँ ।” 15 त्यसलैे ितनले डोरीको सहायताले
ितनीहरूलाई झ्यालबाट तल झारे । ितनी बसोवास गन घर सहरको पखार्लिभ नै बनाइएको िथयो । 16 ितनले ितनीहरूलाई
भन,े “पहाडितर जानहुोस ्र लकु् नहुोस,् न िपछा गनहरूले तपाईंहरूलाई भे ाउने छन ्। िपछा गनहरू नफकसम्म ितन िदनसम्म
त्यहीँ लकु् नहुोस ्। अिन आफ्नो बाटो लाग् नहुोस ्।” 17 ती मािनसहरूले ितनलाई भन,े “यिद ितमीले यो कुरा गरेनौ भने हामीले
ितमीलाई गरेका ितज्ञाहरू लाग ु हुने छैनन ्। 18 हामी यो भिूममा आउँदा ितमीले हामी जनु झ्यालबाट झरेका िथयौँ त्यहीँ नै
यो रातो डोरी बाँध् नपुछर् र ितमीले ित ा बबुा, आमा, ित ा दाजभुाइहरू र ित ा बबुाका सबै घरानालाई घरिभ ल्याउनपुछर् ।
19 ित ो घरबािहर बाटोितर जानहेरूको रगत ितनीहरूको िशरमािथ पन छ र हामी दोषरिहत हुने छौँ । तर घरमा ितमीसगँै रहने
कुनै मािथ हात लगाइयो भन,े त्यसको रगत हा ो िशरमा पन छ । 20 तर यिद ितमीले हा ा कामहरूबारे बतायौ भन,े ितमीले
हामीलाई खान लगाएको शपथबाट हामी मकु् त हुने छौँ । 21 राहबले जवाफ िदए, “तपाईंहरूले भन् नभुएबमोिजम नै होस ्।”
ितनले ितनीहरूलाई पठाए र ितनीहरू गए । अिन ितनले झ्यालमा त्यो रातो डोरी बाँिधन ्। 22 ितनीहरू गए र पहाडितर गए
अिन ितनीहरूको िपछा गनहरू नफकसम्म ितनीहरू ितन िदनसम्म त्यहीँ नै बसे । िपछा गनहरूले बाटोमा सबिैतर खोजे र केही
पिन भे ाएनन ्। 23 ती दईु जना मािनस फक र ननूका छोरा यहोशकूहाँ आए र ितनीहरूले ितनीहरूमािथ आइपरेका सबै कुरा
ितनलाई बताए । 24 ितनीहरूले यहोशलूाई भन,े “साँच् च,ै यो भिूम परम भलुे हामीलाई िदनभुएको छ । त्यो भिूमका सबै
बािसन्दा हा ो कारणले िशिथल भइरहकेा छन ्।”

3
1 यहोश ू िबहान सबरैे उठे र ितनीहरू िश ीमबाट िहडँे । ितनीहरू यदर्नमा आए अिन, ितनी र इ ाएलका सबै मािनसले पा र

जानअिग त्यहीँ नै छाउनी हाले । 2 ितन िदनपिछ अिधकृतहरू छाउनीको िबच-िबचितर गए; 3 ितनीहरूले मािनसहरूलाई आज्ञा
गरे, “जब ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करारको सन्दकु र लवेी कुलका पजुारीहरूले यसलाई बोिकरहकेा
दखे्छौ, ितमीहरूले यो ठाउँलाई छोड्नपुछर् र यसको पिछ-पिछ जानपुछर् । 4 ितमीहरू र यसको िबचमा एक हजार िमटर फरक
हुनपुछर् । यसको निजक नआओ, तािक कुन बाटो जानपुन हो, सो ितमीहरूले दखे् न सक् ने छौ, िकनभने ितमीहरू यो बाटोमा
यसअिग िहडँकेा छैनौ ।” 5 यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “भो लको िन म्त आ-आफूलाई श ु पार, िकनभने परम भलुे
ितमीहरूमाझ अचम्मका कामहरू गन ुर्हुने छ ।” 6 योहोशलूे पजुारीहरूलाई भन,े “करारको सन्दकु लओे र मािनसहरूको
अिगअिग जाओ ।” त्यसलैे ितनीहरूले करारको सन्दकु उठाए र मािनसहरूको अिगअिग गए । 7 परम भलुे यहोशलूाई
भन् नभुयो, “आज म तलँाई इ ाएलका मािनसहरूको नजरमा महान ् क् त बनाउने छु । म जसरी मोशासगँ िथएँ, त्यसै गरी
म तसँगँ पिन छु भनी ितनीहरूले जान् ने छन ् । 8 तैलँ े करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूलाई आज्ञा िदने छस,् 'जब ितमीहरू
यदर्नको पानीको छेउमा पगु्छौ, ितमीहरू यदर्न नदीमा नै उिभरहनपुछर्' ।” 9अिन यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “यहाँ
आओ, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वचन सनु । 10 परमशे् वर ितमीहरूमाझ हुनहुुन्छ र कनानीहरू, िह ीहरू, िहव्वीहरू,
प रज् जीहरू, िगगार्शीहरू, एमोरीहरू र यबसूीहरूलाई ितमीहरूको अिगबाट धपाउन ु हुनछे भनी ितमीहरूले थाहा पाउने छौ ।
11 हरे, सारा पथृ्वीका परम भकुो करारको सन्दकु यदर्न नदीमा ितमीहरूको अिगअिग जाने छ । 12 अब इ ाएलका हरेक
कुलबाट एक-एक जना गरी बा जना मािनस छान । 13 जब सारा पथृ्वीका भहुरूका परम भकुो करारको सन्दकु बोक् ने
पजुारीहरूको खु ाले यदर्न नदीको पानी छुन्छ यदर्नको पानी रोिकने छ र मािथबाट तल बग्दै गरेको पानी पिन बग् न छोड्ने छ
र त्यो एक थु ो भएर रहने छ । 14 त्यसलैे जब मािनसहरू यदर्न पा र जानलाई िहडँ,े पजुारीहरूले करारको सन्दकुलाई बोकेर
मािनसहरूको अिगअिग गए । 15 ती करारको सन्दकु बोक् नहेरू यदर्न नदीमा आउने र ितनीहरूका खु ाले पानी छुने िबि कै
(कटनीको समयभ र नै यदर्न नदीको पानी यसको िकनारासम्म पगु्छ) 16 मािथबाट तलितर बग्दै गरेको पानी एक थु ो भई
रोिकयो । 17 पानी िनकै मािथदे ख नै बग् न छो ो । पानी सातार्न निजकैको आदम नाम गरेको सहरबाट नगेवेको समु अथार्त ्
मतृ सागरसम्म नै बग् न छो ो । मािनसहरू यरीहो निजकै पा र तरे । इ ाएलका मािनसहरूले सकु्खा भिूममा पार नगरेसम्म
परम भकुो करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरू यदर्न नदीको िबचमा सकु्खा जिमनमा उिभए ।

4
1 जब सबै मािनस यदर्न तरे, परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, 2 “मािनसहरूबाट एक जना अथार्त ् हरेक कुलबाट एक-



4:3 165 यहोश ू5:12

एक जना गरी बा जना मािनस छान ् । 3 ितनीहरूलाई यस्तो आज्ञा द,े “यदर्न नदीको िबचबाट बा वटा ढुङ्गा लओे जहाँ
पजुारीहरू सकु्खा जिमनमा उिभरहकेा हुन्छन,् ितनीहरूलाई ितमीहरूसगँै लओे र ितनीहरूलाई आज रात िबताउने ठाउँमा राख'
।” 4 त्यसपिछ यहोशलूे बा जना मािनसलाई बोलाए जसलाई ितनले इ ाएलका कुलहरूबाट अथार्त ्हरेक कुलबाट एक-एक
जना चनुकेा िथए । 5 यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका परम भु परमशे् वरको सन्दकुअिग यदर्नको िबचमा जाओ ।
ितमीहरू हरेकले इ ाएलका मािनसहरूका कुलहरूको सङ्ख्याअनसुार आ-आफ्नो काँधमा एउटा-एउटा ढुङ्गा लन ु । 6आउने
िदनहरूमा ितमीहरूका सन्तानहरूल,े 'यी ढुङ्गाहरूको अथर् के हो?' भनी सोध्दा ितमीहरूका िन म्त यो एउटा िचन्ह हुने छ ।
7अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसो भन् ने छौ, 'परम भु परमशे् वरको सन्दकु साम ु यदर्न नदीको पानी रोिकएको िथयो । त्यसलैे
यी ढुङ्गाहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त स्मारक हुने छन'् ।” 8 इ ाएलका मािनसहरूले यहोशलूे आज्ञा गरेमतुािबक गरे र
ितनीहरूले परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुएअनसुार यदर्नको िबचबाट बा वटा ढुङ्गा टपे । ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई इ ाएलका
मािनसहरूका सङ्ख्याअनसुार खडा गरे । ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई छाउनी हालकेो ठाउँमा लगे र ितनीहरूलाई त्यहीँ खडा
गरे । 9 यहोशलूे करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूको खु ाले टेकेका ठाउँ अथार्त ्यदर्नको िबचबाट ल्याएका बा वटा ढुङ्गा
खडा गरे । त्यो स्मारक आज पिन त्यहीँ छ । 10 मोशाले यहोशलूाई आदशे िदएबमोिजम परम भलुे मािनसहरूलाई बताउन ू
भनी आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा परुा नभएसम्म सन्दकु बोक् ने पजुारीहरू यदर्नको िबचमा नै खडा भए । मािनसहरू िछटो-िछटो
गरी तरे । 11 जब सबै मािनस तरी सके परम भकुो सन्दकु र पजुारीहरू मािनसहरूको अिगअिग तरे । 12 रूबनेको कुल,
गादको कुल र मनश्शकेो आधा कुल मोशाले ितनीहरूलाई आज्ञा गरेअनसुार एउटा फौजको रूपमा इ ाएलका मािनसहरूका
अिगअिग गए । 13 झण्डै चा लस हजार सशस् मािनस परम भकुो साम ु यरीहोको मदैानमा य ु को िन म्त गए । 14 त्यस िदन
परम भलुे यहोशलूाई सबै इ ाएलको द ृ ष् टमा महान ्बनाउनभुयो । ितनीहरूले मोशालाई आदर गरेझै ँ ितनको सारा जीवनभ र
ितनलाई पिन आदर गरे । 15 परम भु यहोशसूगँ बोल्नभुयो, 16 “गवाहीको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूलाई यदर्नबाट बािहर
आउनलाई आज्ञा दे ।” 17 त्यसलै,े यहोशलूे पजुारीहरूलाई आज्ञा िदए, “यदर्नबाट बािहर आओ ।” 18 जब परम भकुो
करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरू यदर्नको िबचबाट आए र ितनीहरूका खु ाका पतैाला सकु्खा जिमनबाट उठाइए, यदर्नको
पानी आफ्नो स्थानमा फक्य र त्यो चार िदन पिहलकेो जस्तै यसको िकनारासम्म बग् न लाग्यो । 19मािनसहरू पिहलो मिहनाको
दसौँ िदनमा यदर्नबाट बािहर आए । ितनीहरू यदर्नको पवूर्ितर िगलगालमा बसे । 20 ितनीहरूले यदर्नबाट बािहर ल्याएका ती
बा वटा ढुङ्गालाई यहोशलूे िगलगालमा खडा गरे । 21 ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “जब ितमीहरूका सन्तानहरूले
'यी ढुङ्गाहरू के हुन?्' भनी सोध्छन,् 'इ ाएलले यहीँबाट यदर्न नदीमा सकु्खा जिमनमा तरेको िथयो' भनी 22 ितमीहरूका
सन्तानहरूलाई बताउन ू ।' 23 जसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले लाल समु लाई सकु्खा बनाउनभुएको िथयो त्यसरी नै
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू पार नगरेसम्म यदर्नको पानी ितमीहरूको िन म्त सकुाउनभुयो । 24 यसरी परम भकुो
बाहुली श क् तशाली छ भनी पथृ्वीका सबै मािनसले जाननू ्र ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको सदासवर्दा आदर गर
।”

5
1यदर्नको प श् चमितरका एमोरी राजाहरू र भमूध्य सागरको तटितर कनानी राजाहरू इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नतरेसम्म

यदर्नको पानी सकुाउनभुएको िथयो भन् ने सनु् ने िबि कै ितनीहरूको हृदय िशिथल भयो र इ ाएलका मािनसहरूको कारण
ितनीहरूमा कुनै आटँ आएन । 2 त्यस बलेा परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “ढुङ्गाका कदर्हरू बना र इ ाएलका सबै परुुषको
फे र एक पटक खतना गर ।्” 3 त्यसपिछ यहोश ूआफैले ढुङ्गाका कदर्हरू बनाए र ितनले इ ाएलका सबै परुुषको िगिबयथ-
हाअरालोथमा खतना गरे । 4यहोशलूे ितनीहरूलाई खतना गन कारण िथयोः य ु गन परुुषहरूलगायत िम बाट आएका सबै परुुष
िम बाट आएपिछ मरुभिूमको या ामा मरेका िथए । 5 तथािप िम बाट आएका सबै परुुषको खतना भएको िथयो, र िम बाट
आउँदा मरुभिूममा जन्मकेा कुनै पिन परुुषको खतना भएको िथएन । 6 िम बाट िनस्केर आएका सबै परुुष अथार्त ्य ु गन सबै
परुुष नमरेसम्म इ ाएलका मािनसहरू मरुभिूममा िहिँडरह,े िकनिक ितनीहरूले परम भकुो आवाज पालन गरेनन ्। परम भलुे
ितनीहरूका िपता-पखुार्लाई हामीलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको भिूम अथार्त ्दधू र मह बग् ने भिूम उहाँले ितनीहरूलाई दखे् न
िदनहुुन्थ्यो भनी शपथ खानभुएको िथयो । 7 यहोशलूे खतना गरेका मािनसहरू परम भलुे ितनीहरूका स ामा उठाउनभुएका
ितनीहरूका छोराछोरीहरू िथए, िकनभने ितनीहरूको त्यस िकिसमले खतना भएको िथएन । 8 जब ितनीहरू सबकैो खतना
भयो, ितनीहरू िनको नभएसम्म ितनीहरू त्यहीँ नै रहे । 9 त्यसपिछ परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “आजको िदन मलैे िम को
अपमान ितमीहरूबाट हटाएको छु ।” त्यसलै,े त्यस ठाउँको नाउँ वतर्मानसम्म पिन िगलगाल रा खएको छ । 10 इ ाएलका
मािनसहरूले िगलगालमा छाउनी हाले । ितनीहरूले त्यही मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ यरीहोको मदैानमा िनस्तार-चाड मनाए ।
11 िनस्तार-चाडपिछ त्यसै िदन ितनीहरूले त्यो भिूमको केही उब्जनीबाट अखिमरी रोटी र भटेुको अन् न खाए । 12 ितनीहरूले
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त्यस भिूमको उब्जनीबाट खाएपिछ त्यही िदन मन् न रोिकयो । इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त कुनै मन् न िथएन, तर ितनीहरूले
त्यस वषर् कनानको भिूमको उब्जनीबाट खाए । 13 यहोश ू यरीहोको निजक हुदँा ितनले मािथ हरेे र हरे, एउटा मािनस ितनको
साम ु उिभरहकेा िथए । ितनको हातमा नाङ्गो तरवार िथयो । यहोश ू ितनीकहाँ गएर सोध,े “तपाईं हा ो वा हा ा श कुो पक्षमा
हुनहुुन्छ?” 14 ितनले भन,े “कुनै पक्षको होइन । िकनभने म परम भकुो फौजको सनेापित हु ँ । अिहले म आएको छु ।” अिन
यहोशलूे जिमनमा घोप्टो परेर आराधना गरे र ितनलाई भन,े “मरेा मा लकले उहाँको दासलाई के भन् नहुुन्छ?” 15 परम भकुो
फौजका सनेापितले यहोशलूाई भन,े “तरेो ख ु ाको जु ा फुकाल,् िकनभने त ँ उिभरहकेो ठाउँ पिव छ ।” यहोशलूे त्यसै गरे ।

6
1 इ ाएलका फौजका कारण यरीहोितरका सबै वशे ारहरू बन्द िथए । कोही पिन बािहर आउँदनैथ्यो र िभ पस्दनैथ्यो

। 2 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “हरे,् मलैे यरीहोलाई यसको राजा र यसका ता लम ाप् त िसपाहीहरूसिहत तरेो हातमा
समु् पकेो छु । 3 ितमीहरूले सहरको फेरो मान ुर्पछर्, लडाइँमा जाने सबै मािनसले सहरलाई एक फेरो मान ुर्पछर् । ितमीहरूले छ
िदनसम्म यसै गन ूर् । 4 सात जना पजुारीले सन्दकुको अिग सातवटा भडेाका िसङका सातवटा तरुही बोक् नपुछर् । सातौँ िदनमा
ितमीहरूले सहरलाई सात फेरो मान ूर् र पजुारीहरूले तरुही फुक् न ू। 5 त्यसपिछ ितनीहरूले भडेाको िसङको सगँै लामो समयसम्म
बजाउनपुछर् र जब ितमीहरूले त्यो आवाज सनु्छौ सबै मािनस ठुलो स्वरमा कराउनपुछर्, र सहरको पखार्ल जगसम्म नै ढल्ने छ
। हरेक िसपाही सोझै अिग बढरे आ मण गन ुर्पछर् ।” 6 अिन ननूका छोरा यहोशलूे पजुारीहरूलाई बोलाएर ितनीहरूलाई भन,े
“करारको सन्दकु बोक, र सात जना पजुारीले परम भकुो सन्दकु अिगअिग भडेाका सातवटा िसङका तरुहीहरू बोकून ् ।”
7 ितनले मािनसहरूलाई भन,े “जाओ र सहरको फन्को मार, अिन सशस् मािनसहरू परम भकुो सन्दकुअिग जाने छन ् ।”
8 यहोशलूे मािनसहरूलाई भनजेस्तै सात जना पजुारीले परम भकुो साम ु भडेाका िसङहरूको सातवटा तरुही बोके । ितनीहरू
अिग बढ्दा ितनीहरूले तरुहीहरू फुके । परम भकुो करारको सन्दकु ितनीहरूको पिछपिछ िथयो । 9 सशस् मािनसहरू
पजुारीहरूको अिगअिग िहडँे र ितनीहरूले ितनीहरूका तरुहीहरू फुके, तर पछािडका सरुक्षाकम हरू सन्दकुको पिछपिछ िहडँे
र पजुारीहरूले ितनीहरूको तरुही िनरन्तर रूपमा फुिकरहे । 10 तर यहोशलूे यसो भन्दै मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “नकराओ ।
मलैे कराउन ूनभनसेम्म ितमीहरूको मखुबाट कुनै आवाज निनस्कोस ्। त्यसपिछ मा कराओ ।” 11 त्यसलैे ितनले परम भकुो
सन्दकुलाई त्यस िदन सहरको व रप र एक पटक जान लगाए । अिन ितनीहरू छाउनी वशे गरे र राित छाउनीमा नै बसे ।
12 यहोश ू िबहान सबरैे उठे र पजुारीहरूले परम भकुो सन्दकु बोके । 13 परम भकुो सन्दकुअिग भडेाको िसङको सातवटा
तरुही बोक् ने सात जना पजुारी लगातार िहिँडरहे र तरुही फुिकरहे । सशस् िसपाहीहरू ितनीहरूको अिग िहिँडरहकेा िथए । तर
पिछ ल्तरका सरुक्षाकम हरू परम भकुो सन्दकुको पिछपिछ िहडँे । त्यसपिछ तरुही लगातार बजाइयो । 14 ितनीहरूले दो ो
िदन पिन सहरलाई एक फेरो लगाए र िबहानै छाउनीमा फक । ितनीहरूले छ िदनसम्म यसै गरे । 15 सातौँ िदनमा ितनीहरू
िबहान सबरैे उठे र ितनीहरूले त्यस िदन पिन सहरको फेरो मारे । त्यस िदन ितनीहरूले सहर व रप र सात फन्को मारे ।
16 जब सातौँ िदनमा पजुारीहरूले तरुही फुके यहोशलूे मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “कराओ! िकनभने परम भलुे यो सहर
ितमीहरूलाई िदनभुएको छ । 17 यो सहर र यसमा भएका सबै थोक िवनाशको िन म्त परम भकुो लािग अलग ग रएको छ ।
राहाब र ितनको घरमा ितनीसगँ भएकाहरू मा बाँच्ने छन,् िकनभने ितनले हामीले पठाएका मािनसहरूलाई लकुाएकी िथइन ्
। 18 तर ितमीहरूचािह ँ िवनाशको िन म्त अलग ग रएका थोकहरू लने कुरामा सावधान होओ, तािक ितमीहरूले ितनीहरूलाई
िवनाशको िन म्त िचनो लगाओ, र ितमीहरूले ितनीहरूमध्ये कुनै पिन नलओे । यिद ितमीहरूले यसो गरेनौ भन,े ितमीहरूले
इ एलको छाउनीलाई िवनाश ग रन ु पन थोकजस्तै तलु्याउने छौ र ितमीहरूले यसमािथ कष् ट ल्याउने छौ । 19सबै चाँदी, सनु,
र काँसाबाट बनकेा थोकहरू अिन फलामलाई परम भकुो िन म्त अलग ग रएको छ । ती सबै परम भकुो घरमा जानपुछर् ।”
20 जब ितनीहरूले तरुही फुके, मािनसहरू ठुलो स्वरमा कराए अिन पखार्ल जगसम्मै ढल्यो । त्यसलैे हरेक मािनस सोझै अिग
ब ो र सहर कब्जा ग रयो । 21 ितनीहरूले सहरमा भएका परुुष र मिहला, जवान र व ृ , गोरु, भडेा र गधाहरूलाई तरवारले
िवनाश पारे । 22 त्यसपिछ भिूमको भदे लने दईु जना मािनसलाई भन,े “ती वशे्याको घरिभ जाओ । ती मिहला र ितनीसगँ
भएका सबलैाई ितमीहरूले शपथ खाएबमोिजम बािहर ल्याओ ।” 23 त्यसलैे त्यो भिूमको भदे लने जवानहरू गए र राहाबलाई
बािहर ल्याए । ितनीहरूले ितनका बबुा, आमा, दाजभुाइहरू र ितनीसगँ भएका सबै नातदेारलाई ल्याए । ितनीहरूले उनीहरूलाई
इ ाएलको छाउनी भएको ठाउँमा ल्याए । 24 ितनीहरूले सहर र यसमा भएका सबै थोकलाई जलाए । चाँदी, सनु, काँसामा
भाँडाहरू र फलामलाई मा परम भकुो घरमा रा खयो । 25 तर यहोशलूे राहाब वशे्या, उनको बबुाको घराना र ितनीसगँ भएका
सबलैाई जीिवतै राखे । उनी आजसम्म पिन इ ाएलमा नै ब स्छन,् िकनभने उनले यहोशलूे यरीहोको जाससु गनर् पठाएका
मािनसहरूलाई लकुाइन ्। 26 त्यसपिछ यहोशलूे ितनीहरूलाई त्यस बलेा शपथ खान लगाएर यसो भन्दै आज्ञा िदए, “यो यरीहो
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सहरको पनुिनर्मार्ण गन मािनस ािपत होस ् । त्यसको जठेो छोरोको मलू्यमा जग बसा लने छ, र त्यसको कान्छो छोरोको
मलू्यमा यसका वशे ारहरू खडा ग रने छ ।” 27 परम भु यहोशसूगँ हुनहुुन्थ्यो, र ितनको कीितर् सारा मलुकुभ र फै लयो ।

7
1 तर इ ाएलका मािनसहरूले िवनाशको िन म्त अलग ग रएका थोकहरूको बारेमा बइेमानीपवूर्क काम गरे । यहूदा कुलका

जरेहको छोरो जब्दीको छोरो कम को छोरो आकानले िवनाशको िन म्त अलग ग रएका केही थोकहरू लए, र परम भकुो
ोध इ ाएलिवरु द न्कयो । 2 यहोशलूे यरीहोबाट मािनसहरूलाई ऐितर पठाए, जनु बथेलेको पवूर्ितर बथे-आवनको निजक

िथयो । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “जाओ र त्यस भिूमको भदे लओे ।” त्यसलैे ितनीहरू ऐको जाससु गनर्लाई गए । 3 जब
ितनीहरू यहोशकूहाँ फकर आए, ितनीहरूले ितनलाई भन,े “ऐको िन म्त सबै मािनसलाई नपठाउनहुोस ्। ऐमा गएर आ मण
गनर्लाई दईु वा ितन हजार मािनसलाई मा पठाउनहुोस ् । सबै मािनसलाई लडाइँ गनर् कष् ट निदनहुोस,् िकनभने ितनीहरू
सङ्ख्यामा थोरै छन ्। 4 त्यसलैे फौजबाट झण्डै ितन हजार मािनस मा गए, तर ियनीहरू ऐका मािनसहरूको साम ु परािजत
भए । 5 ऐका मािनसहरूले सहरको वशे ारदे ख ढुङ्गाको थु ोसम्म लखटे्दा छि स जना मारे, र उनीहरूले ितनीहरूलाई
पहाडको ओ ालोमा झ ररहदँा मारे । मािनसहरूको हृदय िशिथल भयो र पानीजस्तै भयो । 6 तब यहोशलूे आफ् नो लगुा च्याते
। ितनी र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले आ-आफ् नो िशरमा धलूो हाले र साँझसम्म नै परम भकुो सन्दकुको साम ु भइँुमा घोप्टो
परेर लम्पसार प ररहे । 7 त्यसपिछ यहोशलूे भन,े “हाय! हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले यी मािनसहरूलाई िकन यदर्न तारेर
ल्याउनभुयो? के हामीलाई एमोरीहरूका हातमा िदएर नष् ट पानर्लाई हो? हामीले अक िनणर्य गरेर हामी त यदर्न पारी नै बसकेो
भए पिन हुनिेथयो । 8 हे परम भ,ु इ ाएलीहरूले आफ्ना श हुरूका साम ु पीठ फकार्एपिछ म के भन् न सक्छु र? 9 कनानीहरू
र यस भिूममा बस् नहेरूले यो कुरा सनु् ने छन ्। ितनीहरूले हामीलाई घने छन ्र पथृ्वीका मािनहरूलाई हा ो नाउँ िबसर्न लगाउने
छन ्। अिन तपाईंको महान ्नाउकँो िन म्त तपाईं के गन ुर्हुन्छ? 10 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “उठ् । त ँ िकन घोप्टो परेर
लम्पसार प ररहन्छस?् 11 इ ाएलले पाप गरेको छ । मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेका मरेो करार ितनीहरूले तोडकेा छन ् ।
ितनीहरूले अलग गरेका केही थोकहरू चोरेका छन,् र ितनीहरूले आफ्नै सरसामानहरू माझ राखरे ितनीहरूका पाप ढाकेका
छन ् । 12 प रणामस्वरूप, इ ाएलका मािनसहरू ितनीहरूका श हुरूका साम ु खडा हुन सक्दनैन ् । ितनीहरूले आफ्ना श ु
साम ु ितनीहरूका पीठ फकार्एका छन ् िकनभने ितनीहरू स्वयम ्लाई नै िवनाशको िन म्त अलग ग रएका छन ्। ितमीहरूमाझ
अझै रहकेो ती िवनाश पा रनपुन थोकहरू नष् ट नपारेसम्म म ितमीहरूसगँ हुने छैन ँ । 13 उठ् । मािनसहरूलाई मरेो िन म्त
श ु पार ् र ितनीहरूलाई भन,् 'आ-आफूलाई भो लको िन म्त श ु पार । िकनभने इ ाएलका परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ,
“ ितमीहरू इ ाएलकामाझ नष् ट पा रनपुन थोकहरू अझै छन ् । नष् ट पा रनलाई अलग ग रका थोकहरूलाई ितमीहरूका
माझबाट नहटाएसम्म ितमीहरू ितमीहरूका श हुरूका साम ु खडा हुन सक्दनैौ ।” 14 िबहान ितमीहरू कुल-कुलअनसुार हािजर
हुनपुछर् । परम भलुे चनु् नहुुने कुल आ-आफ् नो कुलअनसुार उहाँको निजक आउने छ । परम भलुे चनु् नहुुने कुल ितनीहरूको
घराना -घरानाअनसुार निजक आउनपुछर् । परम भलुे चनु् नहुुने घराना एक -एक गरी आउनपुछर् । 15 जोसगँ िवनाशको िन म्त
चिुनएका थोकहरू छन ्त्यसलाई चिुनने छ, त्यसलाई र त्यससगँ भएका सबै थोक जलाइने छन,् िकनभने त्यसले परम भकुो
करार तोडकेो छ र त्यसले इ ाएलमा अपमानजनक काम गरेको छ' ।” 16 त्यसलै,े यहोश ूिबहान सबरैे उठेर  इ ाएललाई कुल-
कुल गरेर निजक ल्याए र यहूदाको कुललाई चिुनयो । 17 यहोशलूे यहूदाको सन्तानलाई निजक ल्याए, र जरेहको सन्तानलाई
चिुनयो । 18 ितनले जरेहको घरानालाई एक-एक गद निजक ल्याए र जब्दीको घरानालाई चिुनयो । ितनले जब्दीको घरानालाई
एक -एक गरी ल्याए र यहूदा कुलका जरेहका छोरा जब्दीका छोरा कम का छोरा आकानलाई चिुनयो । 19 त्यसपिछ यहोशलूे
आकानलाई भन,े “हे मरेो छोरो, इ ाएलका परम भु परमशे् वरको साम ु सत्य कुरा बता र उहाँलाई तरेो स्वीकारो क् त दे ।
तैलँ े के गरेको छस,् कृपया मलाई बता । मसगँ यो कुरा नलकुा ।” 20 आकानले जवाफ िदए, “साँच् च,ै मलैे इ ाएलको
परम भु परमशे् वरको िवरु मा पाप गरेको छु । मलैे गरेको पाप यही होः 21जब मलैे लटूको मालहरूमा बिेबलोनबाट ल्याइएको
सनु्दर ओढ्न,े दईु सय शकेेलको चाँदी र पचास शकेेल तौल भएको सनुको डण्डा दखेे,ँ मलैे ितनीहरूलाई चाह गरेँ र लएँ ।
ितनीहरूलाई मरेो पालको िबचमा जिमनमिुन लकुाएको छु र चाँदीचािह ँ यसको मिुन छ ।” 22 यहोशलूे समाचारवाहकहरूलाई
पठाए, जो पालमा गए र ती थोकहरू त्यहाँ िथए । ितनीहरूले हदेार् ितनीहरूलाई ितनकै पालमा लकुाइएका भटेे र चाँदी
ितनीहरूको मिुन िथयो । 23 ितनीहरूले ती थोकहरूलाई पालको माझबाट लए अिन यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूकहाँ
ल्याए । ितनीहरूले त्यसलाई परम भकुो साम ु खन्याए । 24 त्यसपिछ यहोश ू र सारा इ ाएलले जरेहका छोरा आकान, चाँदी,
ओढ्न,े सनुको डण्डा, त्यसका छोराछोरीहरू, त्यसका गधाहरू, त्यसका गोरुहरू, त्यसका भडेाहरू, त्यसको पाल र त्यससगँ
भएका सबै थोकलाई लए अिन ितनीहरूले उनीहरूलाई आकोरको बेसँीमा ल्याए । 25 यहोशलूे भन,े “तैलँ े हामीमािथ िकन
कष् ट ल्याइस?् परम भलुे तमँािथ पिन कष् ट ल्याउनहुुने छ ।” सबै इ ाएलले ढुङ्गाले हाने । त्यसपिछ बाँकी सबलैाई पिन
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ढुङ्गाले हानरे मारे र ितनीहरूलाई आगोले जलाइिदए । 26 ितनीहरूले त्यसमािथ ढुङ्गाको ठुलो थु ो लगाए, जनु आजसम्म
पिन छ । परम भकुो ोध ह ो । यसकारण, आजको िदनसम्म पिन त्यस ठाउँको नाउँ आकोरको बेसँी रहकेो छ ।

8
1 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “नडरा; िनरुत्सािहत नहो । य ु गन सबै मािनसलाई तसँगँै लजैा । ऐमा जा । हरे,् मलैे

ऐका राजा, त्यसका मािनसहरू, त्यसको सहर र त्यसको भिूमलाई तरेो हातमा िदएको छु । 2 तैलँ े ऐ र त्यसको राजालाई
यरीहो र त्यसका राजालाई गरेझै ँ गन छस,् त्यसबाहके, तैलँ े आफ् नो िन म्त लटूका मालहरू र गाईवस्तहुरू लने छस ्। सहरको
पछािडबाट ढुकेर बस् न ू । 3 त्यसलैे यहोश ू उठे र ितनीसगँ भएका य ु गन सबै मािनसलाई लए । त्यसपिछ यहोशलूे ब लयो
र सहासी ितस हजार मािनस चनुी ितनीहरूलाई राित नै पठाए । 4 ितनले ितनीहरूलाई आज्ञा गरे, “हरे, ितमीहरू यसको
पछािड सहरको िवरु ढुकेर बस् ने छौ । सहरभन्दा धरैे टाढा नजाओ, तर ितमीहरू सबै तयार होओ । 5 म र मसगँ भएका
सबै मािनस सहरको निजक जाने छौ,ँ र जब उनीहरू हामीलाई आ मण गनर् आउँछन ्हामी पिहलझेै ँ उनीहरूबाट भाग् ने छौँ ।
6 हामीले उनीहरूलाई सहरबािहर न खचँसेम्म उनीहरू हा ो पिछपिछ आउने छन ्। उनीहरूले भन् ने छन,् 'ितनीहरू पिहलझेै ँ
हामीबाट भािगरहकेा छन ् ।' त्यसलैे हामी उनीहरूबाट भाग् ने छौँ । 7 त्यसपिछ ितमीहरू आ-आफ्नो लकु् ने ठाउँबाट िनस्केर
आउने छौ, र ितमीहरूले सहरलाई कब्जा गन छौ । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यसलाई ितमीहरूको हातमा िदनहुुने छ ।
8जब ितमीहरूले सहर कब्जा गछ , ितमीहरूले यसलाई आगोले जलाइिदन ू । परम भकुो वचनमा िदइएको आज्ञा पालन गरेर
ितमीहरूले यो गन छौ । हरे, मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको छु । 9 यहोशलूे ितनीहरूलाई पठाए, र ितनीहरू लकु् ने ठाउँितर
गएर ितनीहरू ऐको प श् चमप बथेले र ऐको िबचमा लकेु । 10 यहोश ू िबहान सबरैे उठे र ितनका िसपाहीहरूलाई तयार पारे
। योहोश ू र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले ऐका मािनसहरूलाई आ मण गरे । 11 ितनीसगँ भएका लड्ने मािनसहरू गए र सहरको
निजक पगुे । ितनीहरू सहरको निजक आइपगुे र ऐको उ रितर छाउनी हाले । ऐ र ितनीहरू िबचमा एउटा बेसँी िथयो ।
12 ितनले झण्डै पाँच हजार जना मािनस लए र सहरको प श् चमप बथेले र ऐको िबचमा लकु् न पठाए । 13 ितनीहरूले
मखु्य फौजलाई सहरको उ रितर र पछािडितरको सरुक्षाकम हरूलाई प श् चमप गरी सबै िसपाहीलाई तनैाथ गरे । त्यस
रात यहोशलूे बेसँीमा नै रात िबताए । 14 जब ऐका राजाले यो दखे,े ितनी र ितनका फौज िबहान सबरैे उठे र मािथबाट यदर्न
नदीलाई दखे् ने ठाउँमा इ ाएललाई आ मण गनर् िनस्के । लकेुका मािनसहरूले सहरलाई पछािडबाट आ मण गनर् प खर्रहकेा
छन ्भन् ने ितनलाई थाहा िथएन । 15 यहोश ू र सबै इ ाएलले ितनीहरू साम ु आफैलाई परािजत हुन िदए र ितनीहरू मरुभिूमितर
भागे । 16 सहरमा भएका सबै मािनसलाई ितनीहरूको िपछा गनर्लाई आ ान ग रयो र ितनीहरू यहोशकूो पिछपिछ गए अिन
ितनीहरूलाई सहरबाट बािहर िनका लयो । 17 इ ाएललाई लखटे्न नजाने ऐ र बथेलेमा एक जना पिन मािनस बाँकी रहने
। ितनीहरूले इ ाएलको िपछा गदार् सहरलाई त्यागे र यसलाई खलुा नै छोडे । 18 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “तरेो
हातमा भएको भालालाई ऐितर पसार, िकनभने म ऐलाई तरेो हातम िदने छु ।” यहोशलूे ितनको हातमा भएको भाला सहरितर
पसारे । 19 ितनले आफ्नो हातको भाला पसादार् लकेुर बसकेा िसपाहीहरू आ-आफ्नो ठाउँबाट हतार-हतार िनस् के । ितनीहरू
दौडे र सहरिभ पसी यसलाई कब्जा गरे । ितनीहरूले सहरलाई आगो लगाइिदए । 20 ऐका मािनसहरू फक र पछािड हरेे
। ितनीहरूले सहरबाट आकाशितर धवूाँ गइरहकेो दखेे र ितनीहरू यता-उता कतै पिन उम्कन सकेनन ्। िकनभने मरुभिूमितर
भागकेा इ ाएली िसपाहीहरू ितनीहरूका िपछा गनहरूको सामना गनर् फकका िथए । 21 जब यहोश ू र सारा इ ाएलले धवूाँको
मसु् लोसगँै सहर कब्जा गरेको दखे,े ितनीहरू फक र ऐका मािनसहरूलाई मारे । 22 सहरिभ गएका अरू िसपाहीहरू पिन
ितनीहरूलाई आ मण गनर् बािहर िनस्के । त्यसलैे ऐका मािनसहरू यताप र उताप का इ ाएलका फौजको िबचमा फसे
। इ ाएलले ऐका मािनसहरूलाई आ मण गर् यो; ितनीहरू कोही पिन बचनेन ् वा उम्केनन ् । 23 ितनीहरूले ऐका राजालाई
सरुिक्षत राख,े जसलाई ितनीहरूले जीिवतै समातकेा िथए र ितनीहरूले ितनलाई यहोशकूहाँ ल्याए । 24 जब इ ाएलले मरुभिूम
निजकैको मदैानमा ऐका बािसन्दाहरू सबलैाई मा रिसद्ध्याए, जहाँ उनीहरूले ितनीहरूको िपछा गरेका िथए र ितनीहरू सबै
तरवार ारा मा रए, तब सबै इ ाएल ऐितर फक । ितनीहरूले यसलाई तरवारले आ मण गरे । 25 त्यस िदन मरेका परुुष र
मिहला बा हजार जना िथए । ऐका सबै मािनस यित नै िथए । 26 यहोशलूे ऐका मािनसहरू सबलैाई पणूर् रूपमा नष् ट नपारेसम्म
भाला समाइरहकेा ितनको हात पछािड फकार्एनन ् । 27 परम भलुे यहोशलूाई आज्ञा गन ुर्भएमतुािबक ितनीहरूले सहरबाट
गाईवस्तहुरू र लटूका मालहरू मा लए । 28 यहोशलूे ऐलाई जलाए र यसलाई भग् नावशषेको थु ोमा प रणत ग रिदए ।
यो आजको िदनसम्म पिन त्यािगएको ठाउँ भएको छ । 29 ितनले ऐका राजालाई साँझसम्मै रुखमा झणु् ाए । जब सयूर्
अस्ताउदँै िथयो, यहोशलूे आज्ञा िदए र ितनीहरूले राजाको शरीरलाई रुखबाट िनकाले र यसलाई सहरको वशे ारअिग फ्याँके
। ितनीहरूले यसमािथ ढङ्गाको ठुलो थु ो लगाए । त्यहाँ त्यो थु ो आजसम्म पिन छ । 30 त्यसपिछ यहोशलूे परम भकुा
दास मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई 31 आज्ञा गरेअनसुार परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त एबाल डाँडामािथ एउटा
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वदेी बनाए, जस्तो मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ले खएको छः “नकाटेका ढुङ्गाहरूबाट बनाइएको एउटा वदेी, जसमािथ
कसलैे पिन फलामको हितयार चलाएको छैन ।” ितनले वदेीमािथ परम भकुो होमब ल चढाए र ितनीहरूले मलेब ल चढाए ।
32 त्यहाँ ितनले इ ाएलका मािनसहरूको साम ु मोशाको वस्थाको ित लपी ढुङ्गाहरूमा लखेे । 33 स्वदशेी र िवदशेी सारा
इ ाएल, ितनीहरूका धमर्-गरुुहरू, अिधकृतहरू र ितनीहरूका न्यायकतार्हरू परम भकुो सन्दकु बोक् ने लवेीहरू र पजुारीको
साम ु सन्दकुको दवुिैतर खडा भए । ितनीहरूको आधा भाग गीरीज् जीम डाँडाको अिग र अक आधा भागचािह ँ एबाल डाँडाको
अिग खडा भए । परम भकुा दास मोशाले ितनीहरूलाई पिहले आज्ञा गरेझै ँ ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई आिशष ्िदए ।
34 त्यसपिछ यहोशलूे वस्थाका वचनहरू अथार्त ्आिशष ्हरू र सरापहरू सबै पढ,े जस्तो ितनीहरूलाई वस्थाको पसु्तकमा
ले खएको िथयो । 35 इ ाएलको भलेा अथार्त ्मिहला, स-साना छोराछोरीहरू र ितनीहरूमाझ बसोबास गरेका परदशेीहरूको
साम ु मोशाले यहोशलूाई आज्ञा गरेका वचन ितनले नपढकेा कुनै पिन िथएनन ्।

9
1 त्यसपिछ यदर्न पा रको पहाडी दशेहरू र लबेनानप महासमु को िकनारका मदैानहरूमा िह ीहरू, एमोरीहरू,

कनानीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू र यबसूीहरू बस्थे । 2 ियनीहरू यहोश ू र इ ाएलिवरु य ु गनर् एउटै समहूमा सहभागी
भए । 3 जब िगबोनका बािसन्दाहरूले यहोशलूे यरीहो र ऐलाई गरेका कुरा सनु,े 4 उनीहरूले धतूर् योजना बनाएर काम गरे
। उनीहरू समाचारवाहकको रूपमा गए । उनीहरूले फा टसकेको बोराहरू लए र उनीहरूका गधामािथ राखे । उनीहरूले
परुानो, फाटेको र मरम्मत ग रएका मशकहरू पिन लए । 5 उनीहरूले ख ु ामा परुानो र टालकेा जु ाहरू अिन लगुा पिन परुानो
फाटेको नै लगाए । उनीहरूले खानलाई लगकेा सबै रोटी सिुकसकेका र ढुसी परेका िथए । 6 उनीहरू िगलगालमा यहोशकूो
छाउनीमा गए र ितनलाई र इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “हामी धरैे टाढाको दशेबाट आएका हौ,ँ त्यसलैे अिहले हामीसगँ
स न्ध गन ुर्होस ् । 7 इ ाएलका मािनसहरूले िहव्वीहरूलाई भन,े “सायद ितमीहरू हा ो नजकै बस् छौ । हामीले ितमीहरूसगँ
कसरी स न्ध गन ुर् ?” 8 उनीहरूले भन,े “हामी तपाईंहरूका दासहरू हौँ ।” यहोशलूे उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू को हौ?
ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?” 9 उनीहरूले ितनलाई भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरको नाउकँो कारण तपाईंका दासहरू
टाढा दशेबाट यहाँ आएका छन ् । उहाँको बारेमा र उहाँले िम मा गन ुर्भएका सबै कुरा, 10 र यदर्न पा रका एमोरी राजाहरू
अथार्त ्हशे्बोनका राजा सीहोन, अस्तारोतमा बस् ने बाशानका राजा ओगलाई उहाँले गन ुर्भएका सबै कुरा हामीले सनुकेा छौँ ।
11 हा ा धमर्-गरुुहरू र हा ा दशेका बािसन्दाहरूले हामीलाई भन,े 'या ाको िन म्त खानकुेराहरू लजैाओ । ितनीहरूलाई भटे्न
जाओ र ितनीहरूलाई भन, 'हामी तपाईंका दासहरू हौँ । हामीसगँ स न्ध गन ुर्होस ् ।' 12 हामी तपाईंहरूकहाँ आउनलाई हा ो
घरबाट या ा सरुु गरेको िदन यो रोटी तातै िथयो । तर अिहले हने ुर्होस,् यो सिुकसकेको र ढुसी परेको छ । 13 १३ हामीले
मशकहरू भदार् ियनीहरू नयाँ नै िथए र हने ुर्होस,् अिहले यी चिुहरहकेा छन ्। धरैे लामो या ाको कारण हा ा लगुा र जु ाहरू
फा टसकेका छन'् ।” 14 त्यसलैे इ ाएलीहरूले उनीहरूका केही खानकुेरा लए, तर उनीहरूले परम भकुो िनदशनको खोजी
गरेनन ्। 15 यहोशलूे उनीहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरे, उनीहरूसगँ स न्ध गरे र उनीहरूलाई जीिवत रहन िदए । मािनसहरूका
अगवुाहरूले पिन उनीहरूसगँ शपथ खाए । 16 इ ाएलीहरूले उनीहरूसगँ यो स न्ध गरेको ितन िदनपिछ उनीहरू िछमकेी
रहछेन ्र उनीहरू निजकै बस्दा रहछेन ्भनी ितनीहरूले थाहा पाए । 17 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू िनस्के र ते ो िदनमा
सहरमा आए । उनीहरूका सहरहरू िगबोन, कपीरा, बरोत, िकयार्त-यारीम िथए । 18 इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूलाई
आ मण गरेनन,् िकनभने ितनीहरूका अगवुाहरूले परम भु इ ाएलका परमशे् वरको साम ु उनीहरूबाट शपथ खाएका िथए ।
सबै इ ाएलीले ितनीहरूका अगवुाहरूिवरु गनगन गरे । 19 तर सबै अगवुाले मािनसहरूलाई भन,े “हामीले उनीहरूको बारेमा
परम भु इ ाएलका परमशे् वर ारा शपथ खाएका छौँ र अिहले हामी उनीहरूको हािन गनर् सक्दनैौ । 20 हामी उनीहरूलाई
यसो गन छौ:ँ हामीले उनीहरूसगँ शपथ खाएका कारण हामीमािथ आइपन ोधबाट बच् न हामी उनीहरूलाई बाँच् न िदने छौँ
।” 21 अगवुाहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई भन,े “उनीहरूलाई बाँच् न दओे ।” त्यसलैे अगवुाहरूले ितनीहरूलाई भने झै
िगबोनीहरू सबै इ ाएलीका िन म्त पानी बोक् ने र दाउरा काट्ने मािनसहरू भए । 22 यहोशलूे उनीहरूलाई बोलाए र भन,े
“'हामी टाढाबाट आएका हौ'ँ भनी ितमीहरूले हामीसगँ िकन छल गर् यौ, जब िक ितमीहरू हा ै माझमा बस्दा रहछेौ? 23अब
यसकैारण ितमीहरू ािपत भएका छौ र ितमीहरूमध् ये केही सधैकँो िन म्त मरेा परमशे् वरको भवनमा दाउरा काट्ने र पानी
तान् ने दासहरू हुने छौ ।” 24 उनीहरूले यहोशलूाई जवाफ िदए र भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले उहाँका दास मोशालाई
सबै भिूम िदन र तपाईं साम ु भएका भिूमका सबै बािसन्दालाई नष् ट पानर्लाई आज्ञा िदनभुएको तपाईंका दासहरूलाई बताइएको
हुनाले तपाईंहरूको कारण हामी हा ो जीवनको िन म्त सा ै भयभीत भएका िथयौँ । यसलैे हामीले यसो गर् यौँ । 25 अब
हने ुर्होस,् हामीलाई तपाईंको श क् तमा राख् नहुोस ् । तपाईंको नजरमा हामीलाई जे गनर् असल र उिचत लाग्छ, त्यही गन ुर्होस ्
।” 26 त्यसलैे यहोशलूे उनीहरूका िन म्त यसो गरेः ितनले उनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको िनयन् णबाट छुटकारा िदए ।
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त्यसलैे इ ाएलीहरूले उनीहरूलाई मारेनन ्। 27 त्यस िदन यहोशलूे िगबोनीहरूलाई समदुायको िन म्त र परम भलुे चनु् नभुएको
ठाउँको िन म्त दाउरा काट्ने र पानी बोक् नहेरू बनाए ।

10
1 यरूशलमेका राजा अदोिनसदेकेले यहोशलूे ऐलाई कब्जा गरेका र यसलाई (ितनले यरीहो र यसका राजालाई गरेझै)ँ पणूर्

रूपमा नष् ट गरेका कुरा सनु,े अिन िगबोनका मािनसहरूले इ ाएलसगँ कसरी शा न्त सम्झौता गरे र ितनीहरूका माझ बस् छन ्
भन् ने पिन सनुे । 2यरूशलमेका मािनसहरू सा ै भयभीत भए, िकनभने िगबोन राजकीय सहरहरूमध्ये एकजस्तै ठुलो सहर िथयो
। यो ऐभन्दा ठुलो र यसका सबै मािनस श क् तशाली यो ाहरू िथए । 3 त्यसलैे यरूशलमेका राजा अदोिनसदेकेले हे ोनका राजा
होहाम, यम ूर्तका राजा िपराम, लाकीशका राजा यापी र एग्लोनका राजा दबीरलाई एउटा सन्दशे पठाए, 4“मकहाँ आउनहुोस ्र
िगबोनलाई आ मण गनर् मलाई सहायता गन ुर्होस ्िकनभने ितनीहरूले यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरेका
छन ्।” 5 पाँच एमोरी राजा अथार्त ्हे ोनका राजा, यम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा र एग्लोनका राजा, उनीहरू र उनीहरूका
सबै फौजले िगबोनिवरु मोचार् बाँध े र उनीहरूले यसलाई आ मण गरे । 6 िगबोनका मािनसहरूले यहोश ू र िगलगालमा
भएका फौजलाई समाचार पठाए । उनीहरूले भन,े “चाँडो गन ुर्होस ् ! तपाईंका दासहरूबाट आफ्ना हातहरू न खचँ् नहुोस ् ।
हामीकहाँ चाँडो गरी आउनहुोस ् र हामीलाई बचाउनहुोस ् । हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनभने पहाडी दशेहरूमा बस् ने सबै
एमोरी राजा हामीलाई आ मण गनर् भलेा भएका छन ् ।” 7 यहोश,ू ितनी र ितनीसगँ भएका य ु गन सबै अिन लड् ने सबै
मािनस िगलगालबाट गए । 8 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “उनीहरूसगँ नडरा । मलैे उनीहरूलाई तरेो हातमा िदएको छु
। उनीहरू कसलैे पिन तरेो आ मणलाई रोक् न सक् ने छैनन ्। 9 यहशलूे रातभ र या ा गरेर उनीहरूमािथ अचानक जाइलागे ।
10 परम भलुे इ ाएलका साम ु श हुरूलाई अन्योलमा पान ुर्भयो, र इ ाएलले िगबोनमा ठुलो सहंारको साथ उनीहरूलाई मारे
अिन उनीहरूलाई बथे-होरोनसम्मै खदेे । ितनीहरूले आजकेा र मक् केदाको बाटोसम्मै उनीहरूलाई मारे । 11 जब ितनीहरू
इ ाएलबाट बथे-होरोनको डाँडाको ओरालोमा झरे, परम भलुे स्वगर्बाट ठुला-ठुला अिसनाहरू बसार्उनभुयो र उनीहरू मरे
। इ ाएलका मािनसहरूले तरवारले मारेका भन्दा अिसनाको कारण मरेकाहरू धरैै िथए । त्यस िदन परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई एमोरीहरूमािथ िवजय िदनभुयो, 12अिन यहोश ूपरम भसुगँ बोले । यहोशलूे इ ाएलको साम ु परम भलुाई यसो
भन,े “ए सयूर्, िगबोनमािथ र ए चन् अय्यालोनको बेसँीमा अिडरह ।” जाितले ितनीहरूका श हुरूमािथ बदला न लएसम्म
सयूर् अिडयो र चन् रोिकयो । के यो याशारको पसु्तकमा ले खएको छैन र? 13 सयूर् आकाशको िबचमा रिहर ो; यो
झण्डै परैु िदनभ र नै अस्ताएन । 14 परम भलुे मानव-जाितको कुरा सनु् नभुयो, यसअिग र यसपिछ किहल्यै पिन यस्तो
भएको छैन । िकनभने परम भलुे इ ाएलको तफर् बाट य ु लिडरहनभुएको िथयो । 15 यहोश ू र ितनीसगँ भएका सबै इ ाएली
िगलगालको छाउनीमा फक । 16अब पाँच जना राजा उम्केका र आफै मक् केदाको गफुामा लकेुका िथए । 17 यहोशलूाई यसो
भिनयो, “पाँच जना राजा मक् केदाको गफुामा लकेुको भे ाइए ।” 18 यहोशलूे भन,े “गफुाको मखुमा ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू
गडुाएर राख र उनीहरूको सरुक्षाको िन म्त िसपाहीहरू खटाओ । 19 ितमीहरूचािह ँ नबस । ितमीहरूका श हुरूको िपछा गर र
पछािडबाट आ मण गर । उनीहरूको सहरमा पस् न नदओे िकनभने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले उनीहरूलाई ितमीहरूका
हातमा िदनभुएको छ ।” 20 उनीहरू झण्डै पणू र् रूपमा नष् ट नभएसम्म नै यहोश ू र इ ाएलका सन्तानहरूले उनीहरूलाई ठुलो
सहंारको साथ सहंार ग रिसद्ध्याएका िथए; केही बचकेाहरू मा उम्केर िकल्ला भएको सहरमा पगुे । 21 त्यसपिछ सबै
फौज मक् केदाको छाउनीमा यहोशकूहाँ शा न्तसगँ फक । इ ाएलका मािनसहरूका िवरु कसलैे एक शब्द पिन बोल्ने आटँ
गरेन । 22 यहोशलूे भन,े “गफुाको मखु खोल । गफुाबाट यी राजाहरूलाई लएर आओ ।” 23 ितनीहरूले ितनले भनझेै ँ
गरे । ितनीहरूले यरूशलमेका राजा, हे ोनका राजा, याम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा र एग्लोनका राजा अथार्त ् यी पाँच
जना राजालाई गफुाबाट बािहर ल्याए । 24 जब ितनीहरूले राजाहरूलाई यहोशकूहाँ ल्याए, ितनले इ ाएलका सबै मािनसलाई
बोलाए । ितनले ितनीसगँ य ु मा जाने सनेाहरूका सनेापितहरूलाई भन,े “उनीहरूको गदर्नमा ितमीहरूको खु ाले टेक ।”
त्यसलैे ितनीहरू आए र उनीहरूका गदर्नमािथ ितनीहरूका खु ाले टेके । 25 अिन ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ, र
िनराश नहोओ । ब लयो र साहसी होओ । ितमीहरूले लड्न गइरहकेा ितमीहरूका श हुरूलाई परम भलुे यसै गन ुर्हुन्छ ।”
26 अिन यहोशलूे आ मण गरी राजाहरूलाई मारे । ितनले उनीहरूलाई पाँचवटा रुखमा झणु् ाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई
साँझसम्म झणु् ाए । 27घाम अस्ताउदँा यहोशलूे आज्ञा िदए र ितनीहरूले उनीहरूलाई रुखबाट तल झारे अिन उनीहरू लकेुका
गफुािभ नै उनीहरूलाई फ्याँिकिदए । ितनीहरूले गफुाको मखुमा ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू राखे । ती ढुङ्गाहरू आजसम्म पिन
छन ् । 28 यसरी, यहोशलूे त्यस िदन मक् केदा कब्जा गरे र यसका राजासिहत त्यहाँ भएका सबलैाई तरवारले मारे । ितनले
यसमा भएका सबलैाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । ितनले कसलैाई पिन जीिवत छोडनेन ्। ितनले मक् केदाका राजालाई यरीहोका
राजालाई झै ँ गरे । 29 यहोश ू र सारा इ ाएल मक् केदाबाट लब् नाितर गए । ितनले लब् नािवरु लडे । 30 परम भलुे यसलाई
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उनीहरूका राजासिहत इ ाएलको हातमा िदनभुयो । यहोशलूे यसलाई र यसमा भएका सबलैाई तरवारले हार गरे । ितनले
यसमा कसलैाई जीिवत छाडनेन ् । ितनले यसका राजालाई यरीहोका राजालाई झै ँ गरे । 31 यहोश ू र ितनीसगँ भएका सबै
इ ाएल लब् नाबाट लाकीशितर अिग बढे । ितनले यसको निजकै छाउनी हाले र यसिवरु लडे । 32 परम भलुे लाकीशलाई
इ ाएलको हातमा िदनभुयो । यहोशलूे यसलाई दो ो िदनमा कब्जा गरे र ितनले लब् नालाई गरेजस्तै यसलाई र यसमा भएका
सबलैाई तरवारले हार गरे । 33 त्यसपिछ गजेरेका राजा होराम लाकीशलाई सहायता गनर् आए । यहोशलूे उनलाई र उनीसगँ
भएका फौजलाई एक जना पिन जीिवत नराखी आ मण गरे । 34 त्यसपिछ यहोश ू र सारा इ ाएल लाकीशबाट एग्लोनितर
अिग बढे । ितनीहरूले यसको निजकै छाउनी हाले र यसिवरु य ु गरे, 35 र त्यसै िदन यसलाई कब्जा गरे । ितनीहरूले
यसलाई तरवारले हार गरे र यहोशलूे लाकीशलाई गरे झै ँ यसमा भएका सबलैाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 36 त्यसपिछ यहोश ू
र सारा इ ाएल एग्लोनबाट हे ोनितर अिग बढे । ितनीहरूले यसिवरु य ु गरे । 37 ितनीहरूले यसलाई, यसका राजा, यसका
गाउहँरू र यसमा भएका सबलैाई तरवारले हार गरे । ितनीहरूले यसमा कसलैाई जीिवत छाडनेन ्। ितनीहरूले एग् लोनलाई जे
गरेका िथए, ितनीहरूले यसलाई र यसमा भएका हरेकलाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 38 त्यसपिछ यहोश ू र ितनीसगँ भएका सबै
फौज फक र ितनीहरू दबीरितर लागे र यसिवरु य ु गरे । 39 ितनीहरूले यसलाई, यसका राजा र यस निजकका सबै गाउलँाई
कब्जा गरे । ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारले हार गरे र यसमा भएका हरेकलाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । ितनीहरूले कसलैाई
पिन जीिवत छाडनेन ्। ितनीहरूले लब् नालाई र यसका राजालाई र हे ोनलाई गरेझै ँ दबीरलाई पिन गरे । 40 यहोशलूे पहाडी
दशे, नगेवे, समथर भिूम र पहाडहरूका सबै भिूममािथ िवजय हािसल गरे । उनीहरूका कुनै पिन राजा जीिवत रहनेन ्। परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले आज्ञा गन ुर्भएजस्तै ितनले सबै थोकलाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 41 यहोशलूे कादशे-बनदे ख गाजासम्म
र गोशनेदे ख गोबोनसम्म सब दशेलाई हार गरे । 42 यहशलूे यी सबै राजा र उनीहरूका भिूमलाई एकै पटकमा कब्जा गरे,
िकनभने परम भु इ ाएलका परमश् वर इ ाएलको पक्षमा य ु गन ुर्भयो । 43 त्यसपिछ यहोश ू र ितनीसगँ भएका सबै इ ाएल
िगलगालको छाउनीमा फक ।

11
1 जब हासोरका राजा याबीनले यो सनु,े उनले मादोनका राजा रोबाब, िश ोनका राजा र आक्षापका राजालाई समाचार

पठाए । 2 उनले उ री पहाडी दशेमा, िकन् नरेतको दिक्षणितरको यदर्न बेसँीमा, तराईमा र प श् चमितरको नपोत डोरमा बस् ने
राजाहरूलाई पिन समाचार पठाए । 3 उनले पवूर् र प श् चमका कनानीहरू, एमोरीहरू, िह ीहरू, प रज् जीहरू, पहाडी दशेका
यबसूीहरू िमस्पाको मदैान निजकका हमे न डाँडा छेउछाउका िहव्वीहरूलाई पिन समाचार पठाए । 4 उनीहरूका सबै फौज
उनीहरूसगँै सम ु िकनारको बालवुाका कण जि कै ठुलो सङ्ख्यामा आए । उनीहरूसगँ कैयौँ घोडा र रथहरू िथए । 5 यी सबै
राजा तोिकएको समयमा भटेे र उनीहरू इ ाएलिवरु लड्नलाई मरेोमको पानी निजकै छाउनी हाले । 6 परम भलुे यहोशलूाई
भन् नभुयो, “उनीहरूको उप स्थितमा नडरा िकनभने म भोली यसै समयमा उनीहरू सबलैाई इ ाएलको हातमा मतृ मािनसहरूको
रूपमा िददँ ै छु । तैलँ े उनीहरूका घोडाहरूको ढोड नसा का टिदन ू र उनीहरूका रथहरू जलाइिदन ू ।” 7 यहोश ू र सबै यो ा
आए । ितनीहरू मरेोमको पानीमा अचानक आए र श हुरूलाई आ मण गरे । 8 परम भलुे श हुरूलाई इ ाएलको हातमा
िदनभुयो र ितनीहरूले उनीहरूलाई हार गरे अिन उनीहरूलाई सीदोनसम्म, िम पोत-ममैसम्मै र पवूर्ितर िमस्पाको बेसँीसम्म
खदेे । ितनीहरूले उनीहरूमा कोही पिन जीिवत नरहसेम्म नै उनीहरूलाई हार गरे । 9 यहोशलूे उनीहरूलाई परम भलुे
भन् नभुएमतुािबक गरे । ितनले घोडाहरूका ढोड नसाहरू काटे र रथहरू जलाए । 10 त्यस बलेा यहोश ू फक र हासोस कब्जा
गरे । ितनले यसका राजालाई तरवारले हार गरे । (हासोर यी सबै राज्यका िशर िथयो ।) 11 ितनीहरूले त्यहाँ भएका
सबै जीिवत थोकहरूलाई तरवारले हार गरे र नष् ट पानर्लाई अलग गरे । त्यसलैे त्यहाँ कोही पिन जीिवत रहने । अिन
ितनले हासोरलाई आगो लगाए । 12 यहोशलूे यी राजाहरूका सबै सहर कब्जा गरे । ितनले उनीहरूका सबै राजालाई कब्जा
गरे र उनीहरूलाई तरवारले हार गरे । परम भकुा दास मोशाले भनझेै ँ ितनले उनीहरूलाई तरवारले पणू र् रूपमा नष् ट पारे
। 13 इ ाएलले डाँडामािथ िनिमर्त सहरहरू हासोरबाहके अरू कुनलैाई पिन जलाएन । यहोशलूे यसलाई मा जलाए ।
14 इ ाएलको फौजले यी सहरहरूबाट गाईवस्तहुरूसिहत सबै लटूका माल लए । ितनीहरूले सबै मािनस नमरेसम्म सबै
मािनसलाई तरवारले मारे । ितनीहरूले सास फेन कुनै ाणीलाई जीिवत छाडनेन ् । 15 परम भलुे जसरी मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भयो, त्यसरी नै मोशाले यहोशलूाई आज्ञा गरे र यहोशलूे त्यसै गरे । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएको कुनै पिन कुरालाई
यहोशलूे अपरूा छोडनेन ् । 16 यहोशलूे पहाडी दशे, सबै नगेवे, गोशनेका सबै भिूम, पहाडहरू, यदर्न नदीको बेसँी, इ ाएको
पहाडी दशे र तराईको सबै भिूमलाई लए । 17 ितनले एदोम निजकको हालाक डाँडादे ख उ रितर हमे न डाँडाको मिुन
लबेनान निजकको बेसँीमा पन बाल-गादसम्म उनीहरूका सबै राजाहरूलाई कब्जा गरे र उनीहरूलाई मारे । 18 यहोशलूे
सबै राजासगँ लामो समयसम्म य ु गरे । 19 िगबोनमा बस् ने िहव्वीहरूबाहके कुनै पिन सहरले इ ाएलको फौजसगँ शा न्त
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सम्झौता गरेनन ् । इ ाएलले सबै बाँकी सहरलाई कब्जा गरे । 20 िकनभने उनीहरूका हृदय कठोर बनाउनहुुने परम भु नै
हुनहुुन्थ्यो, त्यसलैे उनीहरूले इ ाएलिवरु लडाइँ गथ, तािक उहाँले मोशालाई अ ाउनभुएझै ँ उहाँले उनीहरूलाई दयािवना नै
पणू र् रूपमा नष् ट पान ुर्भएको होस ्। 21 त्यसपिछ यहोश ू आए र ितनले अनाकीलाई नष् ट पारे । ितनले यो पहाडी दशे, हे ोन,
दबीर, अनाब, यहूदाका सबै पहाडी दशे र इ ाएलका सबै पहाडी दशेमा यसो गरे । 22 गाजा, गात र अश्दोदमा बस् ने बाहके
अनाकीहरू इ ाएलको भिूममा कोही पिन रहनेन ्। 23 त्यसलैे परम भलुे मोशालाई भन् नभुएअनसुार यहोशलूे सारा भिूम कब्जा
गरे । यहोशलूे यसलाई इ ाएललाई उ रािधकारको रूपमा िदए अथार्त ्उनीहरूका हरेक कुललाई भाग लगाइिदए । त्यसपिछ
मलुकुले य ु बाट िव ाम लयो ।

12
1 इ ाएलका मािनसहरूले परािजत गरेका त्यस भिूमका राजाहरू ियनै हुन ्। इ ाएलीहरूले यदर्नको पवूर्ितरका अन नको

बेसँीदे ख हमे न डाँडासम्म अिन पवूर्ितरका सबै अराबाका भिूमलाई कब्जा गरे । 2 एमोरी राजा सीहोन हशे्बोनमा बस् थे । ितनले
अरोएरसम्म शासन गथ जनु बेसँीको माझमा पन अन नको छेउमा र अम्मोनीहरूको िसमानामा पन िगलादको आधा भाग हो ।
3 सीहोनका राजाले अराबादे ख िकन् नरेतको समु सम्म, पवूर्ितर अराबाको समु सम्म (मतृ सागर), बथे-यशीमोनितर सबिैतर
र िपसगाको ओरालोका पहाडहरूसम्म शासन गथ । 4 रपाईहरूमा बाँकी रहकेा एक जना बाशानका राजा ओग अस्तारोत
र ए ईमा बस् थे । 5 ितनले हमे न डाँडा, सलका, परैू बाशानदे ख गशरुका मािनसहरू, माकाती िगलदेको आधा भागदे ख
हशे्बोनका राजा सीहोनको िसमानासम्म शासन गथ । 6 परम भकुा दास मोशा र इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूलाई परािजत
गरे अिन परम भकुा दास मोशाले त्यो भिूमलाई रूबनेी, गादी र मनश् शकेा आधा कुलको उ रािधकारको रूपमा िदए । 7 त्यस
भिूमका राजाहरू ियनै हुन ् जसलाई यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूले लबेनान निजकको बाल-गाददे ख एदोमको छेउको
हालाक डाँडासम्म यदर्नको प श् चमप परािजत गरेका िथए । यहोशलूे त्यो भिूम अधीन गनर् इ ाएलका कुलहरूलाई िदए ।
8 ितनले ितनीहरूलाई िह ीहरू, एमोरीहरू, कनानीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू र यबसूीहरूको भिूम पहाडी दशेहरू, तराईहरू,
अराबा, पहाडका पाटाहरू र नगेवे िदए । 9 राजाहरूमा यरीहोका राजा, ऐका राजा जनु बथेलेको छेउमा छ, 10 यरूशलमेका
राजा, एनइमका राजा, 11 याम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा, 12 एग्लोनका राजा, गजेरेका राजा, 13 दबीरका राजा, गदेरेका
राजा, 14 होमार्का राजा, आरादका राजा, 15 लब् नाका राजा, अदलु्लामका राजा, 16 मक् केदाका राजा, बथेलेका राजा,
17 तप्पहूका राजा, हपेरेका राजा, 18 अपकेका राजा, लश्शारोनका राजा, 19 मादोनका राजा, हासोरका राजा, 20 िश ोनका
राजा,अक्षापका राजा, 21 तानाकका राजा, मिग ोका राजा, 22कादशेका राजा,कमलको योक् नामका राजा, 23 नापोत डोरका
राजा, िगलगालको गयीमका राजा, 24 र ितसार्का राजा पछर्न ्। सबै राजाको सङ्ख्या एकितस जना िथयो ।

13
1 परम भलुे यहोशलूाई यसो भन् नहुुदँा ितनी धरैे व ृ भएका िथए, “त ँ धरैै व ृ भइस,् तर कब्जा गनर् बाँकी अझै धरैे

भिूम छन ् । 2 अझै बाँकी रहकेा भिूम ियनै हुनः् प लश् तीहरू र गशरूीहरूका सब,ै िम को पवूर्ितर पन 3 िशहपरदे ख
उ रितर ए ोनको िसमानासम्म, जसलाई कनानीहरूको सम्पि ठािनन्छ; गाजा, अश्दोद, अश् कलोन, गात र ए ोनका
पाँच जना प ल श् त शासकहरू र अव्वीहरूका क्षे । 4 दिक्षणमा (अव्वीहरूका क्षे ); कनानीहरूका सबै भिूम, सीदोनीहरूको
अधीनमा भएका आरादे ख मो रहरूको िसमानामा भएको अपकेसम्म; 5 गबालीहरूको भिूम, पवूर्ितरका सबै लबेनान, हम न
डाँडामिुन बाल-गाददे ख लबेो-हमातसम्म । 6साथ,ैलबेनानदे ख पहाडी दशेका सबै बािसन्दादे ख सीदोनका सबै मािनसलगायत
िम पोतममैसम्म । म उनीहरूलाई इ ाएलको फौजको साम ु धपाउने छु । मलैे तलँाई आज्ञा गरेबमोिजम इ ाएललाई त्यो भिूम
उ रािधकारको रूपमा बाँिडदे । 7 यो भिूमलाई नौ कुल र मनश्शकेो आधा कुलको िन म्त उ रािधकारको रूपमा बाँडी दे
।” 8 मनश्शकेो आधा कुल, रूबनेीहरू र गादीहरूले ितनीहरूको उ रािधकार ाप् त गरेका छन ् जनु मोशाले ितनीहरूलाई
िदएका यदर्नको पवूर्ितर, अन न नदीको घाँटीको िकनारामा भएको 9 अरोएरदे ख (घाँटीको माझमा भएको सहरलगायत),
दीबोनसम्मका मदेबाको टार; 10 सीहोनका सबै सहर, एमोरीहरूका राजा, जसले हशे्बोनमा शासन गरे, अम्मोनीहरूको
िसमानासम्म; 11 िगलाद, गशरूीहरू र माकातीहरूको दशे, सबै हमे न डाँडा, सलकासम्मका सबै बाशान; 12 बाशानको
ओगका सबै अिधराज्य, जसले अस्तारोत र अ ईमा शासन गरे, मोशाले उनीहरूलाई हार गरी धपाउदँा बाँकी रहकेाहरू
ियनीहरू नै हुन ्। 13 तर इ ाएलका मािनसहरूले गशरूीहरू र माकातीहरूलाई धपाएनन ्। बरु, गशरू र माकात आजको िदनसम्म
पिन इ ाएलको माझमा बसोबास गछर्न ् । 14 मोशालाई लवेीका कुललाई मा उ रािधकार िदएनन ् । परम भु इ ाएलका
परमशे्  वरका ब लदानहरू, आगो ारा चढाइएका ब लदानहरू परमशे्  वरले मोशालाई भन् नभुएझै ँ ितनीहरूका उ रािधकार हुन ्
। 15 मोशाले रूबनेको कुललाई कुल-कुलअनसुार उ रािधकार िदए । 16 ितनीहरूको भाग अन न नदीको घाँटीको िकनारमा
पन अरोएर र उपत्यकाको माझमा पन सहरदे ख मदेबासम्मको सबै समथल भ-ूभाग िथयो । 17 रूबनेले हशे्बोन र समथल
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भ-ूभागमा रहकेा यसका सबै सहर, दीबोन र बमोत-बाल, र बथे-बाल-मोन, 18 रयहसा, लदमेोत, मपेात, 19 र िकयार्तमै,
िसब्मा, उपत्याकको डाँडा रहकेो सरेेथशहेार पिन ाप् त गरे । 20 रूबनेले यी पिन ाप् त गरेः बथे-पोर, िपसगाको भीरालो भ-ू
भाग, बथे-यसीमोत, 21 समथर भ-ूभागका सबै सहर, र एमोरीहरूका राजा सीहोनका सबै अिधराज्य, जसले हशे्बोनमा शासन
गरेका िथए, जसलाई मोशाले िम ानका अगवुाहरू, एवी, रेकेम, सरू, हूर र रेबाका अगवुाहरूसगँै हराएका िथए, सीहोनका
शासकहरू जो त्यो भ-ूभागमा बस्थे । 22 इ ाएलका मािनसहरूले मारेकाहरूमध्ये टुनामनुा गन बोरका छोरा बालामलाई
पिन मारे । 23 रूबनेको कुलको िसमाना यदर्न नदी हो । यो ितनीहरूको िसमाना हो । यो रूबनेका वशंलाई ितनीहरूका
कुल-कुलअनसुार ितनीहरूका सहरहरू र गाउहँरूसिहत िदइएको उ रािधकार िथयो । 24 मोशाले गादका कुललाई कुल-
कुलअनसुार यी िदएः 25 ितनीहरूका क्षे याजरे, िगलादका सबै सहर र अम् मोनीहरूको आधा भ-ूभाग, रब्बाको पवूर्ितरको
अरोएर, 26 हशे्बोनदे ख रामतमस्पा र बतेोनीमसम्म, महनोमदे ख दबीरको क्षे सम्म । 27 उपत्यका, मोशाले ितनीहरूलाई
बथे-हाराम, बथे-िन ा सकु् कोत, सापोन, होश् बोनका राजा सीहोनका बाँकी राज्य, साथै यदर्नलाई िसमानाको रूपमा, िकन् नरेत
समु को तल्लो भागहरू, यदर्नभन्दा पर पवूर्ितरका भ-ूभाग िदए । 28 यो गादको कुलको कुल-कुलअनसुारको ितनीहरूका
सहरहरू र गाउहँरूसिहत उ रािधकार हो । 29 मोशाले मनश्शकेा आधा कुललाई उ रािधकार िदए । यो मनश्शकेा कुललाई
कुल-कुलअनसुार िदइएको िथयो । 30 ितनीहरूका क्षे महनोमदे ख, बाशानसम्म, बाशानका राजा ओगका सम्पणूर् राज्य,
याईरका सबै नगर, जनु बाशानमा छन,् साठीवटा सहर; 31 िगलादको आधा भाग, र अस्तारोत र ए ई (बशानमा ओगका
राजकीय सहरहरू)। ियनीहरू माकीरको कुल-कुलअनसुार मनश्शकेा छोरा माकीरको कुललाई िदइएको िथयो । 32 यो
मोशाले ितनीहरूलाई यदर्नपा र पवूर्ितर िदएका उ रािधकार हो । 33 मोशाले लवेीहरूलाई उ रािधकार िदएनन ् । परम भु
इ ाएलका परमशे्  वरले भन् नभुएझै ँ उहाँ नै ितनीहरूका उ रािधकार हुनहुुन्छ ।

14
1कनानको भ-ूभागमा इ ाएलका मािनसहरूले उ रािधकारको रूपमा ाप् त गरेका क्षे यी नै हुन,् जसलाई पजुारी एलाजार,

ननूका छोरा यहोश ूर कुलनायकहरूले ितनीहरूलाई बाँिडिदए । 2जसरी परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको िथयो, त्यसरी नै
साँढे नौ कुललाई ितनीहरूको उ रािधकार िच ा ारा चिुनएको िथयो । 3 िकनभने साँढे दईु कुललाई यदर्नपा र नै उ रािधकार
िदइएको िथयो, तर ितनले लवेीलाई कुनै उ रािधकार िदएनन ्। 4 वास्तवमा योसफेको कुल मनश्शे र ए ाइम गरी दईु कुल
िथए । लवेीहरूलाई त्यो भ-ूभागमा कुनै उ रािधकार िदइएन, तर ितनीहरूका गाईवस्तहुरूका िन म्त चरन र ितनीहरूका भौितक
सरसामानहरूका िन म्त केही सहरहरू मा िदइए । 5 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएमतुािबक गरे,
त्यसलैे ितनीहरूले भ-ूभाग बाँडे । 6 त्यसपिछ यहूदाको कुल िगलगालमा यहोशकूहाँ आए । कनज् जी यपनू् नकेा छोरा कालबेले
ितनलाई भन,े “तपाईं र मरेो बारेमा परम भलुे कादशे-बनमा के भन् नभुएको िथयो भनी तपाईंलाई थाहा छ । 7 परम भकुा
दास मोशाले यो भिूमको भदे लन पठाउँदा म चा लस वषर्को िथएँ । मलैे ितनलाई मरेो हृदयमा भएअनसुारको ितवदेन
ल्याएर िदएँ । 8 तर मसगँै गएका मरेा दाजभुाइहरूले मािनसहरूको हृदय डरले िशिथल बनाइिदए । तर मलैे मरेा परम भु
परमशे् वरलाई पणूर् रूपमा प ाएँ । 9 त्यस िदन मोशाले यसो भन,े 'िनश् चय न,ै ित ा ख ु ाले टेकेका भ-ूभाग ित ो र ित ा
सन्तानहरूको एउटा अशं हुने छ, िकनभने ितमीले परम भु मरेा परमशे् वरलाई पणूर् रूपमा प ाएका छौ ।' 10 अब, हने ुर्होस,्
इ ाएलीहरू मरुभिूममा िहडँ्दा परम भु मोशासगँ बोल्नभुएको समयदे ख उहाँले भन् नभुएमतुािबक नै यी चा लस वषर्सम्म उहाँले
मलाई जीिवतै राख् नभुएको छ । अब, हने ुर्होस,् म पचासी वषर्को भएको छु । 11 म अझै आजको िदनमा पिन मोशाले मलाई
पठाउनभुएको िदनको जि कै ब लयो छु । य ु को िन म्त अिन बािहर िभ गनर्को िन म्त मरेो सामथ्यर् अिहले पिन त्यस बलेाको
जि कै छ । 12 यसकारण, परम भलुे त्यस िदन ितज्ञा गन ुर्भएको यो पहडी दशे मलाई िदनहुोस ् । िकनभने तपाईंले त्यस
िदन सनु् नभुयो, िक त्यहाँ अनाकीहरू ठुला-ठुला िकल्ला भएको सहरहरूमा िथए । सायद परम भलुे भन् नभुएझै ँ उहाँ मसगँ
रहनहुुने छ र मलैे उनीहरूलाई धपाउने छु ।” 13 त्यसपिछ यहोशलूे ितनलाई आिशष ्िदए र यपनू् नकेा छोरा कालबेलाई हे ोन
उ रािधकारको रूपमा िदए । 14 यसकारण, हे ोन आजको िदनसम्म पिन यपनू् नकेा छोरा कालबेको उ रािधकार भएको छ,
िकनभने ितनले इ ाएलका परम भु परमशे् वरलाई पणूर् रूपमा प ाए । 15 हे ोनको पिहलकेो नाउँ िकयर्त-अबार् िथयो । (अबार्
अनाकीमहरूमध्ये महान ्मािनस िथए ।) त्यसपिछ त्यो मलुकुले य ु बाट िव ाम पायो ।

15
1यहूदाका मािनसहरूको कुलको िन म्त कुल-कुलअनसुार भ-ूभागको भाग सदूरू दिक्षणितरको चोसो हुदँै जीनको मरुभिूमसगँै

एदोमको िसमानाको दिक्षणसम्म िथयो । 2 दिक्षणितरको िसमाना खारा समु दे ख दिक्षणी मोहडाको खाडीसम्म जान्छ ।
3 ितनीहरूको िसमाना अ ब्बीमको डाँडाको दिक्षण हुदँै जीनितर जान्थ्यो, र कादशे-बनको दिक्षणितर हे ोनसगँै अ ारसम्म
जान्थ्यो, जहाँ यो ककार्ितर घमुकेो िथयो । 4 यो अज्मोन हुदँै िम को खोलासम्म र समु को अन्तसम्म आयो । यो ितनीहरूको
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दिक्षणी िसमाना िथयो । 5 पवू िसमाना यदर्नको मखुमा खारा समु िथयो । उ रितरको िसमाना यदर्नको मखुमा भएको समु को
खाडीबाट जान्थ्यो । 6 यो बथे-अराबालाई िछचलरे बथेहोग्लाितर गयो । त्यसपिछ यो रूबनेका छोरा बोहनको ढुङ्गाितर मािथ
जान्थ्यो । 7 त्यसपिछ िसमाना आकोरको बेसँीबाट दबीरितर मािथ लाग्यो, र यस्तै उ रितर, िगलगालितर मोिडएर, जनु
अदमुमीमको डाँडाको सामनु् ने छ, जनु बेसँीको दिक्षणप छ । त्यो िसमाना एम-शमेशेको पानीका मलूहरू हुदँै एन- रगलेितर
गयो । 8 अिन त्यो िसमाना यबसूी (त्यो भनकेो यरूशलमे हो) सहरको दिक्षणितरको बने-िहन् नोमको बेसँीितर मािथ िनस्क्यो ।
यो िहन् नोमको बेसँीमािथ पन डाँडाको टुप् पोसम्म िनस्क्यो, प श् चममा, जनु रपाईको बेसँीको उ ितरको छेउमा छ । 9 त्यसपिछ
िसमाना नपे् तोहको पानीको महुानितरको डाँडाको चचुरुोदे ख, र त्यहाँबाट ए ोन पहाडका सहरहरू िनस्क्यो । 10 िसमाना बाला
(िकयर्त-यारीम हो) ितर मोिडन्छ । त्यसपिछ िसमानाबालाको प श् चमबाट सइेर पहाडसम्म घरेा लगायो, र उ रितर यारीम
पहाडको (यसलाई कसालोन भिनन्छ) छेउ हुदँै बथे-शमेशेितर ओरालो झरेर ितम् ना पार गर् यो । 11 िसमाना ए ोनको उ री
डाँडाको िकनारा िनस् क्यो र यो िशक करोनितर मोिडन्छ अिन बाला पहाड हुदँ,ै यो त्यहाँबाट यब् नलेितर गयो । त्यो िसमाना
समु मा टु ङ्गयो । 12 प श् चमी िसमाना महासमु र यसको िकनारा िथयो । यो यहूदा वशंको कुल-कुलअनसुारको िसमाना हो
। 13 परम भलुे यहोशलूाई िदनभुएको आज्ञामतुािबक यहोशलूे यपनू् नकेा छोरा कालबेलाई िकयर्त-अबार् अथार्त ् हे ोन (अबार्
अनाकका िपता िथए) यहूदाको कुलको माझ भ-ूभाग िदए । 14 कालबेले त्यहाँबाट ितन जना अनाकका छोरालाई धपाएः
शशे,ै अहीमान र तल्मै जो अनाकका सन्तानहरू िथए । 15 त्यहाँबाट ितनी दबीरका सन्तानहरूलाई (दबीरलाई िकयर्त-सपेरे
भिनन्थ्यो) आ मण गनर् गए । 16 कालबेले भन,े “जनु मािनसले िकयर्त-सपेरे आ मण गछर् र यसलाई कब्जा गछर्, त्यसलाई
म मरेो छोरी अक्सालाई पत् नीको रूपमा िदने छु ।” 17 जब कालबेका भाइ कनजका छोरा ओ त् नएलले यसलाई कब्जा
गरे, कालबेले ितनलाई ितनकी छोरी अक्सा पत् नीको रूपमा िदए । 18 त्यपिछ चाँडै अक्सा ओ त् नएलकहाँ आइन ् र उनले
ितनलाई आफ् नो बबुासगँ खते माग् न आ ह ग रन ् । जब ितनी आफ् नो गधाबाट ओ लर्न,् कालबेले ितनलाई भन,े “ितमी के
चाहन् ौ?” 19 अक्साले जवाफ िदइन,् “मलाई िवशषे कृपा गन ुर्होस,् िकनभने तपाईंले मलाई नगेवेको भ-ूभाग िदनभुएको
छ, मलाई पानीका महुानहरू पिन िदनहुोस ्।” अिन कालबेले ितनलाई पानीका मािथल्लो र तल् लो महुानहरू िदए । 20 कुल-
कुलअनसुार यहूदा वशंका उ रािधकार यही िथयो । 21 यहूदा कुलको अधीनमा रहकेा सदुरू दिक्षणका सहरहरू एदोमको
िसमानाितर यी नै िथएः कब्सले, एदरे, यागरू, 22 कीना, दीमोना, अदाद, 23 केदशे, हासोर, ियत् नान, 24 जीप, तलेमे,
बालोत, 25 हासोरहाद ा, िकय त-हे ोन (जनु हासोर हो), 26 अमाम, शमेा, मोलादा, 27 हसर-ग ा, हशे् मोन, बथे-पालते,
28 हसर-शआूल, बशेबा, िबज्योत्या । 29 बाला, ईम, एसमे, 30 एल्तोलद, कसील, होमार्, 31 िसक्लग, मद ्मन् न, सन् सन् ना,
32 लबाओत, िशल्हीम, ऐन, रम्मोन । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका सब उन न्तस सहर िथए । 33 प श् चमितरको
तल् लो पहाडी दशेमा, एश् तोल, सोरा, अश् ना, 34 जानोह, एनगन् नीम, तप् पहू, एनाम, 35 यम ूर्त, अदलू्लाम, सोको, आजकेा,
36 शारैम, अदीतमै, र गदरेा (अथार्त ् गदरेोतमे)। ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत चौध सहर िथए । 37 सनान, हदाशा,
िमग् दलाद, 38 िदलान, िमस्पा, योक् तले, 39 लाकीश, बोस्कत, एग्लोन, 40 कोब् बन, लहमास, िकतलीश, 41 गदरेोत, बथे-
दागोन, नामा, मक् केदा । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सो वटा िथए । 42 लब् ना, एतरे, आशान, 43 ियप् ताह, अश् ना,
नसीब, 44 कीलाह, अक्जीब, मारेशा । ियनीहरूका गाउहँरूसिहत नौवटा सहर िथए । 45 यसका व रप रका नगरहरू र
गाउहँरूसिहत ए ोन; 46 ए ोनदे ख महासमु सम्म, ितनीहरूका गाउहँरूसिहत अश्दोद निजकका सबै बस्ती । 47 अश् दोद,
यसका व रप रका ितनीहरूका गाउहँरूसिहत नगरहरू, गाजा, यसका व रप रका ितनीहरूका गाउहँरूसिहत नगरहरू; िम को
खोलासम्म, र यसको िकनारासगँै महासमु सम्म । 48 पहाडी दशेमा, शामीर, य ीर, सोको, 49 दन् ना, िकयर्त-सन् ना (अथार्त ्
दबीर), 50 अनाब, एश्तमोह, अनीम, 51 गोशने, होलोन, गीलोह । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका एघार सहर िथए
। 52 अरब, दमुा, एशान, 53 यानमू, बथे-तप् पहू, अपकेा, 54 हुम्ता, िकयर्त-अबार् (अथार्त ् हे ोन), र सीओर । ियनीहरू
ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका नौवटा नगर हुन ् । 55 माओन, कमल, जीप, यकु् ता, 56 ियजरेल, योक्दाम, जानोह, 57 कैन,
िगबा र ितम् ना । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत दसवटा सहर िथए । 58 हलहूल, बथे-सर, गदोर, 59 मारात, बथे-अनोत र
एल्तकोन । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत छवटा सहर िथए । 60 िकयर्त-बाल (अथार्त ्िकयर्त-यारीम), र रब् बा । ियनीहरू
ितनीहरूका सहरहरूसिहत दईुवटा सहर िथए । 61 मरुभिूममा त्यहाँ बथे-अराबा, िम ीन, सकाका, 62 िनब्शान, ननूको सहर र
एन-गदी िथए । ियनीहरू ितनीहरूका सहरहरूसिहत छवटा सहर िथए । 63 तर यबसूीहरू अथार्त ्यरूशलमेका बािसन्दाहरूको
सवालमा यहूदाका कुलले ितनीहरूलाई धपाउन सकेनन,् त्यसलैे आजको िदनसम्म पिन यबसूीहरू यहूदाको कुलको माझमा
बस्छन ्।

16
1 योसफेको कुलको भ-ूभागको अशं यरीहोमा यदर्नबाट यरीहोको पानीका महुानहरूको पवूर्ितर, मरुभिूमितर, बथेलेको
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पहाडी दशे हुदँै यरीहोबाट मािथ जान्छ । 2 त्यसपिछ यो बथेलेबाट लजूितर, अरकीको क्षे ितर गयो । 3 त्यसपिछ यो तल् लो
बथे-होरोनको क्षे सम्मै यल्पतेीको क्षे सम्म प श् चमितर झर् यो र गजेरेितर गयो; यो समु मा टु ङ्गयो । 4 योसफेका कुल
मनश्शे र ए ाइमले ितनीहरूका उ रािधकार यसरी ाप् त गरे । 5 कुल-कुलअनसुार ए ाइमको कुलको क्षे ः ितनीहरूको
भागको पवूर्ितरको िसमाना अतारोत-अ ारबाट मािथल् लो बथे-होरोनसम्म िनस्क्यो, 6 र यो त्यहाँबाट सममु सम्म पगु्यो ।
िमक्मतातबाट उ रितर यो पवूर्तफर् तानत-शीलोितर मोिडयो र यसभन्दा उता पवूर्ितर यानोह िनस्क्यो । 7 त्यसपिछ यो यानोहबाट
अतारोितर तल झर् यो, र यरीहो पगुरे यदर्नमा अन्त भयो । 8 तप् पहूबाट प श् चमितर कना खोलाितर समु मा टु ङ्गयो । यो
कुल-कुलअनसुार ए ाइमको कुलको भाग, 9 मनश्शकेो कुलको उ रािधकारिभ ए ाइमको कुललाई चिुनएका सहरहरूसगँै
ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सबै सहर िथए । 10 ितनीहरूले गजेरेमा बस् ने कनानीहरूलाई धपाएनन,् त्यसलैे आजको िदनसम्म
पिन ए ाइमिभ कनानीहरू बस्छन,् तर यी मािनसहरूलाई बगेारी काम गनर् लगाइएको िथयो ।

17
1 यो मनश्शकेो (जो योसफेका जठेा छोरा िथए) कुलको भिूमको भाग िथयो, माकीरका िन म्त, जो जठेा छोरा िथए र

ितनी िगलादका िपता िथए । माकीरका सन्तानहरूलाई िगलाद र बाशानको भ-ूभाग िदइयो, िकनभने माकीर यो ा िथए ।
2 यो भ-ूभागलाई मनश्शकेा बाँकी कुल अबीएजरे, हलेके, अ ीएल, शकेम, हपेरे, शमीदालाई ितनीहरूका कुलअनसुार
िदइयो । 3 मनश्शकेा छोरा माकीरका छोरा िगलादला छोरा हपेरेका छोरा सलोफादको कुनै छोरा िथएन, तर छोरीहरू मा
िथए । ितनकी छोरीहरूका नाउँ महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार् िथए । 4 ितनीहरू पजुारी एलाजार, यहोश ू र
अगवुाहरूकहाँ आए र भन,े “परम भु परमशे् वरले हा ा दाजभुाइहरूसगँै उ रािधकार िदन ू भनी आज्ञा गन ुर्भएको िथयो ।”
त्यसलै,े परम भकुो आज्ञाअनसुार, ितनले ती मिहलाहरूलाई ितनीहरूका बबुाका दाजभुाइहरूमाझ उ रािधकार िदए । 5 िगलाद
र बाशानमा मनश्शलेाई दस भाग जिमन िदइयो, जनु यदर्न पा रप छ, 6 िकनभने मनश्शकेा छोरीहरूले आफ् ना दाजभुाइहरूसगँै
उ रािधकार पाए । िगलादको भ-ूभाग मनश्शकेा बाँकी कुललाई िदइयो । 7 मनश्शकेो क्षे आसरेबाट िमक्मतातसम्म पगु्यो,
जनु शकेमको पवूर्मा छ । त्यसको िसमाना तप् पहूको पानीको महुान निजक बसोबास गनहरूकहाँसम्म दिक्षणितर िनस्क्यो ।
8 (तप् पहूको भ-ूभाग मनश्शकेो िथयो, तर मनश्शकेो िसमानामा पन तप्पहूको नगर ए ाइम कुलको िथयो ।) 9 त्यो िसमाना
कनाको खोलासम्मै तल गएर िनस्क्यो । मनश्शकेा नगरहरू माझका खोलाको दिक्षणितरका यी सहरहरू ए ाइमका िथए ।
मनश्शकेो िसमाना खोलाको उ रितर िथयो र यो समु मा टु ङ्गएको िथयो । 10 दिक्षणितरको भ-ूभाग ए ाइमको िथयो, र
उ रितरको भ-ूभाग मनश्शकेो िथयो; यसको िसमाना समु िथयो । उ रितर आशरेसम्म र पवूर्ितर इस्साखारसम्म पगुकेो िथयो
। 11 इस्साखार र आशरेमा पिन मनश्शलेे बथे-शान र यसका गाउहँरू, योबलाम र यसका गाउहँरू, डोरका बािसन्दाहरू र
यसका गाउहँरू, एन्दोर र यसका गाउहँरू, तानाका बािसन्दाहरू र यसका गाउहँरू, मिग ोका बािसन्दाहरू र यसका गाउहँरू (र
ते ो सहरचािह ँ नपते हो) । 12 तपैिन मनश्शकेो कुलले ती सहरहरू अिधकार गनर् सकेनन,् िकनभने यस भ-ूभागमा कनानीहरू
िनरन्तर बस्दै रहे । 13जब इ ाएलका मािनसहरू व ृ भए, ितनीहरूले कनानीहरूलाई बगेारी काममा लगाए, तर ितनीहरूलाई
पणूर् रूपमा धपाएनन ्। 14 त्यसपिछ योसफेका सन्तानहरूले यहोशलूाई यसो भन,े “तपाईंले हामीलाई िकन जिमन एक भाग र
उ रािधकारको िन म्त एक अशं मा िदनभुएको, िकनभने हामी धरैे सङ्ख्यामा भएका मािनसहरू हौँ र परम भलुे हामीलाई
पयार्प् त आिशष ्िदनभुएको छ?” 15 यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू धरैे सङ्ख्यामा छौ भन,े ितमीहरू जङ्गलितर
जाओ र प रज् जीहरू र रपाईहरूको भ-ूभागमा आफ्नो िन म्त फँडानी गर । यसो गर, िकनभने ए ाइमको पहाडी दशे ितमीहरूको
िन म्त सा ै सानो छ ।” 16 योसफेका सन्तानहरूले भन,े “पहाडी दशे हामीलाई पयार्प् त हुदँनै । तर बथे-शान र यसका गाउहँरू
अिन ियजरेलको बेसँी दवुमैा बस् ने कनानीहरूसगँ फलामका रथहरू छन ् । 17 त्यपिछ यहोशलूे योसफेका घराना ए ाइम र
मनश्शलेाई भन,े “ितमीहरू धरैे सङ्ख्यामा भएका मािनसहरू हौ र ितमीहरूसगँ धरैे श छ । ितमीहरूसगँ एक भाग मा
हुनहुुदँनै । 18 पहाडी दशे पिन ितमीहरूको नै हुने छ । तथािप यो जङ्गल हो, ितमीहरूले यसलाई फँडानी गर र यसलाई र
यसका टाढा-टाढाको िसमानासम्म अधीन गर । ितमीहरूले कनानीहरूलाई धपाउने छौ, तथािप ितनीहरूसगँ फलामका रथहरू
छन ्र ितनीहरू ब लया छन ्।”

18
1 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसको सारा सभा शीलोमा जम् मा भयो । ितनीहरूले त्यहाँ भटे हुने पाल खडा गरे र त्यो भिूम

ितनीहरूको अधीनमा िथयो । 2 इ ाएलका मािनसहरूमाझ अझै पिन सात कुल िथए जसलाई ितनीहरूका उ रािधकार िदइएको
िथएन । 3 यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूका पखुार्ले ितमीहरूलाई िदनभुएको भ-ूभागमा जान
ितमीहरूले किहलसेम्म पिछ सा ररहन्छौ? 4 हरेक कुलको िन म्त ितन-ितन जना मािनस चनु र म ितनीहरूलाई पठाउने
छु । ितनीहरूले गएर भ-ूभागहरूको सबै कुराको सवक्षण गन छन ् । ितनीहरूले यसको िववरण ितनीहरूको उ रािधकारको
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द ृ ष् टकोणबाट तयार पान छन ्र त्यसपिछ ितनीहरू मकहाँ फकर आउने छन ्। 5 ितनीहरूले यसलाई सात खण्डमा िवभाजन
गन छन ्। यहूदाको कुल दिक्षणितर ितनीहरूकै क्षे मा रहने छन ्र योसफेको प रवार उ रितर ितनीहरूकै क्षे मा रहने छन ्।
6 ितमीहरूले भिूमलाई सातवटा खण्डमा वणर्न गन छौ र मकहाँ ल्याउने छौ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको सामनु् ने यहाँ
िच ा हाल्ने छु । 7 ितमीहरूका माझमा लवेीहरूको कुनै उ रािधकार छैन िकनभने परम भकुो पजुारीको काम नै ितनीहरूको
उ रािधकार हो । गाद, रूबने र मनश्शकेा आधा कुलले यदर्नपा र नै आफ्नो िहस्सा पाइसकेका छन ् । यो उ रािधकार
परम भकुा दास मोशाले नै ितनीहरूलाई िदएका हुन ् ।” 8 त्यसलैे मािनसहरू उठे र गए । भ-ूभागको िववरण लखे् न जाने
मािनसहरूलाई यहोशलूे यसो भन् दै आज्ञा िदए, “भिूमको सबिैतर जाओ, यसको िववरण लखे र मकहाँ आओ । म परम भकुो
साम ु यहाँ शीलोमा ितमीहरूको िन म्त िच ा हाल्ने छु ।” 9 मािनसहरू उठे र भिूमको सबिैतर गएर हरेक भागमा सहरहरूको
सचूी बनाएर सातवैटै खण्डमा यसका सहरहरूको मु ामा िववरण लखेे । अिन ितनीहरू शीलोमा यहोशकूहाँ छाउनीमा फक
। 10 त्यसपिछ यहोशलूे परम भकुो साम ु शीलोमा ितनीहरूका िन म्त िच ा हाले । यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई यहाँ
नै बाँडफाँड गरे र हरेकलाई आ-आफ्नो भाग िदइयो । 11 कुल-कुलअनसुार बने्यामीनको कुलको िन म्त भिूमको भाग ।
ितनीहरूलाई िदइएको क्षे यहूदाका सन्तानहरू र योसफेका सन्तानहरूको िबच अव स्थत िथयो । 12 उ रितर ितनीहरूको
िसमाना यदर्नमा सरुु भयो । त्यो िसमाना यरीहोको उ रितरको पवर्तशङृ्खला हुदँै मािथ प श् चमी पहाडी दशेितर लाग्यो ।
यो बथे-आवनको मरुभिूमसम्म पगुकेो िथयो । 13 त्यहाँबाट िसमाना लजूको (अथार्त ् बथेले) िदशामा दिक्षणितर लाग्यो ।
त्यसपिछ िसमाना बथे-होरोनको दिक्षणितरको पहडा हुदँै अतारोत-अ ारितर झर् यो । 14 त्यसपिछ िसमाना अक िदशाितर
मोिडयोः प श् चमप यो बथे-होरोनबाट सामनु् निेतरका पहाडितर मोिडयो । यो यहूदाको कुलको अधीनमा रहकेो एउटा सहर
िकयर्त-बाल (अथार्त ् िकयर्त-यारीम) मा टु ङ्गयो । यसले प श् चमी िसमाना िनमार्ण गर् यो । 15 दिक्षणितरको िसमाना िकयर्त-
यारीमको बािहरबाट सरुु भयो । यो त्यहाँबाट ए ोनितर, नपे् तोहको पानीका महुानहरूितर िनस् क्यो । 16 त्यसपिछ िसमाना
पहाडको िसमाितर तल झर् यो, जनु बनेिहन् नोमको सामनु् ने िथयो, जनु रपाईंको बेसँीको उ री िकनारामा िथयो । यो त्यसपिछ
िहन् नोमको बेसँीितर, यबसूीहरूको िभरको दिक्षण र एन-रोगलेितर तल िनरन्तर झर् यो । 17 यो शमेशितर गएर उ रितर मोिडयो,
र त्यहाँबाट यो गलीलोतितर िनस् क्यो, जनु अदमु् मीमको उकालोको सामनु् ने िथयो । त्यसपिछ यो रूबनेको बोहनको ढुङ्गाितर
झर् यो । 18यो बथे-अराबाको काँधितर उ रितर र अराबाितर तल आयो । 19 िसमाना बथे-होग् लाको उ रितर िछचोल्यो । त्यो
िसमाना खारा समु को उ री खाडीमा, यदर्नको दिक्षणी िकनारामा टु ङ्गयो । यो दिक्षणितरको िसमाना िथयो । 20 पवूर्ितरको
यसको िसमाना यदर्न नै भयो । यो बने्यामीन कुलको उ रािधकार िथयो, र यो कुल-कुलअनसुार, िसमाना-िसमाना गरेर
व रप र िदइएको िथयो । 21 बने्यामीन कुलको कुल-कुलअनसुारका सहरहरू यी नै िथएः यरीहो, बथे-होग्ला, एमके-कसीस,
22 बथे-अराबा, समारैम, बथेले, 23 अब्बीम, पारा, ओ ा, 24 कपर अमोनी, ओप् नी, र गबेा । ितनीहरूका सहरहरूसिहत
त्यहाँ बा वटा सहर िथए । 25 त्यहाँ िगबोन, रामा, बरेोतका सहरहरू पिन िथए । 26 िमस्पा, कपीरा, मोशा, 27 रेकेम, ियपर्ल,
तरला, 28 सलेाह, एलपे, यबसू (यरूशलमेजस्त)ै, िगबा, र िकयर्त । ितनीहरूका सहरहरूसिहत त्यहाँ चौधवटा सहर िथए ।
यो बने्यामीनको कुलको िन म्त ितनीहरूको उ रािधकार िथयो ।

19
1 दो ो िच ा कुल-कुलअनसुार िशिमयोनको कुललाई पर् यो । ितनीहरूको भाग यहूदाको कुलको अधीन रहकेो भागको

िबचमा िथयो । 2 ितनीहरूको उ रािधकारमा यी ठाउँहरू िथएः बशेबा, शबेा, मोलादा, 3 हसर-शआूल, बाला, एसमे,
4 एल्तोलद, बतलू र होमार् । 5 िशिमियनको भागमा यी पिन िथएः िसक्लग, बथे-मकार्बोथ, हसर-ससूा, 6 बथे-लबाओत,
शारूहने । 7 िशिमयोनका यी पिन िथएः ऐन, रम् मोन, एतरे र आशान । ियनीहरू ितनीहरूका सहरहरूसिहत चारवटा सहर
िथए । 8 बालात-बअेरसम्म (अथार्त ्नगेवेको रामा) यी सहरहरू व रप रका ितनीहरूका गाउहँरूलगायत सगँै िथए । यो कुल-
कुलअनसुार िशिमयोनको कुलको उ रािधकार िथयो । 9 िशिमयोनको कुलको उ रािधकारले यहूदाको कुलको क्षे को भाग
िनधार्रण गर् यो । िकनभने यहूदाको कुललाई िदइएको भाग ितनीहरूका िन म्त धरैे ठुलो भय । िशिमयोनको कुलले ितनीहरूका
भागको िबचबाट ितनीहरूका उ रािधकार पायो । 10 कुल-कुलअनसुार ते ो िच ा जबलूनूको कुललाई पर् यो । ितनीहरूको
उ रािधकारको िसमाना सारीदमा सरुु भयो । 11 ितनीहरूको िसमाना प श् चमितर मरलासम्म र दब् बशेतेलाई छोयो; त्यसपिछ यो
योक् नामको सामनु् नकेो खोलासम्म फै लएको िथयो । 12 सारीदबाट िसमाना पवूर्ितर मोिडयो र िकस्लोथतबोरको िसमानासम्म
छोयो । त्यहाँबाट दाबरतसम्म र यापीसम्म छोयो । 13 त्यहाँबाट यो पवूर्ितर िछचोलरे गात-हपेरे र इथ-कासीनसम्म पगु्यो;
त्यसपिछ यो रम् मोनसम्म पगु्यो र नआेितर मोिडयो । 14 िसमानाले हन् नतोनितर उ रितर मोड लयो र ियप् ताहएलको बेसँीमा
टु ङ्गयो । 15 यो दशेमा यी सहरहरू परेः काथाथ, नहलल, िश ोन, इदलाह र बथेलेहेमे । ितनीहरूका गाउहँरूसिहत बा वटा
सहर िथए । 16 यी सहरहरूलगायत ितनीहरूका गाउहँरूसिहत कुल-कुलअनसुार यो जबलूनूको कुलको उ रािधकार िथयो ।
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17 चौथो िच ा कुल-कुलअनसुार इस्साखारको कुलको पर् यो । 18 ितनीहरूका क्षे मा यी परेः ियजरेल, कसलु्लोत, शनूमे,
19 हपरैम, शीओन र अनाहारत । 20 यसमा रब्बीत, िकश् योन, एबसे, 21 रेमथे, एन-गन् नीम, एन-ह ा र बथे-पससे पछर्न ् ।
22 ितनीहरूका िसमानाले तबोर, शहसमूा र बथे-शमेशे छोयो र यदर्नमा अन्त भयो । ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सो वटा सहर
िथए । 23 ितनीहरूका गाउहँरूसिहत ितनीहरूको कुलअनसुार यो इस्साखारको उ रािधकार िथयो । 24 पाँचौँ िच ा कुल-
कुलअनसुार आशरेको कुलमा पर् यो । 25 ितनीहरूको िसमानामा हले्कत, हली, बतेने, अक्षाप, 26 अल्लम्मलेके, अमाद र
िमशाल पथ । प श् चमितरको िसमाना कामल र शीहोर लब् नातसम्म फै लएको िथयो । 27 त्यसपिछ यो पवूर्ितर बथे-दागोनितर
र जबलूनूितर लाग्यो र ियप् ताह-एलको बेसँीसम्म, उ रितर बथे-एमके र नीएलसम्म पगु्यो । यो उ रितर काबलूसम्म गयो ।
28 यो ए ोन, रहोब, हम्मोन र कनासाथै महा-सीदोनसम्म पगु्यो । 29 िसमाना रामाितर र टुरोसको िकल्ला भएको सहरितर
मोिडयो । त्यसपिछ िसमाना होसाितर मोिडयो र अक्जीबको दशेमा, 30 उम्मा, अपके र रहोब समु मा टु ङ्गयो । ितनीहरूका
गाउहँरूसिहत बाइसवटा सहर िथए । 31 ितनीहरूको गाउलँगायत सहरहरू यो कुल-कुलअनसुार आशरेको कुलको उ रािधकार
िथयो । 32 छैठौँ िच ा कुल-कुलअनसुार नप् तालीको कुललाई पर् यो । 33 ितनीहरूको िसमाना हलेपेबाट, सानन् नीमको
अ ाठको रुखबाट अदामी-नकेेब, याब् नले र लक् कूमसम्म पगु्यो; यो यदर्नमा अन्त भयो । 34 िसमाना प श् चमप अज्नोथ-
तबोरितर मोिडयो र हक् कोकितर लाग्यो; यसले दिक्षणमा जबलूनूलाई छोयो र प श् चममा आशरेलाई र पवूर्मा यहूदालाई यदर्न
नदीमा भे ायो । 35 ियनीहरू िकल्ला भएका सहरहरू िथएः िस ीम, सरे, हम्मत, रक् कत, िकन् नरेत, 36 अदामा, रामा,
हासोर, 37 केदशे, ए ईे, एन-हासोर । 38 ियरोन, िमग्दलएल, होरेम, बथे-अनात बथे-शमेशे िथए । ितनीहरूका गाउहँरूसिहत
उन् नाइसवटा सहर िथए । 39 ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सहरहरू यो कुल-कुलअनसुार यो नप् तालीको उ रािधकार िथयो
। 40 सातौँ िच ा कुल-कुलअनसुार दानको कुललाई पर् यो । 41 यसको उ रािधकारको क्षे मा सोरा, एश् तोल, इर-शमेशे,
42 शालवीन, अय्यालोन, इत्ला पथ । 43 यसमा एलोन, ितम् ना, ए ोन, 44 एल्तके, िगब् बतोन, बालात, 45 यहूद, बन-ेबरक,
गात- रम् मोन, 46 म-ेयरकोन र योप्पापा रको क्षे सगँै रक् कोन पथ्य । 47 जब दानको कुल आफैमा हरायो, दानले लशेमेलाई
आ मण गर् यो, यसिवरु ल ो, र तरवारले हार गरेर यसलाई कब्जा गर् यो; यसलाई अधीन गरेर यसमा बसोबास गर् यो
। ितनीहरूले लशेमेलाई आफ्नो पखुार्को नाउअँनसुार यसको नाउँ राखे । 48 कुल-कुलअनसुार ितनीहरूको गाउहँरूसिहतको
सहरहरू यो दानको कुलको उ रािधकारको िथयो । 49 जब इ ाएलका मािनसहरूले भिूमको बाँडफाँड गनर् िसद्ध्यायो,
ितनीहरूले ननूका छोरा यहोशलूाई ितनीहरू माझमा एउटा भाग िदए । 50 परम भकुो आज्ञा ारा ितनले मागकेा, ितनीहरूले
ितनलाई ए ाइमको पहाडी दशेको ितम् नथ-सरेह िदए । ितनले त्यो सहरको पनुिनर्मार्ण गरे र त्यहाँ बसे । 51 भटे हुने पालको
वशे ारमा पजुारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ूर इ ाएलका मािनसहरूको कुलहरूका अगवुाहरूले शीलोमा परम भकुो साम ु

िच ा हालरे बाँडकेा उ रािधकार ियनीहरू नै हुन ्। यसरी ितनीहरूले भ-ूभाग बाँड्न िसद्ध्याए ।

20
1 त्यसपिछ परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन,् 'मलैे मोशा ारा ितमीहरूलाई भनजेस्तै

शरण-नगरहरू चनु । 3 यसो गर तािक जसले मािनसलाई अनजानमा माछर् त्यो क् त त्यहाँ जान सक्छ । यी सहरहरू
मा रएको  क् तको रगतको बदला लन खोज् नबेाट शरण-स्थान हुने छ । 4 त्यो ती सहरहरूमध्ये एउटामा भागरे जाने छ,
सहरको वशे ारमा खडा हुने छ र त्यस सहरका धमर्-गरुुहरूलाई त्यसका सबै कुरा बताउने छ । त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई
सहरिभ लाने छन ्र त्यसलाई ितनीहरूमाझ बस् नलाई ठाउँ िदने छन ्। 5 यिद कोही मा रएको क् तको बदला लन आउँछ
भन,े त्यस सहरका मािनसहरूले मान क् तलाई अिधकारीहरूको हातमा समु् पनहुुदँनै । ितनीहरूले यसो गन ुर्हुदँनै, िकनभने
त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई अनजानमा मार् यो, र िवगतमा ितनको उनीसगँ कुनै दशु्मनी िथएन । 6 सहरमा न्यायको सभाको
साम ु खडा नभएसम्म ती िदनमा धान पजुारीको सवेा ग ररहकेा क् तको मतृ्य ु नभएसम्म त्यो त्यस सहरमा रहनपुछर्
। त्यसपिछ दघुर्टनावश मािनसलाई मान क् त आफ्नो घर र आफ्नो सहरमा फकर् न सक्छ, जहाँबाट त्यो भागकेो िथयो' ।”
7 त्यसलैे इ ाएलीहरूले नप् तलीको पहाडी दशेमा गालीलको केदशे, ए ाइमको पहाडी दशेमा शकेम, र यहूदाको पहाडी दशेमा
िकयर्त-अबार् (जनु हे ोन हो) छाने । 8 यदर्नको पवूर्प , ितनीहरूले रूबनेको कुलबाट उच् च-स्थानमािथको मरुभिूममा बसेरे;
गादको कुलबाट रामो िगलाद; र मनश्शकेो कुलबाट बाशाको गोलान चनुे । 9 इ ाएलका मािनसहरू र ितनीहरूमाझ बसोबास
गरेका परदशेीहरूका िन म्त चनुकेा सहरहरू ियनै हुन,् तािक अनजानमा मािनसलाई मान क् त सरुक्षाको िन म्त त्यहाँ भागोस ्
। यो क् त सभाको साम ु पिहले न्यायको िन म्त खडा नभई त्यो क् त बगाइएको रगतको बदला लन चाहनकेो हातबाट
नमरोस ्।
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21
1 त्यसपिछ लवेी कुलका कुलनायकहरू पजुारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूिभ का ितनीहरूका

पखुार्हरूको प रवारहरूका अगवुाहरूकहाँ आए । 2 ितनीहरूले कनानको भिूममा शीलोमा ितनीहरूलाई भन,े “परम भलुे
मोशा ारा हा ा गाईवस्तहुरूका िन म्त खकर् सिहतका बसोबास गनर् हामीलाई सहरहरू िदन आज्ञा गन ुर्भएको िथयो ।” 3 त्यसलैे
इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा ारा लवेीहरूलाई ितनीहरूका खकर् हरूसिहत ितनीहरूको उ रािधकारबाट िनम् न
सहरहरू िदए । 4 कहातीहरूका िन म्त हालकेो िच ाको प रणाम यस्तो आयोः लवेीबाट जन् मकेा हारूनका सन्तानहरू,
पजुारीहरूले यहूदाको कुलबाट, िशिमयोनका कुलबाट र बने्यामीनको कुलबाट िदइएका ते वटा सहर पाए । 5 बाँकी
कहातीहरूलाई ए ाइम, दान र मनश्शकेो आधा कुलबाट दश सहर िदइयो । 6 त्यसपिछ गशे नबाट जन्मकेा मािनसहरूलाई
िच ा ारा इस्साखार, आशरे, नप् तली र बाशानमा मनश्शकेो आधा कुलबाट ते वटा सहर िदइयो । 7 मरारीका सन्तानहरूका
कुल-कुलअनसुार रूबने, गाद र जबलूनूको कुलबाट बा वटा सहर पाए । 8 त्यसलैे इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशा ारा
आज्ञा िदनभुएमतुािबक लवेीहरूलाई यी सहरहरू (ितनीहरूका खकर् हरूसिहत) िच ा हालरे िदए । 9 यहूदा र िशिमयोनका
कुलहरूबाट ितनीहरूले यहाँ नाउँ ारा सचूी बनाएअनसुार िदए । 10 यी सहरहरू हारूनका सन्तानहरूलाई िदइयो, जो कहाती
कुलका िथए र लवेी वशंबाटका िथए । िकनभने पिहले हालकेो िच ा ितनीहरूलाई पर् यो । 11 इ ाएलीहरूलाई िकयर्त-
अबार् (अबार् अनाका िपता िथए) अथार्त ् जनु हे ोन हो यहूदाको पहाडी दशेमा यसका खकर् हरूसिहत ितनीहरूलाई िदए ।
12 तर ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सहरका खतेहरू यपनु् नकेा छोरा कालबेलाई पिहले नै ितनको अिधकारको रूपमा िदइएको
िथयो । 13 ितनीहरूले पजुारी हारूनका सन्तानहरूलाई यसका खकर् हरूसिहत हे ोन, जनु अरूलाई अनजानमा मान मािनसको
िन म्त शरण-नगर िथयो, र यसको खकर् सिहत लब् ना, 14 यसको खकर् सिहत य ीर, र यसको खकर् सिहत एश्तमो िदए ।
15 ितनीहरूले यसको खकर् सिहत होलोन, यसको खकर् सिहत दबीर, 16 यसको खकर् सिहत ऐन, यसको खकर् सिहत य ु ा र
यसको खकर् सिहत बथे-शमेशे िदए । यी दईु कुलबाट िदइएका नौवटा सहर िथए । 17 बने्यामीनको कुलबाट यसको खकर् सिहत
िगबोन, यसको खकर् सिहत गबेा, 18 यसको खकर् सिहत अनातोत, र यसको खकर् सिहत चारवटा सहर िदइयो । 19 हारूनका
सन्तानहरू, पजुारीहरूलाई िदइएका सहरहरू ितनीहरूका खकर् हरूसिहत ते वटा िथए । 20 बाँकी कहातीहरू जो लवेी कुलको
कहाती िथए, ितनीहरूले िच ा हालरे ए ाइमको कुलबाट ितनीहरूलाई िदएका िथए । 21 ितनीहरू कसलैाई अनजानमा मािनस
मान क् तको िन म्त शरण-नगरको िन म्त ए ाइमको पहाडी दशेमा यसको खकर् सिहत शकेम, गजेरे, 22 यसको खकर् सिहत
िकब्समै र यसको खकर् सिहत बथे-होरोन गरी चाटवटा सहर िदइयो । 23 दानको कुलबाट कहातको कुललाई यसको खकर् सिहत
एल्तके, यसको खकर् सिहत िगब् बतोन, 24 यसको खकर् सिहत अय्यालोन र यसको खकर् सिहत गात- रम्मोन गरी चारवटा सहर
िदइयो । 25 मनश्शकेो कुलबाट कहातको कुललाई यसको खकर् सिहत तानाक र यसको खकर् सिहत गात- रम् मोन गरी दईुवटा
सहर िदइयो । 26 ितनीहरूका खकर् सिहत बाँकी कहाती कुलका िन म्त दसवटा सहर िथए । 27 मनश्शकेो आधा कुलबाट अन्य
लवेी कुल अथार्त ् गशे नको कुललाई ितनीहरूले यसको खकर् सिहत गोलान अनजानमा मािनसलाई मान क् तको िन म्त
शरण-नगर हुनलाई साथै यसको खकर् सिहत ब-ेएश्तरा गरी दईुवटा िदए । 28 गसे नका कुललाई ितनीहरूले इस्साखारको
कुलबाट यसको खकर् सिहत िकश्योन, यसको खकर् सिहत दाबरत, 29 यसको खकर् सिहत यम ूर्त र यसको खकर् सिहत एन-
गन् नीम गरी चारवटा सहर िदए । 30 आशरेको कुलबाट ितनीहरूले यसको खकर् सिहत िमशाल, यसको खकर् सिहत अब्दोन,
31 यसको खकर् सिहत हल्केत र यसको खकर् सिहत रहोब गरी चाटवटा सहर िदए । 32 नप् तलीको कुलबाट, ितनीहरूले
गशे नको कुललाई यसको खकर् सिहत गालीलमा केदशे, कसलैाई अनजानमा मान क् तको िन म्त शरण-नगरको रूपमा;
यसको खकर् सिहत हम्मोत-डोर र यसको खकर् सिहत कतार्न गरी जम्मा ितनवटा सहर िदए । 33 गशे नको कुलबाट ितनीहरूका
खकर् सिहत जम्मा ते वटा सहर िथए । 34 बाँकी लवेीहरू माकीरको कुललाई जबलूनूको कुलबाट यी सहरहरू िदइयोः यसको
खकर् सिहत योक् नाम, यसको खकर् सिहत कतर्ह, 35 यसको खकर् सिहत िदम् ना र यसको खकर् सिहत नहलल गरी जम्मा चारवटा
सहर िदइयो । 36 मरारीको कुललाई यी सहरहरू िदइयोः यसको खकर् सिहत बसेरे, 37 यसको खकर् सिहत यहसा, यसको
खकर् सिहत कदमेोत, र यसको खकर् सिहत मपेात गरी चारवटा सहर । 38 गादको कुलबाट ितनीहरूले यसको खकर् सिहत
िगलादमा रामोतलाई अरूलाई अनजानमा मान क् तको िन म्त शरण-नगरको रूपमा, र यसको खकर् सिहत महनोम िदए ।
39 मरारीका कुललाई यसको खकर् सिहत हशे्बोन र यसको खकर् सिहत याजरे पिन िदइयो । यी चारवटा सहर िथए । 40 यी सबै
सहर मरारी कुलका िथए जो लवेी कुलबाटका िथए, ितनीहरूलाई िच ा हालरे बा वटा सहर िदइयो । 41 लवेीका सहरहरू
इ ाएलका मािनसहरूको अधीनमा रहकेो भ-ूभागको िबचबाट लइएका सहरहरू ितनीहरूका खकर् सिहत अठचा लसवटा िथए
। 42 यी हरेक सहरको आ-आफ्नै खकर् हरू िथए । सबै सहरको यस्तै नै िथयो । 43 यसरी परम भलुे इ ाएलका पखुार्हरूलाई
िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको सबै भ-ूभाग िदनभुयो । इ ाएलीहरूले यो कब्जा गरे र त्यहाँ बसोबास गरे । 44 त्यसपिछ परम भु
ितनीहरूका पखुार्हरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम नै ितनीहरूलाई चारैितर िव ाम िदनभुयो । ितनीहरूका एक जना श लुे पिन
ितनीहरूलाई परािजत गनर् सकेन । परम भलुे ितनीहरूका सबै श लुाई ितनीहरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो । 45 परम भलुे
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इ ाएलको घरानालाई भन् नभुएका सबै असल ितज्ञाहरूमध्ये एउटा पिन सत्य हुन आउनबाट चकेुन । ती सबै नै परुा हुन आए
।

22
1 त्यस बलेा यहोशलूे रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेो आधा कुललाई बोलाए । 2 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले

परम भु परमशे् वरका दास मोशाले आज्ञा गरेका सबै गरेका छौ । ितमीहरूले मलैे आज्ञा गरेका सबै कुरामा मरेो आज्ञा पालन
गरेका छौ । 3 ितमीहरूले वतर्मानसम्म यित धरैे िदनसम्म पिन आफ्ना दाजभुाइहरूलाई छाडकेा छैनौ, र ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको आज्ञाअनसुार आवश्यक कतर् हरू परुा गरेका छौ । 4 अिहले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूका दाजभुाइहरूलाई िव ाम िदनभुएको छ । यसकारण, फकर् र ितमीहरूको आफ्नै
भिूममा जाओ, जनु परम भकुा दास मोशाले यदर्न पा रप ितमीहरूलाई िदएका छन ्। 5 परम भकुा दास मोशाले ितनीहरूलाई
िदएका आज्ञाहरू र वस्था पालन गनर्, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका सबै मागर्मा िहडँ्न, उहाँका सबै
आज्ञा पालन गनर्, उहाँमा नै रिहरहन र ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले उहाँको आराधना गनर्मा होिसयार होओ ।”
6 त्यसलैे यहोशलूे ितनीहरूलाई आिशष ्िदएर पठाए, र ितनीहरू आफ्ना पालहरूितर गए । 7 मनश्शकेो आधा कुललाई मोशाले
बाशानमा नै उ रािधकार िदएका िथए, तर बाँकी आधा कुललाई ितनीहरूका दाजभुाइको छेउमा यदर्नको प श् चमप िदए ।
यहोशलूे ितनीहरूलाई आ-आफ्ना पालहरूमा पठाए; ितनले ितनीहरूलाई आिशष ्िदए 8 र ितनीहरूलाई भन,े “धरैे रुिपया-ँपसैा
र सनु, चाँदी, काँसा र फलामसिहत धरैे ल ाकपडासिहत ितमीहरूका पालहरूमा फकर् । ितमीहरूका श हुरूबाट लएका
लटूका मालहरू ितमीहरूका दाजभुाइहरूसगँ बाँड । 9 त्यसलैे रूबनेका सन्तानहरू, गादका सन्तानहरू र मनश्शकेा आधा कुल
इ ाएलका मािनसहरूलाई शीलोमा छोडरे घरितर फक, जनु कनानको भिूम हो । ितनीहरू आफ्नै भ-ूभाग िगलादको दशेमा
जानलाई िहडँ,े जनु ितनीहरूले मोशा ारा परम भकुो आज्ञा पालनमा आफैले स्वािमत्वमा लएका िथए । 10 जब ितनीहरू
कनानको भिूम यदर्नमा आए, रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेा आधा कुलहरूले यदर्न निजकै िनकै ठुलो र सिजलै दे खने
वदेी बनाए । 11 इ ाएलका मािनसहरूले यो सनुे र भन,े “हरे, रूबने, गाद र मनश्शकेा आधा कुलका मािनसहरूले इ ाएलका
मािनसहरूको अधीनमा पन यदर्न निजकको दशेको ग ललोथको कनानको भिूमको सामनु् ने वदेी िनमार्ण गरेका छन ्।” 12जब
इ ाएलका मािनसहरूले यो कुरा सनु,े इ ाएलका मािनसको सारा भलेा ितनीहरू िवरु य ु गनर् जान शीलोमा जान सगँै भलेा भए
। 13 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले िगलादको भिूममा रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेा आधा कुलकहाँ समाचारवाहकहरू
पठाए । ितनीहरूले एलाजारका छोरा पजुारी पीनहास, 14 र इ ाएलको हरेक कुलबाट एक-एक जना गरी दस जना अगवुालाई
ितनीसगँै पठाए र ितनीहरू सबै इ ाएलको कुलका प रवारको मखु िथए । 15 ितनीहरू िगलादको मलुकुमा रूबने, गाद र
मनश्शकेो आधा कुलकहाँ आए र ितनीहरूले ितनीहरूलाई भन,े 16“परम भकुा सारा समदुाय यसो भन्छ, 'परम भकुो िवरु मा
आजको िदन आफ् नो िन म्त वदेी िनमार्ण गरेर परम भलुाई प ाउनबाट तिकर् एर इ ाएलका परमशे् वरको िवरु ितमीहरूले
कस्तो बइेमानी गरेको? 17 के पोरको हा ो पाप पयार्प् त िथएन? तपैिन हामीले आफूलाई यसबाट अझै श ु पारेका छैनौँ
। त्यो पापको िन म्त परम भकुो समदुायमा िवपि आइपर् यो । 18 के ितमीहरू पिन अिहले नै परम भलुाई प ाउनबाट
तिकर् नपुछर्? यिद ितमीहरूले आज उहाँको िवरु िव ोह गर् यौ भन,े उहाँ भो ल हामी इ ाएलको सबै समदुायसगँ रसाउनहुुने छ
। 19 यिद ितमीहरूको अधीनमा भएको भिूम अशु छ भन,े ितमीहरू परम भकुो पिव वासस्थान खडा भएको भिूममा नै तरेर
आउनपुछर् र हा ो माझमा नै भाग लन आउनपुछर् । परम भकुो िवरु िव ोह मा नगर, न त परम भकुो वदेीबाहके अन्य वदेी
िनमार्ण गरेर हा ो िवरु मा िव ोह गर । 20 के परमशे् वरलाई समु्पकेा थोकहरूको िवषयमा जरेहको छोरो आकानले िवश् वास
तोडनेन?् के सबै इ ाएलका मािनसमािथ ोध परेन? त्यसको पापको िन म्त आफू मा ै मरेन' ।” 21 त्यसपिछ रूबने,
गाद, र मनश्शकेा आधा कुलले इ ाएलका कुलका मखुहरूलाई जवाफ िदए, 22 “हे सवर्श क् तमान,् परम भु परमशे् वर
सवर्श क् तमान,् हे परम भु परमशे् वर ! उहाँ जान् नहुुन्छ, इ ाएलले जानोस ्! यिद यो िव ोह वा िवश् वास तोड्नलाई परम भकुो
िवरु मा िथयो भन,े 23 परम भलुाई प ाउनबाट आफै तकर् न यो वदेी बनाएका हौँ भने आज हामीलाई नछोड्नहुोस ्। 24 यिद
हामीले यो वदेी होमब ल, अन् नब ल वा मलेब ल चढाउनलाई िनमार्ण गरेका हौँ भन,े परम भलुे हामीलाई यसको िन म्त मलू्य
चकुाउन लगाउनभुएको होस ् । होइन! हामीले आउँदो िदनमा ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा सन्तानहरूलाई यसो भन् लान ्
भन् ने डरले हामीले यसो गर् यौ,ँ 'परम भु इ ाएलका परमशे् वरसगँ ितमीहरूको के सरोकार? 25 िकनभने परम भलुे ितमीहरू
र हामीिबच यदर्नलाई िसमान बनाउनभुएको छ । ितमीहरू रूबने र गादका मािनसहरू, ितमीहरूको परम भसुगँ कुनै सरोकार
छैन ।' 26 त्यसलैे ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा सन्तानहरूलाई परम भकुो आराधना गनर् छोड्न लगाउन सक्छन ्। त्यसलैे
हामीले भन्यौ, 'एउटा वदेी बनाऔ,ँ न त कुनै होमब ल न त कुनै ब लदानको िन म्त, 27 तर हामीपिछका हा ा पसु्ताहरूका
िन म्त हामीहरू र ितमीहरूिबच साक्षी हुनलाई, तािक हामीले हा ा होमब लहरू र हा ा मलेब लसिहत हामीले परम भकुो
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सवेा गनर् सकौ,ँ तािक ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा सन्तानहरूलाई, “परम भमुा ितमीहरूको कुनै िहस्सा छैन” भनी आउँदो
समयमा किहल्यै नभननू ्।' 28 त्यसलैे हामीले भन्यौँ, 'यिद भिवष्यमा हामीलाई वा हा ा सन्तानहरूलाई यसो भिनएमा, हामीले
भन् निेथयौ,ँ “हरे, यो वदेीको ितरूप, जनु हा ा पखुार्हरूले न त होमब ल, न त ब लदानहरूको िन म्त, तर हामीहरू र ितमीहरू
िबच गवाही हुनको िन म्त बनाए ।” 29हामी आज परम भकुो पिव वासस्थान साम ु रहकेो हा ो परम भुपरमशे् वरको वदेीभन्दा
अक वदेी होमब ल वा अन् नब ल वा ब लदानको िन म्त िनमार्ण गरेर उहाँलाई प ाउन छोडरे परम भकुो िवरु मा िव ोह गन
कुरा हामीबाट दरू होस'् ।” 30 जब पजुारी पीनहास र मािनसहरूका अगवुाहरू अथार्त ्ितनीसगँ भएका इ ाएलका कुलहरूका
मखुहरूले रूबने, गाद र मनश्शकेा मािनसहरूको कुरा सनुे । यो ितनीहरूलाई नजरमा असल लाग्यो । 31 एलाजारका छोरा

पजुारी पीनहासले रूबने, गाद र मनश्शकेा मािनसहरूलाई भन,े “आज परम भु हा ा माझमा हुनहुुन्छ भनी हामीले थाहा पायौ,ँ
िकनभने ितमीहरूले यो उहाँको िवरु मा िवश् वासलाई तोडकेा छैनौ । अिहले ितमीहरूले इ ाएलका मािनसरूलाई परम भकुो
हातबाट छुटकारा िदएका छौ ।” 32 त्यसपिछ एलाजारका छोरा पीनहास र अगवुाहरू रूबनेीहरू, गादीहरूको िगलादको
मलुकुबाट कनानको भ-ूभागमा इ ाएलका मािनसहरूकहाँ फक र ितनीहरूलाई यो समाचार ल्याए । ितनीहरूको ितवदेन
इ ाएलका मािनसहरूको नजरमा असल िथयो । 33 इ ाएलका मािनसहरूले परमशे् वरको शसंा गरे र रूबनेी र गादीहरूलाई
ितनीहरू बसोबास गरेका ठाउँबाट नष् ट पानर्लाई ितनीहरूको िवरु मा य ु गनबारे कुनै कुरा गरेनन ्। 34 रूबनेीहरू र गादीहरूले
त्यो वदेीलाई “साक्षी” नाउँ राख,े िकनभने ितनीहरूले भन,े “यो हामी र परम भु नै परमशे् वर हुनहुन्छ भन् ने िबच साक्षी छ ।”
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1 परम भलुे ितनीहरूको व रप र भएका ितनीहरूका सबै श बुाट िव ाम िदनभुएको धरैे समयपिछ यहोश ू व ृ भइसकेका

िथए । 2 यहोशलूे इ ाएलका धमर्-गरुुहरू, अगवुाहरू, न्यायकतार्हरू सबलैाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “म िनकै व ृ
भइसकेको छु । 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका खाितर यी सबै जाितलाई गन ुर्भएका सबै कुरा ितमीहरूले
दखेकेा छौ, िकनभने ितमीहरूका िन म्त लड्नहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 4 हरे, मलैे ितमीहरूलाई
प श् चममा यदर्नदे ख महासमु सम्म पिहले नै नष् ट पारेका जाितहरूका साथै ितमीहरूका कुलहरूका िन म्त उ रािधकारको
रूपमा हुन िवजय हािसल गनर् बाँकी रहकेा जाितहरू ितमीहरूलाई िदएको छु । 5 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई
धपाउनहुुने छ । उहाँले ितनीहरूलाई ितमीहरूका खाितर फ्याँक् नहुुने छ । उहाँले ितनीहरूको भ-ूभाग कब्जा गन ुर्हुने छ र
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूले ितनीहरूको भिूम अधीन गन छौ । 6 त्यसलैे िनकै
ब लयो होओ, तािक मोशाको वस्थाबाट न त दिहने न त दे िेतर नलागी सबै पालन गर । 7 त्यसलैे ितमीहरू ितमीहरूका
माझमा रहकेा जाितहरूसगँ निमिसओ वा ितनीहरूका दवेताहरूको नाउँ उच् चारण नगर, ितनीहरूको शपथ नखाओ, ितनीहरूको
आराधना नगर वा ितनीहरूलाई दण्डवत ् नगर । 8 बरु, ितमीहरूले आजको िदनसम्म गरेझै ँ ितमीहरूका परम भु परमश् वरमा
नै रिहरहो । 9 िकनभने परम भलुे ठुलो र ब लयो जाितहरूलाई ितमीहरूको साम ु धपाउनभुएको छ, आजको िदनसम्म कोही
ितमीहरूको साम ुखडा हुन सकेको छैन । 10 ितमीहरूमध्ये एक जनाले हजार जनालाई भगाउनछे, िकनभने ितमीहरूका परम भु
परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँउहाँ ितमीहरूका िन म्त लड्नहुुने छ । 11 िवशषे ध्यान दऊे, तािक ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गर 12 तर यिद ितमीहरू ितमीहरूमाझ बाँकी रहकेा यी जाितहरूसगँ लाग्यौ र पिछ ह ौ भने
वा यिद ितमीहरूले ितनीहरूसगँ अन्तर-जातीय िववाह गर् यौ भने वा यिद ितमीहरू उनीहरूसगँै आयौ र उनीहरू ितमीहरूसगँ
सबै आए भन,े 13 यो जान िक परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू माझबाट यी जाितहरूलाई धपाउनहुुने छैन । बरु,
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको यो असल भिूमबाट ितमीहरू नष् ट नभएसम्म उनीहरू ितमीहरूका
िन म्त पासो र जाल अिन ितमीहरूका पीठमा कोरार्, ितमीहरूका आखँाका किसङ्गर हुने छन ् । 14 म सबै पथृ्वीको मागर्मा
जाँद ै छु, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको बारेमा ितज्ञा गन ुर्भएको कुनै पिन असल कुरा सत्य सािबत हुन एक
शब्द पिन चकेुको छैन भनी ितमीहरूले आफ्नो सारा दय र आफ्नो सारा ाणले जान्दछौ । यी सबै कुरा ितमीहरूका िन म्त परुा
भएका छन ्। ितनमा एउटै पिन चकेुको छैन । 15 तर जसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएका
सबै वचन परुा भएको छ, त्यसरी नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको यो असल भिूमबाट ितमीहरूलाई
नष् ट नगरेसम्म परम भलुे ितमीहरूमािथ सबै खराबी ल्याउनहुुने छ । 16 यिद ितमीहरूले पालन गनर् ितमीहरूलाई उहाँले आज्ञा
गन ुर्भएको परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करार तो ौ भन,े उहाँले यो गन ुर्हुने छ । यिद ितमीहरू जान्छौ र अरू दवेताहरूको
आराधना गछ र दण्डवत ् गछ भन,े परम भकुो ोध ितमीहरूिवरु द न्कने छ र उहाँले ितमीहरूलाई िदनभुएको असल
भिूमबाट ितमीहरू चाँडै नष् ट हुने छौ ।”
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1 त्यसपिछ यहोशलूे इ ाएलका सबै कुललाई शकेममा भलेा गरे र ितनीहरूका धमर्-गरुुहरू, ितनीहरूका अगवुाहरू,

ितनीहरूका न्यायकतार्हरू र ितनीहरूका अिधकृतहरूलाई बोलाए, र ितनीहरूले आफैलाई परमशे् वरको साम ु स्ततु गरे ।
2 यहोशलूे सबै मािनसलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूका पखुार् अ ाहम र नाहोरका िपता
तरेह लामो समयअिग य ू े टस नदीपा र बस्थे र ितनीहरूले दवेताहरू पजु्दथे । 3 तर मलैे ितमीहरूका िपतालाई य ू े टस
पा रबाट कनानको भिूममा ल्याएँ र त्यसलाई त्यसको छोरा इसहाक ारा धरैे सन्तानहरू िदएँ । 4 त्यसपिछ मलैे इसहाकलाई
याकूब र एसाव िदएँ । मलैे पहाडी दशे एसावको अधीनमा िदएँ, तर याकूब र ितनका सन्तानहरू िम दशेितर तल गए ।
5 मलैे मोशा र हारूनलाई पठाएँ, र मलैे िम ीहरूमािथ िवपि ल्याएँ । त्यसपिछ मलैे ितमीहरूलाई ल्याएँ । 6 मलैे ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िम बाट ल्याएँ र ितमीहरू समु मा आयौ । िम ीहरूले लाल समु सम्म नै रथहरू र घोडाहरूसिहत ितमीहरूको
िपछा गरे । 7 जब ितमीहरूका पखुार्हरूले परम भकुो पकुारा गरे, उहाँले ितमीहरू र िम ीहरूिबच अन्धकार राख् नभुयो ।
उहाँले सम ु लाई ितनीहरूमािथ ल्याउनभुयो र ितनीहरूलाई ढाक् नभुयो । मलैे िम ीहरूलाई गरेको कुरा ितमीहरूले दखे्यौ ।
त्यसपिछ ितमीहरू मरुभिूममा लामो समयसम्म बस्यौ । 8 मलैे ितमीहरूलाई एमोरीहरूको भिूममा ल्याएँ, जो यदर्नपा र बस्थे
। उनीहरू ितमीहरूसगँ लडे र मलैे ितनीहरूलाई ितमीहरूको हातमा िदएँ । ितमीहरूले ितनीहरूको भिूम अधीन गर् यौ र मलैे
ितनीहरूलाई ितमीहरूको साम ु नष् ट गरेँ । 9 त्यसपिछ मोआबका राजा िसप् पोरका छोरा बालाक उठे र इ ाएललाई आ मण
गरे । ितनले ितमीहरूलाई सराप िदन बओरका छोरा बालामलाई बोलाए । 10 तर मलैे बालामको कुरा सिुनन ँ । वास्तवमा,
ितनले ितमीहरूलाई आिशष ् िदए । त्यसलैे मलै े ितमीहरूलाई त्यसको हातबाट छुटकारा िदएँ । 11 ितमीहरूले यदर्न तर् यौ र
यरीहोमा आयौ । यरीहोका अगवुाहरूले एमोरीहरू, प रज् जीहरू, कनानीहरू, िह ीहरू, िगगार्शीहरू, िह ीहरू, िहव्वीहरू
र यबसूीहरूसगँै ितमीहरूसगँ लडे । मलैे ितमीहरूलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदएँ र ितमीहरूको िनयन् णमा राखे ँ । 12 मलैे
ितमीहरूका अिगअिग अ रङ्गालहरू पठाएँ, जसले उनीहरूलाई र दईु जना एमोरी राजालाई धपाए । यो ितमीहरूको तरवार
वा धानवुाणले भएको िथएन । 13 मलैे ितमीहरूलाई ितमीहरूले म नगरेको भिूम, ितमीहरूले िनमार्ण नगरेका सहरहरू िदएँ,
र ितमीहरू ितनमा बस्छौ । ितमीहरूले नरोपकेो दाखबारी र जतैनूको बगैचँाको फल ितमीहरूले खान्छौ ।' 14 परम भकुो
भय मान र सारा इमानदारी र िवश् वनीयतामा उहाँको आराधना गर; ितमीहरूका पखुार्हरूले य ू े टसपा र पजुकेा दवेताहरूबाट
अलग रहो र परम भकुो आराधना गर । 15 यिद परम भकुो आराधना गनर् ितमीहरूको द ृ ष् टमा गलत दे खन्छ भन,े ितमीहरूले
कसको सवेा गन ितमीहरूका पखुार्हरूले य ू े टसपा र पजुकेा दवेताहरूको वा एमोरीहरूका दवेताहरू जसको भिूममा ितमीहरूले
बसोबास गरेका छौ । तर म र मरेो घरानाले चािह ँ परम भकुो आराधना गछ ं । 16 मािनसहरूले जवाफ िदए र भन,े “ अरू
दवेताहरूको सवेा गनर् हामी परम भलुाई किहल्यै त्याग् ने छैनौ,ँ 17 िकनभने हामीलाई र हा ा पखुार्हरूलाई िम अथार्त ्
दासत्वको घरबाट ल्याउनहुुने परम भु नै हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ, र उहाँले हा ो द ृ ष् टमा ठुला-ठुला िचन्हका कामहरू
गन ुर्भयो, हामी िहडँकेा सबै मागर्मा र हामीले पार गरेका सबै जाितमाझ हामीलाई सरुक्षा िदनभुयो । 18 त्यसपिछ त्यो भिूममा
बसोबास गन एमोरीहरूलगायत सबै मािनसलाई हा ो साम ु धपाउनभुयो । त्यसलैे हामी पिन परम भकुो सवेा गछ ं िकनिक
उहाँ हा ो परमशे् वर हुनहुुन्छ । 19 तर यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले परम भकुो सवेा गनर् सक् दनैौ, िकनभने उहाँ
पिव हुनहुुन्छ, उहाँ डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ; उहाँले ितमीहरूका पाप र अपराधलाई क्षमा गन ुर्हुने छैन । 20 यिद ितमीहरूले
परम भलुाई त्याग्यौ र िवदशेी दवेताहरू पजु्यौ भने उहाँ फकर् नहुुने छ र ितमीहरूलाई हािन गन ुर्हुने छ । उहाँले ितमीहरूलाई
असल गन ुर्भएपिछ ितमीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ ।” 21 तर मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “होइन, हामी परम भकुो आराधना
गन छौँ । 22 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले परम भकुो आराधना गन छौ भनी आफैले चनुकेा छौ भनी
ितमीहरूको िवरु मा ितमीहरू आफै साक्षीहरू हौ । ितनीहरूले भन,े “हामी साक्षी छौँ ।” 23 “अिहले ितमीहरूसगँ भएका
िवदशेी दवेताहरू फ्याँक, र ितमीहरूका हृदय परम भु इ ाएलितर फकार्ओ ।” 24 मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “हामीले
परम भु हा ा परमशे् वको नै आराधना गन छौँ । हामी उहाँको सोर सनु् ने छौँ । 25 यहोशलूे त्यस िदन मािनसहरूसगँ करार
बाँध े । ितनले त्यस िदन आदशेहरू र वस्थाहरू िदए । 26 यहोशलूे यी वचनहरूलाई परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकमा
लखेे । ितनले ठुलो ढुङ्गा लए र यसलाई परम भकुो निजकको पिव वासस्थान निजकै रुखमिुन खडा गरे । 27 यहोशलूे
सबै मािनसलाई भन,े “हरे, यो ढुङ्गा ितमीहरूको िवरु मा गवाही हुने छ । परम भलुे हामीलाई भन् नभुएका सबै कुरा यसले
सनुकेो छ । त्यसलैे ितमीहरूले ितमीहरूका परमशे् वरलाई त्याग् यौ भन,े यो ितमीहरूका िवरु गवाही हुने छ । 28 यहोशलूे
मािनसहरूलाई हरेकको आ-आफ्ना उ रािधकारमा पठाए । 29 यी सबै कुरा भएपिछ ननूका छोरा यहोश ू ११० वषर्को उमरेमा
मरे । 30 ितनीहरूले ितनलाई आफ् नै अशंको िसमानािभ अथार्त ् ितम् नथ-सरेामा नै गाड,े जनुचािह ँ ए ाइमको पहाडी दशे,
गास पवर्त हो । 31 इ ाएलले यहोश ू र ितनीभन्दा पिछसम्म बाँचकेा धमर्-गरुुहरूको जीवनकालभ र परम भकुो आराधना
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गरे, जसले परम भलुे इ ाएलका िन म्त गन ुर्भएका सबै कुराको अनभुव गरेका िथए । 32 इ ाएलका मािनसहरूले िम बाट
ल्याएका योसफेका हड् डीहरूलाई ितनीहरूले शकेममा गाड,े त्यो याकूबले शकेमका िपता हमोरका छोराहरूबाट िकनकेा िथए
। ितनले यो एक सय चाँदीका टु ामा िकने र यो योसफेका सन्तानहरूको उ रािधकार बन्यो । 33 हारूनका छोरा एलाजार पिन
मरे । ितनीहरूले ितनलाई िगबा अथार्त ् ितनका छोरा पीनहासको सहरमा गाड,े जनु ितनलाई िदइएको िथयो । यो ए ाइमको
पहाडी दशेमा िथयो ।
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न्यायकतार्हरूको पसु्तक
1 यहोशकूो मतृ्यपुिछ, इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई यसो भनरे सोध,े “हा ा िन म्त कनानीहरूका िवरु मा य ु

लड् नलाई ितनीहरूलाई पिहला कसले आ मण गन ुर्पछर् ?” 2 परम भलुे भन् नभुयो, “यहूदाले आ मण गनछ । हरे, मलैे
ितनीहरूलाई यस दशेमािथ अिधकार िदएको छु ।” 3 यहूदाका मािनसहरूले आफ्ना दाजभुाइ िशिमयोनीहरूलाई यसो भन,े
“हामीलाई िदइएको इलाकामा हामीसगँ आओ, यसरी कनानीहरूका िवरु हामीले एकसाथ य ु लड् न सक् छौं । त् यसरी नै
हामी पिन ितमीहरूलाई िदइएको इलाकामा ितमीहरूसगँ जानछेौं ।” यसलैे िशिमयोनी कुल ितनीहरूसगँ गए । 4 यहूदाका
मािनसहरूले आ मण गरे, र परम भलुे ितनीहरूलाई कनानीहरू र प रज् जीहरूमािथ िवजय िदनभुयो । ितनीहरूले बजेकेमा
ितनीहरूका दश हजार जनालाई मारे । 5 ितनीहरूले बजेकेमा अदोनी-बजेकेलाई भे ाए, र उनको िवरु ितनीहरू लड,े अिन
कनानीहरू र प रज् जीहरूलाई परास्त गरे । 6 तर अदोनी-बजेके भाग,े र ितनीहरूले उनलाई लखटेे र समाए, र ितनीहरूले उनका
हात र खु ाका बढुी औंला का टिदए । 7 अदोनी-बजेकेले भन,े “हात र खु ाका बढुी औंला का टएका स री जना राजाले
मरेो टेिबलको मिुनबाट आफ् नो िन म्त भोजन बाटुल् थे । मलैे जस्तो गरेको िथएँ, परमशे् वरले मलाई त्यस्तै गन ुर्भएको छ ।”
ितनीहरूले उनलाई यरूशलमेमा ल्याए, र उनी त्यहीं मरे । 8यहूदाका मािनसहरू यरूशलमे सहरको िवरु मा य ु गरे र त्यसलाई
कब्जामा लए । ितनीहरूले त्यो सहरलाई तरवारको धारले आ मण गरे र त्यसमा आगो लगाइिदए । 9 त्यसपिछ, यहूदाका
मािनसहरू पहाडी दशे, नगेवे र प श् चमी पहाडका फेदीहरूमा बसोबास गन कनानीहरूकहाँ य ु गनर् गए । 10यहूदा हे ोनमा बस् ने
(हे ोनको नाउँ पिहला िकयर्त-अबार् िथयो) कनानीहरूतफर् अगािड बढ,े र ितनीहरूले शशे,ै अहीमन, र तल्मलैाई परास्त गरे ।
11 त्यहाँबाट यहूदाका मािनसहरू दबीरका बािसन्दाहरूतफर् अिग बढे (पिहला दबीरको नाउँ िकयर्त-सपेरे िथयो) । 12कालबेले
भन,े “जसले िकयर्त-सपेरेलाई आ मण गछर् र त्यसलाई लन् छ, त्यसको पत् नी हुनलाई मरेी छोरी अक्सालाई म िदनछुे ।”
13 कालबेका भाइ कनजका छोरा, ओ त् नएलले दबीरमािथ कब्जा गरे, यसलैे कालबेले आफ्नी छोरी अक्सा ितनकी पत् नी
हुनलाई िदए । 14 चाँडै नै अक्सा ओ त् नएलकहाँ आइन,् र आफ्ना बबुासगँ ितनको िन म्त एउटा जिमन मािगिदनलाई िबन्ती
ग रन ्। ितनी आफ्नो गधाबाट तल झद गदार्, कालबेले ितनलाई सोध,े “ित ो िन म्त म के गनर् सक् छु?” 15 ितनले उनलाई
भिनन,् “मलाई एउटा आिशष ्िदनहुोस ्। तपाईंले मलाई नगेवेको भिूम िदनभुएको छ, मलाई पानीका मलूहरू पिन िदनहुोस ्।”
यसलैे कालबेले ितनलाई मािथल्लो र तल्लो पानीका मलूहरू िदए । 16 मोशाका ससरुाका वशं, केनीहरू खजरूका रूखहरूको
सहरबाट आरादको निजक यहूदाको उजाड-स् थानमा त्यहाँका मािनसहरूसगँ बस् न गए, जनु नगेवेमा पछर् । 17 यहूदाका
मािनसहरू आफ्ना दाजभुाइ िशिमयोनका मािनसहरूसगँ गए र ितनीहरूले सपतमा बसोबास गन कनानीहरूलाई आ मण गरे
र त्यसलाई पणूर् रूपमा नाश गरे । त्यस सहरको नाउँ होमार् िथयो । 18 यहूदाका मािनसहरूले गाजा र त्यसको आसपासको
क्षे , अश्कलोन र त्यसको आसपासको क्षे , अिन ए ोन र त्यसको आसपासको क्षे पिन कब्जा गरे । 19 परम भु यहूदाका
मािनसहरूसगँ हुनहुुन्थ्यो र ितनीहरूले पहाडी दशेमािथ अिधकार गरे, तर ितनीहरूले मदैानका बािसन्दाहरूलाई बािहर िनकाल्न
सकेनन,् िकनभने ितनीहरूसगँ फलामका रथहरू िथए । 20 कालबेलाई हे ोन िदइयो (मोशाले भनझेैं), र ितनले त्यहाँबाट
अनाकका ितन जना छोरालाई बािहर िनकाले । 21 तर बने्यामीनका मािनसहरूले यरूशलमेमा बसोबास गन यबसूीहरूलाई
बािहर िनकालनेन ्। यसलैे यरूशलमेमा आजको िदनसम्मै यबसूीहरू बने्यामीनका मािनसहरूसगँ बसोबास गद आएका छन ्।
22योसफेका घरानाले बथेलेलाई आ मण गनर्को िन म्त तयारी गरे, र परम भु ितनीहरूसगँ हुनहुुन्थ्यो । 23 ितनीहरूले बथेलेमा
जाससुी गनर् मािनसहरू पठाए (त्यो सहरलाई पिहला लजू भिनन्थ्यो) । 24 ती जाससुहरूले सहरबाट एक जना मािनस बािहर
िनस्कँदै गरेको दखे,े र ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “सहरिभ कसरी वशे गन भनरे कृपया हामीलाई दखेाउनहुोस,् र तपाईं ित
हामी दयाल ु हुनछेौं ।” 25 उसले ितनीहरूलाई त्यो सहरिभ जाने बाटो दखेायो, र यसलैे ितनीहरूले त्यो सहरलाई तरवारको
धारले आ मण गरे, तर ितनीहरूले त्यस मािनस र उसका जम्मै प रवारलाई जान िदए । 26 तब त्यो मािनस िह ीहरूको दशेमा
गयो र एउटा सहर िनमार्ण गर् यो अिन त्यसलाई लजू नाउँ िदयो, र आजसम्मै त् यसको नाउँ हो । 27 मनश्शकेा मािनसहरूले बथे-
शान, तानाक, डोर, ियबलाम, र मगी ो र ती सबकैा गाउहँरूमा बसोबास गनहरूलाई बािहर िनकालनेन,् िकनभने कनानीहरूले
ती ठाउँहरूमा बस् ने पक् का गरेका िथए । 28 जब इ ाएल श शाली भ ए, ितनीहरूले कनानीहरूलाई आफ्नो िन म्त कडा
प र मले सवेा गनर् लगाए, तर ितनीहरूलाई किहल्यै पिन पणूर् रूपमा बािहर िनकालनेन ् । 29 ए ाइमले गजेरेमा बसोबास
गन कनानीहरूलाई बािहर िनकालनेन,् यसलैे कनानीहरू गजेरेमा ितनीहरूका माझमा नै बसोबास गरे । 30 जबलूनूले िक ोन
वा नहलोलमा बसोबास गन मािनसहरूलाई बािहर िनकालनेन,् र यसलैे कनानीहरू ितनीहरूका माझमा नै बसोबास गरे, तर
जबलूनूले कनानीहरूलाई कडा प र मसगँ ितनीहरूहरूको सवेा गनर् लगाए । 31आशरेले अक् को, सीदोन,अहलाब,अक्जीब,



1:32 184 न्यायकतार्हरू 2:23

हलेवा, अपके, र रहोबमा बसोबास गन मािनसहरूलाई बािहर िनकालनेन ्। 32 यसकैारण आशरेको कुल कनानीहरूसगँ (जो
त्यस दशेमा बसोबास गथ) बसोबास गरे, िकनभने ितनीहरूले उनीहरूलाई बािहर िनकालनेन ् । 33 नप् तालीका कुलले बथे-
शमेशे र बथे-अनातमा बसोबास गनहरूलाई बािहर िनकालनेन ् । यसलैे नप् तालीको कुल कनानीहरूका (ती मािनसहरू जो
त्यस दशेमा बसोबास गथ) िबचमा बसोबास गरे । तथािप बथे-शमेशे र बथे-अनातका बािसन्दाहरूलाई नप् तलीको िन म्त
कडा प र म गनर् लगाइयो । 34 एमोरीहरूले दानका कुललाई पहाडी दशेमा बसोबास गनर् बाध् ये पारे, र ितनीहरूलाई तल
मदैान आउन िदएनन ्। 35 यसलैे एमोरीहरू हरेेस पवर्त, अय्यालोन, र शाल्बीममा बसोबास गरे, तर योसफेका घरानाको सनै्य
श ले ितनीहरूलाई परास्त गर् यो, र ितनीहरूलाई कडा प र मले उनीहरूको सवेा गनर् लगाइयो । 36 एमोरीहरूको िसमाना
अ ब्बीमको उकालोदे ख पहाडी दशे सलेादे ख मािथसम्म पथ्य ।

2
1 परम भकुा दतू िगलगालबाट मािथ बोकीममा गए, र भन,े “मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याएँ, र ितमीहरूका

पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी मलैे ितज्ञा गरेको दशेमा ल्याएँ । मलैे भनें, ‘ितमीहरूसगँको मरेो करारलाई म किहल्यै तोड्नछैेन ँ ।
2 यस दशेमा बस् नहेरूसगँ ितमीहरूले कुनै करार गन ुर्हुदँनै । ितमीहरूले ितनीहरूका वदेीहरू भत्कानपुछर् ।’ तर ितमीहरूले मरेो
आज्ञा पालन गरेका छैनौ । ितमीहरूले यो के गरेका छौ? 3 यसलैे म अब भन्छु, ‘ितमीहरूको अिगबाट म कनानीहरूलाई
बािहर िनकाल्नछैेन,ँ तर ितनीहरू ितमीहरूका व रप रका काँढाहरू हुनछेन,् र ितनीहरूका दवेताहरू ितमीहरूका िन म्त पासो
बन् नछेन ्।’ ” 4जब परम भकुा दतूले यी वचन इ ाएलका सबै मािनसलाई भन,े तब मािनसहरू िचच् चाए र रोए । 5 ितनीहरूले
त्यस ठाउँलाई बोकीम नाउँ िदए । त्यहाँ ितनीहरूले परम भकुो िन म्त ब लदान चढाए । 6 अब यहोशलूे मािनसहरूलाई आ-
आफ्नो बाटोमा पठाएका िथए, इ ाएलका मािनसहरू आ-आफ्नो जिमनमािथ अिधकार गनर् ती ठाउँहरूमा गए । 7 यहोश ू र
ितनीपिछ पिन बाँचकेा धमर्-गरुुहरू जसले परम भलुे इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका सबै महान ्कामलाई दखेकेा िथए, ितनीहरूले
आफ् नो जीवनकालभ र नै परम भकुो सवेा गरे । 8 परम भकुा सवेक ननूका छोरा यहोशकूो ११० वषर्को उमरेमा मतृ् य ु भयो ।
9 ितनीहरूले उनलाई गाश पवर्तको उ रप , ए ाइमको पहाडी दशे, ितम्नथ-हरेेसमा उनको अिधकारमा िदइएको जिमनको
िसमानािभ गाडे । 10 त्यस पसु्ताका सबै जना आफ् ना पखुार्हरूसगँै िमले । ितनीहरू पिछ परम भु र उहाँले इ ाएलको िन म्त
गन ुर्भएका कामको बारेमा जानकारी नभएका अक पसु्ता खडा भयो । 11 इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे
कुरा दषु् ट िथयो त्यही गरे र ितनीहरूले बाल दवेताको सवेा गरे । 12 ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याउनहुुने
ितनीहरूका पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरसगँ ितनीहरूले सम्बन्ध तोडे । ितनीहरूले अन्य दवेताहरू, ितनीहरूका व रप र
भएका मािनसहरूका दवेताहरूलाई प ाए, र ितनीहरूलाई उनीहरूलाई ढोगे । ितनीहरूले परम भलुाई ोिधत बनाए िकनभन,े
13 ितनीहरू परम भबुाट टाढा भए, र बाल तथा अश्तोरेत दवेताको पजुा गरे । 14 परम भकुो ोध इ ाएलको िवरु मा
द न्कयो, र उहाँले ितनीहरूलाई ितनीहरूका धन-सम्पि लटु्ने लटेुराहरूकहाँ समु्पनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई दासहरूझैं
बिेचिदनभुयो र ितनीहरू व रप रबाट श हुरूले घे रए, यसरी ितनीहरूले आफ्ना श हुरूबाट आफैलाई बचाउन सकेनन ् ।
15 जहाँ-जहाँ इ ाएल य ु को िन म्त गए, परम भलुे ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूलाई परास्त गनर्को िन म्त उहाँको
हात ितनीहरूको िवरु िथयो, र ितनीहरू अत् यन् तै सकसमा परे । 16 त् यसपिछ परम भलुे न्यायकतार्हरू खडा गन ुर्भयो, जसले
ितनीहरूका धन-सम्पि लटु्नहेरूका हातबाट ितनीहरूलाई बचाए । 17 तापिन ितनीहरूले आफ्ना न्यायकतार्हरूका कुरा
सनुनेन ्। ितनीहरू परम भु ित िवश् वासहीन भए र आफूलाई वशे्याहरूझैं अन्य दवेताहरूकहाँ समु्पे र ितनीहरूको पजुा गरे ।
परम भकुा आज्ञाहरू पालन गन ितनीहरूका पखुार्हरूले िजएका मागर्बाट ितनीहरू चाँडै नै तकर गए र आफ्ना पखुार्हरूले झैं
ितनीहरूले गरेनन ्। 18 जब परम भलुे ितनीहरूका िन म्त न्यायकतार्हरू खडा गन ुर्भयो, ती न्यायकतार्हरू बाँचनु्जले परम भलुे
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्भयो र ितनीहरूका श हुरूका हातबाट ितनीहरूलाई बचाउनभुयो । ितनीहरूलाई अत् याचार गन र
कष् ट िदनहेरूका कारणले ितनीहरूले िचत्कार गदार् परम भलुे ितनीहरूमािथ दया दखेाउनभुयो । 19 तर न्यायकतार् मरेपिछ,
ितनीहरू खराब बाटोतफर् लाग्थे र ितनीहरूका पखुार्हरूले गरेकाभन्दा पिन ष् ट कामहरू गथ । ितनीहरू अन्य दवेताहरूको सवेा
गनर् र ितनीहरूको पजुा गनर् ितनीहरूको पिछ लाग्थे । ितनीहरूले आफ्ना कुनै पिन दषु् ट काम वा ितनीहरूका हठी चालहरूलाई
त्याग् न इन्कार गरे । 20 परम भकुो ोध इ ाएलको िवरु मा द न्कयो । उहाँले भन् नभुयो, “यस जाितले मलैे ितनीहरूका
पखुार्लाई िदएको मरेा करारका शतर्हरूलाई तोडकेा हुनाले र ितनीहरूले मरेा आज्ञा पालन नगरेका हुनाल,े 21 यहोश ू मतृ् य ु
हुदँा, त्यसले बाँकी छोडकेा सबै जाितलाई म अबदे ख उसो ितनीहरूका सामबुाट धपाउनछैेन ँ । 22 इ ाएलका मािनसहरू
आफ् ना पखुार्हरूले झै परम भकुो मागर्लाई प ाएर ती मागर्मा िहडं्नछेन ्या छैनन ्भनरे जाँच्नको िन म्त म यसो गनछु ।”
23 यसकारण परम भलुे ती जाितहरूलाई छोिडिदनभुयो र ितनीहरूलाई तरुुन्तै धपाउनभुएन र यहोशकूो हातमा समु्पनभुएन ।
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1 यित बलेा इ ाएलको अथार्त ्कनानमा लिडएका कुनै पिन य ु को अनभुव नभएका इ ाएलका हरेक व् य क् तको जाँच
गनर्लाई परम भलुे यी जाितहरूलाई छोिडिदनभुयो । 2 (य ु को िवषयमा पिहलेजानकरी नभएका इ ाएलीहरूका नयाँ पसु्तालाई
त्यसबारे िसकाउन उहाँले यसो गन ुर्भयो ।) 3 ती जाितहरू यी नै हुन:् प लश्तीहरूका पाँच राजाहरू, सबै कनानीहरू, सीदोनीहरू,
र लबेनानका पवर्तहरूमा बाल-हम नदे ख हमात-पाससम्म बस् ने िहव्वीहरू । 4 इ ाएलको जाँच गनर्, अिन परम भलुे मोशा ारा
ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदनभुएका आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गछर्न ् िक गदनन ्भनरे िन श् चत रूपमा थाहा पाउनलाई यी
जाितहरूलाई छोिडएको िथयो । 5 यसलैे इ ाएलका मािनसहरू कनानीहरू, िह ीहरू, एमोरीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू, र
यबसूीहरूसगँै बसोबास गरे । 6 ितनीहरूका छोरीहरूलाई उनीहरूले आफ्ना पत् नीहरू बनाएर ल्याए, र उनीहरूका आफ्ना
छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई िदए र ितनीहरूका उनीहरूका दवेताहरूका सवेा गरे । 7 परम भकुो नजरमा जे कुरा
दषु् ट िथयो, इ ाएलका मािनसहरूले त्यही गरे र परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई िबस । ितनीहरूले बाल दवेताहरू र अशरेा
दवेीहरूका पजुा गरे । 8यसकारण इ ाएलको िवरु परम भकुो ोध आगोझैं द न्कयो, र उहाँले ितनीहरूलाई अराम नाहारैमका
राजा कूशन- रशातमैको हातमा बिेचिदनभुयो । इ ाएलका मािनसहरूले आठ वषर्सम् म कूशन- रशातमैको सवेा गरे । 9 जब
इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारे, इ ाएलका मािनसहरूलाई सहायता गन र ितनीहरूलाई बचाउने कोही एक
जनालाई परम भलुे खडा गन ुर्भयोः उनी कनाजका छोरा ओ त् नएल (कालबेका भाइ) िथए । 10 परम भकुो आत्माले उनलाई
श िदनभुयो, र उनले इ ाएलको न्याय गरे र उनी य ु मा गए । परम भलुे उनलाई अरामका राजा कूशन- रशातमैमािथ
िवजय िदनभुयो । ओ त् नएलका हातले नै कूशन- रशातमैलाई परास्त गरे । 11 दशेमा चा लस वषर्सम्म शा न्त भयो । त्यसपिछ
कनजका छोरा ओ त् नएलको मतृ्य ु भयो । 12 त्यसपिछ, इ ाएलीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो, फे र
त्यही गरे, र परम भलुे मोआबका राजा एग्लोनलाई इ ाएलीहरूमािथ अिधकार गनर् िदनभुयो । 13 एग्लोन अम्मोनीहरू र
अमालकेीहरूसगँ िमले र ितनीहरू गए र इ ाएललाई हराए,अिन खजरूका रूखहरूको सहरमािथ अिधकार गरे । 14 इ ाएलका
मािनसहरूले अठार वषर्सम् म मोआबका राजा एग्लोनको सवेा गरे । 15 जब इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो पकुारा गरे,
ितनीहरूलाई सहायता गनर्लाई परम भलुे कोही एक जना बने्यािमनी गरेाका छोरा दे े हात चलाउने मािनस एहूदलाई खडा
गन ुर्भयो । इ ाएलका मािनसहरूले उनको साथमा मोआबका राजा एग्लोनकहाँ कर पठाए । 16 एहूदले आफ्नो िन म्त एक
हात लामो दईु धारे तरवार बनाए । त् यो ितनले आफ्नो दािहने जाँघमा आफ् नो लगुािभ बाँध े । 17 ितनले मोआबका राजा
एग्लोनलाई त्यो कर ितरे । (एग्लोन धरैे मोटो मािनस िथए ।) 18 एहूदले कर ित रसकेपिछ, ती ल्याउनहेरूसगँै उनी फक ।
19 िगलगालको निजक कँुदरे बनाएका मिुतर्हरूको ठाउँमा जसै एहूद पगु,े उनी फक र िफतार् गए, र भन,े “मरेा राजा, तपाईंको
िन म्त मसगँ एउटा गपु् त सन्दशे छ ।” एग्लोनले भन,े “शान्त होओ!” यसलैे उनको सवेा गन सबलैे त्यो कोठा छोडरे बािहर गए
। 20 एहूद ितनीकहाँ आए । राजाचािहं मािथल्लो शीतल कक्षमा एक्लै बिसरहकेा िथए । एहूदले भन,े “मसगँ तपाईंको िन म्त
परमशे् वरको एउटा सन्दशे छ ।” राजा आफ्नो ठाउँबाट उठे । 21 एहूदले आफ्नो दे े हातले आफ् नो दािहने जाँघबाट तरवार
िझके, र त् यो ितनले राजाको शरीरमा रोिपिदए । 22 त्यो तरवार बींडिसतै िछर् यो । उनको पिछ ल्तरबाट त्यो तरवारको टुप्पो
िन स्कयो र बोसोले त्यसलाई ढाक्यो, अिन एहूदले उनको पटेबाट त्यो तरवार िझकेनन ्। 23 त्यसपिछ एहूद कौसीमा िनस्के
र मािथल्लो कक्षका आफू पछािडका ढोकाहरू थिुनिदए र ताल्चा लगाइिदए । 24 एहूद गइसकेपिछ, राजाका सवेकहरू आए
। ितनीहरूले मािथल्लो कक्षका ढोकाहरूमा ताल्चा लागकेो दखेे । यसलैे ितनीहरूले िवचार गरे, “पक् कै पिन उहाँ मािथल्लो
शीतल कक्षमा िदसा ग ररहनभुएको होला ।” 25 राजाले मािथल्लो कक्षका ढोकाहरू नखोलपेिछ, आफ्नो िजम्मवेारी परुा
नगरेकोझैं ितनीहरूलाई महससु भएको हुनाले ितनीहरूलाई िचन्ता भयो । यसलैे ितनीहरूले साँचो लए र ढोकाहरू खोल,े
र आफ्ना मा लकलाई भइँुमा मतृ अवस्थामा ढलकेो दखेे । 26 अब के गन भनरे सवेकहरू कु ररहकेा बलेा, एहूद भागरे
कँुदरे बनाइएका मिुतर्हरू भएका ठाउँभन्दा पर पगु,े र उनी सीरामा भागे । 27 जब उनी आइपगु,े उनले ए ाइमको पहाडी
दशेमा तरुही फुके । त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू उनीसगँै पहाडहरूबाट तल ओल, र उनले ितनीहरूलाई नतेतृ्व गरे ।
28 उनले ितनीहरूलाई भन,े “मरेो पिछ लाग, िकनिक परम भलुे ितमीहरूका श ु मोआबीहरूलाई परास्त गनर् लाग् नभुएको
छ ।” ितनीहरू उनको पिछ लागे र ितनीहरूले मोआबीहरूबाट यदर्नका जघँारहरू लए, र ितनीहरूले कसलैाई पिन त्यो नदी
तनर् िदएनन ्। 29 त्यस बलेा ितनीहरूले मोआबका दश हजार मािनसहरूलाई मरे, र ितनीहरू सबै ब लया र सक्षम मािनसहरू
िथए । एउटा पिन उम्केन । 30 यसलैे त्यस िदन मोआब इ ाएलको शासनको अधीनमा आयो, र दशेमा असी वषर्सम्म शा न्त
भयो । 31 एहूदपिछ अनातका छोरा शमगर अकार् न्यायकतार् भए जसले पाल्त ु पश ु धपाउने लौरोले प लश्तीहरूका छ सय
मािनसहरूलाई मरे । उनले इ ाएललाई खतराबाट पिन छुट्कारा िदए ।
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4
1 एहूद मरेपिछ, परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो, इ ाएलका मािनसहरूले फे र त्यही गरे । 2 परम भलुे

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

5
1 त्यो िदन दबोरा र अबीनोअमका छोरा बाराकले यो गीत गाए: 2 “जब अगवुाहरूले इ ाएललाई नतेतृ्व गछर्न,् जब

मािनसहरू य ु को िन म्त स् वइच् छाले राजी हुन्छन,् तब हामी परम भकुो शसंा गछ !ं 3 ए राजाहरू, सनु! ए अगवुाहरू
ध्यान दओे! म परम भकुो िन म्त गाउनछुे । म इ ाएलका परम भु परमशे् वरको शसंा गाउनछुे । 4 हे परम भ,ु जब तपाईं
सइेरबाट बािहर िनस्कनभुयो, जब तपाईं एदोमबाट िहडं्नभुयो, तब पथृ्वी काँप् यो, र आकाश पिन थरथर डरायो । अिन
बादलहरूले पानी झारे । 5 परम भकुो महुारको साम ु पहाडहरू थरथर डराए । इ ाएलका परम भु परमशे् वरको महुारको साम ु
िसनै पवर्त पिन थरथर काँप् यो । 6 शमगर (अनातका छोरा) को समयमा, याएलको समयमा, मलु बाटोहरू त्यािगएका िथए,
अिन पदया ीहरूले घमुाउरा बाटोहरू मा योग गरे । 7 म, दबोरा, इ ाएलकी आमाको रूपमा खडा नभएसम्म, इ ाएलका
गाउहँरूमा थोरै मािनसहरू मा िथए! 8 जब ितनीहरूले नयाँ दवेताहरू चनु,े तब त् यहाँ सहरका मलु ढोकाहरूमा य ु हुन् थ् यो र
पिन त्यहाँ इ ाएलमा भएका चा लस हजार जनासगँ कुनै ढाल वा भालाहरू दे खएन । 9 मरेो हृदय इ ाएलका कमाण् डरहरू र
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स् वइच् छाले सवेा गन मािनसहरू ित छ । ितनीहरूका िन म्त हामी परम भकुो शसंा गछ !ं 10 ए सतेा गधाहरूमा बसरे सवार
हुनहेरू, िप ुँका राडीहरूमा बस् नहेरू र सडकमा िहडं्नहेरू हो, यसको बारेमा िवचार गर । 11 पधँरेाहरूमा गीत गाउनहेरूका
सोर सनु । त्यहाँ ितनीहरू फे र पिन परम भकुा धािमर्क कामहरू, र इ ाएलमा उहाँका यो ाहरूका धािमर्क कामहरूका बारेमा
बताउछँन ्। अिन परम भकुा मािनसहरू सहरका वशे ारहरूितर लागे । 12 उठ, उठ दबोरा! उठ, उठ, एउटा गीत गाऊ! ए
बाराक, ए अबीनोअमका छोरा, उठ, र आफ्ना कैदीहरूलाई समाऊ । 13 तब बाँचकेाहरू कु लनहरूकहाँ आए । परम भकुा
मािनसहरू यो ाहरूसगँ मकहाँ तल आए । 14 ितनीहरू ए ाइमबाट आए, जसको जग अमालकेमा छ । बने्यामीनका मािनसहरू
ितमीहरूका पिछ आए । माकीरबाट कमाण् डरहरू, र जबलूनूबाट अिधकारीका लौरो लनहेरू तल आए । 15 इस्साखारका
मरेा राजकुमारहरू दबोरािसत िथए । र इस्साखार बाराकिसत िथए उनको पिछ-पिछ उनको कमाण् डमा ितनीहरू बसेीमा गए ।
रूबनेका कुलहरूका माझमा हृदय खोज्ने काम धरैे भयो । 16 गोठालाहरूले आफ्ना बगालको िन म्त बाँसरुी बजाएको सनु्द,ै
ितमीहरू िकन आगोका व रप र बस्यौ? रूबनेका कुलहरूका बारेमा हृदय खोज्ने काम धरैे भयो । 17 िगलाद यदर्नको पा रप
नै बस् यो । अिन दान, ऊ जहाजहरूमा िकन घिुमरह् यो? आशरे समु िकनारमा नै रह् यो र आफ् ना बन्दरगाहहरूको निजक बस् यो
। 18जबलूनू यस्तो कुल िथयो जसले मतृ्यकुो साम ुआफ्नो ाण जो खममा पाथ्य , र नप् तालीले पिन य ु को मदैानमा त् यसै गर् यो
। 19 राजाहरू आए, ितनीहरू य ु लडे । कनानका राजाहरू मिग ोका खोलाहारू निजक तानाकमा य ु लडे । तर ितनीहरूले
लटुको रूपमा कुनै चाँदी लगनेन ्। 20 आकाशबाट ताराहरू य ु लड,े आकाशमा ितनीहरूका मागर्हरूबाट ितनीहरू सीसराको
िवरु मा य ु लडे । 21 कीशोन खोलाले ितनीहरूलाई बगायो, त्यो परुानो खोला, कीशोन खोला । ए मरेो ाण, िनरन् तर िहडं,
शाहसी हो! 22 तब घोडाहरूका टापहरूका आवाज, त् यसका श शालीहरू कुदकेो आवाज आयो । 23 परम भकुा दतूले
भन् छन,् ‘मरेोजलाई सराप!’ ‘त्यसमा बसोबास गनहरूलाई िनश् चय नै सराप! िकनभने श शाली यो ाहरूसगँको य ु मा,
ितनीहरू परम भलुाई सहायता गनर् आएनन ् ।’ 24 सबै स् ीहरूमा याएल धरैे आिशिषत िछन,् याएल (केनी हबेरेकी पत् नी),
पालहरूमा बस् ने सबै स् ीहरूमा ितनी धरैे आिशिषत िछन ् । 25 त्यो मािनसले ितनीसगँ पानी माग्यो, र ितनले उसलाई दधू
िदईन ्। ितनले त्यसको िन म्त राजकुमारहरूलाई सहुाउदँो मक्खन रा खएको भोजन ल्याइन ्। 26 ितनले आफ्नो हात पालको
कीलामा रा खन,् र आफ्नो दािहने हात मङु् ोमा रा खन ् । त्यही मङु् ोले ितनले सीसरालाई िहकार्इन,् ितनले त्यसको िशर
कुच् याइन ्। त्यसको कन्चटलाई छेडरे ितनले त्यसको खप्परलाई टु ा-टु ा पा रन ्। 27 ितनका पाउनरे त्यो मर् यो, त्यो त्यहीं
ढल्यो, र त्यहीं ढ लरह् यो । ितनका पाउका िबचमा त्यो ढल्यो । जहाँ त्यो ढल्यो, त्यहीं ु रतािसत मा रयो । 28 सीसराकी
आमाले झ्यालबाट हे रन ् र पीडामा िचच्याएर ितनले भिनन,् ‘उसको रथ आउनलाई िकन यित िढलो भयो? उसका रथहरू
तान् ने घोडाहरूका खु ा बजकेो आवाज िकन आएन?’ 29 ितनका राजकुमारीमध् ये सबभैन्दा ब ु मान्ले जवाफ िदइन,् र ितनले
आफैं लाई उही जवाफ िदइन ् । 30 ‘के ितनीहरूले लटुका सामान पाएर आपसमा बाँडकेा छैनन ् र? हरेक मािनसको िन म्त
एउटा कोख, वा दईुवटा कोख । सीसराको िन म्त रङ् गाइएका कपडाहरू, र ब ु ा भएका रङ् गाइएका कपडाहरूका लटुहरू,
लटेुराहरूका िन म्त दईुवटा ब ु ा भएका रङ् गाइएका कपडाहरू?’ 31 यसलै,े हे परम भ,ु तपाईंका सबै श हुरू नाश होऊन!्
तर तपाईंका िम हरू आफ्नो श मा उदाएको सयुर्झैं होऊन ्।” त् यसपिछ दशेमा चा लस वषर्सम् म शा न्त भयो ।

6
1 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो इ ाएलीहरूले त्यही गरे, र उहाँले ितनीहरूलाई सात वषर्सम् म िम ानीका हातमा

स ु म्पिदनभुयो । 2 िम ानीको श ले इ ाएललाई अत् याचार गर् यो । िम ानीका कारणले इ ाएलका मािनसहरूले पहाडका
ओडारहरू, गफुाहरू, र िकल् लाहरू बस् न लागे । 3 यस् तो भयो, जित बलेा इ ाएलीहरूले आफ् ना बालीहरू लगाउथँ,े त् यित
बलेा िम ानीहरू र अमालकेीहरू र पवूर्का मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई आ मण गथ । 4 ितनीहरूले दशेमा आफ्ना सनेा
तयार गथ, र गाजासम्मै सबै बालीहरू नष् ट गथ । ितनीहरूले इ ाएलमा भोजन, भडेाहरू, गाइवस्त ु वा गधाहरू केही
पिन छोड्दनैथे । 5 ितनीहरूले आफ् ना पाल्त ु वस्तहुरू र पालहरू लएर आउँदा, ितनीहरू सलहहरूका हुलझैं हुन् थ,े र
ितनीहरूका मािनसहरू र ऊँटहरू गन् न असम्भव हुन्थ्यो । त्यस दशेलाई नष् ट गनर्को िन म्त ितनीहरूले आ मण गथ ।
6 िम ानीहरूले इ ाएलीहरूलाई यित धरैे कमजोर बनाए, जसको कारणले इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारे । 7जब
िम ानीहरूका कारणले इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई पकुारा गरे, 8 तब परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त एक
जना अगमव ा पठाउनभुयो । ती अगमव ाले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः ‘मलैे
ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याएँ । मलैे ितमीहरूलाई दासत्वको घरबाट बािहर िनकालरे ल्याएँ । 9 मलैे ितमीहरूलाई
िम ीहरूका हातबाट र ितमीहरूलाई अत् याचार ग ररहकेा सबै जनाका हातबाट बचाएँ । ितनीहरूलाई मलैे ितमीहरूका सामबुाट
लखटेें, र ितमीहरूलाई मलैे ितनीहरूका दशे िदएँ । 10 मलैे ितमीहरूलाई भनें, “म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । मलैे
ितमीहरूलाई एमोरीहरूका दवेहरूलाई नपजु भनरे आज्ञा िदएँ, जसको दशेमा ितमीहरू बसोबास ग ररहकेा छौ ।” तर ितमीहरूले
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मरेो आज्ञा पालना गरेका छैनौ ।’ ” 11 यित बलेा परम भकुा दतू आए र अबीएजरेी योआशको, ओ ा भन् ने ठाउँको फलाँटको
रूखमिुन बस,े जित बलेा िम ानीहरूबाट लकुाउनलाई योआशका छोरा िगदोनचािहं दाखको कोल भइँमा गहू ँ चटेुर छु ाउँदै
िथए । 12 परम भकुा दतू ितनीकहाँ दखेा परे र ितनलाई भन,े “त ँ बलवान ्यो ा होस,् परम भु तसँगँ हुनहुुन्छ!” 13 िगदोनले
ितनलाई भन,े “ओहो, मरेा मा लक, परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ भन,े िकन हामीलाई यी सबै कुरा हुन आएका हुन?् उहाँका
सबै आश् चयर्पणू र् कामहरू कहाँ छन ् जसका बारेमा हा ा पखुार्हरूले हामीलाई यसो भनकेा िथए, ‘के परम भलुे हामीलाई
िम दशेबाट बािहर िनकाल्नभुएन र?’ तर अिहले परम भलुे हामीलाई त्याग् नभुएको र हामीलाई िम ानीका हातमा िदनभुएको
छ ।” 14 परम भलुे ितनलाई हने ुर्भयो र यसो भन् नभुयो, “तसँगँ भएको बलमा त ँ जा । इ ाएललाई िम ानीको हातबाट
छुटा । के मलैे तलँाई पठाएको होइन र?” 15 िगदोनले उहाँलाई भन,े “कृपया, परम भ,ु म कसरी इ ाएललाई छुटाउन
सक्छु र? हने ुर्होस,् मरेो प रवार मनश् शमेा सबभैन्दा कमजोर छ, र मरेो िपताको घरानामा म सबभैन्दा कम मह वको छु
।” 16 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “म तसँगँ हुनछुे, र तैंले सम् पणूर् िम ानी सनेालाई एक जना मािनसलाई झैं गरी परास्त
गनछस ्।” 17 िगदोनले उहाँलाई भन,े “तपाईं मसगँ खशुी हुनहुुन्छ भन,े मसगँ बोल्ने तपाईं नै हुनहुुन्छ भनरे तपाईंले मलाई
एउटा िचन्ह िदनहुोस ् । 18 म तपाईंकहाँ आउन र तपाईंलाई मरेो उपहार ल् याएर तपाईंको साम ु नराखसेम्म, कृपया यहाँबाट
नजानहुोस ् ।” परम भलुे भन् नभुयो, “त ँ नफकसम्म म पखर्नछुे ।” 19 िगदोन गए र एउटा पाठो तयार गरे र पाँच पाथी
िपठोबाट अखिमरी रोटी बनाए । उनले मासलुाई एउटा टोकरीमा राख,े र झोलचािहं एउटा भाँडोमा राख,े अिन ती फलाँटको
रूखमिुन उहाँकहाँ ल् याए र ती ट याए । 20 तब परम भकुा दतूले ितनलाई भन,े “मास ु र अखिमरी रोटी उठा र ती यस
च ानमािथ राख,् र तीमािथ त्यो झोल खन् याइदे ।” िगदोनले त्यसै गरे । 21 तब परम भकुा दतूले आफ्नो हातको लौरोको
टुप्पोले त्यो छोए । त् यसले उहाँले मास ु र अखिमरी रोटीलाई छुनभुयो । त् यो च ानबाट एउटा आगो िन स्कयो, र मास ु र
अखिमरी रोटीलाई भस्म गर् यो । तब परम भकुा दतू गइहाले र िगदोनले उनलाई फे र दखेनेन ् । 22 ितनी परम भकुा दतू
रहछेन ्भनरे िगदोनले बझुे । िगदोनले भन,े “हे परम भु परमशे् वर! िकनिक मलैे परम भकुा दतूलाई आमन-ेसामने दखेें!”
23 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तलँाई शा न्त होस!् नडरा, त ँ मनछैनस ् ।” 24 यसलैे िगदोनले त्यहाँ परम भकुो िन म्त
एउटा वदेी बनाए । ितनले त्यसको नाउँ “परम भु शा न्त हुनहुुन्छ” भने । आजको िदनसम्म त्यो अबीएजरेी वशंको ओ ामा
छ । 25 त्यस रात परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तरेो बबुाको एउटा साँढ,े र अक सात वषर्को एउटा साँढे ल,े र तरेो बबुाको
बाल दवेताको वदेी भत्काइद,े र त्यसको छेऊमा भएको अशरेा दवेीको मिुतर् ढा लदे । 26 यो शरणस्थानको मािथल् लो भागमा
परम भु तरेा परमशे् वरको िन म्त एउटा वदेी बना र त् यसलाई ठक िकिसमले बना । तैलँ े काटेर ढालकेो अशरेा दवेीको काठ
योग गरेर दो ो साँढलेाई होमब लको रूपमा चढा ।” 27 यसलैे िगदोनले आफ्ना दश जना सवेकलाई लए र परम भलुे

ितनलाई भन् नभुएझैं गरे । तर िदनको समयमा त्यो काम गनर् ितनी आफ्ना िपताका घराना र नगरका मािनसहरूसगँ स ै डराएका
हुनाल,े ितनले त्यो काम रातमा गरे । 28 िबहान जब नगरका मािनसहरू उठे, तब बाल दवेताको वदेी भ त्कएको, र त्यसको
छेऊमा भएको अशरेा दवेीको मिुतर् काटेर ढ लएको िथयो, र त्यहाँ बनाइएको वदेीमािथ त्यो दो ो साँढलेाई चढाइएको िथयो
। 29 सहरका मािनसहरूले एक-अकार्मा यसो भन,े “यो कसले गरेको हो?” जब ितनीहरूले अरूसगँ कुरा गरे र जवाफको
खोज,े तब ितनीहरूले भन,े “योआशका छोरा िगदोनले यो कुरा गरेको हो ।” 30 अिन सहरका मािनसहरूले योआशलाई भन,े
“ित ो छोरालाई बािहर ल्याऊ, तािक त्यो मा रयोस,् िकनभने त्यसले बाल दवेताको वदेी भत्काइिदएको र त् यस छेऊको
अशरेा दवेीको मिुतर् ढा लिदएको छ ।” 31 आफ्नो िवरु मा भएका सबै जनालाई योआशले भन,े “के ितमीहरू बालको पक्षमा
बोल्दछौ? के ितमीहरू त्यसलाई बचाउछँौ? जसले त्यसको पक्षमा बोल्छ, त्यो िबहानकै समयमा मा रयोस ्। बाल दवेता हो
भन,े कसलैे त्यसको वदेी भत्काइिददंा त्यसले आफ्नो सरुक्षा आफैं गरोस ्।” 32 त् यसकारण, त्यो िदनमा ितनीहरूले िगदोनलाई
“यरूब-बाल” भन,े िकनभने ितनले यसो भनकेा िथए, “बालले त्यसको िवरु आफ्नो सरुक्षा आफैं गरोस,्” िकनभने िगदोनले
बालको वदेी भत्काए । 33 यत बलेा सबै िम ानीहरू, अमालकेीहरू, र पवूर्का मािनसहरू एकसाथ भलेा भए । ितनीहरूले
यदर्न तरे र ियजरेलको बसेीमा छाउनी हाले । 34 तर परम भकुो आत्मा िगदोनमािथ आउनभुयो । िगदोनले तरुही फुके, र
अबीएजरेी वशंलाई बोलाए तािक उनीहरू ितनको पिछ लाग् न सकून ्। 35 उनले मनश्शभे र नै दतूहरू पठाए, र उनीहरूलाई
पिन ितनको पिछ लाग् न बोलाइयो । ितनले आशरे, जबलूनू, र नप् तालीकहाँ पिन दतूहरू पठाए, र उनीहरू ितनलाई भटे्न िनस्के
। 36 िगदोनले परमशे् वरलाई भन,े “तपाईंले भन् नभुएझैं, तपाईंले इ ाएललाई बचाउनलाई मलाई योग गन इच्छा गन ुर्हुन् छ
भन—े 37 हने ुर्होस,् म खलामा भडेाको ऊन राख्दछुै । यस ऊनमा मा शीत पर् यो, र जिमनचािहं परैु सकु्खा र ो भन,े तब
तपाईंले भन् नभुएझैं इ ाएललाई बचाउनलाई तपाईंले मलाई योग गन ुर्हुनछे भनी म जान् नछुे ।” 38 यस्तो भयो – भो लपल् ट
िबहानै िगदोन उठे, उनले ऊन िनचोरे, र ऊनबाट शीत िनचरेर एक बटुको पानी भरे । 39 त्यसपिछ िगदोनले परम भलुाई भन,े
“कृपया मसगँ न रसाउनहुोस,् म फे र एकपल् ट बोल् नछुे । मलाई फे र एकपल् ट ऊनको योग गरेर जाँच गनर् िदनहुोस ् ।
योपल् ट त्यो ऊनलाई सकु्खा छोिडिदनहुोस,् र त्यसको व रप रको जिमनमा सबिैतर शीत रहोस ् ।” 40 ितनले त्यस रात जे
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होस ् भनी मागकेा िथए, परमशे् वरले त्यस्तै गन ुर्भयो । त्यो ऊन सकु्खा िथयो, र त्यसको व रप रको जिमनमा चारैितर शीत
िथयो ।

7
1 त्यसपिछ यरूब-बाल, (अथार्त ् िगदोन) र उनीसगँ भएका सबै जना मािनसहरू िबहानै उठे, र हरोदको पानीको मलूको

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



8:1 190 न्यायकतार्हरू 8:33

8
1 ए ाइमका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “तपाईंले हामीलाई यो के गन ुर्भयो? तपाईं िम ानीहरूका िवरु मा य ु गनर्

जानहुुदँा तपाईंले हामीलाई बोलाउनभुएन ।” तब उनीहरूले ितनीसगँ ठुलो बहस भयो । 2 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
गरेका तलुनामा मलैे के नै गरेको छु र? के अबीएजरेको सबै दाखको फसलभन्दा ए ाइमको बोटमा टप् न छुटेका दाख नै
असल छैनन ् र? 3 परमशे् वरले ितमीहरूलाई िम ानी शासकहरू, ओरेब र जएबमािथ िवजय िदनभुएको छ! ितमीहरूका
तलुनामा मलैे के ाप् त गरेको छु र?” जब ितनले यसो भने तब ितनी ितको उनीहरूको रस मर् यो । 4 िगदोन यदर्नमा आए,
र ितनी र ितनीसगँ भएका ितन सय जना मािनसले त्यो तरे । ितनीहरू थाकेका िथए, तापिन ितनीहरूले खदे् ने काम ग ररहे
। 5 ितनले सकु् कोतका मािनसहरूलाई भन,े “कृपया मरेो पिछ आएका मािनसहरूलाई केही रोटी िदनहुोस,् िकनिक ितनीहरू
थाकेका छन,् र मचािहं िम ानी राजा जबेह र सल्मनु् नालाई खे ैछु ।” 6 तब अिधकारीहरूले भन,े “के जबेह र सल्मनु् ना
अब ित ा हातमा छन ् र? हामीले ित ो सनेालाई रोटी िकन िदनपुर् यो?” 7 िगदोनले भन,े “परम भलुे हामीलाई जबेह र
सल्मनु् नामािथ िवजय िदनभुएपिछ, मरुभिूमका काँढाहरू र घोच्ने झाडीले म ितमीहरूका छाला काढ्नछुे ।” 8 त्यहाँबाट ितनी
पनीएलमा गए र त्यहाँका मािनसहरूसगँ पिन त्यही कुरा भन,े तर पनीएलका मािनसहरूले ितनलाई सकु् कोतका मािनसहरूले
झैं बोलरे जवाफ िदए । 9 ितनले पनीएलका मािनसहरूसगँ पिन बोले र यसो भन,े “जब म फे र सकुशल आउनछुे, तब
म यो िकल्ला भत्काइिदनछुे ।” 10 यित बलेा जबेह र सल्मनु् ना आफ्ना पन् हजार मािनससिहत कक रमा िथए । पवूर्का
मािनसहरूका सबै सनेाहरूमा यित नै बाँकी िथए, कनभने त्यहाँ तरवार चलाउने एक लाख िबस हजार मािनसहरू मा रएका
िथए । 11 नोबह र योगबहाभन्दा उता पालमा बस् नहेरूका िहडं् ने बाटोमा िगदोन अिग बढे । ितनले श कुो सनेालाई परास्त गरे,
िकनिक आ मण हुन्छ भनरे ितनीहरूले सोचकेा िथएनन ्। 12 जबेह र सल्मनु् ना भाग,े र जब िगदोनले ितनीहरूलाई खदे,े तब
ितनले िम ानका ती दईु जना राजा जबेह र सल्मनु् नालाई समात,े र ितनीहरूका जम्मै सनेाहरूमा ास ल् याए । 13 योआशका
छोरा िगदोन य ु बाट फकर हरेेस भन् ज् याङ्को बाटो गए । 14 ितनले सकु् कोतका एक जना जवान मािनसलाई समाए र उसलाई
सोधे । त्यस जवान मािनसले सकु् कोतका सतह र जना अिधकारी र एल्डरका नाउँ ले खिदयो । 15 िगदोन सकु् कोतका
मािनसहरूकहाँ आए र भने “जबेह र सल्मनु् नालाई हरे, जसको बारेमा ितमीहरूले मरेो खल्ली गर् यौ र यसो भन् यौ, ‘के
ितमीले जबेह र सल्मनु् नालाई परास् त ग रसकेका छौ र? हामीले ित ा सनेालाई रोटी िदनपुछर् भन् ने कुरा हामीलाई थाहा छैन
।’ ” 16 िगदोनले सहरका एल्डरहरूलाई िनयन् णमा लए, र ितनले सकु् कोतका मािनसहरूलाई मरुभिूमका काँढाहरू र घोच्ने
झाडीले दण्ड िदए । 17 तब ितनले पनीएलको िकल्ला भत्काइिदए र त्यस सहरका मािनसहरूलाई मारे । 18 तब िगदोनले
जबेह र सल्मनु् नालाई भन,े “ितमीहरूले तबोरमा कस्ता मािनसहरूलाई मार् यौ?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “ितनीहरू तपाईंजस्तै
िथए । ितनीहरूमध् ये हरेक व् य क् त राजाका छोराजस् ता दे खन्थे ।” 19 िगदोनले भन,े “ितनीहरू मरेा दाज-ुभाइ, मरेी आमाका
छोराहरू िथए । परम भु जीिवत हुनभुएको हुनाल,े ितमीहरूले ितनीहरूलाई जीिवतै राखकेा भए, म ितमीहरूलाई मान िथइन ँ
।” 20 ितनले आफ्नो जठेो छोरो यतेरेलाई भन,े “उठ् र उनीहरूलाई मार ्।” तर त्यो जवान मािनसले आफ्नो तरवार िझकेन
िकनिक ऊ डरायो, िकनभने ऊ अझसैम् म एउटा सानो केटो नै िथयो ।” 21 त्यसपिछ जबेह र सल्मनु् नाले भन,े “तपाईं नै
उठेर हामीलाई मान ुर्होस!् िकनभने तपाईंसगँ परुुषको बल छ ।” िगदोन उठे र जबेह र सल्मनु् नालाई मारे । ितनले उनीहरूका
ऊँटका घाँटीमा भएका चन् हारका गहनाहरू पिन लगे । 22 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले िगदोनलाई भन,े “तपाईं,
तपाईंका छोरा, तपाईंका नाितले हामीमािथ राज्य गरून,् िकनभने तपाईंले हामीलाई िम ानीका हातबाट बचाउनभुएको छ ।”
23 िगदोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूमािथ राज्य गनछैन,ँ न त मरेो छोराले राज्य गनछ । परम भलुे नै ितमीहरूमािथ
राज्य गन ुर्हुनछे ।” 24 िगदोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूसगँ एउटा अनरुोध गनर् चाहन्छु: ितमीहरू हरेकले आफ्नो
लटुको सामानबाट मलाई कुण्डलहरू दओे ।” (िम ानीहरूले सनुका कुण्डल लगाउथँ,े िकनभने ितनीहरू इश्माएलीहरू िथए
।) 25 ितनीहरूले जवाफ िदए, “ती तपाईंलाई िदन हामी खशुी छौं ।” ितनीहरूले एउटा लगुा ओ ाए र हरेक मािनसले आफ्नो
लटुको सामनाबाट कुण्डलचािह ँ त्यसमा राखे । 26 उनले अनरुोध गरेका सनुका कुण्डलको तौल १,७०० शकेेल सनु भयो ।
यी सनु ती चन् हारका गहनाहरू, अरू गहनाहरू, िम ानी राजाहरूले लगाएका बजैनी वस् , र ितनीहरूका ऊँटका घाँटीमा
भएका िस ीहरूभन्दा बाहकेका िथए । 27 िगदोनले ती कुण्डलहरूबाट एउटा एपोद बनाए र आफ्नो सहर ओ ामा राख,े र सबै
इ ाएलले त्यसको पजुा गरेर वशे्याजस् तै भए । िगदोन र उनका घरमा भएकाहरूका िन म्त यो एउटा पासो हुन गयो । 28 यसरी
िम ानीहरू इ ाएलका मािनसहरूका अधीनमा रहे र ितनीहरूले आफ्नो िशर फे र किहल्यै उठाएनन ्। यसरी िगदोनको समयमा
दशेमा चा लस वषर्सम् म शा न्त भयो । 29 योआशका छोरा, यरूब-बाल गए र आफ्नै घरमा बसे । 30 िगदोनको वशंमा स री
छोराहरू िथए, िकनिक ितनका धरैे जना पत् नीहरू िथए । 31 शकेमामा बस् ने ितनकी उपपत् नीले पिन ितनको िन म्त एउटा छोरो
जन्माइन,् र िगदोनले उसको नाउँ अबीमलेके राखे । 32 योआशका छोरा िगदोन धरैे व ृ अवस्थामा मरे र ितनलाई आफ्नै बबुा
योआशको िचहानमा अबीएजरेीहरूको ओ ामा गािडयो । 33 िगदोनको मतृ्य ु हुनिेबि कै यस् तो भयो, इ ाएलका मािनसहरू
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फे र फक र बाल दवेताहरूको पजुा गरेर वशे्याजस् ता भए । ितनीहरूले बाल-बरीतलाई आफ्नो दवेता बनाए । 34 इ ाएलका
मािनसहरूले परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई सम्मान गनर् सम् झनेन,् जसले ितनीहरूलाई आफ् ना व रप र भएका सबै श बुाट
बचाउनभुएको िथयो । 35 यरूब-बालले (अथार्त ्िगदोनल)े इ ाएलमा ितनीहरूका िन म्त गरेका सबै असल कुराहरूका खाितर
ितनीहरूले िगदोनको घरानालाई गरेका आफ्ना ितज्ञाहरूलाई परुा गरेनन ्।

9
1 यरूब-बालका छोरा अबीमलेके आफ्नी आमाका नातदेारहरूकहाँ शकेममा गए र ितनले उनीहरूलाई र आफ्नी आमाको

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

10
1 अबीमलेकेपिछ, ए ाइमको पहाडी दशेको शामीरमा बसोबास गन इस्साखारका एक जना मािनस, दोदोका नाित पवुाका

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

11
1 िगलादी ियप् ता एक जना श शाली यो ा िथए, तर ितनी एक जना वशे्याका छोरा िथए । िगलाद ितनका िपता िथए ।

2 िगलादकी पत् नीले पिन ितनका िन म् त अरू छोराहरू जन्माइन ्। जब ितनकी पत् नीकी छोराहरू हुक, ितनीहरूले ियप् तालाई
घर छोड्न बाध् य पारे र ितनलाई भन,े “हा ो प रवारबाट तैंले केही पिन पतैकृ अशं पाउनछैेनस ्। त ँ अक स् ीको छोरा होस ्
।” 3 यसलैे ियप् ता आफ्ना दाजभुाइबाट भागे र तोब दशेमा बसोबास गरे । हुद ुर्ङ्गे मािनसहरू ियप् तासगँ िमले र उनीहरू आए
र ितनीसगँै गए । 4 केही िदनपिछ, अम्मोनका मािनसहरूले इ ाएलको िवरु य ु सरुु गरे । 5 जब अम्मोनका मािनसहरूले
इ ाएलको िवरु य ु गरे, तब िगलादका एल्डरहरू तोब दशेबाट ियप् तालाई फकार्एर ल्याउनको िन म्त त्यहाँ गए । 6 ितनीहरूले
ियप् तालाई भन,े “आउनहुोस ् र हा ो अगवुा हुनहुोस ् तािक हामी अम्मोनका मािनहरूसगँ य ु लड्न सकौं ।” 7 ियप् ताले
िगलादका अगवुाहरूलाई भन,े “तपाईंहरूले मलाई हलेा गन ुर्भयो र मरेो िपताको घर छोडरे जान मलाई बाध् ये पान ुर्भयो । अब
तपाईंहरू समस्यामा पन ुर्हुदँा चािहं तपाईंहरू मकहाँ िकन आउनहुुन् छ?” 8 िगलादका अगवुाहरूले ियप् तालाई भन,े “त्यसकारण
अब हामी तपाईंकहाँ फकका छौं । हामीसगँ आउनहुोस ् र अम्मोनका मािनसहरूसगँ य ु गन ुर्होस,् र तपाईं नै िगलादमा बस् ने
सबकैा अगवुा हुनहुुनछे ।” 9 ियप् ताले िगलादका अगवुाहरूलाई भन,े “अम्मोनका मािनसहरूसगँ य ु गनर्लाई तपाईंहरूले मलाई
फे र घर लानभुयो भन,े र परम भलुे हामीलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदनभुयो भन,े म तपाईंहरूका अगवुा हुनछुे ।” 10 िगलादका
अगवुाहरूले ियप् तालाई भन,े “हामीलेजस् तो भन् छौं त्यस् तै गरेनौं भने हा ा िबचमा परम भुनै साक्षी हुनहुुन् छ!” 11यसलैे ियप् ता
िगलादका अगवुाहरूसगँ गए, र मािनसहरूले ितनलाई आफूमािथ अगवुा र कमाण् डर बनाए । जब ियप् ता िमस्पामा परम भकुो
साम ु िथए, तब ितनले आफूले गरेका सबै ितज्ञाहरू दोहोर् याए । 12 अिन ियप् ताले अम्मोनका मािनसहरूका राजाकहाँ यसो
भनरे दतूहरू पठाए, “हा ा िबचमा के कुराले न्द भएको हो? हा ो दशे कब् जा गनर् सनेािसत तपाईं िकन आउनभुएको
छ?” 13 अम्मोनका मािनसहरूका राजाले ियप् ताका दतूहरूलाई जवाफ िदए, “िकनभने जब इ ाएल िम दशेबाट आए, तब
ितनीहरूले मरेो दशेलाई अन नदे ख यब्बोक हुदँै यदर्नसम्म कब् जा गरे । अब शा न्तिसत ती जिमन िफतार् िदनहुोस ्।” 14 फे र
ियप् ताले अम्मोनका मािनसहरूका राजाकहाँ दतूहरू पठाए, 15 र ितनले भन,े “ियप् ता यसो भन्छन:् इ ाएलले मोआब दशे
र अम्मोनका मािनसहरूका दशेलाई लएको िथएन, 16 तर ितनीहरू िम दशेबाट आए, र इ ाएल उजाड-स् थान हुदँै लाल
समु मा र कादशेमा गए । 17 जब इ ाएलले यसो भनरे एदोमका राजालाई दतूहरू पठाए, ‘कृपया हामीलाई तपाईंको दशेबाट
भएर जान िदनहुोस,्’ एदोमका राजाले सनुनेन ् । ितनीहरूले मोआबका राजाकहाँ पिन दतूहरू पठाए, तर ितनले इन्कार गरे
। यसरी इ ाएलचािहं कादशेमा नै बसे । 18 त्यसपिछ ितनीहरू उजाड-स् थानबाट गए र एदोम र मोआबको दशेबाट टाढा
गए, र ितनीहरू मोआब दशेको पवू ठाउँ हुदँ ै िहडंे र ितनीहरूले अन नको अक प छाउनी हाले । तर ितनीहरू मोआबको
िसमानािभ गएनन,् िकनिक अन नचािहं मोआबको िसमानामा िथयो । 19 इ ाएलले हशे्बोनमा राज् य गन एमोरीहरूका राजा
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सीहोनकहाँ दतूहरू पठाए । इ ाएलले उनलाई भन,े ‘कृपया हामीलाई आफ् नो दशेमा जानलाई तपाईंको दशेको बाटो भएर
जान िदनहुोस ् ।’ 20 तर आफ्नो िसमानािभ बाट जानको िन म्त सीहोनले इ ाएलमािथ िवश् वास गरेनन ् । यसलैे सीहोनले
आफ्ना सबै सनेा जाम् मा गरे र उनले ितनीहरूलाई यहसामा लग,े र त्यहाँ उनले इ ाएलको िवरु य ु गरे । 21 तब इ ाएलका
परम भु परमशे् वरले सीहोन र ितनका सारा मािनसलाई इ ाएलको हातमा िदनभुयो र ितनीहरूले उनीहरूलाई परास्त गरे । यसलैे
इ ाएलले एमोरीहरूको दशेको सबै जिमन अिधकार गरे । 22 ितनीहरूले एमोरीहरूका िसमानािभ अन नदे ख यब्बोकसम्म,
र उजाड-स् थानदे ख यदर्नसम्म हरेक कुरामा अधीन गरे । 23 यसरी इ ाएलका परम भु परमशे् वरले आफ् ना मािनस इ ाएलको
सामबुाट एमोरीहरूलाई खदे् नभुएको हो, र के तपाईं अब उनीहरूको दशेमािथ अिधकार गन ुर्हुन् छ? 24 के तपाईंहरूका दवेता
कमोशले तपाईंहरूलाई जनु दशे िदन्छन,् त्यही तपाईंहरू लनहुुन् छ होइन र? यसलैे हा ा परम भु परमशे् वरले जनु दशे हामीलाई
िदनभुएको छ, त् यो हामी अिधकार गछ ं । 25 के अब तपाईं मोआबका राजा, िसप्पोरका छोरा बालकभन्दा असल हुनहुुन् छ
र? के ितनले इ ाएलसगँ बहस गन आटँ गरे? 26 जब इ ाएल हशे्बोन र त्यसका गाउहँरू, र अरोएर र त्यसका गाउहँरू, र
अन नका िकनारका सबै सहरहरूमा ितन सय वषर्सम् म बसोबास गदार्, तपाईंहरूले िकन त्यस बलेा ती िफतार् लनभुएन? 27मलैे
तपाईंहरूलाई केही गलत गरेको छैन,ँ तर तपाईंहरूले मलाई आ मण गरेर मरेो खराबी गद हुनहुुन् छ । न्यायकतार् परम भलुे
नै आज इ ाएलका मािनस र अम्मोनका मािनसहरूका िबचमा िनणर्य गन ुर्हुनछे ।” 28 तर अम्मोनका मािनसहरूका राजाले
ियप् ताले पठाएका चतेावनीलाई इन्कार गरे । 29 तब परम भकुो आत्मा ियप् तामािथ आउनभुयो, र ितनी िगलाद र मनश्शबेाट
भएर गए, र िगलादको िमस्पाबाट भएर ितनी अम्मोनका मािनसहरूकहाँ पगुे । 30 ियप् ताले परम भसुगँ एउटा बाकल गरे र
भन,े “तपाईंले मलाई अम्मोनका मािनसहरूमािथ िवजय िदनभुयो भन,े 31 अम्मोनका मािनसहरूबाट म शान् तमा फकर आउँदा
मरेा घरको ढोकाहरूबाट मलाई भटे्न जसेकैु कुरा बािहर आए पिन त् यो परम भकुो हुनछे, र त् यसलाई म होमब लको रूपमा
चढाउनछुे ।” 32 यसलैे अम्मोनीहरूसगँ य ु गनर् ियप् ता ितनीहरूकहाँ गए, र परम भलुे उनलाई िवजय िदनभुयो । 33 ितनले
ितनीहरूलाई आ मण गरे र अरोएरदे ख िमन् नीतसम्म िबसवटा सहर र हािबल-करमीमसम्म ठुलो सङ्ख्यामा मारे । यसरी
अम्मोनका मािनसहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको अधीनमा पारे । 34 ियप् ता आफ्नो घर िमस्पामा आए र त्यहाँ ितनकी छोरी
ितनलाई भटे्न खैंजडी बजाउदँै र नाच्दै बािहर आइन ्। ियनी ितनकी एक मा छोरी िथइन,् र ियनीबाहके ितनको अरू छोरा
वा छोरी िथएन । 35 ितनले उनलाई दखे् निेबि कै, ितनले आफ्ना लगुाहरू च्याते र भन,े “ओहो, मरेी छोरी! ितमीले मलाई
दःुखले चरु पारेकी छ् यौ, र मलाई कष् ट िदने एउटा कारण ितमी भएकी छ् यौ! िकनिक मलैे परम भसुगँ एउटा भाकल गरेको
छु, र मरेो भाकलबाट म पिछ हट्न स क्दन ँ ।” 36 उनले ितनलाई भिनन,् “मरेा बबुा, तपाईंले परम भसुगँ भाकल गन ुर्भएको
छ, तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएको हरेक कुरा मलाई गन ुर्होस,् िकनभने परम भलुे तपाईंका श ु अम्मोनीहरूसगँ बदला लनभुएको
छ ।” 37 उनले आफ्नो बबुालाई भिनन,् “मरेो िन म्त यो ितज्ञा परुा होस ् । मलाई दईु मिहनाको लािग मा छोिडिदनहुोस,्
तािक म र मरेा सहलेीहरू तल पहाडहरूमा जान र आफ्नो कुमारी अवस्थाको मतृ्यकुो िन म्त शोक पाऊँ ।” 38 ितनले भन,े
“जाऊ ।” ितनले उनलाई दईु मिहनाको िन म्त पठाइिदए । उनी र उनका सहलेीहरू ितनीसगँ िबदा भए, र ितनीहरूले उनको
कुमारी अवस्थाको मतृ्यकुो िन म्त पहाडहरूमा शोक गरे । 39 दईु मिहनाको अन्त्यमा उनी आफ्ना बबुाकहाँ फिकर् न,् र आफूले
गरेको भाकलअनसुार ितनले उनलाई गरे । यित बलेासम् म उनले कुनै मािनसिसत सहवास गरेकी िथइनन,् र इ ाएलमा एउटा
यस्तो चलन बन्यो, 40 िक हरेक वषर् इ ाएलका छोरीहरूले चार िदनसम्म िगलादी ियप् ताकी छोरीको कथालाई दोहोर् याउने
गथ ।

12
1 ए ाइमका मािनसहरूका िन म्त एउटा बोलावट आयो । ितनीहरू सापोनको बाटो गए र ियप् तालाई भन,े “अम्मोनका

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

13
1 इ ाएलका मािनसहरूले फे र परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरा खराब िथयो त्यही गरे, र उहाँले ितनीहरूलाई प लश्तीहरूका

हातमा चा लस वषर्सम्म समु्पनभुयो । 2 त्यहाँ सोराबाट आएका दानको वशंका एक जना मािनस िथए, ितनको नाउँ मानोह
िथयो । ितनकी पत् नी गभर्वती हुन सकेकी िथइनन ्र यसलैे ितनले जन्म िदएकी िथइनन ्। 3 परम भकुा एउटा दतू ती स् ीकहाँ
दखेा परे र ितनलाई भन,े “ितमी गभर्वती हुन सकेकी छैनौ, र ितमीले जन्म िदएकी छैनौ, तर ितमी गभर्वती हुनछेौ र ितमीले
एउटा छोरो जमाउनछेौ । 4 अब दाखम वा कडा पये निपउन होिसयार होऊ, र कुनै अशु कुरा नखाऊ । 5 हरे, ितमी
गभर्वती हुनछेौ र एउटा छोरो जन्माउनछेौ । उसको कपालमा छुरा लाग् नछैेन, िकनिक त्यो बालक गभर्दे ख नै परमशे् वरको
िन म्त नािजरी हुनछे, र उसले इ ाएललाई प लश्तीहरूका हातबाट छुटकारा िदन सरुु गनछ ।” 6 तब ती स् ी आइन ्र आफ्नो
पितलाई भिनन,् “परम भकुा एक जना मािनस मकहाँ आउनभुयो, र उहाँको महुार परमशे् वरका दतूका झैं धरैे डरलाग् दो िथयो
। उहाँ कहाँबाट आउनभुएको हो भनरे मलैे सोिधन,ँ र उहाँले मलाई आफ्नो नाउँ भन् नभुएन । 7 उहाँले मलाई भन् नभुयो, ‘हरे,
ितमी गभर्वती हुनछेौ, र ितमीले एउटा छोरो जन्माउनछेौ । यसलैे दाखम वा कडा पये निपउन,ू र वस्थाले अशु भनरे
घोषणा गरेको कुनै कुरा नखान,ू िकनभने त् यो बालक ित ो गभर्दे ख उसको मतृ्यकुो िदनसम्म नै परम भकुो िन म्त नािजरी हुनछे
।’ ” 8 त्यसपिछ मानोहले परम भसुगँ ाथर्ना गरे र यसो भन,े “ह,े परम भ,ु तपाईंले पठाउनभुएका परमशे् वरका मािनसलाई
फे र हामीकहाँ पठाइिदनहुोस ् तािक अब िछटै जन्मने बालकलाई हामीले के गन ुर्पछर् भनरे उहाँले हामीलाई िसकाउन सकून ्
।” 9 परमशे् वरले मानोहको पकुार सनु् नभुयो, र परमशे् वरका दतू फे र ती स् ीकहाँ ितनी मदैानमा बिसरहदँा दखेा परे । तर
मानोह ितनका पित ितनीसगँ िथएनन ्। 10 यसलैे ती स् ी दौडरे गईन ् र आफ्ना पितलाई बताइन,् “ हने ुर्होस,् ती मािनस, जो
मकहाँ िहजो आउनभुएको िथयो उहाँ फे र मकहाँ दखेापन ुर्भएको छ!” 11 मानोह उठे र आफ्नी पत् नीको पिछपिछ गए ।
जब ितनी ती मािनसकहाँ आए, ितनले भन,े “के मरेी पत् नीसगँ बोल्ने मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ?” ती मािनसले भन,े “हो, मै
हु ँ ।” 12 यसलैे मानोहले भन,े “तपाईंका वचन परुा होऊन ्। त्यो बालकको िन म्त िनयमहरू के हुनछेन,् र उसको काम के
हुनछे?” 13 परम भकुा दतूले मानोहलाई भन,े “मलैे ितनलाई भनकेा हरेक कुरा ितनले ध्यानपवुर्क गन ुर्पछर् । 14 दाखको
बोटबाट आउने केही पिन ितनले खानहुुदँनै, र ितनले दाखम वा कडा पये िपउन वा कुनै अशु कुरा खान निदन ू । मलैे
ितनलाई गन ूर् भनी आज्ञा गरेका सबै कुरा ितनले पालना गन ुर्पछर् ।” 15 मानोहले परम भकुा दतूलाई भन,े “कृपया केही समय
बस् नहुोस,् र तपाईंको िन म्त एउटा पाठो तयार गनर् हामीलाई समय िमल्नछे ।” 16 परम भकुा दतूले मानोहलाई भन,े “म बसें
भने पिन म ित ो भोजन खानछैेन ँ । तर ितमी होमब ल तयार गछ भन,े त्यो परम भलुाई चढाउन ू ।” (उनी परम भकुा दतू
िथए भनरे मानोहलाई थाहा िथएन ।) 17 मानोहले परम भकुा दतूलाई भन,े “तपाईंको नाउँ के हो, तािक तपाईंको वचन परुा
हुदँा हामी तपाईंलाई सम्मान गनर् सकौं?” 18 परम भकुा दतूले उनलाई भन,े “ितमी िकन मरेो नाउँ सोध्छौ? त्यो आश् चयर्पणू र्
छ!” 19 यसलैे मानोहले अन् नब लिसत एउटा पाठो लए र ती परम भलुाई एउटा च ानमा चढाए । मानोह र ितनकी पत् नीले
हे ररहदँा उहाँले केही आश् चयर् काम गन ुर्भयो । 20 जब वदेीबाट आगो मािथ आकाशतफर् गयो, तब परम भकुा दतू वदेीको
आगोमा मािथ गए । मानोह र ितनकी पत् नीले यो दखेे र आफ्नो महुार भइँुमा घोप् टो पारे । 21 परम भकुा दतू मानोह वा उनकी
पत् नीकहाँ फे र दखेा परेनन ।् तब मानोहलाई ितनी परम भकुा दतू रहछेन भ्नरे थाहा भयो । 22मानोहले आफ्नी पत् नीलाई भन,े
“हामी िनश् चय नै मनछौं, िकनभने हामीले परमशे् वरलाई दखेकेा छौं!” 23 तर ितनकी पत् नीले ितनलाई भिनन,् “परम भलुे
हामीलाई मान इच् छा गन ुर्भएको भए, उहाँले हामीले अपर्ण गरेका होमब ल र अन् नब ल हण गन ुर्हुन् नथ् यो । उहाँले हामीलाई
यी सबै कुराहरू दखेाउननु् नथ् यो, न त उहाँले यो समय हामीलाई यी कुराहरू भन् नहुुन् थ् यो ।” 24 पिछ ती स् ीले एउटा छोरो
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जन्माइन,् र ितनको नाउँ िशमशोन रा खन ्। त्यो बालक बढ्दै गयो र परम भलुे उसलाई आिशष ् िदनभुयो । 25 परम भकुो
आत्माले ितनलाई सोरा र एश् तोलको िबच महनहे-दानमा उ िेजत पानर् सरुु गन ुर्भयो ।

14
1 िशमशोन तल ितम्नामा गए, र त्यहाँ प लश्तीहरूका छोरीहरूमध् ये एक जना स् ीलाई ितनले दखेे । 2 जब ितनी फक, तब

ितनले आफ्ना बबुा र आमालाई भन,े “मलैे ितम्नामा प लश्तीहरूका छोरीहरूमध् ये एक जना स् ीलाई दखेें । ितनलाई मरेो पत् नी
हुनलाई ल्याइिदनहुोस ् ।” 3 ितनका बबुा र आमाले ितनलाई भन,े “के ित ा नातदेारहरूका छोरीहरू वा हा ा मािनसहरूका
माझमा कोही स् ी छैन र? के ितमी खतना नभएका प लश्तीहरूबाट आफ्नो िन म्त पत् नी लन जाँदछैौ?” िशमशोनले आफ्ना
बबुालाई भन,े “ितनलाई मरेो िन म्त ल्याइिदनहुोस,् िकनिक म जब ितनलाई हछुेर्, मलाई खशुी लाग् छ ।” 4 तर ितनका बबुा
र आमालाई यो कुरा परम भबुाट आएको हो भन् ने कुरा थाहा िथएन, िकनिक उहाँले प लश्तीहरूसगँ झगडा ल्याउने योजना
गन ुर्भएको िथयो (िकनिक त्यो समयमा प लश्तीहरूले इ ाएलमािथ शासन ग ररहकेो िथयो) । 5 तब िशमशोन आफ्ना बबुा र
आमासगँ तल ितम्नामा गए, र ितनीहरू ितम्नाको दाखबारीमा गए । अिन हरे, त् यहाँ जवान िसहंहरूमध् ये एउटा मािथ आयो र
ितनीमािथ गजर्न थाल्यो । 6 परम भकुा आत्मा अचानक ितनीमािथ आउनभुयो, र ितनले एउटा सानो पाठोलाई झैं तरुुन् तै त्यो
िसहंलाई च्याितिदए, र ितनको हातमा ितनीिसत कुनै कुरा पिन िथएन । तर आफूले जे गरेका िथए, त् यो ितनले आफ्ना बबुा
वा आमालाई भननेन ्। 7 ितनी गए र त्यो स् ीसगँ कुरा गरे, र जब िशमशोनले उनलाई हरेे, तब उनले ितनलाई खसुी पा रन ्।
8 केही िदनपिछ जब ितनी उनलाई िववाह गनर् भनरे फक, तब त् यो िसहंको िसन ु हनेर्लाई ितनी त् यताितर गए । अिन हरे, ितनले
छाडकेा त्यो िसहंको िसनमुा मौरीको झणु्ड र मह िथयो । 9 ितनले आफ्ना हातमा मह लए र ितनी जाँदा खाँदै गए । जब ितनी
आफ्ना बबुा र आमाकहाँ आए, ितनले अ लकित मह ितनीहरूलाई पिन िदए, र ितनीहरूले खाए । तर ितनले त्यो मह िसहंको
िसनबुाट लएका िथए भन् ने कुरा ितनले भननेन ् । 10 िशमशोनका बबुा तल त्यो स् ी भएको ठाउँमा गए, र िशमशोनले त्यहाँ
एउटा भोज िदए, िकनिक त् यो दलुहाले गनपन चलन िथयो । 11 स् ीका नातदेारहरूले ितनलाई दखे् निेबि कै, ितनीहरूले
आफ्ना ितस जना साथी ितनीसगँ बस् नलाई ल्याए । 12 िशमशोनले ितनीहरूलाई भन,े “म ितमीहरूलाई एउटा अड्को थाप्छु ।
ितमीहरूमध्ये कसलैे भोजको सात िदनिभ मा अड्को फुकाएर त्यसको उ र मलाई भन् न सक्यौ भन,े म ितमीहरूलाई ितसवटा
सतुीका लबदेा र ितस थान लगुाहरू िदनछुे । 13 तर ितमीहरूले मलाई उ र भन् न सकेनौ भन,े ितमीहरूले मलाई ितसवटा
सतुीका लबदेा र ितस थान लगुाहरू िदनपुनछ ।” ितनीहरूले उनलाई भन,े “हामीलाई ित ो अड्को भन, तािक हामी त् यो सनौं
।” 14 ितनले उनीहरूलाई भन,े “खानबेाट केही खाने कुरो िनस्क्यो, ब लयोबाट केही ग ु लयो कुरो िनस्क्यो ।” तर ितनका
पाहुनाहरूले ितन िदनमा त्यसको उ र पाउन सकेनन ्। 15चौथो िदनमा ितनीहरूले िशमशोनकी पत् नीलाई भन,े “ित ो पितलाई
छल गर तािक ितनले हामीलाई त्यो अड्कोको उ र बताऊन,् न ता हामी ितमी र ित ो बबुाको घरलाई आगो लगाइिदनछेौं
। के हामीलाई ग रब बनाउनलाई ितमीले हामीलाई यहाँ बोलाएकी हौ?” 16 िशमशोनकी पत् नी ितनको साम ु रुन था लन ्
। उनले भिनन,् “तपाईंले मलाई घणृा मा गन ुर्हुन्छ! तपाईंले मलाई मे गन ुर्हुन् न । तपाईंले मरेा केही मािनसलाई अड्को
थाप्नभुएको छ, तर तपाईंले मलाई उ र भन् नभुएको छैन ।” िशमशोनले त्यसलाई भन,े “यता हरे, मलैे मरेो बबुा वा आमालाई
त भनकेो छैन,ँ त के म ितमीलाई भन ू?ँ” 17 भोजको सातौं िदनसम्म त्यो रोई । सातौं िदनमा ितनले उनलाई उ र भिनिदए
िकनभने उनले ितनलाई धरैे दबाब िदइन ्। उनले आफ्ना नातदेारहरूलाई उ र भिनिदई । 18 सातौं िदनमा सयूर् अस्ताउनअिग
सहरका मािनसले ितनलाई भन,े “महभन्दा ग ु लयो के हुन्छ र? िसहंभन्दा ब लयो के हुन्छ र?” िशमशोनले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले मरेो कोरेलीलाई नजोतकेा भए, ितमीहरूले मरेो अड्कोको उ र पाउनिेथएनौ ।” 19 तब परम भकुो आत्मा
अचानक श को साथमा िशमशोनमािथ आउनभुयो । िशमशोन तल अश्कलोनमा गए र ितनीहरूका ितस जना मािनसहरूलाई
मारे । ितनले ितनीहरूका लटुका सामान लए, र त्यो अड्को फुकाउने मािनसहरूलाई ितनीहरूका लगुाहरू िदए । रसले चरू
भएर ितनी आफ्ना बबुाका घरमा गए । 20 िशमशोनको साथमा बसकेो िम लाई ितनको पत् नी िदएर पठाइयो ।

15
1 केही िदनपिछ, गहु ँ कटनीको समयमा, िशमशोनले एउटा पाठो लए र आफ्नी पत् नीलाई भटे्न गए । ितनले मनमनै भन,े

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

16
1 िशमशोन गाजामा गए र त्यहाँ एउटी वशे्यालाई दखे,े र ितनी त्यससगँ ओछ् यानमा गए । 2 गाजाका मािनसहरूलाई यस्तो

भिनयो, “िशमशोन यहाँ आएको छ ।” गाजाका मािनसहरूले त्यस ठाउँलाई घरेे र गपु् तमा ितनीहरूले सारा रात सहरको ढोकामा
कुरे । ितनीहरू रातभर शान्त बसे । ितनीहरूले यसो भनकेा िथए, “िदनको उज्यालो नभएसम्म हामी कुरौं, र त् यसपिछ उसलाई
हामी मारौं ।” 3 िशमशोन मध्यरातसम्म ओ ानमा पल्टे । मध्यरातमा ितनी उठे र ितनले सहरको ढोका र त्यसका दईुवटा
खम्बालाई समाते । ितनले बारसिहत ती जिमनबाट उखले,े र ती आफ्ना काँधमा राख,े र हे ोनको सामनु् ने डाँडाको चचुरुासम्म
बोकेर लगे । 4 यसपिछ, िशमशोन सोरेकको बसेीमा बस् ने गन एक जना स् ीसगँ मेमा परे । त्यसको नाउँ दलीला िथयो ।
5 प लश्तीहरूका शासकहरू त्यस स् ीकहाँ आए, र भन,े “िशमशोनलाई छल गरेर त्यसको त्यो ठुलो बल केमा रहकेो छ, र
कसरी हामी त्यसको श लाई हामी हराउन सक् छौं भन् ने कुरा थाहा गर, तािक हामीले त्यसलाई बाँधरे त्यसलाई लज् जीत
पानर् सकौं । यो काम गर, र हामी हरेकले ितमीलाई चाँदीका १,१०० िसक् का िदनछेौं ।” 6 तब दलीलाले िशमशोनलाई भिनन,्
“कृपया मलाई बताउनहुोस,् िक तपाईं कसरी यस्तो ब लयो हुनहुुन्छ, र तपाईंलाई िनयन् ण गनर्को िन म्त तपाईंलाई कसरी बाँध् न
सिकन्छ?” 7 िशमशोनले त्यसलाई भन,े “ितनीहरूले मलाई नयाँ सातवटा नसकेुका धनकुा ताँदाले बाँध े भन,े म कमजोर हुनछुे
र अरू साधारण मािनसझैं हुनछुे ।” 8 तब प लश्तीहरूका शासकहरूले नयाँ सातवटा नसकेुका धनकुा ताँदा ल्याएर दलीलालाई
िदए, र त्यसले शोमशोनलाई ती ताँदाले बाँधी । 9 त्यस स् ीको िभ ी कोठामा त्यसले गपु् तमा मािनसहरू लकुाएकी िथई । त्यसले
ितनलाई भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” तर ितनले ती धनकुा ताँदालाई आगोमा परेका सनपाटका
धागाहरूझैं िछनाइिदए । यसलैे ितनको श को रहस्य खो लएन । 10 त्यसपिछ दलीलाले िशमशोनलाई भनी, “तपाईंले मलाई
धोका िदनभुएको छ र मलाई झटुो बोल्नभुएको छ । कृपया, मलाई बताउनहुोस ्तपाईंलाई कसरी िनयन् ण गनर् सिकन्छ ।”
11 ितनले त्यसलाई भन,े “किहल्यै कामको िन म्त योग नभएका नयाँ डोरीले ितनीहरूले मलाई बाँध े भने म कमजोर हुनछुे र
साधारण मािनसझैं हुनछुे ।” 12 यसलैे दलीलाले नयाँ डोरीहरू लएर ितनलाई त्यसले बाँधी, र भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू
तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” मािनसहरू िभ ी कोठामा कु ररहकेा िथए । तर िशमशोनले आफ्ना पाखरुाका डोरीहरूलाई धागो
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िछनाएझैं िछनाइिदए । 13 दलीलाले िशमशोनलाई भनी, “अिहलसेम्म त तपाईंले मलाई धोका िदनभुएको छ र मसगँ झटुो
बोल्नभुएको छ । तपाईंलाई कसरी िनयन् मा लन सिकन्छ मलाई बताउनहुोस ् ।” िशमशोनले त्यसलाई भन,े “ितमीले मरेो
कपालका सातवटा ल ालाई तानमा बनुरे कीलामा कसरे राख्यौ भने म अरू मािनसझैं हुनछुे ।” 14जब ितनी िनदाए, दलीलाले
उनका कपालका सातवटा ल ा बनाई तानमा बनुरे कीलामा कसरे राखी, अिन त्यसले उनलाई भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू
तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” ितनी आफ्नो िन ाबाट उठे र तानसमते कीला उखे लिदए । 15 त्यसले उनलाई भनी, “तपाईंले
मलाई कसरी ‘म ितमीलाई मे गछुर्’ भन् न सक् नहुुन्छ, जब िक तपाईंले आफ्ना गोप्य कुराहरू मलाई बताउनहुुन् न? ितन पटक
तपाईंले मरेो उपहास गन ुर्भएको छ र तपाईंसगँ यस्तो महाबल कसरी आउँछ भनरे भन् नभुएको छैन ।” 16 हरेक िदन त्यसले
ितनलाई यही कुरा गरेर दबाब िदई, र त्यसले यित दबाब िदई, िक ितनले मन इच्छा गरे । 17 यसलैे िशमशोनले त्यसलाई हरेक
कुरा भने र ितनलाई यसो भिनिदए, “मरेो िशरको कपालमा किहल्यै पिन मलैे खौरेको छैन, िकनभने मरेी आमाको गभर्दे ख नै
म परमशे् वरको िन म्त एक नािजरी भएको छु । मरेो कपाल खौ रयो भन,े मरेो श मबाट जानछे, र म कमजोर र सामान्य
मािनसझैं हुनछुे ।” 18 दलीलाले ितनले सबै सत्य कुरा बताएको दखेपेिछ, त् यसले यसो भनरे प लश्तीहरूका शासकहरूलाई
बोलाई, “आउनहुोस,् िकनभने ितनले मलाई सबै कुरा बताएका छन ्।” त्यसपिछ प लश्तीहरूका शासकहरूले आफ्ना हातमा
चाँदी लएर त्यसकहाँ गए । 19 त्यसले ितउनलाई आफ्नो काखमा सतुाई । ितनको िशरको सातवटा ल ा खौ रिदन त्यसले
एक जना मािनसलाई बोलाई, र त्यसले ितनलाई काबमूा पानर् लागी, िकनभने ितनको श ह टसकेको िथयो । 20 त्यसले
भनी, “िशमशोन! प लश्तीहरू तपाईंमािथ आइलाग्दै छन!्” ितनी आफ्नो िन ाबाट उठे र भन,े “म अरू बलेाझैं उम्कनछुे र
आफूलाई छुटाउनछुे ।” तर परम भलुे ितनलाई छोिडसाक् नभुएको छ भन् ने ितनलाई थाहा िथएन । 21 प लश्तीहरूले ितनलाई
समाते र ितनका आखँा िनका लिदए । उनीहरूले ितनलाई गाजामा ल्याएर काँसाका साङ्लाले बाँध े । ितनी झ्यालखानामा
जाँतो िपधं् न थाले । 22 तर ितनको िशरमा कपाल खौरपिछ फे र पलाउन थाल्यो । 23 प लश्तीहरूका शासकहरू आफ्ना
दवेता दागोनलाई महान ्ब ल चढाउन र आनन्द मनाउन एकसाथ भलेा भए । ितनीहरूले भन,े “हा ा दवेताले हामीहरूका श ु
िशमशोनलाई िजते र हा ो हातमा स ु म्पिदए ।” 24 जब मािनसहरूले ितनलाई दखे,े तब ितनीहरूले आफ्ना दवेताको शसंा
गरे, िकनिक ितनीहरूले भन,े “हा ो दशेलाई नाश गन, र हामीमध्ये धरैेलाई मान हामीहरूका श लुाई हा ो दवेताले िजत
हािसल गरे हा ो हातमा स ु म् पिदए ।” 25 जब ितनीहरू उत्सव मनाउदँै िथए, तब ितनीहरूले भन,े “िशमशोनलाई बोलाओ,
तािक त्यसले हामीलाई हसँाओस ् ।” ितनीहरूले िशमशोनलाई झ्यालखानाबाट बािहर िझके र ितनले ितनीहरूलाई हसँाए ।
उनीहरूले ितनलाई खम् बाहरूका िबचमा खडा गरेका िथए । 26 िशमशोनका आफ् नो हात समाइरहकेो केटोलाई भन,े “यो
म न् दर अडाउने खम्बाहरू मलाई छुन दऊे, तािक म ितनमा अडसे लगाउन सकँू ।” 27 त्यो म न् दर परुुष र स् ीहरूले भ रएको
िथयो । प लश्तीहरूका सबै शासकहरू त्यहीं नै िथए । छतमा क रब ितन हजार परुुष र स् ीहरू िथए । िशमशोनले ितनीहरूलाई
मनोरन् जन िददंा हे ररहकेा िथए । 28 िशमशोनले परम भलुाई पकुारा गरे र भन,े “परम भु परमशे् वर, मरेो सम्झना गन ुर्होस!्
परमशे् वर, कृपया मलाई एकपटक मा श िदनहुोस,् तािक मरेा दईु आखँाको साटो मलैे यी प लश्तीहरूसगँ एकै पटकमा
बदला लन सकँू ।” 29 त्यस म न् दरलाई अडाउने िबचका दईु खम्बालाई िशमशोनले समाए र एउटा खम्बालाई आफ्नो दािहने
हात र अक लाई आफ्नो दे े हातले समाएर ती ठेले । 30 िशमशोनले भन,े “मलाई प लश्तीहरूसगँै मनर् िदनहुोस!्” ितनले
आफ्नो बल लगाएर हातहरू पसारे र त्यो म न् दर सबै शासकहरू र त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूमािथ खस्यो । यसरी ितनी
आफू मदार् आफ्नो जीवनभरमा मरेका भन्दा धरैेलाई मारे । 31 तब ितनका दाजभुाइ र ितनका बबुाका घरानाका सबै त्यहाँ आए
। ितनीहरूले ितनलाई लगे अिन ितनका बबुा मानोहको िचहानमा सोरा र ए ोतको िबचमा ितनलाई दफन गरे । िशमशोनले
इ ाएलमा िबस वषर् न्याय गरेका िथए ।

17
1 ए ाइमको पहाडी दशेमा एक जना मािनस िथए, र ितनको नाउँ मीका िथयो । 2 ितनले आफ्नी आमालाई भन,े “तपाईंबाट

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

िकनिक त्यो िदनसम्म ितनीहरूले इ ाएलका कुलहरूबाट कुनै उ रािधकार ाप् त गरेका िथएनन ् । 2 दानका मािनसहरूले
आफ् ना सम् पणुर् कुलबाट पाँच जना मािनसहरू, सोरा र ए ोत अनभुवी य ु ाहरूलाई िहडंरे दशेको जानकारी लन र त्यसमािथ
द ृ ष् ट लगाउन पठाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “जाओ, र दशेमािथ द ृ ष् ट लगाओ ।” ितनीहरू ए ाइमको पहाडी दशेमा
मीकाको घरमा आए, र ितनीहरूले त्यो रात त्यहीं िबताए । 3जब उनीहरू मीकाको घरको निजकै िथए, तब उनीहरूले ती जवान
लवेीको बोली िचने । यसलैे उनीहरू ितनलाई रोके र सोध,े “ितमीलाई यहाँ कसले ल्यायो? ितमी यस ठाउँमा के गदछौ? ितमी
यहाँ िकन छौ?” 4 ितनले उनीहरूलाई भन,े “मीकाले मरेो िन म् त यसो गरेका छन:् ितनको पजुारी हुनलाई ितनले मलाई िनय ु
गरेका छन ्।” 5 उनीहरूले ितनलाई भन,े “हा ो िन म्त परमशे् वरबाट सल्लाह माग, तािक हामीले ग ररहकेो या ा सफल हुन्छ
िक हुन् न भनी हामीलाई थाहा होस ्।” 6 ती पजुारीले उनीहरूलाई भन,े “शा न्तमा जाओ । ितमीहरू जानपुन बाटोमा परम भलुे
ितमीहरूलाई डोर् याउनहुुनछे ।” 7 त्यसपिछ ती पाँच जना मािनस त्यहाँबाट गए र लशेमा आए, अिन मािनसहरू सरुक्षासाथ
बसोबास ग ररहकेा उनीहरूले दखे,े जसरी सीदोनीहरू कुनै बाधा नभई र सरुिक्षत बस् थे । ितनीहरूलाई पराजय गन वा त्यस
दशेमा कुनै कारले दमन गन कोही पिन िथएन । ितनीहरू सीदोनीहरूबाट टाढा बस्थे र ितनीहरूको कससैगँ लने-दने िथएन ।
8 उनीहरू सोरा र एश्तोलमा भएको आफ्नो कुलकहाँ फक । उनीहरूका नातदेारहरूले सोध,े “ितमीहरूसगँ के िववरण छ?”
9 उनीहरूले भन,े “आओ, ितनीहरूलाई आ मण गरौ!ँ हामीले त्यो दशे दखेकेा छौं र त्यो धरैे असल छ । के ितमीहरू केही
गदनौ? आ मण गनर् र त्यो दशेमािथ अिधकार गनर् िढला नगर । 10 जब ितमीहरू जान्छौ, तब ितमीहरूले ती मािनसहरूलाई
भटे्नछेौ जसले आफैं लाई सरुिक्षत ठान्छन,् र त्यो सहर फरािकलो छ! परमशे् वरले ितमीहरूलाई त्यो सहर िदनभुएको छ—
एउटा ठाउँ जसमा कुनै कुराको अभाव छैन ।” 11 दानका कुलका छ सय मािनसहरू य ु को िन म्त हातहितयारले ससु ज् जत
भएर सोरा र एश्तोलबाट िनस्के । 12 ितनीहरू मािथ गए र यहूदाको िकयर्त-यारीममा छाउनी हाले । यसकारण मािनसहरूले
त्यस ठाउँलाई आजको िदनसम्म महनहे-दान भन्छन ् । त्योचािहं िकयर्त-यारीमको प श् चममा पछर् । 13 ितनीहरू त्यहाँबाट
ए ाइमको पहाडी दशेमा गए र मीकाको घरमा आए । 14 लशेको दशेमा जानकारी ाप् त गनर् गएका पाँच जना मािनसले
आफ्ना नातदेारहरूलाई भन,े “यी घरहरूमा एपोद, घर-दवेताहरू, खोिपएको मिूतर्, र ढलौटे मिूतर् छन ्भनी के ितमीहरूलाई
थाहा छ? ितमीहरूले के गनछौ अिहले नै िनणर्य गर ।” 15यसलैे ितनीहरू मीकाको घर, ती जवान लवेीकहाँ आए र ितनीहरूले
ितनलाई अिभवादन गरे । 16अिन दानका छ सय जना मािनसहरू य ु को िन म्त हात-हितयारले ससु ज् जत भएर ढोकामा उिभए
। 17 ती पाँच जना मािनस जसले दशेको बारेमा जानकारी लन गएका िथए, ितनीहरू त्यहाँ गए र खोिपएको मिूतर्, एपोद,
घर-दवेताहरू, र ढलौटे मिूतर् लए, जित बलेा पजुारीचािहं य ु को िन म्त हात-हितयारले ससु ज् जत छ सय जना मािनसका साथ
ढोकामा उिभए । 18 जब ितनीहरू मीकाको घरमा पसे र खोिपएको मिूतर्, एपोद, घर-दवेताहरू, र ढलौटे मिूतर् लए, पजुारीले
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू यो के ग ररहकेा छौ?” 19 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “चपू लाग! आफ् नो हात आफ् नो मखुमा
राख र हामीसगँ आऊ, र हा ो िन म्त िपता र पजुारी होऊ । के ित ो िन म्त एउटा मािनसको घरको पजुारी हुन,ु िक इ ाएलमा
एउटा कुल र वशंको पजुारी हुन ु कुन असल छ?” 20 ती पजुारीको हृदय हिषर्त भयो । ितनले त्यो एपोद, घर-दवेताहरू, र
खोिपएको मिूतर् लए, र ती मािनसहरूसगँै गए । 21 यसलैे ितनीहरू फकर त्यहाँबाट गए । ितनीहरूले साना बालबा लका र
गाई-वस्त ु र आफ्ना धनमालहरूलाई आफ्नो अिग-अिग िहडंाए । 22 जब ितनीहरू मीकाको घरबाट अ ल पर पगु,े मीकाको
घरनिजकका घरहरूमा बस् ने मािनसहरूलाई एकसाथ भलेा ग रयो, र ितनीहरूले दानका मािनसहरूलाई भे ाए । 23 ितनीहरूले
दानका मािनसहरूमािथ कराए, र ितनीहरू फक र मीकालाई भन,े “ितमीहरू िकन एकसाथ भलेा भएका छौ?” 24 ितनले भन,े
“मलैे बनाएका दवेताहरू ितमीहरूले चोर् यौ, मरेो पजुारीलाई लग्यौ, र ितमीहरू जाँदछैौ । अब मसगँ के बाँकी छ? ितमीहरू
कसरी मलाई ‘ितमीलाई के कुराले द:ुख िदइरहकेो छ’ भनरे सोध्दछैौ?” 25 दानका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामीलाई
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ित ो केही कुरा नसनुाऊ, न ता हामीमध्यकेा कोही धरैे ोिधत मािनसले ितमीलाई आ मण गनछ, र ितमी र ित ा प रवार
सबै मा रनछेन ्।” 26 त्यसपिछ दानका मािनसहरू आफ् नो बाटो लागे । जब ितनीहरू आफ्नो िन म्त धरैे नै ब लया रहछेन ्भनरे
मीकाले दखेे तब ितनी आफ्नै घर फिकर् ए । 27 दानका मािनसहरूले मीकाले बनाएका कुराहरू र ितनका पजुारीलाई लए, र
ितनीहरू लशेमा कुनै बाधामा नपरेका र सरुिक्षत मािनसहरूकहाँ आए, अिन ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारको धारले हार गरे र
सहरलाई जलाइिदए । 28 ितनीहरूलाई बचाउने त् यहाँ कोही पिन िथएन िकनभने त्यो सीदोनबाट धरैे टाढा िथयो, र ितनीहरूको
कससैगँ पिन कुनै लने-दने िथएन । त्यो बथे-रहोबनिजकको बसेीमा िथयो । दानका मािनसहरूले त्यो सहरलाई पनुिनर्मार्ण गरे
र त्यहीं बसोबास गरे । 29 ितनीहरूले इ ाएलका छोरामध् ये एक जना आफ्ना पखुार् दानका नाउमँा त्यस सहरलाई दान नाउँ
िदए । तर त्यस सहरको नाउँ पिहले लशे िथयो । 30 दानका मािनसहरूले आफ्नै िन म्त ती खोिपएका मिूतर्हरू राखे । अिन
त्यो दशे कैदमा नपरेसम्म मोशाका नाित, गशे मका छोरा जोनाथन र ितनका छोराहरू दानका कुलका िन म्त पजुारीहरू भए ।
31 यसलैे शीलोमा परमशे् वरको भवन भएसम्म ितनीहरूले मीकाले बनाएका खोिपएका मिूतर्हरूको पजुा गरे ।
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1 ती िदनहरूमा, जब इ ाएलमा कुनै राजा िथएन, त्यहाँ एक जना लवेी िथए, जो केही समय ए ाइमको पहाडी दशेको

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

20
1 त्यसपिछ दानदे ख बशेबासम्मका इ ाएलका मािनसहरू र िगलादको भिूमबाट समते सबै एक भएर िनस्के र परम भकुो

अिग िमस्पामा एकसाथ भलेा भए । 2 इ ाएलका सबै कुलका मािनसहरूका अगवुाहरू परमशे् वरका मािनसहरूको भलेामा
आफ् नो सहभागीता जनाए— त्यहाँ चार लाख जना पदैल िहडं् ने मािनसहरू तरवार लएर य ु गनर् तयार िथए । 3 बने्यािमनका
मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा गएका कुरा सनुे । इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “यस्तो दषु् ट काम कसरी भयो
त् यो हामीलाई भन ।” 4 त्यो मा रएकी स् ीका पित ती लवेीले जवाफ िदए, “म र मरेी उपपत् नी बने्यामीनको इलाकामा पन
िगबामा रात कटाउन गएका िथयौं । 5 रातको बलेा िगबाका अगवुाहरूले घरलाई घरेेर मलाई मान उ ेश्यले आ मण गरे ।
ितनीहरूले मरेी उपपत् नीलाई बलात्कार गरे र त्यो मरी । 6 मलैे मरेी पत् नीलाई ल् याएँ र त्यसको लाशलाई टु ा-टु ा गरी काटें,
र ती इ ाएलको उ रािधकारको हरेक इलाकामा पठाएँ, िकनभने ितनीहरूले इ ाएलमा यितसम्मको दषु् टता र अत्याचार गरेका
छन ्। 7 यसलै,े ए सारा इ ाएलीहरू हो, तपाईंहरूको सल्लाह र सझुाव यहाँ िदनहुोस ्।” 8 सबै मािनसहरू एक भएर खडा भए
र ितनीहरूले भने “हामी कोही पिन आफ्नो पालमा जानछैेनौं र हामी कोही पिन घर फकर् नछैेनौं । 9 तर अब हामी िगबालाई
यस्तो गनछौं: गोला हालरे पाएको िनदशनअनसुार हामी त्यसलाई आ मण गनछौं । 10 हामी इ ाएलका सबै कुलहरूबाट
एक सयबाट दश, एक हजारबाट एक सय, र दश हजारबाट एक हजारलाई मािनसहरूलाई अरूका िन म् त खानकुेराको बन् ध
गनर् राख् नछेौं, तािक ितनीहरू बने्यामीनको िगबामा आउँदा, उनीहरूले इ ाएलमा गरेका दषु् टताको लािग ितनीहरूले दण्ड िदन
सकून ् ।” 11 यसलैे इ ाएलका सबै िसपाहीहरू त्यस सहरको िवरु एकताव भएर भलेा भए । 12 इ ाएलका कुलहरूले
बने्यामीनको कुलका सबलैाई यसो भन्दै मािनसहरू पठाए, “ितमीहरूका िबचमा ग रएको दषु् टता के हो? 13 यसकारण,
िगबाका ती दषु् ट मािनसहरूलाई हामीलाई स ु म् पदओे, तािक हामी ितनीहरूलाई मानछौं र यसरी इ ाएलबाट हामी यो दषु् टता
पणूर् रूपमा हटाउनछेौं ।” तर बने्यामीनीहरूले आफ्ना दाजभुाइ, अथार्त ्इ ाएलका मािनसहरूको कुरा सनुनेन ्। 14 त्यसपिछ
बने्यामीनका मािनसहरू एक साथ िगबाका सहरहरूबाट बािहर िनस्के र इ ाएलका मािनसहरूका िवरु य ु गनर् तयार भए ।
15 बने्यामीनका मािनसहरूले त्यस िदन आफ्ना सहरहरूबाट तरवार बोकेर य ु लड्नको िन म्त ता लम ाप् त छब्बीस हजार
िसपाहीलाई एकसाथ ल्याए । यसका साथ,ै त् यहाँ िगबाका बािसन्दाहरूबाट सात सय चिुनएकाहरू मािनसहरू िथए । 16 यी
सबै सनेाहरूमा सात सय चिुनएका मािनसहरूले दे े हात चलाउथँे । ितनीहरू हरेकले घयुें ोले कपालमा हान् न सक् थे र िनशाना
चकुाउँदनैथे । 17 बने्यामीनीहरूको सङ्ख्यालाई गणना नगरी इ ाएलका मािनसहरू चार लाख जना िथए, जो तरवारले य ु
लड्नलाई ता लम ाप् त िथए । यी सबै य ु गन मािनसहरू िथए । 18 इ ाएलका मािनसहरू उठे, बथेलेमा गए, र परमशे् वरबाट
सल्लाह मागे । ितनीहरूले सोध,े “बने्यािमनीहरूलाई हा ा िन म् त कसले पिहले आ मण गनछ?” परम भलुे भन् नभुयो,
“यहूदाले पिहले आ मण गनछ ।” 19 इ ाएलका मािनसहरू िबहान उठे र ितनीहरूले आफ्नो छाउनी िगबाको निजक सारे ।
20 इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनको िवरु य ु लड्न बािहर िनस्के । ितनीहरू िगबामा उनीहरूका िवरु य ु को िन म्त तयार
भएर बसे । 21 बने्यामीनीहरू िगबाबाट बािहर िनस्के, र ितनीहरूले त्यस िदन इ ाएलको सनेाका बाइस हजार मािनसहरूलाई
मारे । 22 तर इ ाएलका मािनसहरूले आफूलाई ब लयो पारे र ितनीहरू पिहलो िदनमा जनु स्थानमा तयार भएर बसकेा िथए
त्यसै ठाउँमा य ु को िन म्त तयार भए । 23 तब इ ाएलका मािनसहरू मािथ उक्ले र साँझसम्म परम भकुो अिग रोए, र उहाँबाट
िनदशनको खोजी गरे । ितनीहरूले भन,े “के हा ा दाजभुाइ, अथार्त ्बने्यामीनीहरूसगँ य ु गनर् हामी फे र जाऔं?” परम भलुे
भन् नभुयो, “ितनीहरूलाई आ मण गर!” 24 यसकैारण दो ो िदनमा इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनका सनेाहरूका िवरु
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य ु गनर् गए । 25 दो ो िदनमा, िगबाबाट बने्यामीनीहरू ितनीहरूका िवरु बािहर िनस्के र ितनीहरूले इ ाएलका अठार हजार
मािनसहरूलाई मारे । ितनीहरू सबै तरवारले लडाइँ गनर्लाई ता लम ाप् त मािनसहरू िथए । 26 त्यसपिछ इ ाएलका सबै
सनेा र सबै मािनसहरू बथेलेमा उक्ले र रोए, र ितनीहरू परम भकुो अिग बसे र ितनीहरू त्यस िदन साँझसम्म उपवास बसे
र परम भलुाई होमब ल र मलेब ल चढाए । 27 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई यसरी सोध—े िकनिक परमशे् वरका
करारको सन्दकु ती िदनहरूमा त्यहीं िथयो, 28 र हारूनका नाित, एलाजारका छोरा पीनहासले सन्दकुको साम ु सवेा गथ—
“के हा ा दाजभुाइ, अथार्त ् बने्यामीनीहरूका िवरु हामी फे र य ु मा जाऔं, वा रोकौं?” परम भलुे भन् नभुयो, “आ मण
गर, िकनिक भोलीको िदन ितनीहरूलाई पराजय गनर् म ितमीहरूलाई सहायता गनछु ।” 29 यसलैे इ ाएलले िगबा व रप र
गपु् त ठाउँहरूमा मािनसहरूलाई राखे । 30 ते ो िदनमा इ ाएलका मािनसहरू बने्यामीनीहरूसगँ लड,े र ितनीहरूले पिहलो
िदनमा गरेझैं िगबाको िवरु मा त्यही स्थानबाट य ु गरे । 31 बने्यामीनका मािनसहरू गए र ती मािनसहरूसगँ य ु लड,े र
ितनीहरूलाई सहरबाट टाढा परु् याइयो । ितनीहरूले केही मािनसलाई मानर् थाले । खतेहरू र सडकहरूमा मनहरूमा इ ाएलका
क रब ितस जना मािनस िथए । एउटा बाटो बथेले तफर् जान्थ्यो, र अक िगबातफर् जान्थ्यो । 32 तब बने्यामीनका मािनसहरूले
भन,े “ितनीहरू हारेका छन ्र पिहलो पल् टझैं ितनीहरू हामीबाट भाग्दछैन ्।” तर इ ाएलका िसपाहीहरूले भन,े “हामी पिछ
हटौं र ितनीहरूलाई सहरबाट टाढा सडकहरूमा लजैाऔं ।” 33 इ ाएलका सबै मािनसहरू आ-आफ्ना ठाउँबाट उठे र बाल-
तामारमा य ु को िन म्त तयार भए । त्यसपिछ गपु् त स्थानहरूमा लिुकरहकेा इ ाएलका सनेाहरू आ-आफ्ना ठाउँ िगबाबाट
िन स्कआए । 34 सारा इ ाएलबाट िगबाको िवरु त्यहाँ दश हजार चिुनएका मािनसहरू आए, र ितनीहरूको िबचमा घमासान
य ु भयो, तर बने्यामीनीहरूलाई ितनीहरूको िवनाश निजकै छ भन् ने कुरा थाहा िथएन । 35 परम भलुे इ ाएलको साम ु
बने्यामीनलाई परास्त गन ुर्भयो । त्यस िदन, इ ाएलका सनेाहरूले बने्यामीनका २५,१०० मािनसहरूलाई मारे । त्यहाँ मनहरू सबै
तरवारले य ु गनर्लाई ता लम ाप् त िथए । 36 यसलैे बने्यामीनका सनेाहरूले आफ़ूहरू हारेका दखेे । इ ाएलका मािनसहरूले
बने्यामीनीहरूलाई रणभिूममा मौका िदएकाजस्तै गरेका िथए, िकनिक ितनीहरूले िगबाभन्दा बािहर गपु् त स्थानहरूमा लकेका
मािनसहरू गणना ग ररहकेा िथए । 37 तब लिुकरहकेा मािनसहरू उठे र हतार गद िगबािभ पस,े र सारा सहरलाई ितनीहरूले
तरवारको धारले हार गरे । 38 इ ाएलका सनेाहरू र गपु् तमा लकेुका मािनसहरूिबच एउटा िचन्हको सल्लाह भएको िथयो
र त्योचािहं सहरबाट ध ुवँाको ठुलो मसु्लो मािथ जाँनपुछर् भन् ने िथयो । 39 त्यो िचन्ह पठाएपिछ इ ाएलका सनेाहरू य ु बाट
फकर् नपुथ् य । बने्यामीनीहरूले आ मण गनर् थाले र ितनीहरूले इ ाएलका ितस जना जित मािनसलाई मारे, र ितनीहरूले
भन,े “पिहलो य ु मा झैं ितनीहरू िनश् चय नै हामीबाट परास्त भएका छन ्।” 40 तर जब सहरबाट ध ुवँाको मसु्लो मािथ उठ् न
थाल् यो, तब बने्यामीनीहरूले फकर हरेे र सारा सहरबाट आकाशतफर् ध ुवँा उडकेो दखेे । 41 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू
ितनीहरूका िवरु जाइलागे । बने्यामीनीहरू आत ङ्कत भए, िकनिक ितनीहरूमा िवपि आइलागकेो ितनीहरूले दखेे ।
42 यसलैे ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूबाट भाग,े र उजाड-स् थानितर गए । तर य ु ले ितनीहरूलाई भटेाइहाल्यो । इ ाएलका
सनेाहरू सहरहरूबाट आए र ितनीहरू भएकै ठाउँमा ितनीहरूलाई मारे । 43 ितनीहरूले बने्यामीनीहरूलाई घरेे, ितनीहरूलाई
खदेे र ितनीहरूलाई िगबाको पवूर्मा नोहामा ख म पारे । 44 बने्यामीनी कुलबाट अठार हजार जना मािनसहरू मरे, र ती सबै
मािनसहरू य ु मा िविशष् ट िथए । 45 ितनीहरू य ु बाट फक र उजाड-स् थानमा रम्मोनको च ानतफर् भागे । इ ाएलीहरूले
बाटोहरूमा ितनीहरूका अरू पाँच हजार जना मािनसहरूलाई मारे । उनीहरूले ितनीहरूलाई गीदोमसम्मै लखे टरहे र त्यहाँ
अरू दईु हजार जनालाई मारे । 46 त्यस िदन मनहरूमा पच् चीस हजार बने्यामीनी सनेाहरू िथए जो तरवारले लडाइँ गनर्को
िन म्त ता लम ाप् त िथए । ितनीहरू सबै य ु गनर् िनपणु िथए । 47 तर छ सय मािनसहरू उजाड-स् थानमा रम्मोनको च ानितर
भागे । चार मिहनासम्म ितनीहरू रम्मोनको च ानमा बसे । 48 इ ाएलका सनेाहरू बने्यामीनी मािनसहरूका िवरु फक र
ितनीहरूलाई, र सहर र पशहुरू, र त्यहाँ भएका सबै कुरालाई तरवारको धारले हार गरे । आफ्नो बाटोमा सबै नगरलाई समते
ितनीहरूले जलाइिदए ।

21
1 इ ाएलका मािनसहरूले िमस्पामा एउटा ितज्ञा गरेका िथए, “हामीहरूमध्ये कसलैे पिन आफ्नी छोरीलाई बने्यामीनीलाई

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

िगलादमा बस् नहेरूमध्ये ती मािनसहरूले चार सय यस्ता जवान स् ीहरू भे ाए को किहल्यै कुनै मािनससगँ सतुकेा िथएनन,्
र ितनीहरूले उनीहरूलाई कनानमा शीलोको छाउनीमा लगे । 13 सारा सभाले रम्मोनको च ानमा भएका बने्यामीनका
मािनसहरूलाई सन्दशे पठाए र ितनीहरूले उनीहरूलाई शा न्तको स्ताव राखकेा िथए । 14 ती बने्यामीनीहरू त्यो समयमा फक
र ितनीहरूलाई याबशे िगलादका स् ीहरू िदइयो । तर ितनीहरू सबकैा िन म्त पगु् ने स् ीहरू िथएनन ्। 15 बने्यामीनीहरूलाई जे
भयो त्यसको िन म्त मािनसहरू दःु खत िथए, िकनभने परम भलुे इ ाएलका कुलहरूका िबचमा िवभाजन गराउनभुएको िथयो
। 16 त्यसपिछ सभाका अगवुाहरूले भन,े “बाँकी भएका बने्यामीनीहरूका िन म्त पत् नीहरू हामी कसरी जटुाउनछेौं? िकनभने
बने्यामीनी स् ीहरू मा रएका छन ् ।” 17 ितनीहरूले भन,े “बने्यामीनका बाँचकेाहरूको िन म्त एउटा उ रािधकार हुनपुछर्,
तािक इ ाएलबाट एउटा कुलको नाश नहोस ्। 18 हामीले ितनीहरूलाई आफ्ना छोरीहरूबाट पत् नीहरू िदन सक्दनैौं, िकनिक
इ ाएलका मािनसहरूले ितज्ञा गरेका िथए, “बने्यामीनीहरूलाई पत् नी िदने कुनै पिन व् य क् त ािपत होस ् ।’ ” 19 यसलैे
ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूलाई थाहा छ, िक हरेक वषर् शीलोमा परम भकुो िन म्त एउटा भोज हुन्छ (जनुचािहं बथेलेको
उ रमा, बथेलेबाट शकेमजाने बाटोको पवूर्, र लबोनाको दिक्षणमा पछर्) ।” 20 ितनीहरूले बने्यामीनका मािनसहरूलाई यसो
भनरे िनदशन िदए, “गपु् तमा लकु र दाखबारीहरूमा पखर् । 21 शीलोबाट यवुतीहरू नाच्नलाई बािहर िनस्कने समयलाई हरे
। तब दाखबारीहरूबाट बािहर िनस् क र ितमीहरू हरेकले शीलोबाट यवुतीललाई आफ्नी पत् नीको रूपमा लएर बने्यामीनको
भिूममा फकर् । 22 जब ितनीहरूका बबुा वा दाजभुाइहरू हा ो िवरोध गनर् हामीकहाँ आउँछन,् तब हामी ितनीहरूलाई भन् नछेौं,
‘हामीमािथ कृपा गन ुर्होस!् ितनीहरूलाई रहन िदनहुोस ् िकनभने हामीले य ु को बलेा हरेक मािनसको िन म्त पत् नी िदएनौं ।
तपाईंहरू िनद ष हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्ना छोरीहरू िदनभुएको होइन ।’ ” 23 बने्यामीनी मािनसहरूले
त्यस्तै गरे । ितनीहरूले नािचरहकेा यवुतीहरूबाट पत् नीहरू लए र ितनीहरूसगँै अिग बढे । ितनीहरू आफ्नै उ रािधकारको
ठाउँमा फकर गए । ितनीहरूले नगरहरू बनाए र त् यसमा बसोबास गरे । 24 तब इ ाएलका मािनसहरूले त्यो ठाउँ छोड,े अिन
हरेक व् य क् त आ-आफ्नै कुल, र वशंमा र हरेक व् य क् त आ-आफ् नै उ रािधकारको घरमा गए । 25 ती िदनहरूमा इ ाएलमा
कोही पिन राजा िथएन । हरेक व् य क् तले आ-आफ्नो द ृ ष् टमा जे ठक लाग् यो त्यही गथ्य ।
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रूथको पसु्तक
1 न्यायकतार्हरूले शासन गरेको समयमा मलुकुमा अिनकाल पर् यो । यहूदाको बथेलहेमेको एक जना मािनस आफ्नी पत् नी

र दईु जना छोराहरूसगँ मोआब दशेितर गए । 2 ती मािनसको नाउँ एलीमलेके िथयो, र ितनकी पत् नीको नाउँ नाओमी िथयो
। ितनका दईु जना छोराहरूको नाउँ महलोन र िकल्योन िथयो । ितनीहरू यहूदाको बथेलहेमेका ए ातीहरू िथए । ितनीहरू
मोआब दशेमा आइपगुे र त्यहाँ बोसबास गरे । 3 त्यसपिछ नाओमीका पित एलीमलेके मरे र ितनी आफ् ना दईु छोराहरूसिहत
छोिडइन ्। 4 यी छोराहरूले मोआबका मिहलाहरूमध्यबेाट पत् नीहरू ल्याए । एउटीको नाउँ ओपार् र अक को नाउँ रूथ िथयो
। ितनीहरू त्यहाँ झण्डै दश वषर् जित बसे । 5 त्यसपिछ नाओमीलाई पित र आफ्ना दईु सन्तानिवहीन पारेर महलोन र िकल्योन
दवुै मरे । 6 त्यसपिछ नाओमीले आफ्ना बहुारीहरूसगँै मोआब छोडरे यहूदा फकर् ने िनणर्य ग रन,् िकनभने परम भलुे आफ् ना
मािनसहरूलाई आवश्यकतामा सहायता गन ुर्भएको र ितनीहरूलाई खाने कुरा िदनभुएको कुरा ितनले मोआब दशेमा सिुनन ्।
7 त्यसलैे ितनले आफ्ना दईु बहुारीहरूसगँ बस्दै आएको ठाउँ छोिडन ् र ितनीहरू यहूदाको मलुकुमा फकर् नलाई बाटो लागे ।
8 नाओमीले आफ्ना दईु बहुारीहरूलाई भिनन,् “ितमीहरू हरेक आ-आफ्नो आमाको घरमा फकर जाओ । जसरी ितमीहरूले
मतृहरू ित र म ित दया दखेाएका छौ, त्यसरी परम भलुे ितमीहरूलाई पिन दया दखेाउनभुएको होस ्। 9 परम भलुे ितमीहरू
हरेकलाई अक पितको घरमा िव ाम िदनभुएको होस,् ।” त्यसपिछ ितनले ितनीहरूलाई चमु्बन ग रन ्र ितनीहरू ठुलो स्वरमा
रोए । 10 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “होइन, हामी तपाईंसगँै तपाईंका मािनसहरूकहाँ फकर् नछेौँ ।” 11 तर नाओमीले भिनन,्
“मरेा छोरीहरू, फकर् ! ितमीहरू मसगँ िकन जान्छौ? के ितमीहरूका पित हुनलाई मरेो कोखमा छोराहरू छन ् र? 12 मरेा
छोरीहरू, फकर् , आ-आफ्नो बाटो लाग, िकनभने पित पाउनलाई म धरैे व ृ भइसकेकी छु । यिद मलै,े आज राित नै पित पाउछुँ
भन् ने आशा गछुर्,' भने ँ र छोराहरू जन्माएँ भने पिन, 13 के ितमीहरूले ितनीहरूको उमरे पगुसेम्म पखर्न्छौ? के ितमीहरूले िववाह
गनर् एउटा पित चनु्दनैौ र? होइन, मरेा छोरीहरू! यो त ितमीहरूको खाितर मलाई अित नै तीतो हुन्छ, परम भकुो हात मरेो
िवरु मा लागकेो छ ।” 14 त्यसपिछ ितनका बहुारीहरू ठुलो स्वरमा रोए । ओपार्ले ितनकी सासलूाई िबदाइको चमु्बन ग रन,्
तर रूथ ितनीसगँै टाँिसरिहन ् । 15 नाओमीले भिनन,् “सनु, ित ी बिहनी त आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना दवेताहरूकहाँ गइन ्
। ित ी बिहनीसगँै फकर जाऊ ।” 16 रूथले भिनन,् “मलाई तपाईंबाट जान नलगाउनहुोस,् िकनभने तपाईं जहाँ जानहुुन्छ,
म त्यहाँ नै जानछुे; तपाईं जहाँ बस् नहुुन्छ, म त्यहाँ नै बस् नछुे; तपाईंका मािनसहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्र तपाईंका परमशे् वर
मरेा परमशे् वर हुनहुुनछे । 17 तपाईं जहाँ मन ुर्हुन्छ, म त्यहाँ नै मनछु, र म त्यहीँ नै गािडनछुे । यिद मतृ्यबुाहके कुनै कुराले
हामीलाई अलग गछर् भने परम भलुे मलाई दण्ड िदनभुएको होस ्र अझ यो भन्दा धरैै गन ुर्भएको होस ्।” 18 जब नाओमीले
रूथ ितनीसगँै जानलाई दढृ िथइन ्भन् ने दे खन,् ितनले ितनीसगँ तकर् गनर् छोिडन ्। 19 त्यसलैे ितनीहरू बथेलहेमेको नगरसम्म
या ा गरे । ितनीहरू बथेलहेमेमा आइपगु्दा सारा नगर नै ितनीहरूको िन म्त धरैे उत्सािहत िथयो । मािहलाहरूले भन,े “के ियनी
नाओमी नै हुन?्” 20 तर ितनले ितनीहरूलाई भिनन,् “मलाई नाओमी नभन । मलाई िततो भन, िकनभने सवर्श मानले मसगँ
धरैे ितक् ततापणूर् रूपमा वहार गन ुर्भएको छ । 21 म पणूर् भएर गएँ, तर परम भलुे मलाई फे र र ो पारेर घरमा ल्याउनभुएको
छ । त्यसलैे परम भलुे मलाई दण्ड िदनभुएको र सवर्श मानले ममािथ िवपि ल्याउनभुएको दखेरे पिन ितमीहरूले मलाई
िकन नाओमी भन्छौ?” 22 यसरी ितिन र ितनकी मोआबी बहुारी रूथ मोआब दशेबाट फक । ितनीहरू बथेलहेमेमा जौको
कटनी सरुु हुने समयमा आइपगुे ।

2
1 नाओमीका पितका नातदेार अथार्त ्एलीमलेकेका कुलका बोअज नाउँ गरेको एक जना हुन-ेखाने मािनस िथए । 2मोआबी

मिहला रूथले नाओमीलाई भिनन,् “खतेहरूका अन् नका बालाहरूमाझ रहकेा िशला-बाला खोज्न मलाई जान िदनहुोस ्। मलैे
जसको द ृ ष् टमा कृपा पाउछुँ, म ितनलाई नै प ाउनछुे ।” त्यसलैे नाओमीले ितनलाई भिनन,् “जाऊ, मरेी छोरी ।” 3रूथ गइन ्
र ितनीहरूले कटनी गरेपिछ रहकेा अन् नहरूको िशला-बाला खोिजन ्। ितनी ए लमलेकेका कुलका बोअजको खतेका खण्डमा
आइपिुगन ् । 4 बोअज बथेलहेमेबाट आएर कटनी गनहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूसगँ हुनभुएको होस ् ।” ितनीहरूले
जवाफ िदए, “परम भलुे तपाईंलाई आिशष ् िदनभुएको होस ्।” 5 त्यसपिछ बोअजले कटनी गनहरूको िनरक्षण गन ितनका
नोकरलाई भन,े “यो मिहला कुन परुुषकी हुन?्” 6 कटनी गनहरूको िनरीक्षण गन नोकरले जवाफ िदएर भन,े “यी जवान
मिहला मोआबको मलुकबाट नाओमीसगँ फकर आएकी मिहला हुन ्। 7 ितनले मलाई भिनन,् “कृपया, कामदारहरूले अन् न
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कटनी गरेपिछ खतेमा बाँकी रहकेाहरूको िशला-बाला खोज् न मलाई िदनहुोस ्।' त्यसलैे ितनी यहाँ आइन ्र ितनले घरमा थोरै
िव ाम गरेबाहके, िबहानदे ख अिहलसेम्म िनरन्तर लािगरहकेी िछन ।्” 8बोअजलेरूथलाई भन,े “मरेी छोरी, ितमीले मरेो कुरा
सनु्दछैौ? िशला-बाला जम्मा गनर् अरुको खतेहरूमा नजाऊ; मरेो खते नछोड । बरु, यहाँ नै बस र मरेा मिहला कामदारहरूसगँै
काम गर । 9 मािनसहरूले कटनी गरेको ठाउँमा हे रराख र अरु मिहलाहरूलाई प ाऊ । के मलैे परुुषहरूलाई ितमीलाई नछुन ू
भनी िनदशन ्िदएको छैन र? ितमीलाई ितखार् लागकेो बलेा घलैाहरू भएको ठाउँमा जाऊ र मािनसहरूले भरेर ल्याएका पानी
िपऊ ।” 10 तब ितनी बोअजको साम ु झिुकन ् र घोप्टो परेर दण्डवत ग रन ् । ितनले उनलाई भिनन,् “म िवदशेी ित तपाईं
िच न्तत हुने गरी तपाईंको नजरमा मलैे िकन कृपा पाएकी छु?” 11 बोअजले जवाफ िदए र ितनलाई भन,े “ित ा पितको
मतृ्यदुे ख ितमीले गरेका सबै कुरा मलाई भिनएको छ । आफ्नो सासलूाई प ाउन र ितमीले निचनको मािनसहरूकहाँ आउन
ितमीले आफ्ना बबुा-आमा र आफ् नो जन्म थलो छोडकेी ौ । 12 परम भलुे ित ो कामको ईनाम िदनभुएको होस ्। ितमीले
जसको पखटेामिुन शरण पाएकी ौ उही परम भु इ ाएलका परमशे् वरबाट परुा भकु् तानी पाउन सक ।” 13 ितनले भिनन,्
“मरेा मा लक, तपाईंको द ृ ष् टमा मलैे कृपा पाउन सकँू, िकनभने म तपाईंका नोकन हरूमध्यकेी नभए तापिन तपाईंले मलाई
सान्त्वना िदनभुएको छ र तपाईंले मसगँ दयापवूर्क कुरा गन ुर्भएको छ ।” 14 खाने बलेामा बोअजले रूथलाई भन,े “यहाँ
आऊ, र केही रोटी खाऊ र ित ो रोटीको टु ा िसकार्मा चोप ।” ितनी कटनी गनहरूको छेउमा बिसन ् र ितनले ितनलाई
केही भटेुको अन् न िदए । ितनले अघाइन्ञ् जलेसम्म खाइन ्र केही उबा रन ्। 15 ितनी अन् न बटुल्न उठ्दा, बोअजले ितनका
जवान मािनसहरूलाई यसो भन् दै आज्ञा िदए, “ितनलाई िबटाहरूको िबचितर पिन अन् न बटुल्न दऊे र ितनलाई नबटुल नभन ्।
16साथै िबटाहरूबाट ितनको िन म्त केही अन् नका बालाहरू थतुरे िनकाल, र ितनलाई बटुल् नको िन म्त ितनीहरूलाई छोिडदऊे
अिन ितनलाई नहप्काऊ ।” 17 त्यसलैे ितनले खतेमा साँझसम्म िशला-बाला बटु लन ् । ितनले बटुलकेी अन् नका बालाहरू
कु टन ्र अन् न झण्डै पाँच पाथी जित भयो । 18 ितनले यसलाई उठाइन ्र शहरितर गइन ्। ितनकी सासलुे ितनले जे बटुलकेी
िथइन ्सो दे खन ्। रूथले आफ्नो खाजाबाट उबारेकी भटेुको अन् न िनका लन ्र ितनलाई िदइन ्। 19 ितनकी सासलुे ितनलाई
भिनन,् “ितमीले आज िशला-बाला कहाँ बटुल्यौ? ितमी काम गनर् कहाँ गयौ? ितमीलाई सहायता गन मािनस आिशिषत
होस ् ।” रूथले आफूले काम गरेको खतेको मा लकबारे ितनकी सासलुाई बताइन ् । ितनले भिनन,् “मलैे आज काम गरेको
खतेको मा लकको नाउँ बोअज हो ।” 20 नाओमीले ितनकी बहुारीलाई भिनन,् “जीिवत र मतृक ित आफ्नो िवश् वासनीयता
नछोड्नहुुने परम भु ारा ितनी आिशिषत होऊन ्।” नाओमीले ितनलाई भिनन,् “ती मािनस मोल ितरेर छु ाउनमेध्यकेा हा ो
नजीकका एक कुटुम्ब हुन ् ।” 21 मोआबी मिहला रूथले भिनन,् “ ितनले मलाई भन,े 'मरेा जवान मािनसहरूले कटनी
निसध्याएसम्म ितमी ितनीहरूको निजक रिहरहनपुछर्' ।” 22 नाओमीले ितनकी बहुारी रूथलाई भिनन,् “मरेी छोरी, ितमी
ितनका जवान मिहला कामदारहरूसगँ जान ु असल हुन्छ, तािक ितमीलाई अरुको खतेमा जो खम नआओस ् ।” 23 त्यसलैे
ितनी जौ र गहूकँो कटनीको अन्तसम्म िशला-बाला जम्मा गनर् बोअजका मिहला कामदारहरूको निजकै रिहन ्।

3
1 ितनकी सास ू नाओमीले ितनलाई भिनन,् “मरेी छोरी, ित ो भलाइको िन म्त के मलैे ितमीले िव ाम गन ठाउँ खोज्न ु

पदन? 2 ितमीले जसका मिहला कामदारहरूिसत काम गरेकी ौ उही बोअज हा ो कुटुम्ब होइनन ् र? हरे, ितनले आज
राती खलामा जौ ब ाउनछेन ्। 3 यसकारण, नहुाऊ, तले लगाऊ र ित ो उ म लगुा लगाऊ र तल खलामा जाऊ । तर ितनले
खान र िपउन नसकेसम्म ती मािनससगँ दखेा नपर । 4 तर जब ितनी सतु्छन ् ितनी सतु् ने ठाउँ ख्याल गर, तािक पिछ ितमी
ितनीकहाँ गएर ितनको खु ाितरको ओढ्ने उठाएर त्यहाँ सतु् न सक्छौ । अिन ितमीले के गन ुर्पछर् त्यो ितनले बताउनछेन ् ।”
5 रूथले नाओमीलाई भिनन,् “तपाईंले भन् नभुएका सबै कुरा म गछुर् ।” 6 त्यसलैे ितनी तल खलामा गइन ् र ितनले ितनकी
सासलूे ितनलाई िदएका िनदशनहरूअनसुार ग रन ् । 7 जब बोअजले खाए र िपए, ितनको हृदय खसुी भयो, ितनी अन् नको
थु ोको छेउमा गएर सतु े । त्यसपिछ ितनी िबस्तारै आइन ्र ितनको खु ाको ओढ्ने उठाएर सिुतन ्। 8 मध्यरातितर ती मािनस
झसङ्ग भए । ितनी फक र त्यहाँ एउटी मिहला ितनको खु ा छेउमा सिुतरहकेी िथइन ् । 9 ितनले भन,े “ितमी को हौ?”
ितनले जवाफ िदइन,् “म तपाईंकी दासी रूथ हु ँ । तपाईंकी दासीलाई तपाईंको खास् टो लगाइिदनहुोस,् िकनिक तपाईं निजकको
कुटुम्ब हुनहुुन्छ ।” 10 बोअजले भन,े “मरेी छोरी, ितमी परम भु ारा आिशिषत होऊ । ितमीले सरुुभन्दा अन्तमा अझ धरैै
दया दखेाएकी ौ, िकनभने ितमी धनी होस ्वा गरीब कुनै पिन जवान मािनसको पिछ लागकेी छैनौ । 11 मरेी छोरी, नडराऊ
! मलैे ित ो िन म्त ितमीले भनकेी सबै कुरा गछुर्, िकनभने ितमी लायककी ौ भन् ने सारा शहरका मािनसहरूले जान्दछन ्
। 12 म कुटम्ब हु ँ भन् ने कुरा सत्य हो, तर मभन्दा निजकका एक जना कुटुम्ब हुनहुुन्छ । 13 आज राित यहीँ बस, िबहान
यिद ितनले कुटम्बको कतर् परुा गछर्न ्भने ठकै छ, ितनले नै कुटुम्बको कतर् परुा गरून ् । तर यिद ितनले ित ो िन म्त
एउटा कुटुम्बको कतर् परुा गरेनन ्भने त्यसपिछ मलैे यो गनछु भनी म परम भकुो जीवन ारा शपथ खान्छु । िबहानसम्म
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सतु । 14 ितनी िबहानसम्म नै ितनको खु ाको छेउमा सिुतरिहन ्। तर ितनी एउटाले अक मािनसलाई िचन् न सक् ने हुनअेिग नै
उ ठन ् । िकनभने बोअजले भन,े “कुनै मिहला खलामा आइन ्भनी कसलैे थाहा नपाओस ्।” 15 त्यसपिछ बोअजले भन,े
“ित ो ओढ्ने लऊे र त्यसमा थाप ।” जब ितनले ओड्ने थािपन,् ितनले छ पाथी जित जौ नापरे िदए र ितनलाई बोकाइिदए ।
त्यसपिछ ितनी शहरितर गइन ्। 16 जब रूथ ितनको सासकूहाँ आइन,् ितनले भिनन,् “कस्तो भयो मरेी छोरी?” अिन रूथले
त्यो मािनसले भनकेा सबै कुरा ितनलाई बताइन ्। 17 ितनले भिनन,् “ितनले मलाई यी छ पाथी जौ िदए, िकनभने ितनले भन,े
'ित ी सासकूहाँ र ो हात नजाऊ' ।” 18 अिन नाओमीले भिनन,् “मरेी छोरी, कुरा के हुन्छ भनी ितमीले नजानसेम्म यहीँ
बस, िकनभने यो कुरा आज नै निसध्याएसम्म ती मािनसले िव ाम गनछैनन ्।”

4
1 बोअज मािथ वशे ारमा गए र त्यहाँ बसे । चाँडै नै बोअजले भनकेा, निजकका कुटुम्ब आए । बोअजले ितनलाई

भन,े “हे मरेा िम , यहाँ आउनहुोस ् र बस् नहुोस ् ।” त्यो मािनस आए र बसे । 2 अिन बोअजले त्यस शहरका दश जना
धमर्गरुुहरूलाई लए र भन,े “ यहाँ बस् नहुोस ् ।” त्यसलैे ितनीहरू बसे । 3 बोअजले निजकका कुटुम्बलाई भन,े “मोआब
दशेबाट फकर आएकी नाओमीले हा ो दाज्य ूएलीमलेकेको जग्गाको टु ा बचे्दिैछन ्। 4 'यहाँ बिसरहकेाहरूको उप स्थितमा
र मरेा मािनसहरूको धमर्गरुुहरूको उप स्थितमा यसलाई िकन् नहुोस'् भनी तपाईंलाई जानकारी िदने मलै े िवचार गरेँ । यिद
तपाईंले यसलाई छु ाउन चाहनहुुन्छ भन,े छु ाउन ु होस,् ताकी मलैे जान् न सकँु, िकनभने तपाईं र तपाईंपिछ मबाहके यसलाई
छु ाउने कोही छैन ।” अक मािनसले भन,े “म यसलाई छु ाउछुँ ।” 5 त्यसपिछ बोअजले भन,े “तपाईंले नाओमीबाट जग्गा
िकनकेो िदनमा नै मतृकको उ रािधकारको नाउलँाई उठाउनको िन म्त मतृ मािनसको िवधवा मोआबी रूथलाई पिन लानपुछर्
।” 6 अिन निजकका कुटम्बले भन,े “आफ्नो उ रािधकारलाई हािन नगरी मलैे यो आफ्नो िन म्त छु ाउन स क्दन ँ । तपाईंले
नै मरेो छुटकाराको अिधकार लनहुोस,् िकनभने मलै े छु ाउन स क्दन ँ ।” 7 छुट्कारा र मालसामानको स ाप ा सम्ब न्ध
इ ाएलको पिहलकेो समयमा यस्तो चलन िथयो । यी सबै कुराहरूको पु ष् ट गनर् एक जनाले आफ्नो जु ा फुकाल्थ्यो र त्यो
आफ्नो िछमकेीलाई िदन्थ्यो; यो नै इ ाएलमा वधैािनक सम्झौता गन शलैी िथयो । 8 त्यसलैे निजकको कुटुम्बले बोअजलाई
भन,े “यो तपाईं आफैले िकन् नहुोस,्” र ितनले आफ्नो जु ा फुकाले । 9 त्यसपिछ बोअजले धमर्गरुुहरू र सबै मािनसहरूलाई
भन,े “मलैे एलीमलेकेको, िकल्योन र महलोनको सबै थोक मलैे आज िकने ँ भन् ने कुराको साक्षी तपाईंहरू हुनहुुन्छ ।”
10 साथै त्यसको उ रािधकारमा मतृ मािनसको नाउलँाई मलैे उठाउन सकँू भनी महलोनकी पत् नी मोआबी मिहला रूथलाई
मलैे मरेी पत् नीको रूपमा ाप् त गरेको छु, तािक त्यसको नाउँ आफ्ना दाज्यभूाइहरु माझबाट र त्यसको ठाउँको वशे ारबाट
नहराओस ् । आज तपाईंहरू साक्षी हुनहुुन्छ ।” 11 वशे ारमा भएका सबै मािनसहरू र धमर्गरुुहरूले भन,े “हामी साक्षीहरू
छौँ । परम भलुे तपाईंको घरमा आउने मिहलालाई इ ाएलको घराना िनमार्ण गन दईु जना राहले र लआेजस्तै तलु्याउनभुएको
होस;् र तपाईं ए ातामा फ लफाप हुनहुोस ् र बथेलहेमेमा िस हुनहुोस ् । 12 परम भलुे तपाईंलाई िदनहुुने यो मिहला ारा
तपाईंको घर फारेसको घरानाजस्तै होस,् जसलाई यहूदाको िन म्त तामारले जन् माएकी िथइन ्। 13 त्यसलैे बोअजले रूथलाई
लगे र ितनी ितनकी पत् नी भइन ्। ितनले ितनीसगँ सहवास गरे र परम भलुे ितनलाई गभर्वती हुन िदनभुयो र ितनले एउटा छोरा
जन्माइन ्। 14 मिहलाहरूले नाओमीलाई भन,े “परम भकुो शसंा होस ्जसले तपाईंलाई निजकको कुटुम्बिवहीन अथार्त ्यो
बालकिवहीन छोड्नभुएन । उहाँको त्यसको नाउँ इ ाएलमा िस होस ् । 15 त्यो तपाईंलाई नयाँ जीवन िदने र र तपाईंको
पालनपोषण गन हुन सकोस,् िकनिक तपाईंकी बहुारी जसलाई तपाईंले मे गन ुर्हुन्छ, ितनी सात जना छोराहरूभन्दा पिन असल
िछन,् ितनले ियनलाई जन्म िदएकी िछन ्। 16 नाओमीले बालकलाई लइन,् आफ् नो काखमा रा खन ्र ितनको हरेचाह ग रन ्
। 17 िछमकेका मिहलाहरूले ितनलाई यसो भन,े “नाओमीको एउटा छोरा भयो । ितनहरूले त्यसको नाउँ ओबदे राखे । ितनी
ियशकैो बबुा भए, जो दाऊदको बबुा भए । 18 फारेसका सन्तानहरू ियनै हुनः् फारेस हे ोनका बबुा बन,े 19 हे ोन आरामका
बबुा बन,े आराम अम्मीनादाबको बबुा बन,े 20 अम्मीनादाब नहशोनका बबुा बन,े नहशोन सल्मोनको बबुा बन,े 21 सल्मोन
बोअजका बबुा बन,े बोअज ओबदेको बबुा बन,े 22 ओबदे ियशकैा बबुा बने र ियशै दाऊदको बबुा बने ।
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१ शमएूलको पसु्तक
1 ए ाइमको पहाडी दशेको सपूीहरूका रामतमैबाट आएका एक जना मािनस िथए । ितनी ए ाइमी सपूका जनाित तोहूको

पनाित एलीहूको नाित यरोहामका छोरा एल्काना िथए । 2 ितनका दईु वटी पत् नीहरू िथए । पिहलोको नाउँ हन् नाह र दो ोको
नाउँ पिनन् नाह िथयो । पिनन् नाहका छोराछोरी िथए तर हन् नाहका िथएन । 3 ियनी आफ् नो सहरबाट सवर्श मान ्परम भकुो
िन म्त ब लदान चढाउन र आरधना गनर् हरेक वषर् शीलोमा जन्थे । त् यहाँ एलीका दईु जना छोराहरू होप् नी र पीनहास परम भकुा
पजुारीहरू िथए । 4 जब एल् कानाले हरेक वषर्झैं ब लदान गन समय आयो, ितनले सदवै ितनकी पत् नी पिनन् नाह र ितनका सबै
छोरा र छोरीलाई मासकुो भागहरू िदन्थे । 5 तर ितनले हन् नाहलाई सदवै दोब् बर भाग िदन्थ,े िकनभने ितनले उनलाई माया गथ,
य िप परम भलुे उनको गभर् बन् द गन ुर्भएको िथयो । 6 उनको सौताले उनलाई रस उठाउनलाई उनलाई सा ै िच ाउिँथन,्
िकनभने परम भलुे उनको गभर् बन् द गन ुर्भएको िथयो । 7 त्यसलैे वष िपच्छे, उनी आफ्नो प रवारसगँ परम भकुो भवनमा जाँदा
उनको सौताले ितनलाई सदवै िच ाउिँथन ्। यसकारण, उनी रु न् थन ्र केही पिन खाँदनैिथन ्। 8 उनका पित एल्कानाले सदवै
उनलाई भन्थ,े”ए हन् नाह, ितमी िकन रुन् ौ? ितमी िकन खाँिदनौ? ित ो हृदय िकन यित धरैे िनराश हुन्छ? के म ित ो िन म् त
दस जना छोराभन्दा उ म छैन र?” 9 िय अवसरमध्ये एकपल् ट ितनीहरूले शीलोमा खाने र िपउने काम सकेपिछ हन् नाह
उ ठन ्। यित बलेा पजुारी एली परम भकुो म न्दरको ढोकामा आफ् नो आसनमा बिसरहकेा िथए । 10 उनी अित नै ाकुल
भएकी िथइन ्। उनले परम भसुगँ ाथर्ना ग रन ्र धरुुधरुु रोइन ्। 11 उनले भाकल ग रन ्र भिनन,् “हे सवर्श मान ्परम भ,ु
तपाईंले आफ्नी दासीको वदेनालाई हने ुर्हुन् छ, मलाई याद गन ुर्हुन् छ र आफ् नो दासीलाई िबसर्नहुुन् न, तर तपाईंको दासीलाई एउटा
छोरा िदनहुुन्छ भन,े उसको सम्पणूर् जीवनभ र म उसलाई परम भकुो िन म्त िदनछुे र उसको िशरमा कुनै छुराले कदािप छुनछैेन
।” 12 उनले परम भकुो साम ु ाथर्ना ग ररहदँा एलीले ितनको मखुलाई हरेे । 13 हन् नाह आफ् नो हृदयमा बो लन ् । उनका
ओठहरू चल,े तर उनको सोर सिुनएन । यसकारण, उनी म ले मातकेी िथइन ्भनी एलीले िवचार गरे । 14 एलीले उनलाई
भन,े “ितमी किहलसेम् म म ले माितरहन् छ् यौ? आफ् नो म को आदत छोिडदऊे।” 15 हन् नाहले जवाफ िदईन,् “होइन, मरेा
मा लक, म दःुखी आत् मा भएको स् ी हु ँ । मलैे न दाखम न त कडा म नै िपएकी छु, तर मलैे परम भकुो साम ु मरेो मनको
दःुख खन्याइरहकेी छु । 16 हजकूी दासीलाई एउटी िनलर्ज् ज स् ी भएकी िवचार नगन ुर्होस ्। ठुलो िचन्ता र धरैे अपमानले गदार्
म बो लरहकेी छु ।” 17 तब एलीले जवाफ िदए र भन,े “शा न्तसगँ जाऊ । इ ाएलका परमशे् वरसगँ ितमीले गरेकी िबन्तीको
जावफ उहाँले ितमीलाई दऊेन ् ।” 18 उनले भिनन,् “तपाईंकी दासीलाई तपाईंको नजरमा कृपा िमलोस ् ।” अिन ती स् ी
गईन ्र खाइन ्। उनको अनहुार फे र किहल्यै िनराश भएन । 19 ितनीहरू िबहान सबरैे उठे र परम भकुो आराधना गरे, अिन
ितनीहरू फे र रामामा भएको आफ्नो घरमा फक । आफ्नो पत् नी हन् नाहसगँ एल्कनाले सहवास गरे र परम भलुे उनलाई याद
गन ुर्भयो । 20 जब समय आयो, तब हन् नाहले गभर् धारण ग रन ्र एउटा छोरा जन्माइन ्। उनले उसको नाउँ शमएूल रा खन,्
िकनिक उनले भिनन,् “िकनभने मलै े यसलाई परम भसुगँ मागकेी हु।ँ” 21 फे र एकपल् ट, एल्काना र ितनका सबै घराना
वष िपच् छेको ब लदान परम भलुाई चढाउन र आफ् नो भाकल परुा गनर् गए । 22 तर हन् नाह गइनन ्। उनले आफ् नो पितलाई
यसो भनकेी िथइन,् “बालकले दधू नछोडसेम्म म जानछैेन ँ । त्यसपिछ म उसलाई लानछुे, तािक ऊ परम भकुो साम ु दखेा
परोस ्र सदासवर्दा त्यहीं बसोस ्।” 23 उनका पित एल्कानाले उनलाई भन,े “ितमीलाई जे असल लाग्छ सो गर । उसले दधू
नछोडसेम्म पखर् । परम भलुे आफ् नो वचन मा परुा गन ुर्भएको होस ्।” यसलैे ती स् ी बिसन ्र उनको छोराले दधू नछोडसेम्म
उसलाई दधू खवुाइन ्। 24जब उनले उसलाई दधू छोडाइन,् तब उनले ितन वष साँढ,े पाँच पाथी िपठो, एक मशक दाखम को
साथमा उसलाई आफूसगँै लएर गइन,् अिन उसलाई शीलो भएकोमा परम भकुो भवनमा ल्याइन ्। यित बलेा त् यो बालक सानै
िथयो । 25 ितनीहरूले साँढलेाई मारे र बलकलाई एलीकहाँ ल्याए । 26 उनले भिनन,् “हे मरेो मा लक, मरेो मा लक जीिवत
हुनभुएझैं, यहाँ तपाईंको छेउमा खडा भएर ाथर्ना गन स् ी म नै हु ँ । 27 यही बलकको िन म्त मलैे ाथर्ना गरें र मलैे परम भमुा
गरेको बन्ती सनुरे उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो । 28 मलैे उसलाई परम भमुा अपर्ण गरेको छु, ऊ जीिवत रहसेम् म उसलाई
परम भमुा िदइएको छ ।” तब ितनीहरूले त् यहाँ परम भकुो आराधना गरे ।

2
1 हन् नाहले ाथर्ना ग रन ्र यसो भिनन,् “ परम भमुा मरेो हृदय आन न् दत हुन् छ । परम भमुा मरेो सीङ उच् च पा रन्छ ।

मरेो मखुले मरेा श हुरूमािथ गभर् गछर्, िकनभने म तपाईंको म ु क् तमा आन न्दत हुन्छु । 2 परम भझुैं पिव कोही छैन, िकनिक
तपाईंबाहके कोही पिन छैन । हा ो परमशे् वरजस्तो कुनै च ान छैन । 3 यित धरैै घमण्ड गरेर अहकंारी नहो । तरेो मखुबाट
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अहकंारका कुनै कुरा निनस् कोस ।् िकनिक परम भुज्ञानका परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँ ारा नै कामहरू जो खन् छन ।् 4श शाली
मािनसहरूका धनहुरू भाँिचएका छन,् तर ठेस खाएकाहरूलेश लाई कम्मर-पटेीझैं लगाउछँन ।् 5भ रपणूर् हुनहेरूलेआफैलाई
ज्यालामा लगाएका छन ्। भोकाएकाहरू भोकाउन हुन छोडकेा छन ्। बाँझीले समते सात जना सन्तानहरू जन्माउिँछन,् तर धरैे
सन्तान हुने स् ी िशिथल हु न्छन ्। 6 परम भलुे मान ुर्हुन्छ र जीवन िदनहुुन्छ । उहाँले िचहानमा परु् याउनहुुन्छ र उठाउनहुुन्छ
। 7 परम भलुे केही मािनसलाई गरीब र केहीलाई धनी बनाउनहुुन्छ । उहाँले न तलु्याउनहुुन्छ, तर उहाँले पिन उचाल्नहुुन्छ
। 8 उहाँले गरीबलाई धलूोबाट उठाउनहुुन्छ । खाँचोमा परेकाहरूलाई शासकहरूसगँ बसाल्न र इज् जको ओहदा पाउने बनाउन
उहाँले ितनीहरूलाई खरानीको थु ोबाट उठाउनहुुन्छ । िकनिक पथृ्वीका जगहरू परम भकुा हुन ्र उहाँले ससंारलाई ितमािथ
बसाल्नभुएको छ । 9 उहाँले आफ् ना िवश् वासयोग्य मािनसहरूका पाउहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ, दषु् टहरूलाई अन्धकारको शनु्यतामा
रा खनछे, िकनिक बल ारा कसलैे िजत् न सक् नछैेन । 10 परम भकुो िवरोध गनहरू टु ा-टु ा हुने छन ्। ितनीहरूका िवरु मा
उहाँ स्वगर्बाट गजर्नहुुनछे । परम भलुे पथृ्वीको अन् तसम्म नै न्याय गन ुर्हुनछे । उहाँले आफ्नो राजालाई बल िदनहुुनछे र आफ्नो
अिभिषक् तको सीङ उच् च पान ुर्हुनछे । 11 त्यसपिछ एल्काना आफ्नो घर रामामा गए । त्यो बालकले पजुारी एलीको साम ु
परम भकुो सवेा गर् यो । 12यित बलेासम् म एलीका छोराहरू अयोग्य मािनहरू भएका िथए । ितनीहरूले परम भलुाई िचननेन ्।
13 मािनसहरूसगँ पजुारीहरूको चलन यस्तो िथयो, जब कुनै मािनसले ब लदान चढाउँथ्यो, तब पजुारीका सवेक मास ु उमाल्दै
गदार् नै आफ्नो हातमा ि शलूसिहत आउँथ्यो । 14 उसले ताप् के वा कराही वा तसला वा भाँडोमा नै घोच्थ्यो । त्यो ि शलूमा
आउने सबै पजुारीले आफ् नो िन म्त लान्थ्यो । ितनीहरूले शीलोमा आउने सबै इ ाएलीहरूसगँ यसै गथ । 15 अझ नरा ो
त, ितनीहरूले बोसो जलाउनअिग नै पजुारीको सवेक आउँथ्यो र ब लदान ग ररहकेा मािनसलाई भन्थ्यो, “पजुारीको िन म्त
पोल्नलाई मास ु दऊे, िकनिक ितमीबाट उनले उमालकेो मास ु स्वीकार गन ुर्हुन् न, तर काँचो मा लनहुुन् छ ।” 16 त्यो मािनसले
यसो भन्यो भन,े “ितनीहरूले पिहले बोसो जलाउनपुछर्, र तब तपाईंले इच् छा गरेजित लानहुोस ्।” तब उसले भन्थ्यो, “हुदँनै,
ितमीले यो मलाई अिहले नै दऊे । होइन भन,े मलैे जबरजस् ती गरेर लानछुे ।” 17 यी जवानहरूको पाप परम भकुो साम ु िनकै
ठुलो िथयो, िकनिक ितनीहरूले परम भकुो ब लदानलाई तचु् छ ठाने । 18 तर शामएूलले बालकको रूपमा मलमलको एपोद
लगाएर परम भकुो सवेा गरे । 19 ितनको आमाले आफ्नो पितको साथमा वािषर्क ब लदान चढाउन आउँदा वषिपच्छे ितनको
िन म् त एउटा सानो लगुा बनाउिँथन ् र ितनलाई ल्याइिद न्थन ् । 20 एलीले एल्काना र ितनकी पत् नीलाई यसरी आिशष ् िदएर
भन् थ,े “यी स् ीले परम भसुगँ िबन्ती गरेकी कारणले परम भलुे यी स् ी ारा ितमीहरूलाई धरैे सन्तानहरू दऊेन ्।” त्यसपिछ
ितनीहरू आफ्नो घरमा नै फकर् न्थे । 21 परम भलुे हन् नाहलाई फे र सहायता गन ुर्भयो र ितनी फे र गभर्वित भइन ् । ितनले
ितन छोराहरू र दईु छोरीहरू जन्माइन ्। यसिैबच, बालक शमएूल परम भकुो साम ु बढ्दै गए । 22 यित बलेा एली िनकै व ृ
भए । ितनले आफ्ना छोराहरूले सबै इ ाएलसगँ गरेका सबै कुरा र ितनीहरू भटे हुने पालको वशे ारमा सवेा गन स् ीहरूसगँ
कसरी सतु े भन् ने कुरा सनुे । 23 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले िकन यस् ता कुराहरू गछ ? िकनिक मलैे ितमीहरूको
दषु् ट कामहरू यी सबै मािनसहरूबाट सनु् दछुै ।” 24 हुदँनै, ए मरेा छोराहरू हो । िकनिक मलैे सनुकेो कुरा असल खबर होइन
। ितमीहरूले परम भकुा मािनसहरूलाई अनाज्ञाकारी बनाउछँौ । 25 “एक जना मािनसले अकार्को िवरु पाप गर् यो भन,े
परमशे् वरले उसको न्याय गन ुर्हुन् छ, तर मािनसले परम भकुो िवरु पाप गछर् भन,े उसको िन म्त कसले बो लिदन्छ?” तर
ितनीहरूले आफ् ना बबुाको कुरा सनुनेन,् िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई मान इच्छा गन ुर्भयो । 26 बालक शमएूल बढ् दै गए,
र परम भु र मािनसहरूको िनगाहमा हुिकर् ए । 27 यित बलेा परमशे् वरका एक जना मािनस एलीकहाँ आए र ितनलाई भन,े
“परम भु भन् नहुुन्छ, 'तरेा पखुार्हरू िम दशेमा फारोको घरमा दासत्वमा हुदँा, के मलैे ितनीहरूकहाँ आफूलाई कट ग रन
र? 28 मरेो पजुारी हुन, मरेो वदेीमा जान, र धपू बाल्न र मरेो साम ु एपोद लगाउनलाई मलैे इ ाएलको सारा कुलहरूबाट
उसलाई चनुें । मलैे इ ाएलका मािनसहरूले आगो ारा चढाएका सबै ब लदानहरू तरेो पखुार्को घरानालाई िदएँ । 29 तब िकन
मरेो बासस् थानमा मलाई आवश्यक मरेा ब लदानहरू र भटेीहरूलाई तैंले िकन तचु् छ ठान्छस?् इ ाएलका मरेा मािनसहरूको
हरेक ब लदानको उ म थोक ारा आफैलाई मोटो बनाएर तैंले आफ्ना छोराहरूलाई िकन मलाई भन्दा बढी आदर गछर्स?्'
30 िकनिक परम भु इ ाएलका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'तरेो घराना र तरेो पखुार्को घराना सदाको िन म्त मरेो साम ु िहडं्नपुछर् भनी
मलैे ितज्ञा गरें ।' तर अब परम भु भन् नहुुन्छ, 'यसो गन कुरा मबाट टाढै रहोस,् िकनिक मलाई आदर गनलाई म आदर गछुर्,
तर जसले मलाई तचु् छ ठान्छ उसको आदर घट्नछे । 31 हरे,् मलैे तरेो बल र तरेो िपताको घरानाको बल नाश पान समय
आउँदछै, तािक तरेो घरानामा कोही व ृ मािनस हुनछैेन । 32 मरो बासस् थानमा नै तलै े सकंष् ट दखे् नछेस ्। इ ाएललाई असल
कुरा िदइए तापिन, तरेो घरानामा कोही व ृ मािनस हुनछैेन । 33 आफ् नो वदेीबाट मलैे व ञ् चत तरेा कुनै पिन व् य क् तका आखँा
धिम लनछेन ्र तरेो जीवनको िन म्त म कष् ट ल्याउनछुे । तरेो प रवारमा जन्मका सबै मािनसहरू मनछन ्। 34 तरेा दईु छोराहरू
होप् नी र पीनहासमािथ आईपन िचन्ह यो हुनछेः ितनीहरू दवुै एकै िदनमा मनछन ्। 35 म आफ् नो िन म्त एक जना िवश् वासयोग्य
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पजुारी िनयक् त गनछु जसले मरेो हृदय र मरेो ाणमा जे छ सो गनछ । उसको घराना िनमार्ण गनछु, अिन ऊ नै मरेो अिभिषक् त
राजाको साम ु सधैं िहडं् नछे । 36 तरेो घरानामा बाँकी रहकेा हरेक मािनस चाँदीको एक टु ा र रोटीको एक टु ा माग् न उसकहाँ
आउनछेन ्र घोप्टो पनछन ्र यसो भन् नछेन,् “कृपया, मलाई पिन पजुारीको कुनै काम िदनहुोस,् तािक म पिन एक टु ा खान
पाउनछुे ।”

3
1 बालक शमएूलले एलीको अधीनमा रहरे परम भकुो सवेा गरे । ती िदनहरूमा परम भकुो वचन दलुर्भ िथयो । त्यहाँ

कुनै िकिसमको िनयिमत अगमवाणीको दशर्न िथएन । 2 त्यस बलेा एलीका आखँाहरू धिमला हुन थालकेा हुनाले ितनले
रा री नदखे् ने भएर आफ्नै ओ ानमा प ल्टरहकेा िथए । 3 परमशे् वरको ब ी अझसैम् म िनभकेो िथएन, र शमएूल परम भकुो
म न्दरमा सतु् नलाई प ल्टरहकेा िथए, जहाँ परमशे् वरको सन्दकु िथयो । 4 परम भलुे शमएूललाई बोलाउनभुयो, जसले भन,े
“म यहाँ छु ।” 5शमएूल कुदरे एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ छु, िकनिक तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो ।” एलीले भन,े “मलैे
तलँाई बोलाइन ँ । फे र सतु ।” त्यसलैे शमएूल गए र सतु े । 6 परम भलुे फे र बोलाउनभुयो, “ए शमएूल ।” फे र शमएूल उठे र
एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ छु, िकनिक तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो । एलीले जवाफ िदए, हे मरेो छोरो, मलैे तलँाई बोलाइन ँ
। फे र सतु ।” 7अझसैम् म शमएूलसगँ परम भकुो बारेमा कुनै अनभुव िथएन, न त ितनलाई परम भकुो शन्दशे किहल्यै कट
ग रएको िथयो । 8 परम भलुे शमएूललाई फे र ते ोपल् ट बोलाउनभुयो । फे र शमएूल उठे र एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ
छु, िकनिक तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो ।” तब परम भलुे त् यो केटोलाई बोलाउनभुएको िथयो भनी एलीले महससु गरे ।
9 तब एलीले शमएूललाई भन,े “जा र फे र सतु । उहाँले तलँाई फे र बोलाउनभुयो भन,े तैंले यसो भन,् 'बोल्नहुोस,् हे परम भ,ु
िकनिक तपाईंको दासले सिुनरहकेो छ' ।” त्यसलैे शमएूल गए र फे र एकपल् ट ितनको आफ्नै ठाउँमा पल्टे । 10 परम भु
आउनभुयो र खडा हुनभुयो । उहाँले अरू समयमा झैं बोलाउनभुयो, “ए शमएूल, शमएूल ।” तब शमएूलले भन,े “बोल्नहुोस,्
िकनिक तपाईंको दासले सिुनरहकेो छ ।” 11 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “हरे,् म इ ाएलमा केही कुरा गनर् लागकेो छु,
जनु कुरा सनु् ने हरेकको कान झ स् कनछे । 12 त्यस िदन एलीको घरानाको िवरु मलैे भनकेा हरेक कुरा सरुुदे ख अन् तसम्म
नै म परुा गनछु । 13 म उसको घरानाको िवरु सधैंको लािग एकैपल् ट न्याय गनर् लागकेो छु भनी मलैे उसलाई भनकेो छु,
िकनभने उसका छोराहरूले आफैमािथ सराप ल्याए र उसले ितनीहरूलाई रोकेन । 14 यसकारणले गदार् एलीको घरानाका
पापहरू ब लदान वा भटेी ारा किहल्यै पिन ाय श् चत ग रनछैेन भनी मलैे उसको घरनासगँ शपथ खाएको छु ।” 15 शमएूल
िबहानसम्म नै प ल्टरहे । अिन ितनले परम भकुो भवनका ढोकाहरू खोले । तर त् यो दशर्नको बारेमा एलीलाई बताउन शमएूल
डराए । 16 त्यसपिछ एलीले शमएूललाई बोलाए र भन,े “ए मरेो छोरो शमएूल ।” शमएूलले भन,े “म यहाँ छु ।” 17 ितनले
भन,े “उहाँले तलँाई भन् नभुएको वचन के िथयो? कृपया त् यो मबाट नलकुा । उहाँले तसँगँ बोल् नभुएका सबै वचनमध् ये तैंले
मबाट कुनै पिन कुरा लकुाइस ्भने परमशे् वरले तलँाई त् यसै र त् योभन्दा अझ धरैे गन ुर्भएको होस ्।” 18शमएूलले ितनलाई हरेक
कुरा बताए । उनले ितनीबाट कुनै पिन कुरा लकुाएनन ्। एलीले भन,े “उहाँ परम भु हुनहुुन्छ । उहाँलाई जे असल लाग्छ सो
गन ुर्भएको होस ्।” 19 शमएूल बढे र परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो, र उहाँले आफ्नो भिवष्यवाणीका वचनहरू कुनै पिन अपणूर्
रहने । 20 परम भकुो अगमव ा हुनलाई शमएूललाई िनयकु् त ग रएको कुरा दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ एलीहरूले थाहा
पाए । 21 परम भु फे र पिन शीलोमा दखेा पन ुर्भयो, िकनभने आफ्नो वचन ारा शीलोमा शमएूलकहाँ उहाँ कट हुनभुयो ।

4
1 सम् पणूर् इ ाएलभ र शामएूलले वचन िदए । यित बलेा इ ाएल प लश्तीहरूका िवरु मा लडाइँ गनर् गयो । ितनीहरूले

एबने-एजरेमा छाउनी हाले र प लश् तीहरूले अपकेमा छाउनी हाले । 2 इ ाएल िवरु य ु गनर् प लश्तीहरू प ङ्तब भए
। जब य ु फै लयो, प लश्तीहरू ारा इ ाएल पराजीत भयो, जसले य ु मदैानमा झण्डै चार हजार मािनसहरू मारे । 3 जब
मािनसहरू छाउनीमा आए, इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले भन,े “आज परम भलुे हामीलाई प लश् तीहरूको साम ु िकन पराजीत
गन ुर्भयो? परम भकुो करारको सन्दकुलाई शीलोबाट यहाँ ल्याऔं, तािक त् यो हामीसगँ यहाँ नै रहोस,् जसले हामीलाई आफ् ना
श हुरूका हातबाट सरुिक्षत राखोस ्।” 4 त्यसलैे मािनसहरूले शीलोमा मािनसहरू पठाए । ितनीहरूले त्यहाँबाट सवर्शक् तमान ्
परम भकुो करारको सन्दकु बोके, जो करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ । एलीका दईु जना छोराहरू होप् नी र पीनहास त्यहाँ
परमशे् वरको करारको सन्दकुसगँै िथए । 5जब परम भकुो करारको सन्दकु छउनीमा ल् याइयो, इ ाएलका सबै मािनसहरू ठुलो
सोरमा कराए र पथृ्वी नै ग ु ञ् जयो । 6 जब प लश्तीहरूले कराएको यो आवाज सनु,े ितनीहरूले भन,े “िह हूरूको छाउनीमा
यित ठुलो कराएको आवाजको अथर् के हो?” तब छाउनीमा परम भकुो सन्दकु ल् याइएको िथयो भन् ने कुरा ितनीहरूले थाहा
पाए । 7 प लश्तीहरू डराए । ितनीहरूले भन,े “छाउनीमा एउटा दवेता आएको छ ।” ितनीहरूले भन,े “हामीलाई िधक् कार
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छ! पिहले यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । 8 हामीलाई िधक् कार छ! यी श शाली दवेताहरूको श बाट हामीलाई कसले
सरुक्षा िदन्छ? िम ीहरूलाई उजाड-स् थानमा िविभन् न िकिसमका िवपि हरूले हार गन दवेताहरू ियनै हुन ्। 9 ए प लश्तीहरू
हो, साहसी होओ र परुुषाथ बन, न जसरी िह हूरू ितमीहरूका दासहरू भएका छन ्त्यसरी नै ितमीहरू ितनीहरूका दासहरू
बन् नछेौ ।” 10 प लश्तीहरूले य लड,े र इ ाएल परािजत भयो । हरेक मािनस आफ्नो घर भाग् यो र ठुलो नरसहंार भयो ।
िकनिक इ ाएलका ितस हजार पदैल िसपाहीहरू मरे । 11 परमशे् वरको सन्दकु लिगयो र एलीका दईु छोरा होप् नी र पीनहास
मरे । 12 बने्यामीनको एक जना मािनस य ु मदैानबाट आफ्नो लगुा च्याितएको र िशरमा माटो लागकेो अवस् थामा नै दौडे र
त् यसै िदन शीलोमा आए। 13 त्यो आउँदा, एली आफ्नो आसनमा बाटोको छेवमैा बसरे हे ररहकेा िथए, िकनभने परमशे् वरको
सन्दकुो िचन्ताले ितनको हृदय काम्यो । जब त्यो मािनस सहर वशे गर् यो र त् यो खबर भन् यो, तब सारा सहरमा रुवाबासी
भयो । 14 जब एलीले रुवाबासीको हल्ला सनु,े तब ितनले सोध,े “यो हल्लाखल्लाको अथर् के हो?” त्यो मािनस दौडरे
आयो र एलीलाई भन्यो । 15 यित बलेा एली अन्ठानब्बे वषर् भएका िथए । ितनका आखँाहरू धिमला भएका िथए र ितनले
दखे् न सक्दनैथे । 16 त्यो मािनसले एलीलाई भन्यो, “य ु मदैानबाट आउने मािनस म नै हु ँ । म य ु बाट आज नै भागकेो हु ँ ।”
एलीले भन,े “हे मरेो छोरो, त् यो कस्तो भयो त?” 17 सामाचार ल्याउने मािनसले जवाफ िदयो र भन् यो, “ प लश्तीहरूको
सामबुाट इ ाएली भागे । मािनसहरूका माझमा ठुलो पराजय पिन भएको छ । तपाईंका दईु छोरा होप् नी र पीनहास पिन मरे, र
परमशे् वरको सन्दकु कब्जा गरेर लिगएको छ । 18 जब उसले परमशे् वरको सन्दकुको बारेमा भन् यो, तब एली ढोकाको छेउमा
भएको आफ्नो आसनबाट पछाडीितर लडे । ितनको घाँटी भाँिचयो र ितनी मरे, िकनभने ितनी व ृ र ग ौं िथए । ितनी चा लस
वषर्सम्म इ ाएलका न्यायकतार् भएका िथए । 19 ितनकी बहुारी, पीनहासकी पत् नी गभर्वती िथइन ् र बालक जन्माउने बलेा
बएको िथयो । जब ितनले परमशे् वरको सन्दकु कब् जा गरेको, ितनको ससरुा र ितनको पित मरेको समाचार सिुनन,् तब ितनले
घ ुडँा टेिकन ्र बालक जन्माइन,् तर ितनको सव वदेना ितनलाई स ै पीडा भयो । 20 ितनको मतृ्य ु हुने बलेामा ितनलाई सवेा
िदने स् ीले भिनन ्“नडराऊ, िकनिक ितमीले एउटा छोरा जन्माएकी ौ ।” तर ितनले जवाफ िदइनन ्न त ितनीहरूले भनकेा
कुरालाई नै मनमा रा खन ्। 21 “इ ाएलबाट मिहमा गएको छ” भन्दै त्यो बालकको नाउँ ितनले ईकाबोद रा खन,् िकनिक
परमशे् वरको सन्दकु कब्जा ग रएको, अिन ितनका पित र ससरुाको मतृ्य ुभएको िथयो । 22 ितनले भिनन,् “मिहमा इ ाएलबाट
गएको छ, िकनभने परमशे् वरको सन्दकु कब्जा ग रएको छ ।”

5
1 यित बलेा प लश् तीहरूले परमशे् वरको सन्दकु कब्जा गरेका, र ितनीहरूले त् यो एबने-एजरेबाट अश्दोदमा ल्याएका िथए ।

2प लश्तीहरूले परमशे् वरको सन्दकु लग,े दागोनको म न् दरमा त् यो ल्याए र दागोनको निजकै राखे । 3जब अश्दोदका मािनसहरू
अक िदन िबहान सबरैे उठे, हरे, दागोन त परम भकुो सन्दकुको साम ु घोप्टो परेर ढलकेो िथयो । त्यसलैे ितनीहरूले दागोनलाई
उठाए र त्यसलाई आफ् नै स्थानमा खडा गरे । 4 तर जब ितनीहरू अक िबहान सबरैे उठे, हरे, दागोन परम भकुो सन्दकुको साम ु
घोप्टो परेर ढलकेो िथयो । दागोनको िशर र दवुै हातहरू टुि एर ढोकामा अलप िथयो । दागोनको िजउ मा बाँकी रहकेो
िथयो । 5 यसकैारण आज पिन दागोनको भवनमा आउने दागोनका पजुारीहरू र कसलैे पिन अश्दोदको दागोनको ढोकामा
टेक्दनैन ् । 6 अश्दोदका मािनसहरूमािथ परम भकुो हात भारी भयो । उहाँले ितनीहरूलाई िवनाश पान ुर्भयो, अिन अश्दोद
र त् यसको व रप र क्षे हरूमा िगखार्को रूढीले हार गन ुर्भयो । 7 जे भइरहकेो िथयो त् यो कुरा जब अश्दोदका मािनसहरूले
थाहा पाए, तब ितनीहरूले भन,े “इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकु हामीसगँ रहन ु हुदँनै, िकनभने हामी र हा ो दवेता दागोनको
िवरु मा उहाँको हात भारी भएको छ ।” 8 त्यसलैे ितनीहरूले बोलाउन पठाए र प लश्तीहरूका सबै शासकहरूलाई एकसाथ
भलेा गरे । ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई हामीले के गन ुर्पछर्?” ितनीहरूले जवाफ िदए,
“इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई गातमा नै ल्याइयोस ् ।” त्यसलैे ितनीहरूले इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई बोकेर
त्यहाँ ल्याए । 9 तर ितनीहरूले त्यो व रप र ल्याएपिछ, परम भकुो हात त् यो सहरको िवरु मा परेर ठुलो गोलमाल गोलमाल
भयो । उहाँले सहरका साना र ठुला सबै मािनसहरूलाई हार गन ुर्भयो । अिन ितनीहरूमा िगखार्को रूढी फै लयो । 10 त्यसलैे
ितनीहरूले परमशे् वरको सन्दकुलाई ए ोनमा पठाए । तर परमशे् वरको सन्दकु ए ोनमा आउने िबि कै, ए ोनीहरूले यसो
भन् दै कराए, “ितनीहरूले हामी र हा ा मािनसहरूलाई मानर्लाई इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकु हामीकहाँ ल्याएका छन ् ।”
11 त्यसलैे ितनीहरूले प लश्तीहरूका सबै शासकहरूलाई बोलाए र भलेा गरे । ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका
परमशे् वरको सन्दकुलाई पठाइिदनहुोस,् र यो आफ्नै ठाउँितर फक स,् तािक त् यसले हामी र हा ा मािनसहरूलाई नमारोस ्।”
िकनिक सहरभ र भयङ्कर मतृ् यकुो ास फै लएको िथयो । त्यहाँ परमशे् वरको हात धरैे भारी पर् यो । 12 नमरेका मािनसहरूमा
िगखार्को रूढी आइपर् यो र सहरको न्दन आकाशसम् मै पगु्यो ।
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6
1 अिन प लश्तीहरूको दशेमा परम भकुो सन्दकु सात मिहनासम्म रह् यो । 2 त्यसपिछ प लश्ती मािनसहरूले पजुारीहरू

र जोखाना हनेहरूलाई बोलाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “परम भकुो सन्दकुलाई हामीले के गन ुर्पछर्? हामीले त् यसको
आफ्नै दशेमा त् यो कसरी पठाउनपुछर् हामीलाई भन् नहुोस ् । 3 पजुारीहरू र जोखाना हनेहरूले भन,े “तपाईंहरूले परमशे् वरको
सन्दकु िफतार् पठाउन ु हुन्छ भन,े कुनै उपहारिवना नपठाउनहुोस ् । कुनै पिन हालतमा उहाँलाई दोषब लसिहत पठाउनहुोस ् ।
तब तपाईंहरू िनको हुनहुुनछे र अिहलसेम्म उहाँको हात तपाईंहरूबाट िकन नहटाइएको रहछे भनी तपाईंहरूले जान् नहुुनछे
।” 4 तब ितनीहरूले भन,े “हामीले उहाँलाई फकार्इ रहदँा दोषब ल के हुनपुछर्?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “प लश्तीहरूको
शासकहरूको सखं्या जित छ त् यित नै सङ् ख् यामा सनुका पाँच िगखार् र सनुका पाँच मसूाहरू बनाउनहुोस ्। िकनिक तपाईंहरू
र तपाईंका शासकहरूलाई त् यही रूढीले हार गर् यो । 5 यसलैे तपाईंहरूले आफ् ना िगखार्हरूको नमनूाहरू र दशेलाई नाश पान
आफ् ना मसूाहरूको नमनूाहरू बनाउनपुछर् र इ ाएलका परमशे् वरलाई मिहमा िदनपुछर् । सायद उहाँले आफ् नो हात तपाईंहरूबाट,
तपाईंका दवेाताहरूबाट र तपाईंको दशेबाट हटाउनहुुनछे । 6 जसरी िम ीहरू र फारोले आफ्नो हृदय कठोर पारे त् यसरी
तपाईंहरूले िकन आफ् नो हृदय कठोर पान ुर्हुन्छ? त् यस बलेा परमशे् वरले ितनीहरूसगँ कठोर वहार गन ुर्भयो । के िम ीहरूले
मािनसहरू पठाएनन,् अिन ितनीहरूले छोडरे आएनन ्र? 7अब एउटा नयाँ गाडासगँै किहल्यै जवुा नलागाइएका दईु वटा दहुुना
गाई तयार पान ुर्होस ्। गाईहरूलाई गाडामा बाँध् नहुोस,् तर ितनीहरूका बाछाबाछीलाई ितनीहरूबाट छु ाएर घरमा नै राख् नहुोस ्।
8 तब परम भकुो सन्दकु लनहुोस ्र त् यसलाई गाडामा राख् नहुोस ्। तपाईंहरूले दोषब लको रूपमा उहाँलाई फकार्उने ती सनुका
आकृितहरूलाई त् यसको छेउमा एउटा बाकसमा राख् नहुोस ्। अिन त् यसलाई पठाउनहुोस ्र यसलाई आफ्नो बाटो जान िदनहुोस ्
। 9 त्यसपिछ हने ुर्होस,् त् यो बथे-शमेशेितर आफ्नै दशेको बाटो जान्छ भन,े य ो ठुलो िवपि परम भलुे नै ल्याउनभुएको रहछे
। तर होइन भन,े हामीले जान् नछेौं िक हामीलाई हार गन उहाँको हात होइन । बरु, सयंोगले त् यसो भएको रहछे भनी हामी
जान् नछेौं । 10 मािनसहरूलाई भनअेनसुार उनीहरूले गरे । उनीहरूले दईु वटा दहुुना गाईहरू लए र ितनका बाछाबाछीलाई
घरमा नै थनुे । 11 उनीहरूले परम भकुो सन्दकु , साथै सनुका मसूाहरू र उनीहरूका िगखार्को आकृितहरू भएको बाकसलाई
उक् त गाडामा राखे । 12 गाईहरू सोझै बथे-शमेशेको िदशाितर गए । ती गाईहरू कराउँदै गए तर दाँया र बाँया कतिैतर नलागी,
ितनीहरू लोकमागर् हुदँ ै गए । पा लश् तीहरूका शासकहरू बथे-शमेशेको िसमानासम्म नै ितनीहरूको पिछ-पिछ गए । 13 यित
बलेा बथे-शमेशेका मािनसहरूले बसेीमा गाहुकँो कटानी ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले आफ् ना आखँा उठाए र सन्दकुलाई हरेे
र ितनीहरू आन न् दत भए । 14 बथे-शमेशेको नगरबाट त् यो गाडा यहोशकूो खतेमा आयो र त्यहाँ नै रोिकयो । त्यहाँ एउटा
ठुलो ढुङ्गा िथयो, र ितनीहरूले गाडाको काठ िचरे र ती गाईहरूलाई परम भकुो िन म्त होमब ल चढाए । 15 लवेीहरूले
परम भकुो सन्दकु र यससगँकैो सनुका आकृितहरू भएको बाकसलाई िनकाले र ितनलाई त् यो ठुलो ढुङ्गामािथ राखे । बथे-
शमेशेका मािनसहरूले परम भलुाई त्यसै िदन होमब ल र ब लदानहरू चढाए । 16जब प लश्तीहरूका पाँच जना शासकहरूले
यो दखे,े तब ितनीहरू ए ोनमा फक । 17 प लश्तीहरूले अश्दोदको िन म्त एउटा, गाजाको िन म्त एउटा, अश्कलोनको
िन म्त एउटा, गातको िन म्त एउटा र ए ोनको िन म्त एउटा गरी परम भलुाई दोषब लको रूपमा फकार्एका सनुका िगखार्हरू
ियनै हुन ् । 18 सनुका मसूाहरू प लश्ती शासकहरूका अधीनमा रहकेा सबै िकल्लाबन् दी ग रएका सहरहरू र गाउहँरूको
सखं्याअनसुार िथए । ितनीहरूले परम भकुो सन्दकु राखकेा त्यो ठुलो ढुङ्गा बथेशमेशेीका यहोशकूो खतेमा आजको िदनसम्म
पिन साक्षीको रूपमा रहकेो छ । 19 परम भलुे बथे-शमेशेका केही मािनसहरूलाई आ मण गन ुर्भयो िकनभने ितनीहरूले
परम भकुो सन्दकुिभ हरेेका िथए । उहाँले पचास हजार स री मािनसहरू मान ुर्भयो । मािनसहरूले िवलाप गरे, िकनभने
परम भलुे मािनसहरूलाई ठुलो आघात परु् याउनभुएको िथयो । 20 बथे-शमेशेका मािनसहरूले भन,े “यो पिव परम भकुो
परमशे् वर साम ु को खडा हुन सक्छ? तो सन्दकु हामीबाट कसकहाँ जानछे? 21 िकयर्त-यारीमका बािसन्दाहरूकहाँ यसो भनरे
ितनीहरूले दतूहरू पठाए, “प लश्तीहरूले परम भकुो सन्दकु िफतार् ल्याएका छन ् । तल आउनहुोस ् र त् यो आफ् नो साथमा
लानहुोस ्।”

7
1 िकयर्त-यारीमका मानिसहरू आएर परम भकुो सन्दकुलाई उठाए र डाँडामा भएको अबीनादाबको घरमा त् यो ल् याए

। परम भकुो सन्दकुको रेखदखे गनर् ितनको छोरा एलाजारलाई ितनीहरूले अलग गरे । 2 त् यो बलेादे ख लामो समयसम्म
अथार्त ् िबस वषर्सम्म त् यो सन्दकु िकयर्त-यारीममा र ो । इ ाएलका सबै घरानाले िवलाप गरे र परम भिुतर फकर् ने इच्छा
गरे । 3 शमएूलले इ ाएलका सारा घरानालाई भन,े “ितमीहरू आफ्ना सारा हृदयले परम भिुतर फिकर् न्छौ, िवदशेी दवेताहरू
र अश्तोरेतलाईितमीहरूका माझबाट हटाउछँौ, आफ् नो हृदयलाई परम भिुतर फकार्उँछौ र उहाँको मा आराधना गछ भन,े
उहाँले ितमीहरूलाई प लश् तीहरूको हातबाट छुटकारा िदनहुुनछे ।” 4 त्यसपिछ ए ाएलका मािनसहरूले बाल र अश्तोरेत
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हटाए र परम भकुो मा आराधना गरे । 5 तब शमएूलले भन,े “सबै इ ाएललाई िमस् पामा भलेा गर र म ितमीहरूका िन म्त
परम भसुगँ ाथर्ना गनछु ।” 6 ितनीहरू िमस् पामा भलेा भए, पानी भरे र परम भकुो साम ु खन्याए । त्यस िदन ितनीहरू
उपवास बसे र भन,े “हामीले परम भकुो िवरु मा पाप गरेका छौं ।” शमएूलले त्यहाँ नै इ ाएलका मािनसहरूको िववादहरूमा
फैसला गरे अिन मािनसहरूलाई नतेतृ्व गरे । 7 जब इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा भला भएका छन ् भन् ने प लश्तीहरूले
सनु,े प लश्तीहरूका शासकहरूले इ ाएललाई आ मण गरे । जब इ ाएलका मािनसहरूले यो सनु,े ितनीहरू प लश्तीहरूसगँ
डराए । 8 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “हा ो िन म्त परम भसुगँ पकुारा गनर् नछोड्नहुोस,् तािक उहाँले
हामीलाई प लश्तीहरूका हातबट बचाउनहुुनछे ।” 9शमएूलले दधू े थमुालाई लए र यसलाई परम भकुो िन म्त परैु होमब लको
रूपमा चढाए । तब शमएूलले इ ाएलको िन म्त परम भसुगँ पकुारा गरे र परम भलुे जवाफ िदनभुयो । 10शमएूलले होमब ल
चढाउँदै गदार् प लश्तीहरू इ ाएललाई आ मण गनर् आए । तर त्यस िदन प लश्तीहरूको िवरु मा ठुलो गजर्नसिहत परम भु
गजर्नभुयो र ितनीहरूलाई गोलमालमा पान ुर्भयो, र ितनीहरू इ ाएलको सामबुाट भागे । 11 इ ाएलका मािनसहरू िमस्पाबाट
गए र ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई लखटेे र उनीहरूलाई बथे-करको मिुनसम्म मारे । 12 त्यसपिछ शमएूलले एउटा ढुङ्गा
लए र िमस्पा र शनेको िबचमा त् यो खडा गरे । ितनले यसो भन,े “परम भलुे हामीलाई यहाँसम्म सहायता गन ुर्भएको छ ।”
13यसरी प लश्तीहरूलाई अधीन ग रयो र ितनीहरू इ ाएलको िसमानािभ वशे गरेनन ्। शमएूलको समयभ र नै परम भकुो
हात प लश्तीहरूको िवरु मा िथयो । 14 प लश्तीहरूले इ ाएलबाट कब्जा गरेका ए ोनदे ख गातसम्मका नगरहरू पनुस्थर्पना
ग रयो । इ ाएलले प लश्तीहरूबाट आफ् ना इलाका िफतार् लयो । अिन इ ाएल र एमोरीहरू िबच शा न्त िथयो । 15शमएूलले
आफ् नो जीवनकालभ र नै इ ाएलको न्याय गरे । 16 ितनी हरेक वषर् बथेले, िगलगाल र िमस्पाको फेरो माथ । यी सबै ठाउँहरूमा
इ ाएलका िन म्त ितनले झगडाहरूको फैसला गथ । 17 त्यसपिछ ितनी रामामा फकर् न्थ,े िकनभने ितनको घर त्यहाँ िथयो ।
अिन त्यहाँ पिन ितनले इ ाएलका िन म्त झगडाको फैसला गथ । ितनले त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा वदेी पिन िनमार्ण गरे ।

8
1 जब शमएूल व ृ भए, ितनले आफ्ना दईु छोरालाई इ ाएलका न्यायकतार्हरू बनाए । 2 ितनको जठेा छोराको नाउँ योएल

िथयो र मिहलोको नाउँ अिबया िथयो । ितनीहरू बशेबामा न्यायकतार्हरू िथए । 3 ितनका छोराहरू ितनका मागर्हरूमा िहडंनेन,्
तर बइेमानपणूर् लाभको पिछ लागे । ितनीहरूले घसू लए र न्यायलाई ष् ट बनाए । 4 त्यसपिछ इ ाएलका सारा धमर्-गरुुहरू
भलेा भए र रामामा शमएूलकहाँ आए । 5 उनीहरूले ितनलाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं व ृ हुनभुयो, र तपाईंका छोराहरू तपाईंका
मगर्हरूमा िहडं्दनैन ्। सबै जाितझैं हा ो न्याय गनर् हा ा िन म्त एक जना राजा िनयकु् त गन ुर्होस ्।” 6 तर त् यसले शमएूललाई
दःुख लाग् यो, जब ितनीहरूले भन,े “हा ो न्याय गनर् हामीलाई एक जना राजा िदनहुोस ् ।” त्यसलैे शमएूलले परम भसुगँ
ाथर्ना गरे । 7 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “मािनसहरूले तलँाई भनकेा ितनीहरूका सबै कुरा पालन गर ् । िकनिक

ितनीहरूले तलँाई इन्कार गरेका होइनन,् तर ितनीहरूमािथ राजा हुनबाट ितनीहरूले मलाई इन्कार गरेका छन ्। 8 ितनीहरूले
मलाई त्यागकेा र अरू दवेताहरूको सवेा गरेर मलैे ितनीहरूलाई िम बाट ल्याएदे ख गरेजस्तै ितनीहरूले ग ररहकेा छन,् र
त्यसलैे ितनीहरूले तलँाई पिन त्यसै गदछन ् । 9 अब ितनीहरूको कुरा सनु । तर ितनीहरूलाई गम्भीरपवूर्क चतेाउनी दे र
राजाले जसरी ितनीहरूमािथ राज् य गनछन,् त् यो ितनीहरूले रा री जाननू ् ।” 10 त्यसलैे शमएूलले राजाको माग ग ररहकेा
मािनसहरूलाई परम भकुा सबै वचन सनुाए । 11 ितनले भन,े “ितमीहरूमािथ राज् य गन राजाको चलन यस्तो हुनछे । उनले
ितमीहरूका छोराहरूलाई लानछेन ्र आफ् ना रथहरूका िन म्त र घोडचढी हुनलाई र आफ् ना रथहरूको अिग-अिग दौडनलाई
उनले ितनीहरूलाई िनयकु् त गन छन ्। 12 उनले आफ् नो िन म्त हजारका कप् तानहरू र पचासका कप् तानहरू िनयकु् त गनछन ्
। कसलैाई आफ्नो जिमन जोत् न, कसलैाई आफ् नो अन् न कटानी गनर् र कसलैाई आफ्नो य ु को हितयारहरू अिन आफ्ना
रथहरूको सरसामान बनाउन लगाउनछेन ्। 13 उनले ितमीहरूका छोरीहरूलाई अ र बनाउन,े खाना बनाउने र रोटी बनाउने
हुनलाई लनछेन ।् 14उनले ितमीहरूका उ म खतेहरू, दाखबारीहरू र जतैनूका बगैंचाहरू लनछेन र् ती आफ्ना सवेकहरूलाई
िदनछेन ।् 15उनले ितमीहरूका अन् नको र दाखबारीहरूको दशौं भाग लनछेन र् आफ्ना अिधकारीहरू र आफ्ना सवेकहरूलाई
िदनछेन ् । 16 उनले ितमीहरूका सवेक-सिेवकाहरू, र ितमीहरूका उ म जवान परुुषहरू तथा ितमीहरूका गधाहरू लनछेन ्
। ितनीहरू सबलैाई उनले आफ् नो काममा लगाउनछेन ्। 17 उनले ितमीहरूका बगालहरूको दशौं भाग लनछेन,् र ितमीहरू
उनका दासहरू हुनछेौ । 18 त्यसपिछ त् यो िदन आफ्नो िन म्त छानकेा ितमीहरूका राजाको कारणले ितमीहरूले पकुारा गनछौ
। तर परम भलुे त्यो िदनमा ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछैेन ।” 19 तर मािनसहरूले शमएूलको कुरा सनु् न इन्कार गरे ।
ितनीहरूले भन,े “होइन, हामीमािथ एक जना राजा हुनपैछर् । 20 तािक हामी अरू जाितहरूजस्तै हुन सक् नछेौं, अिन यसरी
हा ा राजाले हा ो न्याय गनछन ् र हा ो िन म्त य ु गनर् हा ो अिग-अिग जानछेन ् ।” 21 जब शमएूलले मािनसहरूको सबै
कुरा सनु,े तब ितनले ती परम भलुे सनु् ने गरी दोहोर् याए । 22 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “ितनीहरूका कुरा पालन गर र्
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कसलैाई ितनीहरूका राजा बना ।” त्यसलैे शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “हरेक मािनस आ-आफ्नो सहर जानपुछर्
।”

9
1 बने्यामीन कुलका एक जना भावशाली मािनस िथए । ितनी बन्यामीनका खनाित, अपीहका जनाित, बकोरतका पनाित,

जरोरका नाित अबीएलका छोरा कीश िथए । 2 ितनको शाऊल नाउँ गरेका एक जना सनु्दर जवान छोरा िथए । इ ाएलका
मािनसहरू माझ ितनीभन्दा सनु्दर मािनस अरू कोही िथएनन ्। ितनका कुमबाट मािथ ितनी सबै मािनसहरूभन् दा अग् ला िथए ।
3शाऊलका बबुा कीशका गधाहरू हराएका िथए । त्यसलैे कीशले आफ् ना छोरा शाऊललाई भन,े “एक जना सवेकलाई आफ् नो
साथमा लजैाऊ । उठ् र गधाहरूलाई खोज् न जाऊ ।” 4 त्यसलैे शाऊल ए ाइमको पहाडी दशेबाट भएर गए र सा लसाको
दशेबाट भएर गए, तर ितनीहरूले ती भे ाएनन ्। तब ितनीहरू शालीमको दशे पार गरे, तर ती त् यहाँ िथएनन ्। त् यसपिछ ितनी
बने्यामीनहरूका भभूागबाट भएर गए तर ितनीहरूले ती भे ाएनन ्। 5जब ितनीहरू सपूको दशेमा आए, तब शाऊलले आफूसगँ
भएका आफ्नो सवेकलाई भन,े “आऊ, हामी फकर जाऔं, न मरेो बबुाले गधाको िचन्ता लन छोडरे हा ो बारे िचन्ता गलार्न ्
।” 6 तर सवेकले ितनलाई भन,े “सनु् नहुोस,् यो सहरमा एक जना परमशे् वरका मािनस हुनहुुन्छ । ितनी आदर पाएका मािनस
हुन ्। ितनले भनकेा हरेक कुरा परुा हुन्छ । हामी त्यहाँ जाऔं । सायद हामी कुन बाटो जानपुछर् भनी ितनले हामीलाई भन् नछेन ्
।” 7 तब शाऊलले आफ्नो सवेकलाई भन,े “तर हामी त्यहाँ गयौं भन,े हामीले त्यो मािनसलाई के लएर जाने ? िकनभने
हा ो झोलामा भएको रोटी सिकएको छ र परमशे् वरका मािनसलाई िदने कुनै उपहार हामीसगँ छैन । हामीसगँ के छ र?”
8 त् यो सवेकले शाऊललाई जवाफ िदयो र भन् यो, “यहाँ, मसगँ एक चौथाइ शकेेल चाँदी छ, जनु हामीले कुन बाटो जानपुछर्
बताउनलाई म परमशे् वरका मािनसलाई िदनछुे ।” 9 (इ ाएलमा पिहल,े जब मािनसले परमशे् वरको इच्छा खोज् न जान्थ,े तब
ितनले भन्थ,े “आऊ, हामी दश कहाँ जाऔं ।” िकनिक आजका अगमव ालाई पिहले दश भिनन्थ्यो ।) 10 तब शाऊलले
आफ्नो सवेकलाई भन,े “रा ो भन्यौ । आऊ, हामी जाऔं ।” त्यसलैे ितनीहरू त् यस सहरमा गए जहाँ परमशे् वरका मािनस बस् थे
। 11 जब ितनीहरू सहरितर जानलाई पहाड चढ,े ितनीहरूले पानी लन आउने जवान स् ीहरूलाई भटेे । शाऊल र ितनका
सवेकले ितनीहरूलाई सोध,े “के दश यहाँ हुनहुुन्छ?” 12 ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े “उहाँ हुनहुुन्छ । हने ुर्होस,् उहाँ
तपाईंहरूकै अगािड हुनहुुन्छ । िछटो जानहुोस,् िकनिक मािनसहरूले आज उच् च स्थानमा ब लदान चढाउने हुनाले उहाँ आज
सहर जाँदै हुनहुुन् छ । 13 खानलाई उहाँ उच् च स्थानमा जानअुिघ न,ै तपाईंहरूले सहर पस् निेबि कै उहाँलाई भटे्नहुुनछे । उहाँ
नआएसम्म मािनसहरूले खाने छैनन,् िकनभने उहाँले ब लदानलाई आिशवार्द िदनहुुनछे । त्यसपिछ मा िनम्ताइएकाहरूले
खानछेन ्। अिहले मािथ गइहाल्नहुोस,् तपाईंहरूले उहाँलाई तरुुन्तै भटे्नहुुनछे ।” 14 त्यसलैे ितनीहरू सहरमा गए । ितनीहरू
सहर पस् नलैाग् दा, उच् च स्थनामा जानलाई शमएूल आफूतफर् आउँदै गरेको ितनीहरूले दखेे । 15 अब शाऊल आउनभुन्दा
अिगल्लो िदन नै परम भलुे शमएूललाई कट गन ुर्भएको िथयोः 16 “भो ल क रब यित बलेा, म बने्यामीनको इलाकाबाट एक
जना मािनसलाई पठाउनछुे र मरेा मािनस इ ाएलका शासक हुनलाई तैंले उसलाई अिभषके गन ूर् । उसले मरेा मािनसहरूलाई
प लश्तीहरूका हातहरूबाट बाचाउनछेन ्। िकनिक मलैे आफ् ना मािनसहरूलाई दयाद ृ ष् टले हरेेको छु िकनभने मदतको लािग
ितनीहरूले गरेको पकुारा मलैे सनुकेो छु ।” 17जब शमएूलले शाऊललाई दखे,े तब परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “मलैे तलँाई
भनकेो मािनस यही हो । मरेा मािनसहरूमािथ राज् य गन मािनस यही हो ।” 18 तब शाऊल वशे ारमा शमएूलको निजक आए
र भन,े “दश को घर कहाँ छ मलाई भन् नहुोस ्?” 19शमएूलले शाऊललाई जवाफ िदए र भन,े “दश म नै हु ँ । मभन् दा अिग-
अिग उच् च स्थानमा जानहुोस,् िकनिक आज तपाईंले मसगँ खानहुुनछे । िबहान भएपिछ म तपाईंलाई जान िदनछुे, र तपाईंको
मनमा भएका हरेक कुरा म तपाईंलाई भिनिदनछुे । 20 ितन िदनअिघ हराएका तपाईंका गधाहरूको बारेमा, ितनको बारेमा िचन्ता
नगन ुर्होस,् िकनिक ती भे ाइएका छन ्। अिन इ ाएलको सबै इच् छाहरू कसमािथ छ? के तपाईं र तपाईंका बबुाको घरानामािथ
होइन?” 21शाऊलले जवाफ िदए र भन,े “के इ ाएलका कुलहरूमध्ये सबभन्दा सानो बने्यामीनको म होइन? के बने्यामीनको
कुलमा पिन मरेो वशं सबभन्दा सानो होइन र? अिन तपाईंले मलाई िकन यसो भन् नहुुन् छ ?” 22 त्यसलैे शमएूलले शाऊल र
ितनको सवेकलाई लगे र ितनीहरूलाई एउटा कोठािभ ल्याए र क रब ितस जना िनम् तो पाएकाहरूमध्यकेो उनीहरूलाई मखू
आशनमा ितनले राखे । 23 शमएूलले भान्सलेाई भन,े “'अलग्गै राख' भनी मलैे ितमीलाई भनकेो भाग ल् याऊ ।” 24 त्यसलैे
भान्सलेे िफला र यसमा भएको सबै ल्याए र शाऊलको साम ु रा खिदए । तब शमएूलले भन,े “हने ुर्होस,् जे अलग रा खएको
िथयो सो तपाईंको अिग रा खएको छ । यो खानहुोस,् िकनभन,े 'मलैे मािनसहरूलाई बोलाएको छु' भनरे मलैे भनकेो समयदे ख
तोिकएको समयसम्म यसलाई तपाईंको िन म्त अलग्गै रा खएको छ ।” त्यसलैे त्यस िदन शाऊलले शमएूलसगँ खाए । 25जब
ितनीहरू उच् च स्थानबाट सहरमा आएका िथए, शमएूलले शाऊलसगँ छतमािथ कुरा गरे । 26 त्यसपिछ शामएूलले शाऊललाई
िबहान छतमािथ बोलाए र भन,े “उठ्नहुोस,् यसरी म तपाईंलाई आफ् नो बाटो पठाउनछुे ।” त्यसलैे शाऊल उठे, अिन ितनी
र शामएूल दवुै जना गल्लीितर गए । 27 जसै ितनीहरू सहरको छेउितर पगु् नै लाग,े शमएूलले शाऊललाई भन,े “सवेकलाई
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हामीभन् दा अिग जाने आज्ञा गन ुर्होस”्— र ऊ अिग गयो— “तर तपाईं केही क्षण यहीं रहनपुछर्, तािक तपाईंलाई परमशे् वरको
सन्दशे म भन् नछुे ।”

10
1 त्यसपिछ शमएूलले एक ढुङ् ो तले लए, त् यो शाऊलको िशरमािथ खन्याए, ितनलाई चमु् बन गरे । ितनले भन,े “के

परम भलुे उहाँको उ रािधकारको शासक हुनलाई तपाईंलाई अिभषके गन ुर्भएको हनै र? 2 जब तपाईं आज जानहुुनछे,
बने्यामीनको सले्सहको इलाकामा राहलेको िचहान निजक तपाईंले दईु जना मािनसहरू भे ाउनहुुनछे । ितनीहरूले तपाईंलाई
भन् नछेन,् 'तपाईंले खोिजरहकेा गधाहरू भे ाइएका छन ् । अिहले तपाईंको बबुाले गधाहरू बारेमा िचन्ता गनर् छोडरे “मरेो
छोराको बारेमा म के गरौं” भन् दै तपाईंको बारेमा िचन्ता गद हुनहुुन् छ ।' 3 तब तपाईं त्यहाँबाट अिग जानहुुदँा, तपाईं तबोरको
फलाँटको रूखमा आउनहुुनछे । एक जनाले ितनवटा पाठा, अक ले ितन वटा रोटी र अक ले एक मशक दाखम बोकेर
बथेलेमा परमशे् वरकहाँ गइरहकेा ितन जना मािनसहरूलाई तपाईंले भे ाउनहुुनछे । 4 ितनीहरूले तपाईंलाई अिभादन गनछन ्
र तपाईंलाई दईु वटा रोटी िदनछेन,् जनु तपाईंले ितनीहरूका हातबाट लनहुुनछे । 5 त्यसपिछ तपाईं परम भकुो पवर्तमा
आउनहुुनछे, जहाँ प लस्तीहरूको चौकी छ । जब तपाईं सहरमा आइपगु् नहुुनछे, तब तपाईंले वीणा, खैंजडी, बाँसरुी र िसतार
अिगअिग बजाउदँै तल आइरहकेो भे ाउनहुुनछे । ितनीहरूले अगमवाणी ग ररहकेा हुनछेन ्। 6 परम भकुो आत्मा तपाईंमािथ
आउनहुुनछे र ितनीहरूसगँै तपाईंले पिन अगमवाणी बोल् नहुुनछे, र तपाईं एक जना अक मािनस बद्लनहुुनछे । 7 त् यित बलेा
जब यी िचन्हहरू तपाईंमा हुनछेन,् तब तपाईंको हातले जे भे ाउछँ सो गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन् छ । 8 मरेो
अिग तल िगलगालमा जानहुोस ् । त्यसपिछ म होमब ल र मलेब ल चढाउन म तपाईंकहाँ तल आउनछुे । म नआएसम्म
र तपाईंले के गन ुर्पछर् भनी तपाईंलाई नदखेाएसम् म सात िदनसम्म पखर्नहुोस ् ।” 9 शमएूलबाट िवदा हुनलाई जब शाऊलले
िप ुँ फकार्ए, तब परमशे् वरले ितनलाई अक हृदय िदनभुयो । तब ती सबै िचन्हहरू त्यसै िदन परुा भयो । 10 जब ितनीहरू
डाँडामा आए, अगमव ाको एक समहूले ितनलाई भटेे र परमशे् वरको आत्मा ितनीमािथ आउनभुयो तािक ितनले उनीहरूसगँै
भिवष्यवाणी बोले । 11 जब ितनलाई पिहले िचनकेाहरूले हरेकले ितनलाई अगमव ाहरूका साथमा अगमवाणी बो लरहकेो
दखे,े तब मािनसहरूले एक-आपसमा भन,े “कीशका छोरालाई के भएको छ? के शाऊल अब अगमव ाहरूमध्ये एक जना
भएछन?्” 12 त्यही ठाउँका एक जना मािनसले जवाफ िदए, “तब ितनका बबुा को हुन?” यही कारणले गदार् “के शाऊल
पिन अगमव ाहरूमध्ये एक जना भएछन?्” भन् ने भनाइ चल् यो । 13 जब ितनले अगमवाणी बोलरे सके, तब ितनी उच् च
स्थानमा आए । 14 त्यसपिछ शाऊलका काकाले ितनी र ितनको सवेकलाई सोध,े “ितमीहरू कहाँ गयौ?” ितनले जवाफ िदए,
“गधाहरू खोज् नलाई । जब ती भे ाउन नसक् ने हामीले दखे्यौं, तब हामी शमएूलकहाँ गयौं ।” 15 शऊलका काकाले भन,े
“शमएूलले ितमीलाई के भने कृपया मलाई भन ।” 16 शऊलले आफ्नो काकालाई जवाफ िदए, “गधाहरू भे ाइएका छन ्
भनी ितनले हामीलाई ष् ट रूपमा भने ।” तर शमएूलले भनकेा राज्यको िवषयमा भने ितनले उनलाई भननेन ्। 17 शमएूलले
मािनसहरूलाई िमस् पामा परम भकुो साम ु एकसाथ भलेा गरे । 18 ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः ‘मलैे इ ाएललाई िम दशेबाट ल्याएँ र मलैे ितमीहरूलाई िम ीहरूका हातबाट र ितमीहरूको िवरोध
गन सबै राज्यहरू श बाट छुटकारा िदएँ ।' 19 तर ितमीहरूका सबै िवपि हरू र ितमीहरूका कष् टबाट बचाउनहुुने ितमीहरूका
परमशे् वरलाई आज ितमीहरूले इन्कार गरेका छौ । अिन ितमीहरूले उनलाई भनकेा छौ, हामीमािथ एक जना राजा खडा गन ुर्होस ्
।' अब आ-आफ्ना वशंअनसुार र कुलअनसुार आफैलाई परम भकुो साम ु स्ततु गर ।” 20 त्यसलैे शमएूलले इ ाएलका सबै
कुललाई निजक ल्याए र बने्यामीनको कुल चिुनयो । 21अिन ितनले बने्यामीनको कुललाई आफ् ना वशंअनसुार ल्याए । अिन
म ीको वशं चिुनयो, र कीशका छोरा शाऊललाई चिुनयो । तर जब ितनीहरू उनलाई खोज्न गए तब उनी भे ाइएनन ्। 22 तब
मािनसहरूले परमशे् वरलाई अझै श् न सोध् ने इच् छा गरे, “के अझै अक मािनस आउनै छ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो,
“ितनले आफैलाई सर-सामानाका िबचमा लकुाएका छन ् ।” 23 तब ितनीहरू दौडे र शाऊललाई त्यहाँबाट िनकाले । जब
ितनी मािनसहरू माझमा खडा भए, तब ितनी अरू कुनै पिन मािनसभन्दा ितनको कुमभन् दामािथ अग्ला िथए । 24 शामएूलले
मािनसहरूलाई भन,े “के परम भलुे चनु् नभुएको मािनसलाई ितमीहरूले दखे् दछैौ? सबै मािनसहरूका माझमा ितनीजस्ता अरू
कोही छैन ।” सबै मािनसहरू यसो भन् दै कराए, “राजा अमर रहून”् । 25 तब शमएूलले राजाको शासनको चलन र िनयमहरूका
बारेमा मािनसहरूलाई भन,े ितनलाई एउटा पसु्तकमा लखेे र त् यो परम भकुो साम ु रा खिदए । अिन शमएूलले सबै मािनसलाई
आ-आफ्नै घरमा पठाइिदए । 26शाऊल पिन िगबामा आफ्नो घरमा गए र ितनको साथमा केही ब लया मािनसहरू गए, जसका
हृदयहरूमा परमशे् वरले छुनभुएको िथयो । 27 तर केही बदमासहरूले भन,े “यो मािनसले हामीलाई कसरी बचाउन सक्छ?”
यी मािनसहरूले शऊललाई घणृा गरे र ितनलाई कुनै उपहारहरू िदएनन ्। तर शाऊल शान् त बसे ।
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11
1 त्यसपिछ अम्मोनी नाहाश गए र याबशे-िगलादलाई घरेा हाले । याबशेका सबै मािनसले नाहाशलाई भन,े “हामीसगँ

एउटा करार गन ुर्होस ्र हामी तपाईंको सवेा गनछौं ।” 2 अम्मोनी नाहाशले जवाफ िदए, “ितमीहरूसगँ म यस शतर्मा सम्झौता
गनछु, िक म ितमीहरूको दािहने आखँा िनका लिदनछुे, र यसरी सारा इ ाएलमािथ म अपमान ल्याउनछुे ।” 3 तब याबशेका
धमर्-गरुुहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “हामीलाई सात िदनसम्म छोिडिदनहुोस,् तािक इ ाएलका सबै इलाकामा हामी दतूहरू
पठाउनछेौं । तब हामीलाई बचाउने कोही भएन भने हामी तपाईंकहाँ आत्मासमपर्ण गनछौं । 4 ती दतूहरू िगबामा आए जहाँ
शाऊल बस्थे र जे भएको िथयो सो मािनसहरूलाई भने । सबै मािनसहरू धरुुधरुु रोए । 5 यित बलेा शाऊल खतबेाट गोरुहरू
लएर आउँदै िथयो । शऊलले भन,े “मािनसहरूलाई के खराबी भयो जसले गदार् ितनीहरू रुँदछैन?्” याबशेका मािनसहरूले जे

भनकेा िथए सो ितनीहरूले शाऊललाई भने । 6 जब ितनीहरूले भनकेा कुरा शाऊलले सनु,े तब ितनीमािथ परमशे् वरको आत्मा
आउनभुयो र ितनी सा ै रसाए । 7 ितनले एक हल गोरु लए र ितनलाई टु ा-ट ा गरी काटे र ती इ ाएलको सबै इलाकामा ती
दतूहरूसगँै पठाए । ितनले भन,े “शाऊल र शमएूलको पिछ नआउने क् तको गोरुलाई यसै ग रनछे ।” अिन परम भकुो भय
मािनसहरूमािथ पर् यो र ितनीहरू एक जना मािनसझैं एकसाथ िनस्केर आए । 8जब उनीहरूलाई ितनले बजेकेमा भलेा पारे, तब
इ ाएलका मिनसहरू ितन लाख जना िथए र यहूदाका मािनसहरू ितस हजार जना िथए । 9 ितनीहरूले त्यहाँ आएका दतूहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले याबशे-िगलादका मािनसहरूलाई यसो भन, 'भो ल यित बलेा मध् यन् हसम्ममा, ितमीहरूको छु कारा हुनछे,’
।” त्यसलैे दतूहरू गए र याबशे-िगलादका मािनसहरूलाई भन,े र ितनीहरू खसुी भए । 10तब याबशेका मािनसहरूले नाहाशलाई
भन,े “भो ल हामी तपाईंकहाँ आत्मासमपर्ण गनछौं, र तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो हामीमािथ गन ुर्होस ् ।” 11 भो लपल्ट
शाऊलले मािनसहरूलाई ितन समहूमा िवभाजन गरे । िबहानको पहरमा ितनीहरू छाउनी िबचमा आए र ितनीहरूले आ मण
गरे र मध् यन् हसम्ममा अम्मोनीहरूलाई परािजत गरे । ती जीिवत रहकेाहरू सबै यसरी छरपष् ट भए, िक ितनीहरू कोही पिन दईु
जना सगँै रहनेन ्। 12 तब मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “ती को िथए जसले यसो भने 'के शाऊलले हामीमािथ राज् य गनछ
र?’ ती मािनसहरूलाई ल्याउनहुोस,् तािक हामीले ितनीहरूलाई मानछौं ।” 13 तर शाऊलले भन,े “आजको िदन कसलैाई
मा रनछैेन, िकनभने परम भलुे आज इ ाएललाई छुटकारा िदनभुएको छ ।” 14 त्यसपिछ शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े
“आओ, हामी िगलगामा जानछेौं र त्यहाँ राजस ा ित फे र भ क् त जानउनछेौं ।” 15 त्यसलैे सबै मािनसहरू िगलगालमा
गए र िगलगामा परम भकुो साम ु शाऊललाई राजा बनाए । ितनीहरूले त्यहाँ परम भकुो साम ु मलेब लहरू चढाए, र शाऊल
र इ ाएलका सबै मािनसहरू धरैे आन न् दत भए ।

12
1 शमएूलले सबै इ ाएलीलाई भन,े “ितमीहरूले मलाई भनेका हरेक कुरा मलैे सनुकेो छु र मलैे ितमीहरूमािथ एक जना

राजा िनयकु् त गरेको छु । 2अब यहाँ ितमीहरूको साम ु राहा िहडं् दछैन ्। अिन म व ृ भएको छु र मरेो कपाल फुलकेो छ । अिन
मरेा छोराहरू ितमीहरूसगँै छन ्। मरेो बाल्यकालदे ख आजसम्म पिन म ितमीहरूका साम ु िहडंकेोछु । 3 म यहाँ छु । परम भु
र उहाँको अिभिषक् त जनको साम ु मरेो िवरु गवाही दओे । मलैे कसकैो गोरु लएको छु? मलैे कसकैो गधा लएको छु? मलैे
कसलैाई ठगकेो छु? मलैे कसलैाई िथचोिमचो गरेको छु? मरेा आखँाहरूलाई अन्धा तलु्याउन मलैे कसबैाट घसू लएको छु?
मरेो िवरु गवाही दओे र म ितमीहरूलाई त् यो फकार्इिदनछुे ।” 4 ितनीहरूले भन,े “तपाईंले हामीलाई ठग् नभुएको वा, िथचोिमचो
गन ुर्भएको वा कुनै मािनसको हातबाट कुनै पिन कुरा चोन ुर्भएको छैन ।” 5 ितनले उनीहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरू िवरु
साक्षी हुनहुुन्छ र आज उहाँका अिभिषक् त जन साक्षी छन,् िक ितमीहरूले मरेो हातमा कुनै कुरा भे ाएका छैनौ ।” ितनीहरूले
जवाफ िदए, “परम भु साक्षी हुनहुुन्छ ।” 6 शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “मोशा र हारूनलाई िनयकु् त गन ुर्हुने र ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ । 7 त् यसो हो भने अब आफैलाई हािजर गराऊ तािक मलैे ितमीहरू सगँै
परम भकुा सबै धािमर्क कायर्हरूबारे उहाँको साम ु िनवदेन गनछु जनु उहाँले ितमीहरू र ितमीहरूका पखुार्हरूका िन म्त गन ुर्भयो
। 8 जब याकूब िम दशेमा गए, र ितमीहरूका पखुार्हरूले परम भसुगँ पकुारा गरे तब परम भलुे मोशा र हारून पठाउनभुयो
जसले ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशैबाट बािहर ल्याए र ितनीहरू यस ठाउँमा बसोबास गरे । 9 तर ितनीहरूले परम भु
आफ् ना परमशे् वरलाई िबस । उहाँले ितनीहरूलाई हासोरका कप् तान िससरेाको हातमा, प लश्तीहरूका हातमा र मोआबका
राजाको हातमा बचे्नभुयो । यी सबलैे ितमीहरूका पखुार्हरू िवरु य ु गरे । 10 ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे र भन,े
'हामीले पाप गरेका छौं, िकनभने हामीले परम भलुाई त्यागकेा छौं र बाल र अश्तोरेत दवेताहरूको सवेा गरेका छौं । तर
अब हामीलाई हा ा श हुरूका हातबाट छुटकारा िदनहुोस ् र हामीले तपाईंको सवेा गनछौं ।’ 11 त्यसलैे परम भलुे यरूब-
बाल, बाराक, ियप् ता र शमएूललाई पठाउनभुयो र ितमीहरू व रप रका सबै श मुािथ िवजय िदनभुयो, तािक ितमीहरू सरुक्षामा
बसोबास गनर् पाओ । 12 जब ितमीहरूले अम्मोनका मािनसहरूका राजा नाहाश ितमीहरू िवरु आएको दखे्यौ, तब ितमीहरूले
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मलाई भन्यौ, 'होइन, बरु हामीमािथ राजाले राज् य गन ुर्पछर्,’— य िप परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै ितमीहरूका राजा
हुनहुुन्थ्यो । 13 अब ितमीहरूले चनुकेा र ितमीहरूले मागकेा राजा यहाँ छन ्जसलाई परम भलुे ितमीहरूमािथ राजाको रूपमा
िनयकु् त गन ुर्भएको छ । 14 ितमीहरूले परम भकुो भय मान्यौ, उहाँको सवेा गर् यौ र परम भकुो आज्ञा िवरु िव ोह गरेनौ भन,े
ितमीहरू र ितमीहरूमािथ राज् य गन राजा दवुलै े परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको अनसुरण गनछौ । 15 ितमीहरूले परम भकुो
आवाज पालन गदनौ, तर परम भकुो आज्ञाको िवरु वोि ह गछ भन,े परम भकुो हात ितमीहरूको िवरु मा हुनछे, जसरी
त् यो ितमीहरूका पखुार्हरूको िवरु मा िथयो । 16 अब आफैलाई हािजर गराओ र परम भलुे ितमीहरूका आखँा साम ु गन ुर्हुने यो
महान ्कुरालाई हरे । 17 के आज गहुँ कटानीको समय होइन? म परम भलुाई पकुाछुर् तािक उहाँले गजर्न र झरी पठाउनहुुनछे
। तब ितमीहरूको दषु् टता माहन ्छ भनी ितमीहरूले जान् ने र दखे् नछेौ, जनु ितमीहरूले आफ्नो िन म्त राजा मागरे परम भकुो
द ृ ष् टमा गरेका छौ ।” 18 त्यसलैे शमएूलले परम भलुाई पकुारा गरे । अिन त्यसै िदन परम भलुे गजर्न र झरी पठाउनभुयो ।
तब सबै मािनस परम भु र शमएूलको भय धरैे भयो । 19 तब सबै मािनसले शमएूललाई भन,े “तपाईंका सवेकहरूका िन म्त
परम भु आफ् ना परमशे् वरसगँ ाथर्ना ग रिदनहुोस,् तािक हामी मनछैनौं । िकनिक हामीले आफ् नो िन म्त राजा मागरे हा ा सबै
पापमािथ यो दषु् टता थपकेा छौं । 20शमएूलले जवाफ िदए, “नडराओ । ितमीहरूले यी सबै दषु् टता गरेकाछौ, तर परम भबुाट
नफकर् , र आफ् ना सारा हृदयले परम भकुो सवेा गर । 21 ितमीहरूलाई फाइदा नहुने र छुटकारा िदन नसक् ने र ा कुराहरू
नलाग, िकनभने ितनीहरू ाथर् हुन ् । 22 उहाँको माहन ् नाउकँो कारणले परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई त्याग् नहुुनछैेन,
िकनभने ितमीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन परम भु शन् न हुनहुुन् छ । 23 मरेो बारेमा, मलैे ितमीहरूको िन म्त ाथर्ना गनर्
छोडरे परम भकुो िवरु मा पाप गन कुरा मबाट परै रहोस ्। बरु म ितमीहरूलाई असल र ठक मागर् िसकाउनछुे । 24 आफ् ना
सारा हृदायले परम भकुो मा भय मान र उहाँको सवेा गर । उहाँले ितमीहरूका िन म्त गन ुर्भएको महान ् कुराहरूका बारेमा
िवचार गर । 25 तर ितमीहरू दषु् टतामा लािगरहन्छौ भन,े ितमीहरू र ितमीहरूका राजा दवुै नष् ट पा रनछेौ ।

13
1शाऊलले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी ितस वषर्का िथए । ितनले इ ालमािथ चा लस वषर् राज् य गरेका िथए, 2 ितनले इ ाएलका

ितन हजार जना मािनसहरूलाई चनुे । दईु हजार जना मािनसहरू ितनीसगँै िमकमाशमा र बथेलेको पहाडी दशेमा िथए, जबिक
एक हजार जना मािनसहरू बने्यामीनको िगबामा जोनाथनसगँ िथए । िसपाहीहरूमध् ये बाँकीलाई ितनले आ-आफ्नो घरमा पठाए
। 3 जोनातनले िगबामा भएको प लश् तीहरूका चौकीलाई परािजत गरे र प लश्तीहरूले यो सनुे । तब शाऊलले “िह हूरूले
सनुनू”् भन्दै दशेभ र तरुही फुके । 4 शऊलले प लश्तीहरूका चौकीलाई हराए र अझै इ ाएल प लश्तीहरूको िन म्त दगुर्न्ध
बनकेा िथए भन् ने सबै इ ाएललेसनुे । तब िगलगालमा शऊलकहाँ आउन सबै िसपाहरूलाई बोलाइयो । 5प लश्तीहरू ितन हजार
रथहरू, छ हजार रथ हाँक् नहेरू र समु िकनारको बालवुा सरी असखं्या सनेाहरू लएर इ ाएलको िवरु मा लडाइँ गनर् एकसाथ
भलेा भए । ितनीहरू मािथ आए र बथे-आवनको पवूर्मा िमकमाशमा छाउनी हाले । 6 जब इ ाएलका मािनसहरूले आफूहरू
कष् टमा परेको दखे,े िकनभने मािनसहरू ाकुल िथए, मािनसहरू ओढारहरूितर, झाडीहरूिभ , च ानहरूमा, इनारहरूमा र
खाल्डोहरूमा लकेु । 7 केही िह हूरू यदर्न पा र गाद र िगलादको भभूागितर गए । तर शाऊल अझ पिन िगगालमा नै िथए र सबै
मािनसहरू डरले काम्दै ितनको पिछ लागे । 8 ितनले शमएूलले तोकेका समय सात िदनसम्म पख । तर शमएूल िगलगालमा
आएनन ् र मािनसहरू शाऊलदे ख िततरिबतर भइरहकेा िथए । 9 शाऊलले भन,े “मलाई होमब ल र मलेब ल ल्याओ ।”
अिन ितनले होमब ल चढाए । 10 ितनले होमब ल चढाउन िसद्ध्याउने िबि कै शमएूल आइपगुे । शाऊल ितनलाई भटे्न र
अिभवादन गनर् िनस्के । 11 त्यसपिछ शमएूलले भन,े “तपाईंले यो के गन ुर्भएको?” शाऊलले जवाफ िदए, “जब मािनसहरूले
मलाई छोिडरहकेो मलैे दखेें र तोिकएको समयिभ तपाईं आउनभुएन र प लश्तीहरू िमकमाशमा भलेा भएका िथए, 12 मलैे
भन,े 'अब प लश्तीहरू िगलगालमा मरेो िवरु मा आउनछेन ्र मलैे परम भकुो िनगाह खोजकेो छैन ।' त्यसलैे होमब ल चढाउन
मलैे आफैलाई दवाव िदएँ ।” 13 तब शमएूलले शाऊललाई भन,े “तपाईंले मखूर्तापवूर्क काम गन ुर्भएको छ । परम भु आफ् ना
परमशे् वरले िदनभुएको आज्ञा तपाईंले पालन गन ुर्भएको छैन । त् यसो गरेको भए परम भलुे इ ाएलमािथ तपाईंको शासन सदाको
िन म् त स्थािपत गन ुर्हुनिेथयो । 14 तर अब तपाईंको शासनले िनरन्तरता पाउनछैेन । परम भलुे आफ् नोजस् तो हृदय भएको एक
जना मािनसको खोजी गन ुर्भएको छ र परम भलुे आफ् ना मािनसहरूका शासक हुन ितनलाई िनयकु् त गन ुर्भएको छ, िकनभने
उहाँले तपाईंलाई िदनभुएको आज्ञा तपाईंले पालन गन ुर्भएको छैन ।” 15 तब शमएूल उठे र िगलगालबाट बने्यामीनको िगबाितर
गए । तब शाऊलले आफूसगँ भएका मािनसहरूको गन्ती गरे, ितनीहरू झण्डै छ सय जना मािनसहरू िथए । 16 शाऊल,
ितनको छोरा जोनाथन र ितनीहरूसगँ भएका मािनसहरू बने्यामीनको िगबामा नै बसे । तर प लश्तीहरूले िमकमाशमा छाउनी
हाले । 17 प लश्तीहरूका छाउनीबाट लटु्ने ितन समहू आए । एउटा समहू शआूलको भिूम ओ ाितर लागे । 18 अक समहू
बथे-होरोनितर गए र अक समहू उजाड-स् थानितर सबोईंको बेंसी दे खने िसमानाितर लागे । 19 इ ाएलभ र कुनै फलामको
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काम गन मािनसहरू भे ाउन सिकंदनैथ्यौ, िकनभने प लश्तीहरूले भन,े “न ता िह हूरूले आफ् ना िन म् त भालाहरू र तरवारहरू
बनाउछँन ्।” 20 तर इ ाएलका सबै मािनसहरू आ-आफ् ना फाली, कोदालो, बन्चरो र हिँसया अजार्प् न तल प लश् तीहरूकहाँ
जाने गथ । 21 फाली र कोदालो अजार्प् नको िन म्त दईु ितहाइ शकेेल अिन बन्चरो अजार्प् नको र फाली अडाउने करुवा
सोझ्याउन एक तीहाइ शकेेल ज्याला िथयो । 22 त्यसलैे य ु को िदनमा शाऊल र जोनाथनसगँ भएका िसपाहरूका हातमा कुनै
तरवार वा बाला िथएन । शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनसगँ मा ती िथए । 23 प लश्तीहरूको फौज िमकमाशको घाटीमा
गयो ।

14
1 एक िदन शाऊलका जोनाथनले आफ् नो हितयार बोक् ने जवानलाई भन,े “आऊ, हामी पल्लोप भएको प लश् तीहरूको

चौकीमा जाऔं ।” तर ितनले आफ्नो बबुालाई चािहं भननेन ् । 2 शऊलचािहं मो ोनमा भएको अनारको बोटमिुन िगबाको
छेउमा बिसरहकेो िथयो । ितनीसगँ झण्डै छ सय मािनस िथए, 3 एपोद लगाउने शीलोमा परम भकुो पजुारी एलीका पनाित,
पीनहासका नाित, अहीतबूका छोरा (ईकाबोदका भाइ) अिहयाहसिहत । जोनाथान गएको िथए भन् ने कुरा मािनसहरूलाई थाहा
िथएन । 4 प लश् तीहरूको चौकीमा पगु् नलाई जोनाथनले जान चाहकेा घाटीको एकाप एउटा पत्थरको पहरो िथयो भन,े
अक प अक पत्थरको पहरो िथयो । एउटा पत्थरको पहरोलाई बोससे र अक पत्थरको पहरोलाई सनेहे भिनन् थ् यो ।
5 पत्थरको एउटा पहरो उ रमा िमकमाशको सामनु् ने र अक दिक्षणमा गबेाको सामनु् ने िथयो । 6 जोनाथनले आफ्नो हितयार
बोक् ने जवानलाई भन,े “आऊ, यी बखेतनाहरूका चौकीमा पा र जाऔं । सायद परम भलुे हा ो पक्षमा काम गनर् सक् नहुुनछे,
िकनिक धरैे वा थोरै जनाबाट बचाउन परम भलुाई कुनै कुराले रोक् न सक्दनै ।” 7 ितनका हितयार बोक् नलेे जवाफ िदए,
“आफ् नो मनमा जे लागकेो छ सो गन ुर्होस ्। अिग बढ्नहुोस,् हने ुर्होस,् तपाईंका सबै आज्ञा पालन गनर् म तपाईंको साथमा छु ।”
8 तब जोनाथनले भन,े “हामी ती मािनसकहाँ पा र जानछेौं र हामी आफै ितनीहरकहाँ दखेा पनछौं । 9 ितनीहरूले भन् छन,्
‘ितमीहरूकहाँ हामी नआएसम्म त्यहीं पखर्,' भने— हामी आफ्नै ठाउँमा बस् नछेौं र हामी ितनीहरूकहाँ पा र जानछैेनौं ।
10 तर ितनीहरूले जवाफ िदन् छन,् 'हामीकहाँ वा र आओ' भन,े हामी पा र तनछौं । िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई हा ो
हातमा िदनभुएको छ । यो हा ो िन म्त िचन्ह हुनछे ।” 11 त्यसलैे ितनीहरू दवुलै े आफूलाई प लश् तीहरूको चौकीमा कट
गरे । प लश् तीहरूले भन,े “हरे, िह हूरू आफू लकेुका प्वालहरूबाट िन स्करहकेा छन ् ।” 12 तब चौकीका मािनसहरूले
जोनाथन र ितनको हितयार बोक् नलेाई बोलाए र भन,े “हामीकहाँ आओ र ितमीहरूलाई हामी केही कुरा दखेाउनछेौं ।”
जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “मरेो पिछ आऊ, िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई इ ाएलको हातमा िदनभुएको
छ ।” 13जोनाथन आफ् ना हात र खु ा टेकेर चढे र ितनको हितयार बोक् नलेे ितनको पिछ गए । जोनाथनको साम ु प लश् तीहरू
मा रए र ितनको पछाडी ितनको हितयार बोक् नलेे कित जनालाई मारे । 14 जोनाथन र ितनको हितयार बोक् नलेे गरेको पिहलो
आ मणमा चार रोपनी जितको क्षे मा झण्डै िबस जना मािनस मा रए । 15 छाउनी, मदैान र मािनसहरू माझ ास फै लयो ।
चौकीहरू र लटु्ने टोलीहरू पिन ािसत भए । पथृ्वी ह ल्लयो र त्यहाँ ठुलो ास छायो । 16 त्यसपिछ बने्यामीनको िगबामा
रहकेो शाऊलका पहरा बस् नलेे दखे्यो । प लश् ती िसपाहीहरूका भीड िततरिबतर भइरहकेो िथयो र ितनीहरू यताउता ग ररहकेा
िथए । 17 तब शाऊलले आफूसगँ भएका मािनसहरूलाई भन,े “हा ो िबचबाट को हराएको छ, गनरे हरे ।” जब ितनीहरूले
गन्ती गरे, जोनाथन र ितनको हितयार बोक् ने हराएको थाहा भयो । 18 शाऊलले अिहयाहलाई भन,े “परमशे् वरको सन्दकु यहाँ
ल्याऊ,” िकनिक त्यस बलेा यो इ ाएलका मािनसहरूसगँ िथयो । 19शाऊल पजुारीसगँ बो लरहदँा प लश् तीहरूको छाउनीको
हल्ला झन ्बढ्दै िथयो । तब शाऊलले पजुारीलाई भन,े “ित ो हात िझक ।” 20 शाऊल र ितनीसगँ भएका सबै मािनसहरू
भलेा भए र लडाइँ गनर् गए । हरेक प लश् तीले आ-आफ्नो साथीलाई तरवारले हार ग ररहकेो िथयो र त्यहाँ ठुलो अन्योलता
िथयो । 21 अब पिहले प लश् तीहरूसगँ रहकेा ती िह हूरू जो ितनीहरूका छाउनीमा गएका िथए, ितनीहरू पिन इ ाएलीहरू,
शाऊल र जोनाथनकहाँ आए । 22जब ए ाइम निजकको पहाडितर लकेुका इ ाएलका सबै मािनसले प लश् तीहरू भािगरहकेा
छन ्भनी सनु,े तब ितनीहरूले पिन उनीहरूलाई य ु मा खदेे । 23 यसरी परम भलुे त्यस िदन इ ाएललाई छुटकाटा िदनभुयो र
य ु बथे-अवन पा रसम्म नै फै लयो । 24 त्यस िदन इ ाएलका मािनसहरू ाकुल भएका िथए िकनभन,े “साँझसम्म र मलैे
आफ् ना श हुरूमािथ बद् ला न लएसम्म खाना खाने कुनै पिन मािनस ािपत होस”् भनरे शाऊलले मािनसहरूलाई शपथ खान
लगाएका िथए । त्यसलैे फौजका कुनै पिन व् य क् तले खाना चाखकेा िथएनन ्। 25 त्यसपिछ सबै मािनसहरू जङ्गिभ पसे
र त्यहाँ जिमनमा मह िथयो । 26 जब मािनसहरू जङ्गलिभ पस,े तब मह बग् न थाल्यो, तर कसलैे पिन महमा हात लगाएन,
िकनभने मािनसहरू शपथदे ख डराएका िथए । 27 तर जोनाथनले आफ् ना बबुाले मािनसहरूलाई शपथ खान लगाएको कुरा
सनुकेा िथएनन ्। ितनले आफ्नो हातमा भएको ल ी पसारे र यसले महको चाकामा घोचे । ितनले आफ्नो हात आफ् नो मखुमा
लगे र ितनका आखँामा तजे आयो । 28 तब मािनसहरूमध्ये एक जनाले भन,े “ तपाईंको बबुाले 'आजको िदन खाना खाने
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मािनस ािपत होस'् भनी मािनसहरूलाई कडा शपथ खान लगाउनभुयो, य िप मािनसहरू भोकले कमजोर भएका छन ् ।
29 तब जोनाथनल भन,े “मरेो बबुाले दशेलाई कष् ट िदनभुएको छ । हरे, मलैे यो थोरै मह चाखरे मरेा आखँाहरू कित तिेजला
भएका छन ्। 30 मािनसहरूले आफ् ना श हुरूको लटूबाट स् वतन् भएर खाएका भए कित धरैे रा ो हुन्थ्यो? िकनभने अिहले
पा लश् तीहरूका माझमा ठुलो सहंार भएको छैन ।” 31 ितनीहरूले त्यस िदन प लश् तीहरूलाई िमकमाशदे ख अय्यालोनसम्म
आ मण गरे । मािनसहरू धरैे थिकत भए । 32 मािनसहरू लटूहरूमा लोभ गरेर झु म्मए, अिन भडेाहरू, गोरुहरू र पाठाहरू
लए र ितनलाई जिमनमा मारे । मािनसहरूले ितनीहरूलाई रगतसगँै खाए । 33 तब ितनीहरूले शाऊललाई भन,े “हने ुर्होस,्

मािनसहरूले रगतसगँै खाएर परम भकुो िवरु मा पाप ग ररहकेा छन ्।” शाऊलले भन,े “ितमीहरूले अिवश् वसी किसमले काम
गरेका छौ । अब यहाँ मकहाँ एउटा ठुलो ढुङ्गा ल् याओ ।” 34 शाऊलले भन,े “मािनसहरूको िबचमा जाओ र ितनीहरूलाई
भन, 'हरेक मािनसले आ-आफ्नो गोरु र भडेहरू यहाँ ल्याओस ्र मारोस ्र खाओस ्। रगतसगँै खाएर परम भकुो िवरु मा पाप
नगर' ।” त्यसलैे हरेक मािनसले आ-आफ्ना गोरु आफूसगँ ल्याए र यसलाई त्यहाँ मारे । 35 शाऊलले परम भकुो िन म्त
एउटा वदेी वनाए, जनु ितनले परम भकुो िन म्त बनाएका पिहको वदेी िथयो । 36 तब शाऊलले भन,े “प लश् तीहरूलाई राती
गएर िपछा गरौं र िबहानसम्ममा ितनीहरूलाई लटूौं । ितनीहरूलाई एउटै पिन जीिवत नछोडौं ।” ितनीहरूले जवाफ िदए,
“तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो गन ुर्होस ्।” तर पजुारी भन,े “यहाँ परमशे् वरकहाँ जाऔं ।” 37 शाऊलले परमशे् वरलाई सोध,े
“के म प लश् तीहरूको िपछा गरौं? के तपाईंले ितनीहरूलाई इ ाएलको हातमा समु्पनहुुने छ?” तर परमशे् वरले त्यस िदन
ितनलाई जवाफ िदनभुएन । 38 तब शाऊलले भन,े “मािनसहरूका सबै अगवुाहरू यहाँ आओ । आज यो पाप कसरी ग रयो
िसक र हरे । 39 िकनिक जसरी इ ाएललाई छुटकारा िदनहुुने परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, यो मरेो छोरा जोनाथन नै भए पिन
िनश् चय नै मनछ ।” तर सबै मािनसमध्यकेा कुनलैे पिन ितनलाई जवाफ िदएन । 40 तब ितनले सबै इ ाएललाई भन,े “ितमीहरू
एकप खडा हुनपुछर्, अिन म र मरेो छोरा जोनाथन अक प खडा हुनछेौं ।” मािनसहरूले शाऊललाई भन,े “तपाईंलाई जे
असल लाग्छ सो गन ुर्होस ्।” 41 शाऊलले भन,े “हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, यो पाप म वा मरेो छोरा जोनाथनले गरेको
हो भन,े हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर मलाई ऊरीम िदनहुोस ्। तर यो पाप तपाईंका मािनस इ ाएलले गरेका हुन ्भने तमु्मीम
िदनहुोस ्।” अिन िच ाले जोनाथन र शाऊललाई पार् यो, तर फौजलाई अलग गर् यौ । 42 त्यसपिछ शाउलले भन,े “म र मरेो
छोरा जोनाथनको िबचमा िच ा हाल ।” अिन िच ाले जोनाथनलाई छान्यो । 43 शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “ितमीले के
गरेका छौ मलाई भन ।” जोनाथनले ितनले भन,े “मलैे मरेो हातमा भएको ल ीको टुप्पोले थोरै मह चाखें । म यहाँ छु । म
मनछु ।” 44 शाऊलले भन,े “ए जोनाथन, ितमी मरेनौ भन,े परमशे् वरले मलाई त् यसै वा त् योभन्दा बढी गन ुर्भएको होस ् ।”
45 तब मािनसहरूले शाऊललाई भन,े “इ ाएलको िन म्त य ो िवजय ल्याउने जोनाथन मन ुर्पछर्? यस् तो हुदँ ै नहोस ्! परम भु
जीिवत हुनभुएझैं, ितनको िशरबाट एउटा कपाल पिन झनछैन, िकनिक आज ितनले परमशे् वरसगँ काम गरेका छन ्।” यसरी
मािनसहरूले जोनाथनको उ ार गरे तािक ितनी मरेनन ्। 46 त् यसपिछ शाऊलले प लश्तीहरूको िपछा गनर् छोडे र प लश्तीहरू
आ-आफ्ना घरमा गए । 47 जब शाऊलले इ ाएलमािथ राज् य गनर् सरुु गरे, तब ितनले सबिैतरका आफ् ना श हुरूको िवरु मा
य ु गरे । ितनले मोआब, अम्मोनीहरू, एदोम, सोबका राजाहरू र प लश्तीहरूको िवरु मा य ु गरे । ितनी जता फिकर् ए, त् यतै
ितनले उनीहरूलाई दण्ड िदए । 48 ितनले ठुलो साहसले काम गरे र अमालकेीहरूलाई परािजत गरे । ितनले इ ाएललाई
लटु्नहेरूको हातबाट छुटकारा िदए । 49 शाऊलका छोराहरू जोनाथन, ियश् वी र मल्कीशअू िथए । ितनकी जठेी छोरीहरूको
नाउँ मरेाब र कान्छीको नाउँ िमकल िथयो । 50 शाऊलको पत् नीको नाउँ अिहनोम िथयो । ितनी अहीमासकी छोरी िथइन ्।
ितनको फौजको कप् तानको नाउँ शाऊलका काका नरेका छोरा अबनरे िथयो । 51कीश शाउलका बबुा िथए । अिन अबनरेका
बबुा नरे अबीएलका छोरा िथए । 52 शाऊलको जीवनकालभ र नै प लश्तीहरूसगँ कडा य ु च लर ो । जब शाऊलले कुनै
वीर वा ब लयो मािनसलाई दखे्थ,े तब ितनले उसलाई आफूसगँै राख्थे ।

15
1 शमएूलले शऊललाई भन,े “ तपाईंलाई परम भकुा मािनसहरूका राजा हुन अिभषके गनर्लाई उहाँले मलाई पठाउनभुयो

। अब परम भकुो वचन सनु् नहुोस ्। 2 सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'इ ाएल िम दशेबाट आउँदा बाटोमा
ितनीहरूको िवरोध गन अमालकेका कुरालाई मलैे ध् यान िदएको छु । 3 अब जा र अमालकेलाई आ मण गर ्र ितनीहरूसगँ
भएका सबै थोकलाई नाश गर ् । ितनीहरूलाई नछोड,् तर परुुष र स् ी, बालक र िसस,ु गोरु र भडेा, ऊँट र गधा सबलैाई
मार ्' ।” 4 शाऊलले मािनसहरूलाई बोलाए र तलेमैको सहरमा ितनको सङ्ख् या गन,े ितनीहरू दईु लाख पदैल िसपाही र
यहूदाका दश हजार परुुषहरू िथए । 5 तब शाऊल अमालकेको सहरमा आए र मदैानमा पख । 6 शाऊलले केनीहरूलाई भन,े
“जाऊ, िवदा होओ, अमालकेीहरूबाट बािहर िनस्की आओ, तािक मलैे उनीहरूसगँै ितमीहरूलाई नष् ट गनछैन । िकनिक
ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट आउँदा ितनीहरूलाई दया दखेायौ ।” त्यसलैे केनीहरू अमालकेीहरूबाट टाढा
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गए । 7 त्यसपिछ शाऊलले हिवलादे ख िम दशेको पवूर्मा पन शरूसम्म नै आ मण गरे । 8 तब ितनले अमालकेीहरूका राजा
अगागलाई जीिवतै राखे । ितनले सबै मािनसलाई तरवारको धारले पणू र् रूपमा नाश गरे । 9 तर शाऊल र ितनका मािनसहरूले
अगागलाई र रा ा भडेाहरू, गोरुहरू, मोटा बाछाहरू र थमुाहरूलाई बचाई राखे । हरेक असल कुरालाई ितनीहरूले नाश
गरेनन ्। तर घिृणत र तचु् छ कुनै पिन कुरालाई ितनीहरूले पणू र् रूपमा नाश गरे । 10 परम भकुो वचन शमएूलकहाँ यसो आयो,
11 “शाऊललाई राजा बनाएकोमा म दःुखी छु, िकनिक मरेो अनसुरण गनर्बाट ऊ फिकर् एको छ र मरेा आज्ञाहरू पालन गरेको
छैन ।” शमएूल रसाए । ितनले रातभ र परम भमुा पकुारे । 12 शाऊललाई भटे्न शमएूल िबहान सबरैे उठे । शमएूललाई
भिनयो, “शाऊल कामलमा आए र आफ्नो िन म्त ितनले स्मारक खडा गरे र त् यसपिछ पक र तल िगलगालितर गए ।” 13 तब
शमएूल शाऊलकहाँ आए, र शाऊलले ितनलाई भन,े “परम भु ारा तपाईंलाई आिशष ् िमलोस ्! मलैे परम भकुो आज्ञा परुा
गरेको छु ।” 14शमएूलले भन,े “त् यसो भए मरेो कानले सनुकेो भडेाहरू कराएको र गोरुहरू कराएको यो के हो?” 15शाऊलले
जवाफ िदए, “ितनीहरूले अमालकेीहरूबाट ती ल्याएका छन ्। िकनभने मािनसहरूले परम भु तपाईंको परमशे् वरलाई िबलदान
चढाउन असल भडेाहरू र गोरुहरू बचाएर राखकेा छन ्। बाँकीचािहं हामीले पणू र् रूपमा नाश गरेका छौं ।” 16 तब शमएूलले
शाऊललाई भन,े “पखर्नहुोस,् र परम भलुे मल ाई आज राती के भन् नभुयो सो म तपाईंलाई भन् नछुे ।” शाऊलले ितनलाई
भन,े “भन् नहुोस ् ।” 17 शमएूलले भन,े “तपाईं आफ्नै द ृ ष् टमा सानो हुनहुुन्छ, तापिन के तपाईंलाई इ ाएलको कुलहरूका
िशर बनाइएको िथएन र? तब परम भलुे तपाईंलाई इ ाएलका राजा अिभषके गन ुर्भयो, 18 र परम भलुे तपाईंलाई आफ्नो
बाटोमा पठाउनभुयो र भन् नभुयो, 'जा र पापीहरू अथार्त ् अमालकेीहरूलाई पणूर् रूपमा नाश गर ् र ितनीहरू नाश नभएसम्म
ितनीहरूका िवरु य ु गर ।' 19 तपाईंले परम भकुो आज्ञालाई िकन पालन गन ुर्भएन, तर बरु लटूका माल कब् जा गन ुर्भयो र
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो त्यही गन ुर्भयो?” 20 तब शाऊलले शमएूललाई भन,े “मलैे साँच् चै नै परम भकुो आज्ञा
पालन गरेको छु र परम भलुे मलाई पठाउनभुएको मागर्मा गएको छु । मलैे अमालकेको राजा अगागलाई कब्जामा लएको
छु र अमालकेीहरूलाई पणूर् रूपमा नाश गरेको छु । 21 तर मािनसहरूले परम भु तपाईंका परमशे् वरलाई िगलगालमा ब लदान
चढाउन भनरे िवनाशका िन म्त अलग ग रएका असल थोकहरू, भडेाहरू र गोरुहरू जस्ता केही लटुका मालहरू लए ।”
22 शमएूलले जवाफ िदए, “परम भकुो आज्ञापालन गदार्झैं होमब लहरू र ब लदानहरूमा परम भु शन् न हुनहुुन्छ र? आज्ञा
पालन ब लदान भन्दा उ म हो र सनु् नचुािहं भडेाको बोसो भन्दा उ म हो । 23 िकनभने िव ोह गन ुर् मन् तन् को पापजस्तै
हो अिन हठचािहं दषु् टता र अधमर्जस्तै हो । तपाईंले परम भकुो वचनलाई इन्कार गन ुर्भएको कारणल,े उहाँले पिन तपाईंलाई
राजा हुनबाट इन्कार गन ुर्भएको छ । 24 तब शाऊलले शमएूललाई भन,े “मलैे पाप गरेको छु । िकनिक मलैे परम भकुो आज्ञा
र तपाईंको वचन तोडकेो छु, िकनभने म मािनसहरूदे ख डराएको िथएँ र मलैे ितनीहरूको कुरा मानें । 25 अब कृपया मरेो पाप
क्षमा गन ुर्होस ्र मसगँै फकर् नहुोस ्तािक म परम भकुो आराधना गनर् सकँू । 26 शमएूलले शाऊललाई भन,े “म फकर तपाईंसगँ
जानछैेन । िकनिक तपाईंले परम भकुो वचन इन्कार गन ुर्भएको छ र परम भलुे तपाईंलाई इ ाएलका राजा हुनबाट इन्कार
गन ुर्भएको छ ।” 27 जसै शमएूल जानलाई फकर् ंए, शाऊलले ितनको कपडाको छेउ समाते र त् यो च्याितयो । 28 शमएूलले
ितनलाई भन,े “परम भलुे आज इ ाएल राज्यलाई तपाईंबाट च्यात् नभुएको छ र त् यो तपाईंभन्दा उ म तपाईंको एक जना
िछमकेीलाई िदनभुएको छ । 29साथै इ ाएलका श ले न ढाट्न ु हुन्छ न त आफ् नो मन बदल् न ु नै हुन्छ । िकनभने आफ्नो मन
बद्लने उहाँ मािनस हुनहुुन् न। 30 त्यसपिछ शाऊलले भन,े “मलैे पाप गरेको छु । तर कृपया मरेा मािनसहरूका धमर्-गरुुहरूका
साम ु र इ ाएलको साम ु मरेो इज् जत गन ुर्होस ्। फे र मसगँ फकर् नहुोस,् तािक मलैे परम भु तपाईंका परमशे् वरको आराधना गनर्
सकँू । 31 त्यसलैे शमएूल शाऊलसगँै फक, र शाऊलले परम भकुो आराधना गरे । 32 तब शमएूलले भन,े “अमालकेीहरूका
राजा अगागलाई यहाँ मकहाँ ल् याउनहुोस ्।” अगाग साङ्लाले बाँिधएकै अवस्थामा आए र भन,े “िनश् चय नै मतृ्य ु तीक् तता
टरेको छ ।” 33 शमएूलले जवाफ िदए, “जसरी तरेो तरवारले स् ीहरूलाई बालकहीन बनाएको छ, त्यसरी नै तरेो आमा पिन
स् ीहरूका माझमा बालकहीन हुनछेे ।” अिन शमएूलले अगागलाई िगलगालमा टु ा-टु ा बनाए । 34 शमएूल रामामा गए र
शाऊल िगबाको आफ्नै घरमा गए । 35 शमएूलले आफ् नो मतृ्यकुो िदनसम्म नै शाऊललाई भटेेनन,् िकनिक ितनले शाऊलको
िन म्त शोक गरे । परम भलुे शाऊललाई इ ाएलका राजा बनाउनभुएकोमा उहाँ दःुखी हुनभुयो ।

16
1 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “मलैे शाऊललाई इ ाएलको राजा हुनबाट इन्कार गरेको कारणले त ँ उसको िन म्त

किहलसेम्म िवलाप गनछस?् तरेो सीङ् मा तले भर ्र जा । म तलँाई बथेलहेमेको ियशकैहाँ पठाउनछुे, िकनिक मलैे त्यसका
छोराहरूका िबचबाट एक जनालाई मरेो िन म्त राजा चनुकेो छु ।” 2 शमएूलले सोध,े “म कसरी जान सक् छु? शाऊलले
यो सनुे भन,े उसले मलाई मानछ ।” परम भलुे भन् नभुयो, “तसँगँै एउटा कोरली लजैा र भन,् 'म परम भलुाई ब लदान
चढाउन आएको छु ।' 3 ियशलैाई पिन ब लदानमा बोला र तैंले के गन ुर्पनछ म तलँाई दखेाउनछुे । मलैे तलँाई दखेाएको एक
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जनालाई तैंले अिभषके गनछस ्।” 4शमएूलले परम भलुे भन् नभुएझैं गरे र बथेलहेमे गए । सहरका धमर्-गरुुहरू ितनलाई भटे्न
आउँदा ितनीहरू डरले कािमरहकेा िथए र भन,े “के तपाईं शा न्तमा नै आउँदै हुनहुुन्छ?” 5 ितनले भन,े “शा न्तमा नै हो ।
म परम भलुाई िबलदान चढाउन आएको छु । आफैलाई अलग गनर् तयार होओ र मसगँै ब लदानमा आओ ।” ितनले ियशै
र ितनका छोराहरूलाई अलग गरे र ितनीहरूलाई ब लदानमा िनमन् णा गरे । 6 जब ितनीहरू आए, ितनले एलीआबलाई हरेे
र मनमनै भने परम भकुो अिभिषक् त जन िनश् चय नै ितनको साम ु उिभरहकेा िथए । 7 तर परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो,
“त्यसको बा स्वरूप वा त्यसको कदको उचाइलाई नहरे,् िकनभने मलै े त्यसलाई इन्कार गरेको छु । िकनभने परम भलुे
मािनसले झैं हेन् ुर्हुन् न । मािनसले बािहरी स्वरूपलाई हछेर्, तर परम भलुे हृदयलाई हने ुर्हुन्छ ।” 8 ियशलैे अबीनादाबलाई बोलाए
र शमएूलको सामनु् ने िहडं्न लगाए । तब शमएूलले भन,े “परम भलुे यसलाई पिन चनु् नभुएको छैन ।” 9 ियशलैे शम्मालाई
िन िहडं्न लगाए, तर शमएूलले भन,े “परम भलुे यसलाई पिन चनु् नभुएको छैन ।” 10 ियशलैे ितनका सातै जना छोराहरूलाई
शमएूलको साम ु िहडं्न लगाए । शमएूलले ियशलैाई भन,े “परम भलुे ियनीहरू कुनलैाई पिन चनु् नभुएको छैन ।” 11 तब
शमएूलले ियशलैाई भन,े “के तपाईंका छोराहरू सबै जना यहाँ नै छन?्” ितनले जवाफ िदए, “अझै कान्छो बाँकी नै छ, तर
उसले भडेाको गोठाला ग ररहकेो छ ।” शमएूलले ियशलैाई भन,े “कसलैाई पठाउनहुोस ्र ितनलाई िझकाउनहुोस ्। ितनी यहाँ
नआएसम्म, हामी बस् नछैेनौं ।” 12 ियशलैे कसलैाई पठाए र ितनलाई ल्याए । यो छोराको राता गाला, सनु्दर आखँा र सनु्दर
स्वरूप िथयो । परम भलुे भन् नभुयो, “उठ,् त्यसलाई अिभषके गर ्। िकनभने यही नै हो ।” 13 अिन शमएूलले तले भएको
सीङ् लए र ितनलाई आफ् ना दाजहुरूका माझमा अिभषके गरे । त्यस िदनदे ख परम भकुो आत्मा दाऊदमािथ आउनभुयो ।
त्यसपिछ शमएूल उठे र रामाितर गए । 14 परम भकुो आत्माले शाऊललाई छोड्नभुयो र परम भकुो हािनकारक आत्माले
ितनलाई दःुख िदयो । 15 शाऊलका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् परम भकुो हािनकारक आत्माले तपाईंलाई दःुख
िदन्छ । 16 तपाईंको साम ु भएका सवेकहरूलाई कोही वीणा बजाउन िनपणु क् तलाई खोज् न हा ो मा लकले आज्ञा गन ुर्होस ्
। जब परम भकुो हािनकारक आत्मा तपाईंमािथ आउँछ, त्यसले वीणा बजाउनछे, र तपाईं ठीक हुनहुुनछे ।” 17 शाऊलले
ितनका सवेकहरूलाई भन,े “बजाउन िनपणु एक जना मािनस मरेो िन म्त खोज र त्यसलाई मकहाँ ल्याऊ ।” 18जवानहरूमध्ये
एक जनाले जवाफ िदए, “मलैे बथेलहेमका ियशकैा छोरा बजाउनमा िनपणु, ब लयो, साहसी, लडाकु, बोलीवचनमा चतरु,
सनु् दर मािनस दखेकेो छु । अिन परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्छ ।” 19 त्यसलैे शाऊलले ियशकैहाँ दतूहरू पठाए र भन,े “भडेाहरूसगँ
भएको ित ो छोरा दाऊदलाई मकहाँ पठाऊ ।” 20 ियशलैे रोटी, दाखम को भाँडो, एउटा पाठोलाई गधामा बोकाए र आफ् नो
छोरा दाऊदसगँै ती शाऊलकहाँ पठाए । 21 तब दाऊद शाऊलकहाँ आए र ितनको सवेामा वशे गरे । शाऊलले ितनलाई धरैे
मे गरे र ितनी उनको हितयार बोक् ने बने । 22 “दाऊद मरेो साम ु खडा रहोस,् िकनभने उसले मरेो द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छ”

भन् ने सामाचार शाऊलले ियशलैाई पठाए । 23जब-जब शाऊलमािथ परमशे् वरको हािनकारक आत्मा आउँथ्यो, दाऊदले वीणा
लन्थे र त् यो बजाउथँे । यसरी शाऊल पनुः ताजा र सञ् चो हुन्थ,े र हािनकारक आत्माले ितनीलाई छोड् थ् यो।

17
1 यित बलेा प लश् तीहरूले य ु को िन म्त आफ् ना फौजहरू भलेा गरे । ितनीहरू सोकोमा भलेा भए जनु यहूदाको क्षे

हो । ितनीहरूले सोको र आजकेाको िबचमा एपसे-दम्मीममा छाउनी हाले । 2 शाऊल र इ ाएलका मािनसहरू भलेा भए
र एलाहको मदैानमा छाउनी हाले र प लश् तीहरूसगँ य ु गनर् पङ्तीब भए । 3 प लश् तीहरू पहाडको एकाप र इ ाएल
पहाडको अक प मदैानलाई ितनीहरूका िबचमा पारेर खडा भए । 4 गातको गोल्यत नाउँ गरेको एक जना ब लयो मािनस
प लश् तीहरूको छाउनीबाट आयो, जसको उचाइ ितन िमटर िथयो । 5 उसले आफ् नो िशरमा काँसाको टोप लगाएको िथयो,
त्यो िझलमले ससु ज् जत िथयो । उसको काँसाको िझलमको तौल साठी िकलो िथयो । 6 उसको खु ामा काँसाको िझलम
िथयो र त्यसको कुमहरूको िबचमा भाला िथयो । 7 उसको भालाको डण्डा कपडा बनु् ने जलुाहको थरुीजस्तै ठुलो िथयो
। उसको भालाको टुप् पो सात िकलो फलामको िथयो । उसको ढाल बोक् ने त्यसको अिग-अिग गयो । 8 ऊ खडा भयो र
इ ाएलको फौजितर िचच्याए, “ितमीहरू लडाइँको िन म्त पङ्तीब हुन िकन आएका छौ? के म एक जना प लश् ती होइन
र ितमीहरू शाऊलको सवेकहरू होइनौ र? आफ्नो िन म्त एक जना मािनसलाई चनु र ऊ मकहाँ तल आओस ् । 9 मसगँ
लडरे उसले मलाई िजत् यो भन,े हामी ितमीहरूका सवेकहरू हुनछेौं । तर मलैे त्यसलाई हराएँ भन,े ितमीहरू हा ो सवेकहरू
हुनछेौ र हा ो सवेा गनछौ ।” 10 त् यो प लश् तीले फे र भन् यो, “म इ ाएलको फौजलाई आज चनुौती िदन्छु । मलाई एउटा
मािनस दओे, तािक हामीसगँै लड्न सकौं ।” 11 जब शाऊल र सारा इ ाएलले त् यो प लश् तीले भनकेो कुरा सनु,े ितनीहरू
िनरुत्सािहत भए र सा ै डराए । 12 दाऊदचािहं यहूदाका बथेलहेमेको ए ातीका छोरा िथए जसको नाम ियशै िथयो । ितनका
आठ भाइ छोरा िथए । शाऊलको समयमा ियशै ब ृ मािनस, मािनसहरू माझ धरैे व ृ िथए । 13 ियशकैा ितन जना ठुला छोराहरू
य ु मा शाऊलको पिछ लागकेा िथए । ितन छोराहरूका नाउहँरू जठेा एलीआब, मािहला अबीनादाब र सािहलंा शम्मा िथए ।
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14 दाऊदचािहं कान्छा िथए । ितन जना दाजहुरू शाऊलको पिछ लागे । 15 अिहले दाऊद बथेलहेमेमा भएका भडेाहरूलाई
चराउनको िन म्त र शाऊलका फौज िबच आउने र जाने गथ । 16 चा लस िदनसम्म त्यो ब लयो प लश् ती िबहान र साँझ
आफूलाई य ु को िन म्त स्ततु गनर् दखेा परे । 17 तब ियशलैे ितनका छोरा दाऊदलाई भन,े “यो भटेुको अन् न र दस वटा
रोटी लऊे र ितनीहरूलाई ित ा दाजहुरूका िन म्त छाउनीमा चाँडो बोकेर लजैाऊ । 18 साथै यी दस वटा पनीर हजार जनाको
कप् तानको िन म्त लजैाऊ । ित ा दाजहुरू कस्ता छन,् ितनीहरू रा ै छन ्भन् ने केही माण लऊे । 19 ित ा दाजहुरू शाऊलसगँ
र इ ाएलका सबै मािनसहरू एलाहको मदैानमा प लश् तीहरूसगँ लिडरहकेा छन ् ।” 20 दाऊद िबहान सबरैे उठे र भडेाहरू
गोठालाहरूको हातमा हरेचाहमा छोडे । ितनले खा न् नहरू लए र ियशलैे ितनलाई आज्ञा गरेझैं गए । ितनी फौजहरू य ु -
ध्विनका साथ य ु मदैानमा जाँदै गदार् छाउनीमा आए । 21 इ ाएल र प लश् तीहरू य ु को िन म्त फौजको िवरु फौज प ङ्तब
भए । 22 सामानहरू राख् नकेो िजम्मामा दाऊदले आफ्ना सामानहरू छोड,े फौजहरूितर दौड,े र आफ्ना दाजहुरूलाई ढोग गरे
। 23 ितनी उनीहरूसगँ कुरा ग ररहदँा, गोल्यत नाउँ गरेको त्यो ब लयो प लश् ती प लश् तीहरूको फौजबाट आयो र पिहलकेो
जस्तै शब्दहरू भन् यो र दाऊदले त्यो सनुे । 24 जब इ ाएलका सबै मािनसहरूले त्यो मािनसलाई दखे,े ितनीहरू त्यसदे ख
भागे र सा ै भयभीत भए । 25 इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “के मािथ आएको यो मािनसलाई तपाईंले दखे् नभुएको छ? ऊ
इ ाएललाई चनुौती िदन आएको छ । उसलाई मानलाई राजाले धरैे सम्पि िदनछेन,् ितनले ितनलाई आफ्नो छोरी िववाह गनर्
िदनछेन ्र इ ाएलमा ितनको बबुाको घरानालाई करबाट मकु् त गनछन ्।” 26 दाऊदले आफ् नो छेउमा उिभएका मािनसहरूलाई
सोध,े “यो प लश्तीलाई मान र इ ाएलबाट िनन्दा दरु गनलाई के ग रनछे? जीिवत परमशे् वरको फौजलाई धम्की िदने यो
बखेतनाको प लश्ती को हो?” 27अिन मािनसहरूले भिनरहकेा कुरालाई नै दोहोर् याए र ितनलाई भन,े “उसलाई मानलाई यसै
ग रनछे ।” 28 ितनले मािनसहरूसगँ कुरा गदार् ितनका जठेा दाजु एलीआबले सनुे । एलीआबको रस दाऊदमािथ द न्कयो, र
ितनले भन,े “त ँ यहाँ िकन आइस?् उजाड-स् थानमा भएका ती थोरै भडेाहरूलाई कसको साथमा छोिडस?् तरेो घमण्ड र तरेो
हृदयको कु टलता मलाई थाहा छ । िकनिक य ु हनेर् भनरे त ँ यहाँ तल आएको होस ् ।” 29 दाऊदले भन,े “मलैे अिहले के
गरेको छु? के यो एउटा श् न मा िथएन?” 30ऊबाट ितनी अक ितर नै तिकर् ए र त्यसरी नै कुरा गरे । मािनसहरूले पिहलकेो
जस्तै गरी उही जवाफ िदए । 31 जब िसपाहीहरूले दाऊदले भनकेा कुराहरू सनु,े तब ितनीहरूले त्यो कुरा शाऊललाई बताए
र ितनले दाऊदलाई लन पठाए । 32 तब दाऊदले शाऊललाई भन,े “त्यो प लश्तीको कारणले कसकैो हृदय हतास नहोस ्।
तपाईंको दास जानछे र यो प लश्तीसगँ लड्नछे ।” 33 शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ितमी यो प लश्तीको िवरु मा लाड्न जान
सक्षम छैनौ । िकनभने ितमी भखर्रको केटा मा हौ र ऊ आफ् नो जवानीदे ख नै य ु मा छ ।” 34 तर दाऊदले शाऊललाई भन,े
“तपाईंको दासले आफ्ना बबुाका भडेाहरूको हरेचाह गन गथ्य । जब िसहं वा भाल ुआएर भडेालाई बगालबाट लान्थ्यो, 35 म
त्यसलाई लखटे्थें र त्यसलाई आ मण गथं र त्यसको मखुबाट यसलाई छुटकारा िदन्थें । जब त्यो मरेो िवरु आइलाग्थ्यो,
मलैे त्यसको दा ीमा समातरे त्यसलाई हार गथं र माथं । 36 तपाईंको दासले िसहं र भाल ु दवु ै मारेको छ । यो प लश्ती पिन
ितनीहरूमध्ये एउटाझैं हुनछे, िकनभने यसले जीिवत परमशे् वरको फौजलाई चनुौती िदएको छ ।” 37 दाऊदले भन,े “परम भलुे
मलाई िसहं र भालकुो पञ् जाबाट बचाउनभुएको छ । उहाँले नै यो प लश् तीको हातबाट पिन मलाई बचाउनहुुने छ ।” त्यसपिछ
शाऊलले दाऊदलाई भन,े “जाऊ, र परम भु ितमीसगँ हुनभुएको होस ्।” 38 शाऊलले दाऊदलाई आफ् नो पोशाक लगाइिदए
। ितनले उनको िशरमा काँसाको टोप लगाइिदए । ितनले उनलाई िझलम पिहर् याइिदए । 39 दाऊदले ितनको तरवार ितनको
िझलममािथ िभरे । तर उनी िहडं्न सकेनन,् िकनभने ती लगाएर िहडं् ने ता लम ितनलाई िथएन । अिन दाऊदले शाऊललाई
भन,े “िय लगाएर म लड्न जान स क् दन,ँ िकनभने यी लगाएर िहडं् ने ता लम मलैे लएको छैन ।” त्यसलैे दाऊदले ती फुकाले
। 40 ितनले आफ्नो ल ी हातमा लए र खोलाबाट पाँच वटा िचल् लो ढुङ्गा छाने । ितनले ती आफ्नो गोठालोको झोलामा
हाले । त् यो प लश्तीसगँ िभड् न जाँदा ितनको हातमा घयुें ो िथयो । 41 त् यो प ल श् त आयो र दाऊदको निजक गयो । उसको
हितयार बोक् ने उसको अिग िथयो । 42 जब त् यो प लश् तीले अिघ हरे् यो र दाऊदलाई दखे् यो, तब उसले ितनलाई तचु्छ ठान् यो,
िकनिक ितनी राता गाला भएका सनु् दर स्वरूपका एउटा सानो केटा मा िथए । 43 तब त् यो प लश् तीले दाऊदलाई भन् यो, “के
म कुकुर हो र त ँ ल ी लएर आइस?्,” र प लश् तीले आफ् नो दवेताहरूको नाउमँा सराप् यो । 44 त् यो प लश्तीले दाऊदलाई
भन् यो, “मकहाँ आइज, र म तरेो मास ु आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूलाई िदनछुे ।” 45 दाऊदले त् यो प ल श् तलाई
जवाफ िदए, “त ँ त तरवार, भाला र बछार्िसत मकहाँ आइस ्। तर म त सवर्श मान ्परम भ,ु इ ाएलको फौजका परमशे् वरको
नाउमँा तकँहाँ आउँछु, जसको तैंले िवरोध गरेको छस ्। 46 आज परम भलुे मलाई तमँािथ िवजय िदनहुुनछे र म तलँाई मानछु
र तरेो िशरलाई तरेो शरीरबाट अलग गनछु । आज म प लश् ती फौजको मतृ शरीरहरूलाई आकाशको चराहरू र पथृ्वीका
जङ्गली जनावरहरूलाई िदनछुे, तािक इ ाएलमा परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी सारा पथृ्वीले जान् न सकोस,् 47 साथै भलेा भएका
यी सबलैे जाननू ्िक परम भलुे तरवार वा भालाले िवजन िदनहुुन् न । िकनिक य ु परम भकुो हो र उहाँले नै तलँाई मरेो हातमा
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िदनहुुनछे । 48जब त् यो प लश्ती उठ् यो र दाऊदको निजक जान लाग् यो, तब उसलाई भटे्न दाऊद िछटो दौडरे श कुा फौजितर
गए । 49 दाऊदले आफ्नो झोलामा आफ् नो हात हाल,े त् यसबाट एउटा ढुङ्गा लए, त्यसलाई घयुें ोमा घमुाए र प लश्तीको
िनधारमा िहकार्ए । त् यो ढुङ्गा उक् त प लश् तीको िनधारमै गािडयो र ऊ घोप्टो परेर जिमनमा ढल् यो । 50 त् यो प लश्तीलाई
एउटा घयुें र एउटा ढुङ्गाले दाउदले हराए । ितनले त् यो प लस्तीलाई िहकार्ए र उसलाई मारे । दाऊदको हातमा कुनै तरवार
िथएन । 51 अिन दाऊद दौडरे गए र त्यो प लश्तीमािथ खडा भए, उसको तरवारलाई त् यसको म्यानबाट िझके, उसलाई मारे र
त् यसले उसको िशर काटे । जब प लश्तीहरूले आफ् नो वीर मािनस मरेको दखे,े तब ितनीहरू भागे । 52 त्यसपिछ इ ाएलका
र यहूदका मािनसहरू िचच्याहटसगँै उठे प लश्तीहरूलाई मदैान र ए ोनको ढोकासम् म लखटेे । प लश्तीहरूका मतृ शरीर
शारैम जाने बाटोदे ख गात र ए ोन जाने बाटोभ र छ रएको िथयो । 53 इ ाएलका मािनसहरू प लश्तीहरूलाई खदेरे फक र
ितनीहरूले उनीहरूको छाउनी लटेू । 54 दाऊदले त् यो प लश्तीको िशर लए र त् यो यरूशलमेमा ल्याए, तर उसको हितयारचािहं
ितनले आफ्नो पालमा राखे । 55 जब दाऊद त् यो प लश्तीको िवरु मा िनस्केको शाऊलले दखे,े तब ितनले फौजको कप् तान
अबनरेलाई भन,े “अबनरे, यो जवान केटा कसको छोरा हो?” अबनरेले भन,े “हे महाराजा, तपाईं जीिवत हुनभुएझैं, मलाई
थाहा छैन ।” 56 राजाले भन,े “त्यो केटा कसका छोरा हुन ्िचन् नहेरूलाई सोध ।” 57जब त् यो प लश् तीलाई मारेर दाऊद फक,
अबनरेले ितनलाई लग,े र ितनको हातमा त् यो प लश्तीको िशरसगँै ितनलाई शाऊलको साम ु ल्याए । 58 शाऊलले ितनलाई
सोध,े “हे जवान मािनस, ितमी कसका छोरा हौ?” दाऊदले जवाफ िदए, “म तपाईंको दास बथेलहेमेी ियशकैो छोरा हु ँ ।”

18
1 जब ितनले शाऊलसगँ कुरा ग रसकेका िथए, तब जोनाथनको ाण दाऊदको ाणसगँ बाँिधयो र जोनाथनले ितनलाई

आफ् नै ाणलाई झैं मे गरे । 2 त्यस िदन शाऊलले दाऊदलाई आफ्नो सवेामा लए । उनले ितनलाई आफ् नो बबुाको घरमा
फकर् न िदएनन ्। 3 तब जोनाथन र दाऊदले िम ताको करार बाँध,े िकनभने जोनाथनले ितनलाई आफ्नै ाणलाई झैं मे गरे ।
4 जोनाथनले आफूले लगाइरहकेा पोशाक फुकाले र आफ्नो हितयार, तरवार, धन ु र पटेी सिहत त् यो ितनले दाऊदलाई िदए ।
5 शाऊलले जहाँ पठाए पिन दाऊद जान्थ,े र ितनी सफल भए । शाऊलले ितनलाई य ु गन मािनसहरूको उच् च पदमा स्थािपत
गरे । सबै मािनसहरू र शाऊलका सवेकहरूकै द ृ ष् टमा पिन यो कुरा असलै लाग् यो । 6 जब ितनीहरू प लश्तीहरूलाई परािजत
गरेर आए, तब इ ाएलका सहरहरूबाट स् ीहरू खैंजडी र अन्य सा ङ्गितक साधनहरूसगँै आनन्द साथ गाउदँै र चाँच्दै िनस्के
शाऊल राजालाई भटे् न आए । 7 ती स् ीहरूले सगंीतका साधनहरू बजाउदँै एकसाथ गीतहरू गाए । ितनीहरूले यसरी गाएः
“शाऊलले हजारौंलाई मारेका छन ्र दाऊदले दसौं हजारलाई मारेका छन ्।” 8 शाऊल रसले चरु भए र यो िगतले ितनलाई
अ सन् न बनायो । ितनलले भन,े “ितनीहरूले दाऊदलाई दसौं हजारको ये िदए, तर ितनीहरूले मलाई भने हजारौं मा को ये
िदए । राजाको दजार्बाहके अब अरू बढी उसले के पाउन ु छ र?” 9 शाऊलले त्यस िदनदे ख दाऊदलाई शकंाको द ृ ष् टे हरेे
। 10 भो ल पल्ट शाऊलमा परमशे् वरबाटको हािनकारक आत्मा आयो र ितनले घरिभ नै अगमवाणी बोले । त्यसलैे दाऊदले
हरेक िदन गरेझैं आफ् नो सङ्गीतको साधन बजाए । शाऊलको हातमा भाला िथयो । 11 शाऊलले भाला हान,े िकनिक ितनले
सोच,े “म दाऊदलाई िभ ामा छेिडिदन् छु ।” तर त् यो िदन दाऊद दईुपल् ट यसरी नै शाऊलको उप स्थितबाट उम्के । 12 परम भु
दाऊदसगँ हुनहुुन् थ् यो, तर शाऊलसगँ फे र हुनभुएन, यसलैे शाऊल ितनीसगँ डराए । 13 त्यसलैे शाऊलले ितनलाई आफ्नो
उप स्थितबाट हटाए र ितनलाई हजारको कमाण् डरमा िनयकु् त गरे । यसरी दाऊद बािहर िनस्के र मािनसहरूको साम ु आए ।
14 दाऊद आफ् ना मागर्मा सफलता पाए, िकनभने परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो । 15 जब शाऊलले ितनको फ लफाप भएको
दखे,े तब उनलाई ितनको डर भयो । 16 तर सारा इ ाएल र यहूदाले दाऊदलाई मे गरे, िकनभने उनीहरूका साम ु ितनी िभ -
बािहर गथ । 17 तब शाऊलले दाऊदलाई भन,े “मरेी जठेी छोरी मरेाब यहाँ िछन ्। ितनलाई म ित ो पत् नी हुनलाई िदनछुे । मरेो
िन म्त मा साहसी हुन ु र परम भकुो य ु लड्नपुछर् ।” िकनिक शाऊलले सोच,े “ितनीमािथ मरेो हात नपरोस,् तर ितनीमािथ
प लश्तीहरूको हात परोस ्।” 18 दाऊदले शाऊललाई भन,े “म राजाको ज्वाइँ बन् न, म को हु ँ र मरेा नातदेारहरू वा इ ाएलमा
मरेो बबुाको कुल को हो र?” 19 तर शाऊलकी छोरी मरेाबलाई दाऊदलाई पत् नीको रूपमा िदने बलेामा, ितनलाई महोलाको
अि एलको पत् नीको रूपमा िदइयो । 20 तर शाऊलकी छोरी मीकलले दाऊदलाई मे गिथर्न ्। ितनीहरूलले दाऊदलाई भने र
यो कुराले ितनी खसुी भए । 21 तब शाऊलले सोच,े “दाऊदसगँ म त् यसकै िववाह ग रिदनछुे, तािक त् यसको िन म्त यो एउटा
पासो होस ्र प लश्तीहरूका हात उसको िवरु मा परोस ्।” यसरी शाऊलले दाऊदलाई दो ोपल् ट यसो भन,े “ितमी मरेो ज् वाइँ
हुनछेौ ।” 22 शाऊललले आफ्ना सवेकहरूलाई आज्ञा िदए, “दाऊदसगँ गोप्यमा कुरा गर र यसो भन, 'हरे, राजा ितमीसगँ
खसुी हुनहुुन्छ, र उनका सबै सवेकहरूले तपाईंलाई मन पराउँछन ्। त् यसो हो भन,े अब राजाको ज्वाइँ हुनहुोस'् ।” 23 त्यसलैे
शाऊलका सवेकहरूले यी कुराहरू दाऊदलाई भने । तब दाऊदले भन,े “के राजाको ज्वाइँ हुन ु तपाईंहरूका िन म् त सानो कुरा
हो, िकनिक म त गरीब र तचु्छ मािनस हु?ँ” 24शाऊलका सवेहरूले दाऊदले भनकेा यी कुराहरू उनलाई बताए । 25 त्यसपिछ
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शाऊलले भन,े “दाऊदलाई यसो भन, 'राजाले आफ्ना श हुरूमािथ बद् ला लनलाई दलुहीको मलू्य प लश्तीहरूको सयवटा
खलडीबाहके कुनै कुरा चाहनहुुन् न' ।” दाऊद प लश्तीहरूको हातबाट मरून ्भन् ने शाऊलको िवचार िथयो । 26 जब ितनका
सवेकहरूले दाऊदलाई यी कुराहरू बताए, तब दाऊद राजाको ज्वाइँ हुन राजी भए । 27 ती िदन िस नअिग न,ै दाऊद आफ्ना
मािनसहरूसगँ गए र दईु सय जना प लश्तीहरूलाई मारे । दाऊदले ितनीहरूका खलडी ल्याए र ितनीहरूले राजालाई त्यो पणूर्
सखं्यामा िदए, तािक ितनी राजाका ज् वाइँ हुन सकून ्। त्यसलैे शाऊलले ितनकी छोरी मीकललाई उनको पत् नी हुनलाई िदए
। 28 परम भु दाऊदसगँ हुनभुएको र शाऊलकी छोरी मीकलले ितनलाई मे गरेको जब शाऊलले दखेे र थाहा पाए, 29 तब
दाऊदसगँ शाऊल झन ्धरैे डराए । शाऊल िनरन् तर रूपमा दाऊदका श ु भए । 30 त्यसपिछ प लश्तीहरूका शासकहरू य ु
गनर् आए र ितनीहरू जित पटक य ु गनर् आए पिन दाऊदचािहं ितनीहरूमािथ शाऊलका अन्य सवेकहरूभन्दा धरैे सफल भए,
जसले गदार् ितनको नाउकँो उच् च कदर ग रएको िथयो ।

19
1 आफ् ना छोरा जोनाथन र आफ् ना सबै सवेकलाई शाऊलले हुकुम गरे िक ितनीहरूले दाऊदलाई मान ुर्पछर् । तर शाऊलका

छोरा जोनाथन दाऊदसगँ धरैै खसुी िथए । 2 त्यसलैे जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “मरेा बबुा शाऊलले तपाईंलाई मानर् खोज् दछैन ्
। यसकारण िबहान सजग हुनहुोस ्र आफूलाई कुनै गोप्य ठाउँमा लकुाउनहुोस ्। 3म बािहर जाने छु र तपाईं भएकै ठाउँमा म मरेो
बबुाको छेउमा खडा हुनछुे र म मरेो बबुासगँ तपाईंको बारेमा कुरा गनछु । मलैे कुनै कुरा थाहा पाएँ भन,े म तपाईंलाई भन् नछुे ।”
4जोनथानले ितनका बबुा शाऊलसगँ दाऊदको बारेमा असल कुरा गरे र उनलाई भन,े “राजाले उनका सवेक दाऊदको िवरु मा
पाप नगन ुर्होस ्। िकनिक ितनले तपाईंको िवरु पाप गरेका छैनन ्र ितनका कामहरूले तपाईंको भलो भएको छ । 5 िकनिक
ितनले आफ्नो जीवनलाई खतरामा राखे र त् यो प लश्ती मारे । परम भलुे सारा इ ाएलको िन म्त ठुलो िवजय ल्याउनभुयो ।
तपाईंले त् यो दखे् नभुयो र आन न्दत हुनभुयो । तपाईंले दाऊदलाई िवनाकारण मारेर िनद ष रगतको िवरु िकन पाप गन ुर्हुन्छ?
6 शाऊलले जोनाथनको कुरा सनुे । शाऊलले शपथ खाए, “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितनलाई मा रनछैेन ।” 7 तब
जोनाथनले दाऊदलाई बोलाए र जोनाथनले यी सबै कुरा भने । जोनाथनले दाऊदलाई शाऊलकहाँ ल्याए, र ितनी उनको
उप स्थितमा अिगझैं भए । 8 फे र पिन य ु भयो र दाऊद प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् गए र ठुलो सहंारका साथ ितनीहरूलाई
परािजत गरे । उनीहरू ितनको सामबुाट भागे । 9 शाऊलमािथ आफ् नो हातमा भाला लएर आफ्नो घरमा बसकेो र ऊदले
आफ्नो सङ्गीतको साधन बजाइरहकेा बलेामा परम भकुो हािनकारक आत्मा ितनीमािथ आयो । 10 शाऊलले दाऊदलाई
भालाले िभ ामा नै छेिडिदन खोज,े तर ितनी शाऊलको उप स्थितबाट उम्के, तािक शाऊले भाला िभ ामा रोपे । दाऊद त्यस
रात भागे र बाँचे । 11 शाऊलले दाऊदको घरमा ितनको चवेा गनर् दतूहरू पठाए, तािक उनले ितनलाई िबहान ्मानर् सकून ् ।
दाऊदकी पत् नी मीकलले ितनलाई भिनन,् “तपाईंले आफ्नो जीवन आज राती बचाउनभुएन भने तपाईंलाई भो ल मा रनहुुनछे
।” 12 त्यसलैे मीकलले दाऊदलाई झ्यालबाट तल झा रन ्। ितनी गए र भागे र बाँचे । 13 मीकलले घरानाको मतू लइन ्
र त् यसलाई ओ ानमा रा खन ् । ितनले यसको िशरमा बा ाको रौं रा खन ् र त् यसलाई लगुाले छोिपन ् । 14 जब शाऊलले
दाऊदलाई ल्याउन दतूहरू पठाए, तब ितनले भिनन,् “ितनी िबरामी छन ् ।” 15 तब शाऊलले दाऊदलाई हनेर् दतूहरू पठाए
। उनले भन,े “त्यसलाई ओ ामा नै मकहाँ ल् याऊ, तािक म त्यसलाई मानछु ।” 16 जब दतूहरू हनेर्लाई आए, हरे, िशरमा
बा ाको रौंको िसरानी बनाएको घरानाको मतू ओ ानमा िथयो । 17 शाऊलले मीकललाई भन,े “तैंले मलाई िकन छल
ग रस ्र मरेो श लुाई जान िदइस,् तािक ऊ बाँच् यो?” मीकलले शाऊललाई जवाफ िदइन,् “उहाँले मलाई भन् नभुयो, 'मलाई
जान दऊे । मलैे ितमीलाई िकन मान ुर्?'” 18 अब दाऊद भागे र बाँच,े र रामामा शमएूलकहाँ गए र शाऊलले ितनलाई गरेका
सबै कुरा उनलाई सनुाए । त्यसपिछ ितनी र शमएूल नयैोतमा बसे । 19 शाऊललाई यसो भनरे खबर ग रयो, “हने ुर्होस,् दाऊद
रामाको नयैोतमा छन ्।” 20 तब शाऊलले दाऊदलाई समात् न दतूहरू पठाए । अगमव ाहरूका समहूले अगमवाणी ग ररहकेो
र शमएूल ितनीहरूका अगवुाको रूपमा खडा भएका जब ितनीहरूले दखे,े तब शाऊलका दतूहरूमािथ पिन परमशे् वरको आत्मा
आउनभुयो र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे । 21 जब शाऊललाई यो कुरा भिनयो, तब उनले अरू दतूहरूलाई पठाए, र
ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे । त्यसलैे शाऊलले फे र पिन ते ो पटक दतूहरूलाई पठाए र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे ।
22 त्यसपिछ उनी पिन रामामा गए र सकूेमा भएको गिहरो इनारमा आए । उनले भन,े “शमएूल र दाऊद कहाँ छन?्” कसलैे
भन्यो, “हने ुर्होस,् ितनीहरू रामाको नयैोतमा छन ् ।” 23 शाऊल रामाको नयैोतमा गए । तब परमशे् वरको आत्मा उनीमािथ
आउनभुयो र जसै उनी जाँदै िथए, उनी रामाको नयैोतमा नपगुसेम्म नै उनले अगमवाणी गरे । 24 उनले आफ्ना लगुा फुकाले
र शमएूलको साम ु अगमवाणी गरे । उनी त्यो िदनभ र र रातभ र नाङ्गै बसे । यसकैारण ितनीहरूले भन् छन,् “के शाऊल पिन
अगमव ाहरूकै माझमा छन?्”
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20
1 तब दाऊद रामाको नयैोतबाट भागे र जोनाथनकहाँ आए र भन,े “मलैे के गरेको छु? मरेो अपराध के हो? तपाईंको बबुाको

साम ु मलै े गरेको पाप हो,जसको कारणले उहाँले मरेो ज्यान लन खोज्नहुुन्छ?” 2 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “यो कुरा दरू
होस ्। तपाईं मन ुर्हुन् न । मरेो बबुाले मलाई नभनी सानो वा ठुलो कुनै पिन कुरा गन ुर्हुन् न । मरेो बबुाले यो कुरा िकन लकुाउनहुुन्छ?
यो यस्तो होइन?” 3 तापिन दाऊदले फे र शपथ खाए र भन,े “मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भनरे तपाईंको बबुाले
रा री थाहा पाउनभुएको छ । उहाँले भन् नभुएको छ, 'जोनाथनले यो कुरा थाहा पाउनहुुदँनै न ऊ दःु खत हुनछे ।' तर जस्तो
परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र तपाईं जीिवत हुनहुुन्छ, म र मतृ्य ु िबच एक कदम मा छ ।” 4 तब जोनाथनले दाऊदलाई भन,े
“तपाईंले मलाई जे भन् नहुुन्छ, म तपाईंको िन म्त त्यही गनछु ।” 5 दाऊदले जोनाथनलाई भन,े “भो ल औंसी हो, म राजासगँ
खान बस् नपुछर् । तर मलाई जान िदनहुोस,् तािक ते ो िदनको साँझसम्म म आफै खतेमा लकु् न सकँू । 6 तपाईंका बबुाले म नहुदँा
खन् न महससु गन ुर्भयो भन,े यसो भन् नहुोस,् 'दाऊदले आफ्नो सहर बथेलहेमेमा जान पाऊँ भनी ितनले मसगँ ज् यादै िबन् ती गरेर

िवदा मागे । िकनभने त् यहाँ सबै कुलको वािषर्क ब लदान हुदँछै ।' 7 उहाँल,े ' ठकै छ' भन् नहुुन् छ भन,े तपाईंको दासलाई शा न्त
हुनछे । तर उहाँ रसले चरु हुनभुयो भन,े उहाँले कुनै खराब गन अठोट गन ुर्भएको छ भनी जान् नहुोस ् । 8 यसकारण आफ् नो
दासमािथ दायपवूर्क वहार गन ुर्होस ्। िकनभने तपाईंले आफ्नो दासलाई आफूसगँै परम भकुो करारमा ल्याउनभुएको छ । तर
ममा कुनै पाप छ भन,े मलाई तपाईं आफैले मान ुर्होस ्। िकनिक मलाई िकन तपाईंको बबुाकहाँ ल्याउनहुुन्छ?” 9 जोनाथनले
भन,े “यो कुरा तपाईंबाट दरू रहोस!् मरेा बबुाले तपाईंमािथ हािन ल्याउने अठोट गन ुर्भएको छ भनी मलैे थाहा पाएँ भन,े के म
तपाईंलाई भ न्दन ँ र?” 10 तब दाऊदले जोनाथनलाई भन,े “तपाईंका बबुाले तपाईंलाई कतै ख ो िकिसमको जवाफ िदनभुयो
भने मलाई कसले भिनिदन?े” 11 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “आउनहुोस,् हामी खतेमा जाऔं ।” त्यसलैे ितनीहरू दवुै जना
खतेमा गए । 12 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “परम भकुो इ ाएलको परमशे् वर नै साक्षी हुनभुएको होस ्। जब भो ल वा पिसर्
मलै े मरेो बबुालाई श् न गरेपिछ, हने ुर्होस,् दाऊद ित शभुचे्छा छ भन,े के म तपाईंकहाँ कसलैाई पठाउने र त् यो कुराको जानकारी
तपाईंलाई िदनछैेन र? 13 मरेो बबुाले तपाईंलाई हािन गन इच्छा गन ुर्भएको रहछे, र तपाईं शा न्तमा जान सक् नभुएको होस ्
भनी मलैे तपाईंलाई थाहा िदइन,ँ र तपाईंलाई पठाइन ँ भन,े परम भलुे जोनाथनलाई यसै र अझ बढी गन ुर्भएको होस ्। परम भु
जसरी मरेो बबुासगँ हुनहुुन् छ, त्यसरी नै उहाँ तपाईंसगँ रहनभुएको होस ्। 14 म जीिवत रहें भने के तपाईंले मलाई परम भकुो
करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुुनछैेन र तािक म मनछैन? 15 परम भलुे दाऊदका श हुरूलाई पथृ्वीको सतहबाट िनिम ान् न
पान ुर्हुदँा पिन मरेो घरानाबाट तपाईंको करारको िवश् वस् तता नहटाउनहुोला ।” 16 त्यसलैे जोनाथनले दाऊदको घरानासगँ करार
बाँध े र भन,े “परम भलुे दाऊदका श हुरूबाट लखे लनभुएको होस ्।” 17 जोनाथानले दाऊद ितको ितनको मेले गदार् फे र
ितनले शपथ खाए, िकनभने ितनलाई आफ्नो ाणलाई झैं उनले मे गरे । 18 तब जोनाथनले ितनलाई भन,े “भो ल औंसी हो
। तपाईं नहुदँा खन् न महससु हुनछे, िकनभने तपाईंको आसन खाली हुनछे । 19 जब तपाईं ितन िदन लकेुपिछ, तरुुन् तै तल
जानहुोस ्र यो कुरा सरुु भयो भने तपाईं लकु् नभुएकै ठाउँमा आउनहुोस,् अिन एजले ढुङ्गाको छेउमा बस् नहुोस ्। 20 मलैे कुनै
कुरालाई तारो बनाएर हानझेैं, म यसको छेउमा ितन वटा काँडहरू हान् नछुे । 21 तब म आफ् नो जवान केटोलाई यसो भन् नछुे र
पठाउनछुे, 'जा र काँडहरू टपरे ले ।'मलैे त्यो जवानलाई, 'हरे,् काँडहरू तरेो यताप छन,् ित लएर आइज” तब आउनहुोस ्
। िकनभने परम भु जीिवत हुनभुएझैं त्यहाँ तपाईंको िन म्त सरुक्षा हुनछे, र हािन हुनछैेन । 22 “तर मलैे त्यो जवानलाई यसो
भनें, 'हरे,् काँडहरू तरेो उताप छन,्' तब तपाईं आफ्नो बाटो लाग् नहुोस,् िकनिक परम भलुे तपाईंलाई टाढा पठाउनभुएको छ
।” 23 म र तपाईंले गरेको सहमितको बारेमा, हने ुर्होस,् परम भु तपाईं र मरेो िबचमा सदासवर्दा साक्षी हुनहुुन्छ' ।” 24 त्यसलैे
दाऊदले आफूलाई खतेमा लकुाए । जब औंसी आयो, तब राजा खानलाई बसे । 25 सदाझैं राजा आफ्नो आसनमा िभ ाको
छेउमा बसे । जोनातन खडा भए, र अबनरे शाऊलको छेउमा बसे । तर दाऊदको ठाउँ खाली िथयो । 26 तापिन शाऊलले
त्यस िदन केही पिन भननेन,् िकनभने ितनले सोच,े “ितनलाई केही भएको छ । ितनी श ु छैनन ्। िनश् चय नै ितनी श ु छैनन ्
।” 27 तर औंसीको भो ल पल्ट दाऊदको ठाउँ खाली िथयो । शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “ियशकैा छोरा खानलाई िहजो
वा आज िकन आएको छैन?्” 28 जोनाथनले शाऊललाई जवाफ िदए, “दाऊदले बथेलहेमे जानलाई मसगँ ज् यादै िबन् ती गरेर
अनमुती मागे । 29 ितनले भन,े “कृपया मलाई जान िदनहुोस ् । िकनिक हा ो प रवारको सहरमा एउटा ब लदान छ, र म
त्यहाँ हुनपुछर् भनी मरेो दाजलुे मलाई आदशे िदएका छन ्। मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भन,े कृपया मलाई जान
र आफ् ना दाजहुरूलाई भटे्न िदनहुोस ् ।' यसकारण ितनी राजासगँ खानलाई टेबलमा आएका छैनन ् ।” 30 तब जोनाथनको
िवरु मा शाऊल रस द न् कयो र ितनले उनलाई भन,े “त ँ पथ ष् ट र िव ोही स् ी को छोरो! तैंले ियशकैा छोरालाई आफ्नै
शमर् र आफ्नो आमाको नग् नताको शमर्को िन म्त रोजकेो छस ्भन् ने के मलाई थाहा छैन? 31 िकनिक ियशकैा छोरा पथृ्वीमा
रहसेम् म, न त ँ रहनेछेस ्न त तरेो राज्य नै रहनछे । अब कसलैाई पठा र त्यसलाई मकहाँ लएर आइज, िकनिक त्यो म रनपैछर्
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।” 32 जोनाथनले आफ्नो बबुा शाऊललाई जवाफ िदए, “के कराणले ितनलाई मा रनपुन? ितनले के गरेका छन?्” 33 तब
शाऊलले ितनलाई मानर् आफ्नो भालाले हाने । यसरी आफ्नो बबुाले दाऊदलाई मानर् अठोट गरेका कुरा जोनाथनलाई पक् का
थाहा भयो । 34 जोनाथन रसले आगो भएर टेबलबाट उठे र मिहनाको दो ो िदन कुनै खाने कुरा खाएनन,् िकनिक दाऊदको
िन म् त ितनी शोिकत भए, िकनिक ितनका बबुाले उनको अनादर गरेका िथए । 35भो लपल् ट िबहान दाऊदलाई भनकेो समयमा
भटे गनर् जोनाथन खतेमा गए र एक जना जवान मािनस ितनीसगँै िथयो । 36 ितनले आफ् नो जवान मािनसलाई भन,े “दौडी र
मलैे हानकेा काँडहरू खोजरे ले ।” त् यो जवान मािनस जाँदगैदार् ितनले उसको पिछ ल् तर काँड हान।े 37 जब जोनाथने हानकेा
काँडहरू भएको ठाउँमा जवान मािनस पगु् यो, तब जोनातनले त् यो जवान मािनसलाई बोलाए र भन,े “के काँड तरेो पिछ ल्तर
छैनन ्र?” 38 तब जोनाथनले त् यो जवान मािनसलाई भन,े “िछटो गर,् िछटो गर,् नबस ्। त्यसलैे जोनाथनको जवान केटाले
काँडहरू जम् मा गर् यो र आफ्नो मा लककहाँ आयो । 39 तर त् यो जवान मािनसलाई अरू कुनै कुरा थाहा िथएन । जोनाथन
र दाऊदले मा सो कुरा जान्दथे । 40 जोनाथनले आफ्ना हितयारहरू आफ्नो जवान मािनस िदए र त्यसलाई भन,े “जा, ित
सहरमा लजैा ।” 41 त् यो जवान मािनस जानिेबि कै, दाऊद िढस्कोको पछािडबाट उठे, जिमनमा घोप्टो परे र िशर झकुाएर ितन
पटक दण्डवत गरे । ितनीहरूले एकआपसमा चमु्बन गरे र सगँसगँै रोए, अिन दाऊद झन ्धरैे रोए । 42 जोनाथनले दाऊदलाई
भन,े “शा न्तसगँ जानहुोस,् िकनभन,े 'तपाईं र म, तपाईंका सन्तान र मरेा सन्तान िबचमा परम भु सदाको िन म्त हुनभुएको
होस'् भनी परम भकुो नाउमँा हामी दवुलै े शपथ खाएका छौं ।” तब दाऊद उठे, र गए र जोनाथन सहरमा फक ।

21
1 पजुारी अहीमलेकेलाई भटे्न दाऊद नोबमा गए । अहीमलेके डरले काम्दै दाऊदलाई भटे्न आए र ितनलाई भन,े “तपाईं

िकन एक् लै हुनहुुन् छ र तपाईंसगँ कोही पिन छैनन?्” 2 दाऊदले पजुारी अहीमलेकेलाई भन,े “राजाले मलाई एउटा काममा
पठाउनभुएको छ र यस् तो हुकुम गन ुर्भएको छ, 'जनु कामको बारेमा मलैे ितमीलाई पठाएको छु र मलैे ितमीलाई जे आज्ञा
गरेको छु त् यसको बारेमा कसलैाई थाहा नहोस ्।' कुनै िन श् चत ठाउँमा आउन मलैे जवान मािनसहरूलाई िनदशन िदएको छु
। 3 अिहले तपाईंसगँ के छ? पाँच वटा रोटी वा यहाँ जे छ सो मलाई िदनहुोस ्।” 4 पजुारीले दाऊदलाई जवाफ िदए र भन,े
“मसगँ कुनै साधारण रोटी त छैन, तर ती जवान मािनहरू स् ीहरूबाट अलग बसकेा छन ्भने यहाँ पिव रोटी छ । 5 दाऊदले
पजुारीलाई जवाफ िदए, “सदाझैं बािहर म जाँदा हामीबाट ितन िदनदे ख स् ीहरू अलग ग रएको छन ् । साधारण काममा
जाँदा समते मािनसिसत सम् ब न् धत कुरालाई ितनीहरूले श ु राखकेा छन ्। ितनीहरूसगँ भएका कुरालाई आज ितनीहरूले अझ
धरैे श ु राखकेा छन ् ।” 6 त्यसलैे पजुारीले ितनलाई चढाइएको रोटी िदए । िकनिक त्यहाँ उप स्थितको रोटीबाहके अरू
कुनै रोटी िथएन, जनु रोटी परम भकुो सामबुाट हटाएर त् यसको स ामा तातो रोटी रा खएको िथयो । 7 त्यस िदन शाऊलका
सवेकहरूमध् ये एक जना परम भकुो साम ु रोिकएको िथयो । त्यसको नाउँ एदोमी दोएग िथयो, जो शाऊलका गोठालाको मखु
िथयो । 8 दाऊदले अहीमलेकेलाई भन,े “के यहाँ कुनै भाला वा तरवार छैन? िकनिक मलैे न त मरेो तरवार न हितयार नै ल्याएँ,
िकनभने राजाको काम जरूरी िथयो ।” 9 पजुारीले भन,े “तपाईंले एलाहको बसेीमा मान ुर्भएको प लश् ती गोल्यतको तरवार
एपोद पछाडी कपडाले बे रे रा खएको छ । तपाईंलाई त् यो लाने इच् छा हुन्छ भने त् यो लानहुोस,् िकनिक यहाँ अरू कुनै हितयार
छैन ।” दाऊदले भन,े “त्यो जस् तो अरू कुनै तरवार छैन । त् यो मलाई िदनहुोस ् ।” 10 त्यस िदन दाऊद उठे र शाऊलदे ख
भागे र गातका राजा आकीशकहाँ गए । 11 आकीशका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “के ियनी दशेका राजा दाऊद होइनन?् के
ितनीहरूले नाचहरूमा एक-आपसमा यसो भनी गाएनन,् 'शाऊलले हजारौलाई मारेका छन,् र दाऊदले दसौं हजारलाई मारेका
छन ्?'” 12 दाऊदले यस कुरालाई मन लए र गातका राजा आकीशसगँ धरैे डराए । 13 उनीहरूको साम ु ितनले आफ् नो
व् यवहार बदले र ितनीहरूकहाँ पागल भएको बाहाना गरे । ितनले वशे ारको ढोकाहरूमा लखेे र आफ् नो र् याल दा ीभ र
चहुाए । 14 तब आकीशले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “हरे, यो मािनस पागल भएको ितमीहरू दखे् दछैौ । यसलाई ितमीहरूले
मकहाँ िकन ल्याएको हौ? 15 के मसगँ पागल मािनसको कमी छ, तािक ितमीहरूले यसलाई मरेो उप स्थितमा त् यस् तै वहार
गनर्लाई ल्याएको हौ? के यो मािनस साँच् चै नै मरेो घरमा आउनछे?”

22
1 यसलैे दाऊद त्यहाँबाट भागे र अदलु् लामको गफुामा गए । जब ितनका दाजहुरू र ितनका बबुाका सबै घरानाले यो सनु,े

ितनीहरू ितनीकहाँ तल गए । 2 कष् टमा परेका हरेक, ऋणमा परेका हरेक र असन्तषु् ट हरेक, ती सबै ितनीकहाँ भलेा भए ।
दाऊद ितनीहरूका कप् तान भए । ितनीसगँ क रब चार सय जना मािनस िथए । 3 तब दाऊद त्यहाँबाट मोआबको िमस्पामा गए
। ितनले मोआबको राजालाई भन,े “कृपया, परमशे् वरले मरेो िन म्त के गन ुर्हुन्छ भनी मलैे थाहा नपाएसम् म मरेो बबुा र मरेो
आमालाई तपाईंकहाँ रहन िदनहुोस ्।” 4 ितनले ितनीहरूलाई मोआबको राजासगँ छोडे । दाऊद िकल्लामा रहदँा ितनका बबुा
र आमा परुा समय ितनीसगँै बसे । 5 तब गाद अगमव ाले दाऊदलाई भन,े “तपाईंको िकल्लामा नबस् नहुोस ्। छोडरे यहूदाको
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दशेमा जानहुोस ्।” त्यसलैे दाऊद त्यहाँबाट िनस्के र हारेतको वनमा गए । 6 दाऊदलाई ितनीसगँ भएका मािनसहरूसिहत भे टए
भन् ने कुरा शाऊलले सनुे । अिहले शाऊल रामामा भएको झ्याउको रूखमिुन आफ्नो हातमा भाला लएर बिसरहकेा िथए र
ितनका सवेकहरू ितनका व रप र खडा िथए । 7शाऊलले आफ्नो व रप र खडा भएका सवेकहरूलाई भन,े “हे बने्यामीनका
मािनसहरू हो, सनु ! के ियशकैा छोराले ितमीहरू हरेकलाई खते र दाखबारीहरू िदनछे? के उसले ितमीहरू सबलैाई हजारका
कप् तानहरू र सयका कप् तानहरू बनाउनछे, 8 जसको बदलामा ितमीहरू मरेो िवरु मा ष ान् गदछौ? मरेो छोराले ियशकैा
छोरासगँ करार गदार् ितमीहरू कसलैे पिन मलाई जानकारी िदएनौ । मरेो िन म् त ितमीहरू कोही पिन दःुखी छैनौ । मरेो छोराले
मरेो सवेक दाऊदलाई मरेो िवरु मा उक् साएको कुरा ितमीहरू कसलैे पिन मलाई जानकारी िदएनौ । आज ऊ लकु्छ र मलाई
आ मण गनर् मलाई हरेेर बस् छ ।” 9 तब शाऊलका सवेकहरूसगँै खडा भएका एदोमी दोएगले जवाफ िदयो, “ियशकैा छोरा
नोबमा अहीतबूका छोरा अहीमलेकेकहाँ आएको मलैे दखेें । 10 परम भबुाट उसलाई सहायता िमलोस ्भनी ितनले उसको
िन म्त ाथर्ना गरे, र ितनले उसलाई खानकुेरा र प लश् ती गोल्यतको तरवार िदए ।” 11 अिन शाऊलले अहीतबूका छोरा
पजुारी अहीमलेके, र ितनका बबुाको घरानाका सब,ै नोबमा भएका पजुारीहरूलाई बोलाउन कसलैाई पठाए । ितनीहरू सबै
जना राजाकहाँ आए । 12शाऊलले भन,े “अिहतबूका छोरा सनु ्।” ितनले जवाफ िदए, “म यहाँ छु मा लक ।” 13शाऊलले
ितनलाई भन,े “तैंल,े तैंले र ियशकैा छोराले िकन मरेो िवरु मा षडयन् रचकेो छस,् जसमा तैंले उसलाई रोटी र तरवार िदइस ्
र परम भलुे उसलाई सहायता गन ुर्भएको होस ् भनी ाथर्ना ग रस,् जसले गदार् मरेो िवरु मा खडा हुनलाई ऊ गपु् तमा लकु् न
सकोस,् जस् तो आज उसले गरेको छ ?” 14 अिन अहीमलेकले राजालाई जवाफ िदए र भन,े “तपाईंका सवेकहरूमध्ये
दाऊदजस्तो िवश् वासयोग्य, जो राजाका ज्वाइँ, तपाईंको अङ्गरक्षकका कप् तान र तपाईंको घरानामा आदर ग रएको अरू को
छ? 15 ितनलाई सहायता िमलोस ्भनी मलैे परमशे् वरमा ाथर्ना गरेको के आझ नै पिहलो पटक हो र? यो मबाट दरु होस!्
राजाले आफ्नो सवेक वा मरेो बबुाको सारा घरानालाई कुनै दोष नलगाउनहुोला । िकनिक तपाईंको सवेकलाई यी कुरा केही
पिन थाहा छैन ।” 16 राजाले जवाफ िदए, “अहीमलेके, त ँ र तरेा बबुाको घरानाका सबै जना िनश् चय नै मनछौ ।” 17 राजाले
ितनका व रप र खडा बएका अङ्गरक्षकलाई भन,े “फकर् र परम भकुो पजुारीहरूलाई मार ्। िकनभने ितनीहरूका हात पिन
दाऊदसगँै छन,् र िकनभने ितनी भागकेा िथए भनी ितनीहरूले थाहा पाए, तर त् यो कुरा मलाई कट गरेनन ् ।” तर राजाका
सवेकहरूले परम भकुो पजुारीहरूलाई मानर्लाई आफ् ना हात हालनेन ्। 18 तब राजाले दोएगलाई भन,े “फक र पजुारीहरूलाई
मार ्।” त्यसलैे एदोमी दोएग फक र पजुारीहरूलाई आ मण गरे । त्यस िदन एपोद लाउने पचासी जना मािनसहरूलाई उसले
मार् यो । 19 उसले पजुारीहरूको सहर नोबलाई पिन तरवारले आ मण गर् यो । परुुष र स् ी, बालक र दधू े बालक, गोरुहरू र
गधाहरू र भडेाहरू सबलैाई उसले तरवारले मार् यो । 20 तर अहीतबूका छोरा अहीमलेकेका छोराहरूमध्ये अबीयाथार नाउकँा
एक जना उम्के र दाऊदकहाँ गए । 21 शाऊलले परम भकुा पजुारीहरूलाई मरेको कुरा अबीयाथारले दाऊदलाई सनुाए ।
22 दाऊदले अबीयाथारलाई भन,े “एदोमी दोएगलाई त्यहाँ दखे्दा नै मलाई त्यसै िदन थाहा िथयो, िक उसले िनश् चय पिन
शाऊललाई भन् नछे । ित ो बबुाको प रवारको हरेकको मतृ्यकुो िन म्त म िजम्मवेार छु । 23 मसगँ बस र नडराऊ । ित ो ज्यान
लन खोज् नलेे मरेो पिन ज्यान मानर् खोजकेो छ । ितमी मसगँ सरुिक्षत हुनछेौ ।”
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1 ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् प लश्तीहरूले कीलाह िवरु लिडरहकेा छन ् र अन् नका खलाहरू ल ू टरहकेा

छन ् ।” 2 त्यसलैे दाऊदले परम भसुगँ सहायताको िन म्त ाथर्ना गरे र उहाँलाई भन,े “के म जाऊँ र प लश् तीहरूलाई
आ मण गरूँ?” परम भलुे दाऊदलाई भन् नभुयो, “जा, प लश्तीहरूलाई आ मण गर ्र कीलाहलाई बचा ।” 3 दाऊदका
मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् हामी यहाँ यहूदामा डराएका छौं । हामी कीलाहमा प लश्तीहरूका फौजको िवरु मा
गयौं भने झन ्कित धरैे डराउनछेौं? 4 तब दाऊदले परम भसुगँ सहायताको िन म्त फे र ाथर्ना गरे । परम भलुे ितनलाई
भन् नभुयो, “उठ,् तल कीलाहमा जा । िकनिक म तलँाई प लश्तीहरूमािथ िवजय िदनछुे ।” 5 दाऊद र ितनका मािनसहरू
कीलाहमा गए र प लश्तीहरूसगँ लडे । ितनले उनीहरूका गाईवस्तहुरू लगे र ठुलो सहंारसिहत ितनीहरूलाई हार गरे । यसरी
दाऊदले कीलाहका बािसन्दाहरूलाई बचाए । 6जब अहीमलेकेका छोरा अबीयाथार भागरे कीलाहमा दाऊदकहाँ जाँदा, ितनी
एपोदसिहत तल आएका िथए । 7 दाऊद कीलाहमा गएका िथए भनी शाऊललाई भिनयो । शाऊलले भन,े “परमशे् वरले उसलाई
मरेो हातमा िदनभुएको छ । िकनिक ऊ थिुनएको छ, िकनभने ढोकाहरू र बारहरू भएको सहरमा ऊ पसकेो छ 8 य ु को िन म्त
तल कीलाहमा जान, दाऊद र ितनका मािनसहरूलाई घरेा हाल्न शाऊलले आफ् ना सबै फौजलाई बोलाए । 9 शाऊलले आफ् नो
िवरु मा ष ान् ग ररहकेा कुरा दाऊदलाई थाहा िथयो । ितनले पजुारी अबीयाथारलाई भन,े “एपोद यहाँ ल्याऊ ।” 10 तब
दाऊदले भन,े “हे परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, शाऊल मरेो कारणले सहरलाई नाश पानर् कीलाहमा आउन खोज्छ भन् ने
तपाईंको दासले सनुकेो छ । 11 के कीलाहका मािनसहरूले मलाई ितनको हातमा समु् पनछेन?् के तपाईंको दासले सनुजेस्तै
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शाऊल तल आउनछेन?् हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, म तपाईंसगँ िबन्ती गछुर्, कृपया आफ् नो दासलाई भन् नहुोस ् ।”
परम भलुे भन् नभुयो, “ऊ तल आउनछे ।” 12 तब दाऊदले भन,े “के कीलाहका मािनसहरूले मलाई र मरेा मािनसहरूलाई
शाऊलको हातमा समु्पनछेन?्” परम भलुे भन् नभुयो, “ितनीहरूले ितमीहरूलाई समु् पनछेन ् ।” 13 तब दाऊद र ितनीसगँ
भएका क रब छ सय जना मािनसहरू उठे र कीलाहबाट टाढा गए र ितनीहरू ठाउँ-ठाउँमा गए । दाऊद कीलाहबाट उम्के
भनी शाऊललाई भिनयो र ितनलले िपछा गनर् छोडे । 14 दाऊद उजाड-स् थान भएका िकल्लाहरूमा, जीपको उजाड-स् थानको
पडाडी दशेमा बसे । शाऊलले ितनलाई हरेक िदन खोज,े तर परमशे् वरले ितनलाई उनको हातमा िदनभुएन । 15 शाऊलले
ितनको ज्यान खोज्दै आएका कुरा दाऊदले दखेे । यित बलेा दाऊद जीपमा भएको होरेशको उजाड-स् थान िथए । 16 तब
शाऊलका छोरा जोनाथन उठे र होरेशमा दाऊदकहाँ गए र परमशे् वरमा ितनको हातलाई ब लयो बनाए । 17 उनले ितनलाई भन,े
“नडराउनहुोस ्। िकनिक मरेा बबुा शाऊलका हातले तपाईंलाई भे ाउनछैेन । तपाईं इ ाएलको राजा हुनहुुनछे र म तपाईंको
दो ो हुनछुे । मरेा बबुा शाऊललाई पिन यो कुरा थाहा छ ।” 18 ितनीहरूले परम भकुो साम ु करार गरे । दाऊद होरेशमा नै रहे
र जोनाथन घर गए । 19 त्यसपिछ जीपीहरू िगबामा शाऊलकहाँ आए र भन,े “के दाऊद यशीमोनको दिक्षणितरका हकीला
पहाडको होरेशका िकल्लाहरू लिुकरहकेा छैन र? 20 अब हे राजा तल आउनहुोस,् तपाईंको इच्छाअनसुार तल आउनहुोस ्
। हा ो काम भनकेो ितनलाई राजाको हातमा समु् पने हुनछे ।” 21 शाऊलले भन,े “ितमीहरूलाई परम भलुे आिशष ् दऊेन ्।
िकनिक ितमीहरूले ममािथ दया गरेका छौ । 22 जाओ, अझै पक् का गर । ितनको लकु् ने ठाउँ कहाँ छ अिन त्यहाँ उसलाई
कसले दखेकेो हो थाहा पाओ र प ा लगाओ । ऊ धरैे चतरु छ भनी मलाई भिनएको छ । 23 त्यसलैे हरे र उसले आफूलाई
कहाँ लकुाउँछ सबै ठाउँ प ा लगाओ । पक् का सचूना लएर मकहाँ फक आओ, अिन त् यसपिछ ितमीहरूसगँै म फकर
जानछुे । ऊ त्यस ठाउँमा छ भन,े म उसलाई हजारौं यहूदाका माझमा सबिैतर खोज् नछुे ।” 24 तब ितनीहरू उठे र शाऊलभन्दा
अिग जीपमा गए । दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू यशीमोनको दिक्षणितरको अराबाको माओनको उजाड-स् थानमा िथए
। 25 शाऊल र उनका मािनसहरू ितनलाई खोज् न गए । तर दाऊदलाई यो कुरा भिनएको िथयो, त्यसलैे ितनी तल च ानको
पहाडितर गए र माओनको उजाड-स् थानमा बसे । जब शाऊलले त् यो कुरा सनु,े तब ितनले दाऊदलाई माओनको उजाड-स् थानमा
लखटेे । 26 शाऊल पहाडको एकप िहडंे र दाऊद र ितनका मािनसहरू पहाडको अक प िहिंडरहकेा िथए । शाऊलबाट
टाढा जानलाई दाऊद हता रए । जसै शाऊल र ितनका मािनसहरूले दाऊद र ितनका मािनसहरूलाई समात् न घरेा लगाउदँै
िथए, 27 एक जना दतू शाऊलकहाँ आयो र भन् यो, “िछटो गन ुर्होस ्र आउनहुोस,् िकनिक प लश् तीहरूले दशे लटेुका छन ्।”
28 त्यसलैे शाऊल दाउदलाई खदे् न छोडरे फक र प लश्तीहरूका िवरु लड्न गए । यसकारण त्यस ठाउँलाई बाँचकेो च ान
भिनयो । 29 त्यहाँबाट दाऊद मािथ गए र एन-गदीका िकल्लाहरूमा बसे ।
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1जब प लश् तीहरूलाई लखटेेर शाऊल फक, तब ितनलाई भिनयो, “दाऊद एन-गदीको उजाड-स् थानमा छन ।्” 2 त्यसपिछ

शाऊलले सबै इ ाएलबाट ितन हजार मािनसहरू छानरे लए र दाऊद अिन ितनका मािनसहरूलाई खोज् न घोरलको च ानमा
गए । 3 ितनी बाटोमा भडेा-गोठहरूमा आए जहाँ एउटा गफुा िथयो । शाऊल िदसा गनर् िभ गए । दाऊद र ितनका मािनसहरू
गफुाको पल्लो कुनामा बिसरहकेा िथए । 4 दाऊदका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “तैंले जे चाहन्छस ्सो गनर्, म तरेो श लुाई
तरेो हातमा समु् पने छु' भनी परम भलुे तपाईंलाई भन् नभुएको िदन यही हो ।” अिन दऊद उठे र िबस्तारै अिग बढे र शाऊलको
वस् को छेउ काटे । 5 पिछ दाऊदको हृदयमा कष् ट भयो िकनभने ितनले शाऊलको वस् को छेउ काटेका िथए । 6 ितनले
आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “परम भकुा अिभिषक् त जन, उहाँ परम भकुा अिभिषक् त जन भनी दखेरे पिन उहाँको िवरु मा
मलैे हात उठाउने कुरालाई परम भलुे नै रोक् नभुएको होस ् ।” 7 त्यसलैे दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनरे
हप् काए र शाऊललाई आ मण गनर् ितनीहरूलाई अनमुित िदएनन ्। शाऊल उठे, गफुाबाट बािहर िनस्के र आफ्नो बाटो लागे
। 8 पिछ दाऊद पिन उठे, गफुा बािहर गए र शाऊललाई कराएर भनःे “हे मरेो मा लक महाराजा ।” जब शाऊलले पछाडी
फकर हरेे, दाऊद भइँुमा घोप्टो परे र उनलाई आदर गरे । 9 दाऊदले शाऊललाई भन,े “'हने ुर्होस,् दाऊदले तपाइंको हािन
गनर् खोज्दछै' भन् ने मािनसहरूको कुरा तपाईंले िकन सनु् नहुुन्छ? 10 तपाईं गफुामा हुनहुुदँा परम भलुे तपाईंलाई मरेो हातमा
समु्पनभुएको कुरा आज तपाईंले आफ्नै आखँाले दखे् नभुएको छ । तपाईंलाई मानर् कसलैे मलाई भन,े तर मलैे तपाईंलाई बचाएँ
। मलैे भन,े 'म मरेो मा लकको िवरु मा हात उठाउँिदन ँ । िकनिक उहाँ परम भकुो अिभिषक् त जन हुनहुुन्छ ।' 11 हने ुर्होस ्हे
मरेा िपता, तपाईंको वस् को छेउ मरेो हातमा हने ुर्होस ्। तपाईंको वस् को छेउ मलैे काटेको र मलैे तपाईंलाई नमारेको कुराल,े
मरेो हातमा कुनै खराबी वा दशे ोह छैन, र मलैे तपाईंको िवरु मा पाप गरेको छैन, तापिन तपाईंले मरेो ज्यान लन खोज् नहुुन्छ ।
12 तपाईं र मरेो िबचमा परम भलुे नै न्याय गन ुर्भएको होस ्र तपाईंको िवरु मा म भए परम भलुे नै बद् ला लनभुएको होस,् तर
मरेो हात तपाईंको िवरु हुनछैेन । 13 जस् तो परुानो उखान छ, 'दषु् टबाट नै दषु् टता िनस् कन् छ ।' तर मरेा हात तपाईंको िवरु मा
हुनछैेन । 14 इ ाएलका राजा कसको पिछ आएका छन?् कसलाई तपाईंले खदे् दै हुनहुुन्छ? एउटा मरेको कुकुरलाई होइन
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र! एउटा उिपयाँलाई होइन र! 15 परम भु नै न्यायकतार् हुनभुएको होस ्र तपाईं र मरेो िबचमा फैसला गन ुर्भएको होस,् र यो
हने ुर्भएको होस,् मरेो पक्षमा वहस गन ुर्भएको होस ्र तपाईंको हातबाट उम्कन मलाई अनमुित िदनभुएको होस ्। 16जब दाऊदले
यी कुराहरू शाऊललाई भिनसकेका िथए, तब शाऊलले भन,े “मरेो छोरा दाऊद, के यो ित ो सोर हो?” शाऊलले डाँको
छोडरे रोए । 17 ितनले दाऊदलाई भन,े “मभन्दा ितमी धरैे धम रहछेौ । िकनिक ितमीले मलाई असल कुराले बदला लएका
छौ भन,े मलैे ितमीलाई खराब कुराले बदला लएको छु । 18 ितमीले म ित कित असल गरेका छौ भनी ितमीले आज घोषणा
गरेका छौ, िकनिक परम भलुे मलाई ित ो कृपामा छोड्नहुुदँा पिन ितमीले मलाई मारेनौ । 19 िकनिक कुनै मािनसले आफ्नो
श लुाई भे ायो भन,े के त् यसलाई उसले सरुिक्षत साथ जान िदनछे र? ितमीले आज मरेो िन म्त जे गरेका छौ त्यसको िन म्त
परम भलुे ितमीलाई असल इनाम िदनभुएको होस ्। 20 अब मलाई थाहा भयो िक ितमी साँच् चै नै राजा हुनछेौ र इ ाएलको
राज्य ित ै हातमा स्थािपत हुनछे । 21 ितमीले मपिछका मरेा सन्तानहरूलाई ख म पानछैनौ र मरेो िपताको घरानाबाट मरेो
नाउँ नाश पानछैनौ भनी मसगँ परम भकुो नाउमँा शपथ खाऊ । 22 त्यसलैे दाऊदले शाऊलिसत शपथ खाए । अिन शाऊल
घर गए, तर दाऊद र ितनका मािनसहरू मािथ िकल्लामा गए ।

25
1शमएूल मरे । सबै इ ाएल भलेा भए र ितनको िन म्त िवलाप गरे र ितनलाई आफ्नै घर रामामा दफन गरे । त्यसपिछ दाऊद

उठे र पारानको उजाड-स् थानमा तल झरे । 2 माओनमा एक जना मािनस िथए जसको सम् पि कामलमा िथयो । त्यो मािनस धरैे
धनी िथयो । उसको ितन हजार भडेा र एक हजार बा ाहरू िथए । उसले कामलमा भडेाको ऊन क दँै िथयो । 3 त्यो मािनसको
नाउँ नाबाल िथयो । उसकी पत् नीको नाउँ अबीगले िथयो । ती स् ी ब ु मती र दखे् नमा सनु्दरी िथइन ्। तर त्यो मािनस आफ् नो

ावहारमा कठोर र खराब िथयो । ऊ कालबेको घरानाको सन्तान िथयो । 4 नाबालले उजाड-स् थानमा भडेाको ऊन क दँछैन ्
भनी दाऊदले सनुे । 5 त्यसलैे दाऊदले दस जना जवान मािनसलाई पठाए । दाऊदले ती जवान मािनसहरूलाई भन,े “कामलमा
मािथ जाओ, नाबालकहाँ जाओ र मरेो नाउमँा ितनलाई अिभवादन गर । 6 ितमीहरूले ितनलाई भन् न,ु “सम ृ मा िजउनहुोस ्
। तपाईंलाई शा न्त िमलोस,् तपाईंका घरानामा शा न्त छाओस ् र तपाईंसगँ भएका सबलैाई शा न् त होस ् । 7 तपाईंसगँ ऊन
क नहेरू छन ्भनी म सनु्छु । तपाईंका गोठालाहरू हामीसगँ छन ्र हामीले ितनीहरूलाई कुनै हािन गरेनौं र ितनीहरू कामलमा
हुदँा ितनीहरूले कुनै पिन कुरा गमुाएनन ्। 8 तपाईंका जवान मािनसहरूलाई सोध् नहुोस ्र ितनीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन ्। अब
मरेा जवानहरूले तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाऊन,् िकनिक हामी आज उत्सवको समयमा आएका छौं । कृपया तपाईंको हातमा
जे छ सो तपाईंका सवेकहरू र तपाईंका छोरा दाऊदलाई िदनहुोस ्।” 9 जब दाऊदका जवान मािनसहरू आइपगु,े ितनीहरूले
यी सबै कुरा दाऊदको तफर् बाट नाबाललाई भने र ितक्षा गरे । 10 नाबालले दाऊदका सवेकहरूलाई जवाफ िदए, “दाऊद
को हुन ्र ियशकैा छोरा को हुन?् आजभो ल आफ्ना मा लकहरूबाट भाग् ने धरैे जना सवेकहरू छन ्। 11 के मलैे आफ् ना ऊन
क नहेरूका िन म्त काटेका मास,ु मरेो रोटी र मरेो पानी कहाँबाट आएका हुन ्भनी मलैे निचनकेो मािनसहरूलाई िदनपुछर्?”
12 त्यसलैे दाऊदका मािनसहरू फकर आए र भिनएका हरेक कुरा ितनलाई बताए । 13 दाऊदले ितनका मािनसहरूलाई भन,े
“हरेक मािनसले आ -आफ्नो तरवार िभर ।” त्यसलैे हरेक मािनसले आ-आफ्नो तरवार िभरे । दाऊदले पिन आफ्नो तरवार
िभरे । झण्डै चार सय मािनसहरू दाऊदको पिछ लागे र दईु सय जनाचािहं सरसामानसगँै बसे । 14 तर ती जवान मािनसहरूमध्ये
एक जनाले नाबालकी पत् नी अबीगलेलाई भने । ितनले भन,े “दाऊदले उजाड-स् थानबाट हा ा मा लकसगँ भटे गनर् दतूहरू
पठाए र ितनले उनीहरूको अपमान गरे । 15 तापिन ती मािनसहरू हामी ित धरैे असल िथए । हामी बािहर चरनमा हुदँा
ितनीहरूसगँ जाँदा र हामीलाई कुनै हािन भएन र कुनै कुरा पिन गाुमएनौं । 16 हामीले ितनीहरूसगँै भडेाहरू चराउदँा ितनीहरू
हा ा िन म्त िदन र रात दवुै समयमा पखार्ल नै भएका िथए । 17 यसकारण यो कुरा जान् नहुोस ् र तपाईंले के गन ुर्पन हो सो
िवचार गन ुर्होस,् िकनिक हा ा मा लक र उहाँका सारा घरानाका िवरु खराब ष न् रिचएको छ । उहाँ यस्तो वकेामको
मािनस हुनहुुन् छ, उहासगँ कसलैे वहस गनर् सक्दनै ।” 18 अिन अबीगलेले हतार ग रन ्र दईु सय रोटी, दईु मशक दाखम ,
पिहले नै तयार पाँच वटा भडेा, आठ पाथी सकेुको अन् न, एक सय झपु् पा िकशिमश, दईु सय डल्ला सकेुको नभेारा लए र
ितनलाई गधामािथ रा खन ्। 19 ितनले आफ्ना जवान मािनसहरूलाई भिनन,् “मरेो अिगअिग जाओ र म ितमीहरूको पिछपिछ
आउनछुे ।” तर ितनले आफ्नो पित नाबाललाई यो कुरा भिननन ्। 20 जसै ितनी आफ् नो गधामा चिढन ्र पहाडको िबचितर
आइपिुगन,् दाऊद र ितनका मािनसहरू ितनीकहाँ तल आए र ितनले ितनीहरूलाई भे टन ्। 21 दाऊदले भनकेा िथए, “िनश् चय
नै यो मािनसगँ उजाड-स् थानमा भएका सबै थोकलाई मलैे ाथर्मा सरुक्षा िदएको रहछुे, तािक उसगँ भएका कुनै पिन कुरा
हराएनन ् र उसले मलाई असलको स ामा खराब िफतार् िदएको छ । 22 भो ल िबहानसम्म यससगँ भएका सबै परुुषहरूमध्ये
एक जनालाई पिन मलैे छोडें भने म दाऊदलाई यस् तै र यो भन्दा बढ्ता होस ् ।” 23 जब अबीगलेले दाऊदलाई दे खन,्
ितनी हतार ग रन ् र आफ्नो गधाबाट ओ लर्न ् र दाऊदको साम ु ितनले िशर तल ग रन ् र जिमनमा घोप्टो प रन ् । 24 ितनी
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दाऊदको पाउमा प रन ् र भिनन,् “हे मरेो मा लक, सारा दोष ममािथ नै परोस ् । कृपया आफ्नो दासीलाई तपाईंसगँ बोल्न
िदनहुोस ् र आफ् नो दासीको कुरा सनु् नहुोस ् । 25 मरेो मा लकले यो वकेामको मािनस नाबालको ख्याल नगन ुर्होस,् िकनिक
जस् तो उसको नाम छ ऊ त्यस्तै छ । उसको नाम नाबाल हो र उससगँ मखूर्ता छ । तर मरेो मा लकले पठाउनभुएका हजरुका
जवान मािनसहरूलाई म तपाईंकी दासीले दे खन । 26 अब, हे मरेा मा लक, जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र हजरू जीिवत
हुनहुुन्छ, िकनिक परम भलुे तपाईंलाई रक् तपात गनर् र आफ्नो श मुािथ आफ् नै हातले बद् ला लनबाट रोक् नभुएको छ, अब
हे मरेा मा लक, तपाईंका स हुरू र तपाईंको खराबी गनर् खोज् ने सबै नाबालजस्तै होऊन ्। 27 अब तपाईंकी दासीले ल्याएकी
यो उपहार मरेो मा लकका पिछ िहडं् ने जवान मािनसहरूलाई िदइयोस ् । 28 कृपया आफ् नो दासीको अपराध क्षमा गन ुर्होस,्
िकनिक परम भलुे िनश् चय नै मरेो मा लकको िन म्त अटल घराना बनाउनहुुनछे, िकनिक मरेो मा लकले परम भकुो य ु
लिडरहनभुएको छ । र तपाईं िजिवत बएसम् म तपाईंमा कुनै खराबी भे ाइने छैन । 29 तपाईंको ज्यान लनलाई मािनसहरूले
तपाईंलाई लखटेे तापिन मरेो मा लकको जीवनलाई परम भु तपाईंका परमशे् वरले जीिवतहरूको मु ामा बाँध् नहुुनछे । अिन
उहाँले तपाईंका श हुरूको जीवनलाई घ ुयँ ोको पाकेटबाट फालझेैं फाल् नहुुनछे । 30 परम भलुे तपाईंलाई ितज्ञा गन ुर्भएको
हरेक कुरा उहाँले मरेो मा लकको िन म्त परुा गन ुर्हुनछे, र तपाईंलाई इ ाएलमािथ अगवुा िनयकु् त गन ुर्भएको छ । 31 तपाईंले
िनद ष रगत बगाउनभुएको वा मरेो मा लकले आफ् नो उ ार आफैले गरेकोले यो तपाईंको िन म्त पछुताउनपुन बोझ हुनछैेन
। िकनिक परम भलुे मरेो मा लकको िन म्त असल गन ुर्हुदँा आफ्नो दासीलाई पिन सम्झनहुोस ्।” 32 दाऊदले अबीगलेलाई
भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वरले ितमीलाई आिशष ् दऊेन,् जसले आज मलाई भटे्न ितमीलाई पठाउनभुयो । 33 ित ो
ब ु धन्यको होस ्र ितमी धन्यकी हौ, िकनभने ितमीले आज मलाई रक् तपात र आफ्नो िन म्त आफ्नै हातले बद् ला लनबाट
बचाएकी ौ ! 34 िकनिक साँचो भन्दा, जस्तो परम भु इ ाएलका परमशे् वर जीिवत हुनहुुन्छ, जसले मलाई ितमीलाई चोट
परु् याउनबाट बचाउनभुयो, ितमी मलाई भटे् न नआएको भए भो ल िबहानसम्ममा नाबालसगँ एउटा परुुष बालक पिन बाँकी रहने
िथएन ।” 35 त्यसलैे ितनले जे ल्याएकी िथइन ्सो ितनको हातबाट दाऊदले हण गरे । ितनले उनलाई भन,े “आफ्नो घरमा
शा न्तसगँ जाऊ । हरे, मलैे ित ो कुरा सनुकेो छु र ितमीलाई स्वीकार गरेको छु ।” 36 अबीगले नाबालकहाँ फकर गइन ्।
हरे, उसले आफ्नो घरमा राजाको भोजजस्तै भोज िदइरहकेो िथयो । नाबालको हृदय आफैमा हिषर्त िथयो, िकनिक उसले धरैे
िपएको िथयो । त्यसलैे ितनले भो लपल् ट िबहान नभएसम्म उसलाई केही पिन भिननन ्। 37 िबहान यसो भयो, जब नाबाललाई
म ले छोडकेो िथयो, तब उसकी पत् नीले उसलाई यी कुराहरू भिनन ्। उसको हृदय आफैिभ मर् यो र ऊ ढुङ्गाजस्तो भयो
। 38 दस िदनपिछ परम भलुे नाबाललाई हार गन ुर्भयो तािक ऊ मर् यो । 39 जब नाबाल मर् यो भन् ने दाऊदले सनु,े ितनले
भन,े “परम भु धन्यको होऊन,् जसले नाबालको हातबाट आएको मरेो अपमानको मामला लनभुएको छ र आफ्नो दासलाई
खराबी गनर्बाट बचाउनभुएको छ । उहाँले नाबालको दषु् ट कामलाई उसकैो आफ् नै िशरमा खन् याउनभुएको छ ।” तब दाऊदले
अबीगलेलाई आफ् नी पत् नीको रूपमा लन कुरा गनर् मािनसहरू पठाए । 40 जब दाऊदका सवेकहरू कामलमा अबीगलेकहाँ
आए, तब ितनीहरूले उनीसगँ कुरा गरे र भन,े “दाऊदले तपाईंलाई आफ् नो पत् नीको रूपमा लन हामीलाई पठाउनभुएको छ ।”
41 उनी उ ठन,् आफ् नो अनहुार जिमनमा घोप्टो पा रन ्र भिनन,् “हने ुर्होस,् तपाईंकी दासी मरेो मा लकको सवेकहरूका खु ा
धनुे दासी हु ँ ।” 42 अबीगलेले हतार ग रन ्र उ ठन ्र आफूसगँै लान आफ् ना पाँच जना दासीहरूसगँै गधामा बिसन,् अिन उनी
दाऊदको दतूहरूको पिछ लािगन ्र ितनकी पत् नी भइन ्। 43 यित बलेा दाऊदले ियजरेलकी अहीनोमलाई पिन पत् नीको रूपमा
लएका िथए । ती दवुै जना ितनकी पत् नीहरू भए । 44 साथै शाऊलले आफ्नी छोरी, दाऊदकी पत् नी मीकललाई गलीमका

लशेका छोरा प ल्तएललाई िदएका िथए ।

26
1 जीपीहरू िगबामा शाऊलकहाँ आए र भन,े “के दाऊद यशीमोन सामनु् नकेो हकीलाहको पहाडमा लिुकरहकेा छैनन ्?”

2 तब शाऊल उठे र इ ाएलका चिुनएका ितन हजार मािनसलाई आफूिसत लएर जीपको उजाड-स् थानमा दाऊदलाई खोज्न
तल गए । 3 शाऊलले हकीलाहको पहाडमा छाउनी हाल,े जनु यशीमोनको अगाडीितर बाटोको छेउमा छ । तर दाऊदचािहं
उजाड-स् थानमा बिसरहकेा िथए र शाऊल ितनको पिछपिछ उजाड-स् थानमा आएको ितनले दखेे । 4 त्यसलैे शाऊल साँच् चै
नै आएका िथए भनी थाहा पाउनलाई दाऊदले गपु् तचरहरू पठाए । 5 दाऊद उठे र शाऊलले छाउनी हालकेो ठाउँमा गए ।
शाऊल र ितनका फौजका सनेापित नरेका छोरा अबनरे कहाँ सतुकेा ठाउँ दखेे । शाऊल छाउनीमा सतु े र मािनसहरूले ितनका
व रप र छाउनी हालकेा िथए र सबै मस् त िन ामा िथए । 6 तब दाऊदले िह ी अहीमलेके, योआबका भाइ सरूयाहका छोरा
अबीशलैाई भन,े “शाऊलको छाउनीमा तल मसगँ को जानछे?” अबीशलैे भन,े “म ! म तपाईंसगँ जानछुे ।” 7 त्यसलैे
दाऊद र अबीशै राती फौज भएको ठाउँितर गए । शाऊल आफ्नो भाला आफ्नो िशर निजकै भइँूमा गाडरे छाउनीिभ सिुतरहकेा
िथए । अबनरे र ितनका िसपाहीहरू ितनको व रप र सतुकेा िथए । 8 अबीशलैे दाऊदलाई भन,े “परमशे् वरले आज तपाईंको
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श लुाई तपाइईंको हातमा िदनभुएको छ । कृपया, ितनलाई एकै हारमा भालाले भइँूमा रोप् न मलाई िदनहुोस ् । म ितनलाई
दो ो पटक हार गिदर्न ँ ।” 9 दाऊदले अबीशलैाई भन,े “ितनलाई नाश नगर । िकनिक परम भकुो अिभिषक् त जनमािथ हात
उठाएर कोचािहं दोषरिहत हुन सक्छ?” 10 दाऊदले भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, परम भलुे नै ितनलाई मान ुर्हुनछे
वा मनर्लाई ितनको िदन आउनछे वा ितनी य ु मा जानछेन ्र नाश हुनछेन ्। 11 परम भकुो अिभिषक् त जनामािथ मलैे आफ् नो
हात उठाउने कुरा उहाँले दरू गन ुर्भएको होस ् । तर अब म ितमीलाई अनरुोध गछुर्, ितनको िशरमा भएको भाला र पानीको
सरुाही लऊे र हामी जाऔं ।” 12 त्यसलैे दाऊदले भाला र पानीको सरुाही शाऊलको िशरनरेबाट लए र ितनीहरू गए ।
ितनीहरूलाई कसलैे दखेने वा यो कसलैे थाहा पाएन, न त कोही ब्य ुिँझए, िकनिक ितनीहरू सबै मस् त िनदाएका िथए, िकनिक
परम भबुाट आएको गिहरो िन ा ितनीहरूमािथ परेको िथयो । 13 तब दाऊद पा रप गए र टाढा पहाडको टाकुरमा खडा
भए । ितनीहरू िबच लामो दरूी िथयो । 14 दाऊदले मािनसहरू र नरेका छोरा अबनरेलाई कराए । ितनले भन,े “ए अबनरे
के ितमीले जवाफ िददंनैौ?” तब अबनरेले जवाफ िदए र भन,े “राजामािथ कराउने ितमी को हौ?” 15 दाऊदले अबनरेलाई
भन,े “के ितमी साहसी मािनस होइनौ? इ ाएलमा ितमी जस्तो को छ? ितमीले आफ्नो मा लक राजाको िकन हरेचाह गरेनौ?
िकनिक ित ो मा लक राजालाई मानर् कोही आयो । 16 ितमीले गरेको यो कुरा ठीक छैन । जस् तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,
ितमी मनर् योग् यका छौ िकनभने ितमीले परम भकुा अिभिषक् त जन ित ो मा लकको हरेचाह गरेका छैनौ । राजाको िशरनरे
भएको भाला र पानीको सरुाही कहाँ छ, हरे !” 17 शाऊलले दाऊदको सोर िचने र भन,े “ए मरेो छोरा दाऊद, के यो ित ो
सोर हो?” दाऊदले भन,े “हो मरेो मा लक, राजा, यो मरेो सोर हो ।” 18 ितनले भन,े “मरेो मा लकले आफ्नो दासको िकन
खदेो गन ुर्हुन्छ? मलैे के गरेको छु? मरेो हातमा के खराबी छ? 19 यसकारण अब, म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, मरेो मा लक
राजाले आफ्नो दासको कुरा सनु् नहुोस ्। परम भलुे नै तपाईंलाई मरेो िवरु मा उक्साउनभुएको हो भन,े उहाँले ब लदान हण
गन ुर्भएको होस ्। तर यो मानवजाित हो भन,े ितनीहरू परम भकुो साम ु ािपत होऊन,् िकनिक ितनीहरूले मलाई आज बािहर
धपाएका छन,् तािक म परम भकुो उ रािधकारमा रहन नसकौं । ितनीहरूले मलाई भनकेा छन,् 'अरू दवेताहरूको पजुा गनर्
जाऊ ।' 20 यसकारण अभ, मरेो रगत परम भकुो उप स्थितबाट टाढा पथृ्वीमा नबगोस ्। िकनभने इ ाएलका राजा िशकारीले
ित ालाई पहाडहरूमा खदेझेैं एउटा उिपयाँलाई खोज् न िनस्केर आएका छन ् ।” 21 तब शाऊलले भन,े “मलैे पाप गरेको छु
। ए मरेा छोरा दाऊद फकर् । िकनिक अब ित ो हािन गनछैन, िकनभने ित ो द ृ ष् टमा मरेो जीवन बहुमलू्य िथयो । हरे, मलैे
मखूर्ता गरेको छु र धरैे ठुलो गल्ती गरेको छु ।” 22 दाऊदले जवाफ िदए र भन,े “हने ुर्होस,् हे राजा, तपाईंको भाला यहाँ
छ ! जवान मािनसमध्ये एक जना यता आओस ्र यसलाई तपाईंकहाँ लजैाओस ्। 23 हरेक मािनसलाई आफ् नो धािमर्कता र
िवश् वस् तताको िन म्त परम भलुे नै इनाम िदनभुएको होस ्। िकनभने परम भलुे तपाईंलाई आज मरेो हातमा िदनभुयो, तर मलैे
उहाँको अिभिषक् त जनलाई हार ग रन ँ । 24 हने ुर्होस,् आज मरेो द ृ ष् टमा जसरी तपाईंको जीवन बहुमलू्य िथयो, त्यसरी नै
मरेो जीवन परम भकुो द ृ ष् टमा धरैे मलू्यवान होस ्र उहाँले नै मलाई मरेा सबै कष् टहरूबाट छुटकारा िदनभुएको होस ्। 25 तब
शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ए मरेा छोरा दाऊद, ितमीलाई आिशष ् िमलोस!् ितमीले िनश् चय नै ठुला कुराहरू गनछौ र ितनमा
ितमी सफल हुनछेौ ।” त्यसलैे दाऊद आफ्नो बाटो लागे र शाऊल आफ्नै ठाउँितर फक ।

27
1 दाऊदले आफ् नो मनमा भन,े “म कुनै िदन शाऊलको हातबाट नष् ट हुन्छु । मलाई प लश् तीहरूको दशेमा उम्केर जानभुन्दा

उ म अरू केही हुदँनै । शाऊलले इ ाएलको सबै िसमानािभ मलाई खोज् न छोड्नछे । यसरी म ितनको हातबाट उम्कनछुे
।” 2 दाऊद उठे र आफू र आफूसगँ भएका छ सय मािनससगँै गातका राजा माओकका छोरा आकीशकहाँ गए । 3 दाऊद
र ितनीसगँ भएका मािनसहरू, ितनका आफ्नै घरानाका हरेक मािनस, र दाऊदका आफ्नी दई जना पत् नी ियजरेली अहीनोम
र नाबालकी पत् नी कामली स् ी अबीगले गातमा आकीशसगँ बसे । 4 दाऊद गातमा भागरे गयो भनी शाऊललाई भिनयो,
त्यसलैे उनले ितनलाई खोज् न छोडे । 5 दाऊदले आकीशलाई भन,े “मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भन,े दशेिभ का
सहरमध्ये मलाई एउटा ठाउँ िदनहुोस,् तािक म त्यहाँ बस् न सकँू । तपाईंको दास तपाईंसगँ राजकीय सहरमा िकन बस् न?ु”
6 त्यसलैे त्यो िदन आकीशले ितनलाई िसक् लग िदए । त्यसलैे िसक् लग आजको िदनसम्म पिन यहूदाका राजाहरूको अधीनमा
छ । 7 दाऊद प लश् तीहरूको दशेमा परुा एक वषर् चार मिहनासम्म बसे । 8 दाऊद र ितनका मािनसहरूले िविभन् न ठाउँहरू
आ मण गरेर गशरूीहरू, िग ीहरू र अमालकेीहरूलाई लटेू । िकनभने ितनीहरू शरूितर जाँदा िम दशेसम्म बस् ने त्यस दशेका
बािसन्दाहरू िथए । ितनीहरू त्यस दशेमा ाचीनकालदे ख बस्दै आएका िथए । 9 दाऊदले त्यो दशेलाई आ मण गरे र न परुुष
न त स् ीलाई जीिवत राखे । ितनले भडेाहरू, गोरुहरू, गधाहरू, ऊँटहरू र लगुाफाटा लगे । ितनी फकर् न् थे र आकीशकहाँ आउँथे
। 10 आकीशले भन्थ,े “आज ितमीले कसलाई ल ु ौ?” दाऊदले जवाफ दन्थ,े “यहूदाको दिक्षणितर” वा “यरहमलेीहरूको
दिक्षणितर” वा “केनीहरूको दिक्षणितर ।” 11 दाऊदल,े “ितनीहरूले हा ोबारे 'दाऊदले यसो-यसो गरे' भन् न नसकून”् भनरे
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गातमा ल्याउनलाई न परुुष न त स् ीलाई जीिवत राख्थे । ितनी प लश्तीहरूको दशेमा बस्दा ितनले गरेका सबै कुरा यही िथयो
। 12 आकीशले यसो भन् दै दाऊदलाई िवश् वास गरे, “इ ाएलका मािनसले ितनलाई पणूर् रूपमा घणृा गन ितनले बनाएका छन ्
। यसकारण ितनी सदाको िन म्त मरेो सवेक हुनछेन ्।”

28
1 ती िदनहरूमा प लश् तीहरूले इ एलसगँ य ु गनर् आफ्नो फौज सगँै भलेा पारे । आकीशले दाऊदलाई भन,े “ितमी र

ित ा मािनसहरू मसगँै सनेामा जानछेौ भन् ने जानी राख ।” 2 दाऊदले आकीशलाई भन,े “तपाईंको दासले के गनर् सक्छ भन् ने
तपाईंले जान् न ु हुनछे ।” आकीशले दाऊदलाई भन,े “त्यसलैे म ितमीलाई ित ो जीवनकाल भ र नै मरेो अङ्गरक्षक बनाउनछुे
।” 3 यित बलेा शमएूल म रसकेका िथए, र सारा इ ाएलले ितनको िन म्त िवलाप गरेका र ितनलाई आफ्नै सहर रामामा
दफन गरेका िथए । शाऊलले मतृक र आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूलाई दशेमा िनषधे गरेका िथए । 4 तब प लश् तीहरू आफूलाई
एकसाथ भलेा पारे र शनूमेमा आएर छाउनी हाले । अिन शाऊलले सबै इ ाएललाई एकसाथ भलेा पारे र ितनीहरूले िगल्बोमा
छाउनी हाले । 5 जब शाऊलले प लश् तीहरूको फौज दखे,े तब ितनी डराए र ितनको हृदय अित नै डरायो । 6 शाऊलले
परम भसुगँ ाथर्ना गरे तर परम भलुे न सपनामा, न त ऊरीममा, न त अगमव ाहरू ारा नै कुनै जवाफ िदनभुयो । 7 तब
शाऊलले आफ्नो सवेकहरूलाई भन,े “मतृकसगँ कुरा गन एक जना स् ी मरेो िन म्त खोजरे ल् याओ, तािक त्यसकहाँ म जान
र त्यसको सल्लाह खोज् न सकँू ।” ितनका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् मतृकसगँ कुरा गनर् सक् ने दाबी गन एक जना
स् ी एन्दोरमा िछन ्।” 8 शाऊलले आफू भषे बदले र अक पोशाक लगाएर, ितनी र ितनीसगँ भएका दईु जना मािनसहरू गए
। ितनीहरू त्यो स् ी कहाँ राती गए । ितनले भन,े “म िबन्ती गछुर् मरेो िन म्त आत्मासगँ कुरा ग र दऊे र मलैे जसको नाउँ
भन् छु त्यो मलाई ल्याइदऊे ।” 9 स् ीले ितनलाई भिनन,् “हने ुर्होस,् शाऊलले के गन ुर्भएको छ सो तपाईंहरूलाई थाहा छ, उनले
मतृक वा आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूलाई कसरी दशेबाट िनष्काषण गन ुर्भएको छ । त्यसलैे मलाई मनर्लाई िकन मरेो जीवनलाई
जालमा फसाउदँै हुनहुुन्छ?” 10 शाऊलले परम भकुो नाउमँा शपथ खाए र भन,े “जस् तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमीलाई
यो कुराको िन म्त कुनै दण्ड हुनछैेन ।” 11 तब ती स् ीले भिनन,् “म तपाईंको िन म्त कसलाई ल्याउ?ँ” शाऊलले भन,े “मरेो
िन म्त शमएूललाई ल्याइदऊे ।” 12जब ती स् ीले शमएूल दे खन,् तब ितनले ठुलो सोरले िचच्याइन ्र भिनन,् “तपाईंले मलाई
िकन छल गन ुर्भयो? िकनिक तपाईं नै शाऊल हुनहुुन्छ ।” 13 राजाले उनलाई भन,े “नडराऊ । ितमीले के दखे्छौ?” ती
स् ीले शाऊललाई भिनन,् “पथृ्वीबाट एउटा दवेता आइरहकेो म दखे्छु ।” 14 ितनले उनलाई भन,े “त् यो कस्तो छ?” उनले
भिनन,् “एउटा व ृ मािनस मािथ आइरहकेा छन ्। ियनले खा्सटो ओढकेा छन ्।” ियनी शमएूल हुन ्भनी शाऊलले भनी बझुे
र ितनले घोप् टो परेर दण्डवत गरे र आदर कट गरे । 15 शमएूलले शाऊललाई भन,े “ितमीले िकन मरेो शा न्त भङ्ग गर् यौ
र मलाई मािथ ल्यायौ?” शाऊलले जवाफ िदए, “म अित नै ाकुल छु, िकनभने प लश् तीहरूले मरेो िवरु य ु ग ररहकेा
छन,् र परमशे् वरले मलाई छोड्नभुएको छ र मलाई न अगमव ाहरू ारा न त सपनाहरू ारा नै जवाफ िदनहुुन्छ । यसकारण
मलैे तपाईंलाई बोलाएको हु,ँ तािक मलैे के गन ुर्पन हो सो तपाईंले मलाई कट गन ुर्होस ्।” 16 शमएूलले भन,े “तब परम भलुे
ितमीलाई छोड्नभुएको र उहाँ नै ित ो श ु हुनभुएको हुनाले ितमीले मलाई के सोध्छौ ? 17 परम भलुे जे गछुर् भन् नभुएको
छ सो उहाँले गन ुर्भएको छ । परम भलुे राज्यलाई ित ो हातबाट खोस् नभुएको छ र उहाँले अरू कसलैाई अथार्त ् दाऊदलाई
िदनभुएको छ । 18 िकनभने ितमीले परम भकुो आवाज पालन गरेनौ र अमालकेमािथ उहाँको भयङ्कर ोध परुा गरेनौ,
यसकारण उहाँले ितमीलाई आज यसो गन ुर्भएको छ । 19 परम भलुे ितमीसगँै इ ाएललाई प लश् तीहरूको हातमा समु् पनहुुनछे,
र भो ल ितमी र ित ो छोराहरू मसगँ हुनछेौ । परम भलुे इ ाएको फौजलाई पिन प लश् तीहरूको हातमा िदनहुुनछे ।” 20 तब
शाऊल तरुुन्तै भइँूमा लम्पसार परेर लमतन् न परे र शमएूलको कुराले अित नै डराए । ितनमा कुनै बल नै िथएन, िकनिक ितनले
त्यो िदनभ र र रातमा पिन कुनै खाने कुरा खाएका िथएनन ्। 21 ती स् ी शाऊलकहाँ आइन ्र ितनी सा ै ठुलो कष् टमा परेको
दे खन,् उनलले ितनलाई भिनन,् “हने ुर्होस,् तपाईंकी दासीले तपाईंको कुरा सनुकेी िछन ् । मरेो जीवनलाई मलैे जो खममा
पारेको छु र तपाईंले भन् नभुएको कुरा पालन गरेकी छु । 22 यसकारण अब म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, तपाईंकी दासीको कुरा
सनु् नहुोस ्र तपाईंलाई थोरै खाने कुरा िदन अनमुित िदनहुोस ्। खानहुोस ्तािक तपाईं बाटो जानहुुदँा तपाईंलाई श िमलोस ्।”
23 तर शाऊलले इन्कार गरे र भन,े “मलैे खाने छैन ।” तर ती स् ीसिहत ितनका सवेकहरूले ितनलाई बाध्य बनाए र ितनले
ितनीहरूको कुरा माने । त्यसलैे ितनी भइँूबाट उठे र ओ ानमा बसे । 24 ती स् ीको घरमा पालकेो एउटा बाछो िथयो । उनले
त्यसलाई हतार का टन ्। उनले िपठो लइन ्र मिुछन ्अिन यसको अखिमरी रोटी पकाइन ्। 25 उनले यो शाऊल र ितनका
सवेकहरूकहाँ ल्याइन ्र ितनीहरूले खाए । त्यसपिछ ितनीहरू उठे र त् यही रातमा िन स् कए ।
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1 अब प लश् तीहरूले आफ् ना सारा फौजलाई अपकेमा एकसाथ भलेा पारे । इ एलीहरूले ियजरेलको पानीको मलूनरे

छाउनी हाले । 2 प लश् तीहरूका शासकहरू सय र हजारको प ङ्तमा अिघ बढे । दाऊद र ितनका मािनसहरू आकीशका
पिछ ल्तरका अङ् गरक्षकहरू िथए । 3 तब प लश्तीहरूका शासकहरूले भन,े “यी िह हूरूले यहाँ के ग ररहकेा छन?्”
आकीशले प लश्तीहरूका अरू शासकहरूलाई भन,े “ियनी इ ाएलका राजा शाऊलका सवेक दाऊद होइन ्जो मकहाँ आएको
िदनदे ख आजसम्म मलैे कुनै दोष भे ाएको छैन जो यी िदनहरू वा वषर्हरूमा मसगँ बसकेा छन?्” 4 तर प लश् तीहरूका
शासकहरू ितनीसगँ रसाए र भन,े “उसलाई िफतार् पठाउनहुोस,् िक उसलाई िदइएको ठाउँमा फक स ् । ऊ हामीसगँ य ु
जानछैेन, िकनिक ऊ य ु को समयमा हा ै िवरु मा जाइलग् नछे । िकनिक उसले हा ा मािनसहरूको िशर काट्नभुन्दा अरू
कसरी आफ्नो मा लक ित आफूलाई स्वीकारयोग्य बनाउन सक् छ र? 5 के ियनै दाऊद होइनन ्जसको बारेमा ितनीहरूले यसो
भनरे एकआपस नाँच्दै गएका िथए, 'शाऊलले हजारौंलाई मारे र दाऊदले दसौं हजारलाई मारे'?” 6 त्यसपिछ आकीशले
दाऊदलाई बलाए र ितनलाई भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमी असल भएका छौ र ितमी मरेो फौजसगँै बािहर
जाने र िभ आउने कुरा मरेो द ृ ष् टमा असल नै छ । िकनिक ितमी आएको िदनदे ख आजको िदनसम्म मलैे ितमीसगँ कुनै
खराबी भे ाएको छैन । तापिन शासकहरूले ितमीलाई रुचाउदँनैन ् । 7 त्यसलैे अब फकर् र शा न्तसगँ जाऊ, तािक ितमीले
प लश् ती शासकहरूलाई अ शन् न तलु्याउनछैेनौ । 8 दाऊदले आकीशलाई भन,े “तर मलैे के गरेको छु? म तपाईंको सामनु् ने
आजको िदनसम्म बस् दा तपाईंले आफ्नो दासमा के भे ाउनभुएको छ, तािक म मरेा मा लक राजाका श हुरू िवरु जान र य ु
गनर् स क् दन ?” 9 आकीशले दाऊदलाई जवाफ िदए र भन,े “ितमी मरेो द ृ ष् टमा परमशे् वरको दतू जि कै दोषरिहत छौ ।
तापिन प लश् ती शासकहरूले भनकेा छन,् 'ियनी हामीसगँ य ु मा जानहुुदँनै ।' 10 त्यसलैे ितमीसगँ आएका आफ्नो मा लकका
सवेकहरूसगँै िबहान सबरैे उठ । िबहान जित सक् दो सबरैे र उज्यालो हुनअुिघ नै गइहाल ।” 11 त्यसलैे दाऊद िबहान सबरैे
उठे, ितनी र ितनका मािनसहरू प लश्तीहरूको दशेमा फकर् न िबहान सबरैे िहडंे । तर प लश्तीहरू मािथ ियजरेलितर गए ।
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1 जब दाऊद र ितनका मािनसहरू ते ो िदनमा िसक्लगमा आए, अमालकेीहरूले नगेवे र िसक्लगलाई लटेूका िथए ।

ितनीहरूले िसग् लगलाई आ मण गरे र त् यसलाई आगोले लगाए, 2 र यसमा भएका स् ीहरू र साना-ठुला हरेकलाई कब्जा गरे
। ितनीहरूले कसलैाई पिन मारेनन,् तर ितनीहरू आफ्नो बाटो जाँदा ितनीहरूलाई लएर गए । 3जब दाऊद र ितनका मािनसहरू
त्यो सहरमा आए, यसलाई जलाइएको िथयो र ितनीहरूका पत् नीहरू, छोराहरू र छोरीहरूलाई कैदीको रूपमा लिगएका िथयो
। 4 जब दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू डाँको छोडरे ितनीहरूमा रुने श नै नभएसम्म रोए । 5 दाऊदका दवुै पत् नीहरू
ियजरेली अहीनोम र कामली नाबालकी पत् नी अबीगलेलाई कैदीको रूपमा लिगएका िथयो । 6 दाऊद सा ै ाकु भए, िकनभने
मािनसहरूले ितनलाई ढुङ्गाले हान् ने कुरा ग ररहकेा िथए, िकनिक सबै मािनसहरूको मन आ-आफ्नो छोराहरू र छोरीहरूका
िन म्त िततो भएको िथयो । तर दाऊदले परम भु परमशे् वरमा आफूलाई श शाली बनाए । 7 दाऊदले पजुारी अहीमलेकेका
छोरा अबीयाथारलाई भन,े “िबन्ती छ, यहाँ मकहाँ एपोद ल्याऊ ।” अबीयाथारले दाऊदकहाँ एपोद ल्याए । 8 दाऊदले
िनदशनको िन म्त परम भसुगँ यसरी ाथर्ना गरे, “के मलैे यो फौजको िपछा गरे भन,े म ितनीहरूलाई भे ाउन सक् छु?”
परम भलुे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “खदेरे जा, िकनिक तैंले ितनीहरूलाई िनश् चय नै भे ाउनछेस ्र तैंले िनश् चय नै सबै थोक
छुटाउनछेस ्।” 9 त्यसलैे दाऊद, आफू र आफूसगँ भएका छ सय जना मािनस लएर गए । ितनीहरू बसोरको खोल्सामा आए,
जहाँ छोिडएकाहरू बसकेा िथए । 10 तर दाऊदले आफू र आफूसगँ भएका चार सय जान मािनसले िपछा ग ररह,े िकनिक
दईु सय जना पछाडी नै बस,े जो यित धरैे थाकेका िथए, िक ितनीहरू बसोर खोल्सा पा र जान सकेनन ्। 11 ितनीहरूले एक
जना िम ीलाई खतेमा भे ाए र उसलाई दाऊदकहाँ ल्याए । ितनीहरूले उसलाई रोटी िदए र उसले खायो । ितनीहरूले उसलाई
पानी िपउन िदए । 12 र ितनीहरूले उसलाई एक डल्लो नभेारा र दईु झपु्पा िकशिमश िदए । जब उसले ती खाइसक् यो, उसले
फे र श पायो, िकनिक उसले ितन िदन र ितन रातदे ख रोटी खाएको वा पानी िपएको िथएन । 13 दाऊदले उसलाई सोध,े
“ितमी को हौ? ितमी कहाँबाट आएका हौ?” उसले भन् यो, “म िम को एक जना जवान मािनस, अमालकेीको सवेक हु ँ ।
मरेो मा लकले मलाई छोड,े िकनभने ितन िदनअिघ म िबरामी भएँ । 14 हामीले करेतीहरूको नगेवे, यहूदाको भाग, कालबेको
नगेवेलाई ल ू ौं र िसग्लगमा आगो लगायौं ।” 15 दाऊदले उसलाई भन,े “के ितमीले मलाई यो लटूपाट गन समहूकहाँ
लजैान सक्छौ?” त् यो िम ीले भन,े “तपाईंले मलाई मान ुर्हुन् न वा मलाई मरेो मा लकको हातमा समु् पनहुुन् न भनी परमशे् वरको
नाउमँा शपथ खानहुोस ् र म तपाईंलाई यो लटूपाट गन समहूकहाँ लानछुे ।” 16 जब त् यो िम ीले दाऊदलाई तल ल्याए, तब
लटूपाट गनहरू मदैानभ र छ रएर ितनीहरूले प लश् तीहरूको दशे र यहूदाको दशेबाट लएका सबै लटूका मालको कारणले
खाँद,ै िपउँदै र नाच्दै िथए । 17 दाऊदले ितनीहरूलाई िबहान सबरैैदे ख अक िदनको साँझसम्म नै ितनीहरूलाई आ मण गरे
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। ऊँटमा चढरे भागकेा चार सय जना जवान मािनसबाहके एक जना पिन उम्केनन ् । 18 अमालकेीहरूले लगकेा सबै थोक
दाऊदले पनुः ाप् त गरे । अिन दाऊदले आफ् नी दईु जना पत् नीलाई पिन छुटाए । 19 कुनै पिन कुरा पिन गमुनेन,् न साना न त
ठुला, न छोराहरू न त छोरीहरू, न त लटूपाट गनहरूले कब्जा गरेका कुनै कुरा नै गमु् यो । दाऊदले हरेक कुरा िफतार् ल्याए
। 20 दाऊदले सबै बडेाबा ा र गाईवस्त ु ल्याए, जसलाई मािनसहरूले अरू गाइवस्तकुो अिग धपाए । ितनीहरूले भन,े “यो
दाऊदको लटूको माल हो ।” 21 दाऊदको पिछ जानलाई सा ै कमजोर भएका दईु सय जना मािनसकहाँ ितनी आए, जसलाई
अरूले बसोरको खोल्सामा नै बस् न लगाएका िथए । दाऊद र ितनीसगँ भएका मानिसहरूलाई भटे्न यी मािनसहरू अगािड गए
। जब दाऊद यी मािनसकहाँ आए, तब ितनले उनीहरूलाई अिभवादन गरे । 22 तब दाऊदसगँ गएका सबै दषु् ट र वकेामका
मािनसले भन,े “यी मािनसहरू हामीसगँ नगएका हुनाले हामीले िफतार् ल् याएका कुनै पिन लटूका मालहरू हामी ितनीहरूलाई
िदनछैेनौं । हरेक मािनसले आफ्ना पत् नी र छोराछोरी लन र ितनीहरूलाई लएर जान सक्छ ।” 23 तब दाऊदले भन,े “ मरेा
भाइ हो, परम भलुे हामीलाई िदनभुएको कुरामा ितमीहरूले यस् तो व् यवहार गन ुर्हुदँनै । उहाँले हा ो सरुक्षा गन ुर्भएको छ र हा ो
िवरु मा आउने लटूपाट गनहरूलाई हा ो हातमा समु्पनभुएको छ । 24 ितमीहरूको यो कुरा कसले सनु् नछे? िकनभने य ु मा
जानहेरूको िहस् सा जि हुन्छ सामानहरू कुनहरूको िहस् सा पिन त् यि नै हुनछे । ितनीहरूले बाँड् नछेन ्अिन बराबर बाँड् नछेन ्
।” 25 त्यस िदनदे ख आजको िदनसम्म यस्तै चलन छ, िकनभने दाऊदले यसलाई इ ाएलको िन म्त िनयम र आदशे नै बनाए
। 26 जब दाऊद िसक्लगमा आए, ितनले आफ् ना िम हरू अथार्त ्यहूदाका धमर्-गरुुहरुलाई केही लटूका मालहरू पठाएर भन,े
“हने ुर्होस,् परम भकुा श हरूबाट लइएका लटुका मालबाट तपाईंहरूका िन म् त उपहार यहाँ छ ।” 27 ितनले बथेलेमा भएका,
दिक्षणको रामोतमा, य ीरमा भएकाहरू, 28 र अरोएरमा भएका, िसपमोतमा भएका, एश्तािममा भएका धमर्-गरुुहरुलाई केही
पठाए । 29 ितनले केही कुरा राकालमा भएका, यरहमलेीहरूका सहरहरूमा भएका, केनीहरूका सहरमा भएका, 30 होमार्मा
भएका, बोर-आशानमा भएका, अ ाकमा भएका, 31 र हे ोनमा भएका र दाऊद आफै र आफ् ना मािनसहरू सधैं जाने गरेका
सबै ठाउँितर पिन केही पठाए ।

31
1 यित बलेा प लश् तीहरूले इ ाएलको िवरु मा य ु गरे । इ ाएलका मािनसहरू प लश् तीहरूका सामबुाट भागे र िगल्बो

डाँडामा मरे । 2 प लश् तीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूलाई निजकैबाट खदेे । प लश् तीहरूले ितनका छोराहरू जोनाथन,
अबीनादाब र मल्कीशअूलाई मारे । 3 य ु शाऊलको िवरु मा िनकै भारी पर् यो र धनधुार्रीहरूले ितनलाई भे ाए । ितनीहरूका
कारणले गदार् ितनी घोर पीडामा परे । 4 तब शाऊलले आफ्नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “तरेो तरवार थतु र त् यसले मलाई छेिडदे
। न ता यी बखेतनाहरू आउनछेन ् र मलाई द ु र्वहार गनछन ्।” तर ितनका हितयार बोक् नलेे त्यसो गरेन, िकनिक ऊ सा ै
डराएका िथयो । त्यसलैे शाऊलले आफ्नै तरवार लए र यसमािथ उिनए । 5 जब ितनका हितयार बोक् नलेे शाऊल मरेको
दखे,े ितनी पिन त्यसगैरी आफ्नो तरवारमा उिनएर ितनीसगँै मरे । 6 यसरी शाऊल, ितनका ितन जना छोरा र ितनका हितयार
बोक् ने मरे— यी मािनसहरू सबै त्यसै िदन मरे । 7 जब मदैानको पारीप भएका इ ाएलका मािनसहरू र यदर्नको पा रप
भएकाहरूले इ ाएलका मािनसहरू भागकेा, र शाऊल र ितनका छोराहरू मरेका दखे,े तब ितनीहरूले आफ् ना सहरहरू छाडे
र भाग,े अिन प लश् तीहरू आए र ितनीहरूमा बसोबास गरे । 8 भो लपल् ट यसो भयो, जब प लश् तीहरू मतृकहरूलाई लटू्न
आए तब ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूलाई िगल्बो डाँडामा मतृ फेला पारे । 9 ितनीहरूले उनको िशर काटे, उनको
हितयार लटेू र आफ् ना मतू हरूका म न्दरहरू र मािनसहरूकहाँ समाचार लजैानलाई प लश् तीहरूका दशेभ र दतूहरू पठाए ।
10 उनका हितयारलाई ितनीहरूले अश्तोरेतको म न्दरमा राखे र ितनीहरूले उनको शरीरलाई बथे-शानको सहरको पकार्लमा
बाँध े । 11जब याबशे-िगलादका बािसन्दाहरूले प लश् तीहरूले शाऊललाई गरेका कुरा सनु,े 12 तब सबै लडाकु मािनसहरू उठे
र रातभ र या ा गरेर गए अिन शाऊल र ितनका छोराहरूको शरीर बथे-शानको पखार्लबाट ल्याए । ितनीहरू याबशेमा गए र
ितनीहरूलाई जलाए । 13 त्यसपिछ ितनीहरूले उनीहरूका हड् डीहरू लए र ितनलाई याबशेको झ्याउको रूखमिुन गाडे अिन
ितनीहरू सात िदनसम्म उपवास बसे ।
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२ शमएूलको पसु्तक
1 शाऊलको मतृ्यपुिछ अमालकेीहरूलाई आ मण गरेर दाऊद फक र िसक्लगमा दईु िदनसम्म बसे । 2 ते ो िदनमा,

शाऊलको छाउनीबाट एक जना मािनस लगुा च्यातरे र िशरमा धलुो छरेर आए । जब ितनी दाऊदकहाँ आए, तब ितनले आफ् नो
अनहुार भईुंमा घोप् टो पारे र आफूलाई लमतन् न पारे । 3 दाऊदले ितनलाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आएको हौ?” ितनले जवाफ
िदए, “म इ ाएलको छाउनीबाट उम्केर भएको ।” 4 दाऊदले ितनलाई भन,े “कृपया मलाई भन, के के भएका छन।्” ितनले
जवाफ िदए, “मािनसहरू य ु बाट भागे । धरैे जना ढलकेा छन ्र धरैे जना मरेका छन ्। शाऊल र उनका छोरा जोनाथन पिन
मरेका छन ् ।” 5 दाऊदले ती जवान मािनसलाई भन,े “शाऊल र उनका छोरा जोनाथन मरेका छन ् भनरे ितमीलाई कसरी
थाहा भयो?” 6 ती जवान मािनसले जवाफ िदए, “म सयंोगवश िगल्बो डाँडामा पगुें र त्यहाँ शाऊल आफ्नो भालामा उिनएका
िथए अिन रथहरू र घडचढीहरूले उनलाई भटे्न लागकेा िथए । 7 शाऊलले व रप र हरेे र मलाई दखेे र मलाई बोलाए ।
मलैे जवाफ िदएँ, 'म यहाँ छु ।' 8 उनले मलाई भन,े 'त ँ को होस?्' मलैे जवाफ िदएँ, 'म अमालकेी हु ँ ।' 9 उनले मलाई भन,े
“मरेो छेउमा आएर मलाई मार,् िकनिक म ठुलो पीडाले मलाई समातकेो छ, तर ममा अझै जीवन छ ।' 10 त्यसलैे म उनको
छेउमा गएँ र उनलाई मारे, िकनभने उनी ढलपेिछ बाँच् ने छैनन ्भन् ने मलै े थाहा पाएँ । त्यसपिछ मलैे उनको िशरको िशरपचे
र हातको बाजु लएँ र हजरु मरेो म लकहाँ ल्याएको छु ।” 11 त्यसपिछ दाऊदले आफ्नो लगुा च्याते र ितनीसगँ भएका सबै
मािनसहरूले त्यसै गरे । 12 ितनीहरूले शाऊल, उनका छोरा जोनाथन, परम भकुा मािनसहरू र इ ाएलको घरानाको िन म्त
िवलाप गरे, रोए र साँझसम्म उपवास बस,े िकनभने ितनीहरू तरवार ारा नाश भएका िथए । 13 दाऊदले ती जवान मािनसलाई
सोध,े “त ँ कहाँबाट आएको होस?्” ितनले जवाफ िदए, “म एक जना िवदशेी अमालकेीको छोरा हु ँ ।” 14 दाऊदले ितनलाई
भन,े “पमर भकुो अिभिषक् त राजालाई तरेो आफ् नै हातले मानर् तलँाई िकन डर लागने?” 15 दाऊदले आफ् ना जवानमध्ये
एक जनालाई बोलाएर भन,े “जाऊ र यसलाई मार ्।” त्यसलैे त्यो मािनस गयो र ितनलाई हार गर् यो र ती अमालकेी मरे ।
16 त्यसपिछ दऊदले त्यो मतृक अमालकेीलाई भन,े “तरेो रगत तरैे िशरमा परोस ्िकनभने तरैे मखुले तरेो िवरु गवाही िदएको
र भनकेो छ, 'मलैे परम भकुा अिभिषक् त राजालाई मारेको छु' ।” 17 त्यसपिछ दाऊदले शाऊल र जोनाथनको मतृ् यमुा यो
िवलापको िगत गाए । 18 ितनले यहूदाका सन्तानलाई यो िवलापको िगत िसकाउन हुकुम िदए, जसलाई याशारको पसु्तकमा
ल खएको छः 19 “ए इ ाएल ित ो मिहमा मतृ छ, ित ो उच् च स्थानहरूमा मा रएको छ । वीरहरू कसरी ढलकेा छन ् !
20 यो कुरा गातमा नभन, यसलाई अश्कलोनका गल्तीहरूमा घोषणा नगर, तािक प लश् तीहरूका छोरीहरू रमाउन नपाउन,्
तािक बखेतनाका छोरीहरूले उत्सव मनाउन नसकुन ् । 21 ए गो ल्ब डाँडा, तमँािथ कुनै शीत वा झरी नपरोस,् न त भटेीको
िन म्त अन् न िदने मदैान नै होस,् िकनिक त्यहाँ वीरहरूका ढाल अशु पा रएको छ । अब उ ान्त शाऊलका ढालहरूमा तले
लगाइने छैन । 22 मा रएकाहरूको रगतबाट, वीरहरूका शरीरबाट जोनाथनका धान ु पिछ फिकर् एन र शाऊलका तरवार र ो
फकन । 23 शाऊल र जोनाथन जीवनमा िेमलो र कृपाल ु िथए र आफ् नो मतृ् यमुा ितनीहरू छुटेनन ्। ितनीहरू िग भन्दा तू
र िसहंभन्दा ब लया िथए । 24 ए इ ाएलकी छोरीहरूको शाऊलको िन म्त रोओ जसले ितमीहरूलाई गरगहना साथै बजैनी
रङ्को पिहरन पिहराइिदए र जसले ितमीहरूका लगुामा सनुका गहनाहरू लगाइिदए 25 य ु को िबचमा वीरहरू कसरी ढलकेा
छन ्! जोनाथन ित ो उच् च स्थानहरूमा मा रएका छन ्। 26 ए मरेो भाइ जोनाथन म ित ो िन म्त ाकुल भएको छु । ितमी
मरेो िन म्त सा ै ि य िथयौ । म ित ित ो मे अ तू िथयो, स् ीको मेलाई नै माथ गन िथयो । 27 वीरहरू कसरी ढलकेा छन,्
र य ु का हितयारहरू कसरी नष् ट भएका छन ्।”

2
1 यसपिछ दाऊदले परम भलुाई सोधे र भन,े “के म यहूदाका सहरमध्ये कुनै एउटामा जाऊँ?” पमर भलुे ितनलाई

जवाफ िदनभुयो, “उक्लरे जा ।” दाऊदले भन,े “म कुन सहरमा जाऊँ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “हे ोनमा जा ।”
2 त्यसलैे दाऊद ितनकी दईु पत् नीहरू ियजरेली अहीनोम र नाबालकी िवधवा कामली अबीगलेसिहत मािथ गए । 3 दाऊदले
आफूसगँ भएका मािनसहरूलाई हे ोनमा ल्याए र ितनीहरू हरेकले आ-आफ् नो प रवारहरू ल्याए, जहाँ ितनीहरू बसोबास
गनर् थाले । 4 त्यसपिछ यहूदाका मािनसहरू आए र दाऊदलाई यहूदाको राजा अिभषके गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े
“याबशे- िगलादका मािनसहरूले शाऊलको दफन गरे ।” 5 त्यसलैे दाऊदले याबशे-िगलादमा दतूहरू पठाए र ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरूलाई परम भलुे आिशष ् िदनभुएको होस,् िकनभने ितमीहरूले आफ्ना मा लक शाऊल ित यो बफदारीता दखेाएका
छौ र उनको दफन गरेका छौ 6 अब परम भलुे ितमीहरूलाई करारको बफदारीता र िवश् वासनीयता कट गन ुर्भएको होस ्। म
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पिन ितमीहरूको भलो गन छु िकनभने ितमीहरूले यो काम गरेका छौ । 7 अब उ ान्त, ितमीहरूको हात ब लयो पार । साहसी
होओ िकनिक ितमीहरूका मा लक शाऊल मरेका छन ् र यहूदाका घरानाले मलाई आफ् ना राजा अिभषके गरेका छन ् ।”
8 तर शाऊलका फौजका कमाण् डरले नरेका छोरा अबनरेले शाऊलका छोरा ईश् बोशतेलाई लए र महनोममा ल्याए । 9 उनले
ईश् बोशतेलाई िगलाद, आशरे, ियजरेल, ए ाइम, बने्यामीन र सारा इ ाएलमािथ राजा बनाए । 10 शाऊलका छोरा ईश् बोशतेले
इ ाएलमािथ शासन गनर् सरुु गदार् ितनी चा लस वषर्का िथए, र ितनले दईु वषर् राज् य गरे । तर यहूदाको घरानाले दाऊदलाई
नै प ाए । 11 दाऊद हे ोनमा यहूदाको घरानाको राजा भएका समय सात वषर् छ मिहना िथयो । 12 नरेका छोरा अबनरे र
शाऊलका छोरा ईश् बोशतेका सवेकहरू महनोमबाट िगबोनमा गए । 13 सरूयाहका छोरा योआब र दाऊदका सवेकहरू िनस् के
र ितनीहरूलाई िगबोनको तलाउनरे भटेे । त्यहाँ ितनीहरू एक समहू तलाउको एक छेउमा र अक समहू अक छेउमा बसे ।
14 अबनरेले योआबलाई भन,े “जवान मािनसहरू उठुन ् र हा ो सामनु् ने ितस्पधार् गरून ्।” योआबले भन,े “ितनीहरू उठुन ्
।” 15 त्यसपिछ जवान मािनसहरू उठे र बने्यामीन र शाऊलका छोरा ईश् बोशतेका िन म्त बा जना र दाऊदका िन म्त बा
जना सगँै भलेा भए । 16 हरेकले आ-आफ् नो ित न् ीलाई टाउकोमा समात्यो र आ-आफ् नो ित न् ीको कोखामा आ-आफ् नो
तरवारले रोपे र ितनीहरू एकसाथ भईुंमा ढले । यसकारण, त्यस ठाउँलाई “हल्कत-हज् जरुीम” वा “तरवाको मदैान” भिनयो
जनु िगबोन हो । 17 त्यस िदन घमसान लडाइँ भयो र अबनरे र इ ाएलका मािनसहरू दाऊदका सवेकहरूको सामनु् ने परास् त
भए । 18 सरूयाहका छोराहरू योआब, अबीशै र असाहले िथए । असाहले ह रण जि कै िछटो दौडन सक् ने क् त िथए ।
19 असाहले निजकबाट अबनरेलाई खदेे र ितनी दािहन-ेदे े कतै नलागी खदेे । 20 अबनरेले ितनलाई पछािड हरेे र भन,े “के
ितमी असाहले हौ?” ितनले भन,े “हो, म हु ँ ।” 21 अबनरेले ितनलाई भन,े “दािहने वा दे िेतर लाग जवान मािनसमध्ये एक
जनालाई समातरे त्यसको हितयार लऊे ।” तर असाहलेले यताउता फकनन ्। 22 त्यसलैे अबनरेले असाहलेलाई फे र भन,े
“मलाई खदे् न छोिडदऊे । मलैे ितमीलाई िकन मारेर भईुंमा ढाल्न?े त्यसपिछ मलैे ित ो दाजु योआबकहाँ मरेो अनहुार कसरी
दखेाउन?ु” 23 तर असाहलेले तकर जान इन्कार गरे, र त्यसलैे अबनरेले ितनलाई आफनो भालाको टुप्पोले शरीरमा रोप,े
र भाला अक प िनस्क्यो । असाहले ढले र त्यहीँ नै मरे । त्यसलैे असाहले ढलरे मरेका ठाउँमा आउने जो आउँथ् यो, त् यो
रोिकन्थ्यो र खडा हुन्थ्यो । 24 तर योआब र अबीशलैे अबनरेलाई खिेदरहे । जब घाम डुब् न गइरहकेो िथयो, ितनीहरू अम्मा
डाँडामा आइपगु,े जनु िगबोनको उजाडस् थान जाने बाटोको निजक गीहनरे पछर् । 25 बने्यामीनका मािनसहरू सबै अबनरेको
पछािड भलेा भए र डाँडाको टाकुरामा खडा भए । 26 त्यसपिछ अबनरेले कराएर योआबलाई भन,े “के सधैं तरवारले नाश
गनपछर्? के त् यो अन्तमा िततो हुन्छ भनी ितमी जान्दनैौ? ित ा मािनसहरूलाई ितमीले आफ् ना दाजभुाइलाई खदे् न छोड
भन् नभुन् दा पिहले कित लामो समय हुने छ?” 27 योआबले जवाफ िदए, “जस्तो परमशे् वर जीिवत हुनहुुन्छ, ितमीले त्यसो
नभनकेो भए मरेा िसपाहीहरूले आफ्ना दाजभुाइलाई िबहानसम्म नै खदे् ने िथए ।” 28 त्यसलैे योआबले तरुही फुके र ितनका
सबै मािनसहरू रोिकए र फे र इ ाएललाई खदेनेन ्नत ितनीहरूले फे र य ु गरे । 29 अबनरे र ितनका मािनसहरूले अराबाहुदँ ै
रातभ र या ा गरे । ितनीहरू यदर्न तरे, भो ल िबहानभ र िहडंे र त् यसपिछ महनोममा पगुे । 30 योआब अबनरेलाई लखटे्न
छाडरे फक । ितनले आफ्ना सबै मािनसलाई भलेा पारे जसमा असाहले र दाऊदका उन् नाइस जना िसपाही मा भे ाइएनन ्।
31 तर दाऊदका मािनसहरूले अबनरेसगँ भएका ३६० जना मािनसलाई मारेका िथए । 32 त्यसपिछ ितनीहरूके असाहलेलाई
लए ितनका बबुाको िचहानमा गाड,े जनु बथेलहेमेमा िथयो । योआब र ितनका मािनसहरूले रातभ र या ा गरे र िझसिमसमा

हे ोन पगुे ।

3
1 अब शाऊलका घराना र दाऊदका घरानाका िबच लामो समयसम्म य ु भइरह् यो । दाऊद झन-्झन ्ब लयो हुदँै गए, तर

शाऊलको घराना झन-्झन ्कमजोर हुदँै गयो । 2 हे ोनमा दाऊदका छोराहरू जन् मे । ितनका जठेा छोरा ियजरेली अहीनोमबाट
जन्मकेा अमनोन िथए । 3 ितनका मिहला छोरा नाबबालकी िवधवा कमली अबीगलेबाट जन्मकेा िकलाब िथए । सािहलंा छोरा
अब्शालोम, जो गशरूका राजा तल्मकैी छोरी माकाका छोरा िथए । 4 दाऊदका किहलंो छोरा अदोिनयाहचािहं हग्गीतका छोरा
िथए । ितनका ठािहलंा छोरा शपत्याहचािहं अबीतलका छोरा िथए, 5 कान्छो छोरा िय ाम दाऊदकी पत् नी एग् लाका छोरा िथए
। हो ोनमा जन् मकेा दाऊदका छोराहरू ियनै िथए । 6 शाऊलका घराना र दाऊदका घराना िबचको य ु को समयमा शाऊलको
घरानामा अबनरेले आफूलाई िनकै श शाली बनाए । 7 अय्याकी छोरी रश् पा शाऊलकी उपपत् नी िथइन ् । ईश् बोशतेले
अबनरेलाई भन,े “ितमी मरेो बबुाको उपपत् नीसगँ िकन सतुकेो?” 8 त्यसपिछ ईश् बोशतेको कुराले अबनरे रसले आगो भए र
भन,े “के म यहूदाको कुकुर हु?ँ आज म तपाईंलाई दाऊदको हातमा नसमु् परे तपाईंको बबुा शाऊको घराना, ितनका भाइहरू
र ितनका िम हरू ित बफदारीता दखेाइरहकेो छु । तर अिहले तपाईंले मलाई यो स् ीको बारेको अपराधको दोष लगानहुुन्छ?
9 पमर भलुे गछुर् भनी दऊदिसत शपथ खानभुएझैं मलैे ितनलाई ग रन ँ भन,े परमशे् वरले म अबनरेलाई यो वा योभन्दा बढी
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गन ुर्भएको होस,् 10 जसमा शाऊलको घरानाको राज्य हस्तान्तरण गनर्, र इ ाएलमािथ र यहूदामािथ दानदे ख बशेबासम्मै
दाऊदको िसहंासन स्थािपत गनर् ।” 11 ईश् बोशतेले अबनरेलाई अक शब्द केही पिन भन् न सकेन, िकनभने ितनीसगँ उनी
डराए । 12 त्यसपिछ अबनरेले यसो भन्दै दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए, “यो दशे कसको हो? मसगँ एउटा करार गन ुर्होस ्र सारा
इ ाएललाई तपाईंकहाँ ल्याउन मरेो हात तपाईंसगँ भएको तपाईंले दखे् नहुुने छ ।” 13 दाऊदले जवाफ िदए, “रा ो, ितमीसगँ
एउटा करार गनछु । तर ितमी मलाई भटे्न आउँदा म ितमीबाट एउटा कुरा चाहन्छु, पिहले शाऊलकी छोरी मीकल नल्याएसम्म
ितमीले मरेो मखु हनेर् पाउने छैनौ ।” 14 त्यसपिछ दाऊदले यसो भन् दै शाऊलका छोरा ईश् बोशतेकहाँ दतूहरू पठाए, “मलाई मरेी
पत् नी मीकल दऊे, जसलाई मलैे सय जना प लश् तीको खलडीको मलू्य ितरें ।” 15 त्यसलैे ईश् बोशतेले मीकललाई लन पठाए
र ितनलाई ितनको पित लशैका छोरा प ल्तएलकहाँबाट ल् याए । 16 ितनको पित रुँद-ैरुँदै ितनसगँै गए र बहूरीमसम्म ितनलाई
पछ् याए । तब अबनरेले ितनलाई भन,े “अब घर फकर् ।” त्यसलैे ितनी फक । 17 अबनरेले इ ाएलका धमर्-गरुहरूिसत यसो
भनरे कुरा गरे, “िवगतमा तपाईंहरूले दाऊदलाई आफ् ना राजा बनाउने यास गद हुनहुुन् थ् यो । 18 अब यो काम गन ुर्होस ् ।
िकनिक परम भलुे दाऊदिसत यसो भनरे बोल् नभुएको छ, 'म आफ् ना मािनसहरूलाई प लश् तीहरूका हात र ितनीहरूका सबै
श कुा हातबाट मरेो दास दाऊदको हात ारा नै बचाउने छु' ।” 19 अबनरे आफैले पिन बने्यामीनका मािनसहरूसगँ क् तगत
रूपले कुरा गरे । त्यसपिछ इ ाएल र बने्यामीनका सम्पणूर् घरानाले गनर् इच्छा गरेका सबै कुरा बताउन अबनरे दाऊदसगँ कुरा
गनर् हे ोनमा गए । 20 जब अबनरे र ितनका िबस जना मािनसहरू दाऊदलाई भटे्न हे ोनमा आइपगु,े तब दाऊदले ितनीहरूका
िन म्त भोज तयार गरे । 21 अबनरेले दाऊदलाई सिवस्तार बताए, “हे मरेो मा लक राजा, म उठेर सबै इ ाएललाई तपाईंकहाँ
ल्याउने छु, तािक ितनीहरूले तपाईंसगँ करार बाँधनु ्र सबमैािथ तपाईंले इच्छा गन ुर्भएबमोिजम तपाईंले शासन गनर् सक् नभुएको
होस ्।” यसलैे दाऊदले अबनरेलाई पठाइिदए र अबनरे शा न् तिसत िवदा भए । 22 त्यसपिछ दाऊदका िसपाहीहरू र योआब
लटुिपट गरेर आए र आफ् नो साथमा धरैे लटुका मालहरू ल्याए । तर अबनरेचािहं हे ोनमा दाऊदसगँ िथएनन ् । दाऊदले
ितनलाई पठाइसकेका िथए र अबनरे शा न्तसगँ िवदा भएका िथए । 23 जब योआब र ितनीसगँ भएका सबै फौज आइपगु,े तब
ितनीहरूले योआबलाई भन,े “नरेका छोरा अबनरे राजाकहाँ आए र राजाले ितनलाई शा न्तसगँ पठाउनभुएको छ र अबनरे
शा न्तसगँ िवदा भए ।” 24 तब योआब राजाकहाँ आए र भन,े “तपाईंले य के गन ुर्भएको छ? हने ुर्होस,् अबनरे तपाईंकहाँ
आए ! तपाईंले ितनलाई िकन पठाउनभुएको छ र ितनी गएका छन?् 25 नरेका छोरा अबनरे तपाईंलाई छल्न गनर् र तपाईंका
योजनाहरू र तपाईंले ग ररहकेा हरेक कुरा प ा लगाउन आएका होइनन ्र?” 26 जब योआब दाऊदकहाँबाट गए, तब ितनले
अबनरेको पिछ-पिछ दतूहरू पठाए र ितनीहरूले ितनलाई सीराको इनारबाट फकार्ए ल्याए, तर दाऊदलाई यो कुरा थाहा िथएन
। 27 जब अबनरे हे ोनमा फक, ितनीिसत गोप्य रूपले कुरा गनर्लाई योआबले ितनलाई िबच ढोकाको एकाितर लएर गए
। त् यहाँ योआबले ितनलाई पटेमा घोचे र ितनलाई मारे । यसरी योआबले आफ् नो भाइ असाहलेको रगतको बदला लए ।
28जब दाऊदले यस कुराको बारेमा सनु,े तब ितनले भन,े “नरेका छोरा अबनरेको रगतको सम्बन्धमा म र मरेो राज्य सदासवर्दा
परम भकुो साम ु िनद ष छौं । 29 अबनरेको मतृ्यको दोष योआब र ितनको बबुाको सारा घरानाको िशरमािथ नै परोस ् ।
योआबको प रवारमा घाउ-ख टरा हुने वा छालाको रोग हुने वा लङ्गडो वा ल ीको साहाराले िहडं्ने वा खानािवना भौंता रने
मािनस किहल्यै नटुटोस ् ।” 30 यसरी योआब र ितनका भाइ अबीशलैे अबनरेलाई मारे, िकनभने ितनले िगबोनको य ु मा
ितनीहरूका भाइ असाहलेलाई मारेका िथए । 31 दाऊदले योआब र ितनीसगँ भएका सबै मािनसलाई यसो भन,े “आफ्नो लगुा
च्यात, भाङ् ा लगाओ र अबनरेको मतृ शरीको साम ु िवलाप गर ।” दाऊद राजा मतृ् य ु ससं् कारको लस्करमा लासको पिछ-पिछ
िहडंे । 32 ितनीहरूले अबनरेलाई हे ोनमा गाडे । अबनरेको िचहानमा राजा ठुलो धरुु-धरुु रोए र सबै मािनसहरू पिन रोए ।
33 राजाले अबनरेको िन म्त िवलाप गरे र िगत गाए, “के अबनरेले मखूर्ले झैं मन ुर्पछर्? 34 ित ा हातहरू बाँिधएका िथएनन ्।
ित ा ख ु ाहरू साङ्लाले बाँिधएका िथएनन ्। एक जना मािनस अन्यायीको छोराको साम ु ढलझेैं, ितमी पिन ढल्यौ ।” फे र
एक पल् ट सबै मािनस ितनको िन म् त रोए । 35 िदन छदँा नै दाऊदललाई खान मनाउन सबे मािनस आए तर दाऊदले शपथ
खाए, “घाम नडुबसेम्म मलैे रोटी वा कुनै कुरा चाखें भने परमशे् वरले मलाई यो वा योभन्दा बढ्ता गन ुर्भएको होस ्।” 36 सबै
मािनसले दाऊदको िवलापलाई ख्याल गरे र यसले ितनीहरूलाई शन् न तलु्यायो । दाऊदले जे गरे त्यसले ितनीहरूलाई खसुी
तलु्यायो । 37 त्यसलैे नरेका छोरा अबनरेलाई मान इच्छा राजाको िथएन भन् ने सारा मािनस र सारा इ ाएलले बझुे । 38 राजाले
आफ् ना सवेकहरूलाई भन,े “आजको िदन इ ाएलमा एक जना शासक र महान ्मािनस मरेका छन ्भनी ितमीहरूलाई थाहा
छैन? 39 म अिभिषक् त राजा भएर पिन अिहले म कमजोर भएको छु । यी मािनसहरू, सरूयाहका छोराहरू म ित सा ै िनदर्यी
भएका छन ्। ितनको दषु् टता सहुाउदँो दण्ड परम भलुे ितनलाई िदनभुएको होस ्।”

4
1जब शाऊलका छोरा ईश् बोशतेले हे ोनमा अबनरेको मतृ्य ुभयो भनी सनु,े तब ितनको हातहरू कमजोर भए र सारा इ ाएल
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पीडामा पर् यो । 2 शाऊलका छोराका दईु जना मािनस िथए जो िसपाहरूका समहूहरूका कप् तानहरू िथए । एक जनाको नाउँ
बानाह र अकार्को नाउँ रेकाब िथयो, जो बने्यामीनको मािनस बरेोती रम् मोनका छोराहरू िथए (िकनभने बरेोतलाई बने्यामीनको
िहस् सा ठािनन्छ, 3 र बरेोतीहरू िग मैमा भागरे गए र आजसम्म पिन ितनीहरू त्यहीं बिसरहकेा छन ् ।) 4 शाऊलका छोरा
जोनातनका एक जना छोरा िथए जसको खु ो लङ्गडो िथयो । ियजरेलबाट शाऊल र जोनाथनको खबर आउँदा ितनी पाँच
वषर्का िथए । भाग् नलाई ितनको धाईले ितनलाई बोिकन ्। तर ितनी दौडदँै गदार्, जोनाथनका छोरा खसे र लङ्गडो भए । ितनको
नाउँ मपेीबोशते िथयो । 5 त्यसलैे बरेोती रम् मोनका छोराहरू रेकाब र बानाह िदनको चक घाममा ईश् बोशतेको घरितर जान िहडंरे
मध्यन्हमा आराम ग ररहदँा ितनको घरमा पगुे । 6 ढोकाको स् ी पाले गहू ँ ओसाद गदार् मस् त िनदाएकी िथइन ्र रेकाब र बानाह
िबस्तार िहडंे र ितनलाई पार गरेर गए । 7 यसरी ितनीहरू घरिभ पसपेिछ, ितनी आफ्नो कोठाको ओ ानमा प ल्टरहकेो बलेा
ितनीहरूले ितनलाई आ मण गरे र ितनलाई मारे । त्यसपिछ ितनीहरूले ितनको टाउको काटे र बोकेर रातभ र अराबाितर जाने
बाटो िहडंे । 8 ितनीहरूले ईश् बोशतेको टाउको हे ोनमा दाऊदकहाँ ल्याए र ितनीहरूले राजालाई भन,े “हेन् ुर्होस,् यो तपाईंको
जीवन लन खोज् ने तपाईंको श ु शाऊलका छोरा ईश् बोशतेको टाउको हो । आज परम भलुे शाऊल र ितनका सन्तानहरूको
िवरु मा हा ो मा लक राजाको बद् ला लनभुएको छ ।” 9 दाऊदले बरेोती रम् मोनका छोराहरू रेकाब र बानाहलाई जावफ
िदए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, जसले मरेो जीवन हरेक कष् टबाट बचाउनभुयो, 10 जब
कसलैे मलाई त्यसले शभुखबर ल्याउदँछै भन् ने ठानी 'हने ुर्होस,् शाऊल मरेको छ,' भन् यो, मलैे त्यसलाई समातें र िसक्लगमा
मारें । त्यसको खबरको िन म्त मलैे त्यसलाई त्यो इनाम िदएँ । 11 झन दषु् ट मािनसहरूले एक जना िनद ष क् तलाई आफ्नो
घरमा आफ्नै ओ ानमा मादार्, के मलैे ितमीहरूको हातबाट त्यसको रगतको बद ला लएर ितमीहरूलाई पथृ्वीबाट नहटाउ?ँ”
12 त्यसपिछ दाऊदले जवान मािनसहरूलाई हुकुम गरे र उनीहरूले ितनीहरूलाई मारे अिन ितनीहरूका हातहरू र खु ाहरू
काटेर हे ोनको तलाउनरे झणु् ाए । तर ितनीहरू ईश् बोशतेको टाउकोलाई लए र त् यसलाई हे ोनमा अबनरेको िचहानमा गाडे
।

5
1 त्यसपिछ सबै इ ाएल हे ोनमा दाऊदकहाँ आए र भन,े “हेन् ुर्होस,् हामी तपाईंकै मास ु र हड् डी हौं । 2 केही समयअिग जब

शाऊल हामीमािथ राजा िथए, तब तपाईंले नै इ ाएलको फौजको नतेतृ्व गन ुर्भयो । परम भलुे तपाईंलाई भन् नभुयो, 'तैंले नै मरेा
इ ाएल इ ाएलको गोठालो गन छस ्र त ँ नै इ ाएलमािथ शासक हुने छस'् ।” 3 त्यसलैे इ ाएलका सबै धमर्-गरुुहरू राजाकहाँ
हे ोनमा आए र राजा दाऊदले परम भकुो साम ु ितनीहरूसगँ करार गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके
गरे । 4 दाऊदले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी ितस वषर्का िथए र ितनले चा लस वषर्सम्म राज् य गरे । 5 ितनले हे ोनमा सात वषर् छ
मिहना राज् य गरे र सबै इ ाएल र यहूदामा ते ीस वषर् राज् य गरे । 6 राजा र ितनका मािनसहरू त्यस ठाउँका बािसन्दाहरू अथार्त ्
यरूशलमेका यबसूीहरूका िवरु लड्न गए । ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाईं यहाँ आउनभुयो भन,े अन्धा र लङ्गडाले नै
फकार्इिदने छन।् दाऊद यहाँ आउन सक्दनै ।” 7 तापिन, दाऊदले िसयोनका िकल्ला कब्जा गरे, जनु अिहले दाऊदको सहर
हो । 8 त्यित नै बलेा दाऊदले भन,े “यबसूीहरूलाई आ मण गनहरूले 'लङ्गडा र अन्धाकहाँ’ पगु् न पानीको नालीबाट जाने
छ जो दाऊदका श हुरू हुन ्।” यसलैे मािनसहरूले भन्छन,् “'अन्धा र लङ्गडाहरू' दरबारमा वशे गन ुर्हुदँनै ।” 9 त्यसलैे
दाऊद त्यो िकल्लामा बसे र यसलाई दाऊदको सहर भिनयो । ितनले यसलाई गाराहरूदे ख िभ सम्म नै िकल्लाबन्दी गरे ।
10 दाऊद धरैे श शाली भए िकनभने परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो । 11 त्यसपिछ टुरोसका राजा
हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए अिन दवेदारुका काठहरू, डकम हरू र िसकम हरूलाई पिन पठाए । ितनीहरूले दाऊदको
िन म्त महल बनाए । 12 परम भलुे आफूलाई इ ाएलमािथ राजाको रूपमा स्थािपत गन ुर्भएको िथयो भनी दाऊदले जान् दथे र
उहाँले आफ् ना मािनस इ ाएलको खाितर ितनको राज्यलाई उच् च पान ुर्भएको िथयो । 13 दाऊदले हे ोन छोडे र यरूशलमेमा
आए, त् यसपिछ ितनले यरूशलमेमा अरू धरैे उपपत् नीहरू र पत् नीहरू ल्याए र ितनका अरू धरैे छोराहरू र छोरीहरू जन्मे ।
14 यरूशलमेमा जन्मकेा ितनका छोराछोरीका नाउँ यीनै िथएः शम्मअू, शोबाब, नातान, सोलोमन, 15 ियभार, इलीशअू, नपेगे,
यापी, 16एलीशामा, एल्यादा र एलीपलेते । 17अब दाऊदलाई इ ाएलको राजा अिभषके ग रएको छ भनरे जब प लश् तीहरूले
सनु,े तब ितनीहरू सबै ितनलाई खोज् न गए । तर दाऊदले यो सनुे र तल िकल्लामा गए । 18 प लश् तीहरू आएका िथए र रपाईको
बसेीमा छ रएका िथए । 19 त्यसपिछ दाऊदले परम भसुगँ सहायता मागे । ितनले भन,े “के म प लश् तीहरूलाई आ मण गरूँ?
के तपाईंले मलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदनहुुन्छ?” पमर भलुे दाऊदलाई भन् नभुयो, “आ मण गर,् िकनभने म िनश् चय नै
तलँाई प लश् तीहरूमािथ िवजय गराउने छु ।” 20 त्यसलैे दाऊदले बाल -पराजीमा आ मण गरे र त् यहाँ ितनले ितनीहरूलाई
परािजत गरे । ितनले भन,े “परम भु िवष्फोट हुने पानीको बाढीझैं मरेो साम ु मरेा श हुरूका िवरु िवष्फोट हुनभुएको छ ।”
त्यसलैे त्यस ठाउँको नाउँ बाल-पराजीम भयो । 21 प लश् तीहरूले त्यहाँ आफ् ना मतू हरू छोिडराखे अिन दाऊद र ितनका



5:22 238 २ शमएूल 7:3

मािनसहरूले ती लएर गए । 22 त् यसपिछ प लश् तीहरू फे र मािथ आए र फे र एक पटक रपाईो बसेीमा फै लएर बसे ।
23 त्यसलैे दाऊदले फे र पिन परम भसुगँ सहायता मागे र पमर भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “तैंले ितनीहरूलाई अडािगबाट
आ मण गन ुर् हुदँनै, तर ितनीहरूको पिछ ल्तरबाट फन्को मारेर लहरे-िपपलको जङ्गलभएर ितनीहरूमािथ जाइलाग । 24जब
तैंले लहरे-िपपलको टुप्पाहरूमा हावा लाग्दा आउने परेडको आवाज सनु् छस,् तब फौजका साथमा आ मण गर ्। यसो गर ्
िकनभने तैंले प लश् तीहरू आ मण गन ुर्अिग परम भु जानभुएको हुनहुुने छ ।” 25 त्यसलैे परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझैं दाऊदले
गरे । ितनले प लश् तीहरूलाई िगिबनदे ख गजेरेितर जाने बाटोसम्म नै मारे ।

6
1 दाऊदले फे र पिन इ ाएलका चिुनएका सबै ितस हजार मािनसलाई एकसाथ भलेा पारे । 2 दाऊद उठे र यहूदाको

बालाबाट पमर भकुो सन्दकु ल्याउनलाई आफूसगँ भएका सबै मािनसलाई साथमा लएर गए, जसलाई सवर्शक क् तमान ्
परम भकुो नाउँ ारा पकुारा ग रन् छ जो करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ । 3 ितनीहरूले परम भकुो सन्दकुलाई एउटा नयाँ
गाडामा राखे । ितनीहरूले यसलाई अबीनादाबको घरबाट बािहर ल्याए, जनु डाँडामािथ िथयो । ितनका छोराहरू उज् जाह र
अिहयोले त् यो नयाँ गाडालाई ठेल् दै िथए । 4 ितनीहरूले परमशे् वरको सन्दकुसिहतको गाडालाई डाँडामा भएको अबीनादाको
घरबाट बािहर ल्याए । अिहयो सन्दकुको अिगअिग िहिंडरहकेा िथए । 5 तब दाऊद र इ ाएलका सबै घरानाले परम भकुो साम ु
काठका साधनहरू, वीणा, सारङ्गी,खैंजडीहरू, मदृङ्ग र झ्यालीहरू बजाउदँै उत्सव मनाउन थाले । 6जब ितनीहरू नाकोनको
खलामा आइपगु,े तब गोरुहरूले ठेस खाए, र उज् जाहले परमशे् वरको सन्दकु समात् नलाई आफ् नो हात पसारे र ितनले त् यो समाते ।
7 त्यसपिछ परम भकुो रस उज् जाहको िवरु द न्कयो । ितनको पापको कारणले परमशे् वरले ितनलाई त्यहाँ आ मण गन ुर्भयो
। उज् जाह त्यहाँ नै परमशे् वरको सन्दकुनरे मरे । 8 दाऊद रसाए, िकनभने परम भलुे उज् जाहलाई आ मण गन ुर्भएको िथयो र
ितनले त्यस ठाउँलाई फारेस-उज् जाह भने । त्यस ठाउँलाई आज पिन फारेस-उज् जाह नै भिनन्छ । 9 दाऊद त्यस िदन परम भसुगँ
डराएका िथए । ितनले भन,े “परम भकुो सन्दकु मकहाँ कसरी आउन सक्छ?” 10 त्यसलैे दाऊदले परम भकुो सन्दकुलाई
दाऊदको सहरमा लान तत्पर भएनन ्। बरु, ितनले यसलाई िग ी ओबदे-एदोमको घरमा राखे । 11 पमर भकुो सन्दकु िग ी
ओबदे-एदोमको घरमा तीन मिहनासम्म र ो । त्यसलैे परम भलुे ितनलाई र ितनका सबै घरानालाई आिशष ्िदनभुयो । 12अब
दाऊद राजालाई भिनयो, “परमशे् वरको सन्दकुको कारणले परम भलुे एदोमको घर र ितनीसगँ भएका हरेक कुरामा आिशष ्
िदनभुएको छ ।” त्यसलैे दाऊद गए र ितनले परमशे् वरको सन्दकुलाई एदोमको घरबाट दाऊदको सहरमा आनन्द साथ ल्याए
। 13 जब परम भकुो सन्दकु बोक् नहेरू छ कदम अिग बढ् थ,े तब ितनले एउटा साँढे र एउटा पोसकेो बाछो ब ल चढाउँथे ।
14 पमर भकुो साम ु आफ् नो सारा श लगाएर दाऊद नाचे । ितनले सतूीको एपोद मा लगाएका िथए । 15 यसरी दाऊद
र इ ाएलका सबै घरानाले परम भकुो सन्दकु रमाहट गद र तरुही बजाउदँै लएर आए । 16 अब जब परम भकुो सन्दकु
दाऊदको सहरमा आयो, तब शाऊलकी छोरी मीकलले झ्यालबाट बािहर हे रन ्। परम भकुो साम ु दाऊद राजा उ ँ दै र नाँच्दै
गरेको ितनले दे खन ्। तब आफ् नो हृदयमा ितनले उनलाई घणृा ग रन ्। 17 ितनीहरू परम भकुो सन्दकु ल्याए र त् यसको िन म् त
दाऊदले तयार पारेका िबचको पालमा त् यसको आफ्नै ठाउँमा त् यो राखे । तब दाऊदले परम भकुो साम ु होमब ल र मलेब लहरू
चढाए । 18 जब दाऊदले होमब ल र मलेब लहरू चढाएर िसद्ध्याए, ितनले मािनसहरूलाई सवर्श मान ्परम भकुो नाउमँा
आिशष ् िदए । 19 त्यसपिछ ितनले सबै मािनसका माझमा, सम्पणूर् इ ाएलको िभडलाई परुुष र मिहला दवुलैाई एउटा रोटी,
एक डल्लो खजरू र एक झपु्पा िकसिमस बाँिडिदए । अिन सबै मािनस िवदा भए । त् यके व् य क् त उसको आफ् नै घरमा
फिकर् यो । 20 त्यसपिछ दाऊद आफ् नो प रवारलाई आिशष ्िदन फकर गए । शऊलकी छोरी मीकल दाऊदलाई भटे्न आइन ्र
भिनन,् “इ ाएलको राजाको आज कित ठुलो इज् जत भएको, जसले आफ्नो सिेवकाहरू र सवेकहरूको माझ िनलर्ज् ज रूपमा
आफूलाई िनववर्स् पान कुपा ले झैं आफैलाई िनवर्स् तलु्याए ।” 21 दाऊदले मीकललाई जवाफ िदए, “त्यो मलैे परम भकुो
साम ु गरें, जसले मलाई ित ा बबुा र ितनका सबै प रवारमािथ चनु् नभुयो, जसले मलाई परम भकुा मािनसहरू इ ाएलमािथ
अगवुा चनु् नभुयो । परम भकुो साम ु म आन न्दत हुने छु । 22म योभन्दा अझ धरैे अ िति त हुने छु र म मरैे आखँामा अपमािनस
हुने छु । तर ितमीले भनकेी यी सिेवकाहरू ारा नै मरेो इज् जत ग रने छ ।” 23 त्यसलैे शाऊलकी छोरी मीकलको मतृ्यकुो
िदनसम्म पिन कुनै सन्तान भएन ।

7
1 राजाले आफ्नो घर व स्थत गरेपिछ र ितनका व रप रका सबै श बुाट परम भलुे िव ाम िदनभुएपिछ, 2 राजाले नतान

अगमवक् तालाई भन,े “हेन् ुर्होस,् म दवेदारुको महलमा बिसरहकेो छु, तर परमशे् वरको सन्दकुचािहं पालको माझमा रिहरहकेो
छ ।” 3 त्यसपछी नातानने राजालाई भन,े “जानहुोस,् तपाईंको मनमा जे छ सो गन ुर्होस,् िकनभने परम भु तपाईंसगँ हुनहुुन्छ
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।” 4 तर त्यसै रात परम भकुो वचन नातानकहाँ यसो भनरे आयो, 5 “जा र मरेो दास दाऊदलाई भन,् 'परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 'के तैंले मरेो िन म्त बस् नलाई म न् दर बनाउने छस?् 6 िकनिक मलैे इ ाएलका मािनसलाई िम दशेबाट
ल्याएको िदनदे ख वतर्मान ्समयसम्म नै म म न् दरमा बसकेो छैन । बरु, म पालमा अथार्त ् पिव वासस्थानमा नै घिुमिहडंकेो
छु । 7 इ ाएलका सबै मािनस माझमा म घमुिफर गरेका सबै ठाउँमा, मरेा मािनस इ ाएलका रेखदखे गनर् मलै े िनय ु क् त गरेका
इ ाएलका कुनै पिन अगवुालाई मलैे किहलै यसो भनें र, “तैंले मरेो िन म्त िकन दवेदारुको म न् दर बनाएको छैनस?्” 8 अब
उ ान् त, मरेो सवेक दाऊदलाई यसो भन,् 'सवर्श मान ्परम भु भन् नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई खकर् बाट, भडेाहरूको पिछपिछ िहडं्न
छोडरे बोलाएँ, तािक तैंले मरेा मािनस इ ाएलाई शासन गन ुर्पछर् । 9 त ँ जहाँजहाँ गए तापिन म तसँगँै गएको छु । मलैे तरेा सबै
श लुाई तरेो सामनु् नबेाट नामटे पारेको छु । अब म तरेो नाउलँाई पथृ्वीका महान ्नाउहँरूजस्तै महान ्बनाउने छु । 10 म आफ् ना
मािनस इ ाएलको िन म्त एउटा स्थान िनय ु क् त गनछु र ितनीहरूलाई म त्यहाँ राख् ने छु, तािक ितनीहरू आफ्नै ठाउँमा बसोबास
गरुन ्र फे र समस् या नपरुन ्। दषु् ट मािनसहरूले पिहले गरेझैं फे र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गन छैनन ्। 11 जस्तो मरेा मािनस
इ ाएलका िन म्त न्यायकतार् हुनलाई मलैे आज्ञा गरेका िदनहरूदे ख नै ितनीहरूले ग ररहकेा िथए । अब तरेा सबै श बुाट म
तलँाई िव ाम िदने छु । यसको साथ,ै म परम भलुे तलँाई भन् छु िक म तरेो िन म्त एउटा घराना बनाउने छु । 12 जब तरेो िदन
परुा हुने छ र त ँ आफ् ना पखुार्हरूसगँ सतु् ने छस,् तब तपँिछको तरेो सन्तानलाई म खडा गन छु, जो तरैे शरीरबाट आउने छ र
म त्यसको राज्य स्थािपत गन छु । 13 त्यसलैे मरेो नाउकँो िन म्त एउटा म न् दर बनाउने छ र म त्यसको िसहंासनलाई सदाको
िन म्त स्थािपत गन छु । 14 म त्यको बबुा हुने छु र त्यो मरेो छोरा हुने छ । जब त्यसले पाप गछर्, तब म त्यसलाई मािनसका
लोरोले र मािनसका छोराहरूका कोरार्हरूले अनशुािसत गन छु । 15 तर मरेो करारको बफदारीताको त्यसलाई छोड्ने छैन,
जसरी मलैे त् यो शाऊलबाट िथएँ, जसलाई मलैे तरेो सामबुाट हटाएँ । 16 तरेो घराना र राज्य तरेो साम ु सदाको िन म्त सदुढृ ग रने
छ । तरेो िसहंसान सदाको िन म्त स्थािपत ग रने छ' ।” 17 नातानले दाऊदलाई भन,े र ितनले यी सबै वचन ितनला सनुाए र
ितनले उनलाई सम दशर्नबारे बताए । 18 त्यसपिछ राजा दाऊद िभ गए र परम भकुो साम ु बसे र यसो भन,े “हे परम भु
परमशे् वर, म को हु ँ र मरेो प रवार के हो र मलाई यहाँसम्म ल्याउनभुएको छ? 19 अब हे परम भु परमशे् वर, यो तपाईंको
द ृ ष् टमा सानो कुरा िथयो । हे परम भु परमशे् वर, तपाईंको सवेकको घरानामा धरैे समयपिछ हुन आउने कुराका बारेमा पिन
तपाईंले भन् नभुएको छ र भावी पसु् ताहरूका बारेमा मलाई कट गन ुर्भएको छ । 20 म दाऊदले तपाईंलाई अरू भन् न सक् छु र?
हे परम भु परमशे् वर, तपाईंको सवेकलाई तपाईंले िचन् नभुएको छ । 21 तपाईंको वचनको खाितर र तपाईंको आफ्नो उद् दशे् य
परूा गनर्लाई, तपाईंले यो ठुलो काम गन ुर्भएको छ र तपाईंको सवेकलाई त् यो कट गन ुर्भएको छ । 22 यसकारण, हे परम भु
परमशे् वर, तपाईं महान ् हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंजस्तो कोही पिन छैन र तपाईंबाहके कुनै परमशे् वर छैन, जस्तो हा ा आफ्नै
कानले हामीले सनुकेा छौं । 23 तपाईंको मािनस इ ाएलजस्तो कुन जाित छ, एउटा यस्तो जाित जसलाई तपाईं परमशे् वर
आफैं गएर छुटकारा िदनभुयो? तपाईंले यो गन ुर्भयो तािक तपाईंको आफ् नो नाउँ महान ् बनाउन, र तपाईंको दशेको िन म्त
डरलाग् दा कामहरू गनर् ितनीहरू तपाईंका मािनसहरू हुन सकुन ् । जाितहरूलाई र ितनीहरूका दवेताहरूलाई तपाईंले आफ् ना
मािनसहरूका सामबुाट धपाउनभुयो, जसलाई तपाईंले िम दशेबाट छुटकारा िदनभुयो । 24 तपाईंले इ ाएललाई सदाको िन म्त
आफ्नै मािनसको रूपमा स्थािपत गन ुर्भयो र तपाईं परम भु नै ितनीहरूका परमशे् वर हुनभुयो । 25 त्यसलैे अब, हे परम भु
परमशे् वर, तपाईंले आफ्नो सवेक र त्यसको घरानाको बारेमा गन ुर्भएको ितज्ञा सदाको िन म्त स्थािपत होस ्। तपाईंले जस् तो
भन् नभुएको छ त् यस् तै गन ुर्होस ्। 26 तपाईंको नाउँ सदासवर्दा महान ्होस,् तािक मािनसहरूले भननु,् 'सवर्श मान ्परम भु नै
इ ाएलका परमशे् वर हुनहुुन्छ' जित बलेा तपाईंको सकेम म, दाऊदको घराना तपाईंको साम ु स्थािपत हुन्छ । 27 िकनिक हे
सवर्श मान ् परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, आफ् नो सवेकको िन म् त तपाईंले एउटा घराना िनमार्ण गन ुर्हुने छ भनी तपाईंले
उसलाई कट गन ुर्भएको छ । यसलैे म तपाईंको सवेकले तपाईंसगँ ाथर्ना गन आटँ गरेको छु । 28 अब हे परम भु परमशे् वर,
तपाईं परमशे् वर हुनहुुन्छ र तपाईंका वचनहरू भरपदार् छन ्र तपाईंले आफ्नो सवेकलाई यो असल ितज्ञा गन ुर्भएको छ । 29अब
उ ान्त, आफ्नो सवेकको घरानालाई आिशष ्िदन शन् न हुनहुोस,् तािक तपाईंको साम ु यो सदा रिहरहोस ्। िकनिक हे परम भ,ु
तपाईंले यी कुराहरू भन् नभुएको छ र तपाईंको आिशष ्ले तपाईंको सवेकको घरानाले सदा आिशष ्पाउने छ ।

8
1यसपिछ यस् तो भयो, दाऊदले प लश् तीहरूलाई आ मण गरे र ितनीहरूलाई परास् त गरे । त्यसलैे दाऊदले मथेगे आमाहलाई

प लश् तीहरूको अधीनबाट लए । 2 त्यसपिछ ितनले मोआबलाई परास् त गरे र ितनीहरूका मािनसहरूलाई मदैानमा सतुाएर
एउटा डोरीले नापे । ितनले दईु नापिभ पनहरूलाई मारे र अक एक नापमा पनहरूलाई जीिवत राखे । त्यसलैे मआबीहरू
दाऊदका नोकरहरू भए र ितनलाई कर ितनर् थाले । 3 त् यसपिछ सोबाका राजा रहोबका छोरा हददजेरेले य ू े टस नदीनरे
आफ्नो शासन पनुस्थार्पना गनर्लाई या ा ग ररहदँा दाऊदले ितनलाई परास् त गरे । 4 दाऊदले ितनीबाट १,७०० रथहरू र िबस
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हजार पदैल िसपाही कब्जा गरे । दाऊदले सबै रथ तान् ने घोडाहरूको ढोडनसा का टिदए, तर आफूलाई एक सय रथहरू
मा राखे । 5 जब दमसकसका आरामीहरू सोबाका राजा हददजेरेलाई सहायता गनर् आए, तब दाऊदले बाइस हजार आरामी
परुुषलाई मारे । 6 तब दाऊदले दमसकसको आराममा छाउनी राखे र आरामीहरू ितनका नोकरहरू भए र ितनलाई कर ल् याए
। दाऊद जहाँजहाँ गए, त्यहाँत्यहाँ परम भलुे ितनलाई िवजय िदनभुयो । 7 दाऊद हददजेरेका सवेकहरूसगँ भएका सनुका
ढालहरू लए र ती यरूशलमेमा ल्याए । 8 हददजेरेका सहरहरू तबेह र बरेोतबैाट दाऊदले धरैे काँसा ल्याए । 9 दाऊदले
हददजेरेका फौजलाई दाऊदले परास् त गरेका िथए भनी जब हमातका राजा तोऊ सनु,े 10 तब तोऊले दाऊदलाई अिभवादन
गनर् र आिशष ् िदन आफ् नो छोरा योरामलाई पठाए, िकनभने दाऊदले हददजेरेसगँ य ु गरेका र ितनलाई परािजत गरेका िथए,
िकनभने हददजेरेले तोऊ िवरु य ु गरेका िथए । योरामले आफ् नो साथमा सनु, चाँदी र काँसाका सामानहरू ल्याए । 11 राजा
दाऊदले यी सामानहरू साथै ितनले कब्जा गरेका सबै जाितबाट लएका चाँदी र सनुलाई परम भकुो िन म्त अलग गरे, 12 ती
आराम, मोआब, अम् मोनका मािनसहरू, प लश् तीहरू, र अमालके साथै सोबाका राजा रहोबका छोरा हददजेरेबाट लटेुका
सामानहरू पिन । 13 दाऊदले ननुको बसेीमा अठार हजार अरामीहरूलाई िजतरे फकर् ंदा ितनको नाउँ चिचर्त भएको िथयो ।
14 ितनले एदोमका सबै ठाउँमा छाउनी तनैाथ गरे र सबै एदोमी ितनका सवेकहरू भए । दाऊद जहाँजहाँ गए त्यहाँत्यहाँ नै
परम भलुे िवजय िदनभुयो । 15 दाऊदले सारा इ ाएलभ र शासन गरे र ितनले आफ् ना सबै मािनसलाई न्याय र धािमर्कता दान
गरे । 16 सरूयाहका छोरा योआब सनेाका कमाण् डर िथए र अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 17 अहीतबूका
छोरा सादोक र अिबयाथारका छोरा अहीमलेके पजुारीहरू िथए र सरायाह शास् ी िथए । 18 यहोयादाका छोरा बनायाह करेती
र पलथेीहरूका मखु िथए र दाऊदका छोराहरू राजाका मखु्य अिधकृतहरू िथए ।

9
1 दाऊदले भन,े “के शाऊलको प रवारका कोही बाँकी छन,् जसलाई जोनाथनको खाितर म दया दखेाउन सक् छु?”

2 शाऊलको प रवारमा त्यहाँ सीबा नाम गरेका एक जना सवेक िथए, र उनीहरूले ितनलाई दाऊदकहाँ बोलाए । राजाले
ितनलाई सोध,े “के ितमी सीबा हौ?” ितनले जवाफ िदए, “हो हजरू, म तपाईंको सवेक ।” 3 त्यसलैे राजाले भन,े “के
शाऊलको प रवारमा कुनै व् य क् त बाँकी छैन जसलाई मलैे परमशे् वरको दया दखेाउन सक् छु?” सीबाले राजालाई जवाफ
िदए, “जोनाथनको अझै एउटा छोरा छन,् जो आफ् नो खु ाको लङ्गडा छन ्।” 4 राजाले ितनलाई भन,े “ितनी कहाँ छन?्”
सीबाले राजालाई जवाफ िदए, “हेन् ुर्होस,् ितनी लो-दबेारमा अम्मीएलका छोरा माकीरको घरमा छन ् ।” 5 त्यसपिछ राजा
दाऊदले मािनसहरू पठाए र ितनलाई लो-दबेारमा अम्मीएलका छोरा माकीरको घरबाट ल्याउन लगाए । 6 त्यसलैे शाऊलका
नाित, जोनाथनका छोरा मपीबोशते दाऊदकहाँ आए र दाऊदलाई आदर गनर् आफ् नो अनहुार भईुंमा घोप्टो पारे । दाऊदले भन,े
“ए मपपीबोशते ।” ितनले जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् म तपाईंको सवेक हु ँ ।” 7 दाऊदले ितनलाई भन,े “नडराऊ, िकनिक ित ो
बबुा जोनाथनको खाितर म ितमीलाई िनश् चय नै दया दखेाउने छु र ित ो हजरुबबुा शाऊलका सबै जिमन म ितमीलाई िफतार्
िदने छु र ितमी सधैं मरेो टेबलमा खाने छौ ।” 8 मपीबोशतेले िशर झकुाएर भन,े “तपाईंको दास के हो र, हजरूले मजस्तो
मरेको कुकुरजस्तोलाई िनगाह गन ुर्हुन्छ?” 9 त्यसपिछ राजाले शाऊलका सवेक सीबालाई बोलाएर ितनलाई भन,े “शाऊल र
ितनका प रवारका सबै थोक मलैे ित ो मा लकको नाितलाई िदएको छु । 10 ितमी, ित ा छोराहरू र ित ा सवेकहरूले ितनको
िन म्त जिमनमा खतेीपाती गन ुर्पछर् र ितमीले अन् नहरू कटानी गन ुर्पछर् तािक ित ो मा लकको नाितलाई खानलाई भोजन हुने
छ । िकनिक ित ो मा लकको नाित मपीबोशतेले सदबै मरेो टेबलमा खानपुछर् ।” यित बलेा सीबाका पन् जना छोरा र िबस
जना सवेकहरू िथए । 11सीबाले राजालाई भन,े “मरेा मा लक, हजरूले आफ् नो सवेकलाई आज्ञा गन ुर्भएको सबै कुरा हजरूको
सवेकले गन छ ।” राजाले थप,े “मपीबोशतेको बारेमा, राजाका छोरामध्ये एक जनाझैं ितनले मरेो टेबलबाट खाने छन ् ।”
12 मपीबोशतेको एक जना जवान छोरा िथए, जसको नाउँ मीका िथयो । सीबाका घरमा बस् ने सबै मपीबोशतेका सवेकहरू िथए
। 13 त्यसलैे मपीबोशते यरूशलमेमा बसे र ितनले सधैं राजाको टेबलमा खाए, य िप ितनको दवुै ख ु ा लङ्गडा िथए ।

10
1 पिछ यस् तो भयो, अम् मोनका मािनसहरूका राजाको मतृ्य ु भयो, र पिछ ितनका छोरा हाननू ितनको स ामा राजा भए

। 2 दाऊदले भन,े “ितनका बबुा नाहाशलेे मलाई दया दखेाएझै,ँ म नाहाशका छोरा हाननूलाई दया दखेाउने छु ।” त्यसलैे
दाऊदले ितनका बबुाको सम्बन्धमा हाननूलाई सान्त्वना िदन आफ् ना सवेकहरूलाई पठाए । ितनका सवेकहरू अम् मोनको
मािनसहरूको दशेमा पसे । 3 तर अम् मोनका मािनसहरूका अगवुाहरूलले आफ् ना मा लक हाननूलाई भन,े “के साँच् चै दाऊदले
तपाईंलाई सान्त्वना िदन मािनसहरू पठाएर तपाईंको बबुालाई आदर गद छन ्भनी तपाईं साँच् चै िवचार गन ुर्हुन् छ? के दाऊदले यो
सहरलाई नाश गनर् यसको जाससुी गनर् र यसलाई हनेर् ितनका सवेकहरूलाई पठाएका होइनन ्र?” 4 त्यसलैे हाननूले दाऊदका
सवेकहरूलाई समात,े ितनीहरूका दा ी आधा खौरे, ितनीहरूको जाँघसम्म ितनीहरूको पोशाक का टिदए र ितनीहरूलाई पठाए



10:5 241 २ शमएूल 11:15

। 5 जब ितनीहरूले यो कुरा दऊदलाई बताए, तब ितनले ितनीहरूलाई भटे्न मािनसहरूलाई पठाए, िकनिक यी मािनसहरू
सा ै ल ज् जत भएका िथए । राजाले भन,े “ितमीहरूको दा ी फे र नबढसेम्म यरीहोमा नै बस र त् यसपिच फकर् ।” 6 जब
अम् मोनका मािनसहरूले उनीहरू दाऊदको िन म्त दगुर् न्धत भएका िथए भन् ने थाहा पाए, अम् मोनका मािनसहरूले दतूहरू पठाए
र बथे-रहोब र सोबाका िबस हजार आरामी पदैल िसपाही, दश हजार िसपाहीसिहत माकाका राजा र बा हजार परुुषसिहत
तोबका मािनसहरूलाई भाडामा लए । 7 जब दाऊदले यसको बारेमा सनु,े तब ितनले योआब र िसपाहीहरूका सबै फौजलाई
पठाए । 8 अम् मोनीहरू बािहर िनस् के र आफ् नो सहरको ढोकामा य ु को मोचार् बाँध,े जबिक सोबा र रहोबका अरामीहरू, अिन
तोब र माकाका मािनसहरू भने ितनीहरूसगँै खलु्ला मदैानमा तनैाथ भए । 9 जब योआबले अगाडी र पछाडी दवुिैतरबाट
य ु को मोचार्ले आफूितर सामना गरेको दखे,े ितनले इ ाएलका केही उत्कृष् ट यो ाहरूलाई छाने र ितनीहरूलाई आरामीहरूको
िवरु प रचालन गरे । 10 ितनका बाँकी मािनसलाई ितनले आफ्नो भाइ अबीशकैो अधीनमा िदए र ितनले उनीहरूलाई बािहर
अम् मोनको फौज िवरु लड्नलाई पठाए । 11 योआबले भन,े “आरामीहरू मरेो िन म्त सा ै ब लयो भए भने ितमी अबीशै
मरेो उ ार गन ुर्पछर् । तर अम् मोनका फौज ित ो िन म्त िनकै ब लया भए भन,े म आउने छु र ित ो उ ार गन छु । 12 ब लयो
होओ, र हा ा मािनसहरू र हा ा परमशे् वरको सहरहरूका हामी आफूलाई ब लयो कट गरौं, िकनिक परम भलुे आफ् ना
मािनसका िन म् त जे असल हुन् छ सो गन ुर्हुने छ ।” 13 त्यसलैे योआब र ितनका फौजका िसपाहीहरू अरामीहरूका िवरु मा
य ु लड्न अिग बढ,े जो इ ाएलका फौजका साम ु भाग् न बाध्य भए । 14 जब अम् मोनको फौजले आरामीहरू भागकेो दखे,े
तब ितनीहरू पिन अबीशबैाट भागे र सहरमा फकर गए । तब योआब अम् मोनका मािनसहरूबाट फक र यरूशलमेमा आए
। 15 जब आरामीहरूले आफूहरू इ ाएल ारा परािजत भएको दखे,े तब उनीहरूले फे र आफूलाई एकसाथ भलेा पारे ।
16 त्यसपिछ हददजेरेले य ू े टस नदी पा रका आरामी सनेाहरूलाई पिन लन पठाए । उनीहरू हलेाममा आए र हददजेरका
फौजका कमाण् डर शोबाक ितनीहरूको अिगअिग गए । 17 जब दाऊदलाई यो कुरा भिनयो, तब ितनले सबै इ ाएललाई
एकसाथ भलेा गरे, यदर्न तरे र हलेाममा आइपगुे । तब आरामीहरूले आफूलाई दाऊदको िवरु मा य ु मोचार्मा खडा गराए र
ितनीिसत य ु लडे । 18 आरामीहरू इ ाएलको सामबुाट भागे र दाऊदले उनीहरूका रथका सात सय मािनस र चा लस हजार
घोडचढीलाई मारे । उनीहरूका फौजका कमाण् डर शोबक घाइते भए र त्यहीँ मरे । 19 जब हददजेरेका अधीनमा भएका सबै
राजाले आफू इ ाएल ारा परास् त भएको दखे,े तब उनीहरूले इ ाएलसगँ शा न्त सम्झौता गरे र ितनीहरूका अधीनमा भए ।
यसरी अरामीहरू अम् मोनका मािनसहरूलाई फेर सहायता गनर् डराए ।
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1 बसन्त ऋतमुा यस् तो भयो, यो समयमा राजाहरू सामान्यतया य ु मा जान्छन,् जसले गदार् दाऊदले योआब, ितनका

सवेकहरू र इ ाएलका सबै फौजलाई पठाए । ितनीहरूले अम् मोनका फौजलाई नाश गरे र रब्बालाई घराबन्दी गरे । तर
दाऊदचािहं यरूशलमेमा नै बसे । 2 त्यसलैे एक साँझ यस् तो भयो, दाऊद आफ्नो ओछ् यानबाट उठे र आफ् नो दरबारको छतमा
िहिंडरहे । त्यहाँबाट ितनले एक जना स् ीलाई दखेे जो नहुाइरहकेी िथइन,् र ती मिहला हदेार् सा ै सनु्दरी िथइन ् । 3 त्यसलैे
दाऊदले मािनसहरू बोलाए र ती स् ीलाई िचन् नहेरूलाई सोधे । कसलैे भन्यो, “के ियनी एलीआमकी छोरी बतशबेा र िह ी
उ रयाहकी पत् नी होइनन ्र?” 4 दाऊदले दतूहरू पठाए र ितनलाई ल्याए । ितनकहाँ उनी आइन ्र ितनी उनीसगँ सतु े (िकनिक
उनले आफूलाई रजस्वलाबाट भखर्रै मा श ु पारेकी िथइन)्। त् यसपिछ उनी आफ्नै घरमा फिकर् न ्। 5 ती स् ी गभर्वती भइन ्र
उनले दाऊदलाई खबर पठाइन ्र भिनन ्। उनले भिनन,् “म गभर्वती भएछु ।” 6 त्यसपिछ दाऊदले यआबलाई यसो भनरे खबर
पठाए, “िह ी उ रयाहलाई मकहाँ पठाऊ ।” त्यसलैे योआबले उ रयाहलाई दाऊदकहाँ पठाए । 7 जब उ रयाह आइपगु,े
तब दाऊदले योआब कस्ता छन,् फौज कस्तो छ र य ु कस्तो भइरहकेो छ भनी सोधपछु गरे । 8 दाऊदले उ रयाहलाई भन,े
“तल आफ्नो घरमा जाऊ र आफ्नो खु ा धोऊ ।” त्यसलैे उ रयाह राजाको दरबारबाट गए र राजाले उ रयाह गएपिछ ितनको
पिछपिछ उपहार पठाए । 9 तर उ रयाह राजाको दरबारको ढोकामा आफ्ना मा लकका सवेकहरूसगँै सतु े र ितनी तल आफ्नो
घरमा गएनन ्। 10 जब ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “उ रयाह तल आफ्नो घरमा गएनन ्।” दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “के
ितमी या ाबाट आएका होइनौ? ितमी तल आफ्नो घरमा िकन नगएको?” 11 उ रयाहले जवाफ िदए, “सन्दकु, इ ाएल र
यहूदा पालमा बिसरहकेा छन,् अिन मरेो मा लक योआब र मरेा म लकका सवेकहरू खलु् ला मदैानमा छाउनीमा छन ्। तब म
आफ् नो घरमा खान, िपउन र मरेो पत् नीसगँ सतु् नलाई कसरी जान?ु जस्तो तपाईं जीिवत हुनहुुन्छ, म यसो गन छैन ।” 12 त्यसलैे
दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आज पिन यहीं बस र म ितमीलाई भो ल पठाउने छु ।” त्यसलैे उ रयाह त्यस िदन र अक िदन
यरूशलमेमा नै बसे । 13 जब दाऊदले उनलाई बोलाए, उनले ितनको साम ु खाए र िपए र दाऊदले ितनलाई मत् याए । साँझमा
उ रयाह आफ्नो मा लकका सवेकहरूसगँै भएको आफ् नो ओछ् यानमा सतु् न गए । उनी तल आफ्नो घरमा गएनन ्। 14 त्यसलैे
िबहान दाऊदले योआबलाई प लखेे र यो उ रयाहको हातमा पठाए । 15 दाऊदले प यसो भनरे लखे,े “धरैे भयङ् कर
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य ु को अ पङ् तीमा उ रयाहलाई राख् न ू र त्यसबाट पिछ हट्न,ू तािक त्यसलाई हार ग रयोस ्र मा रयोस ्।” 16 त्यसलैे जब
योआबले सहरमािथको घरेाबन्धीलाई हरेे, तब ितनले लड्नलाई ब लयो श ु िसपाहीहरू छन ्भनी जानकेा ठाउँमा उ रयाहलाई
खटाए । 17 जब सहरका मािनसहरू बािहर िनस् के र योआबका फौजसगँ य ु लड,े तब दाऊदका केही िसपाहीहरू मरे र िह ी
उ रयाहलाई पिन त्यहीं मा रयो । 18 जब योआबले य ु को बारेमा हरेक खबर दाऊदलाई पठाए, 19 तब ितनले दतूहरूलाई
यसो भनरे आज्ञा िदए, “जब तैंले राजालाई य ु का बारेमा सबै कुराहरू भनरे िसद्ध्याउछँस,् 20 तब राजा रसाउन सक् छन ्र
ितनले भन् ने छन,् 'ितमीहरू य ु गनर् सहरको यित निजक िकन गयौ? के उनीहरूले पखार्लबाट काँड हान्छन ्भन् ने ितमीहरूले
जाननेौ? 21 यरूब-बसेतेका छोरा अबीमलेकेलाई कसले मार् यो? के एक जना स् ीले जाँतोको मािथल् को ढुङ्गा पखार्लबाट
खसालरे ितनी तबेसेमा मरेकी िथइनन?् ितमीहरू िकन पखार्लको यित निजक गयौ?' तब तैंले जवाफ िदनपुछर्, 'तपाईंको
दास िह ी उ रयाह पिन मरे' ।” 22 त्यसलैे त् यो दतू िवदा भयो र दाऊदकहाँ गयो र योआबले ितनलाई भन् न पठाएका हरेक
कुरा भिनिदए । 23 त्यसपिछ त् यो दतूले दाऊदलाई भन,े “सरुुमा हामीभन् दा श हुरू ब लया िथए । उनीहरू हामीमािथ खलु्ला
मदैानमा आए, तर हामीले उनीहरूलाई िभ पस् ने ढोकाितर नै फकार्यौं । 24 तब उनीहरूका काँड हान् नहेरूले पखार्ल मािथबाट
तपाईंका केही िसपाहीलाई काँड हाने र राजाका केही सवेक मा रए र तपाईंको दास िह ी उ रयाह पिन मा रए ।” 25 दाऊदले
त् यस दतूलाई भन,े “योआबलाई भन,् 'यसले ितमीलाई दःु खत नतलु्याओस,् िकनिक तरवारले एउटा वा अक लाई नष् ट पाछर्
। त् यो सहरको िवरु ित ो य ु अझ धरैे ब लयो पार र त् यसलाई नाश पार,' र ितनलाई उत्साह िदए ।” 26 जब उ रयाहको
पत् नीले आफ् नो पित उ रयाह मरेको खबर सिुनन,् तब आफ्नो पितको िन म्त ितनले गिहरो शोक ग रन ्। 27जब उनको िवलाप
परुा भयो, दाऊदले उनलाई आफ्नो दरबारमा ल्याउन लन पठाए र उनी ितनको पत् नी भइन ्र ितनको िनित एउटा छोरा जन्माइन ्
। तर दाऊदले गरेको कुराले परम भलुाई दःुखी तलु्यायो ।
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1 त्यसपिछ परम भलुे नातानलाई दाऊदकहाँ पठाउनभुयो । उनी ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “कुनै सहरमा दईु जना

मािनस बस्थे । एक जना धनी िथए र अक चािहं गरीब िथए । 2 धनी मािनसको ठुलो सखं्यामा भडेाबा ा र गाईवस्त ु िथए,
3 तर त्यो गरीब मािनसिसत भडेको एउटा पाठीबाहके केही पिन िथएन, जसलाई त् यसले िकनरे ल् याएको, र खवुाएर हुकार्एको
िथयो । त् यो उसगँ र उसका छोराछोरीसगँै हुक् य । यो पाठीले उसगँै खान्थ्यो, उसकैो कचौराबाट िपउँथ्यो, र उसकै काखमा
सतु्थ्यो र उसको छोरीजस्तै िथयो । 4 एक िदन त्यो धनी मािनसको घरमा एक जना पाहुना आए, तर ितनलाई खाना िदन
त्यो धनी मािनसले आफ्नो भडेाबा ा र गाईवस्त ु एउटा पश ु लन पिन इच्छुक भएन । बरु, त्यसले त्यो गरीब मािनसको
भडेाको पाठी लयो र त्यो आफ् नो पाहुनाको िन म्त पकाइिदयो ।” 5 दाऊद त्यो धनी मािनस ित रसले आगो भए र नातानसगँ
ज ङ्गए, “जस् तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, त् यो मािनस जसले यसो गर् यो त्यो मा रन योग्य छ । 6 त् यो पाठीको चार गणुा
त्यसले िफतार् गन ुर्पछर् िकनभने त्यसले यस्तो दषु् ट कुरा गरेको छ र त्यसले गरीब मािनसमाथ कुनै दया दखेाएन ।” 7 त्यसपिछ
नातानले दाऊदलाई भन,े “त्यो मािनस तपाईं नै हो ! परम भु इ ाएलका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई इ ाएलमािथ राजा
अिभषके गरें र मलैे तलँाई शाऊलको हातबाट बचाएँ । 8 मलैे तलँाई तरेो मा लकको घराना र तरेो मा लकका पत् नीहरूलाई
तरेो हातमा िदएँ । मलैे तलँाई इ ाएल र यहूदाको घराना पिन िदएँ । तर त्यसले नपगुकेो भए, मलैे तलँाई यसको अित रक् त
अरू धरैे कुरा िदने िथएँ । 9 त्यसलैे तैंले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब छ त्यही गरेर उहाँको आज्ञालाई िकन तचु् छ ठािनस?्
तैंले िह ी उ रयाहलाई तरवारले हार ग रस ् र त्यसको पत् नीलाई तरेो आफ् नै पत् नी हुनलाई लगकेो छस ् । तैंले अम् मोनको
फौजको तरवारले त्यसलाई मा रस ्। 10 त्यसलैे अब तरवारले तरेो घरानालाई किहल्यै छोड्ने छैन, िकनभने तैंले मलाई घणृा
गरेको छस ् र िह ी उ रयाहको पत् नीलाई तरेो आफ् नो पत् नीको रूपमा लएको छस ् ।' 11 परम भु भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म तरेो
आफ्नै घरानाबाट िवपद ्ल् याउने छु । तरैे आफ् नै आखँाको साम ु तरेा पत् नीहरूलाई म लने छु र ती तरेो िछमकेीलाई िदने छु, र
िदनको उज् यालोमा त्यो तरेा पत् नीहरूिसत सतु् ने छ । 12 िकनिक तैंले आफ् नो पाप गोप् य रूपमा ग रस,् तर म यो सारा इ ाएलको
साम ु घामको उज्यालोमा गन छु’ ।” 13 तब दाऊदले नातानलाई भन,े “मलैे परम भकुो िवरु मा पाप गरेको छु ।” नातानले
दाऊदलाई जवाफ िदए, “परम भलुे तपाईंको पापलाई हटाइिदनभुएको छ । तपाईंलाई मा रने छैन । 14 तापिन, यो काम ारा
तपाईंले परम भलुाई तचु् छ तलु् याउनभुएको हुनाल,े तपाईंबाट जन्म ने बालकचािहं िनश् चय नै मान छ ।” 15 त्यसपिछ नातान
िवदा भए र घर गए । उ रयाहको पत् नीले दाऊदबाट जन्माएको बालकलाई परम भलुे हार गन ुर्भयो र त्यो गम्भीर िबरामी
भयो । 16 दाऊदले त् यो केटाको िन म् त परम भसुगँ िबन्ती गरे । दाऊद उपवास बसे र िभ गए र रातभ र भईुंमा प ल्टरहे ।
17 ितनका घरानाका ठुलाहरू उठे र ितनलाई भईुंबाट उठाउन ितनको छेउमा खडा भए, तर ितनी उठेनन ्र ितनले ितनीहरूसगँ
केही पिन खाएनन ्। 18 सातौं िदनमा त् यो बालक मर् यो । त् यो बालक मर् यो भनरे दाऊदका सवेकहरूले ितनलाई भन् न डराए,
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िकनिक ितनीहरूले भन,े “हने ुर्होस,् त् यो बालक जीिवतै हुदँा हामीले उहिँसत बोल् यौं र उहाँले हा ा कुरा सनु् नभुएन । हामीले
त् यो बालक मर् यो भन्यौं भन,े उहाँले आफूलाई के गन ुर्होला?” 19 तर जब दाऊदले आफ् ना सवेकहरूले आपसमा कानखेसुी
ग ररहकेो दखे,े तब बालक मरेछ भनी दाऊदले थाहा पाए । ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “के त् यो बालक मर् यो?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “त् यो मर् यो ।” 20 तब दाऊद भईुंबाट उठे र आफू नहुाए, आफूलाई तले घसे र आफ् ना लगुा फेरे
। ितनी परम भकुो पिव वासस्थानमा गए र त्यहाँ आराधना गरे र त् यसपिछ आफ् नो दरबारमा फकर आए । ितनले खाने
कुराहरू मागपेिछ, ितनीहरूले खाने कुरा िदए र ितनले खाए । 21 तब ितनका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “तपाईंले िकन यसो
गन ुर्भएको छ? त् यो बालक िजउँदो हुदँा तपाईं उपवास बस् नभुयो र रुनभुयो, तर जब बालक मर् यो, तब तपाईं उठ्नभुयो र
खानभुयो ।” 22 दाऊदले जवाफ िदए, “बालक जीिवत हुदँा म उपवास बसें र रोएँ । मलैे भनें, 'कसले जान्दछ कतै परम भु
अन ु ही हुनहुुने छ तािक बालक बाँच् न सकोस?्' 23 तर अब त्यो मर् यो, त्यसलैे म िकन उपवास बस् न?े के म त्यसलाई फे र
फकार्एर ल्याउन सक्छु र? म त्यसकहाँ जाने छु, तर त्यो मकहाँ फकर आउने छैन ।” 24 दाऊदले आफ् नी पत् नी बतशबेालाई
सान्त्वना िदए र उनकहाँ गए र उनीसगँ सतु े । पिछ उनले एउटा छोरा जन्माइन ् र त् यो बालककको नाउँ सोलोमन रा खयो ।
परम भलुे त् यसलाई मे गन ुर्भयो 25 र ितनको नाउँ यददीयाह राख् न ू भनी उहाँले नातान अगमवक् ता ारा सन्दशे पठाउनभुयो,
िकनभने परम भलुे ितनलाई मे गन ुर्भयो । 26 यित बलेा योआबले अम्मोनीहरूको रब्बाको िवरु य ु गरे र ितनले राजकीय
सहर कब्जा गरे । 27 त्यसलैे योआबले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए र भन,े “मलैे रब् बाको िवरु मा य ु लडकेो छु र मलैे सहरको
पानीको आपतु लाई कब्जा गरेको छु । 28 यसकारण बाँकी फौजलाई भलेा गन ुर्होस ्र यो सहर िवरु छआउनी हाल्नहुोस ्र
यसलाई कब्जा गन ुर्होस,् िकनिक मलैे त् यो सहर लएँ भन,े त् यसलाई मरेो नाउँ िदइने छ । 29 त्यसलैे दाऊदले सबै फौजलाई
एकसाथ भलेा गरे र रब्बाितर गए । ितनले त्यो सहरको िवरु य ु लडे र त् यो कब्जा गरे । 30 दाऊदले ितनीहरूका राजाको
िशरबाट िशरपचे लए, यसको तौल एक तोडा सनु िथयो, र त् यसमा बहुमलू् य पत् थरहरू िथए । त्यो िशरपचे दाऊदको आफ्नै
िशरमा लगाइयो । त् यसपिछ ितनले त्यस सहरको लटुका मालहरू ठुलो मा ामा लएर आए । 31 ितनले त्यस सहरमा भएका
मािनसहरूलाई लएर आए, र ितनीहरूलाई आराहरू, फलामको हितयारको र बन्चरोको कामहरू गनर् बाध्य पारे । ितनले
उनीहरूलाई इँटको भ ाहरूमा काम गनर् लगाए । दाऊदले अम् मोनका मािनसहरूका सबै सहरलाई यो मको काम गनर् लगाए
। तब दाऊद र सबै फौज यरूशलमे फक ।
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1 यसपिछ यस् तो भयो, दाऊदका छोरा अमनोन आफ्नी सनु्दरी झट्केली बिहनी तामार ित धरैे आकिषर्त भए, जो दाऊदका

अक छोरा अबशालोमकी आफ् नै बिहनी िथइन ।् 2अमनोन यित िनराश भए िक आफ् नी बिहनी तामारको कारणले ितनी िबरामी
परे । उनी कन्या िथइन,् र यसलैे उनलाई कुनै कुरा गनर् अमनोनलाई असम्भवजस्तै भयो । 3 तर अमनोनका एक जना िम
िथए जसको नाम योनादाब िथयो। ितनी दाऊदका दाजु िशमाहका छोरा िथए । योनादाब सा ै धतूर् मािनस िथए । 4 योनादाबले
अमनोनलाई भन,े 'ए राजकुमार, ितमी िकन हरेक िबहान िनराश हुन् छौ? के ितमी मलाई भन् दनैौ?” यसलैे अमनोनले ितनलाई
जवाफ िदए, “मरेो भाइ अबशालोमकी बिहनी तामारलाई म मे गछुर् ।” 5 तब योनादाबले ितनलाई भन,े “आफ् नो ओछ् यान
सिुतराख र िबरामी भएको बहाना गर । जब ित ो बबुाले ितमीलाई हनेर् आउँछन,् तब उनलाई भन, 'कृपया मलाई केही खाने
कुरा िदन र मरेो साम ु ती पकाउन कृपया मरेी बिहनी तामारलाई पठाइिदनहुोस,् तािक म त् यो हनेर् सकँू र त् यो उनको हातबाट खान
सकँू ।” 6 त्यसलैे अमनोन प ल्टबसे र िबरामी भएको बहाना गरे । जब राजा ितनलाई हनेर् आए, तब अमनोनले राजालाई भन,े
“कृपया, मरेी बिहनी तामारलाई मरेो िबरामीपनको िन म्त मरेो साम ु खाना बनाउन पठाइिदनहुोस ्तािक म उनको हातबाट खान
सकँू ।” 7अिन दाऊदले आफ्नो दरबारमा तमारलाई खबर पठाए, “अिहले ित ो दाजु अमनोनको घरमा जाऊ र ितनको िन म्त
खाना तयार पा रदऊे ।” 8 त्यसलैे तामार आफ् नो दाजु अमनोनको घरमा गइन ्जहाँ ितनी प ल्टरहकेा िथए । उनले िपठो लइन ्
र ितनले दखे् ने गरी िपठो मिुछन ्र उनले रोटी पकाइन ्। 9 उनले तावा लइन ्र ितनलाई रोटी िदइन,् तर ितनले खान इन्कार गरे ।
त् यसपिछ अमनोनले त्यहाँ भएका अरूलाई भन,े “हरेकलाई बािहर, मबाट टाढा पठाऊ ।” त्यसलैे हरेक व् य क् त बािहर गए ।
10 यसलैे अमनोनले तामारलाई भन,े “खाना मरेो कोठामा ल्याऊ तािक म ित ो हातबाट खान सकँू ।” यसलैे आफूले बनाएको
रोटी तामारले लइन ् र त् यो ितनका दाजु अमनोनको कोठािभ लिगिदइन ् । 11 जब उनले ितनकहाँ खाना ल्याएकी िथइन,्
तब ितनले उनको हात समाते र उनलाई भन,े “मरेी बिहनी, आऊ, मसगँ सतु ।” 12 उनले ितनलाई जवाफ िदइन,् “होइन,
मरेो दाज,ु मलाई कर नलगाउनहुोस,् िकनिक इ ाएलमा यस्तो कुनै कुरा गन ुर्हुदँनै । यस्तो घोर दषु् ट कुरा नगन ुर्होस ्। 13 मलैे
आफ् नो लाजबाट कसरी मकु् त हुन सक् छु र? तपाईंको बारेमा िन? तपाईं इ ाएलमा एक जना मखूर्जस्तै हुनहुुने छ । अब कृपया
राजासगँ कुरा गन ुर्होस,् िकनिक उहाँले मलाई तपाईंबाट अलग गन ुर्हुन् न ।” 14 तापिन अमनोनले उनको कुरा सनुनेन ्। ितनी
तामारभन्दा ब लया भएका हुनाल,े ितनले उनलाई समाते र ितनी उनीिसत सतुे । 15 त् यसपिछ अमनोनले तामारलाई अत्यान् तै
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घणृा गरे । ितनले उनलाई इच् छा गरेकोभन्दा पिन धरैे घणृा ितनले उनलाई गरे । अमनोनले उनलाई भन,े “उठ् र जा ।” 16 तर
उनले ितनलाई जवाफ िदइन,् “होइन! मलाई िनकाल् ने कुरा त ठुलो दषु् टता हो जनु तपाईंले मलाई गन ुर्भएको कुराभन्दा पिन
झन ्खराब कुरा हो ।” तर अमनोनले उनको कुरा सनुनेन ्। 17 बरु, ितनले आफ्नो क् तगत सवेकलाई बोलाए र भन,े “यो
स् ीलाई मबाट हटाओ र त् यसलाई िनकालपेिछ ढोका बन् द ग रदओे ।” 18 तब ितनको सवेकले उनलाई बािहर ल्यायो र
उनलाई िनकालपेिछ ढोका बन् द ग रिदयो । तामारले धरैे ब ु ादार लगुा लगाइरहकेी िथइन ्िकनभने राजाका कन्या छोरीहरूले
त्यसरी लगाउछँन ् । 19 तामारले आफ्नो टाउकोमा खरानी हा लन ् र आफ्नो लगुा च्याितन ् । उनले आफ्नो हात िशरमािथ
रा खन ् र उनी ठुलो सोरले रुँद ै िहडंरे गइन ् । 20 उनका दाजु अब्शालोमले उनलाई भन,े “के ित ो दाजु अमनोन ितमीसगँै
िथए? मरेी बिहनी, अब चपूचाप बस । ितनी ित ै दाजु हुन ्। यस कुरालाई मनमा नलऊे ।” त्यसलैे तामार आफ् नो दाजकुो
घरमा एक् लै बिसन ्। 21 तर जब राजा दाऊदले यी सबै कुरा सनु,े तब ितनी रसले चरु भए । 22 अब्शालोमले अमनोनलाई
केही पिन भननेन,् िकनिक ितनले आफ्नो बिहनीलाई जे गरेका िथए र ितनले जसरी आफ्नो बिहनी तामारलाई अपमान गरेका
िथए, त्यसको िन म्त अब्शालोमले ितनलाई घणृा गरे । 23 परुा दईु वषर्पिछ यस् तो भयो, अब्शालोमले ए ाइम निजकै रहकेो
बाल हासोरमा भडेको ऊन कि ए र अब्शालोमले राजाका सबै छोरालाई िनमन् णा िदए । 24 अब्शालोम राजाकहाँ गए र
भन,े “हेन् ुर्होस,् तपाईंको दासले भडेाको ऊन क न लगकेो छ । कृपया, राजा र उहाँका सवेकहरू हजरुका दासकहाँ सवारी
होस ् ।” 25 राजाले अब्शालोमलाई जवाफ िदए, “होइन, मरेो छोरो, हामी सबै जना जानहुुदँनै िकनभने ित ो िन म्त हामी
बोझ हुन्छौं ।” अब्शालोमले राजालाई िबन्ती गरे, तर ितनी गएनन।् बरु ितनले उनलाई आिशष ् िदए । 26 तब अब्शालोमले
भन,े “होइन भन,े मरेो दाजु अमनोनलाई मसगँ जान िदनहुोस ् ।” राजाले उनलाई भन,े “अमनोन ितमीसगँ िकन जाने िन?”
27 अब्शालोमले दाऊदलाई कर गरे, र ितनले अमनोन र सबै राजकुमारलाई उनीिसत जान िदए । 28 अब्शालोमले उनका
सवेकहरूलाई यसो भनरे आदशे िदए, “ध्यानपवूर्क सनु । जब अमनोनलाई म ले असर गनर् थाल्छ र जब म ितमीहरूलाई
भन् छु, ' अमनोनलाई आ मण गर,' तब त्यसलाई मार । नडराऊ । के ितमीहरूलाई मलैे आज्ञा गरेको होइन र? साहसी र
आ ँ टलो होओ?” 29 त्यसलैे अबशालोमका सवेकहरूले उनले आज्ञा गरेबमोिजम नै अमनोनलाई गरे । तब सबै राजकुमार
उठे र सबलैे आ-आफ्नो कच् चर चढे र भागे । 30 यसलैे यस् तो भयो, जब ितनीहरू बाटोमै िथए, तब दाऊदकहाँ यसो भन् ने
खबर आयो, “अब्शालोमले सबै राजकुमारलाई मरेका छन ्र त् यहाँ एक जना पिन बाँचकेा छैनन ्।” 31 त्यसपिछ राजा उठे
र आफ्नो लगुा च्याते र भईुंमा पसारो परे । ितनका सबै सवेकले पिन आआफ्ना लगुा च्याते र छेउमा खडा भए । 32 दाऊदका
दाजु िशमाहका छोरा योनादाबले जवाफ िदए र भन,े “ितनीहरूले सबै जवानलाई मारेका छन ्भनकेा कुरामा मरेा मा लकले
िवश् वास नगन ुर्होस,् िकनिक अमनोन मा मरेका छन ्। अमनोनले अब्शालोमकी बिहनी तामारलाई द ु र्वहार गरेकै िदनदे ख
ितनले यो योजना बनाएका छन ् । 33 यसकरण मरेो मा लक राजाले यो खबरलाई राजाका सबै छोराहरू मरेका छन ् भनी
िवश् वास गनर्को िन म्त मनमा न लनहुोस,् िकनिक अमनोन मा मरेका छन ्।” 34 अब्शालोम भागे । रक्षक भएका एक जना
सवेकले हरेे र आफ् नो प श् चमितरको पहाडको बाटोमा धरैे जना मािनस आइरहकेो दखेे । 35 तब योनादाबले राजालाई भन,े
“हेन् ुर्होस,् राजकुमारहरू आउँदै छन ् । यो तपाईंको दासले भनजेस्तै हो ।” 36 अिन यस् तो भयो, जब ितनले बो लसके तब
राजकुमारहरू आइपगुे र ठुलो सोर गरे र रोए । राजा र ितनका सवेकहरू पिन धरुुधरुु रोए । 37 तर अब्शालोम भागे र गशरूका
राजा अम्मीहूदका छोरा तल्मकैहाँ गए । दाऊदले आफ् नो छोराको िन म्त हरेक िदन िवलाप गरे । 38 यसलैे अब्शालोम भागे
र गशरूमा गए, जहाँ ितनी तीन वषर्सम्म बसे । 39 दाऊद राजाको मनले अब्शालोमलाई भटे्न जाने ती इच् छा गर् यो, िकनिक
ितनी अमनोन र उनको मतृ्यकुो बारेमा सान्त्वना पाएका िथए ।

14
1 राजाको हृदयमा अब्शालोमलाई भटे्ने इच् छा जागछे भनी सरूयाहका छोरा योआबले बझुे । 2 योआबले तकोमा खबर

पठाए र एउटा ब ु मानी स् ीलाई ितनीकहाँ ल्याउन लगाए । ितनले उनलाई भन,े “कृपया ितमी शोकमा परेको बहाना गर र
शोकको लगुा लगाऊ । आफूलाई तले नलगाऊ, तर मरेको मािनसको िन म्त लामो समयदे ख शोकमा परेकी स् ीजस्तो होऊ
। 3 अिन राजाकहाँ जाऊ र ितनलाई मलैे बताएको कुरामा बारेमा बताऊ ।” यसरी उनले राजालाई भन् नपुन कुरा योआबले
उनलाई भने । 4 तकोकी ती स् ीले राजासगँ कुरा गदार्, उनले आफ् नो अनहुार भईुंमा घोप् टो पा रन ् र भिनन,् “हे महाराजा,
मलाई सहायता गन ुर्होस ् ।” 5 राजाले उनलाई भन,े “के खराबी भयो ?” उनले जवाफ िदइन,् “सत्य कुराचिहं म एउटी
िवधवा हु ँ र मरेा पित म रसकेका छन ् । 6 म तपाईंको दासीका दईु जना छोरा िथए र ितनीहरू खतेमा एक-आपसमा झगडा
गरे र ितनीहरूलाई छु ाउने त् यहाव कोही पिन िथएन । एउटाले अक लाई हार गर् यो र त्यसलाई मार् यो । 7 सारा कुल नै
तपाईंको दासीको िवरु मा उठेका छन ् र ितनीहरू भन्छन,् 'आफ्नो भाइलाई हार गन मािनसलाई हा ो हातमा समु्प, तािक
त्यसले मारेको आफ्नो भाइको जीवनको िन म्त मलू्य चकुाउन हामी त्यसलाई मानर् सकौँ ।' यसरी ितनीहरूले उ रािधकार
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पिन नष् ट पान छन ् । यसरी मलैे छोडकेो ब लरहकेो भङु् ोलाई ितनीहरूले िनभाउने छन ् र ितनीहरूले मरेो पितको िन म्त
पथृ्वीको सहतमा न नाम न त सन्तान नै छोड्ने छन ्। 8 राजाले ती स् ीलाई भन,े “आफ्नो घर जाऊ र ित ो िन म्त केही कुरा
गनर् म आदशे िदने छु ।” 9 तकोकी मिहलाले राजालाई जवाफ िदइन,् “हे मरेो मा लक महाराजा, सारा दोष म र मरेो िपताको
घरानामािथ परोस ्। महाराजा र उहाँको िसहंासन दोषरिहत होस ्। 10 राजाले जवाफ िदए, “कसलैे ितमीलाई कुनै कुरा भन्यो
भने त्यसलाई मकहाँ लऊे र त्यसले ितमीलाई फे र छुने छैन ।” 11 उनले भिनन,् “महाराजाले परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई
सम्झनभुएको होस,् तािक रगतको बदला लनलेे अब उसो नाश गन छैन तािक ितनीहरूले मरेो छोरालाई नाश गन छैनन ् ।
राजाले जवाफ िदए, “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ित ो छोराको िशरको एउटा कपाल पिन भईुंमा खस् ने छैन । 12 अिन
ती स् ीले भिनन,् “कृपया आफ्नो दासीलाई महाराजासगँ अरू एउटा कुरा गनर् िदनहुोस ्।” ितनले भन,े “भन ।” 13 त्यसलैे
ती स् ीले भिनन,् “तपाईंले परमश् वरका मािनसहरूका िवरु मा िकन यस्तो कुरा गन ुर्भएको छ? राजाले यसो भन् नहुुदँा उहाँ कुनै
दोषी क् तजस्तै हुनहुुन्छ, िकनभने राजाले आफ्नो िनवार्िसत छोरालाई िफतार् ल्याउनभुएको छैन । 14 िकनिक हामी सबै नै
मन ुर्पछर् र हामी जिमनमा पो खएको पानीजस्तै छौं, जसलाई फे र जम् मा पानर् सिकंदनै । तर परमशे् वरल जीवन लनहुुने छैन
। बरु, उहाँले धपाइएकाहरूलाई पनुस्थार्पना गन कुनै उपाय खोज्नहुुन्छ । 15 अब यो दखेरे म मरेो मा लक राजासगँ यो कुरा
गनर् आएको छु, िकनभने मािनसहरूले मलाई भयभीत तलु्याएका छन ्। तपाईंको दासीले मनमनै भिनन,् 'म अब महाराजािसत
कुरा गन छु । सायद महाराजाले आफ्नो दासीको बन्ती परुा ग रिदनहुुने छ । 16 सायद महाराजाले मरेो िबन् ती सनु् नहुुने छ
र परमशे् वरले हामीलाई िदनभुएको उ रािधकारबाट म र मरेो छोरोलाई नष् ट पान मािनसहरूको हातबाट मकु् त गन ुर्हुने छ ।'
17 त्यसपिछ तपाईंकी दासीले ाथर्ना ग रन,् 'हे परम भ,ु मरेो मा लक महाराजाका वचनले मलाई मकु् त गन ुर्भएको होस,्
िकनिक मरेो मा लक असल र खराब छु ाउनला परमश् वरको स्वगर्दतूजस्तै हुनहुुन्छ ।' परम भु तपाईंको परमशे् वर तपाईंसगँ
हुनभुएको होस ्।” 18 अिन राजाले जवाफ िदए र ती स् ीलाई भन,े “मलैे ितमीलाई सोध् ने कुनै पिन कुरा मबाट नलकुाऊ ।”
ती स् ीले जवाफ िदइन,् “हे मरेा मा लक महाराजा भन् नहोस ्।” 19 राजाले भन,े “के यी सबै कुराको पछाडी योआबको हात
छैन र?” ती स् ीले जवाफ िदइन,् “जस्तो तपाईं मरेो मा लक महाराजा जीिवत हुनहुुन्छ, मरेो मा लक महाराजाले भन् नभुएको
कुराबाट कोही पिन दाया वा बाँया लाग् न सक्दनै । तपाईंकी दासीले बोलकेो यी कुराहरू भन् न मलाई आज्ञा गन र बताउने
तपाईंको दास योआब नै िथए । 20 तपाईंको दास योआबले जे भइरहकेो छ त्यसको वाहलाई प रवतर्न गनर् यसो गरेका
हुन ् । मरेो मा लक परमशे् वरको स्वगर्दतूजस्तै ब ु मान हुनहुुन्छ र मलुकुमा भइरहकेा हरेक कुरा जान् नहुुन्छ ।” 21 राजाले
योआबलाई भन,े “हरे, म यो गन छु । तब जाऊ र त् यो जवान अब्शालोमलाई फकार्एर ल् याऊ ।” 22 त्यसलैे योआबले
राजा ित आदर र कृतज्ञता कट गनर् भईुंमा घोप् टो परे । योआबले भन,े “राजाले आफ्नो दासको िबन्ती परुा गन ुर्भएकोमा मलैे
मरेा मा लक महाराजा तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भनी मलैे आज थाहा पायो ।” 23 त्यसलैे योआब उठे, गशरूमा गए
र अब्शालोमलाई यरूशलमेमा िफतार् ल्याए । 24 राजाले भन,े “ऊ आफ्नै गरमा फक स,् तर उसले मरेो मखु हनेर् नआओस ्
।” त्यसलैे अब्शालोम आफ्नै घरमा गए तर राजाको मखु दखेनेन ्। 25 सारा इ ाएलमा नै आफ्नो सनु्दरताको िन म्त शसंा
ग रएको क् त अब्शालोमभन्दा अरू िथएन । ितनको िशरदे ख पाउसम्म नै ितनमा कुनै खोट िथएन । 26 जब ितनले हरेक
वषर्को अन् तमा ग ौं भएको हुनाले आफ्नो कपाल काट्थ,े तब ितनले आफ्नो कपाल तौलन्थे । यो लगभग दईु सय शकेेल हुन्थो,
जसलाई राजाको मानकअनसुारको तौल रा नािपन् थ् यो। 27 अब्शालोमका तीन छोरा र एक छोरी िथए, जसको नाउँ तामार
िथयो । ितनी सनु्दरी मिहला िथइन । 28 अब्शालोम राजाको मखु नहे रकन नै परुा दईु वषर् यरूशलमेमा बसे । 29 त्यसपिछ
अब्शालोमले आफूलाई राजाकहाँ पठाउनलाई योआबलाई बोलाए, तर योआब ितनीकहाँ आएनन ्। यसलैे अब्शालोमले दो ो
पटक खबर पठाए, तर योआब अझै आएनन ्। 30 त्यसलैे अब्शालोमले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “हरे, योआबको खते मरेो
खतको छेउमै छ र त्यहाँ उसको जौ छ । जाऊ र त् यसलाई आगो लगाइदऊे ।” अिन अब्शालोमका सवेकहरूले त्यो खतेमा
आगो लगाइिदए । 31अिन योआब उठे र अब्शालोमको घरमा ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “ित ा सवेकहरूले मरेो खतेमा
िकन आगो लगाइिदएका छन?्” 32 अब्शालोमले योआबलाई जवाफ िदए, “हरे, मलैे ितमीकहाँ यसो भनरे खबर पठाएँ,
'यहाँ आऊ, तािक ितमीलाई राजाकहाँ म यसो भन् नलाई पठाउन सकँू’ । ‘म गशरूबाट िकन आएँ? मलाई त अझै त्यहाँ हुन ु
नै असल हुन् छ। यसकारण अब म राजाको मखु हनेर् पाऊँ र म दोषी छु भने ितनले नै मलाई मारुन ् ।'” 33 त्यसलैे योआब
राजाकहाँ गए र ितनलाई भने । जब राजाले अब्शालोमलाई बोलाए, तब ितनी राजाकहाँ आए र राजाको साम ु भईुंमा िनहु रए
र राजाले अब्शालोमलाई चमु्बन गरे ।

15
1यसपिछ यस् तो भयो,अब्शालोमले आफ्नो िन म्त एउटा रथ र घोडाहरू र आफ्नो अिगअिग दौिडनलाई पचास जना मािनस

तयार पारे । 2 अब्शालोम िबहान सबरैे उठ्थे र सहरको ढोकाितर जाने बाटोमा खडा हुन्थे । जब कोही िववाद भएका क् त
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न्यायको िन म्त राजाकहाँ आउँथ्यो, तब अब्शालोमलले त्यसलाई बोलाउँथे र भन् थ,े “तपाईं कुन सहरबाट आउनभुएको हो?”
अिन त्यो मािनसले जवाफ िदन्थ्यो, “तपाईंको दास इ ाएलको एउटा कुलबाट हो ।” 3 त्यसलैे अब्शालोमले त्यसलाई भन् थ,े
“हने ुर्होस,् तपाईंको म ु ा असल र ठक छ तर तपाईंको म ु ा हनेर्लाई राजाले कसलैे श िदनभुएको छैन ।” 4अब्शालोमलले
थप्थ,े “मलाई यस दशेको न्यायकतार् बनाइिदएको भए हुन्थ्यो, तािक कुनै पिन म ु ा वा झगडा भएका हरेक मािनस मकहाँ
आउँथ् यो र म त्यसलाई न्याय िदलाउथँे ।” 5 यसलैे यस् तो भयो, जब कुनै पिन मािनस अब्शालोमलाई आदर गनर् आउँथ् यो,
तब अब्शालोमले आफ्नो हात काँधमा राख् थे र त्यसलाई अङ्गालो हाल् थे र त्यसलाई चमु्बन गथ । 6 राजाकहाँ न्यायको
िन म्त आउने सबै इ ाएलिसत अब्शालोमले यसरी नै व् यवहार गरे । यसरी अब्शालोमले इ ाएलका मािनसहरूका हृदय चोरे
। 7 चार वषर्को अन्तितर यस् तो भयो िक अब्शालोमले राजालाई भन,े “कृपया, मलैे हे ोनका परम भलुाई गरेको भाकल
परुा गनर् मलाई जान िदनहुोस ्। 8 िकनिक तपाईंको दासले अरामको गशरूमा बस्दा यसो भनरे एउटा भाकल गरें, “परम भलुे
मलाई यरूशलमेमा ल्याउनभुयो भन,े म परम भकुो आराधना गन छु ।” 9 त्यसलैे राजाले उनलाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ ।”
यसलैे अब्शालोम उठे र हे ोनमा गए । 10 तर अब्शालोमले इ ाएलका सबै कुलमा यसो भनरे जाससुहरू पठाए, “ितमीहरूले
तरुहीको आवाज सनु् ने िबि कै, ितमीहरूले यसो भन् न,ू “हे ोनमा अबशालोम राजा हुनभुयो' ।” 11अब्शालोमसगँै यरूशलमेका
दईु सय जना मािनस गए जसले िनमन् णा पाएका िथए । अब्शालोमले योजना गरेका कुनै कुरा पिन थाहा नपाई ितनीहरू
आफ् नो अज्ञानतामा गए । 12 अब्शालोमले ब लदान चाढाउँदा, उनले िगलोका अहीतोपलेलाई पिन बोलाए । ितनी दाऊदका
सल्लाहकार िथए । अब्शालोमको ष ान् बल िथयो, िकनिक अब्शालोमको पिछ लाग् ने मािनसहरूका सङ् ख् या िनरन् तर
बढ् दै िथयो । 13 दाऊदकहाँ एक जना दतू यसो भन् दै आए, “इ ाएलका मािनसहरूका हृदयहरू अब्शालोमितर लागकेो छ
।” 14 त्यसलैे दाऊदले आफूसगँ यरूशलमेमा भएका आफ् ना सबै सवेकलाई भन,े “उठ र हामी भागौं न ता हामी कोही पिन
अब्शालोमबाट बाँच् ने छैनौं । तरुुन्तै जानलाई तयार होओ, न ता त्यसले हामीलाई चाँडै आ मण गन छ र त्यसले हामीमािथ
िवपद ्ल्याउने छ र तरवारले यो सहरलाई आ मण गन छ ।” 15 राजाका सवेकहरूले राजालाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईंका
दासहरू हा ो मा लक महाराजाले जे भन् नहुुन्छ सो गनर् तयार छन ्।” 16 राजा र ितनका सबै प रवार ितनीिसतै िवदा भए, तर
दरबारको रेखदखे गनर् दश जना उपपत् नीलाई राजाले छोिडराखे । 17 राजा र ितनीसगँ भएका सबै मािनस बािहर गएपिछ,
ितनीहरू अ न्तम घरमा रोिकए । 18 ितनका सबै फौज ितनीसगँै िहडंे र सबै करेतीहरू, पलेथेीहरू र िग ीहरू गरी गातबाट
ितनलाई प ाउने छ सय जना मािनसहरू ितनको अिगअिग गए । 19 तब राजाले िग ी इ लैाई भन,े “ितमी िकन हामीसगँ
आउँछौ? फकर् र राजासगँै बस, िकनिक ितमी परदशेी र िनवार्िसत छौ । ित ो आफ्नै ठाउँमा फकर् । 20 िकनिक ितमी भखर्र
मा आएका हौ । ितमीलाई हामीसगँै भौंता रन म िकन लगाउछु र? म कहाँ जाँद ै छु भन् ने मलाई नै थाहा छैन । त्यसलैे फकर्
र ित ा गाउलँे िम हरूलाई फकार्एर लजैाऊ । बफदारीता र िवश् वासनीयता ितमीसगँै रहोस ्।” 21 तर इ लैे राजालाई जवाफ
िदए र भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र जस् तो मरेो मा लक महाराजा जीिवत हुनहुुन्छ, मनर् वा बाँच् ने जसेकैु परोस ्
हजकुो दास मरेो मा लक महाराजा जनु ठाउँमा जहाँ जानहुुन्छ त्यहीं नै जाने छ ।” 22 त्यसलैे दाऊदले इ लैाई भन,े “अिग
बढ, हामी िनरन् तर बस ।” त्यसलैे िग ी इ ै राजा, ितनका सबै मािनस र सबै प रवार सगँसगँै िहडंे । 23 राजाले िक ोनको
बसेी तदार् दशेभ रका सबै मािनस धरुुधरुु रोए र सबै मािनस पिन राजासगँै पा र तरे । सबै मािनस उजाडस् थान जाने बाटोसम्म
गए । 24 परमशे् वरको करारको सन्दकु बोक् ने सबै लवेीसिहत सादोक पिन िथए । ितनीहरूले परमशे् वरको सन्दकुलाई भईुंमा
राखे र त् यसपिछ अिबयाथार ितनीहरूसगँै सहभागी भए । सबै मािनस सहरबाट बािहर नआएसम्म ितनीहरूले पख । 25 राजाले
सादोकलाई भन,े “परमशे् वरको सन्दकुलाई सहरमा नै फकार्एर लजेाऊ । मलैे परम भकुो द ृ ष् टमा िनगाह पाएँ भन,े उहाँले
मलाई यहाँ फकार्एर ल्याउनहुुने छ र सन्दकु र उहाँ बस् नहुुने ठाउँ मलाई फे र दखेाउनहुुने छ । 26 तर उहाँले यसो भन् नहुुन्छ भन,े
'तसँगँ म शन् न छैन,' हरे, म यहाँ छु, उहाँलाई जे असल छ सो उहाँले मलाई गन ुर्भएको होस ्।” 27 राजाले सादोक पजुारीलाई
यसो पिन भन,े “के ितमी दश होइनौ? सहरमा शा न्तसगँ फकर् र ित ा दईु छोरा, ित ा छोरा अहीमास र अिबयाथारका छोरा
जोनाथन ित ो साथमा छन ्। 28 हरे, मलाई जानकारी िदनलाई ितमीबाट खबर नआएसम्म म अराबाको जघँारहरूमा प खर्ने छु
।” 29 त्यसलैे सादोक र अिबयाथारले परमशे् वरको सन्दकु यरूशलमेमा नै िफतार् ल्याए र ितनीहरू त्यहीं बसे । 30 तर दाऊद
खाली खु ाले िहडंरे रुँद ै जतैनूको डाँडाको उकालो चढे र ितनले आफ्नो िशर ढाकेका िथए । ितनीसगँ भएका हरेक मािनसले
आआफ्ना िशर ढाके र ितनीहरू रुँदै मािथ उकालो चढे । 31 कसलैे दाऊदलाई भन्यो, “अहीतोपले अब्शालोमसगँै ष ान्
गनहरूिसत छ ।” त्यसलैे दाऊदले ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु कृपा गरी, अहीतोपलेको सल्लाहलाई मखूर्तामा प रणत गन ुर्होस ्
।” 32 यस् तो भयो, जब दाऊद बाटोको टाकुरामा आइपगुे जहाँ परमशे् वरको आराधना ग रन्थ्यो, तब अरकी हुशै आफ्नो लगुा
च्यातरे िशरमा धलुो छरेर दाऊदलाई भटे्न आए, । 33 दाऊदले ितनलाई भन,े “ितमी मसगँ गयौ भन,े ितमी मरेो िन म्त बोझ
बन् ने छौ । 34 तर ितमी सहरमा फकर गयौ र अबशालोमलाई यसो भन्यौ भन,े 'जसरी म िवगतमा हजरुका बबुाको सवेक
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भएँ त्यसरी न,ै हे महाराजा, म हजरुको दास हुने छु,' तब ितमीले मरेो खाितर अहीतोपलेको सल्लाहलाई गोलमाल पानछौ ।
35 के ितमीसगँ सादोक पजुारी र अिबयाथार हुने छैनन ् र? त्यसलैे ितमीले दरबारमा राजाबाट ज-ेजे सनु्छौ सो कुरा ितमीले
पजुारी सादोक र अिबयाथारलाई भन् नपुछर् । 36 हरे, ितनीहरूका साथमा ितनीहरूका दईु छोरा सादोकका छोरा अहीमास र
अिबयाथारका छोरा जोनाथन छन ्। ितमीले सनुकेा सबै कुरा ितमीले ितनीहरूको माध्याम ारा मकहाँ पठाउन ू ।” 37 त्यसलैे
अब्शालोम सहरिभ आइपगुरे यरूशलमे वशे गदार् दाऊदका िम हूशै आए ।

16
1 दाऊद डाँडाको चचुरुोबाट अ लकित पर पगु्दा, मपीबोशतेको नोकर सीबा केही गधाहरू जीन-काठी कसरे दाऊदलाई

भटे्न आए । ितनमा दईु सयवटा रोटी, एक सय झपु् पा िकसिमस, नभेारा एक सय झपु् पा र एक मशक दाखम िथए । 2 राजाले
सीबालाई भन,े “ितमीले यी कुरा िकन लएर आयौ?” सीबाले जवाफ िदए, “गधाहरू राजाका घरानालाई सवार हुन, रोटी
र नभेाराका डल्लाहरू तपाईंका मािनसहरूले खान र दाखम चािह उजाडस् थानमा मिूछर्त हुनहेरूका लािग िपउनलाई हुन ्।”
3 राजले भन,े “त् यसो भए, ित ो मा लको नाित कहाँ छ?” सीबाले राजालाई जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् उनी यरूशलमेमा नै
बसकेा छन,् िकनिक, उनले भन,े 'इ ाएलको घरानाले आज मरेो बबुाको राज्य मलाई पनुस्थार्पना गन छन'् ।” 4 तब राजाले
सीबालाई भन,े “हरे, मपीबोशतेको अधीनमा भएका सबै कुरा अब ित ो भयो ।” सीबाले जवाफ िदए, “हे मरेो मा लक
महाराजा म न तासाथ हजरुको साम ु िनहु रन् छु । मलैे हजरुको द ृ ष् टमा िनगाह पाउन सकौं ।” 5 जब दाऊद राजा बहूरीमको
निजक पगु,े त्यहाँबाट एक जना मािनस शाऊलको कुलको गरेाका छोरा िशमी आयो । ऊ िहडं् दै गदार् उसले सराप् दै गयो ।
6 राजाको दाया र बायाितर फौजहरू र अङ्गरक्षकहरू भए तापिन उसले दाऊदलाई र राजाका अिधकारीहरूलाई ढङ्गाले
हान् यो । 7 िशमीले यसरी सराप,े “गइहाल, यहाँबाट िनस्की जा, त ँ दषु् ट, त ँ रक् तपात गन मािनस ! 8 तैंले शाऊलको घरानािभ
बगाएको रगतका लािग ितमीहरू सबलैाई परम भलुे जवाफ िदनभुएको छ, जसको ठाउँमा तैंले राज् य गरेको छस ्। परम भलुे
तरेो छोरा अब्शालोमलाई राज्य िदनभुएको छ । तरेो सवर्नाश भएको छ िकनभने त ँ रक् तपातको मािनस होस ्।” 9 त्यसपिछ
सरूयाहका छोरा अबीशलैे राजालाई भन,े “यो मरेको कुकुरले मरेो म लक महाराजालाई िकन सराप् न?े कृपया, पा र गएर
त्यसको टाउको काट्ने अनमुित मलाई िदनहुोस ।्” 10 तर राजाले भन,े “ए सरूयाहका छोराहरू ितमीहरूको मसगँ के सरोकार?
सायद परम भलुे न,ै 'दाऊदलाई सराप' भनरे त्यसलाई भन् नभुएको हुनाले त्यसले मलाई सराप् दै छ । अिन त्यसलाई 'ितमीले
राजालाई िकन सराप् दै छौ?' भनरे कसले भन् न सक्छ' ।” 11 त्यसलैे दाऊदले अबीशै र आफ् ना सबै सवेकलाई भन,े “हरे,
मरेो छोर, जो मरेो आफ्नै शरीरबाट जन्मकेो हो, त् यसले नै मलाई मानर् खोज् छ । यो बने्यािमनीले झन ्मरेो िवनाश भएको कित
धरैे इच्छा गलार्? त्यसलाई छोिडदऊे र त्यसले सरापोस,् िकनिक परम भलुे नै त् यसो गन आज्ञा त्यसलाई िदनभुएको छ ।
12 सायद ममािथ आइपरेको यो कष् ट परम भलुे हने ुर्हुने छ र आज त्यसले मलाई सरापकेोमा मलाई असल इनाम िदनहुुने
छ ।” 13 त्यसलैे दाऊद र ितनका मािनसहरू बाटोमा िहडं,े जबिक िशमीले डाँडाको अक प िहडं्द,ै सराप्द,ै धलुो छद र
ढुङ्गा हान्दै गए । 14 त्यसपिछ राजा र ितनीसगँ भएका सबै मािनस थिकत भए र ितनीहरू राती रोिकंदा ितनले आराम गरे ।
15 अब्शालोमको र ितनीसगँ भएका इ ाएलका सबै मािनसका बारेमामा, ितनीहरू यरूशलमेमा आए र अहीतोपले ितनीसगँै
िथए । 16 जब दाऊदका िम अरकी हूशै अब्शालोमकहाँ आए, तब हूशलैे अब्शालोमलाई भन,े “राजा अमर रहुन ्! राजा
अमर रहुन!्” 17 अब्शालोमले हूशलैाई भन,े “ित ो िम ितको ित ो बफदारीता यही हो? ितमी िकन ितनीिसत गएनौ?”
18 हूशलैे अब्शालोमलाई भन,े “होइन, बरु, परम भु र यी मािनसहरू र इ ाएलका सारा मािनसले जसलाई चनुकेा छन,् म
त् यही मािनसको हुने छु र उसिैसत म बस् ने छु । 19 साथ,ै मलैे कुन मािनसको सवेा गन ुर्? के मलैे ितनको छोराको उप स्थितमा
सवेा नगन ुर्? मलैे जसरी तपाईंको बबुाको साम ु सवेा गरेको छु त्यसरी नै म तपाईंको साम ु सवेा गन छु ।” 20 तब अब्शालोमले
अहीतोपलेलाई भन,े “हामीले के गन ुर्पछर् भन् ने बारेमा हामीलाई तपाईंको सल्लाह िदनहुोस ्।” 21अहीतोपलेले अब्शालोमलाई
जवाफ िदए, “जानहुोस,् तपाईंको बबुाले दरबारको सरुक्षा गनर् छोड्नभुएका तपाईंको बबुाका उपपत् नीहरूिसत सतु् नहुोस ्र तपाईं
आफ्नो बबुा ित दगुर्न्ध हुनभुएको छ भनी सारा इ ाएललाई थाहा हुने छ । तब तपाईंसगँ भएका सबकैो हात ब लयो हुने छ
।” 22 त्यसलैे ितनीहरूले दरबारको छतमा अब्शालोमको िन म्त पाल टाँगे र सारा इ ाएलले दखे् ने गरी अब्शालोम आफ्नो
बबुाका उपपत् नीहरूिसत सतुे । 23 अब ती िदनहरूमा अहीतोपलेले िदएको सल्लाह परमशे् वर स्वयम ्को मखुबाट मािनसले
सनुकेो जस्तै हुन्थ्यो । दाऊद र अब्शालोम दवुलै े अहीतोपलेको सल्लाहलाई त्यसरी नै लन्थे ।

17
1 त्यसपिछ अहीतोपलेले अब्शालोमलाई भन,े “अब म बा हजार मािनस छान् ने छु र म उठ्ने छु र दाऊदलाई आज राती नै

खदेने छु । 2 ितनी थिकत र कमजोर हुदँा नै ितनीकहाँ म पगु् ने छु र ितनलाई भयङ् कर ासमा पान छु । ितनीसगँ भएका मािनसहरू
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भाग् ने छन ्र म राजालाई मा आ मण गन छु । 3 दलुही आफ्नो दलुाहाकहाँ आएजस्तै सबै मािनसलाई म तपाईंकहाँ फकार्एर
ल्याउने छु र सबै मािनस तपाईंको अधीनमा शा न्तमा रहने छन ्।” 4 अहीतोपलेले भनकेो कुरा अब्शालोम र इ ाएलका सबै
धमर्-गरुुलाई मन पर् यो । 5 त्यसपिछ अब्शालोमले भन,े “अरकी हूशलैाई पिन बोलाऊ र उनले के भन्छन ् हामी सनुौं ।”
6 जब हूशै अब्बशालोमकहाँ आए, अब्बशालोमले उनलाई अहीतोपलेले भनकेा सबै कुरा बताइिदए र हूशलैाई सोध,े “के
हामीले अहीतोपलेले भनकेा कुरा गरौं? होइन भन,े हामीलाई तपाईंको सल्लाह भन् नहुोस ्।” 7 त्यसलैे हूशलैे अब्शालोमलाई
भन,े “अहीतोपलेले िदएका सल्लाह यस पटक ठक छैन ।” 8 हूशलैे थप,े “तपाईंले आफ्नो बबुालाई िचन् नहुुन्छ र उहाँका
मािनसहरू ब लया यो ाहरू छन,् ितनीहरू िततो छन,् र ितनीहरू मदैानका बच् चा खोिसएका भालहुरूजस्ता छन ् । तपाईंको
बबुा एक यो ा हुनहुुन्छ । उहाँ आज फौजसगँ सतु् नहुुने छैन । 9 हने ुर्होस,् यित बलेा उहाँ सायद कुनै खाडल वा अक ठाउँमा
लिुकरहनभुएको छ । आ मणको सरुुमा नै तपाईंका केही मािनसहरू मा रए भने सनु् ने जोसकैले भन् ने छन,् 'अब्शालोमसगँ
हुनहेरू माझ नरसहंार भएको छ ।' 10 त्यसपिछ िसहंको जस् तो हृदय हुने सबभैन्दा िसपाही पिन भयभीत हुने छ, िकनभने
तपाईंको बबुा वीर यो ा हुनहुुन्छ भनी सारा इ ाएलले जान् दछ र उहाँसगँ भएका मािनसहरू धरैे ब लया छन ् । 11 त्यसलैे
दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ ाएल तपाईंकहाँ भलेा भएर समु को बालवुा जि कै असखं्या हुनपुछर् र तपाईं स्वयम ् य ु
गनर् जानपुछर् भन् ने सल्लाह म तपाईंलाई िदन्छु । 12 त्यसपिछ हामीले उनलाई जहाँ भे ाए पिन उनमािथ जाइलाग् ने छौं र
जिमनमा शीत परेझैं हामीले उनलाई छोप् ने छौं । हामीले उनका मािनसहरू वा उनी स्वयम ्एउटालाई पिन जीिवत छोड्ने
छेनौं । 13 उनी सहरमा शरण लन्छन ्भन,े त् यस सहरमा सारा इ ाएलले डोरी ल्याउने छन ्र त्यहाँ एउटा सानो ढुङ्गा पिन
नभे टने गरी त् यसलाई हामी िघसारेर नदीमा झान छौं ।” 14 अिन अब्बशालोम र इ ाएलका मािनसले भन,े “आरकी हूशकैो
सल्लाह अहीतोपलेको सल्लाहभन्दा रा ो छ ।” परम भलुे अब्शालोममािथ िवनाश ल्याउनको िन म्त अहीतोपलेको सल्लाह
इन्कार गन िनश् चय गन ुर्भएको िथयो । 15 तब हूशलैे सादोक र अिबयाथार पजुारीहरूलाई भन,े “अहीतोपलेले अब्शालोम र
इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई यस् तो-यस् तो सल्लाह िदए, तर मलैे अरू नै सल्लाह िदएको छु । 16 अब चाँडो जाओ र दाऊदलाई
खबर गर । उनलाई भन, 'आज राती आराबाको जाँघरहरूमा छाउनी नलगाउनहुोस,् तर कुनै पिन उपायले पा र तन ुर्होस,् न
राजाका अिन उहाँको साथमा भएका सबै मािनस समते नाश पा रने छन'् ।” 17 यित बलेा जोनाथन र अहीमास एन-रोगलेको
पानीको मलूमा प खर्रहकेा िथए । ितनीहरूले जान् नपुन कुरा एक जना दासी गएर ितनीहरूलाई खबर गिथर्न,् िकनिक ितनीहरू
सहरिभ गएर दे खने जो खममा पनर् सक्दनैथे । जब खबर आउँथ्यो, तब ितनीहरू गएर राजालाई भन्थे । 18 तर योपल् ट एक
जना जवान मािनसले ितनीहरूलाई दखे्यो र अब्बशालोमलाई बतायो । त्यसलैे जोनाथन र अहीमास तरुुन् तै गए र बहू रममा
एक जना मािनसको घरमा आए जसको आगँनमा एउटा इनार िथयो, जसिभ ितनीहरू पसे । 19 ती मािनसकी पत् नीले त्यो
इनारको ढकनी ल् याइन ्र इनारको मखु ढािकन ्अिन त् यसमािथ िबस् कुन सकुाइन,् त्यसलैे इनारमा जोनाथन र अहीमास िथए
भनरे कसलैे थाहा पाएनन ्। 20अब्शालोमका मािनसहरू त्यो घरकी स् ीकहाँ आए र भन,े “अहीमास र जोनाथन कहाँ छन?्”
ती स् ीले भिनन,् “ितनीहरू नदी तरेर गाइसके ।” त्यसलैे ितनीहरूले व रप र हरेे र ितनीहरूलाई भे उन सकेनन,् तब ितनीहरू
यरूशलमे फक । 21 ितनीहरू गएपिछ जोनाथन र अहीमास इनारबाट बािहर िनस् के । उनीहरू दाऊद राजालाई खबर िदन
गए । ितनीहरूले उनलाई भन,े “उठ्नहुोस ्चाँडो नदी तन ुर्होस, िकनभने अहीतोपलेले तपाईंको बारेमा यस् तो-यस् तो सल्लाह
िदएका छन ्।” 22 त्यसपिछ दाऊद र ितनीसगँ भएका सबै मािनस उठे र ितनीहरूले यदर्न नदी तरे । िबहान उज् यालो हुदँासम्मा
तीमध् ये यदर्न तनर् बाँकी कोही पिन िथएन । 23 जब अहीतोपलेले आफ् नो सल्लाहको अनसुरण नभएको दखे,े उनले आफ्नो
गधामा जीन-लगाम कसे र िवदा भए । उनी आफ्नो सहरमा भएको घरमा गए, आफ्ना सबै कुरा िमलाए र आफूलाई झणु् डाए
। यसरी उनी मरे र आफ्नै बबुाको िचहानमा गािडए । 24 त्यसपिछ दाऊद महनोममा आए । अब्शालोमचाहीं र आफूिसत
भएका इ ाएलका सबै मािनसलाई लएर यदर्न नदी तरे । 25अब्बशालोमले योआबको स ामा अमासालाई फौजका कमाण् डर
बनाएका िथए । अमासा इश् माएली यतेरेका छोरा िथए, जो अबीगलेसगँ सतु े जो नाहाशकी छोरी र योआबकी आमा सरूयाहकी
बिहनी िथइ । 26 तब इ ाएल र अब्बशालोमले िगलादको जिमनमा छाउनी हाले । 27 जब दाऊद महनोममा आएका िथए,
अम् मोनीहरूको रब्बाका नाहाशका छोरा शोबी अिन लो-दबेारका अम् मीएलको छोरा माकीर र रोगे लमबाट आएका िगलादी
बिजर्ल्ललैे 28 सतु् ने ओ ान र ओड्ने कम्बलहरू, भाँडाहरू, जौको िपठो भटेुको अन् न, िसमी, दाल 29 मह, नौनी, भडेा र
दही ल्याए, तािक दाऊद र ितनीसगँ भएका मसिनहरूले खान सकुन ्। यी मािनसले भनकेा िथए, “मािनसहरू उजाडस् थानमा
भोकाएका, थिकत, र ितखार्एका छन ्।”

18
1 दाऊदले आफूसगँ भएका िसपाहरूको ग न्त गरे र ितनीहरूमािथ हजारका कप् तानहरू र सयका कप् तानहरू िनयकु् त गरे

। 2 त्यसपिछ दाऊदले एक ितहाइ िसपाहीलाई योआबको अधीनमा, अक एक ितहाइलाई सरूयहाहका छोरा योआबका
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भाइ अबीशकैो अधीनमा, र अक एक ितहाइलाई िग ी इ कैो अधीनमा पठाए । राजाले फौजलाई भन,े “म आफै पिन
ितमीहरूसगँ नै जाने छु ।” 3 तर मािनसहरूले भन,े “तपाईं य ु मा जान ु हुदँनै, िकनिक भाग्यौं भन,े ितनीहरूले हा ो वास् ता गन
छैनन ्वा हामी आधा नै मरे पिन ितनीहरूले वास् ता गन छैनन ्। तर तपाईं त हामीजस् ता दश हजार बराबर हुनहुुन्छ ! यसकारण
तपाईं हामीलाई सहरबाट नै सहायता गनर् तयार हुनहुोस ्।” 4 त्यसलैे राजाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीहरूलाई जे उ म
लाग्छ म त्यही गन छु ।” जब सबै फौज सय र हजारको सङ् ख् यामा िनस् केर गए, तब राजाचािहं सहरको ढोकामा खडा भए ।
5 राजाले योआब, अबीशै र इ लैाई आज्ञा िदए, “त्यो जवान केटा अब्शालोमिसत मरेो खाितर कोमलतासाथ वहार गर ।”
राजाले अब्शालोमको बारेमा कप् तानहरूलाई यस्तो आज्ञा िदएका छन भ्नी सबलैे सनुे । 6 त्यसलैे फौज गाउमँा इ ाएलको िवरु
लड्न गए । लडाइँ इ ाइमको जङ्गलमा फै लयो । 7 दाऊदका िसपाहीहरूका साम ु त् यहाँ इ ाएलका फौजलाई परास् त भयो
। त्यस िदन त्यहाँ यित ठुलो नरसहंार भयो िक िबस हजार मािनसहरू मा रए । 8 लडाइँ सारा गाउभँ र नै फै लयो र तरवारले
भन्दा पिन धरैे जङ्गलले नै मािनसहरूलाई नाश पार् यो । 9अब्शालोमले दाऊदका केही िसपाहीलाई भटेे । अब्शालोम आफ्नो
खच् चरमा सवार िथए र त् यो खच् चर बाक् लो हाँगा भएको फलाँटको ठुलो रुखमिुनबाट गयो र ितनको टाउको रुखका हाँगाहरूमा
नै अ ड्कयो । ितनले चढकेा खच् चर िहिंडरहदँा ितनीचािहं आकाश र जिमनको िबचमा झु ण्डरहे । 10 कसलैे यो दखे् यो र
योआबलाई भन् यो, “हने ुर्होस,् मलैे अब्शालोम फलाँटको रुखमा झु ण्डरहकेो दखेें !” 11 योआबले आब्शालोमबारे बताउने
  त्यो मािनसलाई भन,े “हरे, तैंले त्यसलाई दे खस!् तैंले िकन त्यसलाई जिमनमा ढा लनस?् मलैे तलँाई दश शकेेल चाँदी र
एउटा पटेी िदने िथएँ ।” 12 त्यो मािनसले योआबलाई भन्यो, “मलैे हजार शकेेल चाँदी पाएको भए पिन म राजाको छोराको
िवरु आफ् नो हात उठाने िथइन,ँ िकनभने तपाईं, अबीशै र इ लैाई राजाले यसो भनरे आज्ञा िदनभुएको कुरा हामी सबलैे सनुकेा
िथयौं, 'जवान मािनस अब्शालोमलाई कसलैे नछोओस ्।' 13 मलैे झटु बोलरे मरेो जीवनलाई खतरामा पारेको भए (र राजाबाट
कुनै कुरा लकु् दनै ), तपाईंले मलाई त्यग् नहुुने िथयो ।” 14 तब योआबले भन,े “म तरेो लािग पखर्ने छैन ँ ।” त्यसलैे योआबले
आफ्नो हातमा ितन वटा भालाहरू लए र अब्शालोम अझै जीिवत नै फलाँटको रुखमा झु ण्डरहदँा ितनको मटुुमा रोिपिदए ।
15 त्यसपिछ योआबको हितयार बोक् ने दश जना मािनसले अब्शालोमलाई घरेा हाल,े ितनलाई आ मण गरे र ितनलाई मारे ।
16 तब योआबले तरुही फुके र इ ाएललाई खदे् न छोडरे फौज फिकर् यो, िकनिक योआबले फौजलाई रोके । 17 ितनीहरूले
अब्शालोमलाई लए र ितनलाई जङ्गलको एउटा ठुलो खल्डोमा फा लिदए । सबै इ ाएल हरेक मािनस आफ्नो घरितर
भागरे जाँदा ितनीहरूले अब्शालोमलाई ढुङ्गाको ठुलो थु ोमिुन गाडे । 18 अब्शालोम आफू जीिवत नै हुदँा राजाको बसेीमा
ठुलो ढुङ्गाको एउटा स्मारक िनमार्ण गरेका िथए, िकनिक ितनले भन,े “मरेो नाउलँाई िनरन् तरता िदन मरेो कुनै छोरा छैन
।” ितनले स्तम्भलाई आफ्नै नाउबँाट नाम िदए, त्यसलैे आजको िदनसम्म पिन त् यसलाई अब्शालोमको स्मारक भिनन्छ ।
19 त्यसपिछ सादोकका छोरा अहीमासले भन,े “परम भलुे राजालाई कसरी उहाँका श हुरूका हातबाट छुटकारा िदनभुएको
छ भन् ने शभुखबर लएर मलाई राजाकहाँ दौडरे जान िदनहुोस ्।” 20 योआबले ितनलाई भन,े “आज ितमी खबर लाने छैनौ ।
ितमीले यो काम अक िदन गन ुर्पछर् । आज ितमीले कुनै समाचार लाने छैनौ िकनभने राजाको छोरा मरेको छ ।” 21 त्यसपिछ
योआबले कूशीलाई भन,े “जा, तैंले जे दखेकेो छस ्त् यो राजालाई भन ्।” कूशीले योआबलाई दण्डवत गरे र दौडे । 22 तब
सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई फे र पिन भन,े “जसेकैु भए पिन, कृपया मलाई दौडरे जान र कूशीको पिछ-पिछ
लाग् न िदनहुोस ् ।” योआबले जवाफ िदए, “हे मरेो छोरो, ितमीले यो खबरको िन म्त कुनै इनाम पाउने छैनौ भन् ने दखेरे पिन
ितमी िकन दौिडन चाहन्छौ?” 23 अहीमासले भन,े “जसेकैु होस,् म दौडने छु ।” त्यसलैे योआबले ितनलाई जवाफ िदए,
“दौड ।” अिन अहीमास मदैानको बाटो हुदँै दौडे र कूशीलाई उिछने । 24 यित बलेा दाऊद िभ ी र बािहरी ढोकाको िबचमा
बिसरहकेा िथए । रक्षा बस् ने मािनस पखार्लको छतमा गए र आफ् ना आखँाले हरेे । जसै ितनले हरेे, एक जना मािनस एक् लै
दौडरे निजक आइरहकेो ितनले दखेे । 25 रक्षकले ठुलो सोरले कराए र राजालाई भने । तब राजाले भन,े “त्यो एकलै छ भन,े
त्यसको मखुमा खबर हुनपुछर् ।” त् यो धावक निजक आइपगुे र सहरको निजकै आए । 26 त्यसपिछ ती रक्षकले अक मािनस
पिन दौडरे आइरहकेो दखेे र ती रक्षकले ढोकाको पाललेाई भन,े “हरे, अक मािनस पिन एक्लै दौडरे आइरहकेो छ ।” राजाले
भन,े “त्यसले पिन खबर ल्याउदँै छ ।” 27 त्यसलैे ती रक्षकले भन,े “अिगल्लो मािनसको दौडाइ सादोकका छोरा अहीमासको
जस्तो छ ।” राजाले भन,े “ितनी असल मािनस हुन ् र रा ो खबर लएर आउँदै छन ् ।” 28 त्यसपिछ अहीमासले कराए र
राजालाई भन,े “सबै ठक छ ।” ितनले आफ् नो अनहुार भईुंमा धोप्टो पारेर राजालाई दण्डवत ्गरे र भन,े “परम भु तपाईंको
परमशे् वर धन्यको होऊन ्! मरेो म लक महाराजाको िवरु मा खडा हुने मािनसहरूलाई उहाँले हजरुको हातमा समु्पनभुएको छ
। 29 त्यसलैे राजाले जवाफ िदए, “त् यो जवान अब्शालोम ठकै छ?” अहीमासले जवाफ िदए, “जब योबले म महाराजाको
सवेकलाई हजरुकहाँ पठाए, तब मलैे ठुलो खलेाबलै दखेें, तर यो के हो भनी मलाई थाहा भएन ।” 30 त्यसपिछ राजाले भन,े
“ह टजाऊ र यहाँ खडा होऊ ।” त्यसलैे अहीमास छेउितर लागे र खडा भए । 31 कूशी पिन तरुुन्तै आइपगुे र भन,े “मरेो
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मा लक महाराजालाई असल खबर छ, िकनिक परम भलुे आज तपाईंको िवरु खडा हुने सबलैाई बदला लनभुएको छ ।”
32 त्यसपिछ राजाले कूशीलाई भन,े “त् यो जवान अब्शालोम ठकै छ?” ती कूशीले जवाफ िदए, “मरेो मा लक महाराजाका
श हुरू र हजरूलाई हािन गनर् खडा हुने सबलैाई त्यो जवान मािनसलाई जस्तै हुनपुछर् ।” 33 अिन राजा गिहरो शोकमा परे
र ितनी ढोकामािथको कोठामा गए र रोए । जसै ितनी िहडं,े ितनले िवलाप गरे, “ए मरेो छोरा ए अब्शालोम, ए मरेो छोरा
अब्शालोम! बरु म ित ो स ामा मरेको भए हुन्थ्यो िन, ए अब्शालोम, ए मरेो छोरा, ए मरेो छोरा !”

19
1 योआबलाई भिनयो, “हने ुर्होस,् राजाले अब्शालोमको िन म्त रुँदै र िवलाप गद छन ् ।” 2 त्यसलैे त्यस िदनको िवजय

सारा फौजको िन म्त शोकमा प रणत भयो, िकनिक फौजले सनुे िक, “राजाले आफ्नो छोराको िन म्त िवलाप गद छन ् ।”
3जसरी य ु हारेर लाजमा परेका मािनसहरू य ु बाट सटुुक् क भाग् छन,् त् यसरी नै त् यो िदन सपाहीहरू चपुचाप सटुुक् क सहरिभ
पस् नपुरेको िथयो । 4 राजाले आफ्नो िशर ढाके र ठुलो सोरमा कराए, “ए मरेो छोरा ए अब्शालोम, ए अब्शालोम, ए मरेो छोरा,
ए मरेो छोरा !” 5 तब योआब राजाको घरिभ पसे र उनलाई भन,े “आज तपाईंले आफ्नो सारा िसपाहीको महुार लाजमा
पान ुर्भएको छ, जसले आज तपाईंको जीवन, तपाईंका छोराहरूका र तपाईंका छोरीहरूका र तपाईंका पत् नीहरूका जीवन र
तपाईंका उपपत् नीहरूका पत् नीहरूको जीवन बचाए, 6 िकनभने जसले तपाईंलाई घणृा गछर् त्यसलाई तपाईंले मे गन ुर्हुन्छ र
जसले तपाईंलाई मे गछर् त्यसलाई तपाईं घणृा गन ुर्हुन्छ । िकनिक कमाण् डरहरू र िसपाहीहरू तपाईंका िन म्त केही होइनन ्
भन् ने कुरा आज तपाईंको दखेाउनभुएको छ । आज मलाई िवश् वास भयो िक अब्शालोम बाँचकेो भए र हामी सबै मरेको
भए तपाईं खसुी हुनहुुन्थ्यो । 7 यसकारण अब उठ्नहुोस ्र बािहर जानहुोस ्र आफ्नो िसपाहीहरूसगँ दयापवूर्क कुरा गन ुर्होस,्
िकनिक म परम भकुो नाउमँा शपथ खान्छु, तपाईं जानभुएन भन,े आज राती तपाईंसगँ एक जना परुुष पिन रहने छैन । त्यो
तपाईंको जवान अवस्थादे ख अिहलसेम्म घटेका सबै भन्दा खराब कुरा हुने छ ।” 8 त्यसलैे राजा उठे र सहरको ढोकामा
बस,े र सबै मािनसलाई यसो भिनयो, “हरे, राजा ढोकामा बसकेा छन ्।” अिन सबै मािनस राजाको साम ु आए । त् यित बलेा
इ ाएलका सबै मािनस भगरे आआफ्ना घरमा गएका िथए । 9 इ ाएलका सारा कुलमा सबै मािनसले यसो भन् दै आपसमा बहस
गद िथए, “राजाले हामीलाई हा ा श हुरूका हातबाट बचाए, र उनले हामीलाई प लश् तीहरूका हातबाट पिन बचाए, तर उनी
अिहले अब्शालोमको कारणले दशेबाट भागकेा छन ् । 10 हामीले अिभषके गरेको अब्शालोम य ु मा मरेका छन ् । त्यसलैे
राजालाई िफतार् ल्याउने बारेमा िकन ितमीहरू केही बोल्दनैौ?” 11 राजाले सादोक र अिबयाथार पजुारीहरूलाई यसो भन् ने
खबर पठाए, “यहूदाका धमर्-गरुुहरूलाई सोध, 'राजालाई उनको दरबारमा िफतार् ल्याउन सबै इ ाएलको कुरा उनको पक्षमा
भएको हुनाले राजालाई उनको दरबारमा ल्याउन ितमीहरू िकन अ न्तम हुन् छौ? 12 ितमीहरू मरेो दाजभुाइ, मरेो मास ु र हाड हौ
। तब राजालाई िफतार् ल्याउन ितमीहरू िकन अ न्तम हुन् छौ?' 13 त्यसपिछ अमासालाई भन, 'के ितमी मरेो मास ु र मरेो हाड
होइनौ? आज उ ान्त ितमी यआबको स ामा मरेो फौजको कमाण् डर भएनौ भने परमशे् वरले मलाई यसै वा योभन्दा बढी गरून'्
।” 14 त्यसलैे ितनले यहूदाका सबै मािनसका हृदयहरू एक जना मािनसको झैं गरी िजते । ितनीहरूले राजाकहाँ यसो भन् ने
खबर पठाए, “तपाईं र तपाईंका सबै मािनस फकर् नहुोस ्।” 15 त्यसलैे राजा फक र यदर्नमा आए । अब यहूदाका मािनसहरू
िगलगालमा आए अिन राजालाई यदर्न वा र ल्याए । 16 बने्यािमनी गरेाका छोरा िशमी पिन बहूरीमबाट यहूदाका मािनसहरूसगँै
हतार-हतार राजालाई भटे्न आए । 17 ितनीिसत त्यहाँ बने्यामीन कुलका मािनसहरू एक हजार जना िथए, र शाऊलका सवेक
सीबा, ितनका पन् जना छोरा र ितनीसगँै िबस जना सवेक िथए । 18 ितनीहरू राजालाई ल्याउन र उनलाई जे असल लाग्छ
सो गनर् पा र गए । गरेाका छोरा िशमीले यदर्न तनर् सरुु गनर्अिग राजालाई साष् टङ्ग दण् डवत ्गरे । 19 िशमीले राजालाई भन,े
“मरेो मा लक महाराजाले यरूशलमे छोडकेो िदन हजरुका दासले गरेको कुरा मनमा न लनहुोला वा दोषी नठहराउनहुोला ।
कृपया, यसलाई राजाले हृदयमा नराख् नहुोला । 20 िकनिक हजरुको दासले पाप गरेको छ भनी जानकेो छ । हने ुर्होस,् म आज
योसफेको सबै कुलबाट मरेो मा लक महाराजालाई भटे्न आउनमेा म पिहलो भएको छु ।” 21 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे
जवाफ िदएर भन,े “के िशमीलाई यसको िन म्त मन ुर् पदन िकनभने त् यसले परम भकुा अिभिषक् तलाई सरापकेो छ?” 22 तब
दाऊदले भन,े “ए सरूयाहका छोराहरू ितमीहरूको मसगँ के सरोकार, िक ितमीहरू आज मरेो िवरोधीहरू हुन्छौ? के आजको
िदन इ ाएलमा कुनै मािनसलाई मा रने छ र? िकनिक आज म इ ाएलका राजा हु ँ भन् ने कुरा मलाई थाहा छैन र?” 23 त्यसलैे
राजाले िशमीलाई भन,े “ितमी मन छैनौ ।” त्यसलैे राजाले शपथसिहत ितनलाई ितज्ञा गरे । 24 त्यसपिछ शाऊलका नाित
मपीबोशते राजालाई भटे्न तल आए । ितनले राजा गएको िदनदे ख उनी शा न्तसगँ घर नफकसम्म उनले आफ्नो खु ाको नङ्ग
काटेका िथएनन,् न दा ी नै काटे न लगुा नै धोएका िथए । 25 त्यसलैे जब ितनी यरूशलमेबाट राजालाई भटे्न आए, राजाले
ितनलाई भन,े “ए मपीबोशते, ितमी िकन मसगँ गएनौ?” 26 ितनले जवाफ िदए, “ए मरेो मा लक महाराजा, मरेो सवेकले
मलाई धोका िदयो, िकनिक मलैे भनें, 'म गधामा जीन-लगाम लगाउने छु, तािक म यसमा चढ्न र राजासगँ जान सकँू, िकनभने
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हजरुको सवेक लङ्गडो छ ।' 27 म हजरुको सवेकको बारेमा मरेो सवेक सीबाले हजरुसगँ िनन्दा गरेको छ । तर मरेो मा लक
महाराजा स्वद ूर्तजस्तो हुनहुुन्छ । यसकारण, तपाईंको द ृ ष् टमा जे असल छ त्यही गन ुर्होस ्। 28 िकनिक मरेो मा लक राजाको
साम ु मरेो बबुाको सबै घराना मतृ मािनसहरू िथए, तर हजरुले आफ्नो सवेकलाई आफ्नै टेबलमा खानमेध्यकेो बनाउनभुयो ।
यसकारण म अझै राजासगँ पकुारा गन ुर्पन मरेो के अिधकार छ र?” 29 तब राजाले ितनलाई भन,े “अझ अरू बलेीिबस् तार
िकन गन ुर्? ितमी र सीबाले जिमन बाँड् नपुछर् भनी मलैे िनणर्य गरेको छु ।” 30 मपीबोशतेले राजालाई जवाफ िदए, “होस,्
त्यसलैे सबै लजैाओस,् िकनभने मरेो मा लक महाराजा आफ्नो घरमा सरुिक्षत आउनभुएको छ ।” 31 त्यसपिछ रोगलेीमबाट
िगलादी बिजर्ल्लै तल आए राजासगँै यदर्न तरे र ितनी राजासगँै यदर्न पा र गए । 32 यित बलेा बिजर्ल्लै धरैे व ृ , असी वषर्का
भएका िथए । राजा महनोममा बस् दा ितनले राजालाई सबै खा न् नहरू िदएका उपलब्ध गरेका िथए, िकनभने ितनी धरैे धनी
मिनस िथए । 33 राजाले बिजर्ल्ललैाई भन,े “मसगँै आउनहुोस ् र मसगँ यरूशलमे बस् नलाई म तपाईंलाई बन्ध िमलाउने छु
।” 34 बिजर्ल्ललैे राजालाई जवाफ िदए, “मरेो जीवनका वषर्हरूमा कित िदन बाँकी छन ्र तािक म महाराजासगँ यरूशलमेमा
जाऊँ? 35 म असी वषर् भएँ । के म असल र खराब िबच िभन् नता छु ाउन सक्छु र? के हजरुको सवेकले के खायो र के
िपयो भनी स्वाद लन सक्छ र? कै मलैे गायक परुुष र गायक मिहलाको सोर अझै सनु् न सक्छु र? अिन हजरुको सवेक
मरेो मा लक महाराजाको िन म्त िकन बोझ बन् न ु र? 36 हजरुको सवेक महाराजासगँ यदर्न पा रसम्म मा जान चाहन्छ ।
महाराजाले मलाई िकन यस्तो इनाम िदनहुुन्छ? 37 कृपया आफ्नो सवेकलाई घर फकर् न िदनहुोस,् तािक मरेो आफ्नै सहरमा
मरेो बबुा र आमाको िचहानको छेउमा म मनर् पाऊँ । तर हने ुर्होस,् हजरुको सवेक िकमहाम छ । मरेो मा लकसगँ त्यही नै
जाओस ्र हजरुलाई जे असल लाग्छ सो त्यसको िन म् त ग रिदनहुोस ्।” 38 राजाले जवाफ िदए, “िकमहाम मसगँै जाने छ, र
म त्यसको िन म्त तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो म गन छु र तपाईंले मबाट जे इच्छा गन ुर्हुन् छ सो म तपाईंको िन म्त गन छु ।”
39 त्यसपिछ सबै मािनसहरूले यदर्न तरे र राजाले पिन यदर्न तरे, अिन राजाले बिजर्ल्ललैाई चमु्बन गरेर ितनलाई आिशष ्िदए
। तब बिजर्ल्लै ितनको आफ्नै घरमा फक । 40 यसरी राजा पा र िगलगालमा आए र िकमहाम उनीसगँै पा र आए । यहूदाका
सबै फौज र इ ाएलका आधा फौजले राजालाई लएर आए । 41 चाँडै इ ाएलका सबै मािनस राजाकहाँ आउन लागे र
राजालाई यसो भन् न लाग,े “हा ा दाजभुाइ अथार्त ्यहूदाका मािनसहरूले हजरुलाई िकन चोरेर लगकेा छन,् र महाराजा उहाँका
प रवारलाई र दाऊदका सबै मािनसलाई उहाँसगँै यदर्न वा र परु् याएका छन?्” 42 त्यसलैे यहूदाका मािनसहरूले इ ाएलका
मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “िकनभने राजा हामीसगँ अझ धरैे निजकबाट सम्ब न्धत हुनहुुन् छ । तब ितमीहरू यसबारे िकन
रसाउछँौ? के महाराजाले ितन ुर्पन गरी हामीले कुनै कुरा खाएका छौं र? के उहाँले हामीलाई कुनै उपहार िदनभुएको छ र?”
43 इ ाएलका मािनसहरूले यहूदाका मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “हामीसगँ महाराजासगँ सम्ब न्धत दश कुल छन,् त्यसलैे
दाऊदसगँ ितमीहरूको भन्दा धरैे अिधकार हामीिसत छ । तब ितमीहरूले हामीलाई िकन तचु् छ ठान् यौ? के हा ो राजालाई िफतार्
ल्याउने हा ो स्ताव पिहले सनुवुाइ हुनपुदनथ्यौ?” तर यहूदाका मािनसहरूका वचनहरू इ ाएलका मािनसहरूका वचनभन्दा
धरैे रुखो िथयो ।

20
1 त्यही ठाउँमा बने्यािमनी िब ीको छोरो शबेा नाउकँो एक जना समस् या उत् पन् न गराउने मािनस िथयो । त्यसले तरुही

फुक्यो र भन्यो, “दाऊदसगँ हा ो कुनै िहस्सा छैन, न त ियशकैो छोरासगँ हा ो कुनै उ रािधकार नै छ । ए इ ाएल, हरेक
मािनस आआफ्ना घर जाओ ।” 2 त्यसलैे इ ाएलका सबै मािनसले दाऊदलाई छोडे र िब ीको छोरा शबेाको पिछ लागे
। तर यहूदाका मािनसहरू यदर्न दे ख यरूशलमेसम्म नै आफ् ना राजाको पिछपिछ गए । 3 जब दाऊद यरूशलमेमा आफ्नो
दरबारमा आए, तब उनले दरबारको हरेचाह गनर् छोडकेा दश जना पत् नीलाई लए र ितनले उनीहरूलाई पालकेो अधीनमा
एउटा घरमा राखे । उनले उनीहरूलाई चािहने सबै कुरा जटुाइिदए, तर ितनी फे र उनीहरूसगँ सतुनेन ् । त्यसलैे उनीहरूको
मतृ्यकुो िदनसम्म नै ितनीहरूलाई नजरबन्द ग रयो, यसरी उनीहरू िवधवाहरू भएझैं बसे । 4 त्यसपिछ राजाले अमासालाई भन,े
“तीन िदनिभ यहूदाका मािनसहरूलाई एकसाथ भलेा गर । ितमी पिन यहाँ हुनपुछर् ।” 5 त्यसलैे अमासा यहूदालाई बोलाउन
गए तर ितनलाई राजाले तोकेको समयभन्दा ितनी िढला भए । 6 त् यसलैे दाऊदले अबीशलैाई भन,े “अब िब ीका छोरा शबेाले
हामीलाई अब्शालोमले भन्दा धरैे हािन गन छ । ित ो मा लकका सवेकहरू, अथार्त ्मरेा िसपाहरूलाई लएर जाऊ र त्यसलाई
खदे न त्यसले िकल्लाबन्दी गरेको सहर भे ाउने छ र हा ा नजरबाट उ म्कने छ ।” 7 त्यसपिछ योआबका मािनसहरू,
करेतीहरू, पलथेीहरू र सबै वीर यो ासगँै त्यसको पिछपिछ गए । ितनीहरूले िब ीको छोरो शबेालाई खदेन यरूशलमेबाट
िवदा भए । 8 जब ितनीहरू िगबोनको ठुलो ढुङ्गामा िथए, तब अमासा ितनीहरूलाई भटे्न आए । योआबले हाितयार सिहतको
जङ्गी पोशाक लगाएका िथए जसको कम्मरमा पटेी र त्यसमा दापमा छुरा हुन्थ्यो । जसै ितनी अिग बढ,े छुरा खस्यो ।
9 त्यसलैे योआबले अमासालाई भन,े “हे मरेो भाइ, ितमीलाई ठकै छ?” योआबले अमासालाई चमु्बन गनर् दा ीमा समाते ।



20:10 252 २ शमएूल 21:10

10 अमासाले योबको दे े हातमा भएको छुरालाई ख्यालै गरेनन ्। योआबले अमासाको पटेमा रोिपिदए र ितनको आन् ाभुडँी
जिमनमा झर् यो । योआबले ितनलाई अक पटक हार गरेनन ्र अमासा मरे । यसरी योआब र ितनको भाइ अबीशलैे िब ीका
छोरो शबेालाई पछ् याउदँै गए । 11 योआबका मािनसमध् ये एक जना अमासाको छेउमा खडा भयो र त्यो मािनसले भन्यो, “त् यो
जसले योआबको पक्ष लन् छ र त् यो जो दाऊदको पक्षमा छ, त् यसले योआबलाई पछ् याओस ्।” 12अमासा िबच बाटोमा आफ्नै
रगतमा यताउता प ल् टरहे । सबै मािनस चपुचाप खडा भएको त्यो मािनसले दखेपेिछ त्यसले अमासालाई िघसारेर बाटोदे ख
बािहर खतेमा लग् यो । त्यसले लासमािथ कपडाले छोिपिदयो िकनभने उसको छेउमा आउने हरेक मािनस खडा भएको त् यसले
दखे् यो । 13अमासालाई बाटोदे ख बािहर लगपेिछ िब ीको छोरो शबेालाई खदे् न सबै मािनसले योआबलाई प ाए । 14शबेा
इ ाएलका सबै कुल हुदँै गएर बथे-माकाको हिबलमा पगु् यो र बरीहरूका सारा दशेबाट भएर गयो जो एकसाथ भलेा भए र
शबेाको पिछ लागे । 15 ितनीहरूले त्यसलाई बथे-माकाको हािबलमा भे ाए र घरेाबन्दी गरे । ितनीहरूले सहरको िवरु एउटा
घरेा-मचान बनाए । योआबसगँ भएका सबै फौजले पखार्ललाई ढाल् नलाई त् यसमा िहकार्उन लागे । 16 त्यसपिछ एक जना
ब ु मान स् ीले सहरबाट कराएर भिनन,् “ए योआब, सनु् नहुोस,् कृपया सनु् नहुोस ् ! मरेो निजक आउनहुोस ् र म तपाईंसगँ
कुरा गनर् सक् छु ।” 17 त्यसलैे योआब ितनको निजक गए र ती स् ीले भिनन,् “के तपाईं योआब हुनहुुन्छ?” ितनले जवाफ
िदए, “म हु ँ ।” तब ितनलाई उनले भिनन,् “तपाईंकी दासीको कुरा सनु् नहुोस ्।” ितनले जवाफ िदए, “म सनु् दै छु ।” 18 तब
उनले भिनन,् “ ाचीन समयमा ितनीहरू भन् ने गथ, 'िनश् चय हिबलमा सल्लाह लन जाऊ,' र त्यो सल्लाहले कुरा िमल्थ्यो ।
19 इ ाएलको सबभन्दा शा न्तपणूर् र िवश् वासयोग्य हा ै सहर हो । तपाईंले इ ाएलको आमा सहरलाई नाश गनर् खोज् दै हुनहुुन् छ
। तपाईंले परम भकुो उ रािधकारलाई िकन िनल् न चाहनहुुन्छ? 20 त्यसलैे योआबले जवाफ िदए र भन,े “मलैे सहर िनल् ने
वा नाश गन कुरा मबाट दरू रहोस ्। 21 त्यो सत्य होइन । तर िब ीको छोरा शबेा नाउँ गरेका ए ाइमको पहाडी दशेको एक
जना मािनसले दाऊद राजाको िवरु मा आफ् नो हात उठाएको छ । त्यसलाई मकहाँ स ु म् पिदनहुोस ्र म सहरबाट पिछ हट्ने छु
।” ती स् ीले योआबलाई भिनन,् “त्यसको टाउको पखार्लबाट बािहर तपाईंकहाँ फा लने छ ।” 22 त्यसपिछ ती स् ी आफ् नो
ब ु मा सबै मािनसकहाँ गइन ् । ितनीहरूले िब ीका छोरा शबेाको टाउको काटे र त् यो बािहर योआबकहाँ फा लिदए । तब
योआबले तरुही फुके र ितनका मािनसहरूले सहर छोडरे हरेक मािनस आआफ्नो घर गए । अिन योआबचािहं यरूशलमेमा
राजाकहाँ फक । 23 अब योआबचािहं इ ाएलका सबै फौजका कमाण् डर िथए, र यहोयादाका छोरा बनायाह करेतीहरू र
पलथेीहरूका अिधकृत िथए । 24 अदोनीरामचािहं ज् यालािबना काम गनहरूका अिधकृत िथए र अहीलदूका छोरा यहोशापात
लखेापाल िथए । 25 शभेा शास् ी र सादोक तथा अिबयाथार पजुारीहरू िथए । 26 याईरी ईरा दाऊदका मखु्य सवेक िथए ।

21
1 दाऊदको समयमा तीन वषर्सम्म अनकाल पर् यो र दाऊदले परम भकुो महुारको खोजी गरे । त्यसलैे परम भलुे

भन् नभुयो, “यो अिनकाल शाऊल र ितनका हत्यारा प रवारको कारणले भएको हो, िकनभने त् यसले गोबोनीहरूलाई मार् यो ।”
2 अब िगबोनीहरूचािहं इ ाएलका मािनसहरू िथएनन ्। ितनीहरू बाँकी रहकेा एमोरीमध्यकेा िथए । इ ाएलका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई नमान शपथ खाएका िथए, तर शाऊलले इ ाएल र यहूदाको मािनसहरूको िन म्तको जोशले गदार् ितनीहरू
सबलैाई मान कोिसस गरे । 3 त्यसलैे दाऊदले िगबोनीहरूलाई एकसाथ बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूको िन म्त
के गन ुर्पछर्? मलैे कसरी ाय श् चत गनर् सक्छु, तािक परम भकुो भलाइ र ितज्ञा पाएका उहाँका मािनसहरूलाई ितमीहरूले
आिशष ्िदन सक् छौ?” 4 िगबोनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “हामी र शाऊल वा ितनका प रवारका िबचमा सनु वा चाँदीका
कुरा होइन । यसै गरी हामीले इ ाएलका कुनै मािनसलाई मान होइन ।” दाऊदले जवाफ िदए, “मलैे ितमीहरूको िन म्त के
गन ुर्पछर्, ितमीहरू के भन्छौ?” 5 ितनीहरूले राजालाई जवाफ िदए, “हामी सबलैाई मानर् खोज् ने मािनस जसले हा ो िवरु
ष ान् गरे, तािक हामी अिहले नाश भएका छौं र इ ाएलको िसमानािभ हा ो स्थान छैन, 6 ितनको सन् तानबाट सात जना
मािनसलाई हामीकहाँ स ु म् पयोस ्र हामीले ितनीहरूलाई परम भु ारा चिुनएको शाऊलको िगबामा परम भकुो साम ु झनु् ाउने
छौं ।” त्यसलैे राजाले भन,े “म ितमीहरूलाई ती िदने छु ।” 7 तर दाऊद र शाऊलका छोरा जोनाथन, ितनीहरूका िबचमा
भएको परम भकुो शपथको कारणले गदार् राजाले जोनाथनका छोरा मपीबोशतेलाई छोिडिदए । 8 तर राजाले अय्याकी छोरी
रश् पाका दईु जना छोराला जसलाई त् यसले शाऊलबाट जन्माएकी िथई उनीहरूको नाउँ आरमोनी र मपीबोशते िथयो । अिन

दाऊदले मिहलोती बिजर्ल्लकैा छोरा अ ीएलबाट शाऊलकी छोरी मरेाबले जन्माएकी पाँच जना छोरालाई लए । 9 ितनले
उनीहरूलाई िगबोनीहरूको हातमा समु् पे । ितनीहरूले उनीहरूलाई परम भकुो साम ु पहाडमा झणु्डाए र उनीहरू सातै जना
एकसाथ मरे । उनीहरूलाई जौको कटनीको सरुुमा कटनी गन सरुुका िदनहरूमा मा रएका िथए । 10 अय्याकी छोरी रश् पाले
भाङ् ा लइन ् र ती लाशहरूको छेउमा आफ् नो िन म् त त् यो ओछ् याएर कटनीको सरुुदे ख आकाशबाट ितनीहरूमािथ पानी
नपरेसम्म नै बिसरा खन ् । ितनले ती लाशहरूलाई िदनमा आकाशमा उड्ने चराहरूलाई र रातमा जङ् गली पशहुरूलाई खान
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िदइनन ् । 11 अय्याकी छोरी, शाऊलकी उपपत् नी रश् पाले जे गरेकी िथइन ् त् यसको बारेमा दाऊदलाई भिनयो । 12 त्यसलैे
दाऊद गए र शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हाड् डीहरू याबशे-िगलादका मािनसहरूबाट लएर आए, जसले बथे-शानको
चोकबाट ती चोरेका िथए, जहाँ प लश् तीहरूले शाऊललाई िगल्बोमा मरेपिछ ती प लश् तीहरूले उनीहरूलाई झणु् ाएका िथए
। 13 दाऊदले त् यहाँबाट शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हड् डीहरू लएर गए र ितनीहरूले झणु् ाइएका ती सात जना
मािनसका हड् डीहरू पिन जम् मा गरे । 14 ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनका हड् डीहरू बने्यामीनको गाउमँा सलामा
भएको ितनका बबुा कीशको िचहानमा गाडे । राजालेआज्ञा गरेका सबै कुरा ितनीहरूले गरे । त्यसपिछ दशेको िन म्त ितनीहरूका
ाथर्नाहरूका जवाफ परमशे् वरले िदनभुयो । 15 त्यसपिछ प लश् तीहरू फे र इ ाएलको िवरु मा य ु गनर् गए । त्यसलैे दाऊद

आफ्नो फौजका साथमा तल गए र प लश् तीहरूको िवरु लडे । दाऊद य ु को थकानले लखतरान भएका िथए । 16 दतै्यका
सन्तान इश्बी-बिनबले दाऊदलाई मानर् खोज,े जसको काँसाको भालाको तौल साँढे तीन िकलो िथयो र नयाँ तरवार िभरेको
िथयो । 17 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे दाऊदलाई बचाए, त्यो प लश् तीलाई आ मण गरे र त् यसलाई मारे । तब दाऊदका
मािनसहरूले ितनीसगँ यसो भनरे शपथ खाए, “तपाईं अबदे ख हामीिसत लडाइँमा जानहुुने छैन, तािक तपाईंले इ ाएलको
ब ी िनबाउनहुन् न ।” 18 यसपिछ फे र पिन गोबमा प लश् तीहरूसगँ य ु भयो, त्यस बलेा हूशाती िसब् बकैले सफलाई मारे जो
रफाको सन्तानमध्ये एक िथए । 19 गोबमा फे र पिन प लश् तीहरूसगँ लडाइँ भयो, त्यस बलेा बथेलहेमेवासी यारे-ओरिगमका
छोरा गोल्यातलाई मारे, जसको भालाको िबडं जलुाहाको डण्डाजस्तै िथयो । 20 गातमा फे र अक लडाइँ भयो, त्यहाँ हरेक
हातमा छ-छ वटा औंला र हरेक खु ामा पिन छ-छ वटा औंला गरी चौिबस वटा औंला भएका िनकै अग्लो मािनस िथयो ।
त्यो पिन रफाको सन्तान नै िथयो । 21 त्यसले इ ाएलको अपमान गदार् दाऊदका दाजु िशमाहका छोरा जोनाथनले त्यसलाई
मार् यो । 22 गातको रफाका सन्तानहरू यी नै िथए, र ितनीहरू दाऊदका हात ारा र ितनका िसपाहरूका हात ारा मा रए ।
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1 त्यस िदन परम भमुा दाऊदले यो गीत गाए, जनु िदन परम भलुे ितनलाई आफ् ना सबै श कुा हातबाट र शाऊलको

हातबाट छुटकारा िदनभुयो । 2 ितनले ाथर्ना गरे, “परम भु मरेो च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, जसले मलाई बचाउनहुुन्छ
। 3 परमशे् वर मरेो च ान हुनहुुन्छ । म उहाँमा शरण लन्छु । उहाँ मरेो ढाल, मरेो म ु क् तको िसङ्, मरेो िकल्ला र शरणस्थान
हुनहुुन्छ, जसले मलाई िहसंाबाट बचाउनहुुन्छ । 4 म परम भमुा पकुारा गन छु, जो शसंाको योग्य हुनहुुन्छ, र म आफ् ना
श हुरूबाट बचाइने छु । 5 िकनिक मतृ्यकुा छालहरूले मलाई घरेे, िवनाशको पानीको बाढीले मलाई ाकुल बनायो ।
6 िचहानका डोरीहरूले मलाई घरेे । मतृ्यकुा पासोहरूले मलाई जालमा पारे । 7 मरेो कष् टमा मलैे परम भलुाई पकुारा गरें ।
मलैे आफ् नो परमशे् वरमा पकुारा गरें । उहाँले आफ् नो म न्दरबाट मरेो सोर सनु् नभुयो र सहायताको िन म् त मरेो पकुारा उहाँको
कानमा पगु्यो । 8 त्यसपिछ पथृ्वी काम् यो र ह ल्लयो । स्वगर्का जगहरू कामे र ह ल्लए, िकनभने परमशे् वर रसाउनभुएको िथयो
। 9 उहाँको नाकको प्वालहरूबाट धवुाँ मािथ गयो र उहाँको मखुबाट आगोको ज्वाला िनस्क्यो । यसले कोइलाहरू स ल्कए ।
10उहाँले स्वगर् खोल्नभुयो र तल आउनभुयो अिन बाक् लो अधँ्यारो उहाँको पाउमिुन िथयो । 11उहाँ करूबहरूमा सवार हुनभुयो
र उड्नभुयो । उहाँलाई हावाको पखटेाहरूमा दे खयो । 12 उहाँले आकाशमा भीषण वषार्को बदललाई बटुलरे अन्धकारलाई
आफ् नो व रप रको पाल बनाउनभुयो । 13 उहाँको साम ु भएका िबजलुीको चमकबाट आगोका भङु् ाहरू खसे । 14 परम भु
स्वगर्हरूबाट गजर्नभुयो । सव च् चलेकराउनभुयो । 15उहाँलेकाँडहरू हार गन ुर्भयो र आफ् ना श हुरूलाई िततरिबतर पान ुर्भयो,
च ाङ्हरूले ितनीहरूलाई छरपष् ट पान ुर्भयो । 16 अिन समु का वाहहरू दे खए । परम भकुो हप्कीमा, उहाँको नाकको
प्वालहरूका सासको िवष्फोटनमा ससंारका जगहरू उदाङ्गो भए । 17 उहाँ मािथबाट तल पग् नभुयो । उहाँले मलाई समात् नभुयो
। उहाँले मलाई उ लर्रहकेो पानीबाट तानरे िनकाल्नभुयो । 18 मरेो श शाली श हुरूबाट र मलाई घणृा गनहरूबाट उहाँले
मलाई बचाउनभुयो, िकनिक ितनीहरू मरेो िन म्त धरैे ब लयो िथए । 19 मरेो कष् टको िदनमा ितनीहरू मरेो िवरु मा लड्न आए,
तर परम भु नै मरेो साहारा हुनभुयो । 20 उहाँले मलाई खलु्ला ठाउँमा ल्याउनभुयो । उहाँले मलाई बचाउनभुयो िकनभने उहाँ
मसगँ शन् न हुनभुयो । 21 परम भलुे मलाई मरेो धिमर्कताको नापअनसुार इनाम िदनभुएको छ । उहाँले मरेो हातको श ु ताको
नापबमोिजम मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 22 िकनिक परम भकुा मागर्हरू मलैे पालन गरेको छु र मरेो परमशे् वरबाट
भ ड्कएर दषु् टतासाथ काम गरेको छैन । 23 िकनिक उहाँका सबै धािमर्क आदशेहरू मरेो साम ु छन ् । उहाँका िविधहरूका
सम् बन् धमा तीबाट म तकको छैन । 24 म उहाँको साम ु िनद ष भएको छु र मलैे आफैं लाई पापबाट अलग राखकेो छु ।
25यसकारण परम भलुे मरेो धािमर्कताको नापबमोिजम र उहाँको द ृ ष् टमा मरेो श ु ताको िसमासम्म मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको
छ । 26 िवश् वासयोग्य हुनिेसत, तपाईंले आफूलाई िवश् वासयोग्य कट गन ुर्हुन्छ । िनद ष मािनससगँ तपाईंले आफूलाई िनद ष
नै कट गन ुर्हुन्छ । 27शु सगँ तपाईंले आफूलाई श ु नै कट गन ुर्हुन्छ, तर बइेमानसगँ तपाईं समझदार बन् नहुुन्छ । 28कष् टमा
परेका मािनसहरूलाई तपाईंले बचाउनहुुन्छ, तर तपाईंका आखँा घमण्डीहरूका िवरु मा हुन्छन ् र ितनीहरूलाई तपाईंले तल
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झान ुर्हुन्छ । 29 िकनभने हे परम भ,ु तपाईं मरेो ब ी हुनहुुन्छ । परम भलुे मरेो अधँ्यारोलाई चम्काउनहुुन्छ । 30 िकनिक म
तपाईं ारा मोचार्हरूितर दौिडन सक्छु । मरेो परमशे् वर ारा म पखार्ल नाघ् न सक्छु । 31 परमशे् वरको सम् बन् धमा उहाँको मागर् िस
छ । परम भकुो वचन शु छ । उहाँमा शरण लने हरेकको िन म्त उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 32 िकनभने परम भबुाहके को परमशे् वर
छ र, अिन हा ो परमशे् वरबाहके को च ान छ र? 33 परमशे् वर मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ र उहाँले िनद ष व् य क् तलाई आफ् नो
मागर्मा डोर् याउनहुुन्छ । 34 उहाँले मरेा गोडाहरूलाई ह रणको जस्तै तु बनाउनहुुन्छ र मलाई उच् च स्थानहरूमा राख् नहुुन्छ
। 35 उहाँले मरेा हातहरूलाई य ु को िन म्त ता लम िदनहुुन्छ र मरेा बाहुलीहरूले काँसाको धन ु झकुाउँछन ् । 36 तपाईंले
मलाई तपाईंको म ु क् तको ढाल िदनभुएको छ र तपाईंको कृपाले मलाई महान ् बनाएको छ । 37 तपाईंले मरेा गोडामिुनका
ठाउँलाई फरािकलो बनाउनभुएको छ, त्यसलैे मरेा गोडाहरू िचप् लकेा छैनन ्। 38 मलैे आफ् ना श हुरूलाई खदेें र ितनीहरूलाई
नाश पारें । ितनीहरू नाश नभएसम्म म पछािड फिकर् न ँ । 39 मलैे ितनीहरूलाई ख म पारें र ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पारें
। ितनीहरू उठ्न सक्दनैन ् । ितनीहरू मरेा गोडामिुन ढलकेा छन ् । 40 तपाईंले य ु को िन म्त पटेीजस्तै गरी मलाई सामथ् यर्
िदनभुयो । मरेो िवरु उठ्नहेरूलाई तपाईंले मरेो अधीनमा राख् नभुयो । 41 तपाईंले मलाई मरेा श हुरूको िप ुँ िदनभुयो ।
मलाई घणृा गनहरूलाई मलैे सवर्नाश पारें । 42 ितनीहरूले सहायताको िन म्त पकारा गरे, तर ितनीहरूलाई कसलैे पिन बचाएन
। ितनीहरूले परम भमुा पकुारे, तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन । 43 मलैे ितनीहरूलाई मदैानको धलुोझैं धजुा-धजुा
हुने गरी कुटें, मलैे ितनीहरूलाई बाटोको िहलोझैं कुल् चिमल् ची बनाएँ । 44 मरेा आफ्नै मािनसहरूका िववादहरूबाट पिन
तपाईंले मलाई बचाउनभुयो । तपाईंले मलाई जितहरूका मखुझैं सरुिक्षत राख् नभुएको छ । मलैे निचनकेो मािनसहरूले मरेो
सवेा गछर्न ्। 45 िवदशेीहरूलाई मरेो साम ु झकु् न बाध्य बनाइयो । ितनीहरूले मरेो कुरा सनु् ने िबि कै, ितनीहरूले आज्ञा पालन
गरे । 46 िवदशेीहरू आफ् ना िकल्लाहरूबाट थरथर काम् दै आए । 47 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ । मरेो च ानको शसंा होस ्।
मरेो म ु क् तको च ान परमशे् वर उच् च पा रनभुएको होस ् । 48 उहाँ नै परमशे् वर हुनहुुन् छ जसले मरेो बदला लनहुुन् छ, जसले
मािनसहरूलाई मरेो अधीनमा ल्याउनहुुन्छ । 49 मरेो श हुरूबाट उहाँले मलाई स्वतन् पान ुर्हुन्छ । वास्तवमा, तपाईंले मलाई
मरेो िवरु उठ्नहेरूभन्दा मािथ उचाल्नभुयो । तपाईंले मलाई िहं क मािनसहरूबाट बचाउनहुुन्छ । 50 यसकराण, हे परम भ,ु
म तपाईंलाई जितहरूको माझमा धन्यवाद िदन्छु । म तपाईंको नाउकँो शसंा गाउने छु । 51 परमशे् वर आफ् नो राजालाई ठुलो
िवजय िदनहुुन्छ, र उहाँले आफ् नो अिभिषक् त जन, दाऊद र ितनका सन्तानहरू ित आफ् नो करारको बफदारीता कट गन ुर्हुन्छ
।”
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1 अब दाऊदको अ न्तम वचनहरू यी नै हुन—् ियशकैा छोरा दाऊद, उच् च रूपमा आदर ग रएको मािनस, याकूबका

परमशे् वरले अिभषके गन ुर्भएको व् य क् त, इ ाएलको समुधरु भजनकार । 2 “परम भकुो आत्मा म ारा बोल्नभुयो र उहाँको
वचन मरेो िज ोमा िथयो । 3 इ ाएलका परमशे् वर बोल्नभुयो, इ ाएलका च ानले मलाई भन् नभुयो, 'जसले मािनसहरूमािथ
धािमर्क रूपले शासन गछर्, जसले परमशे् वरको भयमा शासन गछर् । 4 त्यो सयूर् उदाउदँाको िबहानको काश, बादलिबनाको
एक िबहानजस् तो हुनछे, जब पानी परेपिछको घामको उज्यालो चमक ारा पथृ्वीबाट नरम घाँस उ न्छ । 5 वास्तवमा, के मरेो
प रवार परमशे् वरको साम ु यस् तै हुदँनै र? के उहाँले मसगँ हरेक उपायले स् थािपत र पक् का अनन्त करार गन ुर्भएको छैन र? के
उहाँले मरेो उ ारको व ृ र मरेा सबै इच्छा परुा गन ुर्हुन् न र? 6 तर ाथर्काहरू फा लने काँडाजस्तै हुनछेन,् िकनभने ितनीहरूलाई
कसकैो हातले जम् मा पानर् सिकंदनै । 7 ितनीहरूलाई छुने मािनसले फलामको सम ी वा भालाको िबडं योग गन ुर्पछर् । जहाँ
ितनीहरू बस् छन ् त्यहीं ितनीहरूलाई जलाउनपुछर्' ।” 8 दाऊदका वीर मािनहरूका नाउँ यी नै हुनः् तहकमोनी योशब-बशे्बते
वीर मािनसहरूका अगवुा िथए । ितनलले एकै पटकमा आठ सय मािनसलाई मारे । 9 ितनीपिछ अहोही दोदकैा छोरा एलाजार
िथए । ितनी तीन जना वीर मिनसमध्ये एक जना िथए । य ु गनर् भलेा भएका प लश्तीहरूलाई इ ाएलीहरूले अपमान गदार् र
इ ाएलीहरू पिछ हट्दा दाऊदको साथमा हुने ितनी नै िथए । 10 एलाजार खडा भए र आफ् नो हात नथाकेसम् म, र ितनको हातले
तरवारको िबडं नै नसमात् ने गरी नथाकेसम्म प लश्तीहरूसगँ य ु लडे । त्यस िदन परम भलुे ठुलो िवजाय िदनभुयो । फौजहरू
लाशहरूबाट लटु्नलाई मा एलाजारको पिछ फकर गए । 11 ितनीपिछ हरारी आगीका छोरा शम्मा िथए । प लश् तीहरू दाल
भएको खतेमा एकसाथ भलेा भए र फौज ितनीहरूबाट भागे । 12 तर शम् मा खतेको िबचमा भए भए र त् यसको ितरक्षा गरे ।
ितनले प लश्तीहरूलाई मारे र परम भलुे ठुलो िवजय िदनभुयो । 13 तीस जनामध्यकेा तीन जना िसपाही कटनीको समयमा
तल दाऊदकहाँ अदलु् लामको गफुामा गए । प लश्तीहरूका फौजले रपाईंको बसेीमा छाउनी हालकेा िथए । 14 त्यस बलेा
दाऊद आफ् नो िकल् ला अथार्त ्गफुामा िथए, जबिक प लश्तीहरू बथेलहेमेमा स्थािपत भएका िथए । 15 दाऊदले पानी तषृ्णा
गरे र भन,े “बथेलहेमेको ढोकाको छेउमा भएको इनारको पानी कसलैे ल्याइिदएको भए मा ै पिन हुन्थ्यो िन!” 16 त्यसलैे यी
तीन जना वीर मािनसहरू प लश्तीहरूको फौजलाई तोडरे िबचबाट गए र बथेलहेमेको ढोकाको छेउमा भएको इनारको पानी
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ल्याए । ितनीहरूले पानी लए र दाऊदकहाँ ल्याए, तर ितनले त्यो िपउन इन्कार गरे । बरु, ितनले त्यो परम भमुा चढाए ।
17 अिन ितनले भन,े “हे परम भ,ु मलैे यसो गन कुरा मबाट दरू रहोस ्। के मलैे ती मािनसहरूका रगत िपउन ु जसले आफ् ना
जीवनलाई खतरामा हालकेा छन?्” त्यसलैे ितनले त् यो िपउन इन्कार गरे । ती तीन जना वीर मािनसले यी कुराहरू गरेका िथए
। 18योआबका भाइ र सरूयाहका छोरा अबीशै यी ितन जनाका कप् तान िथए । ितनले एक पटक तीन सय जना मािनससगँ लडे
र ितनीहरूलाई मारे । ितनलाई ायः तीन जना िसपाहरूसगँै उल्लखे ग रन्छ । 19 के ितनी ती तीन जनाभन्दा धरैे िस िथएनन ्
र? ितनलाई उनीहरूका कप् तान बनाइएको िथयो । तापिन ितनको ख् याित तीन जना धरैे ख् याित ाप् त िसपाहीका बराबर िथएन ।
20 यहोयादाका छोरा कब्सकेा छोरा बनायाह िथए । ितनी ब लया मािनस िथए जसले वीरतापणूर् काम गरे । ितनले मोआबको
अ रएलका दईु जना छोरालाई मारे । ितनले िहउँ प ररहकेो बलेा एउटा खाल्डोमा पसरे एउटा िसहंलाई मारे । 21 त् यसपिछ
ितनले एक जना ठुलो िम ीलाई मारे । िम ीको हातमा भाला िथयो, तर बनायाहले त्यससगँ लौरोले मा य ु लडे । ितनले त् यो
िम ीको हातबाट भाला खोसे र त्यसको आफ्नै भालाले त्यसलाई मारे । 22 यहोयादाका छोरा बनायाहका वीरतापणूर् कामहरू
यी नै िथए, र ितनलाई तीन जना वीर मािनससगँै नाउँ िदइयो । 23 ितनलाई तीस जना िसपालाई भन्दा उच् च आदर िदइन्थ्यो, तर
ितनलाई ती तीन जनालाई जि उच् च रूपमा िबलकुलै मािनदंनैथ्यो । तापिन दाऊदले ियनलाई आफ्नो अङ्गरक्षकको िजम् मा
िदए । 24 ती ितस जना मािनसहरू िनम्नानसुार िथएः योआबका भाइ असाहले, बथेलहेमेका दोदकैा छोरा एल्हानान, 25 हरोदी
शम्मा, हरोदी एलीका, 26 पल्ती हलेसे, तकोका इक् केशका छोरा ईरा, 27 अनातोतका अबीएजरे, हूशाती मबनू् न,े 28 अहोही
सल्मोन, नतोपाती महरै, 29 नतोपाती बनायाहकका छोरा हलेदे, बने्यामीनको िगबाका रीबकैा छोरा ईथ।ै 30 िपरतोनी बनायाह,
गाशका खोल्साहरूका िह ै, 31अबार्ती अब्बी-अल्बोन, बरहूमी अज्मावते, 32शाल्बोनी एल्याहबा, यशनेका छोराहरू, हरारी
शम्माका छोरा जोनाथन, 33 हरारी शरारका छोरा अहीहाम, 34 माकाती आहसबकैा छोरा एलीपलेते, िगलोनी अहीतोपलेका
छोरा एलीआम, 35कमलका हे ो, अब पारै, 36सोबाका नातानका छोरा ियगाल, गादको कुलका बानी, 37अम् मोनी सलेके,
बरेोती नहरै, जो सरूयाहका छोरा योआबका हितयार बोक् ने िथए, 38 िय ी ईरा, िय ी गारेब, 39 िह ी उ रयाह । जम् मा सैंितस
जना िथए ।

24
1 फे र इ ाएलको िवरु मा परम भकुो ोध पर् यो र उहाँले दाऊदलाई यसो भनरे उ िेजत गन ुर्भयो, “जा, इ ाएल र

यहूदाको गणना गर ्।” 2 राजाले आफूसगँ भएका फौजका कमाण् डर योआबलाई भन,े “दानदे ख बशेबासम्मका इ ाएलका
सबै कुलमा जाऊ र सबै मािनसको गणना गर तािक य ु को िन म्त योग्य मािनसहरूका जम्माजम्मी सङ्ख्या मलाई थाहा होस ्
।” 3 योआबले राजालाई भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले मािनसहरूका सङ्ख् यामा सय गणुा व ृ गन ुर्भएको होस ्र मरेा
मा लक महाराजाले यसो भएको आफ्नै आखँाले दखेनू ्। तर मरेा मा लक महाराजालाई यो िकन चािहयो?” 4 तापिन, योआब
र फौजका कमाण् डरहरूका िवरु मा राजाको बोली नै अ न्तम भयो । त्यसलैे योआब र कमाण् डरहरू इ ाएलका मािनसहरूको
सङ्ख् या गणना गनर् राजाको उप स्थितबाट िनस् केर गए । 5 ितनीहरू यदर्न नदी तरे र बसेीमा सहरको दिक्षणितर अरोएरनरे
छाउनी हाले । अिन ितनीहरू गाददखे याजरेसम्म िहडंे । 6 ितनीहरू िगलाद र तातीम-हदोशीमा आए अिन दान-यान र सीदोनको
सरेोफेरोसम्म पगुे । 7 ितनीहरू टुरोस अिन िहव्वीहरू र कनानीहरूका सबै सहरका िकल् लासम्म पगुे । अिन ितनीहरू यहूदाको
बशबामा भएको नगेवेितर गए । 8 जब ितनीहरू दशेमा सबिैतर गए, तब ितनीहरू नौ मिहना िबस िदनको अन्तमा यरूशलमेमा
फकर आए । 9 त्यसपिछ योआबले लडाकु मािनसका जम् मा सङ्ख्या राजालाई बताइिदए । इ ाएलमा तरवार चलाउन सक् ने
साहसी मािनसहरू ८,००,००० िथए र यहूदामा ५,००,००० मािनसहरू िथए । 10 दाऊदले गणना गरेपिछ ितनको हृदय दःुखी भयो ।
त्यसलैे ितनले परम भलुाई भन,े “मलैे यसो गरेर ठुलो पाप गरेको छु । अब हे परम भ,ु आफ्नो सवेकको दोष हटाइिदनहुोस,्
िकनिक मलैे धरैे मखूर् भएर काम गरेको छु ।” 11 जब दाऊद िबहान उठे, दाऊदका दश गाद अगमवक् ताकहाँ परमशे् वरको
वचन यसो भनरे आयो, 12 “जा र दाऊदलाई भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “म तलँाई तीन वटा िवकल्प रोज् न िदन्छु ।
ितमध्ये एउटा रोज ।” 13 त्यसलैे गाद दाऊदकहाँ गए र ितनलाई भन,े “तपाईंको दशेमा तीन वषर्को अनकाल आउने छ?
वा तपाईंका श हुरूले तपाईंलाई खे ा तीन मिहनासम्म तपाईं भाग् नहुुने छ? वा तपाईंको दशेमा तीन िदन रुढी हुने छ? मलाई
पठाउनहुुनलेाई मलैे के जवाफ िदऊँ अब िनणर्य गन ुर्होस ्।” 14 त्यसपिछ दाऊदले गादलाई भन,े “म ठुलो कष् टमा परेको छु
। मािनसको हातमा पन ुर्भन्दा परम भकुो हातमा नै हामी परौं, िकनिक उहाँका दयापणूर् कामहरू धरैे महान ्छन ्।” 15 त्यसलैे
परम भलुे िबहानदे ख तोिकएको समयसम्म इ ाएलमा रुढी पठाउनभुयो र दानदे ख बशेबासम्म स री हजार मािनसहरू मरे ।
16 जब स्वगर्दतूले यरूशलमेलाई नाश गनर् आफ् नो हात त् यता पसारे, तब त् यसले ल्याउने हािनको कारणले परम भलुे आफ् नो
मन बदल्नभुयो र उहाँले मािनसहरूलाई नाश पा ररहकेा स्वगर्दतूलाई भन् नभुयो, “पगु्यो ! अब ित ो हात थाम ।” त्यस बलेा
स्वगर्दतू यबसूी अरौनाको खलामा खडा भएका िथए । 17 अिन जब दाऊदले मािनसहरूलाई आ मण गन स्वगर्दतू दखेे तब
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ितनले भन,े “मलैे पाप गरेको छु, र मलैे ष् ट िकिसमले काम गरेको छु । तर यी भडेाहरू, ितनीहरूले के गरेका छन ्र? कृपया,
तपाईंको हातले मलाई र मरेो बबुाको प रवारलाई दण्ड िदनहुोस ्।” 18 अिन त्यस िदन गाद दाऊदकहाँ आए र ितनलाई भन,े
“मािथ जानहुोस ्र यबसूी अरौनाको खलामा परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाउनहुोस ्।” 19 जसरी परम भलुे गादलाई गन
आज्ञा गन ुर्भयो, त् यसरी नै दाऊद मािथ गए । 20 अरौनाले बािहर हरेे र राजा र ितनका सवेकहरू आइरहकेो दखेे । त्यसलैे
अरौना बािहर गएर आफ् नो अनहुार भईुंमा घोप्टो पारेर राजालाई दण्डवत ्गरे । 21 तब अरौनाले भन,े “मरेो मा लक महाराजा
आफ्नो सवेककहाँ िकन आउनभुएको छ?” दाऊदले जवाफ िदए, “ित ो खला िकन् नलाई तािक म परम भकुो िन म्त एउटा
वदेी बनाउन सकौं, जसले गदार् मािनसहरूबाट रुढी हटाइयोस ्।” 22अरौनाले दाऊदलाई भन,े “ए मरेो मा लक महाराजा, त् यो
आफ्नझैैं लनहुोस ्। तपाईंको द ृ ष् टमा जे असल छ सो त् यसमा गन ुर्होस ्। हने ुर्होस,् होमब लको िन म्त गोरूहरू अिन दाउराको
िन म्त दाइँ गन काठहरू र जवुाहरू छन ् । 23 यी सबै म अरौनाले मरेो महाराजालाई िदने छु ।” तब ितनले राजालाई भन,े
“परम भु तपाईंका परमशे् वरले तपाईंलाई स्वीकार गन ुर्भएको होस ् ।” 24 राजाले अरौनालाई भन,े “होइन, मलैे मलू्य िदएर
िकन् नमा नै जोड िदन्छु । मलाई कुनै मलू्य नपन कुनै पिन कुरा म परम भलुाई होमब ल चढाउँिदन ँ ।” त्यसलैे दाऊदले खला
र गोरुहरूलाई चाँदीका पचास िसक् कामा िकने । 25 दाऊदले त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा वदेी बनाए र त् यसमा होमब ल र
मलेब ल चढाए । त्यसलैे परम भलुे दशेको िन म् त ग रएको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो र इ ाएलमािथको रुढी थािमयो ।
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१ राजाहरूको पसु्तक
1 जब राजा दाऊद व ृ भए र ितनको उमरे ढ ल्कसकेको िथयो, ितनीहरूले ितनलाई कम्बल ओढाइिददँा पिन ितनलाई

न्यानो हुदँनैथ्यो । 2 त्यसलैे ितनका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हा ा मा लक राजाको लािग एउटी कन्या केटी खोजौँ ।
त्यसले राजाको सवेा गरोस ् र उहाँको वास्ता गरोस ् । त्यसले हा ा मा लक राजालाई न्यायो पानर् त्यो उहाँिसत सतुोस ् ।”
3 त्यसलैे ितनीहरूले इ ाएलका सारा िसमानािभ एउटी सनु्दरी ीको खोजी गरे । ितनीहरूले शनूम्मी अबीशगलाई फेला
पारी राजाकहाँ ल्याए । 4 केटी अत्यन्तै सनु्दरी िथइन ्। उनले राजाको सवेा ग रन ्र ितनको वास्ता ग रन,् तर राजाले उनीिसत
सहवास गरेनन ्। 5 त्यस बलेा हग्गीतका छोरा अदोिनयाहले “म राजा हुने छु” भन्दै आफैलाई उचाले । त्यसलैे ितनले पचास
जना मािनससगँै रथहरू र घोडचढीहरू आफ्नो अिग दगनुर् तयार पारे । 6 “तैलँ े िकन यस्तो वहार गरेको ?” भनी ितनका
िपताले ितनलाई किहल्यै सोधनेन ्। अदोिनयाह आफै पिन अत्यन्तै सनु्दर मािनस िथए र ितनी अब्शालोमभन्दा पिछ जन्मकेा
िथए । 7 अदोिनयाहले सरूयाहका छोरा योआब र पजुारी अिबयाथारिसत सरसल्लाह लए । ितनीहरूले अदोिनयाहलाई
प ाएर ितनको मदत गरे । 8 तर पजुारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह, नातान अगमव ा, िशमी, रेई र दाऊदका
श शाली मािनसहरूचािह ँ अदोिनयाहतफर् लागनेन ्। 9 अदोिनयाले एन-रोगलेको छेउमा अव स्थत जोहलेते भन्ने ढुङ्गानरे
भडेा, गोरु र पोिसएका बाछाहरू ब लदान चढाए । ितनले आफ्ना सबै दाजभुाइ, राजा छोराहरू र यहूदाका सबै मािनसलगायत
राजाका सवेकहरूलाई िनमन् णा िदए । 10 तर ितनले नातान अगमव ा, बनायाह, श शाली मािनसहरू र आफ्ना भाइ
सोलोमनलाई िनमन् णा िदएनन ्। 11 तब नातानले सोलोमनकी आमा बतशबेालाई यसो भन्दै सोध,े “हा ा मा लक दाऊदलाई
थाहै निदई हग्गीतका छोरा अदोिनयाह राजा भएका छन ्भन्ने कुरा के तपाईंले सनु्नभुएको छैन ?” 12 त्यसकारण, तपाईंले
आफ्नै जीवन र तपाईंका छोरा सोलोमनको जीवन बचाउन सक्नभुएको होस ्भनरे म अब तपाईंलाई सल्लाह िदन चाहन्छु ।
13 राजा दाऊदकहाँ गएर भन्नहोस,् ‘मरेा मा लक राजा, के तपाईंले आफ्नो सवेकलाई “िन य नै मपिछ ित ो छोराले शासन
गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े छ” भनी तपाईंले मिसत शपथ खानभुएको होइन र ? त्यसो भए, िकन अदोिनयाहले शासन
गद छन ्त ?’ 14 तपाईंले राजािसत बो लरहनहुुदँा म तपाईंको पिछपिछ िभ आउने छु र तपाईंको कुरा पिु ग रिदने छु ।”
15 त्यसलैे बतशबेा राजाको कोठामा गइन ्। राजा अत्यन्तै व ृ भइसकेका िथए, र शनूम्मी अबीशगले राजाको सवेा गद िथइन ्
। 16 बतशबेाले िशर झकुाई राजाको साम ु शा ाङ्ग दण्डवत ्ग रन ् । तब राजाले सोध,े “ितमी के चाहन् ौ ?” 17 उनले
राजालाई भिनन,् “हे मरेा मा लक, परम भु तपाईंका परमे रको नाउमँा तपाईंले आफ्नी दासीिसत यसो भन्दै शपथ खानभुएको
िथयो, ‘िन य नै मपिछ ित ो छोराले शासन गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े छ ।” 18 अब हने ुर्होस,् अदोिनयाह राजा
भएको छ, र मरेा मा लक हजरुलाई यो कुरा थाहै छैन । 19 ितनले ठुलो सङ्ख्यामा गोरुहरू, पोिसएका बाछाहरू र भडेा ब लदान
चढाएका छन,् अिन राजाका सबै छोरा, पजुारी अिबयाथार, र सनेापित योआबलाई िनमन् णा िदएका छन,् तर तपाईंका दास
सोलोमनलाई भने िनमन् णा िदएका छैनन ्। 20 हे मरेा मा लक राजा, हजरुपिछ को िसहंासनमा ब े छ भनी हजरुबाट थाहा
पाउनलाई सारा इ ाएलले हजरुकै तीक्षा ग ररहकेा छन ् । 21 न ता जब हजरु आफ्ना िपता-पखुार्हरूिसत सिुतजानहुुने छ
तब म र मरेो छोरो सोलोमनलाई अपराधीजस्तै ठािनने छ ।” 22 उनी राजािसत बो लरहदँा नातान अगमव ा िभ आए ।
23 सवेकहरूले राजालाई भन,े “नातान अगवम ा आएका छन ्।” ितनी िभ वशे गरेपिछ ितनले भइँुसम्मे िनहुरेर राजालाई
दण्डवत ्गरे । 24 नातानले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, “के हजरुपिछ अदोिनयाह राजा हुने छन ्र ितनी नै हजरुको िसहंासनमा
ब े छन ्भनी हजरुले भन्नभुएको छ र ?’ 25 िकनिक ितनी आज तल गएका छन,् र ितनले ठुलो सङ्ख्यामा गोरुहरू, पोिसएका
बाछाहरू र भडेाहरू ब लदान चढाएका छन,् अिन ितनले राजाका सबै छोरा, सनेापितहरू र पजुारी अिबयाथारलाई िनमन् णा
िदएका छन ।् ितनीहरू ितनकै साम ुखाँदै र िपउँदै यसो भन्दै छन,् ‘राजा अदोिनयाह दीघार्य ु होऊन!्’ 26 तर ितनले तपाईंका दास
मलाई, पजुारी सादोक, यहोयादाका छोरा बनायाह र हजरुको दास सोलोमनलाई िनमन् णा िदएका छैनन ्। 27 हे मरेा मा लक
राजा, के हजरुपिछ हजरुको िसहंासनमा को ब े भनरे हजरुले हामी हजरुका दासहरूलाई जानकारी नै निदई यसो गन ुर्भएको
हो र ?” 28 तब राजा दाऊदले जवाफ िदए, “बतशबेालाई फे र मकहाँ बोलाऊ ।” उनी राजाको उप स्थितमा आएर राजाको
साम ु खडा भइन ्। 29 राजाले शपथ खाएर भन,े “मरेा सबै सङ्क मा मलाई छुटकारा िदनहुुने परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर
म भन्दछु, 30 िक इ ाएलका परमे र परम भकुो नाउमँा मलैे यसो भनी शपथ खाएको िथएँ, “मपिछ ित ो छोरा सोलोमनले
शासन गन छ र त्यो नै मरेो िसहंासनमा ब े छ ।' आज म यो परुा गन छु ।” 31 तब बतशबेाले भइँुमा िशर झकुाई राजाको साम ु
घ ुडँा टेकेर भिनन,् “मरेा मा लक राजा दाऊद सदासवर्दा दीघार्य ु होऊन!्” 32 राजा दाऊदले भन,े “पजुारी सादोक, नातान
अगमव ा र यहोयादाका छोरा बनायाहलाई मकहाँ बोलाएर ल्याऊ ।” त्यसलैे ितनीहरू राजाको साम ु हािजर भए । 33 राजाले
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ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका मा लकका सवेकहरूलाई ितमीहरूसगँै लजैाओ, र मरेो पिछ सोलोमनलाई राजाको खच्चरमा
सवारा गराएर गीहोनसम्म सगँसगँै लजैाओ । 34 पजुारी सादोक र नातान अगमव ाले ितनलाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके
गरून,् अिन तरुही फुकी यसो भननू,् ‘राजा सोलोमन दीघार्य ु होऊन!्’ 35 त्यसपिछ ितमीहरू ितनको पिछपिछ आओ र ितनी
आएर मरेो िसहंासनमा ब े छन ्। िकनिक ितनी मरेो ठाउँमा राजा हुने छन ्। मलैे ितनलाई इ ाएल र यहूदामािथ शासक िनय ु
गरेको छु ।” 36 यहोयादाका छोरा बनायाहले राजालाई जवाफ िदए, “यस्तै होस!् मरेा मा लक राजाका परमे र परम भलुे
यसको पिु गरून ्। 37 जसरी परम भु मरेा मा लक राजािसत हुनभुएको छ, त्यसै गरी सोलोमनिसत हुनभुएको होस,् र उहाँले
मरेा मा लक राजा दाऊदको िसहंासनभन्दा सोलोमनको िसहंासन उच्च पान ुर्भएको होस ्।” 38 त्यसलै,े पजुारी सादोक, नातान
अगमव ा, यहोयादाका छोरा बनायाह र करेतीहरूसाथै पलेथेीहरू तल झरे अिन सोलोमनलाई राजा दाऊदको खच्चरमा सवार
गराएर गीहोनमा ल्याए । 39 पजुारी सादोकले पालबाट तले रा े िसङ लई सोलोमनलाई तलेले अिभषके गरे । त्यसपिछ
ितनीहरूले तरुही फुके, अिन सबै मािनसले भन,े “राजा सोलोमन दीघार्य ु होऊन!्” 40 तब सबै मािनस ितनको पिछपिछ लाग,े
अिन मािनसहरूले बाँसरुी बजाउदँै बडो आनन्द मनाए । ितनीहरूको हल्लाले जिमनै थक्य । 41 अदोिनयाह र ितनीिसत
भएका सबै पाहुनाले खाइसक्ने िबि कै यो खबर सनुे । योआबले तरुहीको आवाज सनुपेिछ ितनले भन,े “सहरमा िकन हल्ला
हुदँै छ ?” 42 ितनी बो लरहदँा पजुारी अिबयाथार का छोरा जोनाथन आइपगुे । अदोिनयाहले भन,े “िभ आऊ, िकनिक
ितमी योग्य मािनस हौ र ितमीले शभु खबर ल्याउछँौ ।” 43 जोनाथनले अदोिनयाहलाई जवाफ िदए, “हा ा मा लक राजा
दाऊदले सोलोमनलाई राजा बनाउनभुएको छ, 44 र राजाले ितनीिसतै पजुारी सादोक, नातान अगमव ा, यहोयादाका छोरा
बनायाह र करेतीहरूसाथै पलेथेीहरूलाई पठाउनभुएको छ । ितनीहरूले सोलोमनलाई राजाको खच्चरमा सवार गराएका छन ्।
45 पजुारी सादोक र नातान अगमव ाले गीहोनमा सोलोमनलाई राजा अिभषके गरेका छन,् अिन ितनीहरू त्यहाँबाट रमाउँदै
आएका छन ्। सहरमा त्यसकैो हल्ला हो । तपाईंले सनु्नभुएको आवाज त्यही नै हो । 46 साथ,ै सोलोमन राज्यको िसहंासनमा
बिसरहकेा छन ् । 47 यसबाहके, राजाका सवेकहरू हा ा मा लक राजा दाऊदलाई यसो भन्दै आिशष ् िदन आए, 'हजरुका
परमे रले सोलोमनको नाउँ हजरुको भन्दा उ म बनाऊन ् र हजरुको भन्दा ितनको िसहंासन महान ् बनाऊन ् ।' त्यसपिछ
राजाले पलङ्गमा नै दण्डवत ्गरे । 48 राजाले यसो पिन भन,े 'इ ाएलका परमे र परम भु धन्यका होऊन ्जसले आजको
िदन मरेो िसहंासनमा एक जना लाई रा भुएको छ जनु मरैे आखँाले दखेकेा छन'् ।” 49 त्यसपिछ अदोिनयाहका सबै
पाहुना अत्यन्तै डराए । ितनीहरू उठेर आ-आफ्नो बाटो लागे । 50 अदोिनयाह सोलोमनदे ख डराएर उठे अिन गएर वदेीका
िसङहरू समाते । 51 त्यसपिछ सोलोमनलाई यसो भिनयो, “हने ुर्होस,् अदोिनयाह राजा सोलोमनदे ख डराएका छन,् िकनिक
ितनले यसो भन्दै वदेीका िसङहरू समातकेा छन,् ‘राजा सोलोमनले आफ्ना दासलाई तरवारले नमारून ् भनी उहाँले पिहले
मिसत शपथ खानभुएको होस'् ।” 52 सोलोमनले भन,े “ितनले आफैलाई योग्य मािनस सािबत गरे भने ितनको इच्छािवना
एउटा रौँ पिन भइँुमा झन छैन, तर ितनमा द ु ता पाइयो भने ितनी मन छन ् ।” 53 त्यसलैे राजा सोलोमनले मािनसहरू पठाए
जसले अदोिनयाहलाई वदेीबाट लएर आए । ितनी आएर राजा सोलोमनलाई दण्डवत ्गरे, र सोलोमनले ितनलाई भन,े “ित ो
घरमा जाऊ ।”

2
1 दाऊदको मन िदन निजिकँदै गदार् ितनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यसो भन,े 2 “ससंारको रीतझै ँ म पिन मद छु ।

त्यसकारण, ब लया होऊ, र आफैलाई मदर् सािबत गर । 3 मोशाको वस्थामा ले खएका परम भु ित ा परमे रका मागर्हरूमा
िहडँ्न, उहाँका िविधहरू, आज्ञाहरू, िनणर्यहरू र उहाँका करारका आदशेहरू पालन गनर् होिसयार होऊ तािक ितमी जता गए पिन
ितमीले गन सबै काममा ित ो उन्नित होस,् 4 तािक परम भलुे मरेो बारेमा यसो भन्नभुएको वचन उहाँले परुा गन ुर्भएको होस,्
'तरेा छोराहरूले ितनीहरूका सारा दय र सारा ाणले िव सनीयतासाथ मरेो साम ु िहडँ्न होिसयारीपवूर्क आफ्ना आचरणको
रेखदखे गरे भने इ ाएलको िसहंासनमा ब े उ रािधकारीको किहल्यै अभाव हुने छैन ।' 5 सरूयाहका छोरा योआबले मलाई
के गरे, र इ ाएलका दईु सनेापित अथार्त ्नरेका छोरा अबनरे र यतेरेका छोरा अमासलाई के गरे, सो ितमीलाई थाहै छ । ितनले
दवुलैाई मा रिदए । ितनले शा न्तको समयमा य ु को रगत बगाए, र य ु को रगत आफ्नो कम्मरको पटुका र खु ाको जु ामा
दले । 6 ितमीले िसकेको ब ु ले योआबिसत वहार गन ूर्, तर ितनको फुलकेो कपाल शा न्तिसत िचहानमा जान नपाओस ्।
7 तथािप, िगलादका बिजर्ल्लकैा छोराहरूमािथ दया दखेाउन,ू र ित ो टेबलमा खानहेरूमध्ये ितनीहरू पिन होऊन ् िकनिक म
ित ो दाजु अब्शालोमबाट भाग्दा ितनीहरू मकहाँ आएका िथए । 8 हरे, बहूरीमको बने्यामीनी गरेाको छोरो िशमी ितमीिसतै छ,
जसले म महनोममा जाँदा त्यस िदन मलाई बसेरी सरापकेो िथयो । िशमी यदर्नमा मलाई भटे गनर् आयो, र त्यसले परम भकुो
नाउमँा शपथ खाँदै भन्यो, 'म ितमीलाई तरवारले मान छैन ँ ।' 9 त्यसकारण, अब त्यसलाई दण्डिवना नछोड्न ू। ितमी ब ु मानी
मािनस हौ, र त्यसलाई के गन ुर्पछर् भनी ितमीलाई थाहा छ । ितमीले त्यसको फुलकेो कपाल रगतसगँै िचहानमा ल्याउन ू ।”
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10 त्यसपिछ दाऊद आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनलाई दाऊदको सहरमा गािडयो । 11 दाऊदले इ ाएलमािथ चा लस
वषर्सम्म शासन गरे । ितनले हे ोनमा सात वषर्सम्म र यरूशलमेमा तिे स वषर्सम्म राज्य गरे । 12 तब सोलोमन आफ्ना िपता
दाऊदको िसहंासनमा बस,े र ितनको शासन दढृतापवूर्क स्थािपत िथयो । 13 त्यसपिछ हग्गीतका छोरा अदोिनयाह सोलोमनकी
आमा बतशबेाकहाँ आए । उनले भिनन,् “के ितमी शा न्तिसतै आयौ ?” ितनले जवाफ िदए, “हजरु, शा न्तिसत आएँ ।”
14 तब ितनले भन,े “मलैे तपाईंलाई केही कुरो भन्न ु छ ।” उनले भिनन,् “भन ।” 15 अदोिनयाहले भन,े “तपाईंलाई थाहै
छ, िक राज्य मरैे िथयो, र सारा इ ाएलले म नै राजा हुने छु भनी अपके्षा गरेरहकेा िथए । तर कुरो प रवतर्न भयो, र राज्य
मरेो भाइलाई िदइयो िकनिक परम भलुे यो ितनलाई िदनभुएको िथयो । 16अब म तपाईंलाई एउटा िबन्ती चढाउँछु र त्यसलाई
इन्कार नग रिदनहुोस ् ।” बतशबेाले ितनलाई भिनन,् “भन ।” 17 ितनले भन,े “मलैे शनुम्मी अबीशगलाई प ीको रूपमा
लजैान पाऊँ भनी सोलोमन राजालाई िबन्ती ग रिदनहुोस ्।” 18 बतशबेाले भिनन,् “ ठक छ । म राजािसत कुरा गन छु ।”
19 त्यसकारण अदोिनयाहको िन म्त कुरा गनर् बतशबेा राजा सोलोमनकहाँ गइन ् । उनलाई भटे्न राजा खडा भए र ितनले
उनलाई दण्डवत ्गरे । त्यसपिछ राजा आफ्नो िसहंासनमा बस,े र राजाकी आमाको िन म्त एउटा िसहंासन ल्याउने हुकुम गरे
। उनी राजाको दािहने हातप बिसन ्। 20 त्यसपिछ उनले भिनन,् “ितमीलाई एउटा सानो िबन्ती चढाउने इच्छा छ, िकनिक
ितमीले इन्कार गन छैनौ ।” राजाले उनलाई भन,े “भन्नहुोस ्मरेी आमा । म त्यसलाई इन्कार गन छैन ँ ।” 21 उनले भिनन,्
“ित ो दाजु अदोिनयाहलाई शनूम्मी अबीशग प ीको रूपमा दऊे ।” 22 राजा सोलोमनले आफ्नी आमालाई भन,े “तपाईं
िकन शनूम्मी अबीशगलाई अदोिनयाहको लािग माग्नहुुन्छ ? तपाईं ितनको लािग िकन राज्य नै माग्नहुुन्न ? िकनिक ितनी
मरेा दाजु हुन ् । िकन पजुारी अिबयाथार र सरूयाहका छोरा योआबको िन म्त पिन माग्नहुुन्न ?” 23 तब राजा सोलोमनले
परम भकुो नाउमँा यसो भनी शपथ खाए, “यो िब न्तको िन म्त अदोिनयाहले आफ्नो ज्यान गमुाएनन ्भने परमे रले मलाई
त्योभन्दा कठोर वहार गरून ् । 24 त्यसकारण मलाई स्थािपत गन ुर्हुन,े मलाई मरेा िपता दाऊदको िसहंासनमा रा हुुने र
आफ्नो ितज्ञाअनसुार मरेो वशं खडा गन ुर्हुने जीिवत परम भकुो नाउमँा म भन्दछु, िक आज िन य नै अदोिनयाह मा रने
छन ् ।” 25 त्यसलैे राजा सोलोमनले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई पठाए, र बनायाहले अदोिनयाहलाई फेला पारी मारे ।
26 तब राजाले पजुारी अिबयाथारलाई भन,े “ित ो आफ्नै जग्गा अनातोतमा जाऊ । ितमी मतृ्यकुो लायक छौ, तर मरेा िपता
दाऊदको साम ु ितमीले परम भकुो सन्दकु बोकेकाले र मरेा िपताजस्तै हरेक मागर्मा ितमीले दःुख भोगकेाले ितमीलाई म यस
बलेा मािदर्न ँ ।” 27 त्यसलैे सोलोमनले अिबयाथारलाई पजुारीको पदबाट हटाइिदए । यसरी शीलोमा ब े एलीका घरानाको
बारेमा परम भलुे भन्नभुएको वचन परुा भयो । 28 यो खबर योआबकहाँ आयो िकनिक योआबले अदोिनयाहलाई समथर्न
गरेका िथए, य िप ितनले अब्शालोमलाई भने समथर्न गरेका िथएनन ्। त्यसलैे योआब परम भकुो पालिभ भाग,े र वदेीका
िसङहरू प े र बसे । 29योआब भागरे गई वदेीको छेउमा बसकेा छन ्भनी सोलोमनलाई बताइयो । तब सोलोमनले यहोयादाका
छोरा बनायाहलाई यसो भनी पठाए, “जाऊ र ितनलाई मार ।” 30 त्यसलैे बनायाह परम भकुो पालिभ वशे गरी योआबलाई
भन,े “राजाले ितमीलाई बािहर आउन ू हुकुम गन ुर्भएको छ ।” योआबले जवाफ िदए, “अहँ,ँ म यहीँ नै मन छु ।” त्यसलैे
बनायाह राजाकहाँ फक र भन,े “योआब वदेीमा नै मनर् चाहन्छन ्।” 31 राजाले ितनलाई भन,े “ितनले भनजेस्तै गर । ितनलाई
मारेर गाड । यसरी म र ितमीले मरेा िपताको घरानाबाट िवनाकारण योआबले बगाएको रगतको दोष लजैाने छौ । 32 ितनले
बगाएको रगतको दोष ितनकै िशरमािथ परोस ् िकनिक ितनले मरेा िपता दाऊदको जानकारीिवनै आफूभन्दा धम र उ म दईु
जना मािनस अथार्त ् इ ाएलका सनेापित नरेका छोरा अबनरे र यहूदाका सनेापित यतेरेका छोरा अमासलाई आ मण गरी
ितनीहरूलाई तरवारले मारे । 33 त्यसलैे ितनीहरूको रगतको दोष सदाको िन म्त योआब र ितनका सन्तानहरूका िशरमािथ
परोस ् । तर दाऊद र ितनका सन्तानहरू अिन ितनको वशं र ितनको िसहंासनमा भने सदासवर्दा परम भबुाट शा न्त आओस ्
।” 34 तब यहोयादाका छोरा बनायाह मािथ उक्ले अिन योआबलाई हार गरी मारे । ितनलाई उजाड-स्थानमा ितनको आफ्नै
जग्गामा गािडयो । 35 राजाले ितनको ठाउँमा यहोयादाका छोरा बनायाहलाई सनेापितमा र अिबयाथारको ठाउँमा सादोकलाई
पजुारीमा िनय ु गरे । 36 त्यसपिछ राजाले िशमीलाई डाक्न पठाए र ितनलाई भन,े “आफ्नो िन म्त यरूशलमेमा घर बनाएर
त्यहीँ बस, अिन त्यहाँबाट कतै नजाऊ । 37 िकनिक जनु िदन ितमी िक ोन उपत्यका पार गरेर जान्छौ, िन य नै ितमी मा रने
छौ भनी जान । ित ो रगतको दोष ित ै िशरमािथ पन छ ।” 38 त्यसलैे िशमीले राजालाई भन,े “तपाईंले भन्नभुएको कुरो रा ो
छ । मरेा मा लक राजाले भन्नभुएझै ँ हजरुको दासले गन छ ।” त्यसलैे धरैे िदनसम्म िशमी यरूशलमेमा नै बसे । 39 तर ितन
वषर्को अन्त्यमा िशमीका दईु जना दास गातका राजा माकाका छोरा आकीशकहाँ भागरे गए । त्यसलैे ितनीहरूले िशमीलाई
यसो भन,े “हने ुर्होस,् तपाईंका दासहरू गातमा छन ् ।” 40 तब िशमी उठे अिन गधामा जीनकाठी कसरे आफ्ना दासहरूको
खोजीमा आकीशकहाँ गए र गातबाट आफ्ना दासहरूलाई फकार्एर ल्याए । 41 िशमी यरूशलमेबाट गातमा गएर फकका छन ्
भनी जब सोलोमनलाई सनुाइयो, 42 तब राजाले िशमीलाई डाक्न पठाए र ितनलाई भन,े “'जनु िदन ितमी यहाँबाट अन्त कतै
जान्छौ, ितमी िन य नै मा रने छौ भनी जान' भनी के मलैे पर भकुो नाउमँा शपथ खाई ितमीलाई गवाही िदएको िथइन ँ र ?
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तब ितमीले मलाई भन्यौ, 'हजरुले भन्नभुएको कुरा रा ो छ ।' 43 तब ितमीले िकन परम भिुसत खाएको सपथ र मरेो आज्ञा
पालन गरेनौ ?” 44 राजाले िशमीलाई यसो पिन भन,े “ितमीले मरेा िपतालाई गरेका सबै द ु ता ितमीलाई आफ्नो मनमा थाहा
छ । त्यसकारण परम भलुे ित ो द ु ता ित ै िशरमािथ फकार्इिदनहुुने छ । 45 तर राजा सोलोमनचािह ँ आिशिषत हुने छन,् र
दाऊदको िसहंासन परम भकुो साम ु सदाको िन म्त स्थािपत हुने छ ।” 46 तब राजाले यहोयादाका छोरा बनायाहलाई आज्ञा
िदएअनसुार ितनले िशमीलाई मारे । यसरी सोलोमनको हातमा शासन ब लयो गरी स्थािपत भयो ।

3
1 सोलोमनले िववाह ारा िम का राजा फारोिसत मै ीपणू र् सम्बन्ध गाँस े । ितनले फारोकी छोरीिसत िववाह गरे, र ितनले

आफ्नै महल, परम भकुो म न्दरसाथै यरूशलमेको पखार्ल िनमार्ण गरेपिछ उनलाई दाऊदको सहरमा ल्याए । 2 परम भकुो
नाउमँा कुनै पिन घर िनमार्ण नभइसकेकोले मािनसहरूले उच्च स्थानहरूमा ब लदान चढाउँदै िथए । 3 आफ्ना िपता दाऊदका
िविधिवधानहरूमा िहडँी सोलोमनले परम भु ित आफ्नो मे दखेाए, तर ितनले उच्च स्थानहरूमा ब लदान चढाए र धपू बाले
। 4 राजा ब लदान चढाउन िगबोनमा गए िकनिक त्यो िनकै उच्च स्थान िथयो । सोलोमनले त्यस वदेीमा एक हजारवटा
होमब ल चढाए । 5 रातमा िगबोनमा परम भु सपनामा सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो । उहाँले भन्नभुयो, “त ँमबाट के चाहन्छस,्
माग ् ।” 6 त्यसलैे सोलोमनले भन,े “मरेा िपता दाऊद तपाईंको साम ु िव सिनयतामा, धािमर्कतामा र दयको सोझोपनमा
िहडँकेाले तपाईंले आफ्ना दास दाऊदलाई करारको ठुलो िव सनीयता दखेाउनभुएको छ । तपाईंले उहाँ ित करारको ठुलो
िव सनीयता कायमै रा भुएको छ, र आज उहाँको िसहंासनमा ब एक जना पु िदनभुएको छ । 7 अब हे परम भु मरेा
परमे र, म सानो बालक भए तापिन तपाईंले आफ्ना दासलाई मरेा िपता दाऊदको ठाउँमा राजा बनाउनभुएको छ । मलाई
मरेो कतर् थाहा छैन । 8 तपाईंका दास तपाईंले छान्नभुएका मािनसहरूका िबचमा छन ्जो असङ्ख्य र अनिगन्ती छन ् ।
9 त्यसलैे मलै े खराब र असल छुट् ाउन सकँू भनरे मािनसहरूको न्याय गनर् तपाईंका दासलाई समझश को दय िदनहुोस ्।
िकनिक तपाईंको यस महान ्जाितलाई न्याय गनर् को सक्षम छ ?” 10 सोलोमनको यस िबन्तीले परम भलुाई खसुी तलु्यायो
। 11 त्यसलैे परमे रले ितनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े आफ्नो लािग लामो जीवन वा धनसम्पि वा तरेा श हुरूको जीवन नमागी
न्याय छुट् ाउने समझश मागकेो छस ् । 12 हरे,् अब तैलँ े मबाट मागकेो सबै कुरा म परुा गन छु । म तलँाई ब ु मानी
र समझश को हृदय िदने छु । यसरी तरेो साम ु कोही पिन तजँस्तो हुने छैन, र तपँिछ पिन कोही पिन तजँस्तो खडा हुने
छैन । 13 तैलँ े मबाट नमागकेा कुराहरू अथार्त ् धनसम्पि र मान पिन मलैे तलँाई िदएको छु तािक राजाहरूका िबचमा तरेो
जीवनभर तजँस्तो कोही पिन नहोस ् । 14 तरेा िपता दाऊदझै ँ मरेा िविधिवधानहरू र मरेा आज्ञाहरू पालन गनर् त ँ मरेो मागर्मा
िहिँडस ्भने म तरेो आय ु लम्ब्याउने छु ।” 15 त्यसपिछ सोलोमन ब्य ुझँ,े र यो त सपना पो रहछे! ितनी यरूशलमेमा आए, र
परम भकुो करारको सन्दकुको साम ु खडा भए । ितनले होमब ल र मलेब लहरू चढाए, अिन आफ्ना सबै सवेकहरूलाई भोज
िदए । 16 त्यसपिछ दईु जना वशे्या ी राजाकहाँ आई ितनको साम ु खडा भए । 17 एक जना ीले भनी, “हे मरेा मा लक,
यो ी र म एउटै घरमा बस्छौ,ँ अिन त्यस घरमा मलैे एउटा बालक जन्माएँ । 18 मलैे जन्म िदएको ते ो िदनमा यस ीले
बालक जन्माई । हामी सगँसगँै िथयौँ । घरमा हामीिसत कोही पिन िथएन, तर हामी दईु जना मा िथयौँ । 19 त्यसपिछ रातमा
यो ीले बालकलाई िथचरे मा रछ । 20 त्यसलैे मध्य रातमा तपाईंकी दासी सिुतरहकेो बलेामा त्यो उठी र छेउमा रा खएको
मरेो छोरो लएर काखमा रा खछ अिन मरेो काखमा चािह ँ त्यसको मरेको छोरो रा खछ । 21 म मरेो बच्चालाई दधू खवुाउन
िबहान उठ्दा त्यो मरेको रहछे । िबहान मलैे त्यसलाई िनयालरे हदेार् त्यो मलैे जन्माएको मरेो छोरो िथएन ।” 22 त्यसपिछ
अक ीले भनी, “त्यसो होइन । जीिवत छोरोचािह ँ मरेो छोरो हो, र मरेकोचािह ँ तरेो छोरो हो ।” पिहलो ीले भनी, “त्यसो
होइन । मरेकोचािह ँ तरेो छोरो हो, र जीिवतचािह ँ मरेो छोरो हो ।” यसरी ितनीहरूले राजाको साम ु बताए । 23 तब राजाले
भन,े “ितमीहरूमध्ये एउटीले भन्छौ, 'यो जीिवतचािह ँ मरेो छोरो हो, र तरेो छोरोचािह ँ मरेको छ ।' त्यसै गरी, अक ले भन्छौ,
'त्यसो होइन । तरेो छोरो मरेको छ, र मरेो छोरोचािह ँ जीिवतै छ' ।” 24 राजाले भन,े “मलाई एउटा तरवार ल्याइदऊे ।”
त्यसलैे ितनीहरूले राजाको साम ु एउटा तरवार ल्याइिदए । 25 तब राजाले भन,े “जीिवत छोरोलाई काटेर दईु भाग लगा अिन
आधा भाग एउटी ीलाई र बाँकी आधा भाग अक ीलाई िदन ू ।” 26 तब आफ्नो छोरोको िन म्त दयाले भ रएर जीिवत
छोरोकी आमाले राजालाई भनी, “हे मरेा मा लक, जीिवत बालक त्यसलाई नै िदन ू र त्यसलाई कुनै पिन हालतमा नमान ूर् ।”
तर अक ीले भनी, “त्यो न मरेो हुने छ न तरेो । त्यसलाई दईु टु ा पा रयोस ् ।” 27 तब राजाले जवाफ िदए, “जीिवत
बालक पिहलो ीलाई िदन,ू र त्यसलाई कुनै पिन हालतमा नमान ूर् । त्यो नै बालककी आमा हो ।” 28 जब सारा इ ाएलले
राजाले गरेको न्याय सनुे ितनीहरू राजादे ख डराए िकनिक न्याय सम्पादन गनर् परमे रको ब ु ितनमा िथयो भनी ितनीहरूले
दखेे ।
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4
1 राजा सोलोमन सारा इ ाएलमािथ राजा भए । 2 ितनका अिधकारीहरू यी नै हुन:् सादोकका छोरा अजयार्ह पजुारी िथए

। 3 शीशाका छोराहरू एलीहोरेफ र अिहयाह सिचवहरू िथए । अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 4 यहोयादाका
छोरा बनायाह सनेापित िथए । सादोक र पजुारी अिबयाथार हरू िथए । 5 नातानका छोरा अजयार्ह िजल्ला-िजल्लाका
अिधकृतहरूका िजम्मावाल िथए । नातानका छोरा जाबदू पजुारी र राजाका िम िथए । 6 अहीशार राजमहलका िजम्मावाल
िथए । अब्दाका छोरा अदोिनराम बगेार काम गनहरूका िजम्मावाल िथए । 7 सारा इ ाएलमा सोलोमनका बा जना िजल्ला-
िजल्लाका िजल्लापाल िथए जसले राजा तथा राज घरानालाई भोजन जटुाउने काम गथ । हरेक मािनसले वषर्मा एक-एक
मिहनाको भोजन जटुाउनपुथ्य । 8 ितनीहरूका नाउँ यी नै हुन:् ए ाइमको पहाडी दशेमा बने-हूर; 9 माकाज, शाल्बीम,
बथे-शमेशे र एलोन-बथेहानानमा बने-दकेेर; 10 अरूब्बोतमा बने-हसेदे (ितनको िजम्मामा सोको र हपेरेका सबै क्षे िथए);
11 सारा नापोत डोरमा बने-अबीनादाब (सोलोमनकी छोरी ताफातलाई ितनले िववाह गरेका िथए); 12 तानाक र मिग ोसाथै
ियजरेलमिुनको सातार्नको छेउमा भएका सारा बथे-शान, हािबल-महोला र योक्मामसम्ममा अहीलदूका छोरा बाना; 13 रामोत-
िगलादमा बने-गबेरे (ितनको िजम्मामा िगलादमा भएका मनश्शकेा छोरा याईरका सहरहरू र बाशानमा भएको अग बको
क्षे साथै मलू ढोकामा काँसाका बार भएका पखार्लले घे रएका साठीवटा ठुला-ठुला सहर पिन िथए); 14 महनोममा इ ोका
छोरा अहीनादाब; 15 न ालीमा अहीमास (ितनले सोलोमनकी छोरी बासमतलाई िववाह गरेका िथए); 16 आशरे र आलोतमा
हूशकैा छोरा बाना; 17 इस्साखारमा पारूहका छोरा यहोशापात; 18 बने्यामीनमा एलाका छोरा िशमी; 19 िगलादमा ऊरीका
छोरा गबेरे (एमोरीहरूका राजा सीहोन र बाशानका राजा ओगको दशे), र ितनी त्यस िजल्लाका एक मा िजल्लापाल िथए ।
20 यहूदा र इ ाएलका मािनसहरू समु छेउका बालवुाजि कै असङ्ख्य िथए । ितनीहरू खाँदै र िपउँदै िथए अिन खसुी िथए
। 21 सोलोमनले य ू े टस नदीदे ख प ल श्तहरूको दशे र िम को िसमानासम्म राज्य गथ । सोलोमनको जीवनभर ितनीहरूले
ितनीकहाँ कर ल्याए र ितनको सवेा गरे । 22 सोलोमनको एक िदनको खाना पचह र मरुी मिसनो िपठो, एक सय पचास
मरुी अन्न, 23 पोिसएका दसवटा गाई-गोरु, खकर् मा पालकेा िबसवटा गाई-गोरु, एक सयवटा भडेा-बा ा अिन मगृ, ह रण,
बराँठ र कुखरुाहरू िथए । 24 िकनिक ितनले य ु े टस नदीको प मप का सबै दशे अथार्त ् ितफसादे ख गाजासम्मा राज्य
गथ, र ितनको व रप र भएकाहरू सबिैसत ितनी शा न्तमा बस्थे । 25 यहूदा र इ ाएल सरुिक्षत िथए । सोलोमनको जीवनभर
दानदे ख बशेबासम्म हरेक मािनस आ-आफ्नै दाख र नभेाराको मिुन सरुिक्षतसाथ बस्थ्यो । 26 सोलोमनका रथहरूका लािग
घोडाहरूका चा लस हजारवटा तबलेा, र बा हजार घोडचढी िथए । 27 िजल्ला-िजल्लाका अिधकृतहरूले त्यके मिहना
पालपैालो राजा सोलोमन र ितनको टेबलुमा बसरे खानहेरू सबकैा िन म्त भोजन जटुाउथँे । ितनीहरूलाई कुनै कुराको कमी
िथएन । 28 रथका घोडाहरू र अन्य घोडाहरूका लािग पिन ितनीहरूले तोिकएका आ-आफ्नै जौ र पराल ल्याउने गथ ।
29 परमे रले सोलोमनलाई महान ्ब ु र समु ीतटका बालवुाजस्तै फरािकलो समझश िदनभुयो । 30 पवूर्का सबै मािनस र
िम का सबै ब ु भन्दा सोलोमनको ब ु े िथयो । ितनी सबै मािनसभन्दा ब ु मानी िथए । 31 ितनी ए ी एतान, माहोलका
छोराहरू हमेान, कलकोल र ददार्भन्दा ब ु मानी िथए अिन ितनको ख्याित व रप रका सबै जाितहरूमा फै लएको िथयो ।
32 ितनले ितन हजारवटा िहतोपदशेको रचना गरे, र ितनका गीतहरूको सङ्ख्या एक हजार पाँचवटा िथयो । 33 ितनले बोट
िबरुवाहरूको िवषयमा लबेनानको दवेदारुदे ख लएर िभ ामा उ ने िहसपसम्मका िबरुवाहरूको वणर्न गरे । ितनले पशपुक्षी,
घ ने ाणीहरू र माछाको बारेमा पिन वणर्न गरे । 34 सोलोमनको ब ु सनु्न सबै जाितका मािनसहरू आउने गथ । ितनको
ब ु सनुकेा पथृ्वीका सबै राजाका ितिनिधहरू ितनीकहाँ आउने गथ ।

5
1 टुरोसका राजा हीरामले सोलोमनकहाँ आफ्ना सवेकहरू पठाए िकनिक आफ्नो िपताको स ामा सोलोमन राजा अिभषके

ग रएका िथए भनी ितनले सनुकेा िथए । हीरामले दाऊदलाई सधै ँ माया गथ । 2 सोलोमनले यसो भन्दै हीरामलाई वचन पठाए,
3 “मरेा िपता दाऊद य ु ले घे रएकाले परम भु उहाँका परमे रको नाउमँा उहाँले म न्दर बनाउन सक्नभुएन भनी तपाईंलाई
थाहै छ । उहाँको जीवनभर परम भलुे उहाँका श हुरूलाई उहाँको खु ाको पतैालामिुन ल्याउनभुयो । 4 तर अिहले परम भु
मरेा परमे रले मलाई हरेक क्षे मा िव ाम िदनभुएको छ । 5 त्यसलैे परम भु मरेा परमे रको नाउमँा एउटा म न्दर बनाउने
मरेो इच्छा छ जस्तो परम भलुे मरेा िपता दाऊदलाई यसो भन्नभुएको िथयो, 'म तरेो छोरोलाई तरेो िसहंासनमा बसाउने छु,
र त्यसले नै मरेो नाउमँा म न्दर बनाउने छ ।' 6 त्यसकारण, अब ितनीहरूलाई मरेो िन म्त दवेदारुका रुखहरू काट्न आज्ञा
िदनहुोस ् । मरेा दासहरू तपाईंका दासहरूिसत िमल्ने छन,् र तपाईंले तोक्नभुएको ज्याला म ितनीहरूलाई िदने छु । िकनिक
तपाईंलाई थाहा छ, िक सीदोनीहरूजस्तै रुख ढाल्ने िसपाल ु मािनसहरू हा ा िबचमा कोही छैन ।” 7 हीरामले सोलोमनको
कुरा सनुपेिछ ितनी अत्यन्तै खसुी भए र भन,े “आज परम भु धन्यका होऊन ् जसले दाऊदलाई आफ्ना जाितको रेखदखे
गनर् एउटा ब ु मान ्छोरा िदनभुएको छ । 8 हीरामले सोलोमनलाई यस्तो वचन पठाए, “तपाईंले मलाई पठाउनभुएको सन्दशे
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मलैे सनुकेो छु । म तपाईंले चाहना गन ुर्भएका सबै दवेदारु र सल्लाका काठ जटुाइिदने छु । 9 मरेा दासहरूले लबेनानबाट
समु सम्म मढूाहरू ल्याउने छन,् र ती बाँधरे तपाईंले तोक्नभुएको ठाउँमा म बगाएर पठाउन लगाउने छु । म त्यहाँ खोल्न
लगाउने छु, र तपाईंले ती लजैान सक्नहुुने छ । मरेो घरानालाई भोजन जटुाइिदएर तपाईंले चाहनभुएको कुरा परुा गन ुर्होस ्
।” 10 त्यसलैे सोलोमनले चाहकेा सबै दवेदारु र सल्लाका मढूा हीरामले ितनलाई िदए । 11 सोलोमनले हीरामको घरानालाई
भोजनको िन म्त पचास हजार मरुी गहु ँ र साढे चार हजार लटर शु तले िदए । सोलोमनले यो वषिपच्छे हीरामलाई िदन्थे
। 12 आफूले ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ परम भलुे सोलोमनलाई ब ु िदनभुयो । सोलोमन र हीरामको िबचमा शा न्त कायम िथयो, र
ितनीहरू दईु जनाले एउटा करार बाँध े । 13 सोलोमन राजाले सारा इ ाएलबाट ितस हजार बगेार काम गन मािनस जम्मा गरे ।
14 ितनले ितनीहरूलाई हरेक मिहना दस-दस हजार गरी लबेनानमा पठाए । ितनीहरू एक मिहना लबेनानमा बस्थे र दईु मिहना
घरमा बस्थे । अदोिनराम बगेार काम गनहरूका िजम्मावाल िथए । 15सोलोमनका स री हजरा भ रया र पहाडमा असी हजार
ढुङ्गा काट्ने मािनस िथए । 16 मजदरुहरूका कामको रेखदखे गनर् ख टएका ितन हजार ितन सय नाइके िथए । 17 राजाको
आज्ञामा ितनीहरूले म न्दरको जगको िन म्त उच्च गणुस्तरका ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू फोरेर िनकाले । 18 त्यसलैे सोलोमन र
हीरामका कारीगरहरूसाथै गबेालका मािनसहरूले म न्दर िनमार्णको िन म्त काठ र ढुङ्गाहरू काटेर तयार पारे ।

6
1 यसलैे सोलोमनले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् सरुु गरे । इ ाएलीहरू िम दशेबाट िनस्केर आएको चार सय असीऔ ँ

वषर्मा, सोलोमनले इ ाएलमािथ राज्य गरेको चौथो वषर्को जीभ अथार्त ् दो ो मिहनामा कामको थालनी भएको िथयो ।
2 सोलोमन राजाले परम भकुो िन म्त बनाएका म न्दरको लमाइ साठी हात, चौडाइ िबस हात र उचाइ ितस हात िथयो ।
3 म न्दरको मखु्य सभाकक्षको सामनु्नकेो दलान म न्दरको चौडाइ बराबरको िथयो अथार्त ् िबस हातो लामो िथयो, र त्यो
म न्दरको अिग ल्तर दस हातसम्म िनस्केको िथयो । 4 ितनले म न्दरको छानामिुनका साँघरुा झ्यालहरू बनाए । 5 मखु्य
सभाकक्षका िभ ाहरूको िवपरीत ितनले यसको व रप र कोठाहरू बनाए अथार्त ् ितनले िभ ी र बािहरी कोठा बनाए । ितनले
चारैितर कोठाहरू बनाए । 6 सबभैन्दा मिुनको तलाको चौडाइ पाँच हात, िबचको तलाको चौडाइ छ हात र ते ो तलाको
चौडाइचािह ँ सात हात िथयो । ितनले म न्दरका चारैप बािहरितर म न्दरको िभ ामा केही नघसुाऊन ्भनी पालीहरू िनमार्ण
गरे । 7 ढुङ्गाको खानीमा नै तयार पा रएका ढुङ्गाहरूबाट म न्दर बनाइयो । यसको िनमार्ण हुदँा घन वा िछन ु वा कुनै िकिसमको
फलामे औजारको आवाज सिुनएन । 8 म न्दरको दिक्षणप सबभैन्दा तल्लो तलाको वशे ारा िथयो, अिन त्यहाँबाट िबचको
र ते ो तलामा जानलाई िसढँी िथयो । 9 यसरी सोलोमनले म न्दर बनाएर िसद्ध्याए । ितनले म न्दरलाई द लन र दवेदारुका
फल्याकहरूले ढाके । 10 ितनले म न्दरको िभ ी कक्षको िवपरीत िकनाराका कोठाहरू बनाए र हरेक कोठाको उचाइ पाँच हात
िथयो । ती म न्दरसगँै दवेदारुका काठका स रीले जोिडएका िथए । 11 परम भकुो यो वचन सोलोमनकहाँ आयो, 12 “तैलँ े
बनाइरहकेो यो म न्दरको िवषयमा भन्नपुदार्, तैलँ े मरेा िविधिवधानहरू पालन गरी न्याय कायम ग रस ्र मरेा सबै आज्ञा पालन
गरी ितनमा िहिँडस ्भने मलै े तरेा िपता दाऊदिसत बाँधकेो ितज्ञा त ँ ारा नै परुा गन छु । 13 म इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा
ब े छु, र ितनीहरूलाई त्याग्ने छैन ँ ।” 14 यसरी सोलोमनले म न्दर बनाएर िसद्ध्याए । 15 ितनले दवेदारुका फल्याकहरूले
म न्दरको भइँुदे ख द लनसम्म िभ प का िभ ाहरू बनाई म न्दरको भइँुमा सल्लाका फल्याकहरू ओ ाए । 16 ितनले
म न्दरको पछािडप भइँुदे ख द लनसम्म दवेदारुका िबस हात लामा फल्याकहरू िमलाएर राखे । ितनले यसलाई िभ ी
कोठा अथार्त ्महा-पिव स्थान बनाए । 17 महा-पिव स्थानको अगािडप रहकेो मखु्य कक्ष अथार्त ्पिव स्थान चा लस हात
लामो िथयो । 18 म न्दरको िभ प को दवेदारुको काठमा फ े का फुल र लौकाका ब ु ा कँुिदएका िथए । ती सबै दवेदारुका
िथए । एउटै पिन ढुङ्गा दे खदँनैथ्यो । 19 परम भकुो करारको सन्दकु रा का लािग सोलोमनले म न्दरको िभ ी कोठा
तयार पारे । 20 िभ ी कोठा िबस हात लामो, िबस हात चौडा र िबस हात अग्लो िथयो । सोलोमनले िभ ाहरू िनखरु सनुले
मोहोरी वदेीलाई दवेदारुको काठले ढाके । 21 सोलोमनले म न्दरको िभ ी भाग िनखरु सनुले मोहोरे, र िभ ी कोठाको सामनु्ने
ितनले सनुका िस ीहरू झणु् ाए । 22 म न्दरको िनमार्ण नसिकएसम्म ितनले सम्पणूर् िभ ी भाग सनुले मोहोरे । िभ ी भागमा
भएको वदेीलाई पिन ितनले सनुले मोहोरे । 23 सोलोमनले िभ ी कोठाको लािग जतैनूको काठबाट दईुवटा करूब बनाए ।
त्यकेको उचाइ दस हात िथयो । 24 पिहलो करूबको एउटा पखटेा पाँच हात लामो िथयो भने अक पखटे पिन पाँचै हात

लामो िथयो । एउटा पखटेाको टुप्पोदे ख अक पखटेाको टुप्पोसम्म दस हात िथयो । 25 दो ो करूबको नाप पिन दसै हात
िथयो । दवुै करूबको कद र आकार उही िथए । 26 एउटा करूबको उचाइ दस हात िथयो र अक को उचाइ पिन उि नै
िथयो । 27सोलोमनले करूबहरूलाई सबभैन्दा िभ ी कोठामा राखे । ती करूबका पखटेाहरू बािहरितर फै लएका िथए । एउटा
करूबको एउटा पखटेाले एकाप को िभ ालाई र अक करूबको एउटा पखटेाले अक प को िभ ालाई छुन्थे । ितनीहरूका
अकार् पखटेाहरूले चािह ँ महा-पिव स्थानको िबच भागमा एक-अकार्लाई छुन्थे । 28 सोलोमनले करूबहरूलाई सनुले मोहोरे
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। 29 ितनले म न्दरका चारैप का िभ ी र बािहरी कोठाहरूका सबै िभ ामा करूब, खजरूका बोट र फ े का फुलका ब ु ाहरू
कँुदे । 30सोलोमनले म न्दरका िभ ी र बािहरी कोठाहरूका भइँुलाई सनुले मोहोरे । 31सोलोमनले िभ ी कोठाको वशे ारको
लािग पाँच प का थाम भएका जतैनूको काठका ढोकाहरू बनाए । 32 यसरी ितनले जतैनूको काठका दईुवटा ढोका बनाए,
र ितनका करूब, खजरूका बोट र फ े का फुलका िच हरू खोपे । ितनले ितनमा िनखरु सनुले मोहोरी करूबहरू र खजरुका
बोटहरूलाई सनुले ढाके । 33 यसै गरी, सोलोमनले म न्दरको मखु्य सभाकक्षको वशे ारको िन म्त जतैनूको काठका चार
प का थामहरू बनाए । 34 ितनले खोिपल्टामा घमु्ने दईुवटा खापा भएका सल्लाका दईुवटा ढोका पिन बनाए । 35 ितनले
ितनमा करूब, खजरुका बोट र फ े का फुलका िच हरू कँुदी ितनलाई सनुले मोहोरे । 36 ितनले िभ ी चोक काटेका ढुङ्गाका
ितन लहर गरी र दवेदारुको काठको स रीको एक लहर गरी बनाए । 37 चौथो वषर्को जीभ मिहनामा परम भकुो म न्दरको
जग बसा लयो । 38 एघारौँ वषर्को बलू मिहना अथार्त ्आठौँ मिहनामा िनदशनमतुािबक म न्दरका सबै भाग बनाएर िसद्ध्याइयो
। मन्दर बनाउन सोलोमनलाई सात वषर् लाग्यो ।

7
1 आफ्नो राजदरबार बनाउन सोलोमनलाई ते वषर् लाग्यो । 2 ितनले लबेनानको वन भिनने राजदरबार बनाए । यसको

लमाइ एक सय हात, चौडाइ पचास हात र उचाइ ितस हात िथयो । दवेदारुका स्तम्भहरूका चारवटा लहर र तीमािथ दवेदारुकै
स रीहरूले राजदरबार बनाइयो । 3 स्तम्भहरूमा अिडएका ती स ीहरूमािथ दवेदारुले छत बनाइयो । त्यके लहरमा पन् वटा
गरी जम्माजम्मी पैिँतसवटा स री िथए । 4स रीहरू ितनवटा लहरमा रा खएका िथए, र हरेक झ्याल एक-अकार्मा आमनसेामने
िथए । 5 सबै ढोकाका आयतकार चौकोसहरू िथए अिन झ्याल ितन-ितनवटा प ङ् मा एक अकार्ितर फकका िथए । त्यहाँ
पचास हात लामो र ितस हात चौडा स्तम्भहरूले घे रएको एउटा चोक िथयो । 6 त्यसको साम ु एउटा दलान िथयो, र त्यसको
साम ु खम्बाहरू िथए अिन एउटा बािहर िनस्केको छत िथयो । 7 सोलोमनले िसहंासन कक्ष अथार्त ्न्याय गनर्को लािग न्यायको
कक्ष बनाए । यसको भइँु दवेदारुको काठले ढािकएको िथयो । 8 सोलोमनले आफू ब े महल त्यसको पिछ ल्तर न्यायको
भवनजस्तै बनाए । आफूले िववाह गरेर ल्याएका फारोकी छोरीको िन म्त पिन ितनले योजस्तै घर बनाए । 9 यी भवनहरू ठक
त रकाले मापन गरी करौँतीले काटी चारैितर िचल्लो बनाइएका महङ्गा पत्थरहरूबाट िसङ्गा रएका िथए । यी ढुङ्गाहरू
जगदे ख छतसम्म र िवशाल चोकको बािहरप पिन योग ग रएका िथए । 10जगमा आठ र दस हातका लामा-लामा महङ्गा
ढुङ्गाहरू हा लएका िथए । 11 ितनको मािथ ठक िकिसमले का टएका महङ्गा ढुङ्गाहरू र दवेदारुका स रीहरू िथए ।
12 परम भकुो म न्दरको चोक र त्यसको दलानजस्तै िवशाल चोकका चारैप काटेर िमलाइएका ढुङ्गाका ितनवटा प ङ्
िथए, र दवेदारुका स रीहरूको एउटा प ङ् िथयो । 13 सोलोमन राजाले हुरामलाई टुरोसबाट बोलाउन लगाए । 14 हुराम
न ाली कुलकी एउटी िवधवाका छोरा िथए । ितनका िपता टुरोसवासी काँसाका का रगर िथए । हुराम ब ु र समझश ले
भ रएका र काँसाका महान ्काम गन िसप भएका मािनस िथए । सोलोमन राजाको लािग काँसाको काम गनर् ितनी राजाकहाँ
आए । 15 हुरामले दईुवटा काँसाका स्तम्भको रचना गरे । त्यके स्तम्भको उचाइ अठार हात र प रिध बा हातको िथयो
। 16 ितनले स्तम्भहरूमािथ िशर रा ढालकेा काँसाका दईुवटा स्तम्भ-िशर पिन बनाए । हरेक स्तम्भ-िशरको उचाइ पाँच
हात िथयो । 17 हरेक स्तम्भमािथ भएको स्तम्भ-िशरको िन म्त जालीस्वरूप सातवटा झु ण्डएका िस ी बनाइए । 18 यसरी
हुरामले स्तम्भहरूका स्तम्भ-िशर िसगँानर्लाई त्यके िस ीको जालीका व रप र दईुवटा प ङ् भएको ब ु ादार दा रम बनाए
। 19 दलानिभ का स्तम्भका स्तम्भ-िशरहरू लली फुलको आकारका चार हात उचाइका िथए । 20 दवुै स्तम्भका स्तम्भ-
िशरमा जाली निजकैको कचौराको आकार भएको भागमा स्तम्भ-िशरको चारैप प ङ् -प ङ् गरी दईु सय ब ु ादार दा रम
बनाइए । 21 ितनले म न्दरको दलानमा ती स्तम्भहरू खडा गरे । दािहनपे को स्तम्भलाई याकीन र दे पे को स्तम्भलाई
बोआज नाउँ रा खयो । 22 स्तम्भ-िशरहरूलाई लली फुलको आकारमा सजाइयो । यसरी स्तम्भहरूको काम सम्पन्न भयो
। 23 हुरामले ढालरे बनाइएको धातकुो िवशाल खड्कँुलो बनाए जसको िबट एउटा िकनारादे ख अक िकनारासम्म दस हात
िथयो । यसको उचाइ पाँच हात िथयो, र प रिध ितस हात िथयो । 24 त्यस िवशाल खड्कँुलोका चारैितर बािहरप िबटमिुन
हरेक हातमा दसवटा लौका बनाइएका िथए, र खड्कँुलो र लौका दवुै एउटै टु ा धातबुाट बनाइएका िथए । 25 खड्कँुलोलाई
बा वटा गोरुमािथ रा खएको िथयो– ितनवटा उ रितर फकका, ितनवटा प मितर फकका, ितनवटा दिक्षणितर फकका र
ितनवटा पवूर्ितर फकका िथए । खड्कँुलो तीमािथ रा खएको िथयो, र ितनका सबै पिछल्ला भाग िभ प फकका िथए ।
26खड्कँुलोको चौडाइ चार अङ्गलु िथयो, र यसको िबटचािह ँकचौराको िबटजस्तो फ े को लली फुलजस्तो िथयो । यसमा
लगभग चवा लस हजार लटर पानी अटाउथँ्यो । 27 हुरामले काँसाका दसवटा आधार बनाए । त्यके आधार चार हात लामो,
चार हात चौडा र ितन हात अग्लो िथयो । 28 ती आधार यसरी बनाइएका िथएः ितनका व रप रका पाटाहरू ठाडो े ममा
जोिडएका िथए, 29 र ती पाटा र े महरूमा िसहं, गोरु र करूबहरू िथए । िसहं र गोरुहरूको मािथ र तल ढलौटे मालाहरू िथए
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। 30 त्यके आधारमा काँसाका धरुा भएका चारवटा चक्का िथए, र हरेकमा चार टेकामा अडकेो एउटा बाटा िथयो जसको
चारैितर ढलौटे मालाहरू िथए । 31 आधारिभ खलुा भाग िथयो, जसको गोलाकार साढे एक हात िथयो, र त्यसिभ एक हात
अग्लो मकुुट िथयो । त्यसको खलुा भागको व रप र ब ु ाहरू कँुिदएका िथए, र आधारका पाटाहरू गोलाकार नभई वगार्कार
िथए । 32 चारवटा चक्का पाटाहरूको मिुन िथए, र चक्काहरूका धरुा आधारसगँ गाँिसएका िथए । हरेक चक्काको उचाइ
साढे एक हात िथयो । 33 ती चक्काहरू रथका चक्काजस्ता िथए । ितनका धरुा, िबट, सइुरा र नािभ सबै ढालरे बनाइएका
धातकुा िथए । 34 हरेक आधारका चारवटा समा े िबडँ एउटा-एउटा कुनामा िथए, जनु आधारबाट बािहर िनस्केका िथए ।
35 आधारहरूको टुप्पामा आधा हात गिहरो गोलाकार धातकुो िफ ा िथयो, अिन आधारका टेका र पाटाहरू त्यसकै टुप्पासगँ
गाँिसएका िथए । 36 पाटा र टेकाहरूका खाली ठाउँमा हुरामले करूबहरू, िसहंहरू र खजरूका रुखहरूको िच कँुदी त्यसको
व रप र मालाहरू लगाए । 37 यसरी नै ितनले दसवटा आधार बनाए । ती सबै एउटै नाप र एउटै आकार भएका ढालरे
बनाइएका िथए । 38 हुरामले काँसाका दसवटा बाटा बनाए । एउटा बाटामा आठ सय असी लटर पानी अटाउथँ्यो । हरेक
बाटा चार हातको िथयो, र दसवटै आधारका लािग एउटा-एउटा बाटा िथयो । 39 ितनले पाँचवटा आधार म न्दरको दिक्षणप
र पाँचवटा आधार उ रप राखे । ितनले खड्कँुलोचािह म न्दरको दिक्षणप फकर् ने गरी पवू िकनारामा राखे । 40 हुरामले
बाटाहरू, बले्चाहरू र छकर् ने बाटाहरू बनाए । यसरी ितनले परम भकुो म न्दरमा सोलोमन राजाको लािग सबै काम िसद्ध्याए
। 41 ितनले दईुवटा स्तम्भ, स्तम्भको टुप्पामा कचौरा आकारका दईुवटा स्तम्भ-िशर मािथका स्तम्भ-िशरहरू सजाउने दईुवटा
ब ु ादार जाली बनाए । 42 ितनले दईुवटा सजाउने जालीका िन म्त चार सयवटा दा रम (दईुवटा स्तम्भका कचौराको आकार
भएका स्तम्भ-िशरलाई ढाक्ने त्यके जालीको िन म्त दईु प ङ् दा रम), 43 दसवटा आधार र आधारमािथ रा लाई दसवटा
बाटा बनाए । 44 ितनले खड्कँुलो भिनने िवशाल बाटा र त्यसको मु न्तर बा वटा गोरु, 45 भाँडाकँुडाहरू, बले्चाहरू, बाटाहरू
अिन सबै िचजहरू बनाए । हुरामले परम भकुो म न्दरको लािग सोलोमन राजाको िन म्त टल्काइएका काँसाबाट बनाएका
िथए । 46 राजाले ती यदर्नको मदैानमा सकु्कोत र सातार्नको िबचमा ढालरे बनाउन लगाएका िथए । 47 सोलोमनले धरैे
भाँडाकँुडा बनाएकाले ितनले जोखनेन ्। ितनले काँसाको ओजन िनधो गरेनन ्। 48 सोलोमनले परम भकुो म न्दरमा रा खने
सबै सजाउने सामान सनुबाट बनाएका िथएः सनुको वदेी, उप स्थितको रोटी रा खने सनुको टेबलु, 49 िनखरु सनुका सामदानहरू
जसलाई िभ ी कोठाको दािहनपे पाँचवटा र दे पे पाँचवटा गरी रा खन्थ्यो; फुलको आकारका सनुका ब ु ाहरू, ब ीहरू
र िचम्टाहरू । 50 सोलोमनले िगलासहरू, सलदेाका िचम्टाहरू, बाटाहरू, चम्चाहरू र धपुोराहरू पिन बनाए र यी सबै िनखरु
सनुका िथए । ितनले िभ ी कोठा (अथार्त ्महा-पिव स्थान) का ढोकाहरू र म न्दरको मखु्य सभाकक्षका ढोकाहरूका िन म्त
सनुका खोिपल्टाहरू पिन बनाए । 51 यसरी सोलोमन राजाले परम भकुो म न्दरको िन म्त सबै काम गरी िसद्ध्याए । त्यसलैे
सोलोमनले आफ्ना िपता दाऊद ारा अलग ग रएका चीजहरू अथार्त ्चाँदी, सनु, सजाउने सामानहरू िभ ल्याई परम भकुो
म न्दरका भण्डारमा राखे ।

8
1 तब सोलोमनले इ ाएलका सबै धमर्-गरुु, कुल-कुलका नायकहरू र इ ाएलका प रवारका मखु्य-मखु्य हरूलाई

िसयोन अथार्त ् दाऊदको सहरबाट परम भकुो सन्दकु ल्याउनलाई यरूशलमेमा जम्मा गरे । 2 एतानीम मिहना अथार्त ् सातौँ
मिहनामा चाडको अवसरमा इ ाएलका सबै मािनस सोलोमन राजाको साम ु भलेा भए । 3 इ ाएलका सबै धमर्-गरुु आए, अिन
पजुारीहरूले सन्दकु उठाए । 4 ितनीहरूले परम भकुो सन्दकु, भटे हुने पाल र पालिभ भएका सजावटका सबै पिव सामान
ल्याए । पजुारी र लवेीहरूले यी सामानहरू ल्याएका िथए । 5 सोलोमन राजा र इ ाएलका सारा समदुाय सन्दकुको साम ु
भलेा भए, अिन ितनीहरूले असङ्ख्य भडेाहरू र गोरुहरू ब लदान चढाए । 6 पजुारीहरूले परम भकुो करारको सन्दकुलाई
त्यसको उिचत स्थान अथार्त ्करूबहरूको छायामिुन म न्दरको महा-पिव स्थानमा लगरे राखे । 7 िकनिक करूबहरूले सन्दकु
रा खएको ठाउँको मािथ आ-आफ्ना पखटेा फैलाएका िथए, र ती पखटेाले सन्दकु र त्यसका डन्डाहरूमािथ छाया पारेका िथए ।
8यी डन्डाहरू यित लामा-लामा िथए, िक ितनका टुप्पाहरू महा-पिव स्थानको साम ु पिव स्थानबाट दे सिकन्थ,े तर ितनलाई
बािहरबाट भने दे सिकँदनैथ्यो । ती आजको िदनसम्म त्यहीँ छन ।् 9 इ ाएलीहरू िम दशेबाट आउँदा परम भलुे ितनीहरूिसत
करार बाँध्नहुुदँा होरेब पवर्तमा मोशाले दईुवटा िशला-पाटी सन्दकुिभ राखकेा िथए, र सन्दकुिभ यी िशला-पाटीहरू मा िथए
। 10 पजुारीहरू पिव स्थानबाट बािहर आउँदा परम भकुो म न्दर बादलले भ रयो । 11 बादलको कारणले पजुारीहरूले सवेा
गनर् सकेनन ्िकनिक परम भकुो मिहमाले उहाँको म न्दर भ रएको िथयो । 12 तब सोलोमनले भन,े “परम भु बाक्लो बादलमा
ब हुुनिेथयो भनी उहाँले भन्नभुएको िथयो, 13 तर तपाईं सदासवर्दै रहनलाई मलैे एउटा शोभनीय वासस्थान िनमार्ण गरेको छु ।”
14 तब राजा फकर उिभरहकेा इ ाएलका सारा समदुायलाई आिशष ् िदए । 15 ितनले भन,े “इ ाएलका परमे र परम भकुो
स्तिुत होस ्जो मरेा िपता दाऊदिसत बोल्नभुयो, र जसले यसो भन्दै आफ्नै हातले यो कुरा परुा गन ुर्भएको छ, 16 'मलैे मरेो जाित
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इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याएको िदनदे ख मरेो नाउँ रा को लािग मलैे इ ाएलका सबै कुलबाट कुनै पिन सहर छािनन ँ
। 17 तथािप मरेो जाित इ ाएलमािथ शासन गनर् मलै े दाऊदलाई छाने ँ ।' इ ाएलका परमे र परम भकुो नाउमँा एउटा भवन
िनमार्ण गन इच्छा मरेा िपता दाऊदको दयमा िथयो । 18 तर परम भलुे मरेा िपता दाऊदलाई भन्नभुयो, 'तरेो दयमा मरेो नाउमँा
एउटा भवन िनमार्ण गन इच्छा रा ै छ । 19 तरै पिन तैलँ े त्यो भवन बनाउने छैनस,् बरु तरेो छोरो अथार्त ्तरेो आफ्नै रगत र मासकुो
छोरोले मरेो नाउमँा भवन बनाउने छ ।' 20परम भलुेआफूलेभन्नभुएको वचन परुा गन ुर्भएको छ, िकनिक म मरेा िपता दाऊदको
ठाउँमा खडा भएको छु, र परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएझै ँम इ ाएलको िसहंासनमा बसकेो छु । मलैे इ ाएलका परमे र परम भकुो
नाउमँा घर बनाएको छु । 21 मलैे त्यहाँ सन्दकुको िन म्त ठाउँ बनाएको छु जसमा परम भकुो करार रा खएको छ । उहाँले
िम बाट हा ा िपता-पखुार्हरूलाई ल्याउनहुदँा उहाँले ितनीहरूिसत यो करार बाँध्नभुएको िथयो ।” 22 सोलोमन परम भकुो
वदेी र इ ाएलका सारा समदुायको सामनु्ने खडा भए, र स्वगर्ितर आफ्ना हात फैलाए । 23 ितनले भन,े “हे इ ाएलका परमे र
परम भ,ु मािथ स्वगर्मा वा तल पथृ्वीमा तपाईंजस्तो कुनै ई र छैन जसले आफ्ना सारा दयले तपाईंको अिग िहडँ्ने तपाईंका
दासहरूिसत करारको िव सनीयता कायम रा हुुन्छ । 24 तपाईंले आफ्ना दास अथार्त ्मरेा िपता दाऊदिसत ितज्ञा गन ुर्भएको
वचन परुा गन ुर्भएको छ । हो, तपाईंले आफ्नो मखुले बोल्नभुयो र त्यसलाई आफ्नो हातले परुा गन ुर्भयो जस्तो आज हुन आएको
छ । 25 अब हे इ ाएलका परमे र परम भ,ु तपाईंका दास अथार्त ्मरेा िपता दाऊदिसत ितज्ञा गन ुर्भएको वचन परुा गन ुर्होस ्
। तपाईंले भन्नभुयो, 'त ँ मरेो अिग िहडँजेस्तै तरेा सन्तानहरू मरेो अिग िहडँ्न होिसयार भए भने इ ाएलको िसहंासनमा ब कुनै
मािनसको अभाव हुने छैन ।' 26 अब हे इ ाएलका परमे र, तपाईंले आफ्ना दास अथार्त ्मरेा िपता दाऊदिसत बोल्नभुएको
तपाईंको वचन परुा होस ्। 27 तर के परमे र साँच्चै नै पथृ्वीमा ब हुुन्छ र ? सारा िव र आकाशमा पिन तपाईं अटाउनहुुन्न
भने मलै े बनाएको यस म न्दरमा तपाईं कसरी अटाउन सक्नहुुन्छ त! 28 तरै पिन हे परम भु मरेा परमे र, तपाईंका दासको
यस ाथर्ना र िबन्तीलाई आदर ग रिदनहुोस ्। आज तपाईंका दासले तपाईंको साम ु ट याउने ाथर्ना र पकुारालाई सिुनिदनहुोस ्
। 29 रातिदन यस म न्दरतफर् तपाईंका आखँा खलुा रहोस ् जनु ठाउँको बारेमा तपाईंले भन्नभुएको छ, 'त्यहाँ मरेो नाउँ र
उप स्थित रहने छ' तािक तपाईंका दासले यस ठाउँतफर् चढाएका ाथर्नाहरू तपाईंले सनु्नभुएको होस ् । 30 त्यसलैे हामीले
यस ठाउँतफर् फकर ाथर्ना गदार् तपाईंका दास र तपाईंको जाित इ ाएलको िबन्तीलाई सिुनिदनहुोस ् । हो, तपाईं बसोबास
गन ुर्हुने ठाउँ अथार्त ्स्वगर्बाट सनु्नहुोस ्। तपाईंले सनु्नभुएपिछ क्षमा िदनहुोस ्। 31 कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीको िवरु मा
पाप गरी त्यसलाई शपथ खान लगाइयो र त्यसले यस म न्दरिभ को वदेीको साम ु आई शपथ खायो भने 32 स्वगर्बाट सनुरे
जवाफ िदनहुोस ्। दोषीहरूलाई दण्डाज्ञा िददँ ै ितनीहरूले गरेको खराबी ितनीहरूकै िशरमािथ खन्याउदँै आफ्ना दासहरूको न्याय
गन ुर्होस ् । िनद षहरूलाई दोषी नठहराउनहुोस ् र ितनीहरूको धािमर्कताअनसुार ितनीहरूको ितफल िदनहुोस ् । 33 तपाईंको
जाित इ ाएलले तपाईंको िवरु मा पाप गरेकाले ितनीहरू श बुाट परािजत हुदँा ितनीहरू तपाईंकहाँ फक तपाईंको नाउलँाई
पकुारे, ाथर्ना गरे र तपाईंको म न्दरमा क्षमाको अनरुोध गरे भने 34 तब स्वगर्मा सनु्नहुोस ् र तपाईंको जाित इ ाएलको पाप
क्षमा ग रिदनहुोस ्। तपाईंले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदनभुएको दशेमा ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनहुोस ्। 35 मािनसहरूले
तपाईंको िवरु मा पाप गरेकाले आकाश बन्द भई विृ रोिकँदा ितनीहरूले यस ठाउँतफर् फकर ाथर्ना गरी तपाईंको नाउँ पकुारे र
ितनीहरूलाई क आउँदा ितनीहरूका पापबाट फक भने 36 स्वगर्मा सनु्नहुोस ्र तपाईंका दासहरूसाथै तपाईंको जाित इ ाएलको
पाप क्षमा ग रिदनहुोस ्अिन ितनीहरू कसरी चल्नपुन हो भनी ितनीहरूलाई असल त रका िसकाउनहुोस ्। सम्पि को रूपमा
तपाईंले आफ्नो जाितलाई िदनभुएको तपाईंको दशेमा विृ ल्याइिदनहुोस ् । 37 जब दशेमा अिनकाल पदार् वा रोग, िवपि ,
वनस्पित ओइलाउने ढुसी वा शीत वा सलहहरू वा झिुसलिकराहरू आउँदा वा ितनीहरूको कुनै सहरमा मलू ारमा श लुे आ मण
गर् यो वा त्यहाँ कुनै िवपि वा रोग लाग्दा, 38 कुनै एक वा तपाईंको सारा जाित इ ाएलले हरेकले आफ्नो दयको
दःुख सम्झरे आफ्नो हात यस म न्दरितर उचाली ाथर्ना र िबन्ती चढायो भने 39 स्वगर्बाट सनु्नहुोस ् जहाँ तपाईं ब हुुन्छ,
ितनीहरूलाई क्षमा िदनहुोस ् र हरेकले गरेअनसुार त्यसको ितफल िदनहुोस ् । िकनिक तपाईंले मा सारा मानव-जाितका
दय जान्नहुुन्छ । 40 तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको यस दशेमा ितनीहरू बस्दा ितनीहरूको जीवनभर ितनीहरू

तपाईंदे ख डराऊन ्भन्नाका लािग यसै गन ुर्होस ् । 41 यसको अित र , तपाईंको जाित इ ाएलभन्दा बािहरको कुनै परदशेी
तपाईंको नाउकँो कारणले टाढाको दशेबाट आएको छ– 42 िकनिक त्यसले तपाईंको महान ्नाउ,ँ तपाईंको श शाली हात र
तपाईंको फैलाइएको पाखरुाको बारेमा सनुकेो छ– र यस म न्दरतफर् हरेेर ाथर्ना चढाएको छ भने 43 तब स्वगर्बाट सनु्नहुोस ्
जहाँ तपाईं ब हुुन्छ अिन त्यस परदशेीले मागकेो कुरा िदनहुोस ् । तपाईंले आफ्नो जाित इ ाएललाई गरेजस्तै पथृ्वीका सबै
जाितले तपाईंको नाउलँाई जानी तपाईंदे ख डराऊन ्भन्ने हतेलु े यसो गन ुर्होस ्। मलैे बनाएको यो घरमा तपाईंको नाउँ रा खएको
छ भनी ितनीहरूले जान्न सकून ्भनरे यसो गन ुर्होस ्। 44 तपाईंले जनुसकैु बाटो भएर पठाउनभुए तापिन तपाईंको जाित श कुो
िवरु मा लड्न बािहर गएको छ, र हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंले चनु्नभुएको सहर र मलैे तपाईंको नाउमँा बनाएको म न्दरतफर्
हरेेर तपाईंमा ाथर्ना चढाएका छन ्भने 45 स्वगर्मा ितनीहरूका ाथर्ना र िबन्ती सनुरे ितनीहरूलाई मदत गन ुर्होस ् । 46 पाप
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नगन कोही नभएकोले ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छन,् र तपाईं ितनीहरूिसत रसाउनभुई ितनीहरूलाई श कुो
हातमा स ु म्पिदनभुएको छ र श हुरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट धरैे टाढाको दशेमा िनवार्सनमा लगकेा छन,् 47 र
ितनीहरू िनवार्िसत भएर अक दशेमा लिगएका रहछेन ्भनी ितनीहरूले थाहा पाएपिछ ितनीहरूले प ा ाप गरेर ितनीहरूलाई
िनवार्िसत गनहरूको दशेबाट ितनीहरूले तपाईंको िनगाह खोजकेा छन ्र ितनीहरूले 'हामीले बाटो िबराई पाप गरेका छौ,ँ हामीले
द ु तापवूर्क वहार गरेका छौ'ँ 48 भनरे भनमेा र ितनीहरूलाई िनवार्िसत बनाएर लजैानहेरू अथार्त ् ितनीहरूका श हुरूको
दशेमा ितनीहरूका सारा दय र सारा ाणले ितनीहरू तपाईंकहाँ फक भने र ितनीहरूले तपाईंले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदनभुएको तपाईंको दशे र तपाईंले छान्नभुएको सहर र मलैे तपाईंको नाउमँा बनाएको यस म न्दरतफर् हरेी तपाईंलाई ाथर्ना
चढाए भन,े 49 तब तपाईंको वासस्थान स्वगर्बाट मदतको लािग ितनीहरूले चढाएको ाथर्ना र अनरुोध सनु्नहुोस ् । यसरी
ितनीहरूिसतको सम्बन्ध पनुस्थार्िपत हुने छ । 50 तपाईंको िवरु मा पाप गरेका तपाईंको जाितलाई क्षमा िदनहुोस,् र ितनीहरूले
तपाईंको िवरु मा गरेका सबै अधमर् क्षमा ग रिदनहुोस ्अिन ितनीहरूका िवजतेाहरूका साम ु ितनीहरूलाई दया दखेाउनहुोस ् र
ितनीहरूका िवजतेाहरूलाई पिन ितनीहरूमािथ दया दखेाउन लगाइिदनहुोस ्। 51 ितनीहरू तपाईंले चनु्नभुएका तपाईंका जाित
हुन ्जसलाई तपाईंले फलाम गल्ने भ ीको िबचबाट अथार्त ् िम बाट छुटकारा िदनभुयो । 52 तपाईंका दास र तपाईंको जाित
इ ाएलले जनुसकैु बलेा तपाईंलाई पकुारा गदार् ितनीहरूको कुरा सनु्न तपाईंका आखँा खलुा रहून ् । 53 िकनिक हे परम भ,ु
तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िम बाट ल्याउनहुुदँा तपाईंका दास मोशालाई ाख्या गन ुर्भएझै ँ तपाईंकै हुन र तपाईंका ितज्ञाहरू
ा गनर् तपाईंले नै ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै जाितबाट अलग गन ुर्भयो ।” 54 जब सोलोमनले परम भकुो साम ु यी सबै
ाथर्ना र िबन्ती चढाएर िसद्ध्याए, तब ितनी परम भकुो वदेीबाट उठे जहाँ ितनले घ ुडँा टेकेर आफ्ना हात स्वगर्ितर फैलाएका

िथए । 55 “परम भकुो स्तिुत होस,् जसले आफ्ना सबै ितज्ञा परुा गरी आफ्नो जाित इ ाएललाई िव ाम िदनभुएको छ ।
56 परम भलुे आफ्ना दास मोशािसत गन ुर्भएका असल ितज्ञाहरूमध्ये एउटै पिन िवफल भएको छैन । 57 परम भु हा ा
परमे र हा ा पखुार्हरूिसत हुनभुएझै ँ हामीिसत पिन होऊन ्। उहाँले हामीलाई किहल्यै नछोडनू,् न त त्यागनू ्। 58 उहाँका सबै
मागर्मा िजउन, र उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएका उहाँका आदशेहरूसाथै िनदशनहरू अिन िविधिवधानहरू पालन
गनर् उहाँले हा ा दय आफूतफर् फकार्ऊन ्। 59 मलैे परम भकुो साम ु चढाएका यी वचनहरू रातिदन परम भु हा ा परमे रको
निजक रहून ् तािक िदन ितिदनको खाँचोअनसुार तपाईंको दास र तपाईंको जाित इ ाएलको कारण मदत िमलोस,् 60 तािक
पथृ्वीका सबै जाितले परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ र उहाँबाहके अक ई र छैन भनी जाननू ् । 61 त्यसकारण, आजको
िदनमा झै ँ परम भु हा ा परमे रका िविधिवधानहरू र उहाँका आज्ञाहरू पालन गनर् ितमीहरूको दय उहाँ ित साँचा होऊन ्।
62 त्यसलैे राजा र ितनीसगँै सारा इ ाएलले परम भकुो िन म्त ब लदानहरू चढाए । 63 सोलोमनले परम भकुो िन म्त बाइस
हजार गाईवस्त ु र एक लाख िबस हजार भडेा-बा ा मलेब लको रूपमा चढाए । यसरी राजा र इ ाएलका सारा समदुायले
परम भकुो म न्दर समपर्ण गरे । 64 त्यसै िदन राजाले परम भकुो म न्दरको साम ु चोकको िबचको भागलाई पिन अपर्ण गरे,
अिन ितनले त्यहाँ होमब ल, अन्नब ल र मलेब लको बोसो चढाए, िकनिक परम भकुो साम ु रा खएको काँसाको वदेी यित
सानो िथयो िक त्यहाँ होमब ल, अन्नब ल र मलेब लको बोसो चढाउन सिकँदनैथ्यो । 65 यसलैे सोलोमनले त्यस बलेा एउटा
चाड मनाए । त्यहाँ लबेो-हमातदे ख िम को खोलासम्मका सारा इ ाएल, ठुलो समदुायले परम भु हा ा परमे रको साम ु सात
िदन र अक सात िदन गरी जम्मा चौध िदनसम्म चाड मनाए । 66 आठौँ िदनमा ितनले मािनसहरूलाई िबदा िदए, र ितनीहरूले
राजालाई धन्यको भने अिन परम भलुे आफ्ना दास दाऊद र आफ्नो जाित इ ाएलको िन म्त गन ुर्भएका सबै असल कायर्को
कारण हिषर्त र आन न्दत हृदयसाथ ितनीहरू आ-आफ्ना घरतफर् लागे ।

9
1 सोलोमनले परम भकुो म न्दर र राजदरबार बनाएर िसद्ध्याएिछ र ितनले चाहकेा कुरा सबै सम्पन्न गरेपिछ 2 िगबोनमा

दखेा पन ुर्भएझै ँ परम भु दो ो पटक सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 3 तब परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े मरेो साम ु राखकेो
ाथर्ना र िबन्ती मलैे सनुकेो छु । मलैे त ैलँ े बनाएको यो म न्दर सदासवर्दा मरेो नाउँ रा आफ्नै लािग अलग गरेको छु । मरेा

आखँा र मरेो मन सधैभँ र त्यहाँ हुने छ । 4 मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै आज्ञा पालन गरी मरेा िविधिवधानहरू र उद हरू मानरे
दयको सत्यिन ा र सोझोपनमा तरेा िपता दाऊद िहडँझेै ँ त ँ मरेो साम ु िहिँडस ्भन,े 5 म इ ाएलमािथ तरेो राज्यको िसहंासन

सदाको िन म्त स्थािपत गन छु, जस्तो मलैे तरेा िपता दाऊदलाई यसो भनी ितज्ञा गरेको िथएँ, 'इ ाएलको िसहंासनमा ब तरेो
सन्तानको किहल्यै अभाव हुने छैन ।' 6 तर त ँ र तरेा छोराछोरीहरू तकर गई मलैे तरेो साम ु राखकेा मरेा आज्ञा र िविधिवधानहरू
पालन नगरी अरू दवेताहरूको पजुा गर् यौ र ितनीहरूको साम ु िनहु रयौ भन,े 7 मलैे इ ाएललाई िदएको दशेबाट म ितनीहरूलाई
िनष्कािसत ग रिदने छु, र मरेो नाउकँो लािग मलैे अलग गरेको यो म न्दरलाई म मरेो दिृ बाट िमल्काइिदने छु अिन इ ाएल
सबै जाितका िबचमा घणृा र उपहासको उदाहरण बन्ने छ । 8 यो म न्दर भग्नावशषेको थु ो बन्ने छ, र यसबाट भएर जाने
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त्यके ले यसको घणृा गन छ । ितनीहरूले सोध्ने छन,् 'परम भलुे यो दशे र यो म न्दरलाई िकन यसो गन ुर्भएको होला
?’ 9 अरूहरूले जवाफ िदने छन,् ' ितनीहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने ितनीहरूका परमे र
परम भलुाई त्यागी अरू दवेताहरूको पिछ लागी ितनीहरूको साम ु िनहुरी ितनीहरूलाई पजुकेाले परम भलुे ितनीहरूमािथ यी
सबै िवपि ल्याउनभुएको हो' ।” 10 सोलोमनले दईुवटा भवन अथार्त ् परम भकुो म न्दर र राजदरबार बनाएर िसद्ध्याउन
ितनलाई िबस वषर् लाग्यो । 11 टुरोसका राजा हीरामले सोलोमनले चाहकेा सबै दवेदारु र सल्लाका काठ ितनलाई जटुाइिदए
। त्यसलैे सोलोमन राजाले हीरामलाई गालीलको क्षे मा िबसवटा सहर िदए । 12 सोलोमनले हीरामलाई िदएका सहरहरू
हनेर् ितनी टुरोसबाट आए, तर ितनी खसुी भएनन ् । 13 त्यसलैे हीरामले भन,े “हे मरेा भाइ, तपाईंले मलाई िदनभुएका यी
सहरहरू कस्ता सहरहरू हुन ्?” हीरामले ती सहरहरूलाई काबलू दशे भने जसलाई आजसम्म पिन त्यही नाउलँे िचिनन्छ ।
14 हीरामले राजालाई चार टन सनु पठाएका िथए । 15 सोलोमन राजाले परम भकुो म न्दर, आफ्नो िनजी दरबार, टेवा िदने
गाराहरू, यरूशलमेको पखार्ल, हासोर, मिग ो र गजेरे बनाउनलाई बगेार काममा लगाएका मजदरुहरूको िववरण यही हो ।
16 िम का राजा फारोले गजेरेलाई मािथ उक्लरे कब्जा गरेका िथए । ितनले यस सहरका कनानीहरूलाई मारेर जलाइिदएका
िथए । त्यसपिछ फारोले यो सहर आफ्नी छोरी सोलोमनकी प ीलाई दाइजोस्वरूप िदएका िथए । 17 त्यसलैे सोलोमनले
गजेरे र तल्लो बथे-होरोनलाई पनुिनर्मार्ण गरे । 18 ितनले बालात र यहूिदयाको उजाड-स्थानमा तामार, आफ्नो अिधकारमा
भएका सबै भण्डारण गन सहरहरू, 19 र आफ्ना रथहहरू र घोडचढीहरू रा का िन म्त सहरहरू बनाए । यरूशलमे, लबेनान
र आफूले शासन गरेका सबै इलाकामा आफूले इच्छा गरेअनसुार ितनले बनाउने काम गरे । 20 बाँकी रहकेा सबै एमोरी,
िह ी, प रज्जी, िहव्वी र यबसूी जो इ ाएली िथएनन,् 21 ितनीहरूका सन्तानहरू जो दशेमा बाँकी रहकेा िथए, जसलाई
इ ाएलीहरूले पणू र् रूपमा न गनर् सकेका िथएनन,् ितनीहरूलाई सोलोमनले बगेार काममा लगाएका िथए जो आजको िदनसम्म
छन ्। 22 तथािप, सोलोमनले इ ाएलीहरूलाई भने बगेार काममा लगाएनन ्। बरु, ितनीहरू ितनका िसपाहीहरू, अिधकृतहरू
र क ानहरू अिन सारथीहरूका क ान र घोडचढीहरू बने । 23 ितनीहरू सोलोमनका कामको रेखदखे गन अिधकारीहरू पिन
बने जसको सङ्ख्या पाँच सय पचास िथयो । ितनीहरूले काम गन मािनसहरूको रेखदखे गन काम गथ । 24 फारोकी छोरी
दाऊदको सहरबाट सोलोमनले उनको लािग बनाएको घरमा स रन ्। पिछ सोलोमनले टेवा िदने गाराहरू बनाए । 25सोलोमनले
परम भकुो िन म्त बनाएका वदेीमा परम भकुो िन म्त धपू बाल्दै ितनले वषर्मा ितन पटक होमब ल र मलेब लहरू चढाउँथे ।
यसरी ितनले म न्दरको काम सम्पन्न गरी त्यसको योग गरे । 26 सोलोमन राजाले लाल समु को िकनारमा भएको एदोमको
एलात निजकै एस्योन-गबेरेमा जहाजहरू बनाए । 27 हीरामले आफ्ना सवेकहरू अथार्त ् सम ु को िवषयमा जान्ने नािवकहरू
सोलोमनका मािनसहरूिसत काम गनर् सोलोमनका जहाजहरूमा पठाए । 28 ितनीहरू सोलोमनका सवेकहरूसगँै ओपीरमा गए
। त्यहाँबाट ितनीहरूले राजा सोलोमनकहाँ साँढे चौध टन सनु ल्याए ।

10
1 जब शबेाकी रानीले परम भकुो नाउकँो सम्बन्धमा सोलोमनको कीितर् सिुनन,् उनी क ठन हरू लएर ितनलाई जाँच

गनर् आइन ्। 2 उनी मसलाहरू लािदएका ऊँटहरू, थु ै सनु र धरैे बहुमलू्य र हरू लएर ज्यादै ठुलो लावालश्करसाथ यरूशलमे
आइन ् । उनी आइपगुपेिछ उनले आफ्नो दयमा भएका सबै कुरा सोलोमनलाई बताइन ् । 3 सोलोमनले उनका सबै का
जवाफ िदए । उनले सोधकेा सबै को राजाले जवाफ िदए । 4 जब शबेाकी रानीले सोलोमनका सबै ब ु , ितनले बनाएका
राजदरबार, 5 ितनको टेबलुको भोजन, ितनका व रप र ब े अिधकारीहरू, ितनका अिधकारीहरूका काम र ितनीहरूका
पोशाक, सवेा टहल गन नोकर-चाकरहरू, ितनले परम भकुो घरमा ब लदान गन होमब लको त रका दे खन,् तब उनी अवाक्
भइन ् । 6 उनले राजालाई भिनन,् “तपाईंका वचन र तपाईंको ब ु को बारेमा मलैे मरेो दशेमा सनुकेो कुरो साँचो रहछे ।
7 म यहाँ नआएसम्म मलैे सनुकेो कुरामा मलैे िव ास ग रन ँ । अब मरेा आफ्नै आखँाले मलै े दखेकेो छु । तपाईंको ब ु र
धन-सम्पि को बारेमा मलाई आधा मा बताइएको रहछे! तपाईंको कीितर् मलै े सनुकेो भन्दा ज्यादा रहछे । 8 तपाईंका प ीहरू
कित सन्न होलान!् तपाईंको ब ु सनु्न पाएकाले तपाईंको साम ु िनरन्तर खडा हुने तपाईंका सवेकहरू कित सन्न होलान!्
9 परम भु तपाईंका परमे रको स्तिुत होस ्जो तपाईंमा सन्न हुनहुुन्छ र जसले तपाईंलाई इ ाएलको िसहंासनमा रा भुएको
छ । परम भलुे इ ाएललाई सदाको िन म्त मे गन ुर्भएकाले न्याय र धािमर्कता कायम गनर् उहाँले तपाईंलाई राजा बनाउनभुएको
छ ।” 10 उनले राजालाई चार टन सनु र शस्त मा ामा मसलासाथै बहुमलू्य र हरू िदइन ्। शबेाकी रानीले सोलोमन राजालाई
िदएकी जि कै यित शस्त मसला ितनलाई फे र किहल्यै िदइएन । ओपीरबाट सनु ल्याउने 11 हीरामका जहाजहरूले पिन
ठुलो प रमाणमा चन्दनको काठ र बहुमलू्य पत्थरहरू ल्याउथँे । 12 राजाले ती चन्दनका काठहरूबाट परम भकुो म न्दर र
राजदरबारका खम्बाहरू बनाउनकुा अित र गायकहरूका लािग वीणा र सारङ्गीहरू बनाए । चन्दनको काठको यित धरैे
प रमाण आजको िदनसम्म फे र किहल्यै दे खएको छैन । 13 राजा सोलोमनले शबेाकी रानीले इच्छा गरेकी हरेक थोक
िदए । राजाले आफ्नो राजकीय उदारताका अित र ा उनले मागकेी हरेक कुरा िदए । यसरी उनी आफ्ना सवेकहरूसगँै
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आफ्नो दशेमा फिकर् न ् । 14 सोलोमनकहाँ वषनी आउने गरेको सनुको ओजन तइेस टन िथयो । 15 यसबाहके, पकैारीहरू
र ापारीहरूले पिन सनु ल्याउथँे । अरब दशेका सबै राजा र ादिेशक राज्यपालहरूले पिन सोलोमनकहाँ सनुचाँदी ल्याउने
गथ । 16 सोलोमन राजाले िपटेको सनुबाट दईु सयवटा ठुला-ठुला ढाल बनाए । त्यके ढाल बनाउन साढे ितन िकलो ाम
लागकेो िथयो । 17 ितनले िपटेको सनुका ितन सयवटा स-साना ढाल पिन बनाए । त्यके ढालमा क रब डढे िकलो ाम सनु
लागकेो िथयो । राजाले ितनलाई लबेनानको वन भिनने राजदरबारमा राखे । 18 त्यसपिछ राजाले हस्ती-हाडको एउटा ठुलो
िसहंासन बनाई त्यसलाई सबभैन्दा उ म सनुले मोहोरे । 19 िसहंासनमा उक्लने छवटा खु ड्कला िथए, र यसको पछािडप
गोलाकार टुप्पो िथयो । ब े आसनको दवुपै हात अ ाउने बाहु िथए, र बाहुका छेउ-छेउमा उिभएका एक-एकवटा िसहं
िथए । 20 छवटै खु ट्कलाको एक-एकप एउटा-एउटा िसहं गरी खु ट्कलाहरूमा बा वटा िसहं खडा िथए । अन्य कुनै
पिन राज्यमा यस्तो िकिसमको िसहंासन िथएन । 21 सोलोमन राजाका सबै िपउने कचौरा सनुका िथए, र लबेनानको वन भिनने
राजदरबारका भएका सबै िपउने कचौरा िनखरु सनुका िथए । कुनै पिन कचौरा चाँदीको िथएन िकनिक सोलोमनको समयमा
चाँदीलाई मलू्यवान ् ठािनदनैथ्यो । 22 हीरामका जहाजहरूसगँै सम ु मा सोलोमन राजाका पिन जहाजहरू िथए । हरेक ितन
वषर्मा एक पटक जहाजहरूले सनु, चाँदी, ह स्त-हाडसाथै ढडुे र बाँदरहरू ल्याउने गथ । 23 यसरी सोलोमन राजा धन-सम्पि
र ब ु मा ससंारका सबै राजाभन्दा े िथए । 24 परमे रले सोलोमनको दयमा हा लिदनभुएको ितनको ब ु सनु्नलाई
सारा दिुनयाँले ितनको उप स्थितको खोजी गथ । 25 ितनलाई भटे्नहेरूले हरेक वषर् कोसलेी, सनु र चाँदीका भाँडाकँुडाहरू,
लगुाहरू, हातहितयार, मसलासाथै घोडा र खच्चरहरू ल्याउथँे । 26 सोलोमनले रथहरू र घोडचढीहरू जम्मा गरे । ितनका
चौध सयवटा रथ र बा हजार घोडचढी िथए जसलाई ितनले रथ रा े सहरहरू र आफूिसतै यरूशलमेमा पिन रा े गथ ।
27 राजाले यरूशलमेमा चाँदी जिमनको ढुङ्गासरह बनाए । ितनले दवेदारुचािह ँ पहाडका जङ्गली अञ्जीरका बोटहरूसरह
शस्त तलु्याए । 28 सोलोमनका घोडाहरू िम र क्यएूबाट पठैारी ग रन्थ,े अिन राजाका ापारीहरूले ितनलाई क्यएूबाट

िकन्ने गथ । 29 िम बाट चाँदीका छ सय िसक्कामा एउटा रथ र चाँदीको डढे सय िसक्कामा एउटा घोडा िकिनन्थ्यो ।
त्यसपिछ यीमध्ये धरैेजसो िह ी र अरामीहरूका राजाहरूलाई बिेचन्थे ।

11
1 अब राजा सोलोमनले फारोकी छोरीलगायत मोआबी, अम्मोनी, सीदोनी र िह ीजस्ता धरैे िवदशेी ीहरूलाई मे गरे ।

2 ितनीहरू त्यस्ता जाितहरूका िथए जसको बारेमा परम भलुे इ ाएललीहरूलाई भन्नभुएको िथयो, “िववाह गनर् ितनीहरूका
िबचमा नजाओ, न त ितनीहरू ितमीहरूका िबचमा आऊन ् िकनिक िन य न,ै ितनीहरूले ितमीहरूका दय ितनीहरूका
दवेताहरूतफर् फकार्उने छन ्।” यस आज्ञाको बाबजतु पिन सोलोमन यी ीहरू ित मोिहत भए । 3 सोलोमनका सात सय जना
राजकीय प ी र ितन सय जना उपप ी िथए । ितनका प ीहरूले ितनको दयलाई बहकाइिदए । 4 िकनिक जब सोलोमन
व ृ भए ितनका प ीहरूले ितनको दयलाई अन्य दवेताहरूतफर् फकार्इिदए । ितनको दय ितनका िपता दाऊदको दयजस्तै
परम भु ितनका परमे रतफर् पणू र् रूपमा समिपर्त भएन । 5 िकनिक सोलोमन सीदोनीहरूकी दवेी अश्तोरेत र अम्मोनीहरूको
िघनलाग्दो दवेता मोलोखको पिछ लागे । 6सोलोमनले परम भकुो दिृ मा द ु काम गरे । ितनले आफ्ना िपता दाऊदले गरेझै ँ पणू र्
रूपमा परम भलुाई प ाएनन ्। 7 तब सोलोमनले मोआबको घिृणत दवेता कमोश र अम्मोनीहरूको घिृणत दवेता मोलोखको
िन म्त यरूशलमेको पवूर्प को डाँडामा पजुा गन अग्लो स्थान बनाए । 8 ितनले आफ्ना सबै िवदशेी प ीका िन म्त पिन पजुा
गन अग्लो स्थानहरू बनाए जसले त्यहाँ ितनीहरूका दवेताहरूलाई धपू बाल्ने र ब लदान चढाउने गथ । 9 परम भु सोलोमनिसत
रसाउनभुयो, िकनिक ितनको दय इ ाएलका परमे रबाट तकर गएको िथयो य िप उहाँ ितनीकहाँ दईु पटक दखेा पन ुर्भएको

िथयो, 10 र यसै िवषयमा अथार्त ् ितनी अरू दवेताहरूको पिछ लाग्न हुदँनै भनी उहाँले ितनलाई आज्ञा िदनभुएको िथयो । तर
सोलोमनले परम भकुो आज्ञा माननेन ्। 11 त्यसकारण परम भलुे सोलोमनलाई भन्नभुयो, “तैलँ े यसो गरेको कारण र तैलँ े मरेो
करार र मलैे तलँाई आज्ञा गरेका मरेा िविधिवधानहरू पालन नगरेकोले िन य नै म यो राज्य तबँाट खोसरे तरेो दासलाई िदने छु
। 12 तथािप तरेा िपता दाऊदको खाितर म तरेो जीवनकालमा यसो गिदर्न,ँ तर तरेो छोरोको पालमा त्यसको हातबाट म यसलाई
िवभाजन ग रिदने छु । 13 तापिन म सबै राज्य खो स्दन ँ । मरेा दास दाऊदको खाितर र मलैे चनुकेो यरूशलमेको खाितर म
एउटा कुल तरेो छोरोलाई िदने छु ।” 14 तब परम भलुे सोलोमनको िवरु मा एदोमी हददलाई िवरोधीको रूपमा उठाउनभुयो ।
ितनी एदोमको राजकीय घरानाका िथए । 15 दाऊद एदोममा छदँा सनेापित योआब मरेकाहरूको लाश गाड्न एदोममा उक्लकेा
िथए जहाँ हरेक परुुष मा रएको िथयो । 16 योआबले एदोमको हरेक परुुषलाई नमारुञ्जले ितनी र इ ाएल त्यहाँ छ मिहनासम्म
बसकेा िथए । 17 तर त्यस बलेा हदद बालक भएकोले आफ्ना िपताका सवेकहरू ारा ितनलाई अन्य एदोमीहरूसगँै िम मा
लिगएको िथयो । 18 ितनीहरू िम ानबाट िनस्केर पारानमा आइपगुे जहाँबाट ितनीहरूले आफूसगँै केही मािनसहरूलाई िम का
राजा फारोकहाँ लएर गए । फारोले ितनलाई एउटा घर, दशे र भोजन जटुाइिदएका िथए । 19 हददले फारोको दिृ मा ठुलो
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िनगाह पाए र फारोले ितनलाई आफ्नी प ी तहपनेस रानीकी एउटी बिहनीिसत िववाह ग रिदए । 20 तहपनेसकी बिहनीले
हददबाट एउटा छोरो जन्माइन ् । ितनीहरूले ितनलाई गनबूत नाम राखे । तहपनेसले ितनलाई फारोको राजदरबारमा हुकार्इन ्
। त्यसलैे गनबूत फारोका छोराछोरीहरूका िबचमा राजदरबारमा हुिकर् ए । 21 ितनी िम मा छदँा दाऊद आफ्ना पखुार्हरूिसत
िमल्न गए र सनेापित योआब मरे भनी जब हददले सनुे ितनले फारोलाई भन,े “मरेो आफ्नै दशेमा जानलाई मलाई अनमुित
िदनहुोस ् ।” 22 तब फारोले ितनलाई भन,े “तर ितमीलाई यहाँ मिसत केको अभाव छ र ितमी आफ्नै दशेमा जान खोज्छौ
?” हददले जवाफ िदए, “कुनै कुराको अभाव छैन । कृपया, मलाई जान िदनहुोस ् ।” 23 परमे रले सोलोमनको िवरु मा
एल्यादाका छोरा रेसोनलाई पिन िवरोधीको रूपमा उठाउनभुयो । ितनी आफ्ना मा लक सोबाका राजा हददजेरेबाट भागकेा
िथए । 24 दाऊदले सोबाका मािनसहरूलाई परािजत गदार् रेसोनले आफ्ना लािग मािनसहरू भलेा गरे र ितनी सानो मोचार्का
सनेापित बनकेा िथए । रेसोनका मािनसहरू दमस्कस गए, र त्यहीँ बसोबास गरे । यसरी रेसोनले दमस्कसलाई िनयन् णमा
लए । 25 ितनी सोलोमनको जीवनभर इ ाएलका श ु िथए, र हददले परु् याउएको सङ्क मा ितनले पिन साथ िदए । रेसोन

इ ाएललाई घणृा गथ र ितनले अराममािथ शासन गरे । 26 तब नबातका छोरा यारोबाम पिन राजाको िवरु मा बागी भए ।
ितनी सोलोमनका एक जना अिधकारी जरेेदाका ए ाइमी िथए । ितनकी िवधवा आमा सरेूआ िथइन ् । 27 ितनी राजाको
िवरु मा उठे िकनिक सोलोमनले टेवा िदने गाराहरू बनाएका िथए, र आफ्ना िपता दाऊदको सहरको पखार्लमा वशे ार ममर्त
गरेका िथए । 28 यारोबाम एक श शाली मािनस िथए । ितनी महेनती भएको दखेरे सोलोमनले ितनलाई योसफेका घरानाका
सारा बगेार काम गनहरूमािथ ितनलाई नाइके तलु्याएका िथए । 29 त्यस बलेा यारोबाम यरूशलमेमा जाँदा शीलोका अिहयाह
अगमव ाले ितनलाई बाटोमा भटेे । अिहयाहले नयाँ खास्टो लगाएका िथए र मदैानमा दईु जना मािनस मा िथए । 30 तब
अिहयाहले आफूले लगाएको नयाँ खास्टो िनकाली त्यसलाई च्यातरे बा टु ा बनाए । 31 ितनले यारोबामलाई भन,े “दसवटा
टु ा लनहुोस,् िकनिक इ ाएलका परमे र परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे,् म सोलोमनको हातबाट राज्य टु ा पारेर तलँाई
दस कुल िदने छु, 32 (तर मरेा दास दाऊदको खाितर र मलैे इ ाएलका सबै कुलबाट चनुकेो सहर यरूशलमेको खाितर
सोलोमनलाई एउटा कुल िदने छु), 33 िकनिक ितनीहरूले मलाई त्यागरे सीदोनीहरूकी अश्तोरेत दवेी, मोआबको कमोश
दवेता र अम्मोनीहरूको मोलोख दवेतालाई पजुा गरेका छन ्। आफ्ना िपता दाऊदले गरेझै ँ मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही गनर् र
मरेा िविधिवधानहरूसाथै मरेा उद हरू पालन गनर् त्यो मरेो मागर्मा िहडँकेो छैन । 34 तथािप म सोलोमनको हातबाट परैु राज्य
भने खो स्दन ँ । बरु, मरेा आज्ञाहरू र मरेा िविधिवधानहरू पालन गन मलैे चनुकेा मरेा दास दाऊदको खाितर मलैे त्यसलाई
त्यसको जीवनभर शासक बनाएको छु । 35 तर म त्यसको छोरोको हातबाट राज्य खोसरे म दस कुललाई िदने छु । 36 म
एउटा कुल सोलोमनको छोरोलाई िदने छु तािक मरेो नाउँ रा मलै े चनुकेो सहर यरूशलमेमा मरेो साम ु मरेा दास दाऊदको
एउटा ब ी सधै ँ ब लरहोस ्। 37 म तलँाई चािह ँ लने छु, र तैलँ े इच्छा गरेअनसुार तैलँ े शासन गन छस,् र त ँ इ ाएलमािथ राजा
हुने छस ्। 38 मरेा दास दाऊदले गरेझै ँ मलै े तलँाई िदएका सबै आज्ञा तैलँ े मािनस,् र मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही ग रस,् र
मरेा िविधिवधानहरू र मरेा आज्ञाहरू पालन गनर् मरेा मागर्हरूमा िहिँडस ्भने म तिँसत हुने छु, र दाऊदको िन म्त िनमार्ण गरेझै ँ म
तरेो वशंलाई स्थर गराउने छु, अिन इ ाएलचािह ँ म तलँाई िदने छु । 39 म दाऊदका सन्तानहरूलाई दण्ड िदने छु, तर सदाको
िन म्त भने होइन ।” 40 त्यसलैे सोलोमनले यारोबामलाई मानर् खोजे । तर यारोबाम उठेर िम का राजा शीशककहाँ भागे ।
सोलोमनको मतृ्य ु नहोउञ्जलेसम्म ितनी िम मा नै बसे । 41 सोलोमनले गरेका अन्य कामहरू र ितनको ब ु को िवषयमा के
सोलोमनको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 42 सोलोमनले यरूशलमेमा बसी सारा इ ाएलमािथ चा लस वषर्सम्म
शासन गरे । 43 ितनी आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनलाई ितनका िपता दाऊदको सहरमा गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका
छोरा रहबाम राजा भए ।

12
1 रहबाम शकेममा गए िकनिक सारा इ ाएल ितनलाई राजा बनाउन शकेममा आउँदै िथए । 2 नबातका छोरा यारोबामले

यो कुरा सनु्दा (ितनी अझसैम्म िम मा नै िथए जहाँ ितनी सोलोमन राजाको उप स्थितबाट भागरे गएका िथए) ितनी िम मा नै
बसकेा िथए । 3 त्यसलै,े ितनीहरूले यारोबामलाई बोलाइपठाए, अिन यारोबाम र इ ाएलका सारा समदुाय रहबामकहाँ आएर
भन,े 4 “तपाईंका िपताले हा ो जवुा गरुङ्गो बनाइिदनभुयो । अब तपाईंका िपताले हामीमािथ रा खिदनभुएको भारी र जवुा
हलङु्गो बनाइिदनहुोस,् अिन हामी तपाईंको सवेा गन छौँ । 5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू जानहुोस ्र ितनिदनपिछ
फकर आउनहुोस ्।” त्यसलैे मािनसहरू स्थान गरे । 6 रहबाम राजाले आफ्ना िपता सोलोमन जीिवत छदँा ितनको साम ु खडा
हुने पाका मािनसहरूिसत सरसल्लाह लए र भन,े “यी मािनसहरूलाई जवाफ िदन तपाईंहरू मलाई के सल्लाह िदनहुुन्छ ?”
7 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “आज तपाईं ितनीहरूका सवेक बनी ितनीहरूको सवेा गन ुर्भयो र ितनीहरूलाई असल जवाफ
िदनभुयो भने ितनीहरू सधै ँ तपाईंका सवेकहरू हुने छन ्।” 8 तर रहबामले यी पाका मािनसहरूले िदएको सल्लाहलाई बवेास्ता
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गरे, र आफूसगँै हुकर आफ्नो साम ु खडा हुने यवुाहरूिसत सल्लाह लए । 9 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “'तपाईंका िपताले
हामीमािथ रा खिदनभुएको जवुा हलकुो पा रिदनहुोस'् भनी बताउने मािनसहरूलाई मलैे कस्तो जवाफ िदनपुछर् भनी ितमीहरू
मलाई के सल्लाह िदन्छौ ?” 10 आफूसगँै हुकका यवुाहरूले रहबामलाई यसो भन,े “तपाईंका िपता सोलोमनले ितनीहरूको
जवुा गरुङ्गो बनाइिदनभुयो र अब तपाईंले यसलाई हलकुो बनाइिदनपुछर् भनी बताउने मािनसहरूलाई गएर यसो भन्नहुोस,् ‘मरेो
कान्छी औलँा मरेा िपताको कम्मरभन्दा मोटो छ । 11 त्यसलैे अब मरेा िपताले ितमीहरूमािथ गरुङ्गो जवुा बोकाउनभुएको िथयो
। म त्यो अझै गरुङ्गो पा रिदने छु । मरेा िपताले ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनभुएको िथयो, तर म ितमीहरूलाई िबच्छीहरूले ड
लगाउने छु' ।” 12 त्यसलैे त े ो िदनमा यारोबाम र सारा मािनस रहबामकहाँ आए । िकनिक राजाले यसो भनी िनदशन िदएका
िथए, “ते ो िदनमा मकहाँ फकर आओ ।” 13 राजाले मािनसहरूलाई कडा तवरले जवाफ िदए, र ितनले पाका मािनसहरूले
ितनलाई िदएको सल्लाहको बवेास्ता गरे । 14 ितनले यवुाहरूको सल्लाह मानी ितनीहरूलाई भन,े “मरेा िपताले ितमीहरूमािथ
गरुङ्गो जवुा बोकाउनभुएको िथयो । म त्यो अझै गरुङ्गो पा रिदने छु । मरेा िपताले ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनभुएको
िथयो, तर म ितमीहरूलाई िबच्छीहरूले ड लगाउने छु ।” 15 यसरी राजाले मािनसहरूको कुरा सनुनेन ् िकनिक शीलोका
अिहयाह ारा नबातका छोरा यारोबामलाई उहाँले भन्नभुएको वचन परुा होस ्भनरे परम भलुे यस्तो प र स्थित ल्याउनभुएको
िथयो । 16 जब सारा इ ाएलको कुरा राजाले नसनुकेो ितनीहरूले दखेे तब मािनसहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “दाऊदमा
हा ो के िहस्सा छ र ? ियशकैा छोरामा हा ो कुनै उ रािधकार छैन! हे इ ाएली हो, आ-आफ्ना पालमा जाओ । हे दाऊद,
ितमी आफ्नै घर सम्हाल ।” यसरी इ ाएलीहरू आ-आफ्ना पालमा फकर गए । 17 तर रहबाम यहूदाका सहरहरूमा ब े
इ ाएलीहरूका राजा बने । 18 तब रहबाम राजाले बगेार काममा लगाउने मािनसहरूका िजम्मावाल अदोनीरामलाई पठाए,
तर सारा इ ाएलले ितनलाई ढुङ्गाले हानरे मारे । रहबाम राजा आफ्नो रथमा चढरे झ ै यरूशलमेमा भागे । 19 त्यसलैे
आजको िदनसम्म इ ाएल दाऊदको घरानाको िवरु मा बागी बनकेो छ । 20 यारोबाम फक भनी जब सारा इ ाएलले सनुे
ितनीहरूको आफ्नो सभामा ितनलाई बोलाउनपठाइ ितनलाई सारा इ ाएलमािथ राजा बनाए । यहूदाको कुलबाहके दाऊदको
प रवारलाई प ाउने कोही भएन । 21 जब रहबाम यरूशलमेमा आए ितनले यहूदाको सबै घराना र बने्यामीन कुललाई भलेा
गरे । इ ाएलको घरानाको िवरु मा लडी सोलोमनका छोरा रहबामको राज्यलाई पनुस्थार्िपत गनर् त्यहाँ १,८०,००० चिुनएका
यो ा जम्मा भएका िथए । 22 तर परमे रका जन शमायाहकहाँ परमे रको वचन आयो, 23 “सोलोमनका छोरा यहूदाका
राजा रहबाम अिन यहूदा र बने्यामीनका सम्पणूर् घरानासाथै बाँकी सबै मािनसलाई भन,् 24 'परम भु यसो भन्नहुुन्छः आफ्ना
दाजभुाइ इ ाएलका मािनसहरूलाई ितमीहरूले आ मण नगन ूर् वा ितनीहरूिसत लडाइँ नगन ूर् । हरेक मािनस आ-आफ्नो घरमा
फकर जाओस ्िकनिक यो काम मलैे गरेको हु'ँ ।” त्यसलैे ितनीहरूले परम भकुो वचन सनुे र ितनीहरू फकर आ-आफ्नो बाटो
लागे । यसरी ितनीहरूले उहाँको वचन पालन गरे । 25 तब यारोबामले ए ाइमको पहाडी दशेमा शकेमलाई मजबतु पारी ितनी
त्यहीँ बसे । ितनी त्यहाँबाट गएर ितनले पनीएल सहर बनाए । 26 यारोबामले आफ्नो दयमा सोच,े “अब यो राज्य दाऊदको
घरानामा फकर् ने छ । 27 यी मािनसहरू यरूशलमे स्थत परम भकुो म न्दरमा ब लदान चढाउन गए भने यी मािनसहरूका दय
ितनीहरूका मा लक अथार्त ्यहूदाका राजा रहबामकहाँ फकर् ने छन ्। मलाई मारेर ितनीहरू यहूदाका राजा रहबामकहाँ फकने
छन ्।” 28 यसलैे राजा यारोबामले सरसल्लाह लई सनुका दईुवटा बाछा बनाए । ितनले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई
यरूशलमेसम्म जान िनकै टाढा हुन्छ । हे इ ाएली हो, ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउने दवेताहरू यी नै हुन ्।” 29 ितनले
एउटालाई बथेलेमा र अक लाई दानमा राखे । 30 यसरी यही कायर् नै पाप बन्यो । मािनसहरू एक ठाउँदे ख अक ठाउँमा र
दानसम्मै पजुा गनर् गए । 31 यारोबामले डाँडामा पजुा गन ठाउँहरू बनाए, र ितनले सबै मािनसका िबचबाट पजुारीहरू िनय ु
गरे जो लवेीका छोराहरूमध्यकेा िथएनन ्। 32 आठौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा यहूदामा जस्तै यारोबामले एउटा चाड ठहराए, र
ितनी वदेीमा गए । ितनले बथेलेमा आफूले बनाएका बाछाहरूका िन म्त ब लदान चढाए, र ितनले बथेलेमा आफूले बनाएका
डाँडाका ठाउँहरूमा पजुारीहरू िनय ु गरे । 33 आफ्नो मनमा योजना बनाएअनसुार आठौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा बथेलेमा
आफूले िनमार्ण गरेको वदेीमा ितनले ब लदान चढाए । यसरी ितनले इ ाएलीहरूका िन म्त चाड ठहराए, र धपू बाल्न आफै
वदेीमा उक्लरे जाने गरे ।

13
1 परम भकुो वचन ारा परमे का जन बथेलेमा आए । यारोबाम धपू बाल्नलाई वदेीनरे उिभरहकेा िथए । 2 ितनले

परम भकुो वचन ारा वदेीको िवरु मा िचच्च्याए, “हे वदेी, हे वदेी! परम भु यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे, दाऊदको घरानामा
योिशयाह नाउँ गरेको बालकको जन्म हुने छ, र त्यसले तरेो लािग ब लदान चढाउने डाँडाका ठाउँहरूमा पजुारीहरूलाई तमँािथ
नै ब लदान चढाउने छ । तमँािथ ितनीहरूले मािनसका ह ीहरू जलाउने छन'् ।” 3 तब उही िदन परमे रका जनले यसो
भन्दै एउटा िचन्ह िदए, “परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको िचन्ह यही होः हरे, वदेी दईु फक्लटेा हुने छ, र त्यसमािथ भएको
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खरानीचािह ँ खन्याइने छ' ।” 4 बथेलेमा परमे रका जनले वदेीको िवरु मा भनकेा कुरा जब राजा यारोबामले सनुे ितनले
वदेीबाट आफ्नो हात पसारेर यसो भन,े “त्यसलाई समात!्” तब ितने परमे रको जनलाई समा जनु हात पसारेका िथए,
त्यो सकु्यो र ितनले त्यो फे र आफूितर ल्याउन सकेनन ्। 5 (वदेी पिन दईु फक्लटेा भयो, र खरानी वदेीबाट पो खयो जस्तो
परम भकुो वचन ारा परमे रका जनले िचन्ह ारा ाख्या गरेका िथए ।) 6 त्यसलैे परमे रका जनले परम भलुाई ाथर्ना
गरे, र राजाको हात पिहलकैे जस्तो भयो । 7 राजाले परमे रका जनलाई भन,े “मरेो घरमा खानपान गन ुर्होस,् र म तपाईंलाई
इनाम िदने छु ।” 8 परमे रका जनले राजालाई भन,े “तपाईंले मलाई आधा सम्पि िदनभुए तापिन म तपाईंिसत जान्न,ँ न
यस ठाउँमा तपाईंिसत खाने छु न िपउने छु । 9 िकनिक परम भलुे आफ्नो वचन ारा मलाई आज्ञा िदनभुएको छ, 'तैलँ े त्यहाँ
रोटी नखान,ू न त पानी िपउन,ू न त ँ आएको बाटो फकर जान'ू ।” 10 त्यसलैे परमे रका जन अक बाटो भएर गए, र ितनी
जनु बाटो भएर आएका िथए त्यही बाटो भएर आफ्नो घरमा फकनन ्। 11 बथेलेमा एक जना व ृ अगमव ा बस्थे । त्यस
िदन बथेलेमा परमे रका जनले गरेका सबै कुरा अगमव ाका एक जना छोराले ितनलाई बताए । परमे रका जन राजािसत
बोलकेा िथए भन्ने कुरा पिन ितनका छोराहरूले ितनलाई बताए । 12 ितनीहरूका िपताले ितनीहरूलाई सोध,े “ितनी कुनचािह ँ
बाटो लागे ?” परमे रका जन यहूदाको बाटो भएर गएका िथए भनी ितनका छोराहरूले दखेकेा िथए । 13 त्यसलैे ितनले
आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “मरेो िन म्त गधामा काठी कस ।” त्यसलैे ितनीहरूले गधामा काठी कसी त्यसमा चढरे गए ।
14 ती व ृ अगमव ा परमे रका जनको पिछपिछ गए र ितनलाई फलाँटको रुखमिुन बिसरहकेो भे ाए, र ितनले भन,े “के
यहूदाबाट आउनभुएका परमे रका जन तपाईं नै हुनहुुन्छ ?” ितनले जवाफ िदए, “हो, म नै हु ँ ।” 15 तब ती व ृ अगमव ाले
ितनलाई भन,े “मिसतै घरमा आउनहुोस ्र खानपान गन ुर्होस ्।” 16 परमे रका जनले भन,े “म तपाईंसगँै फकर जान स क्दन,ँ
न त यस ठाउँमा तपाईंसगँै खानपान गनर् सक्छु न िपउन सक्छु । 17 िकनिक परम भकुो वचन ारा मलाई आज्ञा िदइएको छ,
'तैलँ े त्यहाँ रोटी नखान,ू न पानी िपउन,ू न त ँ आएको बाटो फकर जान'ू ।” 18 त्यसलैे ती व ृ अगमव ाले ितनलाई भन,े
“तपाईंजस्तै म पिन अगमव ा हु,ँ र परम भकुो वचन ारा एउटा स्वगर्दतूले मलाई यसो भन,े 'ितनलाई ितमीसगँै घरमा फकार्एर
ल्याउन ू तािक ितनले रोटी खान सकून ्र पानी िपउन सकून'् ।” तर ितनले परमे रका जनलाई झटु बोल्दै िथए । 19 त्यसलैे
परमे रका जन ती व ृ अगमव ासगँै फकर गए, र ितनको घरमा रोटी खानकुा साथै पानी िपए । 20 ितनीहरू टेबलुमा बस्दै
गदार् परम भकुो वचन ितनलाई फकार्एर ल्याउने अगमव ाकहाँ आयो, र 21 ितनले यहूदबाट आएका परमे रका जनलाई
यसो भनरे कराए, “परम भु भन्नहुुन्छ, 'त ँ परम भकुो वचन ित अनाज्ञाकारी भएकोले र परम भलुे तलँाई िदनभुएको वचन
पालन नगरी 22 फकर आई यस ठाउँमा रोटी खाएकोले र पानी िपएकोले तरेो शरीरलाई तरेा िप हरूको िचहानमा गािडने छैन
िकनिक तैलँ े परम भलुे मनाही गन ुर्भएको ठाउँमा रोटी खाइस ्र पानी िपइस'् ।” 23 जब ती परमे रका जनले रोटी खाइसके
र पानी िपइसके तब अगमव ाले ितनीसगँै ितनको घरमा फकर आएका परमे रका जनका लािग गधामा जीन काठी कसे
। 24 परमे रका जन गइसकेपिछ बाटोमा एउटा िसहंिसत ितनको जम्काभटे भयो । िसहंले ितनलाई मा रिदयो, र ितनको
लाश बाटोमै पिडरह् यो । तब गधा र िसहं लाशको छेउमा उिभएका िथए । 25 मािनसहरू त्यो बाटो भएर जाँदा ितनीहरूले
बाटोमा लाश छािडएको र लाशनरे िसहं उिभरहकेो दखेे । ितनीहरू ती व ृ अगमव ा ब े सहरमा आएर यो कुरा बताइिदए
। 26 जब ितनलाई फकार्एर ल्याउने अगमव ाले यो कुरा सनुे ितनले भन,े “ितनी परम भकुो वचन नमान्ने परमे रका जन
हुन ्। त्यसकारण परम भलुे ितनलाई िसहंको मखुमा पनर् िदनभुयो जसले ितनलाई टु ाटु ा पारी मा रिदयो जस्तो परम भकुो
वचनले ितनलाई चतेाउनी िदएको िथयो ।” 27 त्यसलैे ती व ृ अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई यसो भन,े “मरेो गधमा जीन
काठी कस ।” ितनीहरूले त्यसै गरे । 28 ितनी बाटो लागे र ितनले बाटोमा लाश पिडरहकेो अिन लाशको छेउमा गधा र िसहं
उिभरहकेा दखेे । िसहंले लाशलाई खाएको िथएन न त गधालाई आ मण गरेको िथयो । 29 अगमव ाले परमे रका जनको
लाश उठाई गधामा राखे र फकार्एर ल्याए । ितनको िन म्त शोक गनर् र लाशलाई गाड्न ितनी आफ्नै सहरमा आए । 30 ितनले
लाशलाई आफ्नै िचहानमा राख,े र ितनीहरूले यसो भन्दै ितनको िन म्त शोक गरे, “िधक्कार, मरेा भाइ!” 31 ितनले लाशलाई
गािडसकेपिछ व ृ अगमव ाले आफ्ना छोराहरूलाई यसो भन,े “जब म मछुर्, मलाई परमे रका जन गािडएकै िचहानमा
गाड्न ू । मरेा ह ीहरू ितनका ह ीहरूको छेउमा रहून ्। 32 िकनिक ितनले परम भकुो वचन ारा बथेलेको वदेीको िवरु मा र
साम रयाका सहरहरूमा भएका सबै डाँडाका ठाउँहरूका घरहरूको िवरु मा घोषणा गरेका सन्दशे िन य नै परुा हुने छ ।”
33 यसपिछ यारोबाम आफ्नो द ु मागर्बाट फकनन,् तर ितनले डाँडाका ठाउँहरूका लािग सबै थरीका मािनसहरूका िबचबाट
सामान्य पजुारीहरूलाई िनय ु ग ररहे । सवेा गनर् चाहने जोसकैुलाई पिन ितनले पजुारीको रूपमा अिभषके गथ । 34 यो िवषय
यारोबामको प रवारको िन म्त पाप बन्यो, र यसले गदार् ितनको प रवार पथृ्वीबाट न भएर सवर्नाश भएर गयो ।

14
1 त्यस बलेा यारोबामको छोरो अिबया अत्यन्तै िबरामी पर् यो । 2 यारोबामले आफ्नी प ीलाई भन,े “उठ र ितमी मरेी प ी
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हौ भनी निचन्नलाई आफ्नो भषे बदली गर । अिन शीलोमा जाऊ िकनिक अिहयाह अगमव ा त्यहीँ छन ्। यी मािनसहरूमािथ
म नै राजा हुनिेथएँ भनी मरेो बारेमा बताउने ितनी नै िथए । 3आफ्नो साथमा दसवटा रोटी, केही फुरौला र एक भाँडो मह लएर
अिहयाहकहाँ जाऊ । बालकलाई के हुने छ भनी ितनले ितमीलाई बताउने छन ्।” 4 यारोबामकी प ीले त्यसै ग रन ्। उनी
बाटो लािगन ्र शीलोमा गइन,् र अिहयाहको घरमा आइन ्। अिहयाहले दे सक्दनैथे । ितनको व ृ ावस्थाको कारणले ितनले
आफ्ना आखँाको ज्योित गमुाएका िथए । 5 परम भलुे अिहयाहलाई भन्नभुयो, “हरे,् यारोबामकी प ी आफ्नो छोरोको बारेमा
तबँाट सल्लाह लन आउँदै छे िकनिक त्यसको छोरो िबरामी परेको छ । तैलँ े यस्तो-यस्तो जवाफ िदन ू िकनिक त्यो अक ी
भएझै ँ त्यसले नाटक गछ ।” 6 उनी ढोकामा आइपगु्दा अिहयाहले उनको खु ाको आवाज सनु,े र भन,े “हे यारोबामकी प ी,
िभ आऊ । िकन ितमी अक ी भएझै ँ नाटक ग ? म खराब समाचारसिहत ितमीकहाँ पठाइएको छु । 7गएर यारोबामलाई
भन िक इ ाएलका परमे र परम भु भन्नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई मरेो जाित इ ाएलमािथ अगवुा हुनलाई मािनसहरूका िबचबाट
उठाएँ । 8 मरेो दिृ मा जे ठक छ त्यही गनर् अिन मरेा आज्ञाहरू पालन गनर् र सारा दयले मरेो पिछ लाग्ने मरेा दास दाऊदजस्तै
त ँ नभए तापिन मलैे दाऊदको घरानाबाट राज्य टु याई त्यो तलँाई िदएँ । 9 तर तैलँ े तभँन्दा अिगका सबलैे भन्दा द ु काम
गरेको छस ्। तैलँ े अरू दवेताका मिूतर्हरू र ढालरे बनाएका धातकुा ितमिूतर्हरू बनाएर मलाई रस उठाएको छस,् र मलाई तरेो
पीठपिछ राखकेो छस ्। 10 त्यसकारण हरे,् म तरेो प रवारमा िवपि ल्याउने छु । चाहे कमारा होस ्या फुक्का, म इ ाएलको
हरेक परुुष बालकलाई खतम पा रिदने छु, र तरेो घरानालाई गोबर जलाएझै ँ पणू र् रूपमा हटाइिदने छु । 11 तरेो घरानाको हरेक

जो यस सहरमा मछर्, त्यसलाई कुकुरहरूले खाने छन,् अिन खतेमा मन जोसकैुलाई आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने
छन ्िकनिक म परम भलुे यसो भनकेो छु ।' 12 त्यसलैे हे यारोबामकी प ी, उठेर आफ्नो घर फकर जाऊ । ितमी सहरमा वशे
गदार् ित ो बालक अिबया मन छ । 13 सारा इ ाएलले त्यसको िन म्त शोक गन छन ् र त्यसलाई गाड्ने छन ् । यारोबामको
प रवारबाट िचहानमा जाने त्यही मा हुने छ िकनिक यारोबामको घरबाट त्यसले मा इ ाएलका परमे र परम भकुो दिृ मा
िनगाह पायो । 14 साथ,ै त्यस िदन परम भलुे इ ाएलबाट एक जना राजा उठाउनहुुने छ जसले यारोबामको प रवारलाई
खतम पा रिदने छ । आज नै त्यही िदन हो । 15 िकनिक पानीमा िनगालो ह ल्लएझै ँ परम भलुे इ ाएललाई हल्लाउनहुुने छ, र
उहाँले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदनभुएको यस असल दशेबाट जरैदे ख उखे लिदनहुुने छ । उहाँले ितनीहरूलाई य ू े टस
नदीभन्दा पा र िततर-िबतर पा रिदनहुुने छ िकनिक ितनीहरूले अशरेाका खम्बाहरू बनाई परम भलुाई रस उठाएका छन ्।
16 यारोबामले पाप गरेका कारण र ितनले इ ाएललाई पाप गनर् लगाएकाले उहाँले इ ाएललाई त्यािगिदनहुुने छ ।” 17 त्यसलैे
यारोबामकी प ी उ ठन ् र बाटो लािगन ्अिन ितसार्मा आइन ् । उनले आफ्नो घरको सघँार टेक्दा बालक मर् यो । 18 सारा
इ ाएलले त्यसलाई गाड,े र त्यसको िन म्त शोक गरे जस्तो परम भलुे आफ्ना दास अिहयाह अगमव ा ारा भन्नभुएको िथयो
। 19 यारोबामका अन्य कामहरूको बारेमा अथार्त ्कसरी ितनले य ु गरे र शासन गरे भन्ने िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। 20 यारोबामले बाइस वषर् शासन गरे, र त्यसपिछ ितनी आफ्ना िप हरूिसत सु गए,
अिन ितनको ठाउँमा ितनका छोरा नादाब राजा भए । 21 सोलोमनका छोरा रहबामले यहूदामा शासन गद िथए । रहबाम राजा
हुदँा ितनी एकचा लस वषर्का िथए । ितनले परम भलुे आफ्नो नाउँ रा इ ाएलका सबै कुलबाट चनु्नभुएको सहर यरूशलमेमा
स वषर् शासन गरे । ितनकी आमाको नाउँ नामा िथयो जो एक अम्मोनी ी िथइन ्। 22 यहूदाले परम भकुो दिृ मा जे खराब
छ त्यही गरे । ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका पापभन्दा बढी पाप गरेर ितनीहरूले उहाँलाई डाही तलु्याए । 23 िकनिक
ितनीहरूले पिन आफ्ना लािग त्यके उच्च स्थान र ह रयो रुखमिुन डाँडाका ठाउँहरू, ढुङ्गाका मिूतर्हरू र अशरेाका खम्बाहरू
बनाए । 24 त्यस दशेमा झटुा धमर्सम्बन्धी वशे्याहरू पिन िथए । परम भलुे इ ाएलीहरूकै सामबुाट धपाउनभुएका जाितहरूले
अभ्यास गरेका िघनलाग्दा कायर्हरू नै ितनीहरूले गरे । 25 राजा रहबामको शासनकालको पाँचौँ वषर्मा िम का राजा शीशकले
यरूशलमेको िवरु मा आ मण गरे । 26 ितनले परम भकुो म न्दर र राजको महलका खजानाहरू लएर गए । ितनले हरेक
कुरो लएर गए । ितनले सोलोमनले बनाएका सनुका ढालहरू पिन लएर गए । 27 राजा रहबामले ितनको स ामा काँसाका
ढालहरू बनाए, र राजाको महलको ढोकाहरूको रक्षा गन रक्षकहरूका हातमा िजम्मा िदए । 28 राजा परम भकुो म न्दरमा
वशे गदार् ती रक्षकहरूले ती ढालहरू बोक्थे । त्यसपिछ ितनीहरूले ती रक्षक कोठामा ल्याएर रा े गथ । 29 रहबामले गरेका

अरू सबै कामहरूको बारेमा के यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 30 रहबाम र यारोबामको
िबचमा य ु च लरह् यो । 31 यसरी रहबाम आफ्ना िप हरूिसत सु गए, र ितनीहरूसगँै दाऊदको सहरमा गािडए । ितनकी
आमाको नाउँ नामा िथयो जो अम्मोनी ी िथइन ्। ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अिबया राजा भए ।

15
1 नबातका छोरा राजा यारोबामको शासनकालको अठारौँ वषर्मा अिबयाले यहूदामािथ शासन गनर् थाले । 2 ितनले

यरूशलमेमा ितन वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ माका िथयो । उनी अबीशालोमकी छोरी िथइन ्। 3 अिबया ितनको
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समयभन्दा अिग ितनका िपताले गरेका सबै पापमा िहडँे । ितनको दय ितनका पखुार् दाऊदको दयजस्तै परम भु ितनका
परमे र ित समिपर्त भएन । 4 तरै पिन दाऊदको खाितर परम भु ितनका परमे रले यरूशलमेलाई ब लयो बनाउन ितनी
पिछ ितनको छोरोलाई उठाएर यरूशलममेा ितनलाई एउटा ब ी िदनभुयो । 5 दाऊदले परमे रको दिृ मा जे ठक छ, त्यही
गरेकाले उहाँले यसो गन ुर्भयो । िकनिक िह ी उ रयाहको िवषयमा बाहके उहाँले ितनलाई िदनभुएको कुनै पिन आज्ञाबाट
ितनी आफ्नो जीवनभर तकर गएनन ् । 6 अिबयाको जीवनभर रहबाम र यारोबामको िबचमा य ु भइरह् यो । 7 के अिबयाले
गरेका अन्य कामहरू यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? अिबया र यारोबामको िबचमा य ु
चलकेो िथयो । 8अिबया आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा
आसा राजा भए । 9 इ ाएलका राजा यारोबामको िबसौँ वषर्मा आसाले यहूदामािथ शासन गनर् थाले । 10 ितनले यरूशलमेमा
एकचा लस वषर् राज्य गरे । ितनकी हजरु आमाको नाउँ माका िथयो जो अबीशालोमकी छोरी िथइन ् । 11 आसाले ितनका
पखुार् दाऊदले परम भकुो दिृ मा जे ठक छ, त्यही गरे । 12 ितनले दशेबाट झटुो धमर्सम्बन्धी वशे्याहरूलाई िनष्कासन गरे, र
ितनका पखुार्हरूले बनाएका सबै मिुतर्लाई हटाइिदए । 13 ितनले आफ्नी हजरु आमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट हटाए
िकनिक उनले अशरेा दवेीको एउटा िघनलाग्दो मिूतर् बनाएकी िथइन ्। आसाले त्यस िघनलाग्दो मिूतर्लाई टु ाटु ा पारी िक ोन
उपत्यकामा लगरे जलाइिदए । 14 तर डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ् । तरै पिन आसाको दय ितनको िजवनकालभ र
परम भु ित पणूर् रूपमा समिपर्त िथयो । 15 ितनले आफ्ना िपता ारा अलग ग रएका कुराहरू र ितनी आफैले बनाएर अलग
गरेका सनु, चाँदीसाथै भाँडाकँुडाहरू परम भकुो म न्दरिभ ल्याए । 16 आसा र इ ाएलका राजा बाशाका राज्यकालभ र
ितनीहरूको िबचमा य ु च लरह् यो । 17 इ ाएलका राजा बाशा यहूदाको िवरु मा आ ामक रूपमा आए, र यहूदका राजा
बाशाको दशेमा कसलैाई वशे गनर् निदन ितनले रामामा िकल्ला िनमार्ण गरे । 18 त्यसपिछ आसाले परम भकुो म न्दर र
राजाको महलका भण्डारहरूमा छािडएका सबै चाँदी र सनु लए । ितनले ती आफ्ना अिधकारीहरूका हातमा िदए, र त्यसलाई
ति मोनका छोरा, हजे्योनका नाित अरामका राजा बने-हददकहाँ पठाइिदए जो दमस्कसमा बस्थे । ितनले भन,े 19 “मरेा िपता
र तपाईंका िपताको िबचमा भएजस्तै तपाईं र मरेो िबचमा एउटा करार बाँिधयोस ् । हने ुर्होस,् मलैे तपाईंकहाँ चाँदी र सनुको
उपहार पठाएको छु । इ ाएलका राजा बाशािसतको करार तोड्नहुोस ् तािक ितनले मलाई एकलै छाडनू ् ।” 20 बने-हददले
राजा आसाको कुरा सनुे र आफ्ना सनेापितहरू पठाए, अिन ितनीहरूले इ ाएलका सहरहरूमािथ आ मण गरे । ितनीहरूले
इयोन, दान, हािबल-बथे-माका र न ालीको क्षे समते सबै सारा िकन्नरेतलाई आ मण गरे । 21जब बाशाले यो कुरा सनुे ितनले
रामामा िकल्ला िनमार्ण गनर् छाडरे ितनी ितसार्मा फकर गए । 22 तब राजा आसाले सारा यहूदामा एउटा घोषणा गरे जसमा
कोही पिन छुटेको िथएन । ितनीहरूले बाशाले रामा सहर िनमार्णको लािग योग ग ररहकेा ढुङ्गाहरू र काठहरू लएर गए ।
तब राजा आसाले बने्यामीनको गबेा र िमस्माको िनमार्णमा ती साम ीहरूको योग गरे । 23 के आसाले गरेका अरू कामहरू,
ितनका सारा श र ितनले िनमार्ण गरेका सहरहरूको बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र
? तर ितनको व ृ ावस्थामा ितनको खु ामा रोग लाग्यो । 24 त्यसपिछ आसा आफ्ना िप हरूिसत सतुे र ितनलाई ितनका िपता
पखुार् दाऊदको सहरमा गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोशापात राजा भए । 25 यहूदाका राजा आसाको दो ो वषर्मा
यारोबामका छोरा नादाबले इ ाएलमािथ शासन गनर् थाले । ितनले इ ाएलमािथ दईु वषर् राज्य गरे । 26 ितनले परम भकुो
दिृ मा जे खराब छ, त्यही गरे, र आफ्ना िपताको चालमा िहडँे । ितनी आफ्नै पापमा िहडँे र इ ाएललाई पिन पाप गनर् लगाए
। इस्साखारको घरानाका 27 अिहयाहका छोरा बाशाले नादाबको िवरु मा ष न् रचे । बाशाले ितनलाई प लश्तीहरूको सहर
िगब्बतोनमा मारे िकनिक नादाब र सारा इ ाएलले िगब्बतोनलाई घरेा हाल्दै िथए । 28 यहूदाका राजा आसाको ते ो वषर्मा
बाशाले नादाबलाई मारे, ितनको ठाउँमा ितनी राजा बने । 29 ितनी राजा हुनिेबि कै बाशाले याराबामको सारा घरानालाई मारे
। ितनले यारोबामको कुनै पिन सन्तानलाई िजउँदो राखनेन ्। यसरी परम भलुे आफ्ना दास शीलोका अिहयाह ारा बोल्नभुएझै ँ
ितनले यारोबामको सबै राजकीय वशंलाई न ग रिदए । 30 यारोबामले गरेका पाप र ितनले इ ाएललाई गनर् लगाएका पापको
कारण ितनीहरूले इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाएकाले यसो हुन आएको हो । 31 के नादाबका अरू कायर्हरू
र ितनले गरेका कामको िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 32 आसा र इ ाएलका
राजा बाशाको िबचमा ितनीहरूको राज्यकालभ र य ु च लरह् यो । 33 यहूदाका राजा आसाको ते ो वषर्मा अिहयाहका छोरा
बाशाले ित ामा बसी सारा इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले चौिबस वषर् राज्य गरे । 34 ितनले परम भकुो दिृ मा जे
खराब छ, त्यही गरे, र ितनी यारोबामको मागर् र ितनले इ ाएललाई गनर् लगाएको पापमा िहडँे ।

16
1 बाशाको िवरु मा हनानीका छोरा यहेूकहाँ परम भकुो वचन आयो, 2“मलैे तलँाई धलूोबाट उठाई मरेो जाित इ ाएलमािथ

अगवुा बनाए तापिन त ँ यारोबामको चालमा िहडँी तैलँ े मरेो जाित इ ाएललाई पाप गनर् लगाएको छस ्र ितनीहरूका पाप ारा
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मलाई रस उठाएको छस ्। 3 हरे,् म बाशा र त्यसको घरानालाई पणूर् रूपमा िनिम ान्न पा रिदने छु र तरेो घरानालाई नबातका
छोरा यारोबामको प रवारजस्तै तलु्याउने छु । 4 बाशाको घरानाका सहरमा मन जोसकैुलाई कुकुरहरूले खाने छन,् र खतेमा
मनलाई चािह ँ आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने छन ् ।” 5 के बाशाले गरेका अरू कामहरू र ितनको श को बारेमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 6 बाशा आफ्ना िप हरूिसत सु गए, र ितनलाई ितसार्मा
गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा एलाह राजा भए । 7यारोबामको घरानाले गरेजस्तै बाशाले परम भकुो दिृ मा गरेका सबै
खराबी गरेकाले र आफ्ना हातको कामले उहाँलाई रस उठाएकाले र ितनले यारोबामको घरानाका सबलैाई मारेकाले बाशा र
ितनको प रवारको िवरु मा परम भकुो वचन हनानीका छोरा अगमव ा यहेूकहाँ आयो । 8 यहूदाका राजा आसाको छ ब्बसौँ
वषर्मा बाशाका छोरा एलाहले ितसार्मा बसरे सारा इ ाएलमािथ शासन गनर् थाले । ितनले दईु वषर् राज्य गरे । 9 ितनको दास िज ी
अधर्रथ-सनेाका सनेापित िथए जसले राजाको िवरु मा ष न् गरे । त्यस बलेा एलाह ितसार्मा भएको आफ्नो राजमहलको
िजम्मावाल आसार्को घरमा म पान ग ररहकेा िथए । 10 िज ी िभ पस,े र राजामािथ आ मण गरी ितनलाई मारे । यहूदाका
राजा आसाको स ाइसौँ वषर्मा िज ी ितनको ठाउँमा राजा भए । 11 जब िज ी आफ्नो िसहंासनमा बसी शासन गनर् थाल,े
ितनले बाशाका सबै घरानालाई मारे । ितनले बाशाका आफन्त वा िम हरूमध्ये एउटै पिन परुुषलाई िजउँदो छाडनेन ्। 12 यसरी
अगमव ा यहेू ारा परम भलुे बाशाको िवरु मा बोल्नभुएको वचनमतुािबक िज ीले बाशाका सारा घरानालाई न ग रिदए
। 13 बाशा र ितनका छोरा एलाहले गरेका पाप र इ ाएललाई गनर् लगाएका सबै पापको कारण अिन ितनीहरूका मिूतर्हरूले
इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाएको कारण यस्तो हुन आएको हो । 14 के एलाहले गरेका अरू कामहरूको िवषयमा
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 15यहूदाका राजा आसाको स ाइसौँ वषर्मा िज ीले ितसार्मा
केवल सात िदन शासन गरे । त्यस 16 बलेा सनेाचािह ँ प लश्तीहरूको सहर िगब्बतोनको निजकै छाउनी हालरे बसकेा िथए
। छाउनीका सनेाले यो सनु,े “िज ीले ष न् गरी राजालाई मारेका छन ् ।” त्यसलैे त्यसै िदन छाउनीमा सारा इ ाएलले
सनेापित ओ ीलाई इ ाएका राजा घोषणा गरे । 17ओ ी िगब्बतोनबाट गए र ितनीसगँै सारा इ ाएल पिन गए, अिन ितनीहरूले
ितसार्लाई घरेा हाले । 18 त्यसलैे जब िज ीले सहर घरेा हा लएको दखेे ितनी राजाको महलिसत गाँिसएको िकल्लामा गए, र
ितनले राजमहलमा आगो लगाइिदए । यसरी ितनी आगोमा जलरे मरे । 19 ितनले परम भकुो दिृ मा जे खराब िथयो, त्यही गरेर
यारोबामको चालमा र ितनले गरेका पाप र ितनले इ ाएललाई गनर् लगाएका पापमा िहडँरे ती पाप गरेकाले यसो हुन आएको
हो । 20 के िज ीका अरू कामहरू र ितनले गरेको िव ोहको िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका
छैनन ्र ? 21 तब इ ाएलका मािनसहरू दईु भागमा िवभाजन भए । मािनसहरूमध्ये आधाले गीनतका छोरा ितब्नीलाई राजा
बनाउन ितनलाई प ाए भने बाँकी आधाले चािह ँ ओ ीलाई प ाए । 22 तर ओ ीलाई प ाउने मािनसहरू गीनतका छोरा
ितब्नीलाई प ाउने मािनसहरूभन्दा बढी श शाली िथए । त्यसलैे ितब्नी मरे, र ओ ी राजा बने । 23यहूदाका राजा आसाको
एकितसौँ वषर्मा ओ ीले सारा इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले जम्माजम्मी बा वषर् राज्य गरे । ितनले छ वषर्चािह ँ
ितसार्बाट राज्य गरे । 24 ितनले क रब स री िकलो ाम चाँदीमा शमेरेको हातबाट साम रयाको डाँडा िकने । ितनले त्यसमा
एउटा सहर बनाए, र त्यस डाँडाको थम मा लक शमेरेको नाउमँा त्यसको नाउँ साम रया राखे । 25ओ ीले परम भकुो दिृ मा
जे खराब िथयो, त्यही गरे, अिन ितनीभन्दा अिगका सबलैे भन्दा ितनी अझै द ु तापवूर्क िहडँे । 26 िकनिक ितनी नबातका छोरा
यारोबामका सबै चाल र ितनले ितनीहरूका बकेम्मा मिूतर्हरू ारा इ ाएललाई गनर् लगाएका पापमा िहडँी ितनले इ ाएलका
परमे र परम भलुाई रस उठाए । 27 के ओ ीले गरेका अरू कामहरू र ितनले दखेाएको श को िवषयमा इ ाएलका
राजाहरूको इितहासकको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 28 यसरी ओ ी आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनी साम रयामा
गािडए । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आहाब राजा भए । 29 यहूदाका राजा आसाको अठितसौँ वषर्मा ओ ीका
छोरा आहाबले इ ाएलमािथ शासन गनर् थाले । ओ ीका छोरा आहाबले साम रयाबाट इ ाएलमािथ बाइस वषर् शासन गरे ।
30ओ ीका छोरा आहाबले परम भकुो दिृ मा जे खराब िथयो, त्यही गरे । ितनले ितनीभन्दा अिगका सबलैे भन्दा अझै खराब
गरे । 31 आहाबको लािग नबातका छोरा यारोबामका पापमा िहडँ्न ु मामलुी कुरा िथयो । त्यसलैे ितनले सीदोनीहरूका राजा
एताबालकी छोरी ईजबेलेिसत िववाह गरे । ितनले बालको पजुा गरे र त्यसको साम ु िनहुरे । 32 ितनले साम रयामा िनमार्ण
गरेका बालको म न्दरमा बालको िन म्त एउटा वदेी बनाए । 33 आहाबले अशरेा दवेीको मिूतर् खडा गरे । आहाबले ितनीभन्दा
अिगका सबै राजाले भन्दा बढी इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाए । 34आहाबको शासनकालमा बथेलेका हीएलले
यरीहोको पनुिनर्मार्ण गरे । हीएलले सहरको जग बसाल्दा ितनको जठेो छोरो अबीरामको मतृ्य ु भयो । ितनले सहरका मलू
ढोकाहरू बनाइरहदँा ितनको कान्छो छोरो सगबूको मतृ्य ु भयो । यसरी परम भलुे ननूका छोरा यहोश ू ारा बोल्नभुएको वचन
परुा भयो ।
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17
1 िगलादको ितश्बकेा ितश्बी ए लयाले आहाबलाई भन,े “इ ाएलका परमे र परम भु जसको साम ु म खडा छु, उहाँको

नाउमँा म भन्दछु िक मलैे नभनसेम्म पानी पन छैन वा शीत पन छैन ।” 2 परम भकुो वचन ए लयाकहाँ आयो, 3“यस ठाउँलाई
छाडरे पवूर्ितर जा । यदर्नको पवूर्मा पन करीत खोलामा लकेुर बस ्। 4 तैलँ े त्यही खोलाबाट पानी िपउने छस,् र मलैे तलँाई
खवुाउन कागहरूलाइ आज्ञा गरेको छु ।” 5 ए लया गए, र परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले गरे । ितनी यदर्नको पवूर्मा पन
केरीत खोलानरे ब गए । 6कागहरूले ितनलाई िबहान र बलेकुा रोटी र मास ु ल्याए, अिन ितनले खोलाबाट पानी िपए । 7 तर
दशेमा पानी नपरेकोले केही समय िबतपेिछ खोला सकु्यो । 8 परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो, 9“उठेर सीदोनको सारपातमा
जा, र त्यही बस ्। हरे,् तरेो खानाको बन्दोवस्त िमलाउन मलैे त्यहाँ एउटी िवधवालाई आज्ञा िदएको छु ।” 10 त्यसलैे ितनी
उठेर सारपातमा गए । ितनी सहरको मलु ढोकामा आइपगु्दा एउटी िवधवाले दाउरा बटुल्दै िथइन ्। ितनले उनलाई डाकेर भन,े
“मलाई िपउनलाई यो भाँडोमा थोरै पानी ल्याइिदनहुुन्छ िक ?” 11 उनी पानी लन जाँदै गदार् ितनले उनलाई भन,े “तपाईंको
हातमा रोटीको टु ा पिन ल्याइिदनहुोस ्।” 12 उनले भिनन,् “परम भु तपाईंका परमे रको नाउमँा म भन्दछु, िक मिसत कुनै
रोटी छैन, तर भाँडामा एक मु ी िपठो र ढुङ् ोमा अलकित तले छ । हने ुर्होस,् म र मरेो छोरोको लािग खाना बनाई खाएर
हामी नमरूँ भनी मलैे दईुचार टु ा दाउरा बटुल्दै छु ।” 13 ए लयाले उनलाई भन,े “नडराऊ । गएर मलैे भनझेै ँ गर, तर पिहले
मरेो िन म्त सानो रोटी बनाएर ल्याऊ । त्यसपिछ ितमी र ित ो छोरोको िनम्ती केही रोटी बनाऊ । 14 िकनिक इ ाएलका
परमे र परम भु भन्नहुुन्छ, 'परम भलुे पथृ्वीमा विृ नपठाउञ्जलेसम्म िपठोको भाँडो र ो हुने छैन, न त ढुङ् ोबाट तले
आउन रोिकने छ ।” 15 त्यसलैे उनले ए लयाले भनझेै ँ ग रन ्। उनी र ए लयालगायत उनको घरानाले धरैे िदनसम्म खाए ।
16 परम भलुे ए लया ारा बोल्नभुएको वचनले भनझेै ँ िपठोको भाँडो र ो भएन, न त ढुङ् ोबाट तले आउन रोिकयो । 17 यी
कुरापिछ ती ी अथार्त ् त्यस घरको मा लक्नीको छोरो िबरामी पर् यो । त्यसको रोग यित गम्भीर िथयो िक त्यसले सास फेन
छो ो । 18 त्यसलैे त्यसकी आमाले ए लयालाई भिनन,् “हे परमे रका जन, मरेो िवरु मा तपाईंिसत के छ ? के तपाईं मरेो
पापलाई स्मरण गराई मरेो छोरोलाई मानर् आउनभुएको हो ?” 19 तब ए लयाले उनलाई जवाफ िदए, “तपाईंको छोरो मलाई
िदनहुोस ् ।” ितनले उनका पाखरुाबाट शरीरलाई लई आफू बसकेो कोठामा लग,े र आफ्नै ओ ानमा सतुाए । 20 ितनले
परम भलुाई पकुारे, “हे परम भु मरेा परमे र, के तपाईंले म जनु िवधवािसत बिसरहकेो छु, उनको छोरोलाई मारेर उनीमािथ
िवपि ल्याउनभुएको हो ?” 21 त्यसपिछ ए लया त्यस बालकमािथ ितन पटक लम्पसार परेर सतु े । ितनले परम भलुाई
पकुारे, “हे परम भु मरेा परमे र, यो बालकको जीवन फक स ्भनी म तपाईंलाई िबन्ती गदर्छु ।” 22 परम भलुे ए लयाको
कुरा सनु्नभुयो । बालकको जीवन फकर आयो र त्यो जीिवत भयो । 23 ए लयाले बालकलाई लई कोठाबाट बािहर ल्याए
। बालकलाई त्यसकी आमाको िजम्मा लगाएर ितनले भन,े “हरे, ित ो छोरो बाँचकेो छ ।” 24 ती ीले ए लयालाई भिनन,्
“अब मलाई थाहा भयो, िक तपाईं परमे रका जन हुनहुुदँोरहछे र तपाईंको बोलीमा भएको परम भकुो वचन तपाईंको मखुमा
साँचो रहछे ।”

18
1 धरैे िदन िबतपेिछ खडरेीको ते ो वषर्मा परम भकुो वचन ए लयाकहाँ आयो, “आहाबकहाँ गएर आफैलाई कट गर,्

र म दशेमा विृ ल्याउने छु ।” 2 आफैलाई आहाबकहाँ कट गनर् ए लया गए । साम रयामा घोर अिनकाल परेको िथयो
। 3 आहाबले राजदरबारको िजम्मावाल ओबिदयालाई बोलाए । ओबिदयाले परम भलुाई अत्यन्तै आदर गथ । 4 िकनिक
ईजबेलेले परम भकुा अगमव ाहरूलाई मादार् ओबिदयाले एक सय अगमव ालाई लएर ितनीहरूलाई पचास-पचास गरी
एउटा गफुामा लकुाई ितनीहरूलाई रोटी र पानी खवुाएका िथए । 5 आहाबले ओबिदयालाई भन,े “दशेको चारैितर भएका
खोलानाला र त्यसका महुानहरूमा जाऊ । सायद हामीले घाँस पाउनछेौँ अिन घोडा र खच्चरहरूलाई जीिवतै रा सक्छौँ ।
यसरी हामीले सबै पश ु गमुाउने छैनौँ । 6 त्यसलैे िनरीक्षण र पानीको खोजीको लािग ितनीहरूले दशे िवभाजन गरे । आहाब
एकलै एकाितर गए, र ओबिदया अक ितर गए । 7ओबिदया बाटोमा जाँदै गदार् ए लयाले अकस्मात ्ितनलाई भटेे । ओबिदयाले
ितनलाई िचिनहाले र भइँुितर िशर िनहुराए । ितनले भन,े “के तपाईं मरेा मा लक ए लया हुनहुुन्न र ?” 8 ए लयाले ितनलाई
जवाफ िदए, “म नै हु ँ । 'हरे, ए लया यहीँ छन'् भनी गएर ित ो मा लकलाई बताइदऊे ।” 9 ओबिदयाले भन,े “मलैे के पाप
गरेको छु, िक तपाईं आफ्ना दासलाई आहाबको हातमा मनर्लाई समु्पनहुुन्छ ?” 10 परम भु तपाईंका परमे रको नाउमँा म
भन्दछु, िक यस्तो कुनै जाित वा राज्य छैन जहाँ मरेा मा लकले तपाईंलाई फेला पानर् मािनसहरू पठाएका छैनन ्। 'ए लया यहाँ
छैनन'् भनी कुनै जाित वा राज्यले बताउदँा ितनीहरूले फेला पानर् सकेनन ्भनी आहाबले ितनीहरूलाई भाकल गनर् लगाउछँन ्
। 11 तथािप अिहले तपाईं भन्नहुुन्छ, 'जाऊ, र ए लया यहाँ छन ् भनी आफ्नो मा लकलाई बताइदऊे ।' 12 म यहाँबाट
जानिेबि कै परम भकुा आत्माले तपाईंलाई मलैे निचनकेो ठाउँमा लजैानहुुने छ । तब मलैे आहाबलाई गएर बताउदँा ितनले



18:13 276 १ राजाहरू 18:42

तपाईंलाई फेला नपारेपिछ ितनले मलाई मान छन ्। तापिन म तपाईंका दासले त मरेो बाल्यकालदे ख नै परम भकुो आराधना
गरेको छु । 13 हे मरेा मा लक, ईजबेलेले परम भकुा अगमव ाहरूलाई मादार् मलै े परम भकुा एक सय जना अगमव ालाई
पचास-पचास गरी कसरी एउटा गफुामा लकुाई ितनीहरूलाई रोटी र पानी खवुाएँ भन्ने कुरो तपाईंलाई बताइएको छैन र ?
14 अिहले तपाईं मलाई भन्नहुुन्छ, 'जाऊ, र ए लया यहाँ छन ्भनी आफ्नो मा लकलाई बताइदऊे ।' ितनले मलाई मान छन ्
।” 15 तब ए लयाले जवाफ िदए, “सवर्श मान ्परम भु जसको अिग म खडा छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर म भन्दछु,
िक िन य नै म आजै आहाबकहाँ दखेा पन छु ।” 16 त्यसलैे ओबिदया आहाबलाई भटे्न गए, र ए लयाले भनकेा कुरा
ितनलाई बताए । 17 तब राजा ए लयालाई भटे्न गए । जब आहाबले ए लयालाई दखे,े ितनले ितनलाई भन,े “ितमी नै ए लया
हौ ? इ ाएलमा क ल्याउने ितमी नै हौ!” 18 ए लयाले जवाफ िदए, “मलैे इ ाएलमा क ल्याएको छैन,ँ तर तपाईं र
तपाईंको प रवारले परम भकुा आज्ञाहरू त्यागरे बाल दवेताको पिछ लागी क ल्याउनभुएको छ । 19 अब मलाई कमल
डाँडामा भटे गनर् सारा इ ाएलीलाई बोलाउनहुोस ् । ईजबेलेको टेबलुमा बसरे खाने बालका चार सय पचास अगमव ा र
अशरेाका चार सय अगमव ालाई पिन ल्याउनहुोस ् ।” 20 त्यसलैे आहाबले सारा इ ाएलीलाई भले हुन खबर पठाए, र
ितनीहरू अगमव ाहरूसगँै कमल डाँडामा जम्मा भए । 21 ए लया सबै मािनसका निजक आई भन,े “किहलसेम्म ितमीहरू
आफ्नो मन ब द्लरहन्छौ ? परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ भने उहाँको पिछ लाग । तर बाल परमे र हो भने त्यसको पिछ
लाग ।” तापिन मािनसहरूले ितनलाई जवाफ िदएनन ् । 22 तब ए लयाले मािनसहरूलाई भन,े “परम भकुो अगमव ाको
रूपमा म एकलै छािडएको छु, तर बालका अगमव ाहरू ४५० जना छन ् । 23 ितनीहरूले हामीलाई दईुवटा साँढे दऊेन ् ।
ितनीहरू आफैले एउटा साँढकेो छनोट गरी त्यसलाई टु ाटु ा पारून,् अिन त्यसलाई दाउरामािथ राखनू,् तर त्यसको मिुन
आगो भने नलगाऊन ्। त्यसपिछ म अक साँढलेाई तयार पान छु, र त्यसलाई दाउरामािथ रा े छु, तर त्यसको मिुन आगो भने
लगाउिँदन ँ । 24 ितमीहरूले आफ्नो दवेतालाई पकुार गर, र म परम भलुाई पकुान छु । जसले आगो ारा जवाफ िदनहुुन्छ उहाँ
नै परमे र हुनहुुने छ ।” सबै मािनसले भन,े “यो असल कुरो हो ।” 25 त्यसलैे ए लयाले बालका अगमव ाहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले एउटा साँढे छनोट गरी त्यसलाई तयार पार िकनिक ितमीहरू सङ्ख्यामा धरैे छौ । त्यसपिछ आफ्नो दवेतालाई
पकुार गर, तर साँढकेो मिुन आगो नलगाओ ।” 26 ितनीहरूले ितनीहरूलाई िदइएको एउटा साँढे लएर त्यसलाई तयार पारे,
र िबहानदे ख िदउसँोसम्म यसो भन्दै बाललाई पकुार गरे, “हे बाल, हा ा कुरा सनु्नहुोस ् ।” तर त्यहाँ कुनै आवाज आएन,
न त कसलैे जवाफ िदयो । ितनीहरूले बनाएका वदेीको व रप र ितनीहरू नाचे । 27 मध्यान्हमा ए लयाले ितनीहरूको खसी
गद भन,े “अझै चक गरी कराओ । त्यो पो दवेता हो! उसले सोचिवचार गद होला वा काममा स्त होला वा या ामा होला
वा सिुतहरको छ होला । त्यसलैे उसलाई ब्य ुझँाइनपुछर् ।” 28 त्यसलैे ितनीहरू अझै चक गरी िचच्च्याए, र ितनीहरूको
आदतअनसुार ितनीहरूले आ-आफूलाई तरवार र भालाले हार गरे । 29 म िदन िबतरे गयो, र ितनीहरू साँझको ब लदान
चढाउने बलेासम्म ितनीहरू बरबराउँदै िथए, तर त्यहाँ कुनै आवाज सिुनएन न त कसलैे जवाफ िदयो । ितनीहरूका िबन्तीलाई
ध्यान िदने कोही भएन । 30 तब ए लयाले मािनसहरूलाई भन,े “मरेो निजक आओ ।” सबै मािनस ितनको निजक आए ।
त्यसपिछ ितनले परम भकुो भत्केको वदेी ममर्त गरे । 31 ए लयाले बा वटा ढुङ्गा लए । त्यकेले याकूबका बा छोराको
ितिनिधत्व गथ्य । यी ितनै याकूब हुन ्जसकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आएको िथयो, “तरेो नाउँ इ ाएल हुने छ ।” 32 ती

ढुङ्गाहरूले ितनले परम भकुो नाउमँा एउटा वदेी बनाए, र त्यस वदेीको व रप र पन् लटर जित िबउ जाने ठुलो खाडल
खने । 33 ितनले आगो लगाउन दाउराको बन्दोवस्त गरे, साँढलेाई टु ाटु ा पारे, र ती टु ाहरूलाई दाउरामािथ राखे । ितनले
भन,े “चार गा ा पानी भरेर यो ब ल र दाउरामािथ खन्याइदओे ।” 34 त्यसपिछ ितनले भन,े “दो ो पटक पिन यसै गर ।”
ितनीहरूले दो ो पटक पिन त्यसै गरे । फे र एक पटक ितनले भन,े “ते ो पटक पिन यसै गर ।” ितनीहरूले ते ो पटक पिन
त्यसै गरे । 35 पानी वदेीको चारैितर पो खयो र खाडल भ रयो । 36 साँझको ब लदान चढाउने समयमा ए लया अगमव ा
निजक आएर भन,े “हे परम भ,ु अ ाहाम, इसहाक र इ ाएलका परमे र, तपाईं इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ र म तपाईंका
दास हु ँ र यी सबै कुरा मलैे तपाईंको वचनअनसुार गरेको छु भनी आज थाहा होस ्। 37 हे परम भ,ु मरेो कुरा सनु्नहुोस,् तपाईं
परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ र तपाईंले नै यी मािनसहरूका दय फकार्उनभुएको छ भनी यी मािनसहरूले जाननू ् ।” 38 तब
परम भकुो आगो खसी होमब ल, दाउरा, ढुङ्गाहरू, धलूोलाई न पार् यो, र खाडलको पानी पिन सकुाइिदयो । 39 जब सबै
मािनसले यो दखेे ितनीहरूले आ-आफ्ना िशर झकुाई भन,े “परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ! परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ!”
40 त्यसलैे ए लयाले ितनीहरूलाई भन,े “बालका अगमव ाहरूलाई प । एउटै पिन भाग्न नपाओस ्।” त्यसलैे ितनीहरूले
बालका अगमवक्कताहरूलाई प े र ितनीहरूलाई कीशोन खोलामा ल्याई मारे । 41 ए लयाले आहाबलाई भन,े “उठ्नहुोस,्
खानपान गन ुर्होस ् र िपउनहुोस ् िकनिक ठुलो झरीको आवाज आउँदै छ ।” 42 त्यसलैे आहाब खानपान गनर् र िपउनलाई गए
। तब ए लया कमल डाँडाको टाकुरामा उक्ल,े भइँुमा आफ्नो िशर झकुाई आफ्ना घ ुडँाहरूका िबचमा आफ्नो महुार राखे ।
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43 ितनले आफ्नो नोकरलाई भन,े “गएर समु ितर गएर हरे ्।” ितनको नोकर गएर हरे् यो र फकर आई भन्यो, “त्यहाँ केही
छैन ।” त्यसलैे ए लयाले भन,े “सातपल्ट गएर हरे ् ।” 44 सातौँ पटकमा नोकरले भन्यो, “हने ुर्होस,् मािनसको हातजस्तै
सम ु बाट सानो बादल उ ठरहकेो छ ।” ए लयाले जवाफ िदए, “गएर आहाबलाई भन,् 'आफ्नो रथ तयार गरेर तल जानहुोस ्
न ता पानीले तपाईंलाई रोक्ने छ ।” 45 केही क्षणमा नै बादल कालो भयो र हुरी चल्यो, अिन त्यहाँ ठुलो झरी पर् यो । आहाब
रथमा चढरे ियजरेलमा गए, 46 तर परम भकुो हात ए लयामािथ िथयो । ितनले आफ्नो खास्टो पटुकामा कस,े र ियजरेलको
वशे ारसम्मै आहाबको अिगअिग कुदे ।

19
1 ए लयाले गरेका सबै काम र कसरी ितनले सबै अगमव ालाई तरवारले मारे भनी आहाबले ईजबेलेलाई बताए । 2 तब

ईजबेलेले ए लयाकहाँ यसो भनरे एक जना सन्दशेवाहक पठाए, “तैलँ े जसरी ती अगमव ाहरूको ाण लइस,् त्यसरी नै
भो ल यसै बलेासम्म मलैे तरेो ाण लइन ँभने दवेताहरूले मलाई पिन त्यसै गरून ्वा सोभन्दा बसेी गरून ्।” 3जब ए लयाले यो
कुरा सनुे ितनी उठेर आफ्नो जीवन बचाउन भाग,े र यहूदाको बशेबामा आए, तर आफ्नो नोकरलाई चािह ँ त्यहीँ छाडे । 4 तर
ितनी आफैचािह ँ एक िदनको या ा गरेर उजाड-स्थानमा गए, र अि सको एउटा झाडीमा आए । आफू मरोस ्भनी ितनले िबन्ती
गर, “हे परम भ,ु अब अित भयो । मरेो ाण लनहुोस ् िकनिक म मरेा िप हरूभन्दा असल छैन ँ ।” 5 त्यसलैे ितनी पल्टे, र
अि सको झाडीमिुन सतु े । अकस्मात ्एउटा स्वगर्दतूले ितनलाई छोएर भन,े “उठेर खाऊ ।” 6 ए लयाले हरेे, र आफ्नो िशरनरे
कोइलामा पोलरे तयार पा रएको रोटी र एक सरुही पानी दखेे । त्यसलैे ितनले खाए, र िपए अिन फे र पल्टे । 7 परम भकुा
दतू दो ो पटक पिन आए र ितनलाई छोएर भन,े “उठेर खाऊ िकनिक ित ो लािग या ा िनकै लामो छ ।” 8 त्यसलैे ितनी उठेर
खाए, र िपए अिन त्यस खानाको श पाएर चा लस िदन या ा गरेर परमे रको पवर्त होरेबसम्मै आए । 9 त्यहाँ ितनी एउटा
गफुामा गए, र त्यहीँ नै बसे । तब परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो, “ए ए लया, त ँ यहाँ के गद छस ्?” 10 ए लयाले जवाफ
िदए, “सवर्श मान ्परम भकुो िन म्त म सा ै जोिसलो भएको छु, िकनिक इ ाएलीहरूले तपाईंको करार उल्लङ्घन गरेका
छन,् तपाईंका वदेीहरू भत्काइिदएका छन,् र तपाईंका अगमव ाहरूलाई तरवारले मारेका छन ्। अब म एकलै छािडएको छु,
र ितनीहरूले मरेो ाण लन खोज्दै छन ्।” 11 परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “िनस्केर जा, अिन पवर्तमा मरेो साम ु खडा हो ।”
तब परम भु त्यहाँबाट भएर जानभुयो, र चण्ड बतासले पवर्तलाई हार गर् यो अिन परम भकुो साम ु च ानहरू टु ाटु ा भए,
तर परम भु बतासमा हुनहुुन्थने । बतासपिछ एउटा भकूम्प गयो, तर परम भु भकूम्पमा पिन हुनहुुन्थने । 12 भकूम्पपिछ एउटा
आगो आयो, तर परम भु आगोमा पिन हुनहुुन्थने । आगोपिछ एउटा सानो आवाज आयो । 13 जब ए लयाले त्यो आवाज सनुे
तब ितनले खास्टोमा आफ्नो महुार लकुाए, र बािहर िनस्केर गफुाको मखुमा उिभए । तब एउटा आवाज आयो जसले ितनलाई
भन्यो, “ए ए लया, त ँ यहाँ के गद छस ्?” 14 ए लयाले जवाफ िदए, “सवर्श मान ् परम भकुो िन म्त म सा ै जोिसलो
भएको छु, िकनिक इ ाएलीहरूले तपाईंको करार उल्लङ्घन गरेका छन,् तपाईंका वदेीहरू भत्काइिदएका छन,् र तपाईंका
अगमव ाहरूलाई तरवारले मारेका छन ्। अब म एकलै छािडएको छु, र ितनीहरूले मरेो ाण लन खोज्दै छन ्।” 15 तब
परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “फकर दमस्कसको उजाड-स्थानको बाटोमा जा, र त ँ त्यहाँ आइपगुपेिछ हजाएललाई अरामका
राजाको रूपमा अिभषके गर ्। 16 तैलँ े िनम्शीका छोरा यहेूलाई इ ाएलको राजाको रूपमा िनय ु गन ूर्, र तरेो ठाउँमा हािबल-
महोलाको शाफातका छोरा एलीशालाई अगमव ाको रूपमा अिभषके गन ूर् । 17 हजाएलको तरवारबाट उम्कने जोसकैुलाई
यहेूले मान छन,् र यहेूको तरवारबाट उम्कने जोसकैुलाई एलीशाले मान छन ् । 18 तर म इ ाएलमा सात हजार मािनसलाई
बचाइरा े छु, जसले बालको साम ु घ ुडँा टेकेका छैनन,् र जसका मखुले त्यसलाई चमु्बन गरेका छैनन ्।” 19 त्यसलैे ए लया
त्यहाँबाट स्थान गरे, र ितनले शाफातका छोरा एलीशालाई फेला पारे । ितनले बा हल गोरुले खते जोितरहकेा िथए । त्यस
बलेा ितनले बा ौँ हललाई जोितरहकेा िथए । ए लया एलीशाकहाँ आए, र ितनलाई आफ्नो खास्टो ओढाइिदए । 20 त्यसपिछ
एलीशाले ती गोरुहरू छाडरे ए लयाको पिछ लागे । ितनले भन,े “मलाई मरेा िपता र मरेी आमालाई चमु्बन गनर् िदनहुोस,् र
त्यसपिछ म तपाईंको पिछ लाग्ने छु ।” तब ए लयाले भन,े “फकर जाऊ, तर मलैे ितमीलाई भनकेो कुराको बारेमा सोचिवचार
गर ।” 21 त्यसलैे एलीशा ए लयाबाट गए, र एक हल गोरु लए । ितनले हलोका काठहरू जलाएर मास ु पकाए । ितनले त्यो
मािनसहरूलाई िदए, र ितनले पिन खाए । तब ितनी उठेर ए लयाको पिछ लाग,े र ितनको सवेा गरे ।

20
1 अरामका राजा बने-हददले आफ्ना सबै सनेालाई जम्मा गरे । ितनीिसत बि स स-साना राजा, घोडाहरू र रथहरू िथए ।

ितनी मािथ उक्लरे साम रयालाई घरेा हाली यसको िवरु मा लडे । 2 ितनले इ ाएलका राजा आहाबको सहरमा सन्दशेवाकहरू
पठाएर भन,े “बने-हदद यसो भन्नहुुन्छ, ' 3 तपाईंका सनु र चाँदी मरेा हुन ् । साथ,ै तपाईंका सबभैन्दा रा ा-रा ा प ीहरू र
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बालबच्चा मरैे हुन'् ।” 4 इ ाएलका राजाले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, तपाईंले भन्नभुएझै ँ म र मरेा सबै तपाईंकै हुन ्।”
5 सन्दशेवाकहरू फकर आएर भन,े “बने-हदद यसो भन्नहुुन्छ, 'तपाईंले तपाईंका चाँदी, तपाईंका सनु, तपाईंका प ीहरू र
बालबच्चा मलाई िदनपुछर् भनी मलैे समाचार पठाएँ । 6 तर म भोली यसै बलेाितर मरेा दासहरूलाई पठाउने छु, र ितनीहरूले
तपाईंको घर र तपाईंका अिधकारीहरूका घरहरू खोजतलास गन छन ्। ितनीहरूलाई इच्छा लागअेनसुार ितनीहरूले आफ्ना
हातले ती ल्याउने छन'् ।” 7 तब इ ाएलका राजाले दशेका धमर्-गरुुहरूलाई जम्मा गरी भन,े “यी मािनसले त सङ्क ल्याउन
खोज्दै छन ्भनी ख्याल गन ुर्होस ् । मरेा प ीहरू, बालबच्चा, चाँदी र सनु लजैान ितनले मकहाँ समाचार पठाएका छन,् तर
मलैे इन्कार ग रिदएको छु ।” 8 सारा धमर्-गरुु र मािनसहरूले आहाबलाई भन,े “ितनको कुरा नसनु्नहुोस,् वा ितनको आज्ञामा
सहमित नजनाउनहुोस ्।” 9 त्यसलैे आहाबले बने-हददका सन्दशेवाहकरूलाई भन,े “मरेा मा लक राजालाई भिनदऊे, 'तपाईंले
पिहलो पटक आफ्नो दासमाफर् त भन्नभुएको हरेक कुरामा म सहमत हुन्छु, तर यो दो ो मागलाई चािह ँ स्वीकार गिदर्न'ँ ।”
त्यसलैे सन्दशेवाहकरू त्यहाँबाट स्थान गरे र बने-हददको िन म्त यो जवाफ लएर गए । 10 तब बने-हददले आहाबलाई
जवाफ पठाए, “साम रयाको बाँकी धलूो मरेो हरेक मािनसलाई एक-एक मु ी िदन पगु्यो भने पिन दवेताहरूले मलाई त्यस्तै वा
त्योभन्दा कठोर वहार गरून ्।” 11 इ ाएलका राजाले जवाफ िदए, “बने-हददलाई भन,् 'भखर्रै कवच िभन मािनसले त्यो
फुकाल्ने मािनसले झै ँ घमण्ड गन ुर्हुदँनै' ।” 12 बने-हदद र ितनी मिुनका राजाहरूले ितनीहरूका पालहरूमा म िपइरहदँा ितनले
यो समाचार सनुे । बने-हददले आफ्ना मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “य ु को लािग प ङ् ब होओ ।” त्यसलैे ितनीहरू त्यस
सहरलाई आ मण गनर् तयार भए । 13 तब हरे, एक जना अगमव ा इ ाएलका राजाकहाँ आई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ,
'के तैलँ े यो िवशाल सनेालाई दखे्दै छस ्? हरे,् म आज यसलाई तरेो हातमा स ु म्पिदने छु, र म नै परम भु हु ँ भनी तैलँ े थाहा
पाउने छस'् ।” 14 आहाबले जवाफ िदए, “को ारा ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको
सवेा गन जवान अिधकृतहरू ारा ।” तब आहाबले भन,े “कसले य ु को थालनी गन छ ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो,
“तैलँ े ।” 15 तब आहाबले िजल्ला-िजल्लाका जल्लापालहरूको सवेा गन जवान अिधकृतहरूलाई भलेा गराए । ितनीहरू दईु
सय बि स जना िथए । त्यसपिछ ितनले इ ाएलका सबै िसपाहीलाई जम्मा गरे । ितनीहरू सात हजार िथए । 16 ितनीहरू
मध्य िदनमा बािहर िनस्के । बने-हदद र ितनको समथर्न गन ितनीमिुनका बि स जना राजा पालमा म िपएर माितरहकेा
िथए । 17 पिहले िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको सवेा गन जवान अिधकृतहरू अगािड बढे । बने-हदद ारा पठाइएका
चवेा गन मािनसहरूले ितनलाई भन,े “साम रयाबाट मािनसहरू आउँदै छन ्।” 18 बने-हददले भन,े “ितनीहरू मलेिमलाप वा
य ु जसेकैुको लािग आएको भए तापिन ितनीहरूलाई िजउँदै ल्याओ ।” 19 त्यसलैे िजल्ला-िजल्लाका िजल्लापालहरूको
सवेा गन जवान अिधकृतहरू सहरबाट बािहर गए, र सनेा ितनीहरूको पिछपिछ लागे । 20 हरेकले आ-आफ्नो ित न् ीलाई
मार् यो । अरामीहरू भाग,े र इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई खदेे । अरामका राजा बने-हदद केही घोडचढीहरूसगँै घोडामा
चढरे उम्के । 21 तब इ ाएलका राजा बािहर िनस्केर घोडाहरू र रथहरूलाई आ मण गरे, र अरामीहरूको ठुलो सहंार गरे
। 22 त्यसलैे अगमव ा इ ाएलका राजाकहाँ आई भन,े “जानहुोस,् र आफैलाई ब लयो पान ुर्होस,् अिन तपाईंले जे गद
हुनहुुन्छ त्यसलाई बझुरे योजना बनाउनहुोस ्िकनिक नयाँ वषर्मा अरामका राजा तपाईंको िवरु मा आउने छन ्।” 23 अरामका
राजाका अिधकारीहरूले ितनलाई भन,े “ितनीहरूका ई र त पहाडहरूका ई र रहछेन ् । त्यसकारण ितनीहरू हामीभन्दा
श शाली भएका हुन ्। तर अब ितनीहरूको िवरु मा मदैानमा लडौ,ँ र िन य नै हामी ितनीहरूभन्दा श शाली हुने छौँ ।
24 त्यसलैे तपाईंले यसो गन ुर्होस,् 'सबै राजालाई ितनीहरूका पदबाट हटाई ितनीहरूको स ामा सनेाका नायकहरूलाई रा हुोस ्
। 25 तपाईंले गमुाउनभुएका सनेाजस्तै सनेा तयार पान ुर्होस ्। घोडाको लािग घोडा र रथको लािग रथ तयार पान ुर्होस ्। यसरी
हामी ितनीहरूिसत मदैानमा लड्न सक्छौँ । तब िन य नै हामी ितनीहरूभन्दा श शाली हुने छौँ ।” त्यसलैे बने-हददले
ितनीहरूको कुरा सनुरे त्यसअैनसुार गरे । 26 नयाँ वषर्को थालनीपिछ बने-हददले अरामीहरूलाई जम्मा गरी इ ाएलको
िवरु मा लड्न अपकेमा गए । 27 इ ाएलीहरू पिन भलेा भए, र अरामीहरूको िवरु मा लड्न ितनीहरूलाई खानकुेरा िदइयो ।
इ ाएलीहरूले ितनीहरूको सामनु्ने छाउनी हाल,े र ितनीहरू बा ाका दईुवटा स-साना बगालजस्तै िथए, जब िक अरामीहरूले
परैु मदैानलाई ढाकेका िथए । 28 तब एक जना परमे रका जन निजक आई इ ाएलका राजालाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ,
'अरामीहरूले परम भु पहाडहरूका ई र हुनहुुदँोरहछे, उपत्यकाको ई र होइन रहछे भनी भनकेाले म यो िवशाल सनेालाई
तरेो हातमा स ु म्पिदने छु, र म नै परम भु हु ँ भनी तैलँ े थाहा पाउने छस'् ।” 29 त्यसलैे सनेाहरूले सात िदनसम्म एक-अकार्को
सामनु्ने छाउनी हाले । अिन सातौँ िदनमा य ु सरुु भयो । इ ाएलका मािनसहरूले एकै िदनमा एक लाख पदैल अरामीलाई
मारे । 30 बाँकी रहकेाहरू अपके सहरिभ भाग,े र स ाइस हजारमािथ पखार्ल ढलरे ब यो । बने-हदद भागरे सहरको िभ ी
कोठामा गए । 31 बने-हददका अिधकारीहरूले ितनलाई भन,े “अब हने ुर्होस,् इ ाएलको घरानाका राजाहरू कृपाल ु छन ्भनी
हामीले सनुकेा छौँ । हा ा कम्मरको व रप र भाङ् ा लगाएर िशरका व रप र फेटा बाँधरे इ ाएलका राजाकहाँ जाऔ ँ। सायद
ितनले तपाईंको ज्यान जोगाउनहुुने छ ।” 32 त्यसलैे ितनीहरूले आ-आफ्ना कम्मरव रप र भाङ् ा लगाए, र िशरमा फेटा बाँध े
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अिन इ ाएलका राजाकहाँ आई भन,े 'तपाईंका दास बने-हददले भन्नभुएको छ, 'कृपया, मलाई बाँच्न िदनहुोस'् ।” आहाबले
भन,े “के ितनी अझै िजउँदै छन ्? ितनी त मरेा भाइ हुन ्।” 33 अब ती मािनसहरूले राजाबाट कुनै िचन्ह सनु्ने अपके्षा गद
िथए । त्यसलैे ितनीहरूले झ ै उ र िदए, “ज्य,ू हजरुका दास बने-हदद जीिवतै हुनहुुन्छ ।” तब बने-हददले भन,े “गएर
ितनलाई ल्याओ ।” तब बने-हदद ितनीकहाँ आए, र आहाबले ितनलाई आफ्नो रथमा चढाए । 34 बने-हददले आहाबलाई
भन,े “मरेा िपताले तपाईंका िपताबाट लनभुएका सहरहरू म तपाईंलाई पनुस्थार्िपत ग रिदने छु, र मरेा िपताले साम रयामा
गरेझै ँ तपाईंले आफ्नो लािग दमस्कसमा बजारहरू स्थािपत गनर् सक्नहुुन्छ ।” आहाबले जवाफ िदए, “यो सम्झौतासिहत म
ितमीलाई छािडिदने छु ।” त्यसलैे आहाबले ितनीिसत सम्झौता गरी ितनलाई जान िदए । 35 अगमव ाका छोराहरूम े कोही
एक जनाले आफ्नो कुनै अगमव ा साथीलाई परम भकुो वचन ारा भन,े “मलाई िहकार्ऊ ।” तर ती मािनसले ितनलाई
िहकार्उन इन्कार गरे । 36 तब अगमव ाले आफ्ना िम अगमव ालाई भन,े “ितमीले परम भकुो कुरा नमानकेाले ितमी
मबाट जानिेबि कै एउटा िसहंले ितमीलाई मान छ ।” ती मािनस स्थान गनिबि कै एउटा िसहं आएर ितनलाई मा रिदयो ।
37 तब अगमव ाले अक मािनसलाई फेला पारी ितनलाई भन,े “मलाई िहकार्ऊ ।” 38 त्यसलैे ती मािनसले ितनलाई िहकार्ई
घाइते बनाए । तब अगमव ा स्थान गरे र बाटोनरे राजाको तीक्षा गरे । ितनले आखँामा प ी बाँधरे ग ु भषे बनाएका िथए
। 39 राजा त्यही बाटो भएर आउँदा अगमव ाले राजालाई बोलाएर भन,े “तपाईंका दास य ु को मखुमैा गएका िथए, र एक
जना िसपाहीले मलाई रोकेर मकहाँ एक जना मािनस लएर आई मलाई भन्यो, 'यो मािनसको रक्षा गर । कुनै कारणले गदार्
यो मािनस हरायो भने यसको स ामा ितमीले आफ्नो ाण िदनपुन छ वा ितमीले क रब चौँितस िकलो ाम चाँदी ितन ुर्पन हुन्छ
।' 40 तर तपाईंका दास यताउता जाँदमैा स्त भएकाले त्यो मािनस भाग्यो ।” तब इ ाएलका राजाले ितनलाई भन,े “तरेो
दण्ड यही हुने छ जनु त ँ आफैले िनधो ग रस ् ।” 41 तब ती अगमव ाले झ ै आफ्ना आखँाबाट प ी िनकाल,े र ितनी त
एक अगमव ा रहछेन ्भनी इ ाएलका राजाले िचने । 42 अगमव ाले राजालाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, 'मलैे मतृ्यदुण्ड
तोकेको मािनसलाई तैलँ े आफ्नो हातबाट फु त्कन िदएकोले त्यसको ाणको स ा तरेो ाण र ितनीहरूका मािनसहरूको स ा
तरेा मािनसहरू हुने छन'् ।” 43 त्यसलैे इ ाएलका राजा उदास भए, र रसाएर साम रयामा आफ्नो महलमा आइपगुे ।

21
1 यो केही समय िबतपेिछको कुरा हो । साम रयाका राजा आहाबको दरबार निजकै ियजरेलमा ियजरेली नाबोतको एउटा

दाखबारी िथयो । 2 आहाबले नाबोतलाई यसो भन,े “सागबारी लगाउन मलाई ित ो दाखबारी दऊे िकनिक यो मरेो घर निजकै
छ । यसको स ामा म ितमीलाई अझै रा ो दाखबारी िदने छु वा ितमीले चा ौ भने म ितमीलाई यसको दाम ित रिदने छु
।” 3 नाबोतले आहाबलाई जवाफ िदए, “मरेा पखुार्हरूका पतैकृ सम्पि मलैे तपाईंलाई िदनदे ख परम भलुे मलाई िनषधे
गरून ्।” 4 त्यसलैे आहाब उदास भए, र रसाएर आफ्नो दरबारमा गए िकनिक ियजरेली नाबोतले ितनलाई यसो भनी जवाफ
िदएका िथए, “म मरेा पखुार्हरूको पतैकृ सम्पि तपाईंलाई िदन्न ँ ।” ितनी आफ्नो ओ ानमा ठुस्स परेर सतु,े र ितनले खाना
खान इन्कार गरे । 5 ितनकी प ी ईजबेले ितनीकहाँ आएर भिनन,् “खानै नखाने गरी तपाईं िकन यित धरैे उदास हुनभुएको छ
?” 6 ितनले उनलाई जवाफ िदए, “मलैे ियजरेली नाबोतलाई भने,ँ 'ित ो दाखबारी मलाई बचे वा ितमीलाई इच्छा लागे म
ितमीलाई अक अझै रा ो दाखबारी िदने छु ।' तब ितनले मलाई जवाफ िदए, 'म ितमीलाई मरेो दाखबारी िदन्न'ँ ।” 7 त्यसलैे
ितनकी प ी ईजबेलेले ितनलाई जवाफ िदइन,् “के तपाईंले इ ाएलको राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्न र ? उठेर खानहुोस ् ।
तपाईंको मन सन्न होस ्। म ियजरेली नाबोतको दाखबारी तपाईंलाई िदलाइिदने छु ।” 8 त्यसलैे ईजबेलेले आहाबको नाउमँा
िचठीहरू ले खन,् र ितनका राजाको छाप लगाई नाबोतको सहरमा ितनीिसत ब े धमर्-गरुुहरू र भारदारहरूकहाँ पठाइन ् ।
9 उनले िचठीहरूमा यसो लखेकेी िथइन,् “उपवासको घोषणा गरी नाबोतलाई मािनसहरूका िबचमा आदरको स्थानमा बसाओ
। 10 ितनीसगँै दईु जना बइेमान मािनसलाई पिन राख जसले ितनको िवरु मा यस्तो गवाही दऊेन,् 'तपाईंले परमे र र राजालाई
सराप िदनभुयो' ।” तब ितनलाई बािहर लगरे ढुङ्गाले हानरे मार । 11 त्यसलैे नाबोतको सहरका मािनसहरू, धमर्-गरुुहरू र
धनी मािनसहरूलाई ईजबेलेले लखेकेी िचठीहरूमा ाख्या गरेझै ँ ितनीहरूले गरे । 12 ितनीहरूले उपवासको घोषणा गरे, र
नाबोतलाई मािनसहरूभन्दा आदरको स्थानमा बसाए । 13 दईु जना बइेमान मािनस आए, र ितनीहरू नाबोतको साम ु बसे ।
मािनसहरूको उप स्थितमा ितनीहरूले नाबोतको िवरु मा यसो भनी गवाही िदए, “नाबोतले परमे र र राजा दवुलैाई सराप
िदए ।” त्यसपिछ ितनीहरूले ितनलाई सहरबािहर लगी ढुङ्गाले हानरे मारे । 14 तब धमर्-गरुुहरूले ईजबेलेलाई यो खबर
पठाइन,् “नाबोतलाई ढुङ्गाले हानरे मा रएको छ ।” 15 जब ईजबेलेले नाबोतलाई ढुङ्गाले हानरे मा रएको छ भनी सिुनन ्
उनले आहाबलाई भिनन,् “नाबोत म रसकेकाले उठ्नहुोस,् र ियजरेली नाबोतको दाखबारी अिधकार गन ुर्होस ्जनु बचे्नलाई
ितनले इन्कार गरेका िथए ।” 16 नाबोत मरे भनी जब आहाबले सनुे ितनी उठेर ियजरेली नाबोतको दाखबारीमा गए, र त्यसको
अिधकार गरे । 17 तब परम भकुो वचन ितश्बी ए लयाकहाँ आयो, 18 “उठ,् र साम रयामा ब े इ ालका राजा आहाबलाई
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भटे्न जा । त्यो नाबोतको दाखबारीमा छ जहाँ त्यो दाखबारी हडप्न गएको छ । 19 तैलँ े त्यसलाई परम भु यसो भन्नहुुन्छ
भनी बता, 'के तैलँ े त्यसलाई मारेर त्यसको सम्पि हडपकेो छस ्?’ त्यसपिछ त्यसलाई परम भु यसो भन्नहुुन्छ भनी बता,
'जनु ठाउँमा कुकुरहरूले नाबोतको रगत चाटे, त्यही ठाउँमा कुकुरहरूले तरेो रगत, हो तरैे रगत चाट्ने छन'् ।” 20 आहाबले
ए लयालाई भन,े “ए मरेो श ,ु के तैलँ े मलाई भे ाएको छस ्?” ए लयाले जवाफ िदए, “तपाईंले परम भकुो दिृ मा द ु काम
गरी आफैलाई बचे्नभुएकोले मलैे तपाईंलाई भे ाएको छु । 21 परम भु तपाईंलाई यसो भन्नहुुन्छ, 'हरे,् म तमँािथ िवपि ल्याउने
छु, र इ ाएलमा भएको तरेो हरेक परुुष, कमारा र फुक्कालाई पणूर् रूपमा भस्म पारी सवर्नाश पान छु । 22 म तरेो घरानालाई
नबातका छोरा यारोबाम र अिहयाका छोरा बाशाको घरानाजस्तै तलु्याउने छु िकनिक तैलँ े मलाई रस उठाई इ ाएललाई
पाप गनर् लगाएको छस ् ।' 23 परम भलुे ईजबेलेको सम्बन्धमा पिन यसो भन्नभुएको छ, 'ियजरेलको पखार्लको छेउमा नै
कुकुरहरूले ईजबेलेलाई खाने छन ्।' 24 आहाबको घरानामा भएको हरेक जो सहरमा मछर् त्यसलाई कुकुरहरूले खाने छन,्
र मदैानमा मन हरेकलाई आकाशका चराचरुुङ्गीहरूले खाने छन ्।” 25 आहाबजस्तो कोही िथएन जसले परम भकुो दिृ मा
द ु काम गनर् आफैलाई बचेे जसलाई ितनकी प ीले पाप गनर् उक्साएकी िथइन ् । 26 आहाबले परम भलुे इ ाएलीहरूको
सामबुाट हटाउनभुएका मिूतर्हरूलाई प ाई एमोरीहरूले गरेजस्तै घिृणत कामहरू गरे । 27 जब आहाबले यी वचनहरू सनुे
ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े र आफ्नो शरीरमा भाङ् ा लगाए अिन उपवास बसे । ितनी भाङ् ा लगाई अत्यन्तै उदास भए ।
28 तब परम भकुो वचन ितश्बी ए लयाकहाँ आयो, 29 “के आहाबले मरेो साम ु आफैलाई िवन पारेको तैलँ े दखेकेो छस ्?
त्यसले मरेो साम ु आफैलाई िवन तलु्याकोले म आउनवेाला िवपि त्यसकै समयमा ल्याउिँदन ँ । म त्यसको छोराको समयमा
त्यसको प रवारमा िवपि ल्याउने छु ।”
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1 अराम र इ ाएलको िबचमा य ु नभई ितन वषर् िबत्यो । 2 ते ो वषर्मा यहूदाका राजा यहोशापात इ ाएलका राजाकहाँ

गए । 3 इ ाएलका राजाले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भनकेा िथए, “के रामोत-िगलाद हा ै हो भनी ितमीहरूलाई थाहा छ ?
तर अरामका राजाका हातबाट यसलाई लन हामीले केही पिन ग ररहकेा छैनौँ ।” 4 त्यसलैे ितनले यहोशापातलाई भन,े “के
तपाईं य ु गनर्लाई मिसतै रामोत-िगलादमा जानहुुन्छ ?” यहोशापातले इ ाएलका राजालाई जवाफ िदए, “म तपाईंजस्तै हु,ँ
मरेा मािनस तपाईंका मािनसजस्तै हुन ् र मरेा घोडाहरू तपाईंका घोडाहरू जस्तै हुन ् ।” 5 यहोशापातले इ ाएलका राजालाई
भन,े “पिहले तपाईंले के गन ुर्पछर् भन्नाका लािग परम भकुो वचनबाट िनदशन खोज्नहुोस ्।” 6 तब इ ाएलका राजाले चार
सय अगमव ालाई जम्मा गरी ितनीहरूलाई भन,े “म रामोत-िगलादमा य ु गनर् जाऊँ िक नजाऊँ ? ितनीहरूले जवाफ िदए,
“आ मण गन ुर्होस,् िकनिक परम भलुे यो राजाका हातमा स ु म्पिदनहुुने छ ।” 7 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुा
अकार् कुनै अगमव ा छैनन ्जसबाट हामीले सल्लाह लन सक्छौँ ?” 8 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “एक जना
मािनस छन ्जसबाट हामीले मदतको लािग परम भबुाट सल्लाह लन सक्छौँ । ितनी ियम्लाका छोरा मीकाया हुन,् तर म
ितनलाई घणृा गछुर् िकनिक ितनले मरेो बारेमा कुनै असल कुरोको भिवष्यवाणी गदनन,् केवल खरावी मा बोल्छन ् ।” तर
यहोशापातले भन,े “राजाले यस्तो भन्नहुुदँनै ।” 9 तब इ ाएलका राजाले एक जना अिधकारीलाई बोलाई ितनलाई हुकुम गरे,
“ ठक अिहले नै इम्लाका छोरा मीकायालाई ल्याउन ू ।” 10 इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका राजा यहोशापात राजकीय
पोशाक पिहरेर साम रयाको मलू ढोकाको खलुा ठाउँमा आ-आफ्नो िसहंासनमा बिसरहकेा िथए, र सबै अगमव ाले ितनीहरूका
साम ुअगमवाणी बोल्दै िथए । 11 केनानका छोरा िसदिकयाहले चािह ँफलामका िसङहरू बनाएका िथए । ितनले भन,े “परम भु
यसो भन्नहुुन्छ, 'अरामीहरू न नभएसम्म ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसलैे दण्ड िदन'ू ।” 12 तब सबै अगमव ाले यसो भनी
अगमवाणी बोल,े “रामोत-िगलादमािथ आ मण गरी िवजयी हुनहुोस ् िकनिक परम भलुे यो राजाको हातमा स ु म्पिदनभुएको
छ ।” 13 मीकायालाई बोलाउन गएका सन्दशेवाहकले ितनलाई भन,े “अब हने ुर्होस,् अगमव ाहरूका वचनहरूले एउटै
मखुले राजालाई असल कुरा भन्छन ् । तपाईंको वचन ितनीहरूको जस्तै होस ् र असल कुराहरू भन्नहुोस ् ।” 14 मीकायले
जवाफ िदए, “परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर म भन्दछु, िक परम भलुे मलाई जे भन्नहुुन्छ, म त्यही भन्ने छु ।” 15 जब
ितनी राजाकहाँ आए राजाले ितनलाई भन,े “मीकाया, हामी य ु को लािग रामोत-िगलादमा जाऊँ िक नजाऊँ ?” मीकायाले
ितनलाई जवाफ िदए, “आ मण गन ुर्होस ्र िवजयी हुनहुोस ्। परम भलुे यो तपाईंको हातमा स ु म्पिदनहुुने छ ।” 16 तब राजाले
ितनलाई भन,े “परम भकुो नाउमँा अरू कुरा नभनी साँचो कुरा मा भन्न ू भनी म ितमीलाई कित पटक शपथ खान लगाऊँ
?” 17 तब मीकायाले भन,े “मलैे गोठाला नभएका भडेाझै ँ सारा इ ाएल पहाडहरूितर िततर-िबतर भएको दखेे,ँ र परम भलुे
भन्नभुयो, 'ितनीहरूिसत कुनै गोठालो छैन । हरेक मािनस शा न्तिसत आफ्नै घरमा फक स'् ।” 18 त्यसलैे इ ाएलका राजाले
यहोशापातलाई भन,े “ितनले मरेो बारेमा असल कुरा नभई केवल िवपि को बारेमा अगमवाणी बोल्छन ्भनी के मलैे तपाईंलाई
भनकेो होइन र ?” 19 तब मीकायाले भन,े “त्यसकारण परम भकुो वचन सनु्नहुोस:् मलैे परम भलुाई उहाँको िसहंासनमा
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िवराजमान हुनभुएको अिन उहाँको दािहने र दे े हातप उहाँनरे सबै स्वग य सनेा उिभरहकेा दखेे ँ । 20 परम भलुे भन्नभुयो,
'आहाब रामोत-िगलादमा उक्लरे गई त्यहाँ त्यसको पतन होस ्भन्नाका लािग त्यसलाई कसले बहकाउने छ ?’ एउटाले एउटा
कुरा भन्यो र अक चािहलँे अक कुरा भन्यो । 21 तब एउटा आत्मा अगािड बढी त्यो परम भकुो साम ु उिभयो । त्यसले भन्यो,
'म ितनलाई उक्साउने छु ।' परम भलुे त्यसलाई भन्नभुयो, 'कसरी ?’ 22आत्माले जवाफ िदयो, 'म बािहर जाने छु, र ितनका
सबै अगमव ाका मखुमा झटु बोल्ने आत्मा बन्ने छु ।' परम भलुे भन्नभुयो, 'तैलँ त्यसलाई बहकाउने छस,् र त ँ सफल पिन
हुने छस ्। अब जा र त्यसै गर ।्' 23 त्यसलैे अब हने ुर्होस,् परम भलुे तपाईंका यी सबै अगमव ाका मखुमा झटु बोल्ने आत्मा
हा लिदनभुएको छ, र परम भलुे तपाईंको लािग िवपि को घोषणा गन ुर्भएको छ ।” 24 तब केनानका छोरा िसदिकयाह मािथ
उक्लरे आई मीकायाको गालामा थप्पड हानरे भन,े “ितमीिसत बोल्न परम भकुा आत्मा मबाट कुनचािह ँ बाटो भएर जानभुयो
त ?” 25 मीकायाले भन,े “हरे, ितमी िभ कोठामा लकु्न जाँदा त्यस िदन ितमी आफैले दे े छौ ।” 26 इ ाएलका राजाले
आफ्ना अिधकारीलाई हुकुम िदए, “मीकायालाई समात,् अिन त्यसलाई सहरका शासक र मरेो छोरा योआशकहाँ लजैा ।”
27 त्यसलाई भन,् ‘राजा भन्नहुुन्छः यो मािनसलाई झ्यालखानामा हाल,् र म सरुिक्षतसाथ नफकसम्म त्यसलाई थोरै रोटी र
थोरै पानी मा खवुाउन'ू ।” 28 तब मीकायाले भन,े “तपाईं सरुिक्षतसाथ आउनभुयो भने परम भलुे म ारा बोल्नभुएको होइन
।” तब ितनले थप,े “हे सारा मािनस हो, यो कुरा सनु ।” 29 त्यसलैे इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका राजा यहोशापात
रामोत-िगलादमा गए । 30 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “म भषे बद्लरे य ु मा जाने छु, तर तपाईंले आफ्नो राजकीय
पोशाक पिह रनहुोस ् ।” त्यसलैे इ ाएलका राजाले भषे बद्ल,े र ितनी य ु मा गए । 31 अरामका राजाले आफ्ना रथहरूका
बि स जना सनेापितलाई यसो भनी आज्ञा िदएका िथए, “साना-ठुला जोसकैुलाई आ मण नगन ूर् । बरु, इ ाएलका राजालाई
मा आ मण गन ूर् ।” 32 जब रथहरूका सनेापितहरूले यहोशापातलाई दखेे ितनीहरूले भन,े “िन य नै ियनी इ ाएलका
राजा हुन ् ।” ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू फकर् ंदा यहोशापात िचच्च्याए । 33 ितनी इ ाएलका राजा होइनन ् रहछे भनी
जब रथहरूका सनेापितहरूले दखेे ितनीहरू ितनको िपछा गनर्बाट फक । 34 तर एक जना सनेापितले जथाभावी काँड हान,े र
त्यस काँडले इ ाएलका राजाको कवचको जोन मा लाग्यो । तब आहाबले आफ्नो सारथीलाई भन,े “फक , र मलाई य ु बाट
बािहर लजैा, िकनिक मलाई बसेरी चोट लागकेो छ ।” 35 त्यस िदन य ु झन ्चकर् ंद ै गयो, र आफ्ना रथमा अिडएर राजाले
अरामीहरूको सामना ग ररहे । साँझमा ितनी मरे । ितनको घाउबाट िनस्केको रगतचािह ँ रथिभ ै बिगरहकेो िथयो । 36 तब
सयूर् अस्ताउदँै गदार् सनेाका िबचमा एउटा यस्तो आवाज फै लयो, “हरेक मािनस आ-आफ्नो सहरमा फकर जाओस,् र हरेक
मािनस आ-आफ्नो बस्तीमा फकर जाओस ्।” 37 यसरी राजा आहाब मरे, र ितनलाई साम रयामा लगी त्यहीँ नै गािडयो ।
38 ितनीहरूले रथलाई साम रयाको तलाउमा धोए, र परम भकुो वचनले घोषणा गरेझै ँ कुकुरहरूले ितनको रगत चाटे (यहीँ
नै वशे्याहरू नहुाउने गथ) । 39 के आहाबले गरेका अरू कायर्हरू, ितनले बनाएको हस्ती-हाडको महलसाथै सबै सहरहरूको
िवषयमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 40 यसरी आहाब आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र
ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अहज्याह राजा भए । 41 इ ाएलका राजा आहाबको चौथो वषर्मा आसाका छोरा यहोशापातले
यहूदामािथ शासन गनर् थाले । 42 यहोशापातले शासन गनर् थाल्दा ितनी पैिँतस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा प च्चस
वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अजबूा िथयो, जो िशल्हीकी छोरी िथइन ् । 43 ितनी आफ्ना िपता आसाका मागर्मा
िहडँे । ितनी तीबाट फकनन ्। ितनले परम भकुो दिृ मा जे ठक छ, त्यही गरे । तथािप डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ्।
मािनसहरूले डाँडाका थानहरूमा अझै पिन ब लदान चढाउँदै िथए, र धपू बाल्दै िथए । 44 यहोशापात इ ाएलका राजािसत
शा न्तमा रहे । 45 के यहोशापातका अरू कायर्हरू, ितनले दखेाएका श र कसरी ितनले य ु लडे भन्ने िवषयमा यहूदाका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 46 ितनका िपता आसाको समयसम्म बाँकी रहकेा झटुो धमर्सम्बन्धी
वशे्याहरूलाई ितनले दशेबाट हटाए । 47 एदोममा कुनै राजा िथएन, तर त्यहाँ सहायकले शासन गथ्य । 48 यहोशापातले
समु मा आवात-जावत गन जहाजहरू बनाए । ती सनुको लािग ओपीरमा जानपुथ्य , तर एस्योन-गबेरेमा ध्वशं भएको कारण
ती जान सकेनन ्। 49 तब आहाबका छोरा अहज्याहले यहोशापातलाई भन,े “यी जहाजहरूमा मरेा अिधकारीहरूलाई तपाईंका
अिधकारीहरूसगँै जान िदनहुोस ्।” तर यहोशापातले अनमुित िदएनन ्। 50 यहोशापात आफ्ना िप हरूिसत सतु,े र ितनीहरूिसतै
आफ्ना पखुार् दाऊदको सहरमा गािडए । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोराम राजा भए । 51 यहूदाका राजा यहोशापातको
स ौँ वषर्मा आहाबका छोरा अहज्याहले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ शासन गनर् थाल,े र ितनले इ ाएलमािथ दईु वषर् राज्य
गरे । 52 ितनले परम भकुो दिृ मा जे खराब छ, त्यही गरे, र ितनका बबुाआमाको चालमा िहडँे अिन इ ाएललाई पाप गनर्
लगाउने नबातका छोरा यारोबामको मागर्मा िहडँे । 53 ितनले आफ्ना िपताले गरेझै ँ बालको सवेा गरे, त्यसको पजुा गरे अिन
इ ाएलका परमे र परम भलुाई रस उठाए ।
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२ राजाहरूको पसु्तक
1आहाबको मतृ्यपुिछ मोआब इ ाएलको िवरु मा बागी भयो । 2 तब अहज्याह साम रयामा मािथल्लो कोठाको झ्यालबाट

तल खसे र घाइते भए । यसलैे ितनले सन्दशेवाहकहरू पठाए र ितनीहरूलाई भने , “जाओ र यस चोटबाट म िनको हुन्छु िक
हुन् न ए ोनको दवेता बाल-िजबबलाई सोध ।” 3 तर परम भकुा दतूले ितश्बी ए लयालाई भन,े “उठ, र साम रयाका राजाका
सन्दशेवाहकहरूलाई भटे्न जाऊ, अिन ितनीहरूलाई सोध, 'के इ ाएलमा कुनै परमशे् वर नभएको हुनाले ितमीहरू ए ोनको
दवेता बाल-िजबबिसत सल्लाह लन जाँदछैौ ? 4 त्यसकारण परम भु भन् नहुुन् छ, “ त ँ उक् लकेो त् यो मािथको ओ ानबाट त ँ
तल आउनछैेनस ्। बरु, त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।” तब ए लया गए । 5 जब सन्दशेवाहकहरू अहज्याहकहाँ फक तब ितनले
ितनीहरूलाई सोध,े “ितमीहरू िकन फकका छौ ?” 6 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “एक जना मािनस हामीलाई भटे्न आए
जसले हामीलाई भन,े 'ितमीहरूलाई पठाउने राजाकहाँ फक जाऊ र ितनलाई भन, “परम भु यसो भन् नहुुन्छः 'के इ ाएलमा
कुनै परमशे् वर नभएको हुनाले ितमीहरू ए ोनको दवेता बाल-िजबबिसत सल्लाह लन जाँदछैौ ? त्यसकारण त ँ उक् लकेो
त् यो मािथको ओ ानबाट त ँ तल आउनछैेनस ् । बरु, त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।” 7 अहज्याहले आफ्ना सन्दशेवाहकहरूलाई
भन,े “ितमीहरूलाई भटे्न आउने र यी कुराहरू भन् ने मािनस कस् तो िकिसमको िथयो ?” 8 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए,
“ितनले रौँका लगुा लगाएका िथए, र आफ्नो कम्मरमा छालाको पटेी बाँधकेा िथए ।” त्यसलैे राजाले भन,े “ितनी त ितश्बी
ए लया हुन ् ।” 9 तब राजाले पचास जना िसपाहीसगँै एक जना कप् तानलाई ए लयाकहाँ पठाए । कप् तान ए लयाकहाँ गए
जहाँ ितनी डाँडाको टाकुरामा बिसरहकेा िथए । कप् तानले ितनलाई भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, राजाले भन् नभुएको छ,
'तल आउनहुोस'् ।” 10 ए लयाले कप् तानलाई भन,े “म परमशे् वरका मािनस हु ँ भने स्वगर्बाट आगो झरोस ्र तपाईं र तपाईंका
पचास जना मािनसलाई भस्म पारोस ्।” तब स्वगर्बाट आगो झर् यो र ितनलाई र ितनका पचास जना मािनसलाई भस्म पार् यो
। 11 फे र राजा अहज्याहले अकार् कप् तानलाई पचास जना िसपाहीसिहत ए लयाकहाँ पठाए । यी कप् तानले पिन ए लयालाई
भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, राजा भन् नहुुन्छ, 'झ ै तल आउनहुोस'् ।” 12 ए लयाले ितनीहरूलाई भन,े “म परमशे् वरका
मािनस हु ँ भने स्वगर्बाट आगो झरोस ्र तपाईं र तपाईंका पचास जना मािनसलाई भस्म पारोस ्।” फे र स्वगर्बाट परमशे् वरको
आगो झर् यो र ितनलाई र ितनका पचास जना मािनसलाई भस्म पार् यो । 13 तथािप राजाले पचास जना यो ाको ते ो समहू
पठाए । यो कप् तान मािथ उक् ल,े ए लयाको साम ु आफ् ना घ ुडँा टेके र ितनले िवन तापवूर्क िबन्ती गरेर भन,े “हे परमशे् वरका
मािनस, म तपाईंसगँ िब न् त गछुर्, िक मरेो जीवन र तपाईंका यी पचास जना दासका जीवन तपाईंको द ृ ष् टमा मलू्यवान ्होऊन ्।
14 वास्तवमा स्वगर्बाट आगो झर् यो र यस अिघका दईु जना कप् तानलाई ितनीहरूका मािनसहरूसगँै भस्म पार् यो, तर मरेो जीवन
तपाईंको द ृ ष् टमा मलू्यवान ् होस ् ।” 15 परम भकुा दतूले ए लयालाई भन,े “त् योसगँै तल जा । त् योदे ख नडरा ।” त्यसलैे
ए लया उठे र त् योसगँै राजाकहाँ गए । 16 पिछ ए लयाले अहज्याहलाई भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'तैलँ े ए ोनको दवेता
बाल-िजबबिसत सल्लाह लन सन्दशेवाहकहरू पठाएको छस ् । जानकारी लनको लािग इ ाएलमा कुनै परमशे् वर नभएको
हुनाले त् यसो गरेको हो ? यसलैे त ँ उक् लकेो त् यो मािथको ओ ानबाट त ँ तल आउनछैेनस ् । त ँ िनश् चय नै मनछस'् ।”
17 यसरी ए लयाले बोलकेो परम भकुो वचनअनसुार अहज्याह मरे । अहज्याहको कुनै छोरो नभएको हुनाले यहूदाका राजा
यहोशापातका छोरा यहोरामको दो ो वषर्मा योरामले ितनको ठाउँमा राज्य गनर् थाले । 18 अहज्याहका सम् बन् धमा भएका अरू
कुराहरूका बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ?

2
1जब परम भलुे ए लयालाई हावाको भमूरी ारा उठाएर स् वगर्मा लानै लाग् नभुएको िथयो, तब एलीशालाई साथ लएर ए लया

िगलगालबाट गए । 2 ए लयाले एलीशालाई भन,े “कृपागरी यहीँ बस, िकनिक परम भलुे मलाई बथेलेमा पठाउनभुएको छ ।”
एलीशाले जवाफ िदए, “परम भु र तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर भन् छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे ितनीहरू बथेलेमा
झरे । 3 बथेलेमा भएका अगमव ाहरूका छोराहरू एलीशाकहाँ आए र ितनलाई भन,े “परम भलुे आज तपाईंका मा लकलाई
तपाईंबाट लानहुुनछे भनी के तपाईंलाई थाहा छ ?” एलीशाले जवाफ िदए, “हो, मलाई थाहा छ, तर यसबारेमा कुरा नगर ।”
4 ए लयाले ितनलाई भन,े “एलीशा, कृपागरी यहीँ बस, िकनिक परम भलुे मलाई यरीहोमा पठाउनभुएको छ ।” तब एलीशाले
जवाफ िदए, “परम भु र तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे ितनीहरू यरीहोमा गए ।
5 तब यरीहोमा भएका अगमव ाहरूका छोराहरू एलीशाकहाँ आए र ितनलाई भन,े “परम भलुे आज तपाईंका मा लकलाई
तपाईंबाट लानहुुनछे भनी के तपाईंलाई थाहा छ ?” एलीशाले जवाफ िदए, “हो, मलाई थाहा छ, तर यसबारेमा कुरा नगर ।”
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6 तब ए लयाले ितनलाई भन,े “कृपागरी, यहीँ बस, िकनिक परम भलुे मलाई यदर्नमा पठाउनभुएको छ ।” एलीशाले जवाफ
िदए, “परम भु र तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म तपाईंलाई छोड्नछैेन ँ ।” त्यसलैे ती दईु जना गइरहे । 7 पिछ यी दईु
जना यदर्न नदीनरे उिभरहदँा ितनीहरूका साम ु अगमव ाहरू पचास जना छोराहरू उिभए । 8 ए लयाले आफ्नो खास्टो उतारे,
त्यसलाई बे े अिन त्यसले पानीलाई िहकार्ए । नदी दईुितर िवभािजत भयो जसको कारणले ती दईु जना सकु्खा जिमनबाट
िहडंे । 9 ितनीहरू पा र पगुपेिछ ए लयाले एलीशालाई भन,े “ितमीबाट मलाई लानअुिघ ित ो िन म्त मलैे के गन ुर्पछर् मलाई
भन ?” एलीशाले जवाफ िदए, “तपाईंको आत्माको दोब्बर भाग ममा आउन िदनहुोस ्।” 10 ए लयाले भन,े “ितमीले क ठन
कुरा मागकेा छौ । तापिन ितमीबाट मलाई लिगएको ितमीले दखे्यौ भन,े ित ो िन म् त यो हुनछे, तर दखेनेौ भन,े यो हुनछैेन ।”
11 ितनीहरू कुराकानी गद अगािड बढ्दा िथए, हरे, एउटा अ ग् नमय रथ र घोडाहरू दखेा परे, जसले यी दईु जना मािनसलाई
एक-अकार्बाट अलग ग रिदयो, अिन ए लया हावाको भमूरी ारा स्वगर्मा लिगए । 12 एलीशाले यो दखेे र ितनी िचच् च्याए,
“हे मरेा िपता, हे मरेा िपता, इ ाएलका रथहरू र ितनीहरूका घोडाहरू !” ितनले ए लयालाई फे र दखेनेन,् र ितनले आफ् ना
वस् समाते र दईु भागमा च्याते । 13 ितनले ए लयाबाट खसकेो खास्टो उठाए र यदर्न नदीको िकनारमा खडा हुनलाई फकर
गए । 14 ए लयाबाट खसकेो खास्टोले ितनले पानीलाई िहकार्ए र भन,े “ए लयाका परम भु परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ ? जब
ितनले पानीलाई िहकार्ए तब त् यो दईुितर िवभािजत भयो र एलीशा पा र गए । 15 जब यरीहोबाट आएका अगमव ाहरूका
छोराहरूले ितनी पा र तरेको दखेे तब ितनीहरूले भन,े “ए लयाका आत्माले एलीशामा बास गरेको छ ।” त्यसलैे ितनलाई
भटे्न ितनीहरू आए, र ितनको अिघ आफैलाई भइँुसम्मै िनहुराए । 16 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईंका दासहरूका
माझमा पचास जना ब लया मािनस छन ्। हामी अनरुोध गछ ं िक ितनीहरूलाई जान र तपाईंका मा लकको खोजी गनर् िदनहुोस,्
कतै परम भकुा आत्माले ितनलाई मािथ लानभुएको र ितनलाई कुनै पहाड वा उपत्यकामा फाल् नभुएको छ िक?” एलीशाले
जवाफ िदए, “अह,ँ ितनीहरूलाई नपठाओ ।” 17 तर ए लशा लाजमा पारून् जलेसम्म ितनीहरूले िबन्ती गरेको हुनाले ितनले
भने “ितनीहरूलाई पठाओ ।” तब ितनीहरूले पचास जना मािनस पठाए, र ितनीहरूले ितन िदनसम्म खोजी गरे, तर ितनलाई
पाएनन ् । 18 एलीशा यरीहोमा हुदँा ितनीहरू ितनीकहाँ फकर आए, र ितनले ितनीहरूलाई सोध,े “के 'नजाओ' भनी मलैे
ितमीहरूलाई भनकेो िथइन ँ र ?” 19 सहरका मािनसहरूले एलीशालाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं दखे् न सक् नहुुन्छ यो सहरको
अवस्था रा ै छ, तर पानी दिूषत छ, र जिमनले फल िददंनै ।” 20 एलीशाले जवाफ िदए, “एउटा नयाँ कचौरा मकहाँ लओे,
र यसिभ ननू हाल ।” त्यसलैे ितनीहरूले त् यो ितनीकहाँ ल्याए । 21 एलीशा पानीको महुानमा गए, र त्यसमा ननु छिकर् िदए
। तब ितनले भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे यो पानीलाई श ु पारेको छु । अब फे र मतृ्य ु हुने वा फलिवहीन जिमन
हुनछैेन' ।” 22 त्यसलैे एलीशाले बोलकेो वचन ारा आजको िदनसम्म पानी श ु छ । 23 त्यसपिछ एलीशा त्यहाँबाट बथेलेमा
गए । ितनी बाटोमा जाँदै गदार् सहरबाट केही केटाहरू आए र ितनको खसी गरे। ितनीहरूले भन,े “ए मडुुल,े ितमी मािथ जाऊ
! ए मडुुल,े ितमी मािथ जाऊ!” 24 एलीशा आफ् नो पछािड फक र ितनीहरूलाई दखेे । ितनीहरूमािथ सराप परोस ्भनी ितनले
परम भलुाई पकुारे । त्यसपिछ जङ्गलबाट दईुवटा पोथी भाल ु िनस्केर आयो र बया लस जना केटाहरूलाई घाइते बनाए ।
25 तब एलीशा त्यहाँबाट कमल डाँडामा गए, र त्यहाँबाट ितनी साम रया फक ।

3
1 यहूदाका राजा यहोशापातको अठारौँ वषर्मा आहाबका छोरा योरामले साम रयामा बसरे इ ाएलमा राज् य गनर् थाले ।

ितनले बा वषर् राज्य गरे । 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे, तर आफ्ना आमाबाबलुे गरेझै ँ त गरेनन ्
। िकनिक आफ्ना िपताले बनाएका बालको चोखो ढुङ्गाको मिूतर्लाई ितनले हटाए । 3 तापिन इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने
नबातका छोरा यारोबामका पापहरूमा ितनी लागे । ितनी तीबाट फकनन ्। 4 मोआबका राजा मशेाले भडेाहरू पाल्थे । ितनले
इ ाएलका राजालाई एक लाख भडेाका पाठा र एक लाख भडेाका ऊन िदनपुथ्य । 5 तर आहाब मरेपिछ मोआबका राजाले
इ ाएलको राजाको िवरु मा िव ोह गरे । 6 त्यसलैे त्यस बलेा य ु को लािग सारा इ ाएललाई भलेा गराउन राजा योरामले
साम रया छाडे । 7 ितनले यहूदाका राजा यहोशापातलाई यसो भनरे सन्दशे पठाए, “मोआबका राजा मरेो िवरु मा बागी
भएका छन ् । मोआबको िवरु मा तपाईं मसगँै य ु गनर् जानहुुन्छ ?” यहोशापातले जवाफ िदए, “म जानछुे । म तपाईंजस्तै
हु,ँ मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरूजस्तै हुन,् मरेा घोडाहरू तपाईंका घोडाहरूजस्तै हुन ् ।” 8 तब ितनले भन,े “हामीले
कुन िदशाबाट आ मण गन ुर्पछर् ?” यहोशापातले जवाफ िदए, “एदोमको उजाड-स्थानको बाटोबाट ।” 9 त्यसलैे यहूदाका
राजा र एदोमका राजासगँै इ ाएलका राजा गए । ितनीहरू सात िदनसम्म यताउता भौंता रए, अिन त्यहाँ सनेाका िन म् त र
ितनीहरूलाई प ाउने पशहुरूका िन म् त पानी भएन । 10 त्यसलैे इ ाएलका राजाले भन,े “यो के हो ? के परमशे् वरको
मोआबको हातमा स ु म्पिदन हामी ितन जना राजालाई बोलाउनभुएको हो ?” 11 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ परम भकुा
कुनै अगमव ा छैनन ्जस ारा हामी परम भसुगँ सल् लाह लन सक्छौँ ?” इ ाएलका राजाका सवेकमध् ये एक जना जवाफ
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िदयो र भन् यो, “शाफातका छोरा एलीशा यहीँ छन ्जसले ए लयाका हातमा पानी हाल् थे ।” 12 यहोशापातले भन,े “परम भकुो
वचन ितनीिसत छ ।” त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोशापात र एदोमका राजा ितनीकहाँ तल गए । 13 एलीशाले इ ाएलका
राजालाई भन,े “मरेो तपाईंिसत के सरोकार छ र ? तपाईंका बबुाआमाका अगमव ाहरूकहाँ जानहुोस ्।” त्यसलैे इ ाएलका
राजाले ितनलाई भन,े “अह,ँ परम भलुे हामी ितन जना राजालाई एकैसाथ मोआबको हातमा स ु म्पिदनलाई बोलाउनभुएको
छ ।” 14 एलीशाले भन,े “सवर्श मान ्परम भु िजिवत जसको साम ु म खडा हुन्छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु
। मलैे यहूदाका राजा यहोशापातको उप स्थितलाई आदर नगन भए म तपाईंलाई ध् यान िदने िथइन ँ वा तपाईंलाई हने पिन
िथइन ँ । 15 तर अब मकहाँ एक जना सङ्गीतकार ल्याउनहुोस ् ।” जब वीणा बजाउनलेे वीणा बजाए तब परम भकुो हात
एलीशामािथ पर् यो । 16 ितनले भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यो सकु्खा नदीको उपत्यकालाई खाल्ड-ैखाल्डो बनाओ
।' 17 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले बतास दखे् नछैेनौ, न त वषार् दखे् नछेौ, तर यो नदीको उपत्यका पानीले
भ रनछे, अिन ितमीहरू, ितमीहरूका गाईवस्त ु र सबै पशलुे िपउनछेौ ।' 18 यो परम भकुो द ृ ष् टमा मामलुी कुरो हो । उहाँले
ितमीहरूलाई मोआबीहरूमािथ िवजयी पिन तलु्याउनहुुनछे । 19 िकल्लाले घे रएको हरेक सहर र हरेक असल सहरलाई
ितमीहरूले आ मण गनछौ, हरेक असल रुखलाई काटेर ढा लिदनछेौ, पानीका सबै महुान बन्द ग रिदनछेौ र हरेक असल
खतेलाई ढुङ्गाले िवनाश ग रिदनछेौ ।” 20 त्यसलैे िबहान ब ल चढाउने समयमा एदोमको िदशाबाट पानी आयो । दशे पानीले
भ रयो । 21 जब सारा मोआबीहरूले ितनीहरूको िवरु मा लडाइँ गनर् राजाहरू आए भनी सनु,े ितनीहरूमा हितयार िभनर् सक् ने
सबै जनाले आफैलाई एकसाथ भलेा गराए र ितनीहरू िसमानामा तनैाथ भए । 22 ितनीहरू िबहान सबरैे ब्य ुझँे र पानीमा घाम
ितिब म् बत भयो । मोआबीहरूले ितनीहरूको साम ु भएको पानी हरेे, तब त् यो रगतजस्तै रातो दे खयो । 23 ितनीहरू िचच् च्याए,

“यो त रगत पो हो ! िनश् चय नै राजाहरूको नाश भएको छ र ितनीहरूले एक-अकार्लाई मारेका छन!् त्यसलै,े हे मोआबी
हो, हामी गएर ितनीहरूलाई लटुौँ ।” 24 जब ितनीहरू इ ाएलको छाउनीमा आए, तब इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई छक् क पारे
र मोआबीहरूलाई आ मण गरे जो ितनीहरूका सामबुाट भागे । इ ाएलका सनेाले मोआबीहरूलाई माद ितनीहरूलाई दशेको
पा रसम्म खदेे । 25 ितनीहरूले सहरहरू नष् ट पारे, र हरेक असल खते ढुङ्गाले नभ रएसम्म हरेक मािनसले ढुङ्गा फ्याँके ।
ितनीहरूले हरेक पानीको महुान थिुनिदए, र सबै असल रुखहरू का टिदए । कीर-हरेशते मा ढुङ्गाहरूसमते त्यसको ठाउँमा
छोिडयो । तर घयु े ँ ो िभरेका िसपाहीहरूले त्यसलाई पिन घरेा हाले र आ मण गरे । 26जब मोआबका राजा मशेाले य ु हारेको
दखे,े तब पार गरेर एदोमका राजाकहाँ जानलाई ितनले सात सय जना तरवार िभरेका मािनसलाई आफूसगँ लग,े तर ितनीहरू
सफल भएनन ्। 27 तब ितनले आफ्नो जठेो छोरो लए जो ितनीपिछ राजा हुनिेथए र ितनलाई होमब लको रूपमा पखार्लमा
चढाए । यसलैे इ ाएलको िवरु मा चक ोध पर् यो, र इ ाएली सनेाले राजा मशेालाई छाडे रितनीहरूका आफ् नै दशेमा फक
।

4
1 अगमव ाका छोराहरूमध्ये एउटाकी पत् नी एलीशाकहाँ रुँद ै आएर यसो भिनन,् “मरेा पित तपाईंका दास मन ुर्भयो,

र तपाईंका दास परम भदुे ख डराउनहुुन्थ्यो भनी तपाईंलाई थाहा छ । अब मरेा दईु छोरालाई कमारा बनाउन लजैानलाई
ऋणदाता आएका छन ्।” 2 त्यसलैे एलीशाले ितनलाई भन,े “ित ो िन म्त म के गरौं ? घरमा ितमीसगँ के छ मलाई भन ।”
ितनले भिनन,् “तपाईंका दासीको घरमा एउटा भाँडोमा तलेबाहके केही छैन ।” 3 तब एलीशाले भन,े “ित ा िछमकेीहरूबाट
र ा भाँडाहरू पैचँो माग् न जाऊ । सकेजित धरैे पैचँो माग । 4 त्यसपिछ ितमी िभ जाऊ र ित ा छोराहरूलाई पिन िभ राखरे

ढोका बन्द गर, अिन ती सबै भाँडामा तले खन्याऊ । भ रएका भाँडाहरू एकाप राख ।” 5 त्यसलैे ितनी एलीशाबाट िवदा
भइन,् र ितनले आफ्ना छोराहरूलाई पिन िभ राखरे ढोका बन्द ग रन ्। ितनीहरूले ितनीकहाँ भाँडाहरू ल्याए, र ितनले ती
तलेले भ रन ् । 6 जब ती भाँडाहरू भ रए तब ितनले आफ्नो छोरोलाई भिनन,् “ अक भाँडा मकहाँ ल्याऊ ।” तर उसले
ितनलाई भन् यो, “अब एउटै भाँडा पिन छैन।” त्यसपिछ तले आउन पिन छा ो । 7 तब ितनी आइन ्र परमशे् वरका मािनसलाई
त्यो कुरो बताइन ् । ितनले भन,े “गएर तले बचे । ित ो ऋण ितर, र आफ्ना छोराहरूिसत आरामिसत बस ।” 8 एक िदन
एलीशा शनूमेमा गए जहाँ एक जना ित ष् ठत स् ी ब स्थन ्। उनले ितनलाई ितनीसगँै खाना खान अनरुोध ग रन ्। त्यसलैे जब
एलीशा त्यो बाटो भएर जान्थ,े तब ितनी खानको लािग त्यहाँ रोिकन्थे । 9 ती स् ीले आफ्ना पितलाई भिनन,् “हने ुर्होस,् अब
मलाई थाहा भयो, िक ियनी परमशे् वरका पिव मािनस हुन ्जो सधै ँ यो बाटो िहडं् छन ्। 10 कौसीमा एलीशाको लािग एउटा
सानो कोठा बनाऔ,ँ र त्यसमा एउटा खाट, टेबल, आसन र ब ी राखौँ । तब ितनी हामीकहाँ आउँदा ितनी त्यहीँ बस् नछेन ्।”
11 यसरी फे र एक िदन आयो जितबलेा एलीशा त् यहाँ रोिकए, ितनी त् यो कोठामा बस,े र त्यहीँ िव ाम गरे । 12 एलीशाले
आफ्नो सवेक गहेजीलाई भन,े “ती शनूम्मीलाई बोला ।” त्यसले ितनलाई बोलाएपिछ ितनी एलीशाको साम ु खडा भइन ् ।
13 एलीशाले उसलाई भन,े “ितनलाई भन,् 'हा ो वास्ता गनर् ितमीले यो सबै कष् ट झलेकेी ौ । ित ो लािग के गनर् सिकन्छ
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? के हामी ित ो लािग राजा वा सनेापितिसत कुरा गरौं' ?” ितनले जवाफ िदइन,् “मरेा आफ्नै जाितको िबचमा म बस् दछुै
।” 14 त्यसलैे एलीशाले भन,े “त्यसो हो भन,े ितनको लािग हामी के गनर् सक्छौँ त ?” गहेजीले जवाफ िदयो, “वास्तवमा
ितनीसगँ छोरो छैन, र ितनका पित बढुो भएका छन ्।” 15 त्यसलैे एलीशाले भन,े “ितनलाई बोला ।” जब त्यसले ितनलाई
बोलायो, ितनी ढोकामा खडा भइन ् । 16 एलीशाले भन,े “एक वषर्पिछ यही समयमा ित ो काखमा एउटा छोरो हुनछे ।”
ितनले जवाफ िदइन,् “होइन, हे मरेा मा लक र परमशे् वरका मािनस, आफ्नी दासीिसत झटु नबोल्नहुोस ्।” 17 तर एलीशाले
त् यो स् ीलाई भनझेै ँ ितनी गभर्वती भइन ्र अक वषर् ठक त्यही समयमा एउटा छोरो जन्माइन ्। 18 बालक हुकपिछ एक िदन
त्यो आफ्नो बबुाकहाँ गयो जो कटनी गनहरूसगँै िथए । 19 त्यसले आफ्नो बबुालाई भन्यो, “मरेो टाउको दखु्यो । मरेो टाउको
दखु् यो । उसका बबुाले आफ्नो सवेकलाई भन,े “त्यसलाई त्यसकी आमाकहाँ लएर जाऊ ।” 20 जब नोकरले केटोलाई
उठाएर त्यसकी आमाकहाँ ल्यायो तब केटो मध्यान्हसम्म आमाको काखमा बस्यो, र त्यो मर् यो । 21 त्यसलैे ती स् ी उ ठन,्
र केटोलाई परमशे् वरका मािनसको ओ ानमा सतुाइन,् ढोका बन्द गरेर बािहर िन स्कन ्। 22 ितनले आफ्ना पितलाई बोलाइन ्
र भिनन,् “कृपया, मलाई एक जना नोकर र एउटा गधा पठाउनहुोस ् तािक म िछटो परमशे् वरका मािनसकहाँ जान र फकर
आउन सकँू ।” 23 ितनका पितले भन,े “िकन ितमी आजै उहाँकहाँ जान चाहन् ौ ? आज न औसँी हो, न त शबाथ हो
।” उनले जवाफ िदइन,् “यो ठक हुनछे ।” 24 त्यसपिछ उनले गधामा काठी किसन,् र आफ्नो सवेकलाई भिनन,् “िछटो
कुदा । मलैे नभनसेम्म दौडन िढला नगर ।” 25 त्यसलैे ितनी गइन ्र कमल डाँडामा परमशे् वरका मािनस भएको ठाउँमा आइन ्
। जब परमशे् वरका मािनसले टाढबैाट ितनलाई दखेे ितनले आफ्नो सवेक गहेजीलाई भन,े “हरे,् शनूम्मी स् ी आउँदिैछन ् ।
26 ितनलाई भटे्न दौडरे जा र ितनलाई सोध, 'ितमी, ित ा पित र छोरोलाई सबै ठकै छ' ?” ितनले भिनन,् “ ठकै छ ।”
27 जब ितनी डाँडामा परमशे् वरका मािनस भएको ठाउँमा आइपिुगन ् तब ितनले एलीशाको पाउ समाितन ् । गहेजी ितनलाई
हटाउनलाई अगािड ब ो, तर परमशे् वरका मािनसले भन,े “ितनलाई नछोऊ िकनिक ितनी अत्यन्तै दखुी िछन,् र परम भलुे
मबाट समस्या लकुाउनभुएको छ, र मलाई केही भन् नभुएको छैन ।” 28 तब ितनले भिनन,् “हे मरेा मा लक, मलै,े तपाईंसगँ
छोरो मागकेी िथएँ र ? मलैे 'मलाई नछकाउनहुोस'् भनकेी िथइन ँ र' ?” 29 तब एलीशाले गहेजीलाई भन,े “या ाको लािग
लगुा लगा, र तरेो हातमा मरेो ल ी समात ्। ितनको घरमा जा । कुनै मािनसलाई भे टस ्भने अिभवादन नगर,् र कसलैे तलँाई
अिभवादन गर् यो भने जवाफ नदे । बालकको अनहुारमा मरेो ल ी रा खदे ।” 30 तर बालककी आमाले भिनन,् “परम भु र
तपाईंको नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु, िक म तपाईंलाई छा ड्दन ँ ।” त्यसलैे एलीशा उठे, र ितनको पिछ लागे । 31 गहेजी
ितनीहरूभन्दा अिगअिग गयो र बाललको अनहुारमा ल ी पसार् यो, तर बालकले बोलने र सनुने । त्यसलैे गहेजी एलीशालाई
भटे्न फक्य र ितनलाई यसो भन्यो, “बालक ब्य ुझँकेो छैन ।” 32 जब एलीशा घरमा आइपगु,े तब बालक म रसकेको िथयो,
र ओ ानमा शान् त िथयो । 33 त्यसलैे एलीशा िभ गएर बालक र आफूलाई राखरे ढोका बन्द गरे, र परम भलुाई ाथर्ना
चढाए । 34 ितनी ओ ानमािथ चढे र बालकमािथ सतुे । ितनले आफ्नो मखु उसको मखुमा, आफ्ना आखँा उसको आखँामा,
र आफ्ना हात उसको हातमा राखे । ितनले आफैलाई बालकमािथ लमतन् न पारे, र बालकको शरीर न्यानो भयो । 35 तब
एलीशा उठे, र कोठाको व रप र घमुे अिन ितनी फे र ओ ानमा चढे र बालकमािथ लमतन् न परे । बालकले सात पटक िछउँ
काड् यो र आफ्ना आखँा खोल्यो । 36 त्यसलैे एलीशाले गहेजीलाई बोलाए र भन,े “शनूम्मीलाई बोला ।” त्यसले उनलाई
बोलायो, र जब ितनी कोठािभ आइन,् तब एलीशाले भन,े “ित ो छोरोलाई बोक ।” 37 तब एलीशाको पाउमा ितनी भइँुसम् मै
घोप्टो प रन,् अिन आफ्नो छोरोलाई उठाइन ् र बािहर गइन ् । 38 तब एलीशा फे र िगलगालमा आए । दशेमा अिनकाल
परेको िथयो अिन अगमव ाहरूका छोराहरू ितनका साम ु बिसरहकेा िथए । ितनले आफ्नो सवेकलाई भन,े “आगोमा ठुलो
भाँडो बसाल र यी अगमव ाहरूका छोराहरूका िन म्त जाउलो पका ।” 39 ितनीहरूमध् ये एक जना तरकारी खोज्न बारीमा
गयो । त्यसले जङ्गली दाख भे ायो, र त्यसले जङ्गली लौका आफ्नो पोल्टाभ र जम्मा गर् यो । ितनीहरूले ती काटे र
जाउलोमा हाल,े तर ती कस् ता िकिसमका िथए भनी ितनीहरूलाई थाहा िथएन । 40 मािनसहरूले खानलाई ितनीहरूले जाउलो
खन्याए । पिछ ितनीहरूले खाँदै गदार् ितनीहरू िचच् च्याए र भन,े “हे परमशे् वरका मािनस, भाँडामा त मतृ्य ु पो छ ।” त्यसलैे
ितनीहरूले त्यो फे र खान सकेनन ् । 41 तर एलीशाले भन,े “केही िपठो ल्याऊ ।” ितनले त्यसलाई भाँडोिभ हाले र भन,े
“मािनसहरूलाई यो खान दऊे तािक ितनीहरूले त् यो खानसकून ्।” तब त् यस भाँडोमा त्यस्तो हािनकारक कुनै कुरो बाँकी रहने
। 42 बाल-शलीशाको कोही एक जना मािनस परमशे् वरकका मािनसकहाँ आयो, र त्यसले अगौटे फलबाट तयार ग रएको
जौँका िबसवटा रोटी र केही अन् नका ताजा बाला आफ्नो बोरामा लएर आयो । त्यसले भन्यो, “यो मािनसहरूलाई िदनहुोस ्
तािक ितनीहरूले खान सकून ् ।” 43 ितनको सवेकले भन्यो, “एक सय जना मािनसलाई मलैे यसबाट कसरी भाग परु् याउन
सक्छु र ?” तर एलीशाले भन,े “यो मािनसहरूलाई तािक ितनीहरूलखेान सकून,् िकनिक परम भु भन् नहुुन्छ, 'ितनीहरूले
खानछेन,् र केही बच् नछे' ।” 44 त्यसलैे ितनको सवेकले त्यो ितनीहरूका साम ु रा खिदयो र ितनीहरूले खाए अिन परम भकुो
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वचनले ितज्ञा गरेझै ँ केही बच् यो ।

5
1अरामका राजाका सनेापित नामान आफ्ना मा लकको द ृ ष् टमा महान र् इज् जतदार मािनस िथए िकनिक ितनी ारा परम भलुे

अरामलाई िवजय िदनभुएको िथयो । ितनी ब लया र साहसी मािनस पिन िथए, तर ितनी कु रोगी िथए । 2अरामीहरू दलहरूमा
िमलरे हमला गनर् गएका िथए, र ितनीहरूले इ ाएल दशेबाट एउटी सानी केटीलाई ल्याएका िथए । त्यसले नामानकी पत् नीको
सवेा गथ । 3 केटीले आफ्नी मा लक् नीलाई भनी, “मरेा मा लक साम रयामा भएका अगमव ाको साथमा भएको भए
हुन्थ्यो! तब उहाँले मरेा मा लकलाई कु रोगबाट िनको पान ुर्हुन्थ्यो ।” 4 त्यसलैे नामान िभ वशे गरे, र इ ाएल दशेबाट
ल्याइएकी त् यो केटीले के भनकेी थई त् यो राजालाई भने । 5 त् यसलैे अरामका राजाले भन,े “अब जाऊ, र म इ ाएलका
राजालाई एउटा िचठी पठाउनछुे ।” नामान गए र ितन सय चा लस िकलो चाँदी, स री िकलो सनु र दस जोर लगुा ितनले
आफूिसतै लगे । 6 ितनले इ ाएलका राजाको िन म्त िचठी पिन लएर गए जसमा ले खएको िथयो, “जब यो िचठी तपाईंकहाँ
ल्याइन्छ मलैे तपाईंकहाँ आफ् नो सवेकलाई पठाएको तपाईंले दखे् नहुुनछे, तािक तपाईंले ितनको कु रोगबाट ितनलाई िनको
पा रिदनहुोस ् ।” 7 जब इ ाएलका राजाले िचठी पढकेा िथए, तब ितनले आफ्ना लगुा च्याते र भन,े “आफैमा कु रोग
भएको मािनसलाई मलैे िनको पारोस ्भनी यो मािनसले इच् छा गनर्लाई मानर् र िजउँदो पानर् के म परमशे् वर हु ँ र ? उसले मिसत
झगडाको िनहु ँ खोजकेो जस् तो पो लाग् दछै ।” 8 त् यसलैे इ ाएलका राजालले आफ्ना लगुा च्याते भनी जब परमशे् वरका मािनस
एलीशाले सनु,े तब ितनले राजालाई यसो भनी समाचार पठाए, “िकन तपाईंले आफ्नो लगुा च्यात् नभुएको ? अब ऊ मकहाँ
आओस,् र इ ाएलमा अगमव ा रहछेन ् भनी उसले थाहा पाउनछे ।” 9 त्यसलैे नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरू लएर
आए र एलीशाको घरको ढोकामा उिभए । 10 एलीशाले ितनीकहाँ यसो भनरे एक जना सन्दशेवाहक पठाए, “जानहुोस ् र
यदर्नमा आफूलाई सातपल्ट डुबलु्की लगाउनहुोस ् र तपाईंको दहे पिहलकेो जस्तै हुनछे । तपाईं श ु बन् नहुुनछे ।” 11 तर
नामान रसाए र यसो भन्दै गए, “हरे, िनश् चय नै ितनी मकहाँ बािहर आउँनछेन ्र खडा हुनछेन ्अिन ितनले आफ्ना परम भु
परमशे् वरको नाउँ पकुानछन ्र मरेो कु रोगमािथ आफ् ना हात हल् लाउनँछेन ् र मरेो कुष् टरोग िनको पानछन ्भनी मलैे सोचकेो
िथएँ । 12 के दमस्कसका अबाना र फारपर नदीहरू इ ाएलका सबै पानीभन्दा असल छैनन ् र ? के म ितनमा नहुाएर श ु
हुन स क्दन ँ र ?” त् यसलैे ितनी फक र ु हुदँ ै आफ्नो बाटो लागे । 13 तब नामानका सवेकहरू निजक आए, र ितनलाई
भन,े “हे मरेा िपता, अगमव ाले तपाईंलाई कुनै क ठन कुरो गनर् लगाएको भए के तपाईंले त् यो गन ुर्हुने िथएन र ? त् यसको
बदलामा 'आफैलाई डुबलु्की लगाउन र श ु हुन' भन्दा झन ्िकन नगन त ?” 14 तब ितनी तल गए र परमशे् वरका मािनसको
सल् लाह मानरे यदर्मा आफैलाई सात पल्ट डुबलु्की लगाए । ितनको दहे बच् चाको झै ँ पिहलजेस्तै भयो र ितनी िनको भए ।
15 नामान र ितनको दल परमशे् वरका मािनसकहाँ फकर आए र ितनको साम ु खडा भए । ितनले भन,े “हने ुर्होस,् सारा पथृ्वीमा
इ ाएलमा बाहके अन्त कतै परमशे् वर हुनहुुन् न रहछे भनी अब मलाई थाहा भयो । त्यसकारण तपाईंको दासबाट उपहार हण
गन ुर्होस ्।” 16 तर एलीशाले जावाफ िदए, “परम भु जसको साम ु म खडा हुन् छु, उहाँको नाउमँा शपथ खाएर भन्छु, म केही
लने छैन ँ ।” नामानले एलीशालाई उपहार लन िबन्ती गरे तर ितनले इन्कार गरे । 17 त्यसलैे नामानले भन,े “तपाईं लनहुुन् न

भने तपाईंका दासलाई दईुवटा खच् चरले बोक् न सक् ने माटो लान िदनहुोस ्। िकनिक अबदे ख तपाईंका दासले परम भबुाहके
अन्य कुनै ईश् वरलाई न त होमब ल न ब लदान चढाउनछे । 18 यो एउटा कुरामा परम भलुे तपाईंको दासलाई क्षमा गरून,्
त् यो हो, जब मरेा राजा रम्मोनको म न्दरमा पजुा गनर् जान् छन ्अिन मरेो हातमा भर पछर्न,् अिन रम्मोनको म न्दरमा म पिन
िनहु रन्छु, तब यस िवषयमा परम भलुे हजरुको दासलाई क्षमा गरून ्।” 19 एलीशाले ितनलाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ ।”
यसरी नामान फकर गए । 20 ितनी अ ल पर मा पगुकेा िथए, परमशे् वरका मािनस एलीशाको सवेक गहेजीले आफ्नो मनमा
भन्यो, “मरेा मा लकले यी अरामी नामानको हातबाट ितनले ल्याएका उपहारहरू हण नगरी ितनको बचत गन ुर्भएको छ
। परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर म भन्छु, म ितनको पिछ दौडरे जानछुे, र ितनीबाट केही लनछुे ।” 21 त्यसलैे गहेजी
नामानको पिछ गयो । जब नामानले ितनको पिछ कोही दौडरे आएको दखे,े तब आफ्नो रथबाट त्यसलाई भटे्न ितनी ओल र
भन,े “के सबै कुरा ठकै छ ?” 22 गहेजीले भन्यो, “सबै ठकै कुरा छ । मरेा मा लकले मलाई यसो भनरे पठाउनभुएको छ,
'हरे, ए ाइमको पहाडी दशेबाट अगमव ाहरूका छोराहरूमध्ये दईु जना यवुा मकहाँ आएका छन ्। कृपया, ितनीहरूलाई एक
तोडा चाँदी र दईु जोर लगुा िदनहुोस ्।” 23 नामानले भन,े “म ितमीलाई दईु तोडा चाँदी िदन अत्यन्तै खसुी छु ।” नामानले
गहेजीलाई िज ी गरे र दईुवटा थलैामा दईु तोडा चाँदी र दईु जोर लगुा रा खिदए, अिन ितनले आफ्ना दईु जना सवेक िदए जसले
ती थलैाहरू बोकेर गहेजीको अिग लागे । 24 जब गहेजी डाँडामा आइपगु्यो त्यसले ितनीहरूका हातबाट चाँदीका थलैाहरू
लयो र ती घरमा लकुायो । त्यसले ती मािनसहरूलाई पठायो र उनीहरू गए । 25 जब गहेजी िभ गयो र आफ्ना मा लकको

अिघ खडा भयो, तब एलीशाले भन,े “ए गहेजी, त ँ कहाँबाट आएको ?” त्यसले जवाफ िदयो, “तपाईंको दास कतै गएन
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।” 26 एलीशाले गहेजीलाई भन,े “ती मािनसले तलँाई भटे्न आफ्नो रथ घमुाउदँा के मरेो आत्मा तिँसतै िथएन र ? के यो
रुिपया-ँपसैा र ल ा कपडा, भ ाक्षका बोटहरू र दाखबारीहरू, भडेा-बा ा र गाई-गोरुहरू अिन कमारा-कमारीहरू हण गन
समय हो र ? 27 त्यसलैे नामानको कु रोग त ँ र तरेा सन्तानमािथ सधैभँ र रहनछे ।” त्यसलैे गहेजी िहउँजस्तै सतेो कु रोगी
बनरे ितनको उप स्थितबाट बािहर गयो ।

6
1अगमव ाहरूका छोराहरूले एलीशालाई भन,े “ जनु ठाउँमा हामी तपाईंसगँ बस्छौ,ँ त्यो हामी सबकैा लािग ज् यादै साँघरुो

छ । 2 कृपा गरी हामी यदर्नमा जान र त्यहाँ हरेक मािनसले एउटा रुख काट्न अिन त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाउने अनमुित हामीलाई
िदनहुोस ्जहाँ हामी बस् न सक् छौं ।” एलीशाले भन,े “ यस काममा ितमीहरू अिग बढ ।” 3 ितनीहरूमध्ये एक जनाले भन्यो,
“कृपा गरी आफ्ना दासहरूसगँै जानहुोस ् ।” एलीशाले जवाफ िदए, “म जानछुे ।” 4 त्यसलैे ितनीहरूसगँै ितनी गए र जब
ितनीहरू यदर्नमा आइपगु,े तब ितनीहरूले रुखहरू काट्न सरुु गरे । 5 तर एक जनाले का टरहदँा बञ्चरोको टाउको पानीमा
खस्यो । त्यसले िचच् च्याएर भन्यो, “हे मरेा मा लक, यो त मागरे ल् याएको िथयो !” 6 त्यसलैे परमशे् वरका मािनसले भन,े
“त् यो कहाँ खस्यो ?” त्यस मािनसले एलीशालाई त्यो ठाउँ दखेायो । तब ितनले एउटा ल ी काटे, त्यसलाई पानीमा फाले र
फलाम पिन तै रयो । 7 एलीशाले भन,े “त्यसलाई समात ।” त्यसलैे त्यस मािनसले आफ्नो हात पसार् यो र बञ्चरो समात्यो
। 8 अब अरामका राजाले इ ाएलको िवरु मा य ु ग र रहकेा िथए । ितनले आफ्ना सवेकहरूिसत यसो भनरे सल्लाह लए,
“मरेो छाउनी यस्तो-यस्तो ठाउँमा हुनछे ।” 9 त्यसलैे परमशे् वरका मािनसले इ ाएलका राजाकहाँ यसो भनरे मािनसहरू पठाए,
“त्योबाट ठाउँबाट नजानहुोस ् िकनिक अरामीहरू त्यहाँ तल झदछन ्।” 10 इ ाएलका राजाले त्यस ठाउँमा एउटा समाचार
पठाए जसको िवषयमा परमशे् वरका मािनसले बोलकेा र चतेाउनी िदएका िथए । एक वा दईु पटकभन्दा बढी राजा त्यहाँ
जाँदा ितनी सावधान भए । 11 यी चतेाउनीहरूका बारेमा अरामका राजा ोिधत तलु्याइए, र ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई
बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े “हा ा माझमा भएकाहरूमध्ये कसले इ ाएका राजालाई समथर्न गछर् त् यो ितमीहरू मलाई भन्दनैौँ
?” 12 त्यसलैे ितनका एक जना सवेकले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, हामीले गदनौँ िकनिक इ ाएलमा भएका एलीशा
अगमव ाले तपाईंले आफ्नो सतु् ने कोठामा बोल्नभुएका कुरासमते इ ाएलका राजालाई भिनिदन्छन ्।” 13 राजाले जवाफ
िदए, “जाओ र एलीशा कहाँ छ हरे, तािक मािनसहरू पठाएर म त् यसलाई समात् न सकँू ।” ितनलाई यसो भिनयो, “ितनी
दोतानमा छन ्।” 14 त्यसलैे राजाले दोतानमा एउटा ठुलो सनेासगँै घोडाहरू र रथहरू पठाए । ितनीहरू रातमा आए र सहरलाई
घरेा हाले । 15 जब परमशे् वरका मािनसको नोकर सबरैे उठ् यो र बािहर गयो, हरे, एउटा ठुलो सनेाले घोडाहरू र रथहरू लएर
सहरलाई घरेेको िथयो । ितनको सवेकले ितनलाई भन्यो, “ओहो ! मरेा मा लक, हामी के गरौँ ?” 16 एलीशाले जवाफ िदए,
“नडरा, िकनिक ितनीहरूिसत भएकाहरूभन्दा हामीिसत भएकाहरू धरैे छन ्।” 17 एलीशाले ाथर्ना गरे, “हे परम भ,ु यसका
आखँा खो लिदनहुोस ् तािक यसले दखे् न सकोस ्भनी म िबन्ती गछुर्।” तब परम भलुे त्यस सवेकका आखँा खोल् नभुयो, र
त्यसले दखे्यो । हरे, एलीशाको व रप र डाँडामा अ ग् नमय घोडाहरू र रथहरूले भ रएको िथयो ! 18 जब अरामीहरू तल
ओल एलीशाकहाँ आए, ितनले परम भमुा ाथर्ना गरे र भन,े “यी मािनसहरूलाई अन्धा तलु्याउनहुोस ्भनी म िबन्ती गछुर् ।”
त्यसलैे एलीशाले िबन्ती गरेझै ँ परम भलुे ितनीहरूलाई अन्धा तलु्याउनभुयो । 19 तब एलीशाले अरामीहरूलाई भन,े “यो बाटो
होइन, न त यो सहर नै हो । मरेो पिछ लाग र ितमीहरूले खोिजरहकेा मािनस भएको ठाउँमा म ितमीहरूलाई लानछुे ।” तब
ितनीहरूलाई ितनले साम रया लगे । 20 जब ितनीहरू साम रया आइपगु,े तब एलीशाले भन,े “हे परम भ,ु यी मािनसहरूका
आखँा खोल् नहुोस ्तािक ितनीहरूले दखेनू ्।” परम भलुे ितनीहरूका आखँा खोल् नहुोस,् र ितनीहरूले दखेे अिन हरे, ितनीहरू
त साम रया सहरको िबचमा पो रहछेन ्। 21 जब इ ाएलका राजाले ितनीहरूलाई दखे,े तब ितनले एलीशालाई भन,े “हे मरेा
िपता, के म ितनीहरूलाई मारौं ? के म ितनीहरूलाई मारौं ?” 22 एलीशाले जवाफ िदए, “तपाईंले ितनीहरूलाई मान ुर्हुदँनै ।
के तपाईंले आफ्नै तरवार र धनलुे कैद गरेका मािनहरूलाई मान ुर्हुन्थ्यो र ? ितनीहरूका साम ु भोजन र पानी िदनहुोस,् तािक
ितनीहरूले खाऊन ्र िपऊन ्अिन आफ्ना मा लककहाँ जाऊन ्।” 23 त्यसलैे राजाले ितनीहरूका लािग शस्त भोजन तयार
गरे, अिन जब ितनीहरूले खाए र िपए तब ितनीहरूलाई ितनले पठाइिदए र यसरी ितनीहरू आफ्ना मा लककहाँ फकर गए ।
अरामी िसपाहीका ती दलहरू लामो समयसम्म इ ाएल दशेमा फकनन ्। 24 यो घटनापिछ अरामका राजा बने-हददले आफ्ना
सारा सनेा जम्मा गरे र साम रयालाई आ मण गरे र त् यसलाई घरेा हाले । 25 त्यसलैे साम रयामा ठुलो अिनकाल पर् यो ।
ितनीहरूले यित लामो समयसम्म घरेा हाल,े जसले गदार् गधाको एउटा टाउलाई एक िकलो चाँदी र एक मु ी दाललाई पचपन् न
ाम चाँदीमा िब ी ग रयो । 26 जब इ ाएलका राजा पखार्लमा िहडं्दै िथए, तब एउटी स् ीले रुँद ै ितनलाई भनी, “हे मरेा

मा लक राजा, मलाई मदत गन ुर्होस ्।” 27 ितनले भन,े “परम भलुे नै ितमीलाई मदत गन ुर्हुन् न भने म कसरी ितमीलाई मदत
गनर् सक्छु र ? खलो वा दाखको कोलबाट कुनै कुरो आउँदछै र ?” 28 राजाले िनरन् रतर बोल,े “ितमीलाई के कुराले कष् ट
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िददंछै ?” त्यसले जवाफ िदई, “यो स् ीले मलाई भनी, ‘ित ो छोरो दऊे तािक त् यसलाई हामी आज खाऊँ र हामी भोली मरेो
छोरो खानछेौ'ँ ।’ 29 त्यसलैे हामीले मरेो छोरोलाई उिसन् यौं र त् यसलाई खायौँ, अिन अक िदन मलैे त्यसलाई भने,ँ ‘ित ो
छोरो दऊे तािक त् यसलाई हामी खाऊँ,’ तर त्यसले आफ्नो छोरो लकुाएकी छे ।” 30 जब राजाले त् यो स् ीको कुरा सनु,े तब
ितनले आफ्ना लगुा च्याते (यित बलेा ितनी पखार्लमा िहिंडरहकेा िथए), र मािनसहरूले हरेे अिन ितनले कम् मरमा भाङ् ा मा
लगाएको दखेे । 31 तब ितनले भन,े “आज शाफातका छोरा एलीशाको िशर बाँकी रह् यो भने परमशे् वरले मलाई पिन यसै र अिन
त्योभन्दा बढी गरून ्।” 32 तर एलीशा आफ्नो घरमा बिसरहकेा िथए र धमर्-गरुुहरू ितनीसगँै बिसरहकेा िथए । राजाले आफ् नो
अिघ एक जना मािनसलाई पठाए तर त् यो सन्दशेवाहक एलीशाकहाँ आइपगु् न ु अिघ ितनले धमर्-गरुुहरूलाई भन,े “हने ुर्होस,्
त् यो हत्याराको छोरोले मरेो िशर काट्नलाई कसलैाई पठाएको छ । जब सन्दशेवाहक आइपगु्छ तब ढोका थनु् नहुोस ्र त्यसले
ठेल् दा थािमराख् नहुोस ्। के त्यसको पछािड त् यसको मा लकको पाइलाको आवाज आएको छैन र ?” 33 ितनीहरूिसत ितनले
बोल् दाबोल् दै सन्दशेवाहक ितनीकहाँ आयो । राजाले भनकेा िथए, “परम भबुाट नै यो समस् या आउँछ । अब फे र मलैे िकन
परम भकुो तीक्षा ग ररहने ?”

7
1 एलीशाले भन,े “परम भकुो वचन सनु् नहुोस ्। परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'भो ल यितबलेा साम रयाको मलू ढोकामा एक

ाम चाँदीमा डढे माना िपठो र एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ िब ी हुनछे' ।” 2 तब जनु अिधकारीको हातको भरमा राजा
िहडं्थे ितनले परमशे् वरका मािनसलाई जवाफ िदए र भन,े “हने ुर्होस,् परमशे् वरले स्वगर्मा झ्यालहरू बनाउनभुयो भने पिन यसो
हुन सक्ला र ?” एलीशाले जवाफ िदए, “ित ा आफ्नै आखँाले यसो भएको ितमी दखे् नछेौ, तर ितमीले यो खान पाउनछैेनौ
।” 3 मलू ढोकाको ठक बािहर कु रोग लागकेा चार जना मािनस िथए । ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “हामी नमरेसम्म
हामी यहाँ िकन बिसरहने ? 4 हामी सहरमा जाऔं भनौं भन,े सहरमा अिनकाल परेको छ र हामी त्यहाँ मनछौं । हामी यहीँ
बसौँ भने पिन हामी मनछौँ । अब हामी अरामीहरूका सनेा भएको ठाउँमा जाऔ ँ। ितनीहरूले हामीलाई िजउँदै राखे भने हामी
िजउनछेौ,ँ र ितनीहरूले हामीलाई मारे भने हामी मनछौँ ।” 5 त्यसलैे अरामी छाउनीिभ जानलाई ितनीहरू साँझपख उठे ।
जब ितनीहरू छाउनीको बािहरी भागमा आइपगु,े त्यहाँ कोही पिन िथएन । 6 िकनिक परम भलुे अरामी सनेालाई रथहरू,
घोडाहरूको होहल् लाजस् त—ै अक ठुलो सनेाको होहल् ला सनु् ने पान ुर्भएको िथयो, अिन, अिन ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े
“इ ाएलका राजाले िह ीहरू र िम ीहरूका राजाहरूलाई भाडामा लएर हा ो िवरु मा आएका छन ्।” 7 त्यसलैे िसपाहीहरू
उठे र साँझमा नै भागे । ितनीहरूले आफ्ना पालहरू, घोडाहरू, गधाहरू र छाउनीलाई जस्ताको तस्तै छाडे र आफ् नो ज्यान
बचाउन भागे । 8 जब कुष् टरोग लागकेा मािनसहरू छाउनीको बािहरी भागमा आइपगु,े तब ितनीहरू एउटा पालिभ पसे र
खानपान गरे अिन चाँदी, सनु र लगुाहरू उठाए र गएर ती लकुाए । ितनीहरू फकर आए र अक पालिभ पसे र त्यहाँबाट पिन
लटुका माल लगे र लकुाए । 9 तब ितनीहरूले एक-अकार्लाई भन,े “हामीले ठक ग ररहकेा छैनौँ । आजको िदन शभु खबरको
िदन हो, तर हामी यस बारेमा मौन बिसरहकेा छौँ । िबहन नभएसम्म हामीले पख्य ं भने हामीमािथ दण्ड आइपनछ । तब हामी
अब जाऔं र राजाको घरानालाई भनौं ।” 10 त्यसलैे ितनीहरू गए र सहरका पालहेरूलाई बोलाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई यसो
भन,े “हामी अरामीहरूका छाउनीमा गयौँ तर त्यहाँ कोही िथएन, कुनै मािनसको आवाज त् यहाँ सिुनएन, तर त् यहाँ घोडाहरू र
गधाहरू बाँिधएका िथए अिन पालहरू जस्ताको तस्तै िथए ।” 11 तब पालहेरूले त्यो खबर ठुलो स् वरले फैलाए, अिन त् यसपिछ
िभ राजाको घरानालाई पिन त् यो कुरा बताइयो । 12 तब रातमा राजा उठे र आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “अब अरामीहरूले
हामीलाई के गरेका छन ्भनी म ितमीहरूलाई भन् नछुे । हामी भोकाएका छौँ भनी ितनीहरूलाई थाहा छ । त्यसलैे ितनीहरू
छाउनीबािहर खतेबारीमा लकु् न गएका छन ्। ितनीहरू भन्दछैन,् 'जब ितनीहरू सहरबािहर आउँछन,् तब हामी ितनीहरूलाई
िजउँदै समात् ने छौ,ँ र सहरिभ पस् नछेौँ’ ।” 13 राजाका एक जना सवेकले जवाफ िदए र भन,े “केही मािनसहरूले सहरमा
छािडएका पाँचवटा घोडा लएर जाऊन ्। ितनीहरू इ ाएलका बाँकी जनसङ्ख्याजस्तै छन ्अथार्त ्अिधकांश म रसकेका छन ्
। हामी ितनीहरूलाई पठाऊँ र हरेौँ।” 14 त्यसलैे ितनीहरूले घोडाहरूसगँै दईुवटा रथ लए र राजाले ितनीहरूलाई यसो भनरे
अरामीहरूको सनेाको पिछ पठाए, “जाओ र हरे ।” 15 ितनीहरू यदर्न नदीसम्मै ितनीहरूका पिछ गए र अरामीहरूले हतारमा
फालकेा लगुा र सामनहरूले सबै बाटो भ रएका िथए । त्यसलैे सन्दशेवाहकहरू फक र राजालाई बताइिदए । 16 मािनसहरू
बािहर िनस्के र अरामीहरूको छाउनी लटेु । त्यसलैे जस् तो परम भलुे भन् नभुएको िथयो त् यस् तै भयो, एक ाम चाँदीमा डढे
माना िपठो र एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ बिेचयो । 17 जसको हातमा भर परेर राजा िहडं्थे ती अिधकारीलाई ितनले मलू
ढोका हने िजम्मा िदएका िथए र मािनसहरूले ितनलाई मलू ढोकामा कुल्चे । राजाले परमशे् वरका मािनसलाई ितनको घरमा
भटे्न जाँदा ितनले अगमवाणी गरेजस् तै ितनको मतृ् य ु भयो । 18 त् यसलैे त् यस् तै भयो जास् तो परमशे् वरका मािनसले राजालाई
यसो भनकेा िथए, “यित बलेाितर साम रयाको मलू ढोकामा एक ाम चाँदीमा ितन माना जौ र एक ाम चाँदीमा डढे माना
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िपठो पाइनछे ।” 19 ती अिधकारीले परमशे् वरका मािनसलाई जवाफ िदएका िथए, “हने ुर्होस,् परमशे् वरले स्वगर्मा झ्यालहरू
बनाउनभुयो भने पिन यसो हुन सक्ला र ?” एलीशाले जवाफ िदएका िथए, “ित ा आफ्नै आखँाले यसो भएको ितमी दखे् नछेौ,
तर ितमीले यो खान पाउनछैेनौ ।” 20 ितनलाई ठक त्यस्तै हुन आयो, िकनिक मािनसहरूले ितनलाई मलू ढोकामा कुल्चे र
ितनी मरे ।

8
1 अब एलीशाले त् यस स् ीिसत बात गरेका िथए जसको छोरोलाई ितनले मतृ् यबुाट फे र िजिवत पारेका िथए । ितनले

उनलाई भन,े “उठ र आफ्ना घरानाको साथमा जाऊ र ितमीलाई जहाँ इच्छा लाग् छ त् यहाँ अक दशेमा गएर बस, िकनिक
परम भलुे यस दशेमा सात वषर्सम्म अिनकाल ल्याउने वचन िदनभुएको छ ।” 2 त्यसलैे ती स् ी उ ठन र् परमशे् वरका मािनसको
वचन मािनन ्। ितनी आफ्ना घारानािसत गइन ्र सात वषर्सम्म प लश्तीहरूको दशेमा बिसन ्। 3 सात वषर्को अन्त्यमा ती स् ी
प लश्तीहरूको दशेबाट फिकर् न,् अिन आफ्नो घर र जिमन िफतार् पाउन राजाकहाँ िव न् त चढाउन गइन ्। 4 राजाले परमशे् वरका
मािनसको सवेक गहेजीलाई यसो भन्दै िथए, “एलीशाले गरेका सबै महान ्काम मलाई भन ।” 5 तब कसरी एलीशाले मरेको
बच् चालाई मतृ् यबुाट फे र िजिवत पारेका िथए भनी राजालाई बताइरहदँा मतृ् यबुाट फे र िजिवत भएको बच् चाकी आमा आफ्नो
प रवार र जिमनको िन म्त िबन्ती गनर् राजाकहाँ आइन ् । गहेजीले भन,े “हे मरेा मा लक राजा, ती स् ी ियनै हुन ् र ितनको
छोरो यही हो जसलाई एलीशाले मतृ् यबुाट फे र िजिवत पारेका िथए ।” 6 जब राजाले त् यो स् ीलाई ितनको छोरोको बारेमा
सोध,े तब ितनले त् यो कुरा उनलाई ाख्या ग रन ्। त्यसलैे राजाले ितनको िन म्त यसो भनरे एक जना अिधकारीलाई खटाए,
“जे ितनका िथए ती सबै अिन ितनले दशे छाडरे गएको िदनदे ख अिहलमे्मको उक् त जिमनको उब्जनीसमते ितनलैाई िफतार्
िदन।ू” 7 एलीशा दमस्कसमा आए जहाँ अरामका राजा बने-हदद िबरामी िथए । राजालाई भिनयो, “परमशे् वरका मािनस यहाँ
आएका छन ् ।” 8 राजाले हजाएललाई भन,े “आफ्नो हातमा उपहार लऊे र गएर परमशे् वरका मािनसलाई भटे र ितनी ारा
परम भिुसत यसो भनरे सल् लाह खोज, 'के म यस रोगबाट िनको हुन्छु ?' ” 9 त्यसलैे हजाएल ितनलाई भटे्न गए र ितनले
आफूिसत चा लसवटा ऊँटमािथ राखरे दमस्कसका हरेक असल थोक उपहार लगे । हजाएल आए र एलीशाको साम ु खडा
भए र भन,े “तपाईंका छोरा अरामका राजा बने-हददले मलाई तपाईंकहाँ यसो भनरे पठाउनभुएको छ, 'के म यस रोगबाट
िनको हुन्छु' ?” 10 एलीशाले ितनलाई भन,े “जानहुोस,् र बने-हददलाई भन् नहुोस,् 'िनश् चय नै तपाईं िनको हुनहुुनछे,' तर
ितनी िनश् चय नै मनछन ्भनी परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको छ ।” 11 तब हजाएललाई शमर् नलागसेम्म एलीशाले ितनलाई
एकटक लगाएर हरेे, अिन परमशे् वरका मािनस रोए । 12 हजाएलले सोध,े “हे मरेा मा लक, तपाईं िकन रुनहुुन्छ ?” ितनले
जवाफ िदए, “िकनिक तपाईंले इ ाएलका मािनसमािथ गन खराबी मलाई थाहा छ । तपाईंले ितनीहरूका िकल्लाहरू आगोमा
जलाउनहुुनछे, र ितनीहरूका यवुाहरूलाई तरवारले मान ुर्हुनछे अिन ितनीहरूका बालबच् चालाई टु ाटु ा पान ुर्हुनछे र गभर्वती
स् ीहरूका पटे िचन ुर्हुनछे ।” 13 हजाएलले भन,े “तपाईंको दास को हो जसले यित ठुलो काम गरोस ्? ऊ केवल एउटा
कुकुर हो ।” एलीशाले भन,े “तपाईं अरामका राजा बन् नहुुनछे भनी परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको छ ।” 14 तब हजाएल
एलीशाबाट िबदा भए र आफ्ना मा लककहाँ आए जसले ितनलाई सोध,े “एलीशाले ितमीलाई के भने ?” ितनले जवाफ िदए,
“तपाईं िनश् चय नै िनको हुनहुुनछे भनी ितनले मलाई बताए ।” 15 तब अक िदन हजाएलले कम्बल लए र त् यो पानीमा चोप,े
अिन त् यो बने-हददको मखुमा रा खदए तािक ितनी मरे । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा हजाएल राजा भए । 16 इ ाएलका राजा
आहाबका छोरा योरामको पाँचौँ वषर्मा यहोरामले राज् य गनर् थाले । ितनी यहूदाका राजा यहोशापातका छोरा िथए । यहोशापात
यहूदाका राजा हुदँादे ख नै ितनले राज् य गनर् थाले । 17 यहोरामले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बि स वषर्का िथए, र ितनले
यरूशलमेमा आठ वषर् राज्य गरे । 18 आहाबको घरानाले गरेझै,ँ यहोराम इ ाएलका राजाहरूका चालमा िहडंे िकनिक ितनले
आहाबकी छोरीलाई िववाह गरेका िथए, र परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, त्यही ितनले गरे । 19 तापिन, परम भकुा
दास दाऊदको कारणले उहाँले यहूदालाई नष् ट गनर् चाहनभुएन, िकनिक ितनलाई सधै ँ सन्तानहरू िदनछुे भनी उहाँले ितनलाई
भन् नभुएको िथयो । 20 यहोरामको समयमा, यहूदाको िवरु मा एदोम बागी भयो र आफ् नो िन म् त आफैले राजा िनयकु् त गर् यो
। 21 त्यसपिछ यहोराम आफ्ना सबै रथ लएर जाईरमा गए । जब एदोमीहरूले यहोरामलाई घरेा हाल,े तब ितनका रथ
सनेापितहरू उठे र ितनीहरूलाई रातमा आ मण गरे। तर यहोरामका सनेा भागे र आ-आफ्ना घर फक । 22 त्यसलैे आजको
िदनसम्म नै एदोम यहूदाको शासनको िवरु मा बागी भएको छ । त्यसै बलेा लब्ना पिन बागी भयो । 23 यहोराम, र ितनले
गरेका सबै कामका बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 24 यहोराम आफ्ना पखुार्हरूिसत
सतुे र ितनीहरूसगँै दाऊदको सहरमा गािडए । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अहज्याह राजा भए । 25 इ ाएलका
राजा आहाबका छोरा योरामको बार् हौँ वषर्मा यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्याहले राज् य गनर् सरुु गरे । 26 अहज्याहले
राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बाइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एक वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अतल्याह िथयो
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। उनी इ ाएलका राजा ओ ीकी छोरी िथइन ्। 27 अहज्याह आहाबको घरानाका चालमा िहडंे । आहाबको घरानाले गरेझै ँ
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे िकनिक अहज्याह आहाबको घरानाका ज्वाइँ िथए । 28 रामोत-िगलादमा
अरामका राजा हजाएलको िवरु मा लडाइँ गनर् आहाबका छोरा योरामिसतै अहज्याह गए । अरामीहरूले योरामलाई घाइते
बनाए । 29अरामका राजा हजाएलको िवरु मा राजा योरामले लडाइँ गदार् रामोतमा अरामीहरूले ितनमा पारेको चोटबाट िनको
हुन ितनी ियजरेलमा फक । त्यसलैे यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्याह आहाबका छोरा योरामलाई भटे्न ियजरेलमा
झरे िकनिक योराम घाइते भएका िथए ।

9
1अगमव ाहरूका छोराहरूमध्ये एक जनालाई एलीशा अगमव ाले बोलाए र ितनलाई भन,े “या ाको लािग लगुा लगाऊ,

अिन ित ो हातमा तलेको यो सानो भाँडो लऊे र रामोत-िगलादमा जाऊ । 2 ितमी पगुपेिछ िनम्शीका नाित, यहोशापातका छोरा
यहेूलाई खोज, अिन िभ जाऊ र ितनका साथीहरूका िबचबाट ितनलाई उठाऊ र िभ ी कोठामा लजैाऊ । 3 त्यसपिछ तलेको
भाँडो लऊे र यो ितनको िशरमा खन्याऊ, र भन, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः “मलैे तलँाई इ ाएलको राजा अिभषके गरेको छु
।” तब ढोका खोल, र दौड । िढलो नगर ।” 4 त् यसलैे ती जवान मािनस, जवान अगमव ा रामोत-िगलादमा गए । 5 ितनी
आइपगु्दा सनेापितहरू बिसरहकेा िथए । त्यसलैे जवान अगमव ाले भन,े “हे कप् तान, तपाईंलाई एउटा सन् दशे लएर आएको
छु ।” यहेूले भन,े “हामीमध्ये कसलाई ?” जवान अगमव ाले जवाफ िदए, “तपाईंलाई कप् तान ।” 6 त्यसलैे यहेू उठेर
घरिभ गए र ती अगमव ाले यहेूको िशरमािथ तले खन्याए, र ितनलाई भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'मलैे तलँाई इ ाएलमािथ अथार्त ् परम भकुा मािनसहरूमािथ राजा अिभषके गरेको छु । 7 तैलँ े आफ्नो मा लक आहाबको
घरानालाई मान ुर्पछर्, यसरी ईजबेलेको हात ारा मा रएका परम भकुा सबै सवेक अगमव ाहरूका रगत र मरेा सवेकहरूका
रगतको बदला मलैे लन सक्छु । 8 िकनिक आहाबको परैु घराना नष् ट हुनछे, र म आहाबको घरानाबाट कमारा होस ् वा
फुक् का हरेक परुुषलाई िनिमट् ान् न पानछु । 9 म आहाबको घरानालाई नबातका छोरा यारोबामको घराना र अहज्याहका छोरा
बाशाको घरानाजस्तै तलु्याउनछुे । 10 ईजबेलेलाई ियजरेलमा कुकुरहरूले खानछेन,् र त्यसलाई गाड्ने कोही हुनछैेन' ।” तब
अगमव ाले ढोका खोले र भागे । 11 तब यहेू आफ्ना मा लकका सवेकहरूकहाँ आए र एक जनाले ितनलाई सोध,े “के
सबै कुरा ठकै छ ? यो पागल मान्छे िकन तपाईंकहाँ आएको ?” यहेूले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीहरू यी मािनस र
ितनले कस्ता िकिसमका कुरा भन्छन ्भनरे ितमीहरू जान् दछौ ।” 12 ितनीहरूले भन,े “त्यो कुरा झटु हो । हामीलाई भन् नहुोस ्
।” यहेूले भन,े “ितनले मलाई यी भने अिन यसो पिन भन,े 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलैे तलँाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके
गरेको छु' ।” 13 तब ितनीहरूले तरुुन् तै आ-आफ्ना बािहरी वस् उतारे र यहेू िहडं्ने ख ु ड्कलामा ओ ाए । ितनीहरूले तरुही
फुके र भन,े “यहेू राजा हुनहुुन्छ ।” 14 यसरी िनम्शीका नाित, यहोशापातका छोरा यहेूले योरामको िवरु मा ष न् रचे ।
अब योराम र सारा इ ाएलले अरामका राजा हजाएलको कारणले रामोत-िगलादलाई रक्षा ग ररहकेा िथए, 15 तर अरामका
राजा हजाएलको िवरु मा लड्दा राजा योरामलाई अरामीहरूले घाइते बनाएका हुनाले ितनी िनको हुन ियजरेलमा फकका िथए
। यहेूले योरामका सवेकहरूलाई भन,े “ितमीहरूको राय यस्तै छ भने ियजरेलमा गएर यो समाचार बताउनलाई कोही पिन
भागरे सहरबािहर जान नपाओस ्।” 16 त्यसलैे यहेू रथमा चढी ियजरेल गए । िकनिक योरामले त्यहीँ िव ाम गद िथए । त्यस
बलेा यहूदाका राजा अहज्याह योरामलाई भटे्न तल झरेका िथए । 17 ियजरेलको धरहरामा पहरेदार खडा िथयो, र त्यसले
यहेूका फौज आइरहकेो टाढबैाट दखे्यो । त्यसले भन्यो, “मािनसहरूको एउटा समहू आइरहकेो मलैे दखे्दछु ।” योरामले भन,े
“एक जना घोडचढीलाई ितनीहरूलाई भटे्न पठा । त्यसलाई यसो भन् न लगा, 'के तपाईंहरू िम भावले आउनभुएको हो' ?”
18 त्यसलैे यहेूलाई भटे्न एक जना मािनस घोडामा चढरे गयो । त्यसले भन्यो, “राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'के तपाईंहरू िम भावले
आउनभुएको हो' ?” यहेूले भन,े “िम भाविसत तलँाई केको सरोकार? फकर मरेो पिछ लाग ् ।” तब पहरेदारले राजालाई
भन्यो, “सन्दशेवाहकले ितनीहरूलाई भे ो, तर त्यो फकर आएन ।” 19 तब ितनले घोडामा अक मािनसलाई पठाए । त्यो
ितनीहरूकहाँ आएर भन्यो, “राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'के तपाईंहरू िम भावले आउनभुएको हो' ?” यहेूले भन,े “िम भाविसत
तलँाई केको सरोकार? फकर मरेो पिछ लाग ्।” 20 फे र पहरेदारले भन् यो, “त्यसले ितनीहरूलाई भटेेको छ, तर त्यो फकर
आएन । िकनिक जनु त रकाले रथ हाँिकएको छ त्यो त िनम्शीका छोरा यहेूले हाँकेजस्तै छ । ितनले बौलाहाले जस्तै हाँक्दछैन ्
।” 21 त्यसलैे योरामले भन,े “मरेो रथ तयार पार ।” ितनीहरूले ितनको रथ तयार पारे, र इ ाएलका राजा योराम र यहूदाका
राजा अहज्याह आ-आफ्नै रथमा चढरे यहेूलाई भटे्न बािहर िनस्के । ितनीहरूले ियजरेली नाबोतको जग्गामा ितनलाई भटेे
। 22 योरामले यहेूलाई दखेपेिछ ितनले भन,े “यहेू, के ितमी िम भावले आएको हो ?” ितनले जवाफ िदए, “ित ी आमा
ईजबेलेका यित धरैे मिूतर्पजूा र वशे्याविृ हुदँाहुदँ ै पिन कसरी िम भाव हुन्छ ?” 23 त्यसलैे योरामले आफ्नो रथ घमुाए र
अहज्याहलाई यसो भनरे भाग,े “अहज्याह, धोका भएछ ।” 24 तब यहेूले आफ्नो धन ु िनकाले र परुा श लगाएर योरामका
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काँधहरूका िबचमैा ितनलाई हाने । काँडले ितनको मटुुलाई नै छे ो, र ितनी आफ्नो रथमा लडे । 25 तब यहेूले आफ्ना
सनेापित िबदकारलाई भन,े “ितनलाई उठाऊ र ियजरेली नाबोतको खतेमा फा लदऊे । ितनका िपता आहाबको पिछ रथमा
ितमी र म जाँदा परम भलुे ितनको िवरु मा भन् नभुएको यो अगमवाणीको बारेमा वोचार गरः 26 'परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ—
िहजो मलैे नाबोतको रगत र त्यसका छोराहरूको रगत दखेे,ँ र परम भु भन् नहुुन्छ, िनश् चय नै म यही खतेमा त्यसको बदला
लनछुे ।' अब परम भकुो वचनअनसुार ितनलाई उठाऊ र यही खतेमा फा लदऊे ।” 27 जब यहूदाका राजा अहज्याहले

यो दखे,े ितनी बथे-हागान जाने बाटोितर भागे । तर यहेूले ितनलाई प ाए, र भन,े “ितनलाई पिन रथमा मार ।” ितनीहरूले
ितनलाई ियबलामनरे गरूको उकालो जाने बाटोमा हार गरे । अहज्याह मिग ोमा भाग,े र त्यहीँ मरे । 28 ितनका सवेकहरूले
ितनको लाशलाई रथमा राखरे यरूशलमे ल्याए, र दाऊदको सहरमा ितनका पखार्हरूिसत ितनकै िचहानमा गाडे । 29आहाबका
छोरा योरामको एघारौँ वषर्मा अहज्याहले यहूदामािथ राज् य सरुु गरेका िथए । 30 यहेू ियजरेलमा आएको कुरा ईजबेलेले सिुनन,्
र ितनले आफ्ना आखँामा गाजल लगाइन,् कपाल बा टन ्र झ्यालबाट हे रन ्। 31 यहेू मलू ढोकामा िभ आउँदै गदार् ितनले
उनलाई भिनन,् “ए आफ्ना मा लकका हत्यारा िज ी, के ितमी िम भावले आएका हौ ?” 32 यहेूले मािथ झ्यालमा हरेे र भन,े
“मरेो पक्ष लने को छ ? को छ ?” तब दईु वा ितन जना नपुसंकले बािहर हरेे । 33 यहेूले भन,े “ितनलाई तल फा लदओे ।”
त्यसलैे ितनीहरूले ईजबेलेलाई तल फा लिदए, र ितनका केही रगत उिछ एर िभ ामा र घोडाहरूमा परे, अिन यहेूले ितनलाई
ख ाले कु ल्चिदए । 34 जब यहेू दरबारिभ पस,े तब ितनले खानपान गरे । तब ितनले भन,े “अब त् यो ािपत स् ीलाई हरे र
त् यसलाई गािडदओे, िकनिक त् यो राजाकी छोरी िथई ।” 35 ितनलाई गाड्न ितनीहरू गए तर ितनीहरूले ितनको खप्पर, खु ा
र हत्केलाबाहके केही भे ाएनन ्। 36 त् यसलैे ितनीहरू आएर यहेूलाई बताए । ितनले भन,े “आफ्ना सवेक ितश्बी ए लया ारा
परम भलुे बोल्नभुएको वचन यही हो, 'ियजरेलको जिमनमा कुकुरहरूले ईजबेलेको मास ु खानछेन,् 37 र ईजबेलेको लाश
ियजरेलका खतेहरूमा मलझै ँ हुनछे तािक कसलैे यस्तो भन् न नसकोस,् 'यो ईजबेले हो' ।”

10
1साम रयामा आहाबको घरानाका स री जना सन्तान िथए । यहेूले िचठीहरू लखेे र ती साम रयामा ियजरेलका शासकहरू,

धमर्-गरुुहरू र आहाबका सन्तानका अिभभावककहाँ यसो भनरे पठाए, 2 “ितमीहरूका मा लकका सन्तानहरू ितमीहरूिसत
छन,् र ितमीहरूिसत रथहरू, घोडाहरू र िकल्लाबन्दी ग रएको सहर हितयार छन ् । त्यसलैे यो िचठी ितमीहरूले ाप् त गन
िबि कै, 3 ितमीहरूका मा लका सन्तानमध्ये सबभैन्दा उ म र योग्यलाई छान र ितनलाई आफ् ना िपताको िसहंासनमा राख,
अिन ितमीहरूका मा लकका राजकीय वशंको िन म्त लडाइँ गर ।” 4 तर ितनीहरू िसत भए र आपसमा भन,े “हरे, यहेूको
साम ु दईु जना राजा त खडा हुन सकेनन ।् त् यसलैे हामी कसरी खडा हुन सक्छौँ ?” 5 तब दरबारका रेखदखे मािनसहरू, सहरका
मखुहरू र धमर्-गरुुहरू अिन बालबा लकका अिभभावकहरूले यहेूलाई यसो भनरे समाचार पठाए, “हामी तपाईंका सवेकहरू

हौँ । तपाईंले हामीलाई जे आज्ञा िदनहुुन् छ, त् यो हरेक कुरा हामी गनछौँ । हामी कुनै मािनसलाई राजा बनाउनछैेनौँ । तपाईंको
द ृ ष् टमा जे ठक लाग् छ, त्यही गन ुर्होस ्।” 6 तब यहेूले ितनीहरूलाई यसो भनरे दो ो पटक िचठी लखे,े “ितमीहरू मरेो पक्षमा
छौ र ितमीहरूले मरेो कुरा सनु्छौ भने ितमीहरूले आफ् ना मा लकका सन् तानका िशरहरू लनपुछर् र भोली यसै बलेा ियजरेलमा
मकहाँ आउनपुछर् ।” त्यस बलेा राजाका स री जना सन्तानहरू आफूलाई हुकार्उने सहरका मह वपणूर् मािनसहरूसगँै िथए ।
7 त्यसलैे जब ितनीहरूकहाँ िचठी आयो, तब ितनीहरूले राजाका छोराहरूलाई समाते र स री जनालाई नै मारे, ितनीहरूका
िशरहरू टोकरीहरूमा राख,े र ती ियजरेलमा यहेूकहाँ पठाए । 8 एक जना सन्दशेवाहक यहेूकहाँ यसो भन् न आयो, “ितनीहरूले
राजाका छोराहरूका िशरहरू ल्याएका छन ्।” त् यसलैे ितनले भन,े “िबहानसम्म ितनलाई मलू ढोकामा दईुवटा थु ो लगाएर
राख् न ू ।” 9 िबहान यहेू बािहर िनस्के र खडा भए र सबै मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरू िनद ष छौ । हरे, मलैे मरेा मा लकको
िवरु मा ष न् गरें र ितनलाई मारे,ँ तर यी सबलैाई कसले मारे ? 10 अब ितमीहरूले िनश् चय नै बझु्नपुछर् िक आहाबको
घरानाको सम्बन्धमा बो लएको परम भकुो वचनको कुनै पिन भाग खरे जाने छैन िकनिक परम भलुे आफ्ना सवेक ए लया ारा
बोल्नभुएअनसुार गन ुर्भएको छ ।” 11 त्यसलैे यहेूले ियजरेलमा आहाबका घरानाका बाँकी रहकेा सबै जना, ितनका मखु्य
मािनसहरू, ितनका निजकका िम हरू र पजुारीहरू कसलैाई पिन नछडी सबलैाई मारे । 12 तब यहेू उठे र आफ्नो बाटो
लागे । ितनी साम रयामा गए । ितनी गोठालोको बथे-एकेदमा आइपगु्दा, 13 ितनले यहूदाका राजा अहज्याहका दाजभुाइलाई
भटेे । यहेूले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू को हौ ?” ितनीहरूले जवाफ िदए, “हामी अहज्याहका दाजभुाइहरू हौ,ँ र हामी
राजाका सन्तान र रानी ईजबेलेका सन्तानलाई अिभवादन गनर् जाँदछैौँ ।” 14 यहेूले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “ितनीहरूलाई
िजउँदै समात ।” त्यसलैे ितनीहरूले उनीहरूलाई िजउँदै समाते र बया लस जना परुुष सबलैाई बथे-एकेदको कुवामा मारे ।
ितनीहरूमध् ये एक जनालाई पिन ितनले िजउँदो छोडनेन ्। 15यहेू त्यहाँबाट गएपिछ ितनले रेकाबका छोरा यहोनादाब आफूलाई
भटे्न आइरहकेा दखेे । यहेूले ितनलाई अिभवादन गरे र ितनलाई भन,े “मरेो दय ितमीतफर् भएझै ँ ित ो दय मतफर् छ ?”
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यहोनादाबले जवाफ िदए, “हजरु छ।” यहेूले भन,े “छ भने मलाई ित ो हात दऊे।” त्यसलैे ितनले यहेूलाई आफ्नो हात िदए,
यहेूले यहोनादाबलाई आफूिसतै रथमा लगे । 16 यहेूले भन,े “मसगँ आऊ र परम भकुो िन म्त मरेो जोसलाई हरे ।” त्यसलैे
ितनले यहोनादाबलाई आफ् नो रथमा आफूसगँै लगे । 17जब ितनी साम रयामा आए, तब जसरी परम भलुे पिहले नै आहाबको
घरानालाई ए लया ारा भन् नभुएको िथयो त् यसरी नै यहेूले साम रयामा बाँकी रहकेा ितनका सबै सन्तानलाई मारे, र आहाबको
राजकीय वशंको एउटैलाई पिन छाडनेन ्। 18 तब यहेूले सारा मािनसलाई एकसाथ जम्मा गरे र ितनीहरूलाई भन,े “आहाबले
त बालको थोरै मा सवेा गरे, तर यहेूले त झन ्बढी त्यसको सवेा गनछ । 19 त्यसकारण बालका सबै अगमव ा, त्यसका सबै
आराधक र सबै पजुारीलाई मकहाँ बोलाओ । कोही पिन नछोिडयोस ् िकनिक बाललाई चढाउन मिसत एउटा ठुलो ब लदान
छ । जो आउँदनै, त्यो बाँच्नछैेन ।” तर बालका आराधकहरूलाई मानर् यहेूले छलपवूर्क यसो गरेका िथए । 20 यहेूले भन,े
“बालको िन म्त एउटा सभा बोलाओ ।” त्यसलैे ितनीहरूको यसको घोषणा गरे । 21 तब यहेूले सारा इ ाएलभ र समाचार
पठाए, र बालका आराधकहरू सबै आए । नआएको मािनस एउटै पिन िथए । ितनीहरू बालको म न्दरमा आए, र म न्दर एउटा
कुनादे ख अक कुनासम्म भ रएको िथयो । 22 यहेूले पजुारीको वस् -भण्डारको रेखदखे गन मािनसलाई भन,े “बालका सबै
आराधकका लािग वस् ल्याऊ ।” त्यसलैे ती मािनसले ितनीहरूकहाँ वस् हरू ल्याए । 23 रेकाबका छोरा यहोनादाबिसत
यहेू बालको म न्दरिभ गए, र ितनले बालका आराधकहरूलाई भन,े “यहाँ परम भकुा कुनै पिन सवेक नहोऊन,् तर बालका
आराधकहरू मा होऊन ्भन् ने कुरामा िन श् चत होऊ ।” 24 तब ितनीहरू ब लहरू र होमब ल चढाउन िभ गए । यहेूले अिस
जना मािनसलाई छानकेा िथए जो बािहर खडा िथए । ितनले ितनीहरूलाई भने ,“मलैे ितमीहरूका हातमा ल्याएको कुनै पिन
मािनस भाग् यो भन,े जसले भगाउछँ, त्यो भाग् नकेो ाणको स ा त्यसको ाण लइनछे ।” 25 तब यहेूले होमब ल चढाएर
िसद्ध्याउने िबि कै ितनले पहरेदार र सनेापितहरूलाई भन,े “िभ जाओ र गएर ितनीहरूलाई मार । कोही बािहर नआओस ्
।” त्यसलैे ितनीहरूले तरवारको धारले उनीहरूलाई मारे, अिन पहरेदार र कप् तानहरूले ितनीहरूलाई बािहर फाले र ितनीहरू
बालको म न्दरको िभ ी कोठामा गए । 26 ितनीहरूले बालको म न्दरको िभ रा खएको ढुङ्गाको मिूतर्लाई िघसारेर बािहर
ल्याए, र ती आगो लगाइिदए । 27 त्यसपिछ ितनीहरूले बालको खम्बाहरू भिँचिदए र बालको म न्दरलाई भत्काइिदए, अिन
मािनसहरूले त् यसबाट शौचालय बनाए जसलाई मािनसहरूले आजसम्म योग गछर्न ्। 28 यसरी यहेूले इ ाएलबाट बालको
पजुालाई नष् ट पारे । 29 तर नबातका छोरा यारोबामका पापहरू जस ारा ितनले इ ाएललाई पाप गनर् लगाए, अथार्त ् बथेले
र दानमा सनुका बाछाहरूका पजुालाई यहेूले छाडनेन ् । 30 त्यसलैे परम भलुे यहेूलाई भन् नभुयो, “ परम भकुो द ृ ष् टमा जे
ठक िथयो, तैलँ े त्यही गरेको कारणले र आहाबको घरानालाई मरेो दयमा भएअनसुार गरेको हुनाले तरेा सन्तानहरूको चार

पसु्तासम्म इ ाएलको िसहंासनमा बस् नछेन ्।” 31 तर आफ्ना सारा दयले इ ाएलका परम भु परमशे् वरको वस्थामा िहडँ्न
कुरालाई यहेूले वास्ता गरेनन ्। इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने यारोबामका पापहरूबाट ितनी फकनन ्। 32 ती िदनमा परम भलुे
इ ाएलको क्षे फल घटाउन थाल्नभुयो, र हजाएलले इ ाएलका िसमानाहरूमा इ ाएलीलाई परािजत गरे, 33 यदर्न नदीको
पवूर्ितर भएको िगलाद, गादी, रूबनेी र मनश्शे सबै क्षे , अन न उपत् यकाको ओएरदे ख िगलाद र बाशानसम्मै कब् जा गरे ।
34 यहेू र ितनका सबै काम र ितनको श को बारेमा के इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ?
35 यहेू आफ्ना पखार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा गाडे । तब ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोआहाज राजा
भए । 36 यहेूले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ अ ाइस वषर् राज्य गरे ।

11
1अब अहज्याहकी आमा अतल्याहले आफ्नो छोरो मरेका दखेपेिछ ितनी उ ठन ्र सबै राजकीय बालबा लकालाई मा रन ्

। 2 तर राजा यहोरामकी छोरी, अहज्याहकी बिहनी यहोशबेाले मा रन लागकेा राजाका छोराहरूका माझबाट अहज्याहका
छोरो योआशलाई ितनको धाईसगँै सटुुक् क लगरे लकुाइन ् । ितनले ितनीहरूलाई सतु् ने कोठामा रा खन ् । योआश नमा रऊन ्
भनरे ितनीहरूले अतल्याहबाट उसलाई लकुाए । 3 अतल्याहले दशेमा राज् य गदार् परम भकुो म न् दरमा छ वषर्सम्म उसलाई
आफ् नो धाईसगँै लकुाइयो । 4 सातौँ वषर्मा यहोयादाले सन्दशे पठाए, र सयौं करीहरू तथा पहरादारहरूका कमान् डरहरूलाई
परम भकुो म न्दरमा आफूकहाँ लाए । ितनले ितनीहरूिसत करार बाँध े र परम भकुो म न्दरमा ितनीहरूलाई शपथ खान लगाए
। तब ितनले ितनीहरूलाई राजाका छोरा दखेाए । 5 ितनले ितनीहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “ितमीहरूले यसो गन ुर्पछर् ।
ितमीहरूमध्ये एक-ितहाइ जो शबाथमा आउँछौ, ितमीहरूले राजदरबारको रेखदखे गनछौ, 6 र एक-ितहाइचािहं सरु ढोकामा
बस् नछेौ अिन बाँकी एक-ितहाइ रक्षक कोठाको पछािड बस् नछेौ ।” 7 शबाथमा सवेा नगन अन्य दईुवटा दलल,े राजाको
लािग परम भकुो म न्दरमा रेखदखे गन ुर्पछर् । 8 हरेक मािनसले आफ्नो हातमा तरवार लएर राजाको व रप र तनैाथ हुनपुछर् ।
ितमीहरूको निजक आउने जोसकैु भए पिन त् यसलाई मा रयोस ्। राजा बािहर जाँदा र िभ आउँदा ितमीहरू ितनीसगँै िहड् नपुछर्
। 9 त्यसलैे यहोयादा पजुारीले आज्ञा गरेअनसुार सयौं दलका कमान् डरहरूले सबै कुरा गरे । हरेकले आफ्नो दलका मािनसहरू
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अथार्त ्शबाथमा सवेा गनर् खटाइएकाहरू र शबाथमा सवेा गनर्बाट फुसर्द भएकाहरूलाई लएर ितनीहरू यहोयादा पजुारीकहाँ
आए । 10 तब यहोयादा पजुारीले परम भकुो म न्दरमा रा खएका राजा दाऊदका भालाहरू र ढालहरू कमान् डरहरूलाई िदए
। 11 म न्दरको दािहने िकनाराबाट दे े िकनारासम्म अिन वदेी र म न्दरको निजक अङ्गरक्षहरू आ-आफ्ना हातमा हितयार
लएर खडा भएर राजालाई घरेा हाले । 12 तब यहोयादाले राजाका छोरा योआशलाई बािहर ल्याए, ितनलाई ीपचे लगाइिदए,

र ितनलाई करारको उद थमाइिदए । तब ितनीहरूले ितनलाई राजा बनाए र ितनलाई अिभषके गरे । ितनीहरूले आफ् ना ताली
बजाए र भन,े “राजा दीघार्य ु रहून ्!” 13जब अतल्याहले अङ्गरक्षकहरू र मािनसहरूको हल् ला सिुनन ्, तब ितनी परम भकुो
म न् दरमा मािनसहरूकहाँ आइन ।् 14 ितनले हे रन र् चलनअनसुार राजा खम्बानरे खडा िथए,अिन कप् तानहरू र तरुही फुक् नहेरू
राजाको छेउमा िथए । दशेका सबै मािनसहरूले आनन्द मनाउदँै र तरुही फुक्दै िथए । तब अतल्याहले आफ् ना लगुा च्याितन ्
र िचच् च्याइन,् धोका! धोका ।” 15 तब यहोयाद पजुारीले सयौ कमान् डरहरूलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “ितनलाई बािहर
ल्याई दल-दलको िबचमा राख । ितनको पिछ लाग् ने जोसकैुलाई तरवारले मार ।” िकनिक पजुारीले भनकेा िथए, “ितनलाई
परम भकुो म न्दरिभ नमार ।” 16 त्यसलैे जब ितनी राजदरबारमा घोडाहरू पस् ने ठाउँमा पिुगन,् तब ितनीहरूले ितनलाई
समाते र त्यहीँ ितनलाई मा रयो । 17 तब यहोयादाले ितनीहरू परम भकुा जाित हुनपुछर् भनरे परम भु र राजा अिन जनताको
िबचमा, अिन राजा र जनताको िबचमा एउटा करार बाँध े । 18 त् यसलैे दशेका सबै मािनसहरू बालको म न्दरमा गए र त्यसलाई
भत्काइिदए । ितनीहरूले बालका वदेीहरू र त्यसका मतू हरूलाई टु ाटु ा पारे, र ितनीहरूले ती वदेीकै सामनु् ने बालको
पजुारी म ानलाई मारे । तब यहोयादा पजुारीले परम भकुो म न्दरमा पहरादारहरू िनय ु गरे । 19 यहोयादाले आफूिसत सयौं
करीहरू तथा पहरादारहरूका कमान् डरहरू र दशेका सबै मािनसहरूलाई साथमा लए र ितनीहरूले िमलरे राजालाई परम भकुो
म न्दरबाट ल्याए र ितनीहरू पहरादारको ढोकाको बाटो हुदँै राजदरबारमा गए । योआशले राजकीय िसहंासनमा आफ्नो आसन
हण गरे । 20 त् यसलैे दशेका सबै मािनसहरू आन न्दत भए, र राजाको दरवारमा अतल्याहलाई तरवारले मा रएपिछ सहरमा

शा न्त भयो । 21 योआशले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी सात वषर्का िथए ।

12
1 यहेूको सातौँ वषर्मा योआशले राज् य गनर् थाले । ितनले यरूशलमेमा चा लस वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ

िसब्या िथयो, जो बशेबाकी िथइन ्। 2 योआशले सधै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक छ, त्यही गरे िकनिक यहोयादा पजुारीले
ितनलाई सल् लाह िदने गथ । 3 तर डाँडाका थानहरू भने हटाइएनन ् । मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब लदान
चढाए र धपू बाले । 4 योआशले पजुारीहरूलाई भन,े “परम भकुो म न्दरिभ पिव भटेीहरूको रूपमा ल्याइएका सबै रुिपया-ँ
पसैा अथार्त ्जनगणनामा जम्मा ग रएको रकम वा गत भाकलबाट ाप् त ग रएको रकम वा परम भु ारा मािनसहरूका
आ-आफ्ना दयमा े रत गरी ितनीहरू ारा ल्याइएको रकम जम्मा गर, 5 पजुारीहरूले कुनै एक जना कोषाध्यक्षबाट रकम
लऊन ्र म न्दरमा भएको कुनै पिन क्षितको ममर्त गरून ्।” 6 तर राजा योआशको तइेसौँ वषर्सम्म पिन पजुारीहरूले म न्दरमा

केही पिन ममर्त गरेका िथएनन ् । 7 तब राजा योआशले यहोयादा पजुारी र अन्य पजुारीहरूलाई बोलाई ितनीहरूलाई भन,े
“िकन ितमीहरूले म न्दरमा केही पिन ममर्त गरेका छैनौ ? अबदे ख ितमीहरूका कर उठाउनहेरूबाट रकम नउठाउन,ू तर
म न्दरको ममर्तको लािग ज-ेजिेत जम्मा भएका छन,् ती लएर ममर्त गनर् सक् नहेरूलाई िदन ू ।” 8 त्यसलैे अब मािनसहरूबाट
रुिपया-ँपसैा न लने र पजुारीहरू आफैले म न्दरको ममर्त नगन कुरामा ितनीहरू सहमत भए । 9 बरु, यहोयादा पजुारीले एउटा
सन्दकु लएर त्यसमा प्वाल पारे, अिन यसलाई परम भकुो म न्दरिभ वशे गन दािहनपे वदेीको छेउमा राखे । म न्दरको
वशे ारको पहरा िदने पजुारीहरूले परम भकुो म न्दरमा ल्याएका सबै रकम त्यसमैा हाल् थे । 10जब सन्दकुमा धरैे रकम जम् मा

भएको ितनीहरूले दखे् थ,े राजाका सिचव र धान पजुारी आउँथे र परम भकुो म न्दरमा ल्याइएको रुिपया-ँपसैा थलैाहरूमा
हाल् थे र त् यसपिछ गणना गथ । 11 ितनीहरूले उ रकम िहसाब गरेपिछ परम भकुो म न्दरको रेखदखे गनहरूका हातमा
िदन्थे । ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा काम गन िसकम हरू र िनमार्णकतार्हरू 12 अिन डकम हरू र ढुङ्गा काट्नहेरू,
परम भकुो म न्दरको ममर्तको िन म्त ितनीहरूले काठपात र काटेर िमलाइएका ढुङ्गाहरू िकन् नलाई र म न्दरको पनुिनर्मार्णको
लािग आवश् यक सबै खचर् गनर्लाई त् यो लएर ितथ । 13 तर परम भकुो म न्दरिभ ल्याइएको रकम चाँदीको कचौरा,
सामदानका िचम्टाहरू, बाटाहरू, तरुहीहरू वा सनुचाँदीका सजावटका सामानहरूका लािग खचर् ग रएन । 14 ितनीहरूले
यो पसैा परम भकुो म न्दरको ममर्तको काम गनहरूलाई िदए । 15 यसको बाहके, ितनीहरूले काम गनहरूका िन म्त मखु्य
कामदारहरूलाई िदएका रुिपया-ँपसैाको िहसाब आवश् यक िथएन िकनिक यी मािनसहरू इमानदार िथए । 16 तर दोष ब ल र
पाप ब लको िन म्त ल्याइने रुिपया-ँपसैा भने परम भकुो म न्दरमा ल्याइएन िकनिक यो पजुारीहरूको िथयो । 17 त्यसपिछ
अरामका राजा हजाएलले गातको िवरु मा आ मण गरे र त् यसलाई लए । त्यसपिछ हजाएलले यरूशलमेलाई आ मण गनर्
फक । 18यहूदाका राजा योआशले ितनका पखुार्हरू अथार्त ्यहूदाका राजाहरू यहोशापात, यहोराम र अहज्याह र ितनी आफैले
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अलग गरेका सबै पिव थोकसाथै परम भकुो म न्दर र राजाका भण्डार कोठाहरूमा भे ाइएका सबै सनु लए र ती अरामका
राजा हजाएललाई पठाइिदए । तब हजाएल यरूशलमेबाट गए । 19 योशाश, ितनले गरेका अरू कामहरूका बारेमा यहूदाका
राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 20 ितनका सवेकहरू खडा भए र ितनीहरूले िमलरे ष न् गरे ।
ितनीहरूले योशाशलाई िसल्लाको ओरालो बाटोमा भएको बथे-िमल्लोमा आ मण गरे । 21 ितनका सवेकहरू िशम्मतका छोरा
योजाबाद र शोमरेका छोरा यहोजाबादले ितनलाई आ मण गरे, अिन ितनी मरे । ितनीहरूले योआशलाई दाऊदको सहरमा
ितनका पखुार्हरूिसत गाड,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अमस्याह राजा भए ।

13
1 यहूदाका राजा अहज्याहका छोरा योआशको तइेसौँ वषर्मा यहेूका छोरा यहोआहाजले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ

राज् य गनर् थाले । ितनले स वषर् राज्य गरे 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे, र इ ाएललाई पाप गनर्
लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापको चामा िहडंे । अिन यहोआहाज तीबाट फकनन ्। 3 इ ाएलको िवरु मा परम भकुो

ोध द न्कयो, अिन उहाँले ितनीहरूलाई अरामका राजा हजाएल र हजाएलका छोरा बने-हददको हातमा िनरन्तर रूपले
िदनभुयो । 4 त्यसलैे यहोआहाजले परम भलुाई िबन्ती गरे, र परम भलुे ितनको कुरा सनु् नभुयो िकनिक अरामका राजाले
कसरी इ ाएलमािथ िथचोिमचो ग ररहकेा िथए भनी उहाँले दखे् नभुयो । 5 त्यसलैे परम भलुे इ ाएललाई एउटा उ ारक
िदनभुयो, अिन ितनीहरू अरामीहरूका हातबाट उम्के, र इ ाएलीहरू पिहलजेस्तै आ-आफ्ना घरमा बस् न लागे । 6 तापिन
इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने यारोबामका घरानाका पापहरूबाट ितनीहरू फकनन,् र ितनीहरू ितनमा लािगरहे । अिन अशरेा
दवेीको खम्बा साम रयामा रिहरह् यो । 7 अरामीहरूले यहोआहाजलाई केवल पचास घोडचढी, दसवटा रथ र दस हजार पदैल
िसपाही मा छाडे िकनिक अरामका राजाले ितनीहरूलाई नाश पारेका िथए र ितनीहरूलाई अन् न चटु्ने समयको भसुजस्तै
पारेका िथए । 8 यहोआहाज, ितनले गरेका सबै काम र ितनको श को बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्र ? 9 यसरी यहोआहाज आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा गाडे । ितनको ठाउँमा
ितनका छोरा यहोआश राजा भए । 10 यहूदाका राजा योआशको सैिँतसौँ वषर्मा यहोआहाजका छोरा यहोआशले साम रयामा
बसरे इ ाएलमािथ राज् य गनर् थाले । ितनले सो वषर् राज्य गरे । 11 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही
गरे । ितनले इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामको कुनै पिन पापलाई छाडनेन,् तर ितनी ितनमैा िहडंे ।
12 यहोआश, ितनले गरेका सबै कामहरू र कसरी ितनको श जस ारा ितनले यहूदाका राजा अमस्याहको िवरु मा लडे
भन् ने बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 13 यहोआश आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र
यारोबाम ितनको िसहंासनमा बसे । इ ाएलका राजाहरूसगँै यहोआशलाई साम रयामा गािडयो । 14 अब एलीशा एउटा रोगले
िबरामी परे जसबाट पिछ ितनी मरे । त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोआश ितनीकहाँ आए र ितनीसगँ रोए । ितनले भन,े “हे मरेा
िपता, हे मरेा िपता, इ ाएलका रथहरू र घोडचढीले ितमीलाई उठाएर लाँदछैन ् ।” 15 एलीशाले ितनलाई भन,े “एउटा धन ु
र केही काँडहरू उठाउनहुोस ् ।” त्यसलैे योआशले एउटा धन ु र केही काँडहरू उठाए । 16 एलीशाले इ ाएलका राजालाई
भन,े “आफ् नो हात धनमुा राख् नहुोस ् ।” त्यसलैे ितनले आफ्नो हातमा धनमुा राखे । तब एलीशाले आफ्ना हात राजाका
हातमािथ राखे । 17 एलीशाले भन,े “पवूर्प को झ्याल खोल्नहुोस ् ।” त्यसलैे ितनले त् यसलाई खोले । तब एलीशाले भन,े
“हान् नहुोस ् !” ितनले हाने । एलीशाले भन,े “यो परम भकुो िवजयको काँड हो अथार्त ् अराममािथ िवजयको काँड हो,
िकनिक अरामीहरूलाई सवर्नाश नपारूञ्जलेसम्म तपाईंले ितनीहरूलाई अपकेमा आ मण गन ुर्हुनछे ।” 18 तब एलीशाले
भन,े “काँडहरू लनहुोस ्।” त्यसलैे ितनले ती लए । ितनले इ ाएलका राजालाई भन,े “ितनले भइँुमा हान् नहुोस ्।” ितनले
ितन पटक भइँुमा हानपेिछ ितनी रोिकए । 19 तर परमशे् वरका मािनस ितनीिसत रसाए र भन,े “तपाईंले पाँच वा छ पटक
भइँुलाई िहकार्उनपुथ् य । तब तपाईंले अरामलाई िनिमट् ान् न नभएसम्म आ मण गन ुर्हुनिेथयो, तर अब त तपाईंले अरामलाई
ितन पटक मा आ मण गन ुर्हुनछे ।” 20 तब एलीशा मरे, र ितनीहरूले ितनलाई गाडे । नयाँ वषर्को समयमा मोआबीहरूका
नयाँ दलहरूले दशेलाई लटेु । 21 ितनीहरूले कुनै एउटा मािनसलाई गािडरहदँा ितनीहरूले मोआबीहरूको एउटा दललाई दखे,े
त्यसलैे ितनीहरूले लाशलाई एलीशाको िचहानमा फाले । लाशले एलीशाका हड् डीहरूलाई छुनिेबि कै त्यो िबउँितयो, र आफ्नो
पाउमा खडा भयो । 22अरामका राजा हजाएलले यहोआहाजको जीवनभर इ ाएललाई िथचोिमचो ग ररहे । 23 तर अ ाहाम,
इसहाक र याकूबिसत बाँध् नभुएको आफ् नो करारको कारणले गदार् परम भु इ ाएल ित अन ु ही हुनभुयो, र ितनीहरूलाई दया
दखेाउनभुयो र ितनीहरूको िफ ी गन ुर्भयो । त्यसलैे परम भलुे ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्भएन, र उहाँले ितनीहरूलाई अझै पिन
आफ्नो उप स्थितबाट धपाउनभुएको छैन । 24अरामका राजा हजाएल मरे, र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा बने-हदद राजा भए
। 25 यहोआहाजका छोरा यहोआशले ितनका िपता यहोआहाजबाट हजाएलका छोरा बने-हददले य ु गरी लएका सहरहरू
िफतार् लए । यहोआशले ितनलाई ितन पटक आ मण गरे, र ितनले इ ाएलका ती सहरहरू िफतार् लए ।
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14
1 इ ाएलका राजा यहोआहाजको छोरा यहोआशको दो ो वषर्मा यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याहले राज् य गनर्

थाले । 2 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न्तस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको
नाउँ यहोअदीन िथयो जो यरूशलमेकी िथइन ्। 3 परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे, तापिन ितनका पखुार्
दाऊदले गरेझै ँ भने होइन । आफ्ना िपता योआशले गरेका हरेक काम ितनले गरे । 4 तर डाँडाका थानहरू हटाइएनन ् ।
मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब ल चढाए र धपू बाले । 5 ितनको शासन सदुढृ हुनिेबि कै आफ् ना िपताको अथार्त ्
राजाको हत्या गन सवेकहरूलाई ितनले मारे । 6 तापिन ितनले हत्याराहरूका छोराहरूलाई भने मारेनन ्। बरु, ितनले मोशाको

वस्थामा ले खएअनसुार काम गरे, जस् तो परम भलुे यसो भनरे आज्ञा िदनभुएको िथयो, “बबुाहरूलाई छोराछोरीका कारणले
अिन छोराछोरीलाई बबुाहरूका कारणले मान ुर्हुदँनै । बरु, हरेक लाईउसको आफ्नै पापको कारणले मान ुर्पछर् ।” 7 ननुको
उपत्यकामा एदोमका दस हजार िसपाहीलाई ितनले मारे । ितनले य ु मा सलेालाई िजते त्यसको नाउँ यो े ल राखे जसको
नाउँ आजको िदनसम्म पिन त्यही छ । 8 तब अमस्याहले इ ाएलका राजा यहेूका नाित, यहोआहाजका छोरा यहोआशकहाँ
यसो भनी सन्दशेवाहकहरू पठाए, “आउनहुोस,् हामी य ु मा एक-अकार्लाई आमनसेामने भटेौँ ।” 9 तर इ ाएलका राजा
यहोआशले यहूदाका राजा अमस्याहलाई यसो भनी सन्दशेवाहकहरू पठाए, “लबेनानको एउटा िसउडँीले लबेनानकै एउटा
दवेदारुलाई यसो भनरे सन् दशे पठायो, 'ित ी छोरी मरेा छोरािसत िववाह ग रदऊे ।' तर लबेनानमा भएको जङ्गली जनावर
त् यताबाट िहडं् यो र िसउडँीलाई कुल् च् यो । 10 ितमीले साँच् चै एदोमलाई आ मण गर् यौ, र ित ो शखेी बढकेो छ । आफ् नो
िवजयमा गवर् गर, तर घरमै बस िकनिक ितमीले िकन आफैलाई सङ्कष् टमा पान अिन ितमी र यहूदा पिन दवुै िकन पतन
हुने ?” 11 तर अमस्याहले यो कुरा सनुनेन ् । त्यसलैे इ ाएलका राजा यहोआशले आ मण गरे, अिन ितनी र यहूदाका
राजा अमस्याह यहूदाको बथे-शमेशेमा एक-अकार्िसत आमनसेामने भटेे । 12 इ ाएल ारा यहूदा परािजत भयो, र हरेक मािनस
घर भाग् यो । 13 बथे-शमेशेमा इ ाएलका राजा यहोआशले अहज्याहका नाित, योआशका छोरा यहूदाका राजा अमस्याहलाई
समाते । ितनी यरूशलमेमा आए र ितनले ए ाइमको ढोकादे ख कुने ढोकासम्म लगभग दईु सय िमटर लामो यरूशलमेको
पखार्ल भत्काइिदए । 14 ितनले परम भकुो म न्दरमा भे ाइएका सबै सनु र राजदरबारका मलु्यवान ्थोकहरूका साथमा केही
बन्दीहरूलाई समते लगे र साम रया फक । 15 यहोआश, ितनले गरेका सबै काम, ितनको श र कसरी ितनले यहूदाका
राजा अमस्याहिसत लडे भन् ने बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 16 तब यहोआश
आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र इ ाएलका राजाहरूसगँै साम रयाम गािडए, अिन ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यारोबाम राजा भए
। 17 इ ाएलका राजा यहोआहाजका छोरा यहेोआशको मतृ्यपुिछ यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याह पन् वषर् बाँचे
। 18 अमस्याहका िवषयमाभएका अन् य कुराहरूका बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ?
19 ितनीहरूले यरूशलमेमा अमस्याहको िवरु मा ष न् रचे र ितनी लाकीशमा भागे । ितनी लाकीशमा भागे तर ितनीहरूले
ितनको िपछा गनर् लाकीशमा मािनसहरू पठाए, र ितनलाई त्यहीँ मारे । 20 ितनीहरूको ितनको लाशलाई घोडाहरूमा राखरे ल् याए
र दाऊदको सहरमा ितनी आफ्ना पखुार्हरूिसतै गािडए । 21 यहूदाका सारा मािनसले सो वषर्का अजयार्हलाई लए र ितनलाई
आफ् ना िपता अमस्याहको ठाउँमा राजा बनाए । 22 राजा अमस्याह आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुपेिछ अजयार्हले नै एलात सहरलाई
पनुिनर्मार्ण गरे र त् यसलाई यहूदामा िफतार् िदए । 23 यहूदाका राजा योआशका छोरा अमस्याहको पन् ौँ वषर्मा इ ाएलका राजा
यहेोआशका छोरा यारोबामले साम रयामा राज् य गनर् थाले । ितनले एकचा लस वषर् राज्य गरे । 24 परम भकुो द ृ ष् टमा जे
खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामको कुनै पिन पापबाट ितनी फकनन ्।
25 इ ाएलका परम भुपरमशे् वरलेआफ्ना सवेक गात-हपेरेका अिम कैा छोरा योना अगमव ा ारा बोल् नभुएको वचनअनसुार
लबेोहमातदे ख अराबाको समु सम्म इ ाएलका िसमानालाई ितनले पनुस्थार्िपत गरे । 26 िकनिक फुक् का र स्वतन् हरेक
इ ाएलीले कष् ट भोिगरहकेो परम भलुे दखे् नभुयो, र इ ाएलको लािग कुनै उ ारक िथएन । 27 त् यसलैे आकाशमिुन इ ाएलको
नाउँ परम भलुे मटे्नहुुनछैेन भनी उहाँले भन् नभुयो । बरु उहाँले ितनीहरूलाई यहेोआशका छोरा यारोबामको हातबाट बचाउनभुयो
। 28 यारोबाम, ितनले गरेका सबै काम, ितनको श , कसरी ितनले य ु गरे र यहूदाको अधीनमा रहकेा दमस्कस र हमातलाई
इ ाएललाई िफतार् गराए भन् ने बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 29 यारोबाम आफ्ना
पखुार्हरू इ ाएलका राजाहरूिसत सतु,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा जक रया राजा भए ।

15
1 इ ाएलका राजा यारोबामको स ाइसौँ वषर्मा यहूदाका राजा अमस्याहका छोरा अजयार्हले राज् य गनर् थाले । 2अजयार्हले

राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी सो वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा बाउन् न वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ यकोल्याह िथए,
र उनी यरूशलमेकी िथइन ्। 3 आफ्ना िपता अमस्याहले गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे । 4 तापिन
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डाँडाका थानहरू हटाइएनन ् । मािनसहरूले अझै पिन डाँडाका थानहरूमा ब ल चढाए र धपू बाले । 5 परम भलुे राजालाई
हार गन ुर्भयो तािक आफ् नो मन िदनसम्म नै ितनी कु रोगी भए र बगे्लै घरमा बसे । राजाका छोरा योतामले राजमहको रेखदखे

गरे र दशेमा जनतामािथ राज् य गरे । 6 अजयार्ह, ितनले गरेका सबै कामको बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्र ? 7 यसरी अजयार्ह आफ्ना पखार्हरूिसत सतुे । ितनीहरूले ितनलाई आफ्ना पखुार्हरूसगँै दाऊदको सहरमा
गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा योताम राजा भए । 8 यहूदाका राजा अजयार्हको अठितसौँ वषर्मा यारोबामका छोरा
जक रयाले साम रयाम बसरे इ ाएलमािथ छ मिहना राज् य गरे । 9 आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब
िथयो, ितनले त्यही गरे । ितनी इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापबाट फकनन ्। 10 याबशेका छोरा
शल्लमूले जक रयाको िवरु मा ष न् गरे, ितनलाई इब्लममा आ मण गरे र मारे । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा आफू राजा भए
। 11 जक रयाका बारेमा भएका अरू सबकुैरा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। 12 परम भलुे
यहेूसगँ यसो भनरे बोल् नभुएको उहाँको वचन यही िथयो, “तरेा सन्तानहरू इ ाएलको राजग मा चौथो पसु्तासम्म बस् नछेन ्
।” त्यस्तै हुन आयो । 13 यहूदाका राजा अजयार्हको उनन्चा लसौँ वषर्मा याबशेका छोरा शल्लमूले राज् य गनर् थाल,े र ितनले
साम रयमा एक मिहना मा राज्य गरे । 14 गदीका छोरा मनहमे ितसार्बाट साम रयामा उक्ले । साम रयामा ितनले याबशेका
छोरा शल्लमूलाई आ मण गरे। ितनले उनलाई मारे र उनको ठाउँमा आफू राजा भए । 15 शल्लमूका बारेमा भएका अरू कुरा
र ितनले गरेका ष न् को बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैन । 16 त्यसपिछ मनहमेले ितफसा
र ितसार्का िसमानाहरूमा भएका सबलैाई आ मण गरे, िकनिक ितनीहरूले उनका लािग सहर खलुा गरेनन ् । त्यसलैे ितनले
त् यसलाई आ मण गरे र त्यस गाउमँा भएका सबै गभर्वती स् ीका पटे िचरे । 17 यहूदाका राजा अजयार्हको उनन्चा लसौँ
वषर्मा गदीका छोरा मनहमेले इ ाएलमा राज् य सरुु गरे । ितनले साम रयामा दस वषर् राज्य गरे । 18 परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे । आफ्नो जीवनकालभ र ितनी इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका छोरा यारोबामका
पापबाट फकनन ् । 19 तब अश्शरूका राजा पलू इ ाएलको िवरु मा आए, र इ ाएल राज्यलाई आफ् नो हात सदुढृ पानर्लाई
पलुले आफूलाई सहयोग गरोस ्भनरे मनहमेले पलूलाई एक हजार तोडा चाँदी िदए । 20अश्शरूका राजालाई मनहमेले ितन ुर्पन
पसैा ितनले इ ाएलबाट जबरदस्ती उठाउन हरेक धनी मािनसले पचास शकेेल चाँदी ितनलाई ितन ुर्पन आवश् यक् ता भयो ।
त् यसलैे अश्शरूका राजा फकर गए र त्यस दशेमा बसनेन ् । 21 मनहमेको सम् बन् धमा र ितनले गरेका सबै कामको बारेमा ती
इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 22 यसरी मनहमे आफ्ना पखार्हरूिसत सतु,े र ितनका छोरा
पकहीया ितनको ठाउँमा राजा भए । 23 यहूदाका राजा अजयार्हको पन् ौँ वषर्मा मनहमेका छोरा पकहीयाले साम रयामा बसरे
इ ाएलमा राज् य सरुु गरे । ितनले दईु वषर् राज्य गरे । 24 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । इ ाएललाई
पाप गराउन लगाउने नबातका छोरा यारोबामका पापलाई ितनले छाडनेन ्। 25 पकहीयाको एक जना पकेह नाउँ गरेका सवेक
िथए जो रमल्याहका छोरा िथए, जसले ितनको िवरु मा ष न् गरे । पकेहले िगलादका पचास जना मािनस आफ्नो साथमा
लएर साम रयामा राजदरबारको गढीिभ पकहीया, अग ब र अ रहलाई मारे । पकेहले पकहीयालाई मारे र ितनको ठाउँमा

आफू राजा भए । 26 पकहीया, ितनले गरेका कामका बारेमा ती इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैन
। 27 यहूदाका राजा अजयार्हको बाउन् नौँ वषर्मा रमल्याहका छोरा पकेहले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ राज् य सरुु गरे ।
ितनले िबस वषर् राज्य गरे । 28 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । इ ाएललाई पाप गनर् लगाउने नबातका
छोरा यारोबामका पापबाट ितनी फकनन ् । 29 इ ाएलका राजा पकेहको समयमा अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरे आए, र
ितनले इयोन, हािबल-बथे-माका, यानोह, केदशे, हासोर, िगलाद, गालील र नप् तालीका सबै भिूम लए । ितनले मािनसहरूलाई
बन् दी बनाएर अश्शरू दशेमा लगे । 30 त्यसलैे एलाहका छोरा होिशयाले रमल्याहका छोरा पकेहको िवरु मा ष न् गरे ।
ितनले उनलाई आ मण गरे र ितनलाई मारे । त्यसपिछ उ ज् जयाहका छोरा योतामको िबसौँ वषर्मा ितनको ठाउँमा आफू राजा
भए । 31 पकेहका सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू अिनितनले गरेका सबै कामको बारेमा इ ाएलका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैन ् । 32 इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेहको दो ो वषर्मा यहूदाका राजा अजयार्हका छोरा
योतामले राज् य सरुु गरे । 33 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज्य गरे ।
ितनकी आमाको नाउँ यरूशा िथयो । ितनी सादोककी छोरी िथइन ्। 34 परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो योतामले त्यही गरे
। ितनले आफ्ना िपता अजयार्हले गरेका सबै उदाहरणको अनसुरण गरे । 35 तापिन डाँडाका थानहरू हटाइएनन ्। मािनसहरूले
अझै पिन डाँडाका थानहरूका ब ल चढाए र धपू बाले । योतामले परम भकुो म न्दरको मािथल्लो मलू ढोका िनमार्ण गरे ।
36योतामको सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू र ितनले गरेका सबै कामका बारेमा ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा
ले खएका छैनन र् ? 37 ती िदनमा परम भलुे यहूदाको िवरु मा अरामका राजा रसीन र रमल्याहका छोरा पकेहलाई पठाउन सरुु
गन ुर्भयो । 38 योताम आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनका पखुार् दाऊदको सहरमा ितनी आफ् ना पखुार्हरूसगँै गािडए । त्यसपिछ
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ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आहाज राजा भए ।

16
1 रमल्याहका छोरा पकेहको स ौँ वषर्मा यहूदाका राजा योतामका छोरा आहाजले राज् य सरुु गरे । 2 आहाजले राज् य गनर्

सरुु गदार् ितनी िबस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज्य गरे । ितनका पखुर् दाऊदले गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा
जे ठक िथयो, ितनले त् यो गरेनन ् । 3 बरु, ितनी इ ाएलका राजाहरूको चालमा िहडंे । वास्तवमा परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूको सामबुाट धपाउनभुएका जाितहरूका घिृणत अभ्यासहरूको अनसुरण गरेर ितनले आफ्नो छोरोलाई आगोमा टेकेर
िहडं् न लगाए । 4 ितनले उच् च थानहरू, डाँडाका टाकुराहरू र हरेक ह रयो रुखमिुन ब लदानहरू चढाए र धपू बाले । 5 तब
अरामका राजा रसीन र इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेह आ मण गनर् यरूशलमेमा आए । ितनीहरूले आहाजलाई घरेे
तापिन ितनीहरूले ितनलाई परािजत गनर् सकेनन ्। 6 त्यस बलेा अरामका राजा रसीनले अरामको लािग एलात फे र ाप् त गरे
र यहूदाका मािनसहरूलाई एलातबाट धपाए । तब अरामीहरू एलातमा आए , जहाँ ितनीहरू आजको िदनसम्म नै बसकेा छन ्
। 7 त् यसलैे आहाजले अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरेकहाँ यसो भनरे सन्दशेवाहकहरू पठाए, “म तपाईंको सवेक र तपाईंको
छोरो हु ँ । मािथ आउनहुोस ्र अरामका राजा र इ ाएलका राजाको हातबाट मलाई बचाउनहुोस ्जसले मलाई आ मण गरेका
छन ्।” 8 त्यसलैे आहाजले परम भकुो म न्दरमा भे ाइएका चाँदी र सनु अिन राजदरबारका धन-सम् पित लए र अश्शरूका
राजाकहाँ उपहारको रूपमा ित पठाए । 9 तब अश्शरूका राजाले ितनको कुरा सनु,े र अश्शरूका राजा दमस्कसको िवरु मा गए,
त् यसमािथ िवजय हािसल गरे र यहाँका मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर कीरमा लगे । ितनले अरामका राजा रसीनलाई पिन मारे
। 10 राजा आहाज अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरेलाई भटे्न दमस्कसमा गए । दमस्कसमा ितनले एउटा वदेी दखेे । ितनले
आवश्यक सबै कामको लािग वदेीको ढाँचा र त रका उ रयाह पजुारीलाई नमनुाको लािग पठाए । 11 त्यसलैे राजा आहाजले
दमस्कसबाट पठाएको योजनाहरू जस् तै ढाँचाको वदेी उ रयाह पजुारीले बनाए । राजा आहाज दमस्कसबाट फकर् नअुिग ितनले
यसलाई बनरे िसद्ध्याए । 12 राजा दमस्कसबाट आएपिछ, ितनले वदेी दखेे । राजा वदेीमा गए र ब लदानहरू चढाए ।
13 ितनले आफ्ना होमब ल र अन् नब ल चढाए, आफ् नो अघर्ब ल खन्याए, अिन मलेब लको रगतलाई वदेीमािथ छक ।
14 परम भकुो साम ु भएको काँसाको वदेी, ितनले परम भकुो म न्दरको सामबुाट अथार्त ् ितनको वदेी र परम भकुो म न्दरको
िबचबाट ल् याए र आफ् नो वदेीको उ रप राखे । 15 तब राजा आहाजले उ रयाह पजुारीलाई यसो भनरे आदशे िदए, “ठुलो
वदेीमा िबहानको होमब ल र साँझको अन् नब ल अिन राजाको होमब ल र ितनको अन् नब ललाई दशे भ रका सबै मािनसका
होमब ल र ितनीहरूका अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लसगँै चढाऊ । यसमािथ होमब लको सबै रगत र ब लदानका सबै
रगत छकर् । तर काँसाको वदेीचािहं मागर्दशर्नको सल्लाह लन मरेो िन म् त हुनछे ।” 16 राजा आहाजले जसरी आज्ञा िदए,
उ रयाह पजुारीले त् यसरी नै गरे । 17 तब राजा आहाजले गडु् ने आधारहरूबाट पाटाहरू र बाटाहरू हटाए । ितनले िवशाल
खडँ्कुलोलाई त्यसलाई थािमराख् ने काँसाका साँढहेरूबाट िनकाले र ढुङ्गाको आधारमा राखे । 18 ितनले शबाथमा योग
ग रने चदँवुालाई हटाए जसलाई ितनीहरूले म न्दरमा िनमार्ण गरेका िथए । ितनले अश्शरूका राजाको कारणले म न्दरबािहर
भएको राजकीय वशे ारलाई पिन हटाइिदए । 19आहाज र ितनले गरेका कामका बारेमा ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 20 आहाज आफ्ना पखुार्हरूिसत सतुे र दाऊदको सहरमा ितनका पखुार्हरूसगँै गािडए । ितनको
ठाउँमा ितनका छोरा िहजिकया राजा भए ।

17
1 यहूदाका राजा आहाजको बा ौं वषर्मा एलाहका छोरा होिशयाले राज् य सरुु गरे । ितनले साम रयामा बसरे इ ाएलमािथ

नौ वषर् राज्य गरे । 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनले त्यही गरे, तापिन ितनीभन्दा अिगका इ ाएलका राजाहरूले
जस्तै भने होइन । 3 अश्शरूका राजा शलमनशेरेले होिशयालाई आ मण गरे र उनी ितनका सवेक बने र ितनलाई कर ितरे
। 4 त्यसपिछ आफ् नो िवरु मा होिशयाले ष न् गरेका कुराको जानकरी अश्शरूका राजाले थाहा पाए, िकनिक होिशयाले
िम का राजा सोकहाँ सन्दशेवाहकहरू पठाएका िथए । साथ,ै ितनले अश्शरूका राजालाई वषिपच्छे ितद आएको कर पिन
ितरेनन ् । त्यसलैे अश्शरूका राजाले ितनलाई बन् दी बनाए र झ्यालखानामा थनुरे राखे । 5 तब अश्शरूका राजाले दशेभै र
आ मण गरे, र साम रयामािथ आ मण गरे र यसलाई ितन वषर्सम्म घरेाबन्दी गरे । 6 होिशयाको नवौँ वषर्मा अश्शरूका
राजाले साम रयालाई कब्जा गरे र इ ाएलीहरूलाई अश्शरूमा लगे । ितनीहरूलाई गोजानको हाबोर नदीको िकनारको हलहमा र
मादीहरूका सहरहरूमा ितनले बसाले । 7 इ ाएलीहरूले आफूलाई िम दशेका राजा फारोको हातबाट छुटाउनहुुन,े ितनीहरूलाई
िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भुआफ् ना परमशे् वरको िवरु मा पाप गरेका हुनाले यसरी ितनीहरू बन् दी भए । यी मािनसहरूलेअरू
दवेताहरूको पजुा ग ररहकेा िथए, 8 र इ ाएलका मािनसहरूका सामबुाट परम भलुे धपाउनभुएका जाितहरूका अभ्यासहरू
तथा इ ाएलका राजाहरूका अभ्यासहरू ग ररहकेा िथए । 9 इ ाएलका मािनसहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरको िवरु मा जे
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कुराहरू गन ुर् ठक िथएन, गपु् त रूपमा त्यही गरे । धरहरादे ख िकल्लासम् म नै आफ् ना सबै सहरहरूमा ितनीहरूले आफ् ना िन म् त
उच् च थानहरू बनाए । 10 हरेक उच् च डाँडा रहरेक ह रयो रुखमिुन ितनीहरूले डुङ्गाका मिूतर्हरू र अशरेाका खम्बाहरू बनाए
। 11 ितनीहरूका सामबुाट परम भलुे धपाउनभुएका जाितहरूले गरेजस्तै ितनीहरूले उच् च थानहरूमा धपू बाले । परम भलुाई
रस उठाउनलाई इ ाएलीहरूले दषु् ट कुराहरू गरे, 12 ितनीहरूले मिूतर्हरूको पजुा गरे, जसका बारेमा परम भलुे ितनीहरूलाई

भन् नभुएको िथयो, “ितमीहरूले यो कुरा गन छैनौ ।” 13 तापिन परम भलुे हरेक अगमव ा र हरेक दश ारा इ ाएल
र यहूदालाई यसो भनरे चतेाउनी िदनभुएको िथयो, “आ-आफ्ना दषु् ट मागर्हरूबाट फकर मरेा आज्ञाहरू र िविधहरू पालन
गर, अिन मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई आज्ञा गरेका अिन आफ् ना सवेकहरू अथार्त ् अगमव ाहरू ारा मलैे ितमीहरूकहाँ
पठाएका सबै आज्ञा पालन गनर् सावधना होओ ।” 14 तर ितनीहरूले सनुनेन ् । बरु परम भु आफ् ना परमशे् वरमािथ िवश् वास
नगन आफ् ना पखुार्हरूजस्तै ितनीहरू ज् यादै हठी भए । 15 ितनीहरूले उहाँका िविधहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूिसत उहाँले
बाँध् नभुएको करार र उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुएका करारका आज्ञाहरूलाई इन्कार गरे । ितनीहरूले बकेम्मा अभ्यासहरूको
अनसुरण गरे अिन ितनीहरू आफै पिन बकेम्मा भए । ितनीहरूले आफ्नो व रप र भएका अरू जाितहरूको अनसुरण गरे
जसको नकल्ल नगन ूर् भनरे परम भलुे ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुएको िथयो । 16 ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरका सबै
आज्ञालाई बवेास्ता गरे । ितनीहरूले पजुा गनर्लाई िपटेर तयार पा रएका धातकुो दईुवटा बाछाका बनाए । ितनीहरूले अशरेा
दवेीको खम्बा बनाए, र ितनीहरूले आकाशका सम्पणूर् तारा र बालको पजुा गरे । 17 ितनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा
िहडं् न लगाए, ितनीहरूले जोखना हरे र टुनामनुा गरे, ितनीहरूले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब छ, त्यही गनर् आफैलाई बचे,े र
ितनीहरूले उहाँलाई रस उठाए । 18 त्यसकारण परम भु इ ाएलिसत अत्यन्तै रसाउनभुयो, र ितनीहरूलाई आफ्नो द ृ ष् टबाट
हटाइिदनभुयो । त्यहाँ यहूदाको कुलबाहके कोही पिन छोिडएन । 19 यहूदाले पिन परम भु आफ् ना परमशे् वरका आज्ञाहरू
पालन गरेनन,् र ितनीहरूले इ ाएलले गरेका अभ् यासहरूको अनसुरण गरे । 20 यसलैे परम भलुे इ ाएलका सबै सन्तानलाई
इन्कार गन ुर्भयो । उहाँले ितनीहरूलाई कष् ट िदनभुयो, र ितनीहरूलाई आफ्नो द ृ ष् टबाट नफल् नभुएसम्म उहाँले ितनीहरूलाई
लटुको मालको रूपमा अिधकार गनहरूको हातमा स ु म्पनभुयो । 21 उहाँले इ ाएललाई दाऊदको राजकीय वशंबाट अलग
गन ुर्भयो, र ितनीहरूले नबातका छोरा यारोबामलाई राजा बनाए । यारोबामले इ ाएललाई परम भकुो अनसुरण गनर्बाट बहकाए
र ितनीहरूलाई ठुलो पाप गनर् लगाए । 22 इ ाएलका मािनसहरूले यारोबामका सबै पापको अनसुरण गरे र ितनीहरू ती कुराबाट
फकनन,् 23 त्यसलैे परम भलुे आफ्ना सबै सवेक अगमव ाहरू ारा आफूले गछुर् भन् नभुएझै ँ इ ाएललाई आफ्नो द ृ ष् टबाट
हटाउनभुयो । यसरी ितनीहरूको आफ्नै दशेबाट इ ाएललाई अश्शरूमा बन्दी बनाएर लिगयो, र आजको िदनसम्म पिन त् यस् तै
भएको छ । 24 अश्शरूका राजाले बिेबलोनबाट र कूताबाट र अव्वाबाट हमात र सपबमबाट मािनसहरू ल्याए र इ ाएलका
मिनसहरूको साटोमा ितनीहरूलाई साम रयाका सहरहरूमा बसाले । ितनीहरूले साम रया कब्जा गरे र यसका सहरहरूमा
बसे । 25 ितनीहरूले बसोबाससरुु गदार् ितनीहरूले परम भलुाई आदर गरेनन ्। त्यसलैे परम भलुे ितनीहरूका िबचमा िसहंहरू
पठाउनभुयो जसलिेतनीहरूमा कसलैाई मारे । 26 त्यसलैे ितनीहरूले अश्शरूका राजालाई यसो भन,े “तपाईंले बन्दी बनाएर
लजैानभुएका जाितहरू र साम रयाका सहरहरूमा बसोबास गरेका मािनसहरूले यस दशेका दवेताले चाहकेा अभ्यासहरूका
जान् दनैन ् । त्यसलैे उहाँले ितनीहरूका िबचमा िसहंहरू पठाउनभुएको छ, र िसहंहरूले यहाँ मािनसहरूलाई मदछन ् िकनिक
ितनीहरूले यस दशेका दवेताले चाहकेा अभ्यासहरू जान् दनैन ्।” 27 तब अश्शरूका राजाले यसो भनरे आज्ञा िदए, “ितमीहरूले
त्यहाँबाट ल्याएका पजुारीहरूमध्ये एउटालाई लएर जाओ । ितनी गएर त्यहीँ बसनू,् र ितनले त्यस दशेका दवेताले चाहकेा
अभ्यासहरू मािनसहरूलाई िसकाऊन ्।” 28 त्यसलैे ितनीहरूले साम रयाबाट बन्दी बनाएर लगकेा पजुारीहरूमध्ये एक जना
आए र बथेलेमा बसे । ितनीहरूले परम भलुाई कसरी आदर गन ुर्पछर् भनी ितनले ितनीहरूलाई िसकाए । 29 हरेक जाितले आ-
आफ्ना दवेताहरू बनाए, अिन सामरीहरूले बनाएका उच् च थानहरूमा ितनलाई राखे । आफू बसोबास गन ठाउँमा हरेक जाितले
त् यसै गरे । 30 बिेबलोनका मािनसहरूले सकु् कोन-बनोत बनाए, कूताका मािनसहरूले नगेर्ल बनाए, हमातका मािनसहरूले
अशीमा बनाए, 31अव्वीहरूले नभेज र ततार्क बनाए । सपबमीहरूले आफ्ना दवेता अ म्मलके र अनम्मलकेका िन म्त आफ्ना
छोराछोरीलाई आगोमा जलाए । 32 ितनीहरूले परम भकुो पिन आदर गरे, र ितनीहरूका िबचबाट उच् च थानहरूमा पजुारीहरू
िनय ु गरे, जसले उच् च स् थानमा िनिमर्त म न्दरहरूमा आफ् ना िन म्त ब ल चढाए । 33 ितनीहरूले परम भलुाई आदर गथ र
जनु जाितहरूबाट आफू ल्याइएका िथए ितनीहरूकै चलनअनसुार आ-आफ्नै दवेताहरूको पिन पजु्थे । 34 आजको िदनसम्म
ितनीहरू आफ् ना परुाना चलनहरूमा लागकैे छन ् । ितनीहरूले न परम भलुाई आदर गछर्न,् न त परम भलुे इ ाएल नाउँ
िदनभुएको याकूबका मािनसहरूलाई उहाँले िदनभुएका िविधहरू, उद हरू, वस्था वा आज्ञाहरू नै ितनीहरूले पालन गछर्न—्
35 अिन ितनीहरूिसत परम भलुे करार बाँध् नभुयो र ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो, “ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको भय मान् ने
छैनौ, न ितनीहरूको साम ु िनहु रनछेौ, न ितनीहरूकको पजुा गनछौ न त ितनीहरूलाई ब ल चढाउनछेौ । 36 तर महान ्श र
उठेका हातहरूले ितमीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भलुाई मा ितमीहरूले आदर गन ुर्पछर् । ितमीहरूले उहाँलाई मा
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दण्डवत ्गन ुर्पछर्, र उहाँलाई मा ब ल चढाउनपुछर् । 37उहाँले ितमीहरूका िन म्त लखे् नभुएका िविधहरू र उद हरू, वस्था र
आज्ञाहरूलाई ितमीहरूले सदासवर्दा पालन गनछौ । त्यसलैे ितमीहरू अन्य दवेताहरूको डर मान् नहुुदँनै, 38 र मलैे ितमीहरूिसत
बाँधकेो करार ितमीहरूले िबसर्नछेेनौ, न त ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको आदर गनछौ । 39 तर ितमीहरूले आफ् ना परम भु
परमशे् वरको आदर गनछौ । उहाँले ितमीहरूका श हुरूको श बाट ितमीहरूलाई छुटकारा िदनहुुनछे ।” 40 ितनीहरूले यो
कुरा सनुनेन,् िकनिक ितनीहरूले िवगतमा गरेका कुरामा ितनीहरू लािगरहे । 41 यसरी यी जाितहरू परम भदुे ख डराए र
आफूले खोपरे बनाएका मिूतर्हरूको पिन ितनीहरूले पजुा गरे, अिन ितनीहरूका छोराछोरी र नाितनाितनाले पिन त् यसै गरे ।
आजको िदनसम्म आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ ितनीहरूले िनरन् तर त् यसै गदछन ्।

18
1 इ ाएलका राजा एलाहका छोरा होिशयाको ते ो वषर्मा यहूदाका राजा आहाजका छोरा िहजिकयाले राज् य गन सरुु गरे ।

2 ितनले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न्तस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
अिबया िथयो । ितनी जक रयाकी छोरी िथइन ्। 3 आफ्ना पखुार् दाऊदले गरेका सबै उदाहरणको अनसुरण गरेर परम भकुो
द ृ ष् टमा जे ठक िथयो ितनले त्यही गरे । 4 ितनले उच् च ठाउँहरू हटाए, ढुङ्गाका खम्बाहरू नष् ट पारे र अशरेा स् ताम् भहरू
टु ाटु ा पा रिदए । ितनले मोशा ारा िनिमर्त काँसाको सपर्लाई टु ाटु ा पारे िकनिक ती िदनमा इ ाएलका मािनसहरूले यसमा
धपू बा लरहकेा िथए । यसलाई, “नहूश्तान” भिनन्थ्यो । 5 इ ाएलका परम भु परमशे् वरमा िहजिकयाको यस् तो िवश् वास िथयो
तािक यहूदाका सबै राजाहरूका माझमा ितनीभन्दा पिछ कोही पिन ितनीजस्तो िथएन, न त ितनीभन् दा पिहलकेा राजाहरूका
माझमा नै कोही िथयो । 6 िकनिक ितनी परम भमुा लािगरहे । ितनले उहाँको अनसुरण गनर् छोडनेन ्तर परम भलुे मोशालाई
िदनभुएका उहाँका आज्ञाहरू ितनले पालन गरे । 7 त्यसलैे परम भु िहजिकयािसत हुनभुयो, र ितनी जहाँ गए तापिन ितनको
उन् नित भयो । अश्शरूका राजाको िवरु मा ितनी बागी भए र उनको सवेा गरेनन ् । 8 प लश्तीहरूको दशे गाजा र पहरेदार
बस् ने धरहरादे ख िकल्लाबन् दी ग रएको सहरसम्म त्यसको व रप रका िसमानाहरू ितनले िजते । 9 राजा िहजिकयाको चौथो
वषर्, जनु इ ाएलका राजा एलाहका छोरा होिशयाको सातौँ वषर्मा, अश्शरूका राजा शलमनशेरे साम रयाको िवरु मा आए
र त् यसलाई घरेा हाले । 10 ितन वषर्को अन्त्यमा अथार्त ् िहजिकयाको छैटौँ वषर्मा, जनु इ ाएलका राजा होिशयाको नवौँ
वषर्मा, ितनीहरूले त् यसलाई कब्जा गरे । यसरी साम रयालाई कब्जा ग रयो । 11 यसरी अश्शरूका राजाले इ ाएलीहरूलाई
बन्दी बनाएर अश्शरूमा लग,े र ितनीहरूलाई हलहमा, गोजानको हाबोर नदीको िकनारमा र मादीहरूका सहरहरूमा बसाले
। 12 ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरको आवाज नसनुकेो तर परम भकुा दास मोशाले िदएका उहाँको करारका सबै
आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका हुनाले उहाँले यसो गन ुर्भयो । ितनीहरूले त् यसलाई सनु् न र पालन गनर् इन्कार गरे । 13 तब राजा
िहजिकयाको चौधौँ वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीबले यहूदाका िकल्लाबन्दी ग रएका सबै सहरहरूमा आ मण गरे र ितनलाई
कब्जा गरे । 14 त्यसलैे यहूदाका राजा िहजिकयाले लाकीशमा बिसरहकेा अश्शरूका राजालाई यसो भनरे समाचार पठाए,
“मलैे तपाईंलाई चोट परु् याएको छु । मबाट पिछ हट्नहुोस ् । तपाईंले ममािथ जस्तो भारी बोकाउनहुुन्छ, म बोक् नछुे ।”
अश्शरूका राजाले यहूदाका राजा िहजिकयाबाट दस टन चाँदी र एक टन सनु माग गरे । 15 त्यसलैे िहजिकयाले परम भकुो
म न्दर र राजदरबारका भण्डारहरूमा पइएका सबै चाँदी िदए । 16 त्यसपिछ िहजिकयाले परम भकुो म न्दरका ढोकाहरू
र ितनले सनुको जलप लगाएका खम्बाहरूबाट सनु काटेर िनकाले । ितनले उक् त सनु अश्शरूका राजालाई िदए । 17 तर
अश्शरूका राजाले तातार्न र रबस रस अिन आफ्ना धान सनेापितलाई एउटा ठुलो सनेाको साथमा लाकीशबाट यरूशलमेमा
राजा िहजिकयाकहाँ पठाए । ितनीहरू बाटोमा या ा गरे र यरूशलमे बािहर आइपगुे । ितनीहरू धोबीको खतेमा जाने मािथल्लो
पोखरीको कुलोनरेको बाटोमा आए र त् यहाँ रोिकए । 18जब ितनीहरूले राजा िहजिकयालाई बोलाएका िथए, तब, राजदरबारका
िन रक्षक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, र सिचव शबे्ना अिन लखेापाल आसापका छोरा योआ ितनीहरूलाई भटे्न गए ।
19 त् यसलैे ती धान सनेापितले अश्शरूका स ाट महाराजाले िहजिकयालाई के भनकेा िथए त् यो भिनिदन भन,े “ित ो दढृताको

ोत के हो ? 20 य ु का गनर् िम हरू र श छन ्भनरे ितमी व् यथर्का कुरा मा बोल्छौ । ितमीले कसमािथ भरोसा ग ररहकेा
छौ जसको कारणले ितमीले मरेो िवरु मा िव ोह गन ुर्पर् यो ? 21 हरे, िम दशेको यो िचरा परेको िनगालोको टेक् ने लौरोमा ितमी
भरोसा गछ , तर कुनै मािनसले यसमा िशर अडायो भन,े यो त्यसको हातमैा टाँिसन् छ र त्यसलाई छेिडिदन् छ । आफूमािथ
भरोसा गन हरेकको िन म् त िम दशेका राजा फारो त्यस्तै हो । 22 तर ितमी मलाई भन् छौ, 'हामी परम भु हा ा परमशे् वरमािथ
भर पछ ,ं' भन,े के उहाँ नै होइन जसका उच् च ठाउँहरू र वदेीहरू िहजिकयाले हटाइिदए, अिन यहूदा र यरूशलमेलाई भनकेा
छन,् 'ितमीहरूले यरूशलमेमा यस वदेीको साम ु आराधना गन ुर्पछर्' ? 23 त्यसकारण अब मरेा मा लक अश्शरूका राजाबाट
म तपाईंलाई रा ो स्ताव राख् न चाहन्छु । तपाईंले घोडचढीहरू पाउनभुयो भन,े म तपाईंलाई दईु हजार घोडाहरू िदनछुे ।
24 मरेा मा लकका सवेकहरूमध्ये सबभैन्दा तल्लो एउटा कप् तानको पिन तपाईं कसरी िवरोध गनर् सक् नहुुन्छ ? तपाईंले रथहरू
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र घोडचढीहरूको लािग िम दशेमा भरोसा गन ुर्गन ुर्पछर् । 25 के परम भिुवना यस ठाउँको िवरु मा लडाइँ गनर् र यसलाई नाश
गनर् म आएको हु ँ र ? परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यस दशेलाई आ मण गर र नाश गर ।” 26 तब िह ल्कयाहका छोरा
एल्याकीम, शबे्ना र योआले धान सनेापितलाई भन,े “कृपा गरी तपाईंका दासहरूिसत आरमइेक भाषामा बोल्नहुोस ्िकनिक
हामी त् यो बझु्छौँ । कृपया पखार्लमा खडा भएका मािनसहरूले सनु् ने गरी हामीिसत यहूदाका भाषामा नबोल्नहुोस ् ।” 27 तर
धान सनेापितले ितनीहरूलाई भन,े “के मरेा मा लकले ितमीहरूका मा लक र ितमीहरूलाई मा यो कुरा भन् नलाई मलाई

पठाउनभुएको हो र ? के पखार्लमा बस् ने यी मािनसहरूलाई पिन होइन र, जसले ितमीहरूसगँै ितनीहरूका आफ्नै िदसा र
िपसाब खानपुनछ ?” 28 तब धान सनेापित खडा भएर ितनले यहूदीहरूको भाषामा चक सोरमा यसो भन,े “अश्शरूका
स ाट, महाराजाको कुरा सनु । 29 राजा भन् नहुुन्छ, 'िहजिकयाले ितमीहरूलाई धोका निदओस ् िकनिक उसले ितमीहरूलाई
मरेो श बाट छुटकारा िदन सक् ने छैनन ् । 30 िहजिकयाले ितमीहरूलाई यसो भन्दै परम भमुािथ भरोस गनर् नलगाओस,्
'िनश् चय नै परम भलुे हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे, र यो सहर अश्शरूका राजाको हातमा पनछैन ।' 31 िहजिकयाको कुरा
नसनु, िकनिक अश्शरूका राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'मिसत सम्झौता गर र मकहाँ आओ । तब ितमीहरू हरेकले आफ्नै दाखबारी
र भ ाक्षाको बोटबाट खान पाउने छ, र आफ्नै कुवाको पानी िपउन पाउनछे । 32 अनाज र नयाँ दाखम , अन् न र दाखबारी,
भ ाक्षका रुखहरू र मह भएको दशे अथार्त ्ितमीहरूको आफ्नै दशेजस्तो एउटा दशेमा मलैे ितमीहरूलाई नलगसेम्म ितमीहरूले
यसो गनछौ, तािक ितमीहरू बाँच् नछेौ र मनछैनौ ‘परम भलुे हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे’ भनी िहजिकयाले ितमीहरूलाई
फकाउन खोज्दा कुरा उसको नसनु । 33 के कुनै जाितका दवेताहरूले ितनीहरूलाई अश्शरूका राजाको हातबाट छुटकारा िदएका
छन ् र ? 34 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ छन ्? सपबम, हनेा र हनेा र इव्वाका दवेताहरू कहाँ छन ्? के ितनीहरूले
साम रयालाई मरेो हातबाट छुटकारा िदएका छन ्? 35 दशेहरूका सबै दवेतामध्ये के कुनै दवेताले मरेो श बाट आफ् नो
दशेलाई छुटकारा िदएको छ र ? कसरी परम भलुे मरेो श बाट यरूशलमेलाई छुटकारा िदन सक्छ र ?” 36 तर मािनसहरू
मौन रहे र जवाफ िदएनन ् िकनिक राजाले आज्ञा िदएका िथए, “ितनलाई जवाफ निदन ू ।” 37 तब राजदरबारका िन रक्षक
िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, सिचव शबे्ना र लखेापाल आसापका छोरा योआले आ-आफ्ना लगुा च्यातरे िहजिकयाकहाँ
आए, र धान सनेापितले भनकेा कुराहरू ितनलाई बताइिदए ।

19
1जब राजा िहजिकयाले ितनीहरूको कुरा सनु,े तब ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े भाङ् ा लगाए र परम भकुो म न्दरिभ गए ।

2 ितनले राजदरबारका िन रक्षक एल्याकीम, सिचव शबे्ना र पजुारीहरूका धमर्-गरुुहरू सबलैाई भाङ् ा लगाएर आमोजका छोरा
अगमव ा यशयैाकहाँ पठाए । 3 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “िहजिकया भन् नहुुन्छ, 'जसरी बच् चा जन्मन लाग् छ तर ितनीहरूमा
ज न् मने बल हुदँनै, त्यसरी नै यो िदन कष् ट, हप्की र अनादरको िदन भएको छ । 4 सायद परम भु तपाईंका परमशे् वरले
धान सनेापितका सबै कुरा सनु् नहुुनछे, जसलाई ितनका मा लक अश्शरूका राजाले जीिवत परमशे् वरलाई िवरोध गनर् पठाएका

छन,् र परम भु तपाईंका परमशे् वरले सनु् नभुएको कुराले उहाँले ितनलाई हप्काउनहुुनछे । अब यहाँ अझै बाँचकेाहरुका िन म्त
तपाईंले ाथर्ना गन ुर्होस ्।” 5 त्यसलैे राजा िहजिकयाका सवेकहरू यशयैाकहाँ आए, 6 र यशयैाले ितनीहरूलाई भन,े “आफ् ना
मा लकलाई यसो भन, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः अश्शरूका राजाका सवेकहरूले मरेो अपमान गरेर बोलकेा कुरा सनुरे त ँ नडरा
। 7 हरे,् म त्यसमा एउटा आत्मा हा लिदनछुे, र त्यसले एउटा खबर सनु् नछे र आफ्नै दशेमा फकर जानछे । त्यसको आफ्नै
दशेमा म त्यसलाई तरवारले ढाल्न लगाउनछुे' ।” 8 तब धान सनेापित फक, र अश्शरूका राजालाई लब्नाको िवरु मा लडाइँ
ग ररहकेा भे ाए िकनिक राजा लाकीशबाट गइसकेका िथए भनी ितनले सनुकेा िथए । 9 त्यसै बलेा सनहरेीबको िवरु मा लडाइँ
गनर् कुश र िम दशेका राजा ितहार्काहले सनेा प रचालन गरेका छन ्भनरे ितनले सनु,े त्यसलैे ितनले फे र िहजिकयाकहाँ यो
समाचारसिहत सन्दशेवाहकहरू पठाए, 10“यहूदाका राजा िहजिकयालाई भन् नःू 'यरूशलमे अश्शरूका राजाको हातमा पनछैन'
भन् ने ितमीले भरोसा गरेका परमशे् वरले ितमीलाई धोका नदऊेन ्। 11 हरे, अश्शरूका राजाहरूले सबै दशेलाई पणूर् रूपले नष् ट
पारेका कुरा ितमीले सनुकेा छौ । त्यसलैे के ितमीले चािह ँ छुटकारा पाउनछेौ ? 12मरेा पखुार्हरूले नष् ट पारेकाः गोजान, हारान,
रेसपे र तले-अस्सारमा बस् ने अदनका मािनसहरूलाई ती जाितहरूका दवेताहरूले छुटकारा िदएका छन ्? 13 हमातका राजा,
अपार्दका राजा, सपबम, हनेा र इव्वा सहरहरूका राजा कहाँ छन ्?” 14 िहजिकयाले सन्दशेवाहकरूबाट यो िचठी ाप् त गरे,
र ितनले यो पढे । तब ितनी परम भकुो म न्दरमा उक्ले अिन उहाँको साम ु यसलाई खोलरे रा खिदए । 15 तब िहजिकयाले
परम भकुो साम ु ाथर्ना गरे, “हे सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर तपाईं जो करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ,
तपाईं मा पथृ्वीका सबै राज्यमािथ राजा हुनहुुन्छ । तपाईंले नै स्वगर् र पथृ्वीको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 16 हे परम भ,ु आफ् नो कान
थाप् नहुोस ्र सनु् नहुोस ्। हे परम भ,ुआफ्ना आखँा खोल्नहुोस,् र सनहरेीबका कुराहरू सनु् नहुोस ्जनु त् यसले जीिवत परमशे् वरको
िगल्ला गनर् पठाएको छ । 17 हे परम भ,ु अश्शरूका राजाहरूले जाितहरू र ितनीहरूका दशेहरूलाई साँच् चै नै नाश पारेका छन ्
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। 18 ितनीहरूले उनीहरूका दवेताहरूलाई आगोमा फालकेा छन ् िकनिक ितनीहरू ईश् वरहरू िथएनन,् तर मािनसका हातका
काम अथार्त ्काठ र ढुङ्गाहरू िथए । त्यसलैे अश्शरूीहरूले ितनलाई नष् ट पारे । 19 अब हे परम भु हा ा परमशे् वर, म िबन्ती
गछुर्, िक त् यसको श बाट हामीलाई बचाउनहुोस,् तािक पथृ्वीका सबै राज्यले तपाईँ परम भु मा परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी
जान् न सकून ्।” 20 तब आमोजका छोरा यशयैाले िहजिकयालाई यसो भनरे समाचार पठाए, “इ ाएलका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 'तैलँ े अश्शरूका राजा सनहरेीबको बारेमा मलाई ाथर्ना गरेकोले म तरेो कुरा सनु् नछुे । 21 त्यसको िवषयमा
परम भलुे भन् नभुएको वचन यही होः “िसयोनकी कन्या-छोरीले तलँाई ितरस्कार गछ, र तरेो खल्ली उडाउँछे । यरूशलमेकी
छोरीले तलँाई हदे आफ्नो िशर हल्लाउछेँ । 22 तैलँ े कसको िगल्ला गरेको छस ्र अपमान गरेको छस ्? तैलँ े कसको िवरु मा
आफ्नो सोर उच् च पारेको छस ् र घमण्डका साथ आफ्ना आखँा मािथ उठाएको छस ्? इ ाएलका परमपिव को िवरु मा
हो ! 23 तरेा सन्दशेवाहकहरू ारा तैलँ े परम भकुो िगल्ला गरेको छस,् र भनकेो छस,् 'मरेा धरैे रथहरूसगँै म पवर्तहरूका
टाकुराहरूमा, लबेनानका सबभैन्दा उच् च टाकुराहरूमा उक्लकेो छु । म त्यहाँका अग्ला-अग्ला दवेदारुका रुखहरू र सबभैन्दा
असल सल्लाका रुखहरू काटेर ढाल् नछुे । म त्यसको पल्लो कुनामा, त्यसको सबभैन्दा फलदायी वनिभ वशे गनछु ।
24 मलैे इनारहरू खनकेो छु, र िवदशेी पानी िपएको छु । मलैे आफ् ना खु ाका पतैलामिुन िम दशेका सबै नदी सकुाएँ ।'
25 के धरैे पिहले नै मलै े यसको िनधो गरेको अिन ाचीन समयमा नै मलै े यो रचकेो तैलँ े सनुकेो छैनस ्र ? अब मलैे यसलाई
कायार्न्वयन गनर् खोज्दछुै । तैलँ े यहाँ िकल्ला भएका सहरहरूलाई भग् नावशषेको थु ोमा समटेेको छस ्। 26 ितनका थोरै बल
भएका बािसन्दाहरू, थाकेका र लाजमा परेका छन ् । ितनीहरू मदैानका िबरुवाहरू हुन,् ह रया घाँस छानामािथका वा मदैान
घाँस हुन ्जनु उ नअिग नै सकु्छन ्। 27 तर त ँ भइँुमा बसकेो र त ँ बािहर गएको र िभ आएको अिन मरेो िवरु मा तैंले रस
गरेको मलाई थाहा छ । 28 तैलँ े मरेो िवरु मा रस दखेाएको हुनाले र तरेो घमण्ड मरेो कानसम्म पगुकेो हुनाले म तरेो नाकमा
मरेो बल्छी लगाउनछुे, र तरेो मखुमा मरेो लगाम लगाउनछुे । म तलँाई त ँआएकै बाटो फकार्उनछुे ।” 29 तरेो लािग िचन्हचािह ँ
यो हुने छः यो साल तैलँ े आफै उ केो अन् न खानछेस,् र अक साल त्यसबैाट उ केो खानछेस ्। तर ते ो वषर्मा चािह ँ त ैलँ े अन् न
रोप् ने अिन कटनी गनछस,् दाखबारी लगाउनछेस ्र ितनका फल खानछेस ्। 30 यहूदाको घरानाका बाँचरे बाँकी बाँचकेाहरूले
फे र जरा हाल् नछेन ् र फल फलाउनछेन ् । 31 िकनिक यरूशलमेबाट बाँकी रहकेो एउटा भाग आउनछे, िसयोन पवर्तबाट
बाँचकेाहरू आउनछेन ् । सवर्श मान ् परम भकुो जोसले यो गनछ । 32 त्यसकारण अश्शरूका राजाको िवषयमा परम भु
यसो भन् नहुुन् छः “ऊ यो सहरमा आउनछैेन, न त त्यसले यहाँ काँड हान् नछे । न त यसको साम ु त्यो ढाल लएर आउनछे वा
यसको िवरु मा घरेा-मचान लगाउनछे । 33 जनु बाटोबाट ऊ आएको िथयो ऊ त् यही बाटो फकर जानछे । ऊ यस सहरमा
पस् नछैेन— यो परम भकुो घोषणा हो । 34 िकनिक मरेो आफ्नै िन म् त र मरेा दास दाऊदको िन म् त म यस सहरको रक्षा गनछु
र यसलाई बचाउनछुे ।” 35 त्यस राज परम भकुा दतू बािहर िनस्के र अश्शरूीहरूको छाउनीलाई आ मण गरे, र एक लाख
पचासी हजार िसपाहीलाई मारे । जब मािनसहरू िबहान सबरैे उठे तब जताततै लाश छ रएका िथए । 36 त्यसलैे अश्शरूका
राजा सनहरेीबले इ ाएल चोडे र घरमा गए, र िननवमेा बसे । 37 पिछ ितनले आफ्नो दवेता िन ोकको म न् दरमा पजुा ग ररहदँा
ितनका छोराहरू अ म्मलके र शरेसरेले ितनलाई तरवारले मारे । अिन ितनीहरू आरारात दशेमा भागरे गए । तब ितनको ठाउँमा
ितनका छोरा एसरहदोन राजा भए ।

20
1 ती िदनमा मतृ् य ु नै हुन् छ िक जस् तो गरी िहजिकया िबरामी परे । त्यसलैे आमोजका छोरा यशयैा अगमव ा ितनीकहाँ आए

र ितनलाई भन,े “परम भु भन् नहुुन्छ, 'तरेो घरलाई िमलाएर राख,् िकनिक त ँ मनछस ् र बाँच् नछैेनस'् ।” 2 तब िहजिकयाले
िभ ाप आफ्नो अनहुार फकार्ए र यसो भनरे परम भमुा ाथर्ना चढाए, 3 “हे परम भ,ु मरेो सारा दयले म कसरी तपाईंको
साम ु िवश् वासका साथ िहडंकेो छु, र कसरी तपाईंको द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, मलैे त्यही गरेको छु, सो कृपा गरी सम्झनहुोस ्।
तब िहजिकया धरुुधरुु रोए । 4 यशयैा िबचको चोकमा पगु् नभुन्दा अिग परम भकुो वचन यसो भनरे ितनीकहाँ आयो, 5 “फक
र मरेा मािनसका अगवुा िहजिकयालाई यसो भन,् 'तरेा पखुार् दाऊदका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे तरेो ाथर्ना
सनुकेो छु, र मलैे तरेो आसँ ु दखेकेो छु । मलैे तलँाई ते ो िदनमा िनको पान लागकेो छु, र त ँ परम भकुो म न्दरमा मािथ
उक्लरे जानछेस ् । 6 म तरेो जीवनमा पन् वषर् आय ु थिपिदनछुे, र अश्शरूका राजाको हातबाट म तलँाई र तरेो सहरलाई
बचाउनछुे, अिन मरेो आफ्नै िन म् त र मरेा दास दाऊदको िन म् त म यस सहरको रक्षा गनछु' ।” 7 त्यसलैे यशयैाले भन,े
“नभेाराको लपे लगाउनहुोस ् ।” ितनीहरूले त्यसै गरे र ितनको िपलोमा त् यो लगाइिदए र ितनी िनको भए । 8 िहजिकयाले
यशयैालाई भन,े “परम भलुे मलाई िनको पान ुर्हुनछे र म ते ो िदनमा परम भकुो म न्दरमा जानपुछर् भन् ने कुराको िचन्ह के हुनछे
?” 9 यशयैाले जवाफ िदए, “तपाईंको लािग परम भबुाट िचन्ह यो हुनछे, िक परम भलुे बोल्नभुएको कुरा उहाँले गन ुर्हुनछे
। घामको छाया दस िसडंी अगािड जानपुर् यो िक दस िसडंी पछािड जानपुर् यो ?” 10 िहजिकयाले जवाफ िदए, “घामको
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छायालाई दस िसडंी अगािड जान ु त समान् य कुरो हो । त् यो छाया दस िसडंी पछािड जाओस ्।” 11 त् यसलैे यशयैा अगमव ाले
परम भमुा पकुारा गरे र उहाँले घामको छायालाई आहाजको िसडंीमा जहाँ पगुकेो िथयो त् यहाँबाट दस िसडंी पछािड सान ुर्भयो
। 12 त्यस बलेा बिेबलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदक-बलदानले िहजिकयालाई िचठीहरू र एउटा उपहार पठाए िकनिक
िहजिकया िबरामी परेका िथए भनी ितनले सनुकेा िथए । 13 िहजिकयाले ती िचठीमा ले खएका कुरा सनुे र त् यसपिछ ती
सन्दशेवाहकहरूलाई राजदरबारका सबै कुरा र ितनका मलू्यवान ्थोकहरू अथार्त ्चाँदी, सनु, मसला र बहुमलु् य तले र ितनका
हितयारहरूका भण्डार अिन ितनका भण्डारहरूमा भे ाइएका सबै थोक दखेाए । िहजिकयाको आफ्नो घरमा अिन ितनका
सारा राज्य ितनले उनीहरूलाई नदखेाएका कुरा केही िथएन । 14 तब यशयैा अगमव ा िहजिकया राजाकहाँ आए र ितनलाई
सोध,े “यी मािनसहरूले तपाईंलाई के भने ? ितनीहरू कहाँबाट आएका हुन ्?” िहजिकयाले भन,े “ितनीहरू टाढाको दशे
बिेबलोनबाट आएका हुन ्।” 15 यशयैाले सोध,े “तपाईंको घरमा ितनीहरूले के-के हरेेका छन ्?” िहजिकयाले जवाफ िदए,
“ितनीहरूले मरेो घरमा भएका हरेक थोक दखेकेा छन ्। मसगँ भएका मलू्यवान ्थोकहरूमा मलैे ितनीहरूलाई नदखेाएका कुनै
पिन बाँकी छैन ।” 16 त्यसलैे यशयैाले िहजिकयालाई भन,े “परम भकु वचन सनु् नहुोस,् 17 'हरे,् ती िदन आउँदछैन ्जितबलेा
तरेा पखुार्हरूले आजको िदनसम्म तरेो दरबारमा जम्मा गरेर राखकेो हरेक थोक बिेबलोनमा लिगनछे । परम भु भन् नहुुन्छ,
कुनै कुरा पिन छािडनछैेन । 18 तबँाट जन्मकेा तरेा छोराहरू, जसलाई त ँ आफैले हुकार्एको छस—् ितनीहरूले उनीहरूलाई
लानछेन,् र उनीहरू बिेबलोनका राजदरबारमा नपुसंक बन् नछेन'् ।” 19 तब िहजिकयाले यशयैालाई भन,े “तपाईंले बोलकेो
परम भकुो वचन असल छ ।” िकनिक ितनले सोच,े “के मरेो समयमा शा न्त र स्थरता हुने छैन र ?” 20 िहजिकयाका
सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू र ितनका सबै श र कसरी ितनले पोखरी र सरुुङ बनाए अिन सहरमा पानी ल्याए भन् ने
बारेमा यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 21 िहजिकया आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनको
ठाउँमा ितनका छोरा मनश्शे राजा भए ।

21
1 मनश्शलेे राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बा वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा पचपन् न वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको

नाउँ हपे्सीबा िथयो । 2 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूको सामबुाट धपाउनभुएका जाितहरूले िघनलाग्दा कुराहरू गरेजस् त,ै
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खरब िथयो, ितनले त्यही गरे । 3 िकनिक ितनका िपता िहजिकयाले नाश पारेका उच् च ठाउँहरू ितनले
पनुिनर्मार्ण गरे, र इ ाएलका राजा आहाबले गरेझै ँ ितनले बालका लािग वदेीहरू बनाए, र अश्शरेा दवेीको खम्बा बनाए अिन
आकाशका सबै ताराहरूका साम ु ितनी घोप् टो परे र ितनीहरूको पजुा गरे । 4 परम भकुो म न्दरमा मनश्शलेे वदेीहरू बनाए,
य िप परम भलुे यस्तो आज्ञा िदनभुएको िथयो, “यरूशलमेमा मा मरेो नाउँ सदासवर्दा कायम रहनछे ।” 5 परम भकुो
म न्दरका दईुवटा चोकमा ितनले आकाशका सबै ताराहरूका लािग वदेीहरू बनाए । 6 ितनले आफ्नो छोरोलाई आगोमा
िहडं् न लगाए । ितनले टुनामनुा गरे र जोखना हरेे अिन मतृ आत् माहरू र भतू आत् माहरूसगँ बात गनहरूका सल् लाह लए
। ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा असाध्यै खराबी गरेर परम भलुाई रस उठाए । 7 आफूले बनाएका अश्शरेा दवेीको मिूतर्लाई
ितनले परम भकुो म न्दरमा राखे । यही म न्दरको बारेमा परम भलुे दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनलाई यसो भन् नभुएको
िथयो, “मलैे इ ाएलका सबै कुलबाट चनुकेो यो म न्दरमा र यरूशलमेमा म मरेो नाउँ सदासवर्दाको िन म्त राख् नछुे । 8 मलैे
इ ाएललाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गनर् र मरेा दास मोशाले ितनीहरूलाई िदएका सबै वस्था पालन गनर् ितनीहरू
सावधान भए भन,े मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेबाट ितनीहरूका खु ालाई फे र यताउता घमुिफर गन म पानछैन ँ
।” 9 तर मािनसहरूले यो कुरा सनुनेन,् र इ ाएलका मािनसहरूकै साम ु परम भलुे नष् ट गन ुर्भएका जाितहरूले भन्दा बढी
खराब काम गनर् मनश्शलेे ितनीहरूलाई अगवुाइ गरे । 10 त्यसलैे परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरू ारा यसो भन् नभुयो,
11 “यहूदाका राजा मनश्शलेे यी िघनलाग्दा कुराहरू गरेको छ र ितनीभन्दा अिगका एमोरीहरूले गरेको भन्दा बढी खराब
गरेको छ र यहूदालाई आफ्ना मिूतर्हरूले पाप गनर् लगाएको छ, 12 त् यसकारण इ ाएलका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'हरे,् मलैे यरूशलमे र यहूदामा यस्तो खराबी ल्याउन लागकेो छु, िक जसले यसको बारेमा सनु्छ त्यसका दवुै कानमा गञु्जन
हुनछे । 13 मलैे साम रयाको िवरु मा योग गरेको नाप्ने टाँगो र आहाबको घरानाको िवरु मा योग गरेको साहुलले म
यरूशलमेलाई नाप्नछुे । जसरी एक जना मािनसले थाललाई माझरे त् यसलाई घोप् टो पाछर्, त् यसरी नै म यरूशलमेलाई सफा
पानछु । 14 मरेो उ रािधकारका बाँकी रहकेाहरूलाई म फल् नछुे र ितनीहरूलाई आफ् ना श हुरूका हातमा िदनछुे । आफ् ना सबै
श कुा लािग ितनीहरू िसकार र लटुका माल हुनछेन,् 15 िकनिक ितनीहरूका पखुार्हरू िम दशेबाट बािहर आएदे ख आजसम्म
नै मरेो द ृ ष् टमा जे खराब छ, त्यही ितनीहरूले गरेका छन,् र मलाई रस उठाएका छन ्।” 16 यसबाहके, यरूशलमेको एउटा
कुनादे ख अक कुनासम्म मतृ्यलुे नभ रएसम् म नै मनश्शलेे धरैे िनद ष रगत बगाए । अिन परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो,
यहूदालाई त्यही गनर् लगाएर ितनले गरेका पापको पिन िथयो । 17 मनश्शकेा सम् बन् धमा भएका अरू कुरा, ितनले गरेका काम,
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र ितनले गरेका पाप यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 18 मनश्शे आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े
र ितनको आफ्नै घरको उज् जाको बगैचँामा ितनलाई गािडयो । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आमोन राजा भए । 19 आमोनले
राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी बाइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा दईु वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ मशलु्लमेते िथयो ।
ितनी योत्बाका हारूसकी छोरी िथइन ्। 20 ितनका िपता मनश्शलेे गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे
। 21 आमोनले आफ् ना िपताका सबै चालको अनसुरण गरे र आफ् ना िपताले पजुकेा मिूतर्हरूको पजुा गरे र ितनीहरूका साम ु
िनहुरे । 22 आफ्ना पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरलाई ितनले त्याग,े र परम भकुो मागर्मा िहडंनेन ्। 23 आमोनका सवेकहरूले
राजाको िवरु मा ष न् गरे र ितनलाई आफ् नै घरमा मारे । 24 तर दशेका मािनसहरूले राजा आमोनको िवरु मा ष न् गन
सबलैाई मारे, र ितनको ठाउँमा योिशयाहलाई ितनीहरूले राजा बनाए । 25 आमोनले गरेका अरू कुराहरूका िवषयमा के ती
यहूदाका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 26 मािनसहरूले ितनलाई उज् जाको बगैचँामा ितनकै िचहानमा
गाड,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा योिशयाह राजा भए ।

22
1 योिशयाहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एकितस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको

नाउँ यदीता िथयो (उनी बोस्कतकी अदायाहकी छोरी िथइन)् । 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे ठक िथयो, ितनले त्यही गरे । ितनी
आफ्ना पखुार् दाऊदका सबै मागर्मा िहडं,े र ितनी दायाँ र बायाँ लागनेन ्। 3 राजा योिशयाहको अठारौँ वषर्मा ितनले मशलु्लामका
नाित, असल्याहका छोरा सिचव शापानलाई यसो भनरे परम भकुो म न्दरमा पठाए, 4 “ धान पजुारी िह ल्कयाहकहाँ जाऊ,
र परम भकुो म न्दरमा ल्याइएको रुिपया-ँपसैा जसलाई म न्दरका पहरादारहरूले मािनसहरूबाट जम्मा गरेका छन,् त् यो गन् न
ितनलाई भन । 5 परम भकुो म न्दरको रेखदखे गन मािनसहरूका हातमा त् यो िदन,ू र ितनीहरूले परम भकुो म न्दर ममर्त गन
का रन् दाहरूलाई म न् दरको मरम् मत गन कामको िन म् त त् यो दऊेन ् । 6 म न्दरको ममर्त गन िसकम हरू, िनमार्ण गनहरू, र
डकम हरूलाई अिन काठपात िकन् न र ढुङ्गा काटनलाई ितनीहरूले त्यो रुिपया-ँपसैा दऊेन ् ।” 7 तर ितनीहरूलाई िदइएको
रुिपया-ँपसैाको हरिहसाब लइएन िकनिक ितनीहरूले यो कामलाई िवश् वासका साथ सम्हालकेा िथए । 8 धान पजुारी
िह ल्कयाहलेसिचव शापानलाई भन,े “मलैे परम भकुो म न्दरमा वस्थाको पसु्तक भे ाएको छु ।” त्यसलैे िह ल्कयाहले त्यो
पसु्तक शापानलाई िदए, र ितनले यो पढे । 9शापानले त्यो िकताब राजाकहाँ लग,े र ितनलाई यसो भनी िववरण िदए, “तपाईंका
दासहरूले म न्दरमा भे ाइएका रुिपया-ँपसैा खचर् गरेका छन,् र ितनीहरूले यो परम भकुो म न्दरको रेखदखे गन का रन् दहरूका
हातमा िदएका छन ्।” 10 तब सिचव शापानले राजालाई भन,े “ धान पजुारी िह ल्कयाहले मलाई एउटा पसु्तक िदएका छन ्
।” तब शापानले त्यो राजाको लािग पढे । 11 जब राजाले वस्थाका वचनहरू सनुे ितनले आफ्ना लगुा च्याते । 12 राजाले
पजुारी िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाका छोरा अक्बोर, सिचव शापान र राजाका आफ्नै सवेक असायाहलाई
हुकुम गरे, 13 “जाओ, र यस पसु्तकमा पाइएका वचनहरूको कारणले मरेो लािग र सारा यहूदाका लािग परम भकुो सल् लाह
खोज । िकनिक हा ा िवरु मा भएको परम भकुो ोध भयानक छ, िकनभने यस पसु्तकमा भएका हा ा सम् बन् धका वचनलाई
हा ा पखुार्हरूले जसरी पालन गन ुर्पथ् य त् यसरी ितनीहरूले गरेनन ् ।” 14 त्यसलैे पजुारी िह ल्कयाह, अहीकाम, अक्बोर,
शापान र असायाह अगमवािदनी हुल्दाकहाँ गए । उनी दरबारका लगुाफाटो हरेचाह गन हरहसका नाित, ितक्भाका छोरा
शल्लमूकी पत् नी िथइन ्। (उनी यरूशलमेको दो ो टोलमा ब स्थन)् । ितनीहरूले उनीिसत कुरा गरे । 15 उनले ितनीहरूलाई
भिनन,् “इ ाएलका परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूलाई मकहाँ पठाउने मािनसलाई भन,् 16 “परम भु यसो
भन् नहुुन्छः हरे,् यहूदाका राजाले यस पसु्तकमा पढअेनसुार यस ठाउँ र यसका बािसन्दाहरूमा म िवपि ल्याउनछुे । 17 िकनिक
ितनीहरूले मलाई त्यागे अिन अन्य दवेताहरूलाई धपू बाल,े यसरी ितनीहरूले गरेका सबै कामले ितनीहरूले मलाई रस उठाए
— यसकारण यस ठाउँको िवरु मा मरेो ोध दन्केको छ, र यो िनभाइने छैन' ।” 18 तर परम भकुो इच्छा जान् न ितमीहरूलाई
पठाउने यहूदाका राजालाई चािहं ितमीहरूले यसो भन, 'तपाईंले सनु् नभुएको वचनको िवषयमा इ ाएलका परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः 19 ितनीहरू उजाड र ािपत हुनछेन ्भनी मलैे यस ठाउँ र यसका बािसन्दाहरूको िवरु मा भनकेो सनुरे त ैलँ े
आफ् नो दय कोमल बनाएको र तैलँ े परम भकुो साम ु आफैलाई िवन तलु्याएको अिन तैलँ े आफ्ना लगुा च्यातकेो र मरेो साम ु
रोएका हुनाले मलै े तरेो कुरा पिन सनुकेो छु—यो परम भकुो घोषणा हो । 20 हरे,् म तलँाई तरेा पखुार्हरूिसत जम्मा गनछु, र त ँ
शा न्तिसत तरेो िचहानमा जानछेस ्। मलैे यस ठाउँमा ल्याउने सबै िवपि लाई तरेा आखँाले दखे् नछैेनस ्। यसरी मािनसहरूले
राजाकहाँ यो सन्दशे लएर गए ।

23
1 त्यसलैे राजाले सन्दशेवाहकहरू पठाए जसले यहूदा र यरूशलमेका सबै धमर्-गरुुलाई ितनीकहाँ भलेा गराए । 2 तब राजा

परम भकुो म न्दरमा गए, अिन यहूदाका सबै मािनस र यरूशलमेका सबै बािसन्दा, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र सानादे ख
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ठुलासम् म सबै मािनस पिन ितनीसगँै गए । तब ितनले परम भकुो म न्दरमा भे ाइएका करारको पसु्तकका सबै वचन ितनीहरूले
सनु् ने गरी पढे । 3 राजा खम्बानरे खडा िथए अिन आफ्नो सारा दय र सारा ाणले परम भकुो पिछ लाग् न र उहाँका आज्ञाहरू,
उहाँका िनदशनहरू, उहाँका िविधहरू पालन गनर् र यस पसु्तकमा ले खएका यस करारका वचनहरू पालन गनर् परम भकुो
साम ु करार बाँध े । यसरी सबै मािनसले यो करार पालन गन सहमित जनाए । 4 तब धान पजुारी िह ल्कयाह, ितनको
अिधनका पजुारीहरू र ारपालहरूलाई बाल दवेता र अश्शरेा दवेी अिन आकाशका सबै ताराहरूका िन म्त बनाइएका भाँडाहरू
परम भकुो म न्दरबाट बािहर ल्याउन हुकुम िदए । ितनले िक ोन उपत्यकामा भएको मदैानहरूमा ितनलाई जलाए र ितनका
खरानीलाई बथेलेमा लगे । 5 यहूदाका राजाहरूले यहूदाका सहरहरूका उच् च ठाउँहरू र यरूशलमे व रप रका ठाउँहरूमा धपू
बाल्नलाई चनुकेा मिूतर्पजूक पजुारीहरूलाई ितनले हटाइिदए । ितनीहरूले बाल दवेता, सयूर्, चन् मा, हहरू र आकाशका सबै
ताराहरूलाई धपू बाल् थे । 6परम भकुो म न्दरबाट अश्शरेा दवेीको खम्बालाई ितनले यरूशलमे बािहर िक ोन उपत्यकामा बािहर
लगे र त् यसलाई त् यहाँ जलाए । ितनले त् यसलाई िपटेर धलूो र त् यो धलूोलाई साधारण मािनसहरूका िचहानहरूमा फा लिदए
। 7 ितनले परम भकुो म न्दरमा भएका झटुो धमर्का वशे्याहरूका कोठाहरू सफा गरे, जहाँ स् ीहरूले अश्शरेा दवेीका िन म्त
वस् हरू बनु् ने गथ । 8 योिशयाहले यहूदाका सहरहरूबाट सबै पजुारीलाई ल्याए, र गबेादे ख बशेबासम्म पजुारीहरूले धपू बाल्ने
उच् चा ठाउँहरूलाई ितनले अपिव तलु्याइिदए । ितनले सहरको मलू ढोकाको दे पे यहोशकूो ढोका (सहरका राज्यपा) को
वशे ारमा भएका ढोकाहरूमा बनाइएका उच् च ठाउँहरूलाई नष् ट पा रिदए । 9ती उच् च ठाउँहरूका पजुारीहरूलाई यरूशलमेमा

परम भकुो म न्दरमा सवेा गनर् निदए तापिन ितनीहरूले आफ् ना दाजभुाइका िबचमा अखिमरी रोटी खाए । 10 मोलोखलाई
ब लको रूपमा कसलैे आफ्ना छोरा वा छोरी आगोमा िहडं् न नलगाओस ्भनरे योिशयाहले बने-िहन् नोमको बेसँीमा अव स्थत
तोपतेलाई अपिव तलु्याए । 11 यहूदाका राजाहरूले सयूर्को सम्मानमा बनाएका घोडाहरू ितनले हटाए । ती नातान-मलेके
नाउकँा अिधकारीको कोठा निजक परम भकुो म न्दरको वशे ारको क्षे मा रा खएका िथए । योिशयाहले सयूर्को सम्मानमा
बनाइएका रथहरूलाई जलाए । 12आहाजको दरवारको कौसीमा यहूदाका राजाहरूले राखकेा वदेीहरू र मनश्शलेे परम भकुो
म न्दरका दईुवटा चोकमा बनाएका वदेीहरू राजा योिशयाहले नष् ट पारे । योिशयाहले ितनलाई टु ाटु ा पारे र ितनलाई
िक ोनको बेसँीमा फाले । 13 इ ाएलका राजा सोलोमनले यरूशलमेको पवूर्प , ष् टताको पवर्तको दिक्षणप बनाएका
सीदोनीहरूका दवेी अश् तोरेतको िघनलाग्दो मिूतर्, मोआबीहरूको दवेता कमोशको िघनलाग्दो मिूतर् र अम्मोनीहरूको दवेता
मोलोखको िघनलाग्दो मिूतर्लाई राजाले नष् ट पा रिदए । 14 ितनले ढुङ्गाका खम्बाहरूलाई टु ाटु ा पारे, र अश्शरेा दवेीका
खम्बाहरूलाई काटे र ती ठाउँ मािनसका हड् डीहरूले भरे । 15बथेलेमा भएको वदेी र नबातका छोरा यारोबाम (इ ाएललाई पाप
गनर् लगाउन)े ले बनाएका उच् च ठाउँहरूलाई पिन योिशयाहले पणू र् रूपमा नाश पारे । ितनले त् यो वदेी र उच् च ठाउँहरूलाई जलाए
र धलूोिपठो पारे । ितनले अश्शरेा दवेीको खम्बालाई पिन जलाए । 16 योिशयाहले त्यस क्षे मा नजर लगाए र पहाडी क्षे मा
ितनले िचहानहरू दखेे । ती िचहानहरूबाट हड् डीहरू ल्याउन ितनले मािनसहरू पठाए । त्यसपिछ ितनले ती हड् डीहरूलाई
वदेीमािथ राखरे जलाए जसले त् यो अपिव पार् यो । परमशे् वरका मािनसले बोलकेा परम भकुो वचनअनसुार यसो हुन आएको
िथयो, ती मािनसले यी कुराहरूका बारेमा पिहले नै बोलकेा िथए । 17 तब ितनले सोध,े “मलैे दखेकेो त्यो स्मारकचािहं केको
हो ?” सहरका मािनसहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “त्यो यहूदाबाट आएका परमशे् वरका मािनसको िचहान हो जसले तपाईंले
भखर्रै बथेलेको वदेीको िवरु मा गन ुर्भएको कुराको बारेमा बोलकेा िथए ।” 18 त् यसलैे योिशयाहले भन,े “त्यसलाई छोड ।
ितनका हड् डीहरूलाई कसलैे पिन नसारोस ्। त् यसलैे साम रयाबाट आएका अगमव ाका हड् डीहरूसगँै ितनका हड् डीहरूलाई
ितनीहरूले त् यहाँ छाडे । 19 त् यसपिछ साम रयाका सहरहरूमा भएका उच् च ठाउँहरू जसलाई इ ाएलका राजाहरूले बनाएका
र परम भलुाई ु तलु्याएका िथए, ती सबलैाई योिशयाहले हटाए । ितनले बथेलेमा जे गरेका िथए, ितनलाई पिन ठक
त्यही गरे । 20 उच् च ठाउँहरूका सबै पजुारीलाई ितनले वदेीहरूमा मारे, र ितनले मािनसका हड् डीहरू ितनमा जलाए ।
तब ितनी यरूशलमेमा फक । 21 तब राजाले सबै मािनसलाई यसो भनरे आज्ञा िदए, “करारको पसु्तकमा ले खएबमोिजम
परम भु आफ् ना परमशे् वरको िन म्त िनस्तार-चाड मनाओ ।” 22 इ ाएलमा शासन गन न्यायकतार्हरूका समयदे ख नै यसरी
िनस्तार-चाडको उत्सव मनाउने काम किहलै िथएन, न त इ ाएल र यहूदाका राजाहरूको समयमा भएको िथयो । 23 तर राजा
योिशयाहको अठारौँ वषर्मा यरूशलमेमा परम भकुो िनस्तार-चाड मनाइयो । 24 मतृहरू र भतु आत् माहरूिसत बात गनहरूलाई
पिन योिशयाहले िनश्कासन गरे । ितनले यहूदा र यरूशलमेमा दे खने सबै तेपजुा, मिूतर्हरू र िघनलाग्दा थोकहरूलाई पिन
हटाए । यसरी िह ल्कयाह पजुारीले परम भकुो म न्दरमा भे ाएका वस्थाका पसु् तकमा ल खएका वचनहरू पालन गन
काम भयो । 25 आफ्नो सारा दय, सारा ाण, र सारा श ले परम भतुफर् फकर सबै मोशाको वस्थालाई पालन गन
योिशयाहभन्दा पिहले त् यहाँ कुनै अक राजा िथएन । न त योिशयाहले झैं ितनी पिछ आएका अरू कुनै राजाले नै गर् यो ।
26 तापिन परम भु आफ्नो द न्करहकेो ोधको आगोबाट फकनुर्भएन िकनिक मनश्शलेे गरेका सबै कामको कारणले यहूदाको



23:27 305 २ राजाहरू 24:19

िवरु मा उहाँलाई भयङ्कर रस उठेको िथयो । 27 त्यसलैे परम भलुे भन् नभुयो, “जसरी मलैे इ ाएललाई हटाएको छु त् यसरी
नै मलै े चनुकेो यो यरूशलमे सहर र 'मरेो नाउँ त्यहाँ हुनछे' भनी मलैे भनकेो त् यो मरेो म न्दर समते म यहूदालाई पिन मरेो
द ृ ष् टबाट हटाउनछुे ।” 28 योिशयाह सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू, ितनले गरेका हरेक काम, के ती यहूदाका राजाहरूको
इितहासको पसु्तकमा ले खएका छैनन ्र ? 29 ती िदनमा िम दशेका राजा फारो नकेोले आफ् ना सनेा लएर उ रमा य ू े टस
नदी पा र अश्शरूका राजालाई य ु मा मदत गनर् गए । राजा योिशयाह नकेोलाई मिग ोमा रोक् ने उदशे् यले गए तर त् यहाँ य ु मा
ितनी मा रए । 30 योिशयाहका सवेकहरूले ितनको लाशलाई रथमा राखरे मिग ोबाट यरूशलमेमा ल्याए, र ितनको आफ्नै
िचहानमा ितनलाई गाडे । तब दशेका मािनसहरूले योिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लई ितनलाई अिभषके गरे, र ितनका
िपताको ठाउँमा ितनलाई राजा बनाए । 31 यहोआहाजले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी तइेस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा
ितन मिहना राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ हमतुल िथयो । उनी लब्नाकी यिमर्याकी छोरी िथइन ् । 32 यहोआहाजले
हरेक कुरामा आफ्ना पखुार्हरूले गरेझै ँ परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, त्यही गरे । 33 ितनले यरूशलमेमा राज् य नगरून ्
भनरे फारो नकेोले ितनलाई हमात दशेको रब्लामा साङ्लाले बाँधरे राखे । तब नकेोले यहूदालाई एक सय तोडा चाँदी र एक
तोडा सनु कर ितनर् लगाए । 34 फारो नकेोले योिशयाहका छोरा एल्याकीमलाई ितनका िपताको ठाउँमा राजा बनाए, र ितनको
नाउँ बद्ली यहोयाकीम राखे । तर ितनले यहोआहाजलाई चािह ँ िम दशेमा लग,े जहाँ ितनको मतृ्य ु भयो । 35 यहोयाकीमले
फारोलाई चाँदी र सनु कर ितरे । फारोको माग परुा गनर् यहोयाकीमले दशेमा कर लगाए, र दशेका त् यके मािनसले आफ् नो
क्षमताअनसुार ितनलाई करको रूपमा चाँदी र सनु जबरदस्ती ितन ुर्पन भयो । 36 यहोयाकीमले राज् य सरुु गदार् ितनी प च् चस
वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ जबीदा िथयो । उनी रूमाकी पदायाहकी छोरी
िथइन ्। 37 आफ्ना िपता-पखुार्हरूले गरेझै ँ यहोयाकीमले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, त्यही गरे ।

24
1 यहोयाकीमको समयमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले यहूदालाई आ मण गरे । ितन वषर्सम्म यहोयाकीम ितनका

सवेक भए । त्यसपिछ यहोयाकीम फिकर् ए र नबकूदनसेरको िवरु मा िव ोह गरे । 2 परम भलुे यहोयाकीमको िवरु मा कल्दी,
अरामी, मोआबी र अम्मोनीहरूका दलहरू पठाउनभुयो । यहूदालाई नष् ट गनर् त्यसको िवरु मा उहाँले ितनीहरूलाई पठाउनभुयो
। परम भलुे आफ्ना दास अगमव ाहरू ारा बोल्नभुएको वचन परुा हुनलाई यसो भएको िथयो । 3मनश्शलेे गरेका सबै पापको
कारणले परम भलुे यहूदालाई आफ्नो द ृ ष् टबाट हटाउन उहाँले बोल् नभुएको कुरा िनश् चत रूपमा परुा हुन आयो, 4 ितनले
िनद ष रगत बगाए, िकनिक ितनले यरूशलमेलाई िनद ष रगतले भरेका िथए । त् यो कुरा क्षमा गनर् परम भु इच्छुक हुनभुएन
। 5 यहोयाकीमका सम् बन् धमा भएका अरू कुराहरू, र ितनका सबै कामका बारेमा के ती यहूदाका राजाहरूको इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छैनन ् र ? 6 यहोयाकीम आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोयाकीन राजा
भए । 7 िम दशेका राजाले आफ्नो दशेभन् दा बािहर फे र आ मण गरेनन,् िकनिक िम दशेको खोलादे ख य ू े टस नदीसम्म
िम दशेका राजाको अधीनमा भएका सबै दशेलाई बिेबलोनका राजाले कब्जा गरेका िथए । 8 यहोयाकीनले राज् य गनर् सरुु
गदार् ितनी अठार वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा ितन मिहना राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ नहूश्ता िथयो । उनी
यरूशलमेकी एल्नातानकी छोरी िथइन ्। 9 परम भलुे द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । आफ्ना िपताले गरेका सबै
खराब काम ितनले गरे । 10 त्यस बलेा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरका सनेाले यरूशलमेलाई आ मण गर् यो र सहरलाई
घरेा हाल् यो । 11 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरका िसपाहीहरूले सहरलाई घरेा हालकैे समयमा ितनी सहरमा आए, 12 र
यहूदाका राजा यहोयाकीन, ितनकी आमा, ितनका सवेकहरू, राजकुमारहरू र ितनका अिधकारीहरू बिेबलोनका राजाकहाँ
गए । बिेबलोनका राजाले आफ्नो शासनकालको आठौँ वषर्मा ितनलाई समाते । 13 नबकूदनसेरले परम भकुो म न्दर र
राजदरबारबाट सबै मलू्यवान थोकहरू लगे । परम भलुे भन् नभुएझै ँ इ ाएलका राजा सोलोमनले परम भकुो म न्दरमा बनाएका
सबै सनुका सामानहरू ितनले काटेर िनकाले । 14 ितनले जम्मै इ ाएल, सबै अगवुा, सबै यो ा, सबै कारीगार र सनुारहरू
गरी दस हजारलाई कैद गरेर लगे । दशेमा सबभैन्दा ग रबहरूबाहके कोही छािडएन । 15 नबकूदनसेरले यहोयाकीन, राजाकी
आमा, राजाका पत् नीहरू, अिधकारीहरू र दशेका मखु्य-मखु्य मािनसहरूलाई बिेबलोनमा कैद गरेर लगे । ितनले यरूशलमेदे ख
बिेबलोनमा ितनीहरूलाई कैद गरेर लगे । 16 लडाइँको िन म्त सयुोग्य सबै सात हजार यो ा र एक हजार कारीगार र सनुार,
य ु को िन म् त सयुोग् य सबै मािनसहरू— बिेबलोनका राजाले ितनीहरूलाई बिेबलोनमा कैद गरेर लगे । 17 बिेबलोनका राजाले
यहोयाकीनका काका म न्याहलाई ितनको ठाउँमा राजा बनाए, र ितनकको नाउँ बद्लरे िसदिकयाह राखे । 18 िसदिकयाहले
राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ हमतुल िथयो
। ितनी लब्नाकी यिमर्याकी छोरी िथइन ्। 19 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे । यहोयाकीमले गरेका
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सबै खराब काम ितनले गरे । 20 परम भलुे ितनीहरूलाई आफ्नो उप स्थितबाट नहटाउनभुएसम्म उहाँको ोध ारा यी सबै
घटना यरूशलमे र यहूदामा आइपरे । त्यसपिछ िसदिकयाहले बिेबलोनका राजाको िवरु मा िव ोह गरे ।

25
1 राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौँ वषर्को दसौँ मिहनाको दसौँ िदनमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर आफ्ना सबै सनेा

लएर यरूशलमेको िवरु मा आए । ितनले यसको साम ु छाउनी हाले र ितनीहरूले यसको चारैितर घरेा हाले । 2 त्यसलैे राजा
िसदिकयाहको शासनकालको एघारौँ वषर्सम्म सहरलाई घरेा हा लयो । 3 त्यस वषर्को चौथो मिहनाको नवौँ िदनमा सहरमा यित
घोर अिनकाल पर् यो िक दशेका मािनसहरूका लािग खानकुेरा भएन । 4 तब सहरको पखार्ल तोडरे िभ वशे ग रयो र रातमा
राजाको बगैचँानरे भएका दईुवटा पखार्लको िबचको ढोकाको बाटोबाट सबै यो ा भाग,े जबिक कल्दीहरूले सहरको चारैितर
घरेा लगाई राखकैे िथए । राजा अराबाको िदशाितर गए । 5 तर कल्दीहरूका सनेाले िसदिकयाह राजालाई खदे,े र यरीहो
निजकैको यदर्न नदीका मदैानहरूमा ितनलाई भे ाए । ितनका सबै सनेा ितनीबाट िततर-िबतर भए । 6 ितनीहरूले राजालाई
िगरफ् तार गरे र ितनलाई रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ ल्याए, जहाँ ितनीहरूले ितनलाई फैसला सनुाए । 7 ितनीहरूले
िसदिकयाहका छोराहरूलाई ितनकै आखँाका साम ु मारे । तब ितनका आखँा ितनले िनकाल,े ितनलाई काँसाका साङ्लाहरूले
बाँध े र ितनलाई बिेबलोनमा ल्याए । 8 अब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको शासनकालको उन् नाइसौँ वषर्को पाँचौँ मिहनाको
सातौँ िदनमा बिेबलोनका राजाका सवेक अिन अङ्गरक्षकहरूका सनेापित नबजूरदान यरूशलमेमा आए । 9 परम भकुो म न्दर,
राजदरबार र यरूशलमेका सबै घरहरूमा ितनले आगो लगाए । सहरका हरेक मह वपणूर् भवनमा पिन ितनले आगो लगाए ।
10 अङ्गरक्षकहरूको सनेापितको अधीनमा रहकेा बिेबलोनका सबै सनेाले यरूशलमे व रप रको पखार्लहरू नष् ट पा रिदए ।
11 बिेबलोनका राजालाई ववेास् ता गरेका सहरमा बाँकी बचकेा मािनसहरू अिन बाँकी रहकेा अरू मािनसहरूका सम् बन् धमा
अङ्गरक्षकहरूका सनेापित नबजूरदानल,े ितनीहरूलाई िनवार्सनमा लगे । 12 तर अङ्गरक्षकहरूका सनेापितले दाखबारी
र खतेबारीमा काम गनर् सबभैन्दा ग रबहरूलाई त्यहीँ छािडिदए । 13 परम भकुो म न्दरमा रा खएका काँसाका स्तम्भहरू,
आधारहरू र काँसाको िवशाल खड्कँुलोलाई कल्दीहरूले टु ाटु ा पारे र काँसालाई बिेबलोनमा लगे । 14भाँडाहरू, बले्चाहरू,
सलदेाका िचम्टाहरू, चम्चाहरू र म न्दरमा पजुारीहरूले सवेा गदार् योग ग रने काँसाका सबै सामान पिन कल्दीहरूले लगे ।
15 राजाका सनेापितले खरानी उठाउने भाँडाहरू अिन सनु र चाँदीले बनकेा कचौराहरू लएर गए । 16 सोलोमनले म न्दरको
लािग बनाएका दईुवटा स्तम्भ, िवशाल खड्कँुलो र आधारहरूमा भएका काँसा जोख् नै सिकंदनथ्यो । 17 पिहलो स्तम्भको उचाइ
अठार हात िथयो, र स्तम्भमािथ एउटा स्तम्भ-िशर िथयो । स्तम्भ-िशर ितन हात अग्लो िथयो, र यो काँसाको जाली र दा रमका
ब ु ाले चारैितर भ रएको िथयो । अक स्तम्भ र यसका जालीसमते सबै पिहलकेो जस्तै िथयो । 18 अङ्गरक्षकहरूका
सनेापितले मखु्य पजुारी सरायाह, दो ो दजार्का पजुारी सपन्याह र ितन जना ारपाललाई लएर गए । 19 िसपाहीहरूको
िजम्मामा भएका अिधकारी, अिन सहरमा अझै बाँकी रहकेा राजाका पाँच जना सल्लाहकारलाई ितनले सहरबाट कैद गरेर लगे
। मािनसहरूलाई सनेामा भत गन मखु्य अिधकृत र दशेमा भएका अन्य साठी जना िविशष् ट मािनसलाई पिन ितनले कैद गरेर
लगे । 20तब अङ्गरक्षकका सनेापित नबजूरदानले ितनीहरूलाई लगे र रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ ल् याए । 21बिेबलोनका
राजाले हमात दशेको रब्लामा ितनीहरूलाई मारे । यसरी यहूदा आफ्नो दशेबाट िनवार्सनमा लिगयो । 22 बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहलाई यहूदामा बाँकी छोिडएका मािनसहरूमािथ िन रक्षक िनय ु
गरे । 23 बिेबलोनका राजाले गदल्याहलाई राज्यपाल बनाए भनरे जब िसपाहीहरूका सबै सनेापित र ितनीहरूका मािनसहरूले
सनुे , तब ितनीहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ गए । यी मािनसहरू नतन्याहका छोरा इश्माएल, कारेहका छोरा योहानान, नतोपाती
तन्हूमतेका छोरा सरायाह र माकातीका छोरा याजन्याह र ितनीहरूका मािनसहरू िथए । 24 गदल्याहले ितनीहरू र ितनीहरूका
मािनसहरूसगँ शपथ खाए र ितनीहरूलाई भन,े “कल्दीका अिधकारीहरूदे ख नडराओ । यही दशेमा बसे र बिेबलोनका राजाको
सवेा गर, र ितमीहरूको भलो हुने छ ।” 25 तर सातौँ मिहनामा एलीशामाका नाित, नतन्याहका छोरा इश्माएल जो राजकीय
वशंका िथए, ितनले दस जना मािनसलाई लएर आए र गदल्याहलाई आ मण गरे । िमस्पामा आफूसगँ भएका यहूदाका
मािनसहरू र बिेबलोनीहरूसगँै गदल्याहको मतृ् य ुभयो । 26 तब सानादे ख ठुलासम् म सबै मािनससाथै िसपाहीहरूका सनेापितहरू
उठे, र ितनीहरू िम मा गए िकनिक ितनीहरू बिेबलोनीहरूदे ख डराएका िथए । 27 यहूदाका राजा यहोयाकीन िनवार्सन
भएको सैिँतसौँ वषर्को बा ौं मिहनाको स ाइसौँ िदनमा बिेबलोनका राजा एबील-मरोदकले यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई
झ्यालखानाबाट मु ग रिदए । एबील-मरोदकले राज् य गनर् सरु गरेको वषर्मा यो भएको िथयो । 28 राजाले ितनीसगँ दयापवूर्क
कुरा गरे, र बिेबलोनमा ितनीिसत भएका अरू राजाहरूलाई भन्दा ितनलाई इज् जतदार ठाउँमा बसाए । 29 एबील-मरोदकले
यहोयाकीनका कैदका लगुाहरू उतारे, र यहोयाकीनले आफ्नो बाँकी जीवनकालभ र राजाको टेबलुमा बसरे िनयिमत रूपमा
खाए । 30 ितनको जीवनको बाँकी समयभ र हरेक िदन खानाको भ ा ितनलाई िनयिमत रूपमा िदइयो ।
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१ इितहासको पसु्तक
1आदम, शते, एनोश, 2 केनान, महलालले, यरेेद, 3 हनोक, मतशूलेह, लमेके । 4 नोआका छोराहरू शमे, हाम र यपेते िथए

। 5यपेतेका छोराहरू गोमरे, मागोग, माद,े यावान, तबूल, मशेके र तीरास िथए । 6गोमरेका छोराहरू अशकनज, रीपत र तोगमार्
िथए । 7यावानका छोराहरू एलीशाह, तश श, िक ीम र रोदानीम िथए । 8 हामका छोराहरू कूश, िम इम, पतू र कनान िथए ।
9 कूशका छोराहरू सबेा, हवीला, सब् त, रामाह र सब् तका िथए । रामाका छोराहरू शबेा र ददान िथए । 10 कूशचािहं िन ोदका
िपता बन,े जो पथृ्वीका पिहलो िवजतेा िथए । 11 िम इमचािहं लदूीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू र नप् तहूीहरू, 12 प सुीहरू,
कस् लहूीहरू (जसबाट प लश् तीहरू आए) र कप् तोरीहरूका पखुार् बने । 13कनानचािहं ितनका जठेा छोरा सीदोन र िह ीहरूका
िपता बने । 14 ितनी यबसूीहरू, एमोरीहरू, िगगार्शीहरू, 15 िहव् वीहरू, अरकीहरू, िसनीहरू, 16 अवार्दीहरू, समारीहरू र
हमातीहरूका पिन पखुार् बने । 17 शमेका छोराहरू एलाम, अश् शरू, अपर्क्षद, लदू र अराम िथए । अरामका छोराहरू ऊज,
हुल, गतेरे र मशेके िथए । 18 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए र शलेह एबरेका िपता िथए । 19 एबरेका दईु जना छोराहरू िथए ।
एउटाको नाउँ पलेगे िथयो, िकनभने ितनको समयमा पथृ् वीलाई िवभाजन ग रएको िथयो । ितनका भाइको नाउँ यो ान िथयो ।
20 यो ानचािहं अल् मोदद, शलेपे, हसमर्िवत, यरेह, 21 हदोरम, ऊजाल, िदक् ला, 22 ओबाल, अबमाएल, शबेा, 23 ओपीर,
हवीला र योबाबका िपता बने । यी सबै यो ानका सन्तित िथए । 24 शमे, अपर्क्षद, शलेह, 25 एबरे, पलेगे, रऊ, 26 सरूग,
नाहोर, तरेह, 27 अ ाम जो अ ाहाम िथए । 28 अ ाहामका छोराहरू इसहाक र इश् माएल िथए । 29 ितनीहरूका सन् तान यी
नै हुन ्: इश् माएलका जठेा नबायोत, त् यसपिछ केदार, अदबले, िमब् साम, 30 िमश् मा, दमुा, मस् सा, हदद, तमेा, 31 यतरू, नापीश
र केदमा । ियनीहरू इश् माएलका छोराहरू िथए । 32 अ ाहामकी उपपत् नी कतरूाका छोराहरू िज ान, योक्षान, मदान, िम ान,
ियशबाक र शहू िथए । योक्षानका छोराहरू शबेा र ददान िथए । 33 िम ानका छोराहरू एपा, एपरे, हानोक, अबीदा र एल् दा
िथए । यी सबै कतरूाका सन् तान िथए । 34 अ ाहाम इसहाकका िपता बने । इसहाकका छोराहरू एसाव र इ ाएल िथए ।
35 एसावका छोराहरू एलीपज, रूएल, यऊेश, यालाम र कोरह िथए । 36 एलीपजका छोराहरू तमेान, ओमार, सपो, गाताम,
कनज, ितम् न र अमालके िथए । 37 रूएलका छोराहरू नहत, जरेह, शम् मा र िमज् जा िथए । 38 सइेरका छोराहरू: लोतान,
शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसरे, र दीशान िथए । 39 लोतानका छोराहरू होरी र हमेाम िथए, अिन लोतानकी बिहनीको
नाम तीम् न िथयो । 40 शोबालका छोराहरू अल् बान, मानहत, एबाल, शपो र ओनाम िथए । िसबोनका छोराहरू अय् या र अना
िथयो । 41 अनाका छोरा दीशोन िथए । दीशोनका छोराहरू हमेदान, एश् बान, िय ान र करान िथए । 42 एसरेका छोराहरू
िबल् हान, जावान र अकान िथए । दीशानका छोराहरू ऊज र आरान िथए । 43 इ ाएलमा कुनै पिन राजाले राज् य गन ुर्भन् दा
पिहले एदोममा राज् य गन राजाहरू यी नै िथएः बओरका छोरा बलेा, र ितनको सहर िदन् हावा िथयो । 44 बलेा मरेपिछ ितनको
ठाउँमा बो ाका जरेहका छोरा योबाब राजा भए । 45 योबाब मरेपिछ ितनको ठाउँमा तमेानीहरूको दशेका हूशाम राजा भए ।
46 हूशाम मरेपिछ ितनको ठाउँमा बददका छोरा हदद राजा भए, जसले मोआब दशेमा िम ानीहरूलाई परािजत गरे । ितनको
सहरको नाउँ अवीत िथयो । 47 हदद मरेपिछ ितनको ठाउँमा मा केाका सम् ला राजा भए । 48 सम् ला मरेपिछ ितनको ठाउँमा
नदीको िकनारमा भएको रहोबोतका शौल राजा भए । 49 शौल मरेपिछ ितनको ठाउँमा अक् बोरका छोरा बाल-हानानले ितनको
ठाउँमा राज्य गरे । 50अक् बोरका छोरा बाल-हानान मरेपिछ ितनको ठाउँमा हददले राज्य गरे । ितनको सहरको नाउँ पाऊ िथयो
। ितनकी पत् नीको नाउँ म देकी छोरी महतेबले िथयो, जो म-ेजाहाबकी नाितनी िथइन ्। 51 हदद मरे । एदोमका धानहरूमा
धान तीम् न, धान अल् वा, धान यतते, 52 धान ओहोलीबामा, धान एलाह, धान पीनोन, 53 धान कनज, धान तमेान,
धान िमब्सार, 54 धान मग् दीएल र धान ईराम िथए । एदोमका धानहरू यी नै िथए ।

2
1 इ ाएलका छोराहरू ियनै िथएः रूबने, िशिमयोन, लवेी, यहूदा, इस् साखार, जबलूनू, 2 दान, योसफे, बने् यामीन, नप् ताली,

गाद र आशरे । 3 यहूदाका छोराहरू एर,् ओनान र शलेह जसलाई एक जना कनानी स् ी शआूले ितनीबाट जन् माइन ्। यहूदाका
जठेा छोरा एर ्परम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट भएका हुनाले परम भलुे ितनलाई मान ुर्भयो । 4 ितनकी बहुारी तामारले ितनको िन म् त
फारेस र जरेहलाई जन् माइन ्। यहूदा जम् मा पाँच जना छोराहरू िथए । 5 फारेसका छोराहरू हे ोन र हामलू िथए । 6 जरेहका
छोराहरू िज ी, एतान, हमेान, कलकोल र ददार्, जम् मा पाँच जना िथए । 7 कम का छोरा आचारले परमशे् वरको िन म्त अपर्ण
ग रएको कुरा चोरेर इ ाएलमािथ कष् ट ल् याए । 8 एतानका छोरा अजयार्ह िथए । 9 हे ोनका छोराहरू यरहमले, राम र कालबे
िथए । 10 राम अम् मीनादाबका िपता बन,े र अम् मीनादाब नहशोनका िपता बन,े जो यहूदाका एक अगवुा िथए । 11 नहशोन
सल् मोनका िपता बन,े र सल् मोन बोअजका िपता बने । 12बोअज ओबदेका िपता बन,े र ओबदे ियशकैा िपता बने । 13 ियशचैािहं



2:14 308 १ इितहास 3:15

जठेा एलीआब, मािहला अबीनादाब, सािहलंा िशमअे, 14कािहलंा नतनले, ठािहलंो रा ै, 15अन् तरे ओसमे र कान् छा दाऊदका
िपता बने । 16 ितनीहरूका िददी-बिहनी सरूयाह र अबीगले िथए । सरूयाहका तीन जना छोरा अबीश,ै योआब र असाहले
िथए । 17 अबीगलेले अमासालाई जन्माइन,् जसका िपता इश् माएली यतेरे िथए । 18 हे ोनका छोरा कालबेका आफ् नी पत् नी
अजबूाबाट र यरीअतबाट छोराछोरीका िपता भए । ितनका छोराहरू यशेरे, शोबाब र अद न िथए । 19 अजबूा मतृ् य ु भएपिछ
कालबेले ए ातलाई िववाह गरे, जसले ितनका िन म् त हूरलाई जन् माइन ्। 20 हूर ऊरीका िपता बन,े र ऊरी बजललेका िपता
बने । 21 पिछ हे ोनले (जब ितनी साठी वषर्का िथए) िगलादका िपता माकीरकी छोरीिसत िववाह गरे । ितनले उनका िन म् त
सगबूलाई जन् माइन ्। 22 सगबू याईरका िपता बन,े जसले िगलादका तईेस वटा सहरलाई अधीन गरे । 23 गशरू र अरामले
हब् बात-याईर र केनातका साथै व रप रका साठी वटा सहर लए । यी सबै बािसन् दा िगलादका िपता माकीरका सन् तान िथए
। 24 हे ोनको मतृ्यपुिछ आफ्ना िपता हे ोनकी पत् नी अिबयासगँ कालबेले सहवास गरे । उनले ितनको िन म् त तकोका िपता
अशहूरलाई जन्माइन ् । 25 हे ोनका जठेा छोरा यरहमलेका छोराहरू, जठेा राम, बनूा, ओरेन, ओसमे र अिहयाह िथए ।
26 यरहमलेकी अतारा नाम गरेकी अक पत् नी िथइन ् । ितनी ओनामकी आमा िथइन ्। 27 यरहमलेका जठेा छोरा रामका
छोराहरू मास, यामीन र एकेर िथए । 28 ओनामका छोराहरू शम् मै र यादा िथए । शम् मकैा छोराहरू नादाब र अबीशरू िथए ।
29 अबीशरूकी पत् नीको नाउँ अबीहले िथयो र उनले ितनको िन म् त अहबान र मोलीदलाई जन् माइन ्। 30 नादाबका छोराहरू
सलेदे र अप् पमे िथए, तर सलेदे सन्तानिबना नै मरे । 31 अप् पमेका छोरा ियशी िथए । ियशीका छोरा शशेान िथए । शशेानका
छोरा अहलकैा िथए । 32 शम् मकैा भाइ यादाका छोराहरू यतेरे र जोनाथन िथए । यतेरे सन् तानिबना नै मरे । 33 जोनाथनका
छोराहरू पलेथे र जाजा िथए। यरहमलेका सन् तानहरू िय नै िथए । 34 अब शशेानका चािहं छोरीहरू मा िथए, छोराहरू
िथएनन ्। शशेानको यरहा नाउकँो एउटा िम ी दास िथयो । 35 शशेानले आफ्नी छोरीको िववाह यही दास यरहािसत ग रिदए
। ितनले त् यसको िन म् त अ लैाई जन् माइन ्। 36 अ ै नातानका िपता र नातान जाबादका िपता बने । 37 जाबाद एपलालका
िपता र एपलाल ओबदेका िपता बने । 38 ओबदे यहेूका िपता र यहेू अजयार्हका िपता बने । 39 अजयार्ह हलेसेका िपता बने
र हलेसे एलासाका िपता बने । 40 एलासा िसस् मकैा िपता बने र िसस् मै शल् लमूका िपता बने । 41 शल् लमू यकम् याहका िपता
बने र यकम् याह एलीशामाका िपता बने । 42 यरहमलेका भाइ कालबेका छोराहरू जठेा मशेा, जो जीपका िपता िथए । उनका
मािहला छोरा मारेशा, जो हे ोनका िपता िथए । 43 हे ोनका छोराहरू कोरह, तप् पहू, रेकेम र शमेा िथए । 44 शमेा रहमका
िपता बन,े र जो योकार्मका िपता िथए । रेकेम शम् मकैा िपता बने । 45 शम् मकैा छोरा माओन िथए, र माओन बथे-सरका
िपता िथए । 46 कालबेकी उपपत् नी एपाले हारान, मोस र गाजजेलाई जन्माइन ् । हारान गाजजेका िपता बने । 47 यहदकैा
छोराहरू रेगमे, योताम, गशेान, पलते, एपा र शाप िथए । 48 कालबेकी उपपत् नी माकाले शबेरे र ितहार्नालाई जन्माइन ् ।
49 ितनले मद ्मन् नाका िपता शापलाई अिन मक् बनेा र िगिबयाका िपता शबेालाई पिन जन् माइन ्। कालबेकी छोरी अक् सा िथइन ्
। कालबेका सन् तान यी नै िथए । 50 ए ाताका जठेा छोरा हूरका छोराहरू िकयर्त-यारीमका िपता शोबाल, 51 बथेलहेमेका
िपता सल् मा र बथे-गादरेका िपता हारेप िथए । 52 िकयर्त-यारीमका िपता शोबालका सन् तानहरू हारोए, मानहतीहरूका आधा,
53 र िकयर्त-यारीमका वशंहरू िय ीहरू, पथूीहरू, शमुातीहरू र िम ातीहरू िथए । सोराती र एश् तोलीहरू ियनीहरूका सन् तान
भए । 54 सल् माका वशंहरू बथेलहेमे, नतोपातीहरू, अ ोतबथे-योआब, आधा मानहतीहरू र सोरीहरू, 55 अिन याबसेमा बस् ने
शास् ीका वशंहरू ितरातीहरू, िशम् मतीहरू र सकुातीहरू िथए । ियनीहरू रेकाबको घरानाका िपता हम् मतबाट आएका केनीहरू
हुन ्

3
1 हे ोनमा जन् मकेा दाऊदका छोराहरू यी नै हुन ्: ियजरेलकी अहीनोमबाट जठेा छोरा अमनोन, कमलकी अबीगलेबाट

मािहला दािनएल भए । 2 सािहलंा अब् शालोम, जसकी आमा गशरूका राजा तल् मकैी छोरी माका िथइन,् कािहलंा अदोिनयाह,
जो हग् गीतका छोरा िथए । 3 अबीतलबाट ठािहलंा शपत् याह िथए, र ितनकी पत् नी एग् लाबाट कान् छा िय ाम भए । 4 यी छ
जनाचािहं दाऊदको लािग हे ोनमा जन् मकेा िथए, जहाँ दाऊदले सात वषर् छ मिहना राज् य गरे । त्यसपिछ ितनले यरूशलमेमा
तिे स वषर् राज् य गरे । 5 शम् मअू, शोबाब, नातान र सोलोमन चार जना अम् मीएलकी छोरी बतशबेाबाट यरेूशलमेमा जन् मकेा
िथए । 6 दाऊदमा अरू नौ जनाचािहं ियभार, एलीशअू, एलीपलेते, 7 नोगह, नपेगे, यापी, 8 एलीशामा, एल् यादा र एलीपलेते
िथए । 9 दाऊदका छोराहरू ियनै िथए,जसमा उपपत् नीहरूका छोराहरू समावशे छैनन ् । तामार ितनीहरूकी बिहनी िथइन ्।
10 सोलोमनका छोरा रहबाम िथए । रहबामका छोरा अिबया िथए । अिबयाका छोरा आसा िथए । आसाका छोरा यहोशापात
िथए । 11 यहोशापातका छोरा यहोराम िथए । यहोरामका छोरा अहज् याह िथए । अहज्याहका छोरा योआश िथए । 12 योआश
का छोरा अमस् याह िथए । अमस् याहका छोरा अजयार्ह िथए । अजयार्ह का छोरा योताम िथए । 13 योतामका छोरा आहाज
िथए । आहाजका छोरा िहजिकया िथए । िहजिकयाका छोरा मनश् शे िथए । 14 मनश्शकेा छोरा अमोन िथए । अमोनका
छोरा योिशयाह िथए । 15 योिशयाहका जठेा छोरा योहानान, मािहला यहोयाकीम, सािहलंा िसदिकयाह, र कान् छा शल् लमू



3:16 309 १ इितहास 4:41

िथए । 16 यहोयाकीमका छोराहरू यहोयाकीन र िसदिकयाह िथए । 17 कैदमा लिगएका यहोयाकीनका छोराहरू शालितएल,
18 मल् कीराम, पदायाह, शनेस् सर, यकम् याह, होशामा र नदब् याह िथए। 19 पदायाहका छोराहरू यरुबाबले र िशमी िथए ।
यरुबाबलेका छोराहरू मशलु् लाम र हनन् याह िथए । ितनीहरूकी बिहनी शलोमीत िथइन ्। 20 ितनका अरू पाँच जना छोराहरू
हशबूा, ओहले, बरेेक् याह, हसदयाह र यशूप-हसेदे िथए । 21 हनन् याहका छोराहरू पलत् याह र यशयाह िथए । ितनको छोरा
रपायाह िथए र अन्य सन्तानहरू अनार्न, ओबिदया र शकन् याह िथए । 22 शकन् याहका छोरा शमायाह िथए । शमायाहका
छोराहरू ह ूश, ियगाल, बारीह, नायार्ह र शाफात िथए । 23 नायार्हका छोराहरू एल् योएन,ै िह स् कयाह र अ ीकाम िथए ।
24 एल् यहोएनकैा छोराहरू होदिबया, एल् यासीब, पलयाह, अक् कूब, योहानान, दलायाह र अनानी गरी सात जना िथए ।

4
1 यहूदाका सन् तानहरू फारेस, हे ोन, कम , हूर र शोबाल िथए । 2 शोबाल रायाहका िपता िथए । रायाह यहतका िपता

िथए । यहत अहूमै र लहदका िपता िथए । सोरातीहरूका वशं यी नै िथए । 3 एताम सहरका वशंहरूका पखुार्हरू ियनै िथएः
ियजरेल, ियश् मा, ियदबश । ितनीहरूकी बिहनीको नाउँ हस् सललेपोनी िथयो । 4 पनएूलचािहं गदोर सहरका वशंका पखुार् िथए
। एसरे हूशका वशं सरुु गन िथए । ए ातका जठेा छोरा र बथेलहेमेको सरुु गन हूरका सन्तान िथए । 5 तकोका
िपता अश् शरूका दईु पत् नीहरू हलेह र नारा िथए । 6 नाराले ितनको िन म् त अहुज् जाम, हपेरे, तमेनेी र हाहशतारीलाई जन् माइन ्
। नाराका छोराहरू िय नै िथए । 7 हलेहका छोराहरू सरेेथ, सोहोर, एतनान, 8 र कोस िथए । कोसचािहं आनबू र हज् जोबबेा
अिन हारूमका छोरा अहहलबाट आएका वशंहरूका िपता िथए । 9 याबसे आफ् ना दाजभुाइभन् दा आदरणीय िथए । ितनकी
आमाले ितनलाई याबसे नाउँ िदइन ्। ितनले बिनन,् “िकनभने मलै े त् यसलाई वदेनामा जन् माएँ ।” 10 याबसेले इ ाएलीहरूका
परमशे् वरलाई पकुारा गरे र यसो भन,े “तपाईंले मलाई साँच् चै आिशष ्िदनहुुन् छ भन,े मरेो इलाका बढाउनहुोस,् र तपाईंको हात
ममािथ रहोस ्। तपाईंले यसो गन ुर्हुदँा तपाईंले मलाई जो खमबाट जोगाउनहुुन् छ, जसले गदार् म पीडामकु् त हुन सक् छु ।” यसलैे
परमशे् वरले ितनको िबन् ती सनु् नभुयो । 11 शहूहका भाइ कलबू महेीरका िपता बन,े जो एश् तोनका िपता िथए । 12 एश् तोन बथे-
रापा, पसहे र इर-नाहशका िपता तिहन् नाका िपता बने । ियनीहरू रेकाका मािनसहरू िथए । 13 कनजका छोराहरू ओ त् नएल
र सरायाह िथए । ओ त् नएलका छोराहरू हतत र मोनोतै िथए । 14 मोनोतै ओ ाका िपता बने र सरायाह योआबका िपता बन,े
र ग-ेहरशीमको सरुु गन योआबका िपता बने जसका मािनसहरू कारीगरहरू िथए । 15 यपनु् नकेा छोरा कालबेका छोराहरू
ईरू, एलाह र नआम िथए । एलाहका छोरा कनज िथए । 16 यहलललेका छोराहरू जीप, जीपा, तीरया र असरेल िथए ।
17 ए हका छोराहरू यतेरे, मरेेद, एपरे, यालोन िथए । मरेेदले िववाह गरेकी िम ी िबत् याहले िम रयम, शम् मै र एश् तमोका
िपता ियश् बहलाई जन् माइन ्। 18 ियनीहरू मरेेदले िबहा गरेर ल्याएकी फारोकी छोरी िबत्याहका छोराहरू िथए । मरेेदकी यहूदी
पत् नीले गदोरका िपता यरेेद, सोखोका िपता हबेरे र जानोहका िपता यकूतीएललाई जन्माइन ्। 19 नहमकी बिहनी होिदयाहकी
पत् नीका छोराहरूमध्ये एक गरेेमी कीलाहका िपता बने । अकार् माकाती एश् तमो िथए । 20 िशमोनका छोराहरू अमनोन, रन् ना,
बने-हानान र तीलोन िथए । ियशीका छोराहरू जोहते र बने-जोहते िथए । 21 यहूदाका छोरा शलेहका सन् तानहरू लकेाका िपता
एर,् मारेशाका िपता लादा, र बथे-अश् बयेामा मलमलका कपडा बनाउनहेरूका वशंहरू, 22 योकीम, कोजबेाका मािनसहरू,
र योआश र साराप, जसले मोआब र यशबूी-लहेमेमा राज् य गरे । (यो िववरण ाचीन लखेोटबाट लइएको हो ।) 23 िय
कुमालहेरू नतमै र गदरेामा बस् थे र राजाको िन म् त काम गथ । 24 िशिमयोनका सन् तानहरू नमएूल, यामीन, यारीब, जरेह र
शौल िथए । 25 शौलका छोरा शल् लमू िथए, शल् लमूका छोरा िमब् साम िथए, र िमब् सामका छोरा िमश् मा िथए । 26 िमश् माका
सन् तानहरू ितनका छोरा हम् मएूल, ितनका नाित जक् कूर, ितनका पनाित िशमी िथए । 27 िशमीका सो जना छोरा र छ जना छोरी
िथए । ितनका भाइका धरैे छोराछोरी िथएनन ्। यसलैे ितनीहरूको वशं यहूदाको वशं जित धरैे सखं् यामा बढने । 28 ितनीहरू
बशेबा, मोलादा र हसर-शआूलमा बसे । 29 ितनीहरू िबल् हा, एसमे, तोलद, 30 बतएूल, होमार्, िसक् लग, 31 बथे-मकार्बोत,
हसर-शसूीम, बथे-िबरी र शारैममा पिन बसे । दाऊदले शासन नगरेसम् म ितनीहरूका सहरहरू यी नै िथए । 32 ितनीहरूका पाँच
बस् तीहरू एताम, ऐन, रम् मोन, तोकेन र आशान िथए, 33 साथै बालातसम् मै व रप र ितनीहरूका गाउहँरू िथए । ितनीहरूका
ब स् तहरू यी नै िथए, र ितनीहरूले वशंा मको लखे राखे । 34 वशंका अगवुाहरू मशोबाब, यम् लके, अमस् याहका छोरा योशा,
35 योएल, योिशब् याहका छोरा यहेू, जो सरायाहका नाित र असीएलका पनाित िथए, 36 एल् योएन,ै याकोबा, याशोहायाह,
असायाह, अदीएल, यसीमीएल, बनायाह, 37 र िशपीका छोरा जीजा, जो अल् लोनका नाित, यदायाहका पनाित, िश ीका
खनाित र शमायाहका जनाित िथए । 38 मािथ ले खएका मािनसहरू आ-आफ् नो वशंका अगवुाहरू िथए, र ितनीहरूका वशं
ज्यादै धरैे बढे । 39 ितनीहरू आफ् ना बगालहरूका िन म् त खकर् खोज् दै बेसँीको पवूर्प गदोरको छेउसम्म गए । 40 ितनीहरूले
सस्त र रा ो खकर् भे ाए । त्यो भभुाग फरािकलो, शान् त र सनूसान िथयो । अिघ त् यो ठाउँमा हामका मािनसहरू बसकेा िथए

। 41 यहूदाका राजा िहजिकयाको राजकालमा सचूीकृत यी मािनसहरू आए र त् यहाँ भएका हामका मािनसहरू र मोनीहरूलाई
आ मण गरे । ितनीहरूले उनीहरूलाई पणूर् रूपमा सखाप पारे र आफ्ना बगालका लािग खकर् पाएको हुनाले ितनीहरू त्यहाँ
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बसोबास गरे । 42 ितबाट, िशिमयोनका छोराहरू पलत् याह, नायार्ह, रपायाह र उज् जीएललाई आफ् ना अगवुा बनाएर पाँच सय
जित मािनसहरू सइेर पहाडमा गए । 43 ितनीहरूले बाँचकेा अमालकेी शरणाथ हरू सबलैाई परािजत गरे, र आजको िदनसम् म
त् यहाँ बसकेा छन ्।

5
1 इ ाएलका जठेा छोरा रूबनेका छोराहरू— रूबने जठेा छोरा िथए, तर ितनको ज् यषे् ठ अिधकार इ ाएलका छोरा योसफेका

छोराहरूलाई िदइयो, िकनभने ितनले आफ् ना िपताको ओच् ान अपिव पारेका िथए । त्यसलैे जठेा छोराको रूपमा ितनको
िववरण रहने । 2यहूदा आफ् ना दाजभुाइमध् ये सबभैन् दा ब लया िथए, र ितनीबाट एक जना अगवुा आउनवेाला िथए । तर ज् यषे् ठ
अिधकार योसफेको िथयो— 3 इ ाएलका जठेा छोरा रूबनेका छोराहरू हानोक, पल् ल,ु हे ोन र कम िथए । 4 योएलका
सन् तान ियनै िथएः योएलका छोरा शमायाह िथए । शमायाहका छोरा गोग ितए । गोगका छोरा िशमी िथए । 5 िशमीका
छोरा मीका ितए । मीकाका छोरा रायाह िथए । रायाहक छोरा बाल िथए । 6 बालका छोरा बीरह िथए, जसलाई अश् शरूका
राजा ितग् लत-िपलसेरेले कैद गरेर लगे । बीरह रूबनेी कुलका अगवुा िथए । 7 आ-आफ् ना वशंा मअनसुार सचूीकृत भएका
बीरहका आफन्तका वशंहरूः अगवुा यीएल, जक रया, र 8 योएलका पनाित, शमेाका नाित र अजाजका छोरा बलेा िथए ।
नबेो र बाल-मोनसम्म फै लएर अरोएरमा, 9 र पवूर्प य ू े टस नदीसम् म फै लएको उजाड-स् थानको छेउसम् म नै ितनीहरू
बसोबास गथ । ितनीहरूिसत िगलादमा पाल् त ु पशकुो सखं् या ज् यादै बढकेो हुनाले यसो भयो । 10 शाऊलको समयमा रूबनेका
वशंले ह ीहरूलाई आ मण गरे र उनीहरूलाई िजते । ितनीहरूले िगलादको पवूर्प का सबै भभूागमा भएका ह ीहरूका
छाउनीहरूमा बसोबास गरे । 11 गादका वशंका सदस्यहरू ितनीहरूका निजक बाशानमा सलकासम् मै बसकेा िथए । 12 योएल
ितनीहरूका अगवुा िथए । शापाम दो ो िथए । अिन बाशानमा यानै र शाफात । 13 ितनीहरूका पखुार्का प रवारहरूको
आधारमा ितनीहरूका आफन्तहरू िमखाएल, मशलु् लाम, शबेा, योरै, यकान, जीआ र एबरे— जम् मा सात जना िथए । 14 यी
मािथ नाउँ ले खएका हरू अबीहलेका सन्तानहरू िथए, र अबीहले हूरीका छोरा िथए । हूरी यारोहका छोरा िथए । यारोह
िगलादका छोरा िथए । िगलाद िमखाएलका छोरा िथए । िमखाएल यशीशकैा छोरा िथए । यशीशै यहदोका छोरा िथए । यहदो
बजूका छोरा िथए । 15 गनुीका छोरा अब् दीएलका छोरा अही ितनीहरूका िपताका प रवारका म ु खया िथए । 16 ितनीहरू
िगलादमा, बाशान र त् यसका नगरहरूमा, र शारोनका सबै खकर् हरू फै लएका िसमानासम् मै बस् थे । 17 यी सबै यहूदाका राजा
योताम र इ ाएलका राजा यारोबामका राज् य गरेको समयमा वशंा मको सचूीमा ले खएका िथए । 18 रूबनेीहरू, गादीहरू र
मनश् शकेो आधा कुलका य को िन म् त ता लम ाप् त ४४,७६० िसपाहीहरू िथए, जसले ढाल र तरवार बोक् थ,े र धन ु तान् न सक् थे
। 19 ितनीहरूले ह ीहरू, यतरू, नापीश र नोदाबलाई आ मण गरे । 20 उनीहरूको िवरु लडाइँ गनर् ितनीहरूले परमशे् वरबाट
सहायता पाए । यसरी ह ीहरू र उनीहरूसगँ भएका सबै परािजत भए । इ ाएलीहरूले उनीहरूको िवरु लडाइँमा सहायताको
िन म् त आफ् ना परमशे् वरलाई पकुारा गरे र उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, िकनकी ितनीहरूले उहाँमािथ आफ् नो भरोसा
राखे । 21 उनीहरूका गाईवस् त,ु पचास हजार ऊँट, दईु लाख पचास हजार भडेा, दईु हजार गधा, र एक लाख जना मािनसलाई
कब् जा गरे । 22 अरू धरैे जना मा रए, िकनभने यो य ु परमशे् वरबाट भएको िथयो । ितनीहरू कैदमा नगरेसम् म ितनीहरू त् यही
दशेमा बसोबास गरे । 23 मनश् शकेा आधा कुल बाशानदे ख बाल-हमे न र सनेीरसम् म (अथार्त ् हमे न पवर्त) बसोबास गरे ।
24 ितनीहरूका िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू यी नै िथएः एपरे, ियशी, एलीएल, अ ीएल, यिमर्या, होदिबया र यहदीएल
। ितनीहरू वीर मािनसहरू र ख्यात मािनसहरू अिन ितनीहरूका प रवारका म ु खयाहरू िथए । 25 तर ितनीहरू आफ् ना
पखुार्हरूका परमशे् वर ित िवश् वासयोग्य भएनन ् । बरु, ितनीहरूले त् यस दशेका मािनसहरूका दवेताहरूको पजुा गरे, जसलाई
परमशे् वरले ितनीहरूका साम ु नाश गन ुर्भएको िथयो । 26 इ ाएलका परमशे् वरले अश् शरूका राजा पलूलाई (जसलाई अश् शरूका
राजा ितग् लत-िपलसेरे पिन भिनन्थ्यो) उक् साउनभुयो । उनले रूबने, गाद र मनश् शकेा आधा कुलका मािनसहरूलाई कैदमा लगे
। उनले ितनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा र गोजान नदीका िकनारमा लग,े जाहाँ ितनीहरू आजको िदनसम् म छन ्।

6
1 लवेीका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी िथए । 2 कहातका छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए

। 3 अ ामका छोराछोरी हारून, मोशा र िम रयम िथए । हारूनका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार िथए ।
4 एलाजार पीनहासका िपता भए, र पीनहास अबीशकूा िपता भए । 5 अबीश ू बकु् कीका िपता भए, बकु् की उज् जीका िपता
भए । 6 उज् जी जरयाहका िपता भए, जरयाह मरायोतका िपता भए । 7 मरायोत अमयार्हका िपता भए, र अमयार्ह अहीतबूका
िपता भए । 8 अहीतबू सादोकका िपता भए, र सादोक अहीमासका िपता भए । 9 अहीमास अजयार्हका िपता भए, र अजयार्ह
योहानानका िपता भए । 10 योहानान अजयार्हका िपता भए, जसले यरूशलमेमा सोलोमनले बनाएको परम भकुो म न् दरमा
सवेा गरे । 11 अजयार्ह अमयार्हका िपता भए, र अमयार्ह अहीतबूका िपता भए । 12 अहीतबू सादोकका िपता भए, र सादोक
शल् लमूका िपता भए । 13 शल् लमू िह ल् कयाहका िपता भए, र िह ल् कयाह अजयार्हका िपता भए । 14 अजयार्ह सरायाहका
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िपता भए, र सरायाह यहोसादाकका िपता भए । 15 परम भलुे यहूदा र यरूशलमेलाई नबकूदनसेरको हातबाट िनवार्सनमा
लजैाँदा यहोसादाक पिन कैदमा लिगए । 16 लवेीका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी िथए । 17 गशे नका छोराहरू लब् नी
र िशमी िथए । 18 कहातका छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए । 19 मरारीका छोराहरू महली र मशूी िथए
। आ-आफ् ना पखुार्अनसुार ले खएका लवेीका वशंहरू यी नै हुन ्। 20 गशे नका सन् तानहरू: ितनका छोरा लब् नी िथए ।
लब् नीका छोरा यहेाथ ितए । ितनका छोरा िजम् माह िथए । 21 ितनका छोरा योआ िथए । ितनका छोरा इ ो िथए । ितनका

छोरा जरेह ितए । ितनका छोरा यातरै िथए । 22 कहातका सन् तानहरूः ितनका छोरा अम् मीनादाब िथए । ितनका छोरा कोरह
िथए । ितनका छोरा अस् सीर िथए । 23 ितनका छोरा एल् काना िथए । ितनका छोरा एब् यासाप िथए । ितनका छोरा अस् सीर
िथए । 24 ितनका छोरा तहत िथए । ितनका छोरा उरीएल िथए । ितनका छोरा उ ज् जयाह िथए । ितनका छोरा शौल िथए
। 25 एल् कानाका छोराहरू अमास,ै अहीमोत, 26 अिन एल् काना नाउकँो एक जना छोरा, ितनका छोरा सोफै, ितनका छोरा
नहत, 27 ितनका छोरा एलीआब, ितनका छोरा यरोहाम, ितनका छोरा एल् काना िथए । 28 शमएूलका छोराहरू जठेा योएल
र कान् छा अिबया िथए । 29 मरारीका छोरा महली िथए । ितनका छोरा लब् नी िथए । ितनका छोरा िशमी िथए । ितनका
छोरा उज् जाह िथए । 30 ितनका छोरा िशमअे िथए । ितनका छोरा ह ग् गयाह िथए । ितनका छोरा असायाह िथए । 31 सन् दकू
परम भकुो म न् दरमा राखपेिछ सङ्गीतको िजम् मा लनलाई दाऊदले िनय ु गरेका मािनसहरू यी नै हुन ्। 32 सोलोमनले
यरूशलमेमा परम भकुो म न् दर नबनाएसम् म पिव वासस् थान, अथार्त ्भटे हुने पालको साम ु ितनीहरूले सङ्गीत गाएर सवेा गरे
। ितनीहरूलाई िदइएको िनदशनहरू अनसुार ितनीहरूले आफ्नो कतर् िनवार्ह गरे । 33 आ-आफ् ना छोराहरूसगँ सवेा गनहरू
यी नै िथए । कहातीहरूबाट सङ्गीतकार हमेान आए । ितनका पखुार् यी नै िथएः हमेान योएलका छोरा िथए । योएल शमएूलका
छोरा िथए । 34 शमएूल एल् कानाका छोरा िथए । एल्काना यरोहामका छोरा िथए । यरोहाम एलीएलका छोरा िथए । एलीएल
तोहका छोरा िथए । 35 तोह सपूका छोरा िथए । सपू एल् कानाका छोरा िथए । एल्काना महतका छोरा िथए । महत अमासकैा
छोरा िथए । अमासै एल् कानाका छोरा िथए । 36 एल्काना योएलका छोरा िथए । योएल अजयार्हका छोरा िथए । अजयार्ह
सपन् याहका छोरा िथए । 37 समपन्याह तहतका छोरा िथए । तहत अस् सीरका छोरा िथए । अस्सीर एब् यासापका छोरा िथए ।
एब् यासाप कोरहका छोरा िथए । 38 कोरह ियसहारका छोरा िथए । ियसहार कहातका छोरा िथए । कहात लवेीका छोरा िथए
। लवेी इ ाएलका छोरा िथए । 39 हमेानका सहयोगी आसाप िथए, जो ितनको दायाँतफर् खडा रहन् थे । आसाप बरेेक् याहका
छोरा िथए । बरेेक्याह िशमअेका छोरा िथए । 40 िशमअे िमखाएलका छोरा िथए । िमखाएल बासयेाहका छोरा िथए । बासयेाह
म ल् कयाहका छोरा िथए । 41 म ल्कयाह एत् नीका छोरा िथए । एत् नी जरेहका छोरा िथए । जरेह अदायाहका छोरा िथए ।
42 अदायाह एतानका छोरा िथए । एतान िजम् माहका छोरा िथए । िजम्माह िशमीका छोरा िथए । 43 िशमी यहतका छोरा िथए
। यहत गशे नका छोरा िथए । गशे न लवेीका छोरा िथए । 44 हमेानका बायाँतफर् ितनका सहयोगीहरू मरारीका छोराहरू िथए ।
ितनीहरूमा कीशीका छोरा एतान िथए । कीशी अब् दीका छोरा िथए । अब्दी मल् लकूका छोरा िथए । 45 मल्लकू हशब् याहका
छोरा िथए । हशब्याह अमस् याहका छोरा िथए । अमस्याह िह ल् कयाहका छोरा िथए । 46 िह ल्कयाह अम्सीका छोरा िथए
। अम्सी बानीका छोरा िथए । बानी शमेरेका छोरा िथए । 47 शमेरे महलीका छोरा िथए । महली मशूीका छोरा िथए । मशूी
मरारीका छोरा िथए । मरारी लवेीका छोरा िथए । 48 ितनीहरूका सहयोगी लवेीहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा भएको पिव
वासस् थानका सबै कामको िजम्मा िदइयो । 49 हारून र ितनका सन् तानहरूले वदेीमा होमब लहरू, अिन महापिव स्थानमा
हुने सबै कायर्को िन म्त धपू वदेीमा भटेीहरू चढाए । यी भटेीहरू इ ाएलका पापका लािग ाय श् चत गनर्लाई परमशे् वरका
दास मोशाका आज्ञाअनसुार यी सबै भटेीहरू चढाइए । 50 हारूनका सन् तान िनम् नानसुार िचिनन्थःे हारूनका छोरा एलाजार
िथए । एलाजारका छोरा पीनहास िथए । पीनहासका छोरा अबीश ू िथए । 51 अबीशकूा छोरा बकु् की िथए । बकु् कीका छोरा
उज् जी िथए । उज् जीका छोरा जरयाह िथए । 52जरयाहका छोरा मरायोत िथए । मरायोतका छोरा अमयार्ह िथए । अमयार्हका
छोरा अहीतबू िथए । 53 अहीतबूका छोरा सादोक िथए । सादोकका छोरा अहीमास िथए । 54 हारूनका सन् तानको कहाती
वशंलाई तोकेर िदएको इलाकामा ितनीहरूका स्थानहरू यी नै हुन ्(िकनभने पिहलो िच ा कहातीहरूलाई नै परेको िथयो) ।
55 उनीहरूले ितनीहरूलाई यहूदाको दशेमा भएको हे ोन र त् यसका खकर् हरू िदए, 56 तर त् यस सहरका खतेबारी र त् यसका
गाउहँरूचािहं ितनीहरूले यपनु् नकेा छोरा कालबेलाई िदए । 57 हारूनका सन् तानहरूलाई ितनीहरूले हे ोन (शरणस् थानको
सहर) र लब् ना, य ीर, र एश् तमोका खकर् हरूसिहत, 58 खकर् हरूसिहत हीलन र खकर् हरूसिहत दबीर पिन िदए । 59 अिन
ितनीहरूले हारूनका सन्तानलाई खकर् हरूसिहत आशानका साथै खकर् हरूसिहत य ु ा र बथे-शमशे िदए । 60 अिन बने् यामीनको
कुलबाट ितनीहरूले खकर् हरूसिहत गबेा, खकर् हरूसिहत आलमेते, खकर् हरूसिहत अनातोत िदए । ितनीहरूका सहरहरू जम् मा
ते वटा िथए । यी सहरहरू कहातीका ते वशंहरू माझमा बाँिडयो । 61 कहातका बाँकी सन् तानहरूलाई मनश् शकेो आधा
कुलबाट दश वटा सहरहरू बाँिडयो । 62 गशे नका सन् तानहरूलाई ितनीहरूका वशंहरूमा इस् साखार, आशरे, नप् ताली र
बाशानमा भएको मनश् शकेा कुलबाट ते वटा सहरहरू िदइयो । 63 मरारीका सन् तानहरूलाई ितनीहरूका वशंअनसुार रूबने,
गाद र जबलूनूका कुलबाट बा सहरहरू िदइए । 64 यसरी इ ाएलीहरूले लवेीहरूलाई यी सहरहरू ितनका खकर् हरूसिहत
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िदए । 65 मािथ उल्लखे ग रएका सहरहरू यहूदा, िशिमयोन र बने् यामीनका कुलहरूबाट िच ाको माध्यमबाट ितनीहरूलाई
िदइयो । 66 कहातीका केही वशंहरूलाई ए ाइमको कुलबाट सहरहरू िदइए । 67 ितनीहरूलाई ए ाइमको पहाडी दशेमा
शकेमका खकर् हरूसिहत (शरणस् थानको सहर) गजेरेका खकर् हरूसिहत, 68 खकर् हरूसिहत योक् माम र खकर् हरूसिहत बथे-
होरोन, 69 खकर् हरूसिहत अय् यालोन र खकर् हरूसिहत गात- रम् मोन िदइयो । 70 मनश् शकेो आधा कुलले खकर् हरूसिहत
आनरे र खकर् हरूसिहत िबलाम कहातीका बाँकी वशंहरूलाई िदए । यी जिमनहरू बाँकी कोहाती वशंका सम्पि बने ।
71 गशे नीहरूलाई मनश् शकेा आधा कुलबाट खकर् हरूसिहत बाशानमा भएको गोलान र खकर् हरूसिहत अस् तारोत िदए ।
72 इस् साखारको कुलले खकर् हरूसिहत केदशे, खकर् हरूसिहत दाबरत, 73 खकर् हरूसिहत रामोत र खकर् हरूसिहत अनमे िदए ।
74 इस्साखारले आशरेको कुलबाट खकर् हरूसिहत माशाल, खकर् हरूसिहत अब् दोन, 75खकर् हरूसिहत हूकोक र खकर् हरूसिहत
रहोब ाप् त गरे । 76 ितनीहरूले नप् तालीको कुलबाट खकर् हरूसिहत गालीलको केदशे, खकर् हरूसिहत हम् मोन र खकर् हरूसिहत
िकयार्तमै, ाप् त गरे । 77 मरारीका बाँकी सन् तानहरूले जबलूनूको कुलबाट खकर् हरूसिहत योक् माम, कतर्ह, रम् मोनो र
खकर् हरूसिहत तबोर ाप् त गरे, 78 अिन यदर्न पा र यरीहोको पवूर्प रूबनेको कुलबाट मरुभिूममा भएको बसेरे, यहसाह,
79 खकर् हरूसिहत कदमेोत र खकर् हरूसिहत मपेात, 80 लवेीहरूले गादको कुलबाट खकर् हरूसिहत िगलादमा भएको रामोत,
खकर् हरूसिहत महनोम, 81 खकर् हरूसिहत हशे् बोन र खकर् हरूसिहत याजरे ाप् त गरे ।

7
1 इस् साखारका चार छोराहरू तोला, पवूा, याशबू र िश ोन िथए । 2 तोलाका छोराहरू उज् जी, रपायाह, यरीएल, यहम,ै

ियब् साम र शमएूल िथए । तोलाका सन्तानबाट ितनीहरू आ-आफ्ना िपताहरूका घरानाहरूका मु खयाहरू िथए, र आफ्ना
पसु्ताका िबचमा ितनीहरू श शाली यो ाहरूका रूपमा सचूीकृत िथए । दाऊदको समयमा ितनीहरूको सखं् या २२,६०० िथयो ।
3 उज् जीका छोरा ियज् यिह िथए । ियज् यिहका छोराहरू िमखाएल, ओबिदया, योएल र ियश् याह िथए । यी पाँच जना सबै वशंका
म ु खयाहरू िथए । 4 ितनीहरूका साथै ितनीहरूसगँ पखुार्का वशंअनसुार य ु गनर्लाई छि स हजार यो ाहरू िथए, िकनकी
ितनीहरूका धरैे पत् नीहरू र छोराहरू िथए । 5 इस् साखारका सबै वशंबाट ितनीहरूका आफन्तहरू यो ाहरू िथए र ितनीहरूका
वशंमा सचूीकृत भएअनसुार ितनीहरूका सङ् ख् या जम् मा सतासी हजार यो ा िथए । 6 बने् यामीनका ितन जना छोराहरू बलेा,
बकेेर र यदेीएल िथए । 7 बलेाका पाँच छोराहरू यसम् बोन, उज् जी, उज् जीएल, यरीमोत र ईरी िथए । ितनीहरू िसपाहीहरू र
आ-आफ्ना िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू िथए । ितनीहरूका पखुार्का वशंमा सचूीकृत भएअनसुार ितनीहरूका यो ाहरूको
सखं् या २२,०३४ िथयो । 8बकेेरका छोराहरू जमीरा, योआश, एलीएजर, एल् योएन,ै ओ ी, यरेमोत, अिबया, अनातोत र आलमेते
िथए । यी सबै ितनका छोराहरू िथए । 9 ितनीहरूका पखुार्का घरानाहरूका मु खयाहरूको वशंहरू र यो ाहरू सङ् ख् या २०,२०० र
िथए । 10 यदेीएलका छोरा िबल् हान िथए । िबल् हानका छोराहरू यऊेश, बने् यामीन, एहूद, केनाना, जतेान, तश श र अहीशहर
िथए । 11 यी सबै यदेीएलका छोराहरू िथए । ितनीहरूको वशंको सचूीमा १७,२०० घरानाका म ु खयाहरू र सिैनक सवेाको
िन म्त यो ाहरू िथए । 12 (शपु् पीहरू र हुप् पीहरू इरका छोराहरू िथए, र हुशीहरू अहरेका छोराहरू िथए ।) 13 नप् तालीका
छोराहरू यहसले, गनुी, यसेरे र िशल् लमे िथए । यी िबल् हाका नाितहरू िथए । 14 मनश् शकेा अ ीएल नाम गरेका छोरा िथए,
जसलाई अरामी उपपत् नीले जन्माएकी िथइन ्। ितनले पिन िगलादका िपता माकीरलाई जन् माइन ्। 15 माकीरले हुप् पीहरू र
शपु् पीहरूबाट एउटी पत् नी ल्याए । माकीरकी बिहनीको नाउँ माका िथयो । मनश्शकेा अकार् सन्तानको नाउँ सलोफाद िथयो,
जसका छोरीहरू मा िथए । 16 माकीरकी पत् नी माकाले एउटा छोरो जन्माइन ्र ितनको नाउँ ितनले परेेश रा खन ्। ितनका
भाइको नाउँ शरेेश िथयो, र ितनका छोराहरू ऊलाम र राकेम िथए । 17ऊलामका छोरा बदान िथए । मनश् शकेा नाित माकीरका
छोरा िगलादका सन् तानहरू यी नै िथए । 18 िगलादकी बिहनी हम् मोलकेेतले ईशोद, अबीएजरे र महलाल लाई जन्माइन ् ।
19शमीदाका छोराहरू अिहयन, शकेम, लखी र अनीआम िथए । 20 ए ाइमका सन्तानहरू यस कार िथएः ए ाइमका छोरा
शतूहेल िथए । शतूहेलका छोरा बरेेद िथए । बरेेदका छोरा तहत िथए । तहतका छोरा एलादा िथए । एलदका छोरा छोरा तहत
िथए । 21 तहतका छोरा जाबाद िथए । जाबादका छोरा शतूहेल िथए । (एसरे र एलादलाई चािहं गातका मिनसहरूका गाईबस् त ु
लटु्न जाँदा त् यहाँका आिदवासीले मारे ।) 22 ितनीहरूका िपता ए ाइमले ितनीहरूको िन म्त धरैे िदनसम्म शोक गरे, र ितनका
दाजभुाइ ितनलाई सान्त्वना िदन आए । 23 ितनले आफ् नी पत् नीिसत सहवास गरे । ितनी गभर्वती भइन ्र एउटा छोरा जन् माइन ्
। त् यसको नाउँ ए ाइमले बरीआ राख,े िकनभने ितनको प रवारमा दःुख आएको िथयो । 24 ितनकी छोरी शरेाह िथइन,् जसले
तल् लो र मािथल् लो बथे-होरोन अिन उज् जने-शरेाह बनाइन ्। 25 ितनका छोरा रपाह िथए । रपाहका छोरा रेशपे िथए । रेपशेका
छोरा तलेह िथए । तलेहका छोरा तहन िथए । 26 तहनका छोरा लादान िथए । लादानका छोरा अम् मीहूद िथए । अम्मीहूदका
छोरा एलीशामा िथए । 27 एलीशामाका छोरा ननू िथए । ननूका छोरा यहोश ू िथए । 28 ितनीहरूका सम्पि र बसोबास गरेका
ठाउँहरू बथेले र त् यसका व रपरीका गाउहँरू िथए । ितनीहरू पवूर्मा नारान, प श् चममा गजेरे र त् यसका बस् तीहरू, र शकेम र
त् यसका बस् तीहरू अय् याह र त् यसका बस् तीहरूसम् म फै लए । 29 मनश् शकेो िसमानामा बथे-शान र त् यसका गाउहँरू, तानाक
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र त् यसका गाउहँरू, मिगछो र त् यसका गाउहँरू र दोर र त् यसका गाउहँरू िथए । यी नगरहरूमा इ ाएलका छोरा योसफेका
सन् तानहरू बसोबास गरे । 30 आशरेका छोराहरू ियम् ना, ियश् वा, ियश् वी र बरीआ िथए । ितनीहरूकी बिहनी सरेह िथइन ्।
31 बरीआका छोराहरू हबेरे र िबजतका िपता मल् कीएल िथए । 32 हबेरेका छोराहरू यप् लते, शोमरे र होताम िथए । ितनीहरूकी
बिहनी शअू िथइन ्। 33 यप् लतेका छोराहरू पासक, िबम् हाल र अश् वात िथए । ियनीहरू यप्लतेका सन्तान िथए । 34 यप्लतेका
भाइ शोमरेका छोराहरू अही, रोहगा, हूब् बा र अराम िथए । 35 शोमरेका भाइ हलेमेका छोराहरू सोपह, ियम् न, शलेशे र
आमाल िथए । 36 सोपहका छोराहरू सहू, हनपरे, शआूल, बरी, िय ाह, 37 बसेरे, होद, शामा, िशल् शा, िय ान र बीरा िथए ।
38 यतेरेका छोराहरू यपनु् न,े िपस् पा र अरा िथए । 39 उल् लाका छोराहरू आरा, हन् नीएल र रिसया िथए । 40 यी सबै आशरेका
सन् तानहरू िथए । ितनीहरू वशं पखुार्हरू, िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू, िविशष् ट मािनसहरू, यो ाहरू, र अगवुाहरूका
मु खया िथए । ितनीहरूको वशंावलीको सचूीअनसुार सनेाको लािग योग्य मािनसहरूको सखं् या छिबस हजार िथयो ।

8
1 बने् यामीन पाँच छोराहरूमा जठेा बलेा, अश् बले, अहरह, 2 नोहा र रफाका िथए । 3 बलेाका छोराहरू अ ार, गरेा,

अबीहूद, 4 अबीश,ू नामान, अहोह, 5 गरेा, शपपूान र हुराम िथएन । 6 एहूदका सन् तानहरू जो मानहतमा बसाइँ सनर् बाध्य
पा रएका गबेाका बािसन् दाहरूका पखुार्का घरानाहरूका मु खयाहरू िय नै िथए: 7 नामान, अिहयाह र गरेा । गरेाले ितनीहरूलाई
सन बलेामा डोर् याएका िथए । ितनी उज् जा र अहीहूदका िपता िथए । 8 आफ् ना पत् नीहरू हुशीम र बारािसत सम् बन् ध-िबच् छेद
गरेपिछ मोआब दशेमा सहरेम छोराछोरीका िपता बने । 9 सहरेम आफ् नी पत् नी होदशेबाट योबाब, िसिबअ, मशेा, मल् काम,
10 यसू, सािकया र िममार्का िपता बने । आ-आफ्ना िपताका घरानाहरूका मु खहरू, अथार्त ् ितनका छोराहरू िय नै िथए ।
11 ितनी हुशीमबाट पिहले नै अबीतबू र एल् पालका िपता भइसकेका िथए । 12 एल् पालका छोराहरू एबरे, िमशाम र शमेदे िथए
(जसले ओनो र लोदोलाई ती व रप रका गाउहँरूसिहत िनमार्ण गरे) । 13 बरीआ र शमेा पिन त् यहाँ िथए । ितनीहरू गातका
बािसन् दाहरूलाई िनकालरे अय् यालोनमा बस् नहेरूका िपताहरूका घारानाका म ु खयाहरू िथए । 14बरीआका छोराहरू िय नै िथएः
अिहयो, शाशक, यरेमोत, 15जबिदयाह, आराद, एदरे, 16 िमखाएल, ियश् पा र योहा बरीआका छोराहरू िथए । 17 एल्पालका
छोराहरू िय नै िथएः जबिदयाह, मशलु् लाम, िहज् की, हबेरे, 18 ियश् मरै, ियज् लीअ, र योबाब िथए । 19 िशमीका छोराहरू िय नै
िथएः याकीम, िज ी, जब् दी, 20 एलीएन,ै िसल् लत,ै एलीएल, 21 अदायाह, बरायाह र िश ात िथए । 22 शाशकका छोराहरू
िय नै िथएः ियश् पान, एबरे, एलीएल, 23 अब् दोन, िज ी, हानान, 24 हनन् याह, एलाम, अन् तोितयाह, 25 ियपिदया र पनएूल
। 26 यरोहामका छोराहरू िय नै िथएः शम् शरै, सहयार्ह, अतल् याह, 27 यारेश् याह, ए लया र िज ी । 28 ियनीहरू आ-आफ्ना
िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू र यरूशलमेमा बस् नहेरूका मखु् य मािनसहरू िथए । 29 िगबोनका िपता यीएलचािहं िगबोनमा
बस् थ,े ितनकी पत् नीको नाउँ माका िथयो । 30 ितनका जठेा छोरा अब् दोन, ितनीपिछ सरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 31 गदोर,
अिहयो, र जकेेर, िथए । 32 यीएलका अकार् छोरा िमक् लोत िथए, जो िशमाहका िपता भए । ितनीहरू पिन यरूशलमेमा आफ् ना
आफन्तहरूका निजक बस् थे । 33 नरे कीशका िपता िथए । कीश शाऊलका िपता िथए । शाऊल जोनाथन, मल् कीशअू,
अबीनादाब र एश् बालका िपता िथए । 34 जोनाथनका छोरा मरीब् बाल िथए । मरीब्बाल मीकाका िपता िथए । 35 मीकाका
छोराहरू पीतोन, मलेके, तारे र आहाज िथए । 36 आहाज यहोअदाका िपता बने । यहोअदा आलमेते, अज् मावते र िज ीका
िपता िथए । िज ी मोसका िपता िथए । 37 मोस िबनकेा िपता िथए । िबने रफाहका िपता िथए । रफाह एलासाका िपता िथए ।
एलासा आसलेका िपता िथए । 38 आसलेका छ छोराहरू िथएः अ ीकाम, बोकरू, इश् माएल, शायार्ह, ओबिदया र हानान ।
यी सबै आसलेका छोराहरू िथए । 39 ितनका भाइ एशकेका छोराहरू जठेा ऊलाम, मािहला यऊेश र कान् छा एलीपलेते िथए
। 40 ऊलामका छोराहरू यो ाहरू र धनधुार्रीहरू िथए । ितनीहरूका धरैे , जम् मा १५० जना छोराहरू र नाितहरू िथए । यी सबै
जना बने् यामीनका सन् तानहरू िथए ।

9
1 यसरी सरा इ ाएलको वशंा मको लखे रा खयो । ती इ ाएलका राजाहरूका पसु्तकमा ले खए । यहूदाचािहं आफ् नो

पापले गदार् कैद गरेर बिेबलोनमा लिगयो । 2 सहरहरूमा सबभैन् दा पिहले बसोबास गनचािहं कोही इ ाएलीहरू, पजुारीहरू,
लवेीहरू र म न् दरका सवेकहरू िथए । 3 यहूदा, बने् यामीनी, ए ाइम र मनश् शकेा केही सन्तानहरू यरूशलमेमा बसोबास गरे
। 4 बसोबास गनहरूमा अम् मीहूदका छोरा उत,ै जो ओ ीका छोरा, जो इ ीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो यहूदाका छोरा
फारेसका सन् तानमध्ये एक जना िथए । 5शीलोनीहरूमा जठेा छोरा असायाह र ितनका छोराहरू िथए । 6जरेहाका सन्तानहरूमा
यीएल पिन िथए । ितनीहरूका सन्तानहरूको सखं्या ६९० िथयो । 7 बने् यामीनका सन्तानहरूमा मशलु्लामका छोरा सल्ल,ु जो
होदिबयाका छोरा, जो हस् सनेअूका छोरा िथए । 8 यरोहामका छोरा िय ब् नयाह; उज् जीका छोरा एलाह, जो िम ीका छोरा
िथए, अिन मशलु् लाम, जो शपत् याहका छोरा, जो रूएलका छोरा, जो ियबिनयाका छोरा िथए । 9 वशंाव मको सचूीमा
ले खएका ितनीहरूका आफन्तहरूको सङ् ख् या ९५६ जना िथए । यी सबै मािनसहरू आ-आफ् ना िपताका घरानाहरूका िन म् त
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मु खयाहरू िथए । 10 यदायाह, यहोयारीब, र याकीन पजुारीहरू िथए । 11 िह ल् कयाहका छोरा अजयार्ह, जो मशलु् लामका
छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो अहीतबूका छोरा, जसले परमशे् वरको म न् दरको िजम् मवेारी पाएका िथए
। 12 अदायाह, जो यरोहामका छोरा, जो पशहूरका छोरा, जो म ल् कयाहका छोरा िथए । अिन मास,ै जो अदीएलका छोरा,
जो यहजरेाका छोरा, जो मशलु् लामका छोरा, जो मिशलमेीतका छोरा, जो इम् मरेका छोरा िथए । 13 आफ् ना िपताका घरका
म ु खयाहरू भएका ितनीहरूका आफन्तहरू १,७६० जना िथए । ितनीहरू परमशे् वरका भवनको सवेासम् बन् धी काम गनर्लाई
योग् यका मािनसहरू िथए । 14 लवेीहरूमा शमायाह, जो हश् शबूका छोरा, जो अ ीकामका छोरा, जो हशब् याहका छोरा,
जो मरारीका सन् तानमध् यकेा िथए । 15 बक्बक् कर, हारेश, गालाल अिन म न् याह, जो मीकाका छोरा जो िज ीका छोरा,
जो आसापका छोरा पिन िथए । 16 अिन ओबिदया, जो शमायाहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदतूनूका छोरा िथए
। अिन बरेेक् याह, जो आसाका छोरा, जो एल् कानाका छोरा जो नतोपातीहरूका गाउहँरूमा बस् थे । 17 शल् लमू, अक् कूब,
तल् मोन, अहीमन र ितनीहरूका भाइहरू ढोकेहरू िथए । ितनीहरूका अगवुा शल् लमू िथए । 18 यस अिग ितनीहरू लवेीका
सन् तानहरूका छाउनीका िन म् त राजाको पवूर्प को मलू ढोकामा रक्षकहरू िथए । ितनीहरू लवेीहरूको छाउनीका ारपालहरू
िथए । 19 शल् लमू, जो कोरेका छोरा, जो एब् यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा िथए, र ितनका िपताका घरानाबाट ितनका
आफन्तहरू, कोरहीहरूले सरुक्षा सवेाका िजम् मवेारी पाएका िथए । ितनीहरूका पखुार्हरूले परम भकुो छाउनीको सरुक्षा गरेझैं
ितनीहरूले पालको ढोकाको सरुक्षा गरे, र ितनीहरूले वशे ारको पिन सरुक्षा गरे । 20 पिहले एलाजारका छोरा पीनहास
ितनीहरूका िनरीक्षक िथए, र परम भु ितनीसगँ हुनहुुन् थ् यो । 21 मशेलेमे् याहका छोरा जक रया म न् दरको वशे ार, “भटे हुने
पाल” का रक्षक िथए । 22 वशे ारका रक्षक हुनलाई चिुनएका सबै जनाको सखं् या २१२ िथयो । ितनीहरूका नाउहँरू आ-
आफ्ना गाउकँा मािनसहरूको सचूीमा ले खएका िथए । दाऊद र दश शमएूलले ितनीहरूलाई आफ् नो भरोसाको ओहदाहरूमा
िनय ु गरेका िथए । 23 यसलैे ितनीहरू र ितनीहरूका सन् तानले परम भकुो भवन अथार्त ्भटे हुने पालको मलू ढोकाहरूको
सरुक्षा गरे । 24 ती ढोकाका सरुक्षा गनहरूलाई पवूर्, प श् चम, उ र, दिक्षण, चारैितर रा खएको िथयो । 25 आफ् ना गाउहँरूमा
बस् ने ितनीहरूका दाजभुाइ एक पल् टमा सात िदनका लािग पालपैालो आउँथे । 26 तर ढोकाका सरुक्षा गनमध् यकेा चार जना
लवेी अगवुाहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा भएका कोठाहरू र भण् डारहरूका सरुक्षा गन िजम् मवेारी िदइयो । 27 ितनीहरू
परमशे् वरको भवनमा आ-आफ् ना िजम् मवेारीको ठाउँमा नै रात िबताउँथ,े िकनकी त्यसको सरुक्षा गन ुर् ितनीहरूको िजम्मवेारी
िथयो । ितनीहरूले हरेक िबहान त्यसलाई खोल्थे । 28 ितमध् ये कोहीले म न् दरका सामानहरूको िजम्मवेार िथए । सरसामान
िभ ल् याउदँा र बािहर लजैाँदा ितनीहरूले ित गणना गथ । 29 ितमध् ये कोहीचािहं पिव सामानहरू, अन्य सामानहरू र
पीठो, दाखम , तले, धपू र मसलाजस्ता सामानका रेखदखे गनर् ख टइएका िथए । 30 पजुारीहरूका छोराहरूमध् ये कसलैे
मसला िमसाउँथे । 31 कोरही शल् लमूका जठेा छोरा लवेी मि त् याहको भटेीका रोटीहरू तयार गन कामका िनरीक्षक िथए
। 32 ितनीहरूका दाजभुाइहरूमध्ये कोही, कोहातीहरूका सन्तानहरू, हरेक शबाथ-िदनमा उप स् थितका रोटीहरू तयार पान
कामका िनरीक्षकहरू िथए । 33 गायकहरू र लवेीहरूका िपताका घरानाका म ु खयाहरू आ-आफ्ना कामहरू नभएका बलेामा
म न्दरका कोठाहरूमा बस्थ,े िकनभने ितनीहरूले िदन-रात ितनीहरूलाई स ु म्पएको काम गन ुर्पथ्य । 34 ती सबै जना आफ् ना
वशंा मको सचूीमा ले खएका लवेी घरानाका मखु् य मािनसहरू िथए । ितनीहरू यरूशलमेमा बस् थे । 35 िगबोनका िपता यीएल
िगबोनमा बस् थ,े जसकी पत् नीको नाउँ माका िथयो । 36 ितनका जठेा छोरा अब् दोन, अिन ितनका छोराहरू सरू, कीश, बाल,
नरे, नादाब, 37 गदोर, अिहयो, जक रया र िमक् लोत िथए । 38 िमक् लोत िशमामका िपता िथए । ितनीहरू पिन यरूशलमेमा
आफ् ना दाजभुाइको निजकै बस् थे । 39 नरे कीशका िपता िथए । कीश शाऊलका िपता िथए । शाऊल जोनाथन, मल् कीशअू,
अबीनादाब र एश् बालका िपता िथए । 40 जोनाथनका छोरा मरीब् बाल िथए । मरीब्बाल मीकाका िपता िथए । 41 मीकाका
छोराहरू पीतोन, मलेके, तहरै र आहाज िथए । 42 आहाज यादाहका िपता िथए । यादाह आलमेते, अज् मावते र िज ीका िपता
िथए । िज ी मोसका िपता िथए । 43 मोस बनेकेा िपता िथए । बनेे रपायाहका िपता िथए । रपायाह एलासाका िपता िथए ।
एलासा आसलेका िपता िथए । 44आसलेका छ जना छोराहरू अ ीकाम, बोकरू, इश् माएल, शायार्ह, ओबिदया र हानान िथए
। यी सबै आसलेका छोराहरू िथए ।

10
1 यित बलेा प लश् तीहरूले इ ाएलको िवरु मा य ु गरे । इ ाएलका हरेक मािनस प लश् तीहरूको सामबुाट भागे र िगल् बो

डाँडामा मरे । 2 प लश् तीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूलाई निजकैबाट खदेे । प लश्तीहरूले ितनका छोराहरू जोनाथन,
अबीनादाब र मल् कीशअूलाई मारे । 3 शाऊलको िवरु मा य ु क ठन भयो, र धनधुार्रीहरूले ितनीमािथ जाइलाग,े र उनीहरूले
ितनलाई घाइते बनाए । 4 त्यसपिछ शाऊलले आफ् नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “तरेो तरवार थतु ् र मलाई घोच ् । न ता यी
बखेतनहेरूले आउनछेन ् र मलाई दःुख िदनछेन ्।” तर ितनको हितयार बोक् नलेे त् यसो गरेन, िकनिक ऊ धरैे डराएको िथयो
। यसलैे शाऊलले आफ्नो तरवार थतु े र त्यसमा छेिडए । 5 जब ितनको हितयार बोक् नलेे शाऊल मरेका दखे् यो, तब ऊ पिन
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त्यसरी नै आफ् नो तरवारमा छेिडएर मर् यो । 6 यसरी शाऊल र ितनका तीन जना छोराहरू मरे, यसै गरी ितनका प रवारका सबै
जना एकैपटक मरे । 7 जब मदैानमा भएका सबै इ ाएलीले आ-आफ् ना सनेा भागकेा, अिन शाऊल र ितनका छोराहरू मरेका
दखे,े तब ितनीहरू आफ् ना सहरहरू छोडे र भागे । अिन प लश् तीहरू त् यहाँ आए र बसोबास गरे । 8 भो लपल् ट यस् तो भयो,
जब प लश् तीहरू मा रएकाहरूलाई लटु ्नलाई आए, तब उनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूलाई िगल् बो डाँडामा मरेका भे ाए
। 9 उनीहरूले ितनलाई नङ् ग् याए, ितनका टाउको र ितनका हितयारहरू लगे । त् यसपिछ उनीहरूले प लश् तीहरूको दशेका
चारैितर आफ् ना मिूतर्हरू र मािनसहरूलाई यो समाचार िदन समाचारवाहकहरू पठाए । 10 उनीहरूले ितनका हितयारहरू
आफ् ना दवेताहरूको म न् दरमा राख,े र ितनको टाउको चािहं दागोनको म न् दरमा बाँध े । 11 जब याबशे-िगलादमा भएका सबलैे
प लश् तीहरूले शाऊललाई गरेका सबै कुरा सनु,े 12 तब शाऊल र ितनका छोराहरूका मतृ शरीर ल् याउन सबै यो ाहरू गए, र
ितनीहरूलाई याबशेमा ल् याए । ितनीहरूका हड् डीहरू त् यहाँ फँलाटको रूखमिुन गाडे र सात िदनसम् म उपवास बसे । 13 यसरी
परम भु ितको िवश् वासहीनताको कारणले शाऊल मरे । ितनले परम भकुो िनदशनहरूलाई पालन गरेनन,् तर मतृकहरूसगँ
कुराकानी गनहरूको सल्लाह लए। 14 ितनले परम भबुाट मागर्दशर्न खोजनेन,् यसलैे परम भलुे ितनलाई मान ुर्भयो र ियशकैा
छोरा दाऊदलाई राज् य समु् पनभुयो ।

11
1 त् यसपिछ सबै इ ाएल हे ोनमा दाऊदकहाँ आए र भन,े “हने ुर्होस,् हामीहरू तपाईंकै हाडनाता हौ । 2 हालमैा िबतकेा

समयमा, जब शाऊल हा ा राजा िथए, तब तपाईंले नै इ ाएलको सनेाको नतेतृ् व गन ुर्भयो । परम भु तपाईंका परमशे् वरले
तपाईंलाई यसो भन् नभुयो, ‘तैंले नै मरेा मािनस इ ाएलको रेखदखे गनछस,् र त ँ नै मरेा मािनस इ ाएलको शासक हुनछेस ्’
।” 3 त्यसलैे इ ाएलका सबै धमर्-गरुुहरू हे ोनमा दाऊद राजाकहाँ आए, र त् यहीं नै दाऊदले परम भकुो सामनु् ने ितनीहरूिसत
करार गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके गरे । यसरी शमएूल ारा घोषणा ग रएको परम भकुो वचन
परुा भयो । 4 दाऊद र सारा इ ाएल यरूशलमेमा (अथार्त ्यबसूमा) गए । यित बलेा त् यस दशेका बिसन् दा यबसूीहरू त् यहाँ िथए
। 5 यबसूका बिसन् दाहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाईं यहाँ किहल् यै आउनहुुनछैेन ।” तर दाऊदले िसयोनको िकल् ला अथार्त ्
दाऊदको सहरलाई लए । 6 दाऊदले भनकेा िथए, “यबसूीहरूलाई जोसकैुले सबभन् दा पिहले आ मण गछर् त् यो नै म ु खया
र कमान् डर हुनछे ।” यसलैे सरूयाहका छोरा योआबले सबभन् दा पिहले आ मण गरे, त्यसलैे ितनलाई मु खया बनाइयो
। 7 तब दाऊद त्यही िकल् लामा बसोबास गनर् थाले । यसलैे ितनीहरूले त् यसलाई दाऊदको सहर नामाकरण गरे । 8 टेवा
िदने गाराहरू र पछािडबाट चारैितरको पखार्लसम् म िकल् लाको व रप र ितनले सहर बनाए । योआबले चािहं बाँकी सहरको
पनुिनर्मार्ण गरे । 9 दाऊद झन ्-झन ्श शाली हुदँै गए िकनभने सवर्श मान ्परम भु ितनीिसत हुनहुुन् थ् यो । 10 इ ाएलको
िवषयमा परम भकुो वचन पालन गद दाऊदको राज् यमा ितनको साथमा ितनलाई राजा बनाउनलाई जम् मै इ ाएलसगँै िमलरे
आफूलाई सामथ् यर्वान ्दखेाउने ितनका अगवुाहरू यी नै िथए 11 दाऊदका श शाली मािनसहरूको सचूी यही होः हक् मोनी
याशोबाम अिधकारीहरूका कमान् डर िथए । ितनले एकपल् ट ितन सय जनालाई भालाले मारेका िथए । 12 ितनीपिछ अहोही
दोदकैा छोरा एलाजार िथए, जो तीन जना वीर मािनसमध् ये एक िथए । 13 ितनी दाऊदसगँ पास-दम् मीममा िथए, जहाँ जौको
एउटा खतेमा प लश् तीहरू य ु को िन म् त भलेा भए र प लश्तीहरूदे ख सनेा भाग्यो । 14 ितनीहरू खतेको िबचमा खडा भए ।
ितनीहरूले त्यसको रक्षा गरे, र प लश्तीहरूलाई काटे र परम भलुे ठूलो िवजय िदनभुएर ितनीहरूको उ ार गन ुर्भयो । 15 तब ती
ितस जना मखु् य अगवुामध् ये यी ितन जना अदलु् लामको ओडारमा भएको पहरामा दाऊद भएका ठाउँमा गए । प लश् तीहरूका
सनेा रपाईहरूको मदैानमा छाउनी हालरे बसकेा िथए । 16 त् यस बलेा दाऊदचािहं आफ् नो िकल्ला अथार्त ्एउटा गफुामा िथए,
जबकी प लश् तीहरूले बथेलहेमेमा आफ् नो छाउनी हालकेा िथए । 17 दाऊदलाई ितखार् लाकेको िथयो र ितनले भन,े “कसलैे
बथेलहेमेको मलू ढोकाको छेउमा भएको इनारबाट पानी ल्याएर िपउन िदए हुन् थ् यो!” 18 यसलैे ती तीन जना वीर मािनसले
प लश् तीहरूका सनेाको िबचबाट गएर बथेलहेमेको मलू ढोकाको छेउको इनारबाट पानी उघाए । ितनीहरूले त् यो पानी लए
र त् यो दाऊदकहाँ ल् याए, तर ितनले त् यो िपउन इन् कार गरे । बरु, ितनले त् यो परम भमुा खन् याए । 19 तब ितनले भन,े “मलैे
यसो किहले पिन नगन ुर्परोस ् ! के मलैे िय मािनसहरूको रगत िपउन,ू जसले आफ्नो जीवनलाई नै खतरामा हालकेा छन?्”
ितनीहरूले आफ्नो जीवन जो खममा पारेका हुनाल,े दाऊदले त् यो िपउन इन्कार गरे । यी तीन जना वीर मािनसका कामहरू यी
नै िथए । 20 योआबका भाइ अबीशै ती तीन जनाका मखु िथए । एकपल् ट ितनले ितन सय जनाको िवरु भालाको योग गरे
र ितनीहरूलाई मारे । ती ितन जनासगँै ितनको पिन उल् लखे ग रएको छ । 21 ितन जनामध्ये ितनलाई दोब्बर सम्मान िदइयो र
ितनीहरूका मखु भए, तापिन ितनी ितमध् यकेा एक जना भने िथएनन ्। 22 यहोयादाका छोरा बनायाह कब् सलेका वीर यो ा
िथए, जसले महान ्कामहरू गरे । ितनले मोआबका ए रएलका दईु छोरालाई मारे । ितनी एक िदन एउटा खाडलिभ गए र
िहउँ प ररहकेो बलेामा एउटा िसहंलाई मारे । 23 ितनले पाँच हात अल् गो एक जना िम ीलाई पिन मारे । त्यस िम ीको भाला
कपडा बनु् ने जलुाहाको डन् डा ज ो िथयो, तर ियनी एउटा लौरो मा लएर त्योसगँ लड ्न गए । ितनले त् यो िम ीको हातबाट
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उसकै भाला खोसे र उसको आफ् नै बालाले उसलाई मारे । 24 यहोयादाका छोरा बनायाहले यस्ता वीरताका काम गरे, र ती ितन
जनासगँ ितनको नाउँ उल् लखे ग रयो । 25 ितस जना सामान् य सनेाभन्दा बढी सम्मान ितनलाई िदइयो, तर ती तीन जना वीर
मािनसजि कै सम् मान भने ितनलाई िदइएनन ्। तापिन दाऊदले ितनलाई आफ् ना अङ्गरक्षकका िनरीक्षक तलु् याए । 26 वीर
मािनसहरूमा योआबका भाइ असाहले, बथेलहेमेका दोदकैा छोरो एल् हानान, 27 हारोरी शम् मोत, पलेोनी हलेसे, 28 तकोका
इक् केशका छोरा ईरा, अनातोतका अबीएजरे, 29 हूशाती िसब् बकै, अहोही ईल,ै 30 नतोपाती महरै, नतोपाती बानका छोरा
हलेदे, 31 बने् यामीनको िगबाका रीबकैो छोरा ईथ,ै िपरातोनी बनायाह, 32 गाश उपत् यकाका हूरै, अबार्ती अबीएल, 33 बहूरीमी
अज् मावते, शाल् बोनी एल् याहबा, 34 गीजोनी हाशमेका छोराहरू, हरारी शागकेा छोरा जोनाथन, 35 हरारी साकारका छोरा
अहीआम, ऊरका छोरा एलीपाल, 36 मकेराती हपेरे, पलेोनी अिहयाह, 37 कमलका हे ो, एज् बकैा छोरा नारै, 38 नातानका
भाइ योएल, ह ीका छोरा िमभार, 39 अम् मोनी सलेके, बरेोती नहरै (सरूयाहका छोरा योआबका हितयार बोक् ने व् य क् त),
40 िय ी ईरा, िय ी गारेब, 41 िह ी उ रयाह, अहलकैा छोरा जाबाद, 42रूबनेी शीजाका छोरा अदीना (रूबनेीहरूका धान) र
ितनीसगँ भएका ितस जना, 43 माकाका छोरा हानान, िमत् नी योशापात, 44 अस् तरेाती उज् जीया, अरोएरका होतामका छोराहरू
शमा र यीएल, 45 िश ीका छोरा यदेीएल, ितजी योहा (ितनका भाइ), 46 महाबी एलीएल, एल् नामका छोराहरू यरीबै र
योशब् याह, मोआबी ियत् मा, 47 एलीएल, ओबदे र मजेोबी यासीएल िथए ।

12
1 कीशका छोरा शाऊलको उप स् थितबाट दाऊद िनकाला भएकै अवस् थामा िसक् लगमा यी मािनसहरू ितनीकहाँ आए ।

ियनीहरू य ु ितनलाई सहयोग गन िसपाहीहरू िथए । 2 ियनीहरू धनहुरू बोक् थ,ेअिन घयुें ोले ढुङ् गा हान् न र धनबुाट काँड हान् न
दािहने र दे े दवु ै हात चलाउन सक् थे । ियनीहरू शाऊलका कुल बने् यामीनका िथए । 3 ितनीहरूका धान अहीएजरे त्यसपिछ
योआश, दवुै जना िगिबयाती शमेाहका छोराहरू िथए । अज् मावतेका छोराहरू यजीएल र पलते िथए । बराकाह, अनातोती यहेू,
4 िगबोनी ियश् मायाह, जो ितस जनामध् यकेा एक िसपाही िथए (र ितस जनाका कमाण् डर िथए), यिमर्या, यहासले, योहानान र
गदरेाती योजाबाद, 5 एलजू,ै यरीमोत, बाल् याह, शमरयाह, हारूपी शपत् याह, 6 कोरहवशंी एल् काना, ियश् याह, अ ले, योएजरे
र याशोबाम, 7 गदोरका यरोहामका छोराहरू योएलह र जबिदयाह िथए । 8 कोही गादीहरू पिन उजाड-स् थानको िकल्लामा
दाऊदसगँ सहभागी भए । ितनीहरू य ु का िन म्त ता लम ाप् त यो ाहरू िथए, जसले ढाल र भाला चलाउन सक्थ,े जसका
अनहुारहरू िसहंका अनहुारहरूजस् तै डरलाग्दा िथए । ितनीहरू पहाडहरूमा ह रणझैं तिेजला िथए । 9 एसरे ितनीहरूका अगवुा
िथए, दो ा ओबिदया, ते ा ए लआब, 10 चौथा िमश् मन् ना, पाँचौं यिमर्या, 11 छैटौं अ ,ै सातौं एलीएल, 12 आठौं योहानान,
नवौं एल् जाबाद, 13 दशौं यिमर्या र एघारौं मकबन् ने िथए । 14 गादका यी छोराहरू सनेाका अगवुाहरू िथए । तल् लो दजार्ले
सय जना र मािथल् लो दजार्ले हजार जनाको नतेतृ्व गरे । 15 पिहलो मिहनामा बढीले िकनारै ढाकेको बलेामा ियनीहरूले यदर्न
तरे, अिन उपत् यकाको पवूर् र प श् चम दवुतैफर् बस् ने सबलैाई लखटेे । 16 बने् यामीन र यहूदाका केही मािनसहरू दाऊदकहाँ
िकल्लामा आए । 17 ितनीहरूलाई भटे ्न दाऊद बािहर िनस् केर गए र यसो भनरे सम् बोधन गरे, “ितमीहरू मकहाँ शा न् तमा
मलाई सहायता गनर् आएका हौ भन,े ितमीहरू मिसत सहभागी हुन सक् छौ । तर धोकाबाजी गरेर मरेा श हुरूका हातमा मलाई
स ु म् पिदन ितमीहरू आएका हौ भन,े हा ा पखुार्हरूका परमशे् वरले हने ुर्हुन् छ र ितमीहरूलाई हप् काउनहुुन् छ, िकनिक मलैे कुनै
खराबी गरेको छैन ।” 18 तब अमासमैा आत्मा आउनभुयो, जो ती ितस जनामध् यकेा अगवुा िथए । अमासलैे भन,े “ए दाऊद,
हामी तपाईंका हौं । ए ियशकैा छोरा, हामी तपाईंको पक्षमा छौं । तपाईंलाई सहायता गन जोसकैुमा शा न्त होस ् । तपाईंका
सहयोगीहरूमा शा न् त होस,् िकनिक तपाईंका परमशे् वरले तपाईंलाई सहायता ग ररहनभुएको छ ।” तब दाऊदले ितनीहरूलाई
हण गरे र आफ् ना मािनसहरूका कमाण्डरहरू तलु् याए । 19 प लश् तीहरूसगँ िमलरे दाऊदले शाऊलको िवरु लड ्न जाँदा,

मनश् शकेा केही मािनसहरूसमते दाऊदतफर् लागे । तापिन ितनीहरूले प लश् तीहरूलाई मदत गरेनन,् िकनभने प लश् तीहरूका
शासकहरूले एकआपसमा सल् लाह गरे र दाऊदलाई फकार्इिदए । ितनीहरूले भन,े “हा ो जीवन जो खमपणूर् हुदँा ितनले आफ् ना
मा लक शाऊलको साथ िदएर हामीलाई त् याग् नछेन ्।” 20 ितनी िसक् लगमा जाँदा ितनीतफर् लागरे आउने मनश् शकेा मािनसहरू
अदनाह, योजाबाद, यदेीएल, िमखाएल, योजाबाद, एलीहू र िसल् लतै िथए । िय मनश् शकेा हजार-हजार जनाका सनेानीहरू
िथए । 21 ियनीहरूले नै लटूपीट गनहरूका िवरु मा वीरतासगँ दाऊदका साथ िदए, िकनिक ितनीहरू यो ाहरू िथए । पिछ
ितनीहरू सनेाका कमाण् डरहरू भए । 22 परमशे् वरको सनेाजस्तै ठूलो दाऊदको सनेा नहुन्जले िदनिदनै ितनलाई सहायता गनर्
मािनसहरू ितनीकहाँ आए । 23 शाऊलको राज् यािधकार दाऊदलाई िदएर परम भकुो वचन परूा गनर्लाई हितयारले ससु ज् जत
भएर हे ोनमा दाऊदसगँ िमल् न आएका िसपाहीहरूका सचूीको लखे यही हो । 24 ढाल बोक् ने र भाला चलाउने यहूदाबाट
६,८०० जना हितयारले ससु ज् जतहरू िथए । 25 िशिमयोनबाट लडाइँ गनर् सक् ने ७,१०० यो ाहरू िथए । 26 लवेीहरूबाट लडाइँ
गनर् सक् ने ४,६०० यो ाहरू िथए । 27 तीबाहके हारूनको घरानाका म ु खया यहोयादाको साथमा ३,७०० मािनसहरू िथए ।
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28 अिन एक जना जवान, ब लयो र साहसी मािनस सादोकको साथमा उसका आफ् नै बाबकुा प रवारका बाईस जना अगवुा
िथए । 29 शाऊलका कुल बने् यामीनबाट ितन हजार जना िथए । ितमध् यकेा धरैेजसो त् यस बलेासम् म शाऊल ित िनष् ठावान ्
िथए । 30 ए ाइमबाट मािनसहरूबाट २०,८०० य ाहरू, जो आफ् ना िपताका प रवारमा िस िथए । 31 मनश् शबेाट आधा
कुलका १८,००० ख्यात मािनसहरू दाऊदलाई राजा बनाउनलाई आए । 32 इस् साखारबाट २०० जना अगवुाहरू जो समयलाई
बझु्दथे र इ ाएलले के गन ुर्पछर् सो जान्दथे । ितनीहरूका सबै आफन्त ितनीहरूका अधीनमा िथए । 33 जबलूनूबाट सबै
िकिसमका हितयारसिहत लडाइँको िन म् त तयार भएका र एकिच िकिसमले िनष् ठावान ् हुन तयार ५०,००० यो ाहरू िथए ।
34 नप् तालीबाट १,००० अिधकारीहरू, र ितनीहरूका साथमा ढाल र भाला बोक् ने ३७,००० मािनसहरू िथए । 35 दानबाट लडाइँको
िन म् त तयार भएका २८,६०० मािनसहरू िथए । 36 आशरेबाट लडाइँको िन म् त तयार भएका ४०,००० यो ाहरू िथए । 37 यदर्न
अक प का रूबने, गाद र मनश् शकेो आधा कुलबाट य ु को िन म् त सबै िकिसमका हितयारले ससु ज् जत भएका १,२०,०००
मािनसहरू िथए । 38 य ु को िन म् त ससु ज् जत यी सबै यो ाहरू दाऊदलाई सारा इ ाएलमािथ राजा बनाउने दढ़ृ सङ्कल् प गरेर
हे ोनमा आए । इ ाएलका बाँकी सबै पिन दाऊदलाई राजा बनाउनलाई सहमत भए । 39 ितनीहरूले त् यहाँ खाँद ै र िपउँदै ितन
िदनसम् म दाऊदसगँ िबताए, िकनिक ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूका िन म् त खानपानको बन् दोबस् त गरेर पठाएका िथए ।
40 यसबाहके, ितनीहरूका निजक हुनहेरू, इस् साखार, जबलूनू र नप् तालीसम् मले गधा, ऊँट, खच् चर र गोरुहरूमा खानकुेरा र
नभेाराका डल् ला, िकसिमसका झपु् पा, दाखम , तले, गाई-गोरुहरू, भडेाहरू ल्याए, िकनिक इ ाएलले उत्सव मनाउदँै िथयो ।
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1 दाऊदले आफ् ना हजार र सयका कमाण् डरहरू, हरेक अगवुाहरूसगँ सल् लाह लए । 2 तब ितनले इ ाएलका जम् मै

समदुायलाई भन,े “तपाईंहरूलाई असल लाग्छ भन,े र यो परम भु हा ा परमशे् वरबाट आएको हो भन,े इ ाएलका हरेक
इलाकामा बाँकी रहकेा हा ा आफन्तहरू, र ितनीहरूका सहरहरूमा बसोबास गन पजूाहारी र लवेीहरूकहाँ हामी समाचार
पठाऔं । हामीसगँ सहभगी हुन ितनीहरूलाई भिनयोस ् । 3 हा ा परमशे् वरको सन् दकूलाई हामी आफूकहाँ फकार्एर ल् याऔं,
िकनिक शाऊलको राज् यकालका समयमा हामीले उहाँको इच्छा खोजनेौं ।” 4 तब सबै समदुायले त् यसो गनर् सहमती िदए,
िकनभने सबै मािनसको द ृ ष् टमा ती कुरा उिचत लाग्यो । 5यसलैे िकयर्त-यारीमबाट परमशे् वरको सन् दकू ल् याउनलाई िम दशेको
िशहोर नदीदे ख लबेो-हमातसम् मका सारा इ ाएललाई दाऊदले भलेा गराए । 6 तब करूबहरूका बीचमा िवराजमान हुनहुुने
परम भकुो आफ् नै नाउलँे परम भु भनर पकुारा ग रएको परमशे् वरको सन् दकू ल् याउनलाई दाऊद र सारा इ ाएल यहूदामा
पन बाला, अथार्त ्िकयर्त-यारीममा उक् लरे गए । 7 त्यसलैे ितनीहरूले परमशे् वरको सन् दकूलाई एउटा नयाँ गाडामा राखे ।
अबीनादाबको घरबाट ितनीहरूले त्यो लएर आए । उज् जाह र अिहयोले उक् त गाडा धकेल् दै िथए । 8 दाऊद र सम् पणूर्
इ ाएलले परमशे् वरको साम ु आफ् नो सारा श ले उत्सव मनाइरहकेा िथए । ितनीहरू वीणा, सारङ्गी, खैंजडी, झ् याली र
तरुहीको साथमा गाउदँै िथए । 9 जब ितनीहरू कीदोनको खलामा पगु,े तब उज् जाहले सन् दकू समात् नलाई आफ् नो हात बढाए,
िकनभने गोरुहरूलाई ठेस लाग् यो । 10 तब परम भकुो ोध उज् जाहको िवरु द न्कयो, र परमशे् वरले ितनलाई मान ुर्भयो, िकनिक
उज् जाहले आफ् नो हात बढाएर सन् दकू छोएका िथए । ितनी परमशे् वरको साम ु त् यहीं मरे । 11 परम भलुे उज् जाहलाई गन ुर् भएको
हारको कारणले दाऊद रसाए । त्यस ठाउँलाई आजको िदनसम्म फारेस-उज् जाह भिनन्छ । 12 त् यो िदन दाऊद परमशे् वरसगँ

डराए । ितनले भन,े “परमशे् वरको सन् दकूलाई कसरी मकहाँ घरमा ल् याउन म सक् छु?” 13 यसलैे दाऊदले उक् त सन् दकूलाई
दाऊदको सहरमा सारेनन,् तर एकाितर लागरे िग ी ओबदे-एदोमको घरमा राखे । 14 यसरी सन् दकू ओबदे-एदोमको घरानािसत
ितनकै घरमा तीन मिहनासम् म रह् यो । यसलैे परम भलुे ितनको घर र ितनीसगँ भएका सबै कुरामा आिशष ् िदनभुयो ।
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1 तब टुरोसका राजा हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरूका साथै दवेदारुका काठहरू, िसकम हरू र डकम हरू पठाए । ितनीहरूले

ितनको िन म् त एउटा महल बनाए । 2 अब परम भलुे आफूलाई इ ाएलमािथ राजा तलु् याउनभुयो र उहाँको मािनस इ ाएलको
खाितर आफ् नो राज्यलाई उच् च पान ुर्भयो भनी दाऊदलाई थाहा भयो । 3 यरूशलमेमा दाऊदले अझै अरू पत् नीहरू ल् याए, र
ितनी धरैे जना छोराहरू र छोरीहरूका बाब ु भए । 4 यरूशलमेमा जन् मकेा ितनका छोराछोरीका नाउँ यी नै हुन ्: शम् मअू, शोबाब,
नातान, सोलोमन, 5 ियभार, एलीशअू, एल् पलेते, 6 नोगह, नपेगे, यापी, 7 एलीशामा, बलेीयादा र एलीपलेते । 8 अब दाऊद
सम् पणूर् इ ाएलमािथ राजा अिभषके भए भनी जब प लश् तीहरूले सनु,े तब उनीहरू सबै ितनलाई खोज् न िनस् के । तर दाऊदले
यसको बारेमा सनुे र उनीहरूको िवरु िन स् कए । 9 अब प लश् तीहरूले आएका र रपाईहरूको बसेीमा आ मण गरेका िथए ।
10 तब दाऊदले परमशे् वरसगँ मदत मागे । ितनले सोध,े “के म प लश् तीहरूलाई आ मण गरूँ? के तपाईंले उनीहरूमािथ िवजय
िदनहुुन्छ?” परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “आ मण गर,् म उनीहरूलाई िनश् चय नै तरेो हातमा स ु म् पिदनछुे ।” 11 यसलैे
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ितनीहरू बाल-पराजीमसम् म आए, र त्यहाँ ितनले उनीहरूलाई परािजत गरे । ितनले भन,े “वगेले बग् ने बाढीले िकनार भत्काएझैं
परमशे् वरले मरेा श हुरूलाई म ारा भत् काउनभुयो ।” यसलैे त् यस ठाउँको नाउँ बाल-पराजीम रह् यो । 12 प लश् तीहरूले आफ् ना
दवेताहरू त् यहीं छोडे र ितनलाई जलाउन ुभन् ने हुकुम दाऊदले िदए । 13 तब प लश् तीहरूले फे र पिन उक् त बेंसीमा आ मण गरे
। 14 त्यसलैे दाऊदले फे र पिन परमशे् वरसगँ मदत मागे । परमशे् वरले ितनलाई भन् नभुयो, “तैंले अगािडबाट आ मण गन ुर्हुदँनै,
तर उनीहरूको पिछ ल् तर घरेा लगा र लहरे-पीपलका रूखहरू भएका ठाउँबाट उनीहरूकहाँ जा । 15 जब तैंले लहरे-पीपलका
रूखका टुप् पाहरूमा हावा लाग्दा आउने परेडको आवाज सनु्छस,् तब फौजसिहत आ मण गर ्। यसो गर ्िकनभने परमशे् वर
ितमीहरूका अिगअिग प लश् तीको सनेालाई आ मण गनर् जानहुुनछे ।” 16 यसलैे परमशे् वरले आज्ञा गन ुर्भएझैं दाऊदले गरे
। ितनले प लश् तीहरूका सनेालाई िगबोनदे ख गजेरेसम् मै परािजत गरे । 17 तब दाऊदको ख् याित हरेक दशेमा फै लयो, र
परम भलुे सबै जाितहरूमािथ ितनको डर हा लिदनभुयो ।

15
1 दाऊदले आफ् नो िन म् त दाऊदको सहरमा भवनहरू बनाए । ितनले परमशे् वरका सन् दकूको िन म् त एउटा ठाउँ तयार गरे

र त् यसको लािग एउटा पाल टाँगे । 2 तब दाऊदले भन,े “परमशे् वरको सन्दकू लवेीहरूले मा बोकून, िकनिक परम भकुो
सन् दकू बोक् न र सदासवर्दा उहाँको सवेा गनर् परम भलुे ितनीहरूलाई नै चनु् नभुएको िथयो ।” 3 त्यसपिछ परम भकुो सन् दकूलाई
त् यसको िन म् त तयार ग रएको ठाउँमा ल् याउनलाई दाऊदले सारा इ ाएललाई यरूशलमेमा भलेा गराए । 4 दाऊदले हारूनका
सन् तानहरू र लवेीहरूलाई एकसाथ भलेा गराए । 5 कहातका सन् तानबाट मु खया उरीएल र ितनका आफन्तहरू १२० जना िथए
। 6 मरारीका सन् तानबाट मु खया असायाह र ितनका आफन्तहरू २२० जना िथए । 7 गशे नका सन् तानबाट मु खया योएल र
ितनका आफन्तहरू १३० जना िथए । 8 एलीजापानका सन् तानबाट मु खया शमायाह र ितनका आफन्तहरू २०० जना िथए ।
9 हे ोनका सन् तानबाट एलीएल मु खया र ितनका आफन्तहरू ८० जना िथए । 10उज् जीएलका सन् तानबाट मु खया अम् मीनादाब
र ितनका आफन्तहरू ११२ जना िथए । 11 दाऊदले सादोक र अिबयाथार पजुारीहरू, अिन लवेी उरीएल, असायाह, योएल,
शमायाह, एलीएल र अम् मीनादाबलाई बोलाए । 12 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू लवेीहरूका प रवारका म ु खयाहरू हौ ।
ितमीहरू र ितमीहरूका दाजभुाइले आफूलाई पिव गर, तािक परम भु इ ाएलका परमशे् वरको सन् दकू राख् न मलैे तयार पारेको
ठाउँमा ितमीहरूले त् यसलाई ल्याउन सक् छौ । 13 ितमीहरूले यसलाई पिहलो पल् ट बोकेनौ । यसलैे परम भु हा ा परमशे् वर
हामीमािथ ोिधत हुनभुयो, िकनिक हामीले उहाँको खोजी गरेनौं वा उहाँको आज्ञा पालन गरेनौं ।” 14 यसलैे परम भु
इ ाएलका परमशे् वरको सन् दकूलाई ितनीहरूले ल् याउन सकून ्भनरे पजुारीहरू र लवेीहरूले आफैलाई पिव गरे । 15 यसलैे
परम भकुो वचनको अनरुण गरेर मोशाले आज्ञा िदएझैं लवेीहरूले परमशे् वरको सन् दकूलाई आ-आफ् ना काँधमा डन् डाले बोकेर
ल् याए । 16लवेीहरूका मु खयाहरूले आ-आफ् ना दाजभुाइलाई बाजा, सारङ्गी, वीणा र झ् यालीको साथ ठुलो स्वरमा र आफ्ना
स्वरहरू उचालरे आनन्दका साथ सङ्गीत बजाउनको िन म्त िनय ु गरून ्भनी दाऊदले हुकुम िदए । 17 यसलैे लवेीहरूले
योएलका छोरा हमेान, र ितनका दाजभुाइमध्ये बरेेक् याहका छोरा आसापलाई िनयकु् त गरे । ितनीहरूले मरारीहरूको सन्तानका
आफन्त कूशायाहका छोरा एतानलाई पिन िनयकु् त गरे । 18 ितनीहरूसगँै दो ो दजार्का आफन्तहरू िथएः जक रया, याजीएल,
शमीरामोत, यहीएल, उन् नी, एलीआब, बनायाह, मासयेाह, मि त् याह, एलीपलहेू, िमक् नयेाह, अिन ढोकाका सरुक्षा गाडर्हरू
ओबदे-एदोम र यीएल । 19सङ्गीतकार हमेान,आसाप र एतानलाई ठुलो आवाज िनकाल्ने काँसका झ् यालीहरू बजाउन िनय ु
ग रयो । 20 जक रया, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन् नी, एलीआब, मासयेाह र बनायाहले सारङ्गीमा अलामोत राग
बजाए । 21मि त् याह, एलीपलहेू, िमक् नयेाह,ओबदे-एदोम, यीएल र अजज् याहले वीणामा िशिमिनथ राग बजाएर बाटोमा अिग
लागे । 22 लवेीहरूका अगवुा कनन् याह सङ्गीतका िनदशक िथए, िकनिक ितनी सङ्गीत गरुु िथए । 23 बरेेक् याह र एल् काना
सन् दकूका गाडर्हरू िथए । 24 शबन् याह, योशापात, नतनले, अमास,ै जक रया, बनायाह र एलीएजर पजुारीहरूले परमशे् वरका
सन् दकूको अिग तरुही बजाउनपुथ्य । ओबदे-एदोम र यिेहयाह पिन सन् दकूका गाडर्हरू िथए । 25 यसलैे दाऊद र इ ाएलका
धमर्-गरुुहरू र हजार-हजारका फौजका कमाण् डरहरू ओबदे-एदोमको घरबाट परम भकुा करारको सन् दकू ल् याउनलाई रमाउँदै
गए । 26 परम भकुा करारको सन् दकू बोक् ने लवेीहरूलाई परमशे् वरले सहायता गन ुर्भएको हुनाले ितनीहरूले सात वटा साँढे र
सात वटा भडेा ब लदान चढाए । 27 सन् दकू बोक् ने लवेीहरू, गायकहरू र गायकका मु खया कनन् याहले जस् तै दाऊदले पिन
असल मलमलका लगुा लाएका िथए । दाऊदले मलमलको एपोद लाएका िथए । 28 यसरी सबै इ ाएलले आनन्दले कराउँदै
सीङ र तरुहीहरूका आवाजमा र झ् याली, सारङ्गी र वीणा बजाउदँै परम भकुा करारको सन् दकू ल्याए । 29 तर जब परम भकुा
करारको सन् दकू दाऊदको सहरमा ल्याइयो, शाऊलकी छोरी मीकलले झ् यालबाट बािहर हे रन ्। उनले दाऊद राजालाई नाच् दै
र उत्सव मनाउदँै गरेका दे खन ्। तब उनले आफ् नो मनमा ितनलाई तचु् छ ठािनन ्।
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16
1 ितनीहरूले परमशे् वरको सन् दकू ल् याए, अिन त् यसको िन म् त दाऊदले टाँगकेो पालिभ िबचमा राखे । तब ितनीहरूले

परमशे् वरको साम ु होमब ल र मलेब ल चढाए । 2 दाऊदले होमबल र मलेब ल चढाइसकेपिछ, ितनले परम भकुो नाउमँा
मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए । 3 ितनले हरेक इ ाएली, परुुष र स् ी दबुलैाई एउटा रोटी, एक टु ा मास ु र िकसिमसको
केक खान िदए । 4 परम भकुा सन् दकूअिघ सवेा गनर्, र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको उत् सव मनाउन, धन् यवाद चढाउन
र शसंा गनर् दाऊदले केही लवेीहरूलाई िनय ु गरे । 5 ती लवेीहरू अगवुा आसाप, ितनीपिछ दो ा जक रया, यीएल,
शमीरामोत, यहीएल, मि त् याह, एलीआब, बनायाह, ओबदे-एदोम र यीएल िथए । ितनीहरूले सारङ्गी र वीणा बजाउथँे ।
आसापले चािहं ठुलो स्वरमा झ् याली बजाउनपुथ्य । 6 बनायाह र यहासले पजुारीहरूले परमशे् वरका करारको सन् दकूको अिग
िनरन् तर रूपमा तरुही बजाउनपुथ्य । 7 तब त् यस िदन दाऊदले पिहलो पल् ट आसाप र ितनका दाजभुाइलाई परम भकुो िन म् त
धन् यवादको यो गीत गाउनलाई िनय ु गरे । 8 परम भलुाई धन् यवाद चढाओ, उहाँका नाउकँो पकुारा गर, जाितहरूका बीचमा
उहाँका कायर्हरू चार गर । 9 उहाँको िन म् त गाओ, उहाँको स् तिुत गाओ, उहाँका सबै अचम्मका कायर्हरूको बयान गर ।
10 उहाँको पिव नाउमँा गौरव गर । परम भकुो खोजी गनहरूको हृदय आन न् दत होस ्। 11 परम भु र उहाँका श को
खोजी गर । िनरन् तर उहाँको उप स् थित खोज । 12 उहाँले गन ुर्भएका अचम् मका कामहरू, उहाँका आश् चयर्कमर् र उहाँले
सनुाउनभुएका फैसलाहरू स् मरण गर, 13 ए उहाँका दास इ ाएलका सन्तान हो, ए याकूबका मािनसहरू, उहाँका चिुनएकाहरू
हो । 14 उहाँ परम भु हा ा परमशे् वर हुनहुुन् छ, समस् त पथृ् वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन् छन ्। 15 आफ् नो करारलाई उहाँले
सदासवर्दा स् मरण गन ुर्हुन् छ, हजार पसु् तालाई उहाँले आज्ञा गनर्भएका वचन सम् झनहुुन् छ। 16 उहाँले अ ाहामिसत बाँध् नभुएको
करार र इसहाकसगँ गन ुर्भएको ितज्ञा सम्झनहुुन्छ । 17यस कुरालाई उहाँले आदशेको रूपमा याकूबिसत, र इ ाएलसगँ अनन् त
करारको रूपमा पु ष् ट गन ुर्भयो । 18 उहाँले भन् नभुयो “तरेो उ रािधकारको तरेो अशंको रूपमा, तलँाई म कनान दशे िदनछुे
।” 19 ितनीहरू थोरै सङ्ख्यामा मा हुदँा, सा ै थोरै हुदँा र ितनीहरू त् यो दशेमा िवदशेीहरू िथए, 20 ितनीहरू एक जाितबाट
अक जाितमा, र एक राज् यबाट अक राज् यमा िफरन् ता भए । 21 उहाँले कसलैाई पिन ितनीहरूमािथ अत् याचार गनर् िदनभुएन
। ितनीहरूका खाितर उहाँले राजाहरूलाई दण्ड िदनभुयो । 22 उहाँले भन् नभुयो, “मरेा अिभिष जनहरूलाई नछोओ, र मरेा
अगमव ाहरूलाई केही हािन नगर ।” 23 हे सारा पथृ् वी, परम भकुो िन म् त गाओ, िदनहु ँ उहाँले िदनभुएको उ ारको घोषणा
गर । 24 जाितहरूका िबचमा उहाँका मिहमाको घोषणा गर, सारा जाितहरूका िबचमा उहाँका अचम् मका कामहरूको वणर्न गर
। 25 िकनिक परम भु महान ्हुनहुुन् छ, र उच् च शसंा हुनपुछर्, र सारा दवेताहरूभन् दा बढी उहाँकै भय रा खनपुछर् । 26 िकनिक
जाितहरूका सबै दवेताहरू केवल मिूतर् मा हुन,् तर परम भलुे त आकाशको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 27 उहाँको उप स् थितमा ताप
र गौरव छन,् उहाँको वासस् थानमा श र मिहमा छन ्। 28 मािनसहरूका वशं हो, परम भलुाई शसंा चढाओ, परम भलुाई
मिहमा र श चढाओ । 29 परम भलुाई उहाँको नाउअँनसुारको मिहमा चढाओ । भटेी ल् याओ र उहाँको साम ु आओ ।
पिव ताको वभैवमा परम भलुाई दण् डवत ्गर । 30 हे सारा पथृ् वी, उहाँको साम ु थरथरी हो । ससंार पिन स्थािपत भएको छ ।
यसलाई हल् लाउन सिकंदनै । 31 स् वगर् आन न् दत होस,् र पथृ् वी रमाओस ्। ितनले जाितहरूका बीचमा भननू,् “परम भु नै राज् य
गन ुर्हुन् छ ।” 32 समु गिजर्योस ् र ितनमा भ रएका सबै थोकले हषर्नाद गरून ्। जिमन र त् यसमा भएका सबै कुरा उल् लिसत
होऊन ्। 33 अिन जङ्गलमा भएका रूखहरू परम भकुो सम्मखु आनन्दले गाउन,् िकनिक उहाँ पथृ् वीको न् याय गनर् आउँदै
हुनहुुन्छ । 34 परम भलुाई धन् यवाद दओे, िकनिक उहाँ असल हुनहुुन् छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तताको सदासवर्दा
रहन् छ । 35 तब यसो भन, “हे हा ा उ ारका परमशे् वर, हामीलाई बचाउनहुोस ्। हामीलाई एकसाथ भलेा गन ुर्होस,् र अरू
जाितहरूबाट छुटकारा हामीलाई िदनहुोस,् तािक हामी तपाईंको पिव नाउलँाई धन् यवाद िदन, र तपाईंको शसंामा मिहमा िदन
सकौं ।” 36 परम भु इ ाएलका परमशे् वरको, सदासवर्दै शसंा होस ्। सबै मािनसहरूले “आमने” भने र परम भकुो स् तिुत
गरे ।” 37 यसलैे दाऊदले िदन-िदनको आवश् यक काम िनरन् तर रूपमा गनर् त् यहाँ परम भकुा करारको सन् दकूको साम ु आसाप
र ितनका दाजभुाइलाई राखे । 38 ओबदे-एदोम र ितनका अठस ी जना आफन्तहरू पिन समावशे ग रएका िथए । यददूनूका
छोरा ओबदे-एदोम र होसा ारपालहरू भए । 39सादोक पजुारी र ितनका िम पजुारीहरूलर िगबोन डाँडामा भएको परम भकुो
पिव वासस् थानको साम ु सवेा गन ुर्पथ् य । 40 परम भकुो व् यवस् थामा ले खएका सबै कुराबमोिजम ितनीहरूले िबहान र बलेकुी
िनरन् तर रूपमा परम भकुो िन म् त वदेीमा होमब ल चढाउनपुथ्य । यो कुरा उहाँले इ ाएललाई आज्ञाको रूपमा िदनभुयो ।
41 ितनीहरूसगँै हमेान र यदतूनू र नाउँ लएर चिुनएका मािनसहरू परम भलुाई धन् यवाद चढाउन खटाइए, िकनभने उहाँ करार
िवश् वस् तता सदासवर्दै रिहरहन् छ । 42 पिव भजनको िन म् त तरुहीहरू र झ् यालीहरू र अरू बाजाहरू बजाउनकेा िनरीक्षक हमेान
र यदतूनू िथए । यदतूनूका छोराहरूले मलू ढोकाको रेखदखे गथ । 43 तब सबै मािनसहरू आ-आफ् नो घर फक, र दाऊदचािहं
आफ् नो प रवारलाई आशीवार्द िदन गए ।
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17
1 राजा आफ् नो महलमा बसपेिछ उनले नातान अगमव ालाई भन,े “हने ुर्होस,् म दवेदारुको घरमा बस् दछुै, तर परम भकुो

करारको सन् दकूचािहं पालमिुन रा खएको छ ।” 2 तब नातानले दाऊदलाई जवाफ िदए, “ जानहुोस,् आफ् नो मनमा जे छ
त् यो गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन् छ ।” 3 तर त् यही रात परमशे् वरको यो वचन नातानकहाँ यसो भनरे आयो,
4 “जा र मरेो दास दाऊदलाई यसो भन,् ‘परम भु यसो भन् नहुुन् छ: तैंले मरेो लािग बस् ने घर बनाउनछैेनस ् । 5 िकनिक
इ ाएललाई िम दशेबाट ल् याएको िदनदे ख यता आजको िदनसम् म म किहल् यै घरमा बसकेो छैन ँ । बरू, िविभन् न ठाउँमा पिव
पालसम् म म बस् दआैएको छु । 6सारा इ ाएलसगँ सबै ठाउँमा म सरेको बलेामा, मरेा मािनसहरूको रेखदखे गनर्लाई मलैे िनयकु् त
गरेका इ ाएलका कुनै अगवुालाई के मलैे यसो भनें, “मरेो िन म् त दवेदारुको घर िकन बनाएको छैनस?्” 7 “अब मरेो दास
दाऊदलाई यसो भन,् “सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन् छ: त ँ मरेा मािनस इ ाएलको राजा हुनलाई मलैे तलँाई खकर् मा
भडेाहरू पिछपिछ िहडं् नबाट बोलाएँ । 8 त ँ जहाँ गए पिन म तसँगँै छु र तरेो सामबुाट तरेा श हुरूलाई हटाएको छु, अिन तरेो
नाउलँाई म पथृ् वीमा भएका महान ्व् य हरूझैं िस तलु् याउनछुे । 9 म आफ् ना मािनस इ ाएलको िन म् त एउटा ठाउँ तोक् नछुे
तािक ितनीहरू आफ् नै दशेमा बसनू ् र फे र कष् टमा नपरून ् । दषु् ट मािनसहरूले पिहले गरेझैं फे र ितनीहरूलाई िथचोिमचो
गनछैनन,् 10 जसरी मलैे आफ् ना मािनस इ ाएलमािथ न् यायकतार्हरू िनय ु गरेको समयदे ख नै ितनीहरूले गद आएका िथए
। त्यसपिछ तरेा सबै श हुरूलाई म वशमा पानछु । साथै म तलँाई भन् दछु, िक म परम भलुे तरेो िन म्त घर बनाउनछुे । 11जब
तरेो जीवन परुा हुनछे, र त ँ तरेा पखुार्हरूिसत िमल् न जानछेस,् तब तपँिछ म तरैे सन्तानलाई खडा गनछु, र तरैे एक सन्तानमध् ये
एक जनाको राज्यलाई म स्थािपत गनछु । 12 उसलैे मरेो लािग एउटा म न् दर बनाउनछे, र उसको िसहंासन सदाको िन म् त
स् थािपत गनछु । 13 म उसको िपता हुनछुे र ऊ मरेो छोरो हुनछे । तभँन् दा पिहले राज् य गन शाऊलबाट मरेो आफ् नो करारको
िवश् वस् तता िफतार् लएझैं म ऊदे ख िफतार् लनछैेन ँ । 14 उसलाई म आफ् नो म न् दर र मरेो राज् यमािथ सधैंको िन म् त राख् नछुे, र
उसको िसहंासन सदासवर्दाको िन म् त स् थािपत हुनछे ।” 15 नातानले दाऊदसगँ कुरा गरे र यी सबै वचन सनुाए, र सबै दशर्नको
बारेमा उनले ितनलाई बताए । 16 तब दाऊद राजा िभ गए र परम भकुो साम ु बसे । ितनले भन,े “हे परम भु परमशे् वर, म को
हु ँ अिन मरेो घराना के हो, र तपाईंले मलाई यहाँसम् म ल् याउनभुएको छ? 17 िकनिक हे परमशे् वर, तपाईंको द ृ ष् टमा यो त सानो
कुरा िथयो । हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो दासको घरानालाई भिवष्यको बारेमा बोल् नभुएको छ, र मलाई भिवष्यका
पसु्ताहरू दखेाउनभुएको छ । 18 म दाऊदले तपाईंलाई योभन्दा बढी के नै भन् न सक्छु र? तपाईंले आफ् नो दासलाई िवशषे
आदर गन ुर्भएको छ । 19 हे परम भ,ु तपाईंको दासको खाितर र तपाईंको आफ्नै उ ेश्य परुा गनर्लाई आफ् ना सबै महान ्कामहरू
कट होऊन ्भनरे नै तपाईंले यो महान ्काम गन ुर्भएको छ । 20 हे परम भ,ु तपाईंजस् तो अरू कोही छैन । हामीले सधैंभ र

सनुकेा छौं िक तपाईंबाहके अरू कोही परमशे् वर छैन । 21 िकनिक तपाईंका मािनस इ ाएलजस्तै यस पथृ्वीमा कुन जाित छ
र, जसलाई तपाईं परमशे् वरले महान ्र भयानक कायर्हरू ारा आफ् नो नाउकँो िन म्त आफ्ना मािनस बनाउनलाई िम दशेबाट
छुटकारा िदनभुयो? िम दशेबाट तपाईंले छुटकारा िदनभुएका आफ् ना मािनसहरूको सामबुाट तपाईंले जाितहरूलाई धपाउनभुयो
। 22 तपाईंले इ ाएललाई सदाको िन म्त आफ् नो मािनसहरू बनाउनभुयो र तपाईं, हे परम भ,ु ितनीहरूका परमशे् वर हुनभुएको
छ । 23 यसलैे अब हे परम भ,ु आफ् नो दास र उसको घरानाको िन म् त तपाईंले गन ुर्भएको ितज्ञा सदाको लािग स्थािपत होस ्
। तपाईंले जस् तो भन् नभुएको छ त् यस् तै गन ुर्होस ् । 24 तपाईंको नाम सदासवर्दाको िन म् त स्थािपत होस ् र महान ् होस,् तािक
म तपाईंको दास दाऊदको घराना तपाईंको साम ु स् थािपत हुदँा मािनसहरूले यसो भननू,् ‘सवर्श मान ्परम भु नै इ ाएलका
परमशे् वर हुनहुुन्छ ।,’ 25 िकनिक, हे मरेा परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो दासको घर बनाउन ु हुनछे भनी उसलाई कट गन ुर्भएको
छ । यसकारण तपाईंको दास, मलैे तपाईंको साम ु ाथर्ना चढाउने साहस गरेको छु । 26 अब हे परम भ,ु तपाईं नै परमशे् वर
हुनहुुन् छ, र आफ् नो दासिसत यो असल ितज्ञा गन ुर्भएको छः 27 तपाईंको दासको घराना तपाईंको साम ु सदा िनरन्तर रहोस ्भनी
आिशष ् िदने इच्छा तपाईंलाई भयो । तपाईं परम भलुे त् यसलाई आिशष ्िदनभुएको छ, र त् यो सदाको िन म्त आिशिषत हुनछे
।”

18
1 यसपिछ दाऊदले प लश् तीहरूलाई आ मण गरे र ितनीहरूलाई िजते । ितनले गात र त् यसका व रप रका गाउहँरू

ितनीहरूबाट लए । 2 तब ितनले मोआबलाई िजते र मोआबीहरू ितनका सवेक भए र ितनलाई कर ितरे । 3 सोबाका राजा
हददजेरे य ू े टस नदीको िकनारमा आफ् नो राज् य स् थािपत गनर् जाँद ै गदार् दाऊदले हददजेरेलाई हमातमा परािजत गरे । 4 एक
हजार रथहरू, सात हजार घोडचढीहरू र बीस हजार पदैल िसपाहीहरूलाई दाऊदले ितनीबाट कब् जा गरे । दाऊदले रथका
सबै घोडाका नशा काटे, तर सयवटा रथहरूका लािग आवश्यक पन घोडाहरू मा बचाएर राखे । 5 जब सोबाका राजा
हददजेरेलाई सहायता गनर् दमस् कसका अरामीहरू आए, तब दाऊदले बाईस हजार जना अरामीलाई मारे । 6 तब दाऊदले
दमस् कसमा अराममा सनेाको छाउनी राख,े र आरामीहरू ितनका सवेक भए र ितनलाई कर ितरे । दाऊद जहाँ गए त्यहाँ
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परम भलुे ितनलाई िवजयी िदनभुयो । 7 हददजेरेका सवेकहरूले िभरेका सनुका ढालहरू दाऊदले खोसे र ती यरूशलमेमा
ल् याए । 8 ितनले हददजेरेका सहरहरू तबेह र कूनबाट पिन धरैे मा ामा काँसा ल् याए । यसबैाट सोलोमनले पिछ “खड्कँुलो”
भिनने काँसाको एउटा िवशाल बाटा, स् तम् भहरू र काँसाका िविभन् न भाँडाहरू बनाए । 9जब दाऊदले सोबाका राजा हददजेरेका
जम् मै सनेालाई परास् त गरेको कुरा हमातका राजा तोऊले सनु,े 10 तब दाऊद राजालाई अिभवादन गनर् र बधाई िदन तोऊले
आफ् ना छोरा हदोरमलाई ितनीकहाँ पठाए । दाऊदले हददजेरेलाई आ मण गरेको र परािजत गरेको, अिन हददजेरे र तोऊका
िबचमा ाय य ु चल् ने गरेको कारण ितनले यसो गरे । तोऊले सनु, चाँदी र काँसबाट बनकेा िविभन् न िकिसमका सरसामान
पिन दाऊदकहाँ पठाए । 11 दाऊद राजाले यी भाँडाहरू परम भकुो िन म्त अलग गरे, साथमा ितनले सबै जाितहरूः एदोम,
मोआब, अम् मोनका मािनसहरू, प लश् तीहरू र अमालकेबाट लएका सनु र चाँदी पिन अगल गरे । 12 सरूयाहका छोरा
अबीशलैे ननूको उपत् यकामा अठा हजार एदोमीलाई मारे । 13 ितनले एदोममा सनेाको छाउनी राख,े र सबै एदोमी अब
दाऊदका सवेक भए । दाऊद जहाँ गए त् यहाँ परम भलुे ितनलाई िवजय िदनभुयो । 14 दाऊदले सारा इ ाएलमािथ राज् य गरे,
र आफ् ना सबै मािनसहरूको न् याय र धामर्कता कायम गरे । 15 सरूयाहका छोरा योआब सनेाका कमाण् डर िथए, र अहीलदूका
छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 16 अहीतबूका छोरा सादोक र अिबयाथारका छोरा अहीमलेके पजुारीहरू िथए, र शब् शा
सिचव िथए । 17 यहोयादाका छोरा बनायाह करेती र पलेथेीहरूका िनरीक्षक िथए । दाऊदका छोराहरूचािहं राजाका मखु् य
अिधकारीहरू िथए ।
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1 त्यसको केही समयपिछ अम् मोनीहरूका राजा नाहाशको मतृ् य ु भयो, र ितनको स ामा ितनका छोरा राजा भए । 2 दाऊदले

भन,े “म नाहाशका छोरा हाननूलाई दया दखेाउनछुे, िकनिक ितनका िपताले मलाई दया दखेाए ।” यसलैे ितनका िपताको
बारेमा सहानभुिूत कट गनर् दाऊदले दतूहरू पठाए । दाऊदका दतूहरू हाननूलाई सहानभुिूत कट गनर् अम् मोनीहरूको दशेमा
पसे । 3 तर अम् मोनी राजकुमारहरूले हाननूलाई भन,े “दाऊदले तपाईंलाई सहानभुिूत कट गनर् मािनसहरू पठाउँदा ितनले
तपाईंका िपतालाई आदर गरेका हुन ्भनी के तपाईं सम् झनहुुन् छ? तपाईंको दशेलाई परािजत गनर्को िन म्त जाँच गनर्लाई
ितनका सवेकहरू आएका होइनन ्र?” 4 यसकारण हाननूले दाऊदका सवेकहरूलाई समात,े ितनीहरूका कपाल खौ रिदए,
र काँधदे ख कम्मरसम् म ितनीहरूका आधा लगुा काटेर ितनीहरूलाई पठाइिदए । 5 जब ितनीहरूले यो कुरा दाऊदलाई वणर्न
ग रिदए, ितनले ितनीहरूिसत भटे गनर् पठाए, िकनिक ितनीहरूको सा ै लाजमा पा रएका िथए । राजाले भन,े “ितमीहरूका
दा ी फे र नबढुञ् जले यरीहोमा नै बस र त्यसपिछ फकर् ।” 6 जब अम् मोनीहरूले आफूहरूला दाऊदको द ृ ष् टमा दघुर् न्दत
भएको दखे,े तब हाननू र अम् मोनीहरूले अराम-नाहारैम, अराम-माका र सोबाबाट रथहरू र सारिथहरू ज् यालामा ल् याउन एक
हजार तोडा चाँदी पठाए । 7 उनीहरूले ब ीस हजार रथ र सारिथहरू, अिन माकाका राजा र उनका मािनसहरूलाई ज् यालामा
लए, र उनीहरू आएर मदेबाको सामनु् ने छाउनी बनाए । त्यसपिछ अम् मोनीहरूचािहं आ-आफ् ना सहरहरूबाट भलेा भएर

लडाइँ गनर् आए । 8 जब दाऊदले यो कुरा सनु,े ितनले योआब र जम् मै सनेालाई ितनीहरूसगँ भटे गनर् पठाए । 9 अम् मोनका
मािनसहरू आए र सहरको मलू ढोकामा लडाइँको िन म्त प ङ् व भए । सहायताका िन म्त आएका राजाहरू भने खलुा
मदैानमा िथए । 10 जब योआबले आफूलाई अिग र पिछ दवुिैतर लडाइँले घरेेको थाहा पाए, तब ितनले केही असल इ ाएली
फौजलाई लए र अरामीहरूको िवरु तयार पारे । 11 ितनका अरू बाँकी फौजलाई ितनले आफ् ना भाइ अबीशकैो कमाण् डमा
िदए, र उनीहरूलाई ितनले अम् मोनीहरूको िवरु य मा खडा गरे । 12 योआबले भन,े “अरामीहरू मरेो िन म् त सा ै श शाली
भए भने अबीशै ितमीले मरेो उ ार गन ुर्पछर् । अम् मोनीहरू ित ो िन म् त सा ै श शाली भए भने म आएर ित ो उ ार गनछु ।
13साहिसलो होऊ! हामी आफ् ना मािनस र हा ा परमशे् वरका सहरहरूका िन म् त साहिसलो होऔं, िकनिक परम भकुो द ृ ष् टमा
जे असल छ उहाँले त् यही गन ुर्हुनछे ।” 14 यसलैे योआब र ितनका सनेाका फौज अरामीहरूका िवरु अगािड बढे । ितनीहरू
इ ाएलको सनेाको सामबुाट भाग् न बाध्य पा रए । 15 जब अम् मोनका सनेाले अरामीहरूलाई भागकेा दखे,े तब उनीहरू पिन
ितनका भाइ अबीशकैो सामबुाट भागे र सहरिभ फक । यसकारण योआब अम्मोनका मािनसहरूबाट फक र यरूशलमेमा
िफतार् गए । 16 जब अरामीहरूले आफू इ ाएल ारा परास् त भएका दखे,े तब ितनीहरूले य ू े टस नदीको पा रबाट हददजेरेका
कमाण् डर शोपकको कमाण् डमा भएका अरू अरामी सनेालाई बोलाए । 17जब दाऊदलाई यसको बारेमा बताइयो, ितनले जम्मै
इ ाएललाई जम्मा गरे, यदर्न नदी पार गरे र उनीहरूकहाँ गए । ितनले आरामीहरूको िवरु लडाइँ गनर् सनेाको तयारी गरे र
ितनीहरूले ितनीसगँ य ु गरे । 18 आरामीहरू इ ाएलदे ख भाग,े र दाऊदले अरामीहरूका सात हजार सारिथहरू र चालीस
हजार पदैल िसपाहीहरू मारे । ितनले सनेाका कमाण् डर शोपकलाई पिन मारे । 19 हददजेरेका अधीनमा भएका राजाहरूले जब
आफू इ ाएल ारा परास् त भएका दखे,े तब ितनीहरूले दाऊदसगँ स न् ध गरे र ितनको सवेा गरे । यसलैे अरामका मािनसहरूले
फे र किहल् यै अम् मोनीहरूलाई सहायता िदनलाई राजी भएनन ्।
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1 बसन् त ऋतकुो समय, अथार्त ् समान् यतया राजाहरू लडाइँ गनर् जाने समयमा योआबले सनेालाई य ु गनर् लगे र

अम् मोनीहरूको दशेलाई उजाड पारे । ितनले गए र रब् बालाई घरेा हाले । दाऊदचािहं यरूशलमेमा नै रहे । योआबले रब्बालाई
आ मण गरे र त्यसलाई परािजत गरे । 2 दाऊदले उनीहरूका राजाको िशरबाट िशरपचे लग,े र त् यसको तौल सनुको एक
तोडा भएको भे ाए, र त् यसमा बहुमलू् य रत् नहरू जिडएका िथए । त् यो िशरपचे दाऊदको आफ् नो िशरमा लाइयो, र ितनले
त् यस सहरबाट धरैे प रणाममा लटुपाट गरे । 3 त् यस सहरमा भएका मािनसहरूलाई ितनले लएर आए र उनीहरूलाई आरा र
फलामका औजारहरू तथा बन् चराहरूका काममा लगाए । दाऊदले अम् मोनीहरूका सबै सहरका मािनसहरूलाई यस् तो कामका
लगाए । तब दाऊद र ितनका सबै सनेा यरूशलमेमा फक । 4 यसको केही समयपिछ गजेरेमा प लश् तीहरूसगँ लडाइँ भयो
। हूशाती िसब् बकैले रपाईहरूका सन् तानमध् ये एक िसप् पलैाई मारे, र प लश् तीहरूलाई अधीन ग रयो । 5 प लश् तीहरूसगँको
अक एउटा य ु मा याईरका छोरा एल् हानानले िग ीको गोल् यतको भाइ लहमीलाई मारे, जसको भालाको बींड कपडा बनु् ने
जलुाहाको डन् डा ज ो िथयो । 6 गातमा भएको अक य ु मा हरेक हातमा छवटा औंला र हरेक खु ामा छवटा औंला भएको
एक जना धरैे अग्लो मािनस िथयो । त् यो पिन रफाको सन् तान िथयो । 7 जब त् यसले इ ाएललाई िनन् दा गर् यो, तब दाऊदका
दाजु िशमअेका छोरा जोनाथनले त् यसलाई मारे । 8 ितनीहरू गातका रफाका सन् तानहरू िथए, र ितनीहरू सबै दाऊदका हातबाट
र ितनका िसपाहीहरूका हातबाट मा रए ।
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1 इ ाएलको िवरु एउटा दशु् मन खडा भयो र आफ् ना मािनसहरूको सङ्ख् या गन् नलाई दाऊदलाई सरु् यायो । 2 दाऊदले

योआब र आफ् ना फौजका कमान्डरहरूलाई भन,े “जाओ, बशेबादे ख दानसम् मका इ ाएलका मािनसहरूको सङ् खया गन् ती
गर र मलाई बताओ, तािक म ितनीहरूको सखं् या जान् न सकँू ।” 3 योआबले भन,े “परम भलुे आफ् ना फौजलाई सय गणुा
बढाउनभुएको होस ् । तर हे मरेा मा लक राजा, के ितनीहरूले मरेा मा लकको सवेा गदनन ् र? इ ाएलमािथ िकन दोष
ल् याउनहुुन् छ?” 4 तर राजाको वचन योआबको िवरु मा लाग ू भयो । त्यसलैे योआब त्यहाँबाट िहडंे र सारा इ ाएलभरी
गए । तब ितनी यरूशलमेमा फकर आए । 5 त्यसपिछ योआबले दाऊदलाई यो ाहरूको जम्मा सखं्या बताए । इ ाएलमा
तरवार चलाउन सक् नहेरू इ ाएलमा ११ लाख िथए । यहूदामा मा ४ लाख ७० हजार सनेा िथए । 6 तर लवेी र बने् यामीनलाई
ितनीहरूसगँ गन् ती ग रएन, िकनिक राजाको हुकुमले योआबलाई सा ै खन् न पारेको िथयो । 7 यो कामबाट परमशे् वर अ सन् न
हुनभुयो, अिन उहाँले इ ाएललाई आ मण गन ुर्भयो । 8 दाऊदले परमशे् वरलाई भन,े “मलैे यसो गरेर ठुलो पाप गरेको छु ।
अब आफ् नो दासको दोषलाई हटाउनहुोस,् िकनिक मलैे धरैे मखूर्तापणू र् काम गरेको छु ।” 9 परम भलुे दाऊदका अगमव ा
गादलाई भन् नभुयो, 10 “गएर दाऊदलाई भन,् ‘परम भु यसो भन् नहुुन् छः तलँाई म ितनवटा कुरा रोज् न िदन् छु । ितमध्ये एउटा
रोज ।’ ” 11 यसलैे गाद दाऊदकहाँ गए र ितनलाई भन,े “परम भु यही भन् नहुुन् छ, ‘ियमध्ये एउटा रोज: 12 ितन वषर्सम् मको
अिनकालको कुरा, वा तरेा श हुरूले तीन मिहनासम् म खदे् ने र उनीहरूका तरवारले मा रने कुरा, वा ितन िदनको लािग
परम भकुो तरवार, अथार्त ् परम भकुा दतूले इ ाएलका सम् पणूर् ठाउँमा िवनाश ल् याउने एउटा िवपि को कुरा ।’ त् यसो हो
भन,े मलाई पठाउनहुुनकेहाँ मलै े के जवाफ लानपुन हो सो अब िनणर्य गन ुर्होस ् ।” 13 तब दाऊदले गादलाई भन,े “म सा ै
सङ्कष् टमा परेको छु! मािनसको हातमा पन ुर्भन्दा मलाई परम भकुो हातमा नै पनर् दऊे, िकनिक उहाँका करुणामय कामहरू
धरैे महान ्छन ्।” 14 त्यसलैे परम भलुे इ ाएलमा एउटा िवपि पठाउनभुयो, र स री हजार मािनसहरू मरे । 15 परमशे् वरले
यरूशलमे िवनाश गनर् एउटा स् वगर्दतू पठाउनभुयो । ितनले त् यो नाश गनर् लाग् दा परम भलुे त् यो दखेरे त् यस सवर्नाशदे ख मन
बदल् नभुयो । ती नाश गन स् वगर्दतूलाई उहाँले भन् नभुयो, “अब भयो! ित ो हात थाम ।” त् यस बलेा ती स् वगर्दतू यबसूी
अरौनाका खलाको छेउमा उिभरहकेा िथए । 16 दाऊदले मा स् तर हरेे र परम भकुा स् वगर्दतूले आफ् नो हातमा नाङ्गो तरवार
लएर यरूशलमेमािथ ताकेर आकाश र पथृ् वीका बीचमा खडा भएको दखेे । तब भाङ् ा लागाएका दाऊद र धमर्-गरुुहरू भइँूमा

घोप् टो परे । 17 दाऊदले परमशे् वरलाई भन,े “सनेाको गन् ती गर भ्नरे हुकुम िदने म होइन ँ र? मलैे यो दषु् ट काम गरें । तर िबचरा
यी भडेाहरूले के नै पो गरेका छन ् र? हे परम भु मरेा परमशे् वर!, तपाईंको हातले म र मरेो घरानालाई हार गरोस,् तर तर
यो िवपि तपाईंका मािनसहरूमािथ नरहोस ्।” 18 यसलैे दाऊदलाई यबसूी अरौनाको खलामा गएर परम भकुो िन म् त एउटा
वदेी बनाउन भन ्भनी परम भकुा स्वगर्दतूले गादलाई भने । 19 यसलैे परम भकुो नाउमँा गादले हुकुम गरेझैं गनर्लाइ दाऊद
त् यहाँ उक् लरे गए । 20 अरौनाले आफ् नो गहू ँ चटु्दै गरेका समयमा, ितनी पिछ फक, र स् वगर्दतूलाई दखेे । ितनी र ितनका
चार जना छोराहरू आफूलाई लकुाए । 21 दाऊद अरौनाकहाँ आउँदा, अरौनाले हरेे र दाऊदलाई दखेे । ितनी खलाबाट बािहर
आए र आफ् नो अनहुार भइँुमा घोप् टो पारेर दाऊदको अिघ घुडँा टेके । 22 तब दाऊदले अरौनालाई भन,े “मलाई यो खला बचे
तािक यहाँ म परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाउन सकँू । म परैु दाम ितनछु, तािक मािनसहरूबाट यो िवपि ह टजाओस ्
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।” 23 अरौनाले दाऊदलाई भन,े “त् यो तपाईंको आफ्नै ठानरे लनहुोस,् मरेा मा लक महाराजा । हजरुो नजरमा जस्तो असल
लाग्छ सो त् यहाँ गन ुर्होस ्। हने ुर्होस,् म तपाईंलाई होमब लको िन म् त गोरुहरू, दाउराको िन म् त काठहरू र अन् नब लको िन म् त
गहू ँ िदन्छु । यो सबै थोक म तपाईंलाई िदनछुे ।” 24 दाऊद राजाले औरानलाई भन,े “होइन, परैु दाम ितरेर नै म यसलाई िकन्छु
। ित ो जे छ त् यो लने अिन मरेो दाम नपरी त् यो िस ैंमा परम भलुाई होमबलीको रूपमा चढाउने काम म गिदर्न ।” 25 यसलैे
त् यस जग् गाको िन म् त दाऊदले अरौनालाई छ सय सनुका िसक् का ितरे । 26 दाऊदले त् यहाँ परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाए
र त् यसमािथ होमब ल र मलेब ल चढाए । ितनले परम भमुा पकुारा गरे, जसले ितनलाई स् वगर्बाट होमब लको वदेीमा आगो
बसार्एर जवाफ िदनभुयो । 27 तब परम भलुे त् यो स् वगर्दतूलाई आज्ञा िदनभुयो र स् वगर्दतूले आफ्नो तरवारलाई त् यसको म् यानमा
राखे । 28जब दाऊदले यबसूी अरौनाको खलामा परम भलुे जवाफ िदनभुएको दखे,े तब ितनले त्यही बलेा ब लदानहरू चढाए
। 29 त्यस बलेा, मोशाले उजाड-स् थानमा बनाएको परम भकुो पिव वासस् थान र होमब लको वदेी िगबोनको डाँडाको उच् च
स् थानमा नै िथए । 30 तापिन परम भकुो अगवुाइ माग् न दाऊद त् यहाँ जान सकेनन,् िकनिक ती स् वगर्दतूको तरवारसगँ ितनी सा ै
डराएका िथए ।

22
1 तब दाऊदले भन,े “इ ाएलको िन म् त होमब लको वदेी सिहतको परम भु परमशे् वरका म न् दरको ठाउँ यहीं हुनछे ।”

2 यसलैे दाऊदले आफ्ना सवेकहरूलाई इ ाएलमा बसोबास गन परदशेीहरूलाई भलेा गराउने हुकुम गरे । ितनले उनीहरूलाई
परमशे् वरको म न्दर बनाउन ढुङ्गा काटेर तयार गन काममा खटाए । 3 ितनले ढोकाहरू र चौकोसहरूका लािग कीला बनाउनका
िन म् त धरैे मा ामा फलाम िदए । ितनले जोख् न सक् नभेन् दा धरैे काँसा, 4 र गन् न सक् नभेन् दा धरैे दवेदारुका काठ पिन िदए (सीदोनी
र टुरोसका मािनसहरूले गन् नै नसक् ने गरी शस् त मा ामा दवेदारु दाऊदकहाँ ल् याइिदए) । 5 दाऊदले भन,े “मरेो छोरो सोलोमन
क ललै र अनभुवहीन छ, र परम भकुो िन म् त िनमार्ण ग रने भवन िवशषे रूपले भ हुनपुछर्, तािक यो अरू सबै दशेमा िस
र मिहिमत हुनछे । यसलैे यसको भवन िनमार्णको तयारी म नै गनछु ।” यसलैे दाऊदले आफ् नो मतृ् य ु हुनअुिग ठुलो तयारी
गरे । 6 तब ितनले आफ् नो छोरा सोलोमनलाई बोलाए र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म् त एउटा म न् दर बनाउने आज्ञा
िदए । 7 दाऊदले सोलोमनलाई भन,े “ए मरेो छोरो, परम भु मरेा परमशे् वरका नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर बनाउने मरेो इच् छा
िथयो । 8 तर परम भलुे मकहाँ आउनभुयो र भन् नभुयो, ‘तैंले धरैे र पात गरेको र धरैे य ु गरेको छस ्। मरेो नाउकँो िन म् त
म न् दर तैंले बनाउनछैेनन,् िकनभने मरेो द ृ ष् टमा तैंले पथृ् वीमा धरैे रगत बगाएको छस ्। 9 तापिन, तरेो एउटा छोरो हुनछे जो
शा न्ति य मािनस हुनछे । उसका चारैितरका श हुरूबाट म उसलाई आराम िदनछुे । िकनिक उसको नाउँ सोलोमन हुनछे, र
उसको समयमा म इ ाएललाई शा न् त र चनै िदनछुे । 10 मरेो नाउकँो िन म् त एउटा म न्दर उसलैे बनाउनछे । ऊ मरेो छोरो
हुनछे, र म उसका िपता हुनछुे । म उसको राज्यको िसहंासन इ ाएलमा सदासवर्दाको स्थािपत गनछु ।’ 11 अब ए मरेो
छोरो, परम भु तसँगँ रहनभुएको होस ्र तलँाई सफलता िदनभुएको होस ्। परम भु तरेा परमशे् वरको म न् दर तैंले नै बनाउनछेस ्
भनी उहाँले भन् नभुएझैं तैंले त् यो बनाउनछेस।् 12 परम भलुे नै तलँाई अन्तद ृर् ष् ट र समझ िदनभुएको होस,् तािक उहाँले तलँाई
इ ाएलमािथ अिधकार िदनहुुदँा तैंले परम भु तरेा परमशे् वरको व् यवस् था पालन गनछस ्। 13 तब इ ाएलको िन म् त परम भलुे
मोशालाई िदनभुएका िविध र िनयमहरूलाई तैंले होिशयारसाथ पालन ग रस ्भने त ँ सफल हुनछेस ् । ब लयो र साहसी हो ।
नडरा वा िनरुत् सािहत नहो । 14 अब हरे,् ज् यादै यत् नका साथ मलैे परम भकुा म न् दरको िन म् त एक लाख तोडा सनु, दश
लाख तोडा चाँदी, धरैे मा ामा काँसा र फलाम तयार गरेको छु । मलैे काठपात र ढुङ्गा पिन तयार ग रराखकेो छु । यी सबमैा
तैंले अरू थप् नपुछर् । 15 तिँसत धरैे कामगन मािनसहरू छन:् ढुङ्गा काट ्नहेरू, डकम हरू, िसकम हरू, र हरेक िकिसमका
िशल्पकारहरू अनिगन्ती छन,् 16 जसले सनु, चाँदी, काँसा र फलामका काम गनर् सक्छन ्। उठ् र काम सरुु गर,् र परम भु
तिँसत हुनभुएको होस ्।” 17 दाऊदले इ ाएलका सबै अगवुाहरूलाई आफ् ना छोरा सोलोमनलाई सघाउन भनी यसो भनरे आदशे
िदए, 18“परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूसगँ हुनहुुन् छ र उहाँले ितमीहरूलाई चारैितरबाट शा न् त िदनभुएको छ । उहाँले
यस क्षे का बािसन् दाहरूलाई मरेो हातमा िदनभुएको छ । यो क्षे परम भु र उहाँका मािनसहरूका अधीनमा छन ्। 19 अब
आफ् नो सारा हृदय र आफ् नो ाणले परम भु आफ् ना परमशे् वरको खोजी गर । उठ र परम भु परमशे् वरको पिव स् थान िनमार्ण
गर । त्यसपिछ ितमीहरूले परम भकुा करारको सन् दकू र परमशे् वरका पिव कुराहरू परमशे् वरको नाउकँो िन म् त बनाइएको
म न् दरमा ल् याओ ।”

23
1 जब दाऊद व ृ भएका र आफ्नो जीवनको अ न्तम क्षणमा िथए, तब ितनले आफ् ना छोरा सोलोमनलाई इ ाएलमािथ

राजा बनाए । 2 पजूाहारीहरू र लवेीहरूसगँै ितनले इ ाएलका सबै अगवुाहरूलाई भलेा गराए । 3 तीस वषर् र त् योभन् दा बढी



23:4 324 १ इितहास 24:19

उमरेका लवेीहरूको सङ् ख् याको गणना भयो । ितनीहरूको सखं्या अठ्तीस हजार िथयो । 4“ितमध् यकेा चौबीस हजारको काम
परम भकुा म न् दरको कामको रेखदखे गन िथयो, र छ हजार अिधकारीहरू र न् यायकतार्हरू िथए । 5चार हजार ारपालहरू, र
चार हजारले मलै े िदएका बाजा बजाएर परम भकुो स् तिुतगान गनर्पछर्,” दाऊदले भने । 6 ितनले उनीहरूलाई लवेीका छोराहरू
गशे न, कहात र मरारीका नाउबँमोिजम िवभाजन गरे । 7 लादान र िशमी गशे नका वशंका िथए । 8 लादानका तीन छोराहरू:
अगवुा यहीएल, जतेाम र योएल िथए । 9 िशमीका ितन छोराहरू: शलोमोत, हजीएल र हारान िथए । लादानका वशंका
म ु खयाहरू यी नै िथए । 10 िशमीका चार छोराहरूः यहत, जीजा, यऊेश र बरीआ िथए । 11 यहत जठेा िथए, जीजा माइला,
तर यऊेश र बरीआका धरैे छोराहरू िथएनन,् त्यसलैे ितनीहरू एउटै कामको िन म् त एकै वशंको रूपमा गिनए । 12कहातका चार
छोराहरू: अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए । 13अ ामका छोराहरू हारून र मोशा िथए । अित पिव कुराहरू अलग
गनर् हारूनलाई चिुनएका िथयो । ितनी र ितनका सन्तानहरूले परम भकुो साम ु धपू चढाउन,ु उहाँको सवेा गन ुर् र उहाँको नाउमँा
सधैं आशीवार्द िदनपुथ्य । 14 तर परमशे् वरका मािनस मोशाका छोराहरू भने लवेीकै कुलका मािनए । 15 मोशाका छोराहरू
गशे म र एलीएजर िथए । 16 गशे मका सन् तानमा शबूाएल जठेा िथए । 17 एलीएजरका सन् तान रहब् याह िथए । एलीएजरका
अरू छोरा िथएनन,् तर रहब् याहका धरैे सन्तानहरू िथए । 18 ियसहारका छोरा अगवुा शलोमीत िथए । 19 हे ोनका छोराहरू
य रयाह जठेा, अमयार्ह माइला, यहासले साँइला र यकमाम कान् छ िथए । 20 उज् जीएलका छोराहरू मीका जठेा र ियिशयाह
माइला िथए । 21 मरारीका छोराहरू महली र मशूी िथए । महलीका छोराहरू एलाजार र कीश िथए । 22 एलाजार छोराहरू
नभै मरे । ितनका छोरीहरू मा िथए । कीशका छोराहरूले ितनीहरूलाई िववाह गरे । 23 मशूीका ितन छोराहरू महली,
एदरे र यरीमोत िथए । 24 आ-आफ्ना वशंअनसुार लवेीका सन्तानहरू यी नै िथए । परम भकुो भवनमा सवेाको काम गन
वशंका नामअनसुार गिनएका र सिूचकृत ग रएका बीस वषर् र त् योभन् दा बढी उमरेका अगवुाहरू ितनीहरू िथए । 25 िकनिक
दाऊदले भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वरले आफ् नो मािनसहरूलाई आराम िदनभुएको छ । उहाँले सदासवर्दाको िन म् त
यरूशलमेमा आफ्नो म न्दर बनाउनहुुन्छ । 26 लवेीहरूले फे र किहल् यै पिव वासस् थान अथवा त् यसको सवेामा योग ग रने
भाँडाहरू बोक् नपुदन ।” 27 िकनिक दाऊदका अ न् तम वचन ारा बीस वषर् र त् यसभन् दा बढी उमरेका लवेीहरूको सङ्ख् या
गिनए । 28 ितनीहरूको काम परम भकुा म न् दरको सवेामा हारूनका सन् तानहरूलाई सघाउनपुन िथयो । ितनीहरूले चोक र
कोठाहरूको रेखदखे गन ुर्पन, परम भकुा सबै पिव थोकहरू शु पान ुर्पन, र परमशे् वरका म न् दरका सवेामा अरू काम गन ुर्पन
िथयो । 29 उप स् थितको रोटी, अन् नब लको मिसनो पीठो, पातला अखिमरी रोटी, पोलकेा र तलेमा पकाएका भटेीहरूको
हरेिवचार गन ुर्पन, अिन िविभन् न कुराहरू नाप् नको िन म्त ढक र तराज ू तयार गन ुर्पन िजम् मा पिन ितनीहरूको िथयो । 30 हरेक
िबहान परम भलुाई धन्यवाद िदन र शसंा चढाउन पिन ितनीहरू खडा हुन्थे । ितनीहरूले बलेकुा, 31 र शबाथ र औंसीका
चाडमा र चाडका िदनहरूमा परम भकुो िन म् त होमब ल चढाउने बलेामा पिन यसै गरे । तोिकएको सखं्यामा िनयमअनसुार
िजम्मा िदइएकाहरू परम भकुो साम ु उप स् थत हुनपुथ्य । 32 ितनीहरूको िजम्मामा भटे हुने पाल र पिव स् थान िथए, र आफ्ना
आफन्त हारूनका सन् तानहरूलाई परम भकुा म न् दरको सवेामा सहयोग गथ ।

24
1 हारूनका सन्तानहरूको आधारमा िवभाजन ग रएका काम गन समहूहरू यी नै िथएः नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार ।

2 नादाब र अबीहू आफ् ना िपताको मतृ् य ु हुनभुन् दा अगािड नै मरे । ितनीहरूका कुनै सन्तान िथएनन,् त्यसलैे एलाजार र ईतामारले
पजुारीहरूको रूपमा सवेा गरे । 3 दाऊदले एलाजारका सन् तान सादोक र ईतामारका सन् तान अहीमलेकेको साथमा ितनीहरूलाई
पजुारीहरूका काम िवभाजन गरे । 4 ईतामारको सन्तानका िबचमा भन् दा एलाजारका सन्तानमा धरैे अगवुाहरू िथए, त्यसलैे
ितनीहरूले एलाजारका सन् तानलाई सो समहूमा िवभाजन गरे । ितनीहरूले यो काम वशंका म ु खया र ईतामारका सन् तानबाट
गरेका िथए । यो िवभाजन वशं-वशं अनसुार आठ िथयो । 5 ितनले ितनीहरू पक्षपात नगरी िच ा हालरे उनीहरूको िवभाजन
गरे, िकनिक एलाजार र ईतामार दवुकैा सन् तानमध् यबेाट ितनीहरू पिव स् थानका अिधकारीहरू र परमशे् वरका अिधकारीहरू
िथए । 6 नतनलेका छोरा शमायाहल,े एक जना लवेी र शास् ीले राजा, अिधकारीहरू, सादोक पजूाहारी, अिबयाथारका छोरा
अहीमलेके, पजुारी र लवेीहरूका प रवारहरूका मु खयाहरूका सामनु् ने ितनीहरूका नाउहँरू लखेे । एलाजारका सन् तानबाट
र ईतामारका सन् तानबाट पालो-पालो एक-एक प रवारको िच ा तािनयो । 7 पिहलो िच ा यहोयारीबको, दो ो यदायाहको,
8 ते ो हारीमको, चौथो सोरीमको, 9 पाँचौं म ल् कयाहको, छैटौं िमयामीनको, 10 सातौं हक् कोसको, आठौं अिबयाको,
11 नवौं यशेअूको, दशौं शकन् याहको, 12 एघारौं एल् यासीबको, बा ौं याकीमको, 13 ते ौं हुप् पाको, चौधौं यशेबेाबको,
14 पन् ौं िबल् गाको, सो ौं इम् मरेको, 15स ौं हजेीरको,अठारौं ह प् पससेको, 16उन् नाईसौं पतिहयाहको, बीसौं यहजेकेलको,
17 एक् काईसौं याकीनको, बाईसौं गमएूलको, 18 तईेसौं दलायाहको र चौबीसौं माज् याहको नाउमँा िनस् क् यो । 19 परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले ितनीहरूका पखुार् हारूनलाई िदनभुएको िनदशनअनसुार ितनले उनीहरूलाई िदएका ि याको अनसुरण
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गरेर ितनीहरूले परम भकुो म न् दरमा गन आफ् नो सवेाको कामको म यही िथयो । 20 बाँकी लवेीका सन्तानहरू यी नै
िथएः अ ामका छोराहरूबाट: शबूाएल; शबूाएलका छोराहरूबाट यहेदयाह । 21 रहब् याहका छोराहरूबाटः अगवुा ियिशयाह ।
22 ियसहारबाटः शलोमोत, शलोमोतबाट: यहत । 23 हे ोनका छोराहरू: अगवुा य रयाह, माइला अमयार्ह, साँिहलंा यहासले,
कान् छा यकमाम । 24 उज् जीएलका छोरा मीका; मीकाका छोराहरूबाट: शामीर । 25 मीकाका भाइः ियश् याह । ियश् याहका
छोराहरूबाट: जक रया । 26 मरारीका छोराहरू: महली र मशूी । यिजयाहका छोराबाटः बनो । 27 यिजयाहबाट मरारीका
छोराहरू: बनो, शोहम, जक् कूर र इ ी । 28 महलीबाट: एलाजार, जसका छोराहरू िथएनन ्। 29 कीशबाट: कीशका छोराः
यरहमले । 30 मशूीका छोराहरू: महली, एदरे र यरीमोत । आ-आफ्ना प रवारहरूअनसुार सिूचकृत ग रएका लवेीहरू ियनै
िथए । 31आ-आफ्ना िपताका प रवारका अगवुाहरू र ितनीहरूका भाइहरूले राजा दाऊद, सादोक,अहीमलेके,अिन पजूाहारी
र लवेीका म ु खयाहरूको उप स् थितमा िच ा हाले । ितनीहरूले हारूनका सन् तानहरूले गरेझैं िच ा हाले ।

25
1 दाऊद र सनेाका अगवुाहरूले आसाप, हमेान र यदतूनूका छोराहरूमध् ये कसलैाई वीणा, सारङ्गी र झ् यालीहरूका साथमा

अगमवाणी गनर्को िन म्त छाने । यो सवेा गन मािनसहरूको सचूी यहाँ छः 2आसापका छोराहरूबाटः जक् कूर, योसफे, नतन् याह
र असरेला, आसापका अधीनमा भएका आसापका छोराहरू जसले राजाको सपु रवके्षणमा अगमवाणी बोले । 3 यदतूनूका
छोराहरूबाटः गदल् याह, सरेी, यशयाह, िशमी, हशब् याह र मि त् याह, आफ् ना िपता यदतूनूका िनदशनमा जम्मा छ जना, जसले
परम भलुाई धन् यवाद र स् तिुत गनर्को िन म्त वीणा बजाउथँे । 4 हमेानका छोराहरूबाटः ब ु क् कयाह, म न् याह, उज् जीएल,
शबूाएल, यरीमोत, हनन् याह, हनानी, एलीआता, िग लती, रोममती-एजरे, योश् बाकाशा, मल् लोती, होतीर र महजीओत । 5 यी
सबै राजाका अगमव ा हमेानका छोराहरू िथए । परमशे् वरले हमेानको िसङ्लाई उच् च पानर्को िन म्त चौध छोराहरू र ितन
छोरीहरू िदनभुयो । 6 ितनीहरू सबै आफ्ना िपताकोहरूको िनदशनमा िथए । ितनीहरू परम भकुो म न् दरका सङ्गीतकारहरू
िथए, जसले परमशे् वरको म न् दरको सवेा गदार् झ् याली, सारङ्गी र वीणा बजाउथँे । आसाप, यदतूनू र हमेानचािहं राजाको
सपु रवके्षणमा िथए । 7 सङ्गीतमा िनपणू र ता लम पाएका ितनीहरू र ितनीहरूका दाजभुाइको सखं् या २८८ जना िथयो ।
8 जवान र बढूा, गरुु र िसकारु दवुलै े ितनीहरूका कामको िन म् त िच ा हाल् थे । 9 आसापका छोराहरूको बारेः पिहलो िच ा
योसफेको प रवारलाई पर् यो । दो ो िच ा गदल् याहको प रवारलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 10 ते ो िच ा जक् कूर र ितनका
छोराहरू र आफन्तलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 11 चौथो िय ी र ितनका छोराहरू र आफन्तलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
12 पाँचौं नतन् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 13 छैटौं ब ु क् कयाह र ितनका छोराहरू र
लाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 14 सातौं यसरेला र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 15 आठौं यशयाह
र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 16 नवौं म न् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो,
जम्मा १२ जना, 17 दशौं िशमीका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा बा जना, 18 एघारौं अ ले र ितनका छोराहरू र
आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 19 बा ौं हशब् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 20 ते ौं
शबूाएल र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 21चौधौं मि त् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई
पर् यो, जम्मा १२ जना, 22 पन् ौं यरीमोत र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 23 सो ौं हनन् याह र
ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 24 स ौं योश् बाकाशा र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो,
जम्मा १२ जना, 25अठारौं हनानी र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 26 उन् नाईसौं मल् लोती र ितनका
छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 27 िबसौं एलीआता र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२
जना, 28 एक् काईसौं होतीर र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 29 बाईसौं िग लती र ितनका छोराहरू
र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 30 तईेसौं महजीओत र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
31 चौबीसौं रोममती-एजरे र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना ।

26
1 ारपालहरूका िवभाजन यस कार िथयोः कोरहीहरूबाट, कोरेका छोरा मशेलेमे् याह, जो आसापका छोरा िथए ।

2 मशेलेमे् याहका छोराहरूः जठेा जक रया, मािहला यदेीएल, सािहलंा जबिदयाह, कािहलंा यत् नीएल, 3 ठाइँला एलाम, अन् तरे
यहेोहानान, र कान् छा एल् यहोएनै िथए । 4 ओबदे-एदोमका छोराहरू िथएः जठेा शमायाह, मािहला यहोजाबाद, सािहलंा योआ,
कािहलंा साकार, ठाइँला नतनले, 5 अन् तरे अम् मीएल, जन् तरे इस् साखार र कान् छा पलु् लत,ै िकनिक परमशे् वरले ओबदे
एदोमलाई आिशष ्िदनभुएको िथयो । 6 ितनका छोरा शमायाहका छोराहरू जन्मे जसले आ-आफ् ना प रवारहरूमािथ शासन
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गरे । ितनीहरू धरैे क्षमता भएका मािनसहरू िथए । 7 शमायाहका छोराहरू ओत् नी, रपाएल, ओबदे, र एल् जाबाद िथए ।
ितनका आफन्तहरू एलीहू र समक् याह पिन धरैे क्षमता भएका मािनसहरू िथए । 8 यी सबै ओबदे एदोमका सन् तानहरू िथए
। ितनीहरू र ितनीहरूका छोराहरू र आफन्तहरू पिव पालमा काम गन योग् यता भएका मािनसहरू िथए । ओबदे एदोमसगँ
सम्ब न्धत मािनसहरूको सङ् ख् या ६२ जना िथए । 9 मशलेमे् याहका छोराहरू र आफन्तहरू सबै योग् यता भएका मािनसहरू िथए
। ितनीहरूको सबै सङ् ख् या १८ जना िथए । 10 मरारीका सन् तान होसाका छोराहरूः अगवुा िश ी (ितनी जठेा नभए तापिन
ितनका बाबलुे ितनलाई अगवुा बनाए), 11 मािहला िह ल् कयाह, सािहलंा तब लयाह र कान् छा जक रया िथए । होसाका
सबै छोराहरू र दाजभुाइका जम् मा सङ् ख् या १३ जना िथए । 12 ितनीहरूका अगवुाहरूअनसुार ारपालका यी दलहरूले
आफ् ना आफन्तहरूझैं परम भकुो म न् दरको सवेा गन ुर्पथ्य । 13 ितनीहरू जवान र बढ़ूा दवुलै े आ-आफ् ना घरानाअनसुार
हरेक वशे ारको िन म् त िच ा हाले । 14 जब पवूर् ढोकाको लािग िच ा हा लयो, तब त् यो शलेमे् याहको नाउमँा पर् यो । तब
ितनका छोरा ब ु मान ्सल् लाहकार जक रयाको िन म्त ितनीहरूले िच ा हाल,े र उ र ढोकाको िन म् त ितनलाई िच ा पर् यो ।
15 ओबदे एदोमलाई दिक्षण ढोका िदइयो, र ितनका छोराहरूलाई ढुकुटीहरू िदइयो । 16 शपु् पीम र होसालाई प श् चम ढोका र
मािथल्लो बाटोको शल् केत वशे ार पर् यो । हरेक प रवारबाट रक्षकको वस्था ग रयो । 17 पवूर्ितर छ जना लवेीहरू िथए,
उ रितर िदनमा चार जना, दिक्षणितर िदनमा चार जना र ढुकुटीमा दईु जना पहरा बस् थे । 18 प श् चमको स्तम्भमा बाटोमा चार
जना र स्तम्भमा दईु जनालाई खटाइएको िथयो । 19 ारपालका दलहरू यी नै िथए । ितनीहरू कोरह र मरारीका सन् तानहरूबाट
भ रएको िथयो । 20 लवेीहरूमध्यबेाट अहीजा परमशे् वरको म न् दरका भण् डारहरू र परम भकुा अपर्ण ग रएका थोकहरूका
भण् डारका िजम्मावाल िथए । 21 लादानका सन् तानहरू, जो लादानबाट ज न् मएका गशे नीहरू िथए र गशे नी लादानका
घरानाहरूका अगवुाहरू िथए, यहीएली र 22 यहीएलीका छोराहरू, र जतेाम र ितनका भाइ योएल । ितनीहरू परम भकुो
म न् दरका भण् डारहरूका िजम् मावाल िथए । 23 अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएलका वशंहरूबाटः 24 मोशाका छोरा
गशे मका छोरा शबूाएल भण् डारहरूका सपु रवके्षक िथए । 25 एलीएजरबाट ितनका आफन्तहरूमा ितनका छोरा रहब् याह,
रहब्याहका छोरा यशयाह, यशयाहका छोरा योराम, योरामका छोरा िज ी, िज ीका छोरा शलोमीत िथए । 26 दाऊद राजा,
प रवारका म ु खयाहरू, हजार र सयका फौजका कमाण् डरहरू र सनेाका अरू कमाण् डरहरूले परम भकुा समपर्ण गरेका
थोकका भण् डारहरूका लािग सबै िजम् मा यी नै शलोमीत र ितनका आफन्तहरूलाई िदइएको िथयो । 27 ितनीहरूले लडाइँमा
लएका लटूका मालहरू परम भकुो म न् दरका मरम् मतको िन म् त छु ाएका िथए । 28 अगमव ा शमएूल, कीशका छोरा

शाऊल, नरेका छोरा अबनरे र सरूयाहका छोरा योआबले परम भकुो िन म् त छु ाएका सबै थोक ितनीहरूका िजम्मामा िथयो
। छु ाइएका अरू सबै थोकहरू शलोमीत र ितनका ितनीहरूका िजम् मामा िथए । 29 ियसहारीका सन्तानहरूबाट, कनन् याह र
ितनका छोराहरूलाई इ ाएलको नाग रक मामलाहरूको िजम्मा िदइएको िथयो । ितनीहरू अिधकारीहरू र न्यायकतार्हरू िथए ।
30 हे ोनका सन्तानहरूबाट, हशब् याह र ितनका दाजभुाइ १,७०० योग् य मािनसहरू परम भु र राजाका कामका िनरीक्षकहरू िथए
। ितनीहरू यदर्न नदीका प श् चमितर िथए । 31 हे ोनका सन्तानहरूबाट, य रयाहचािहं ितनीहरूका प रवारहरूका सचूीबाट
गिनएका सन्तानहरूका अगवुा िथए । दाऊदका शासनको चालीसौं वषर्मा हे ोनीहरूको वशंावलीमा खोजतलाश ग रयो, र
िगलादको याजरेमा ितनीहरूका योग् यका मािनसहरू भे ाइए । 32 य रयाहका २,७०० आफन्तहरू िथए, जो प रवारका योग्य
अगवुाहरू िथए । ियनीहरूलाई दाऊद राजाले रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश् शकेा आधा कुलमािथ परमशे् वरसम् बन् धी हरेक कुरा
र राज् य-शासनका कामको हरेिवचार गनहरू बनाए ।

27
1 यो इ ाएली प रवारका अगवुाहरू, हजार र सयका कामण् डरहरू, अिन िविभन् न िकिसमले राजाको सवेा गन सनेाका

अिधकारीहरू सचूी हो । हरेक सनेाको दलले एक मिहनापिछ अक मिहनामा गद वषर्भ र सवेा गथ । हरेक दलमा चौिबस
हजार जना मािनसहरू िथए । 2 पिहलो मिहनाको भाग जब् दीएलका छोरा याशोबामको िथयो । ितनको भागमा चौिबस हजार
जना मािनसहरू िथए । 3 ितनी फारेसका सन् तान िथए, अिन पिहलो मिहनाको लािग सनेाका अिधकारीहरूका िनरीक्षक िथए
। 4 अहोहाका कुलका दोदै दो ो मिहनाको लािग त् यस भागका सनेापित भए । िमक् लोत दो ो दजार्मा िथए । ितनको भागमा
चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 5अगवुा र पजूाहारी यहोयादाका छोरा बनायाह ते ो मिहनाको लािग ते ा कमाण् डर िथए
। ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 6 ियनी ती नै बनायाह िथए, जो ितस जनाका अगवुा िथए र ितस जना
मािथ िथए । ितनका छोरा अम् मीजाबाद ितनको दलमा िथए । 7 चौथो मिहनाको लािग योआबका भाइ असाहले सनेापित भए
। ितनीपिछ ितनका छोरा जबिदयाह कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 8 पाँचौं मिहनाको
लािग ियज् याहका सन्तान शम् हूत कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 9 छैटौं मिहनाको लािग
तकोका मािनस इक् केशका छोरा ईरा कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 10 सातौं मिहनाको
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लािग ए ाइमका पलेोनी हलेसे कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 11आठौं मिहनाको लािग
जरेहको घरानाका हूशाती िसब् बकै कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 12नवौं मिहनाको लािग
बने् यामीन कुलका अनातोती अबीएजरे कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 13 दशौं मिहनाको
लािग जरेहको घरानाका नतोपा सहरका महरै कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 14 एघारौं
मिहनाको लािग ए ाइमका िपरातोन सहरका बनायाह कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए ।
15 बा ौं मिहनाको लािग ओ त् नएलको घरानाका नतोपात सहरका हले् दै कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना
मािनसहरू िथए । 16 इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू यी नै िथएः रूबनेको कुलका िन म्त िज ीका छोरा एलीएजर अगवुा
िथए । िशिमयोनका कुलका िन म्त माकाका छोरा शपत् याह अगवुा िथए । 17लवेीका कुलका िन म्त कमएूलका छोरा हशब् याह
अगवुा िथए, अिन हारूनका कुलका िन म्त सादोक अगवुा िथए । 18 यहूदाका कुलका िन म्त दाऊदका दाजु एलीहू अगवुा
िथए । इस् साखारका कुलका िन म्त िमखाएलका छोरा ओ ी अगवुा िथए । 19 जबलूनूका कुलका िन म्त ओबिदयाका छोरा
ियश् मायाह अगवुा िथए । नप् तालीका कुलका िन म्त अ ीएलका छोरा यरीमोत अगवुा िथए । 20 ए ाइमका कुलका िन म्त
अजज् याहका छोरा होिशया अगवुा िथए । मनश् शकेो आधा कुलका िन म्त पदायाहका छोरा योएल अगवुा िथए । 21 िगलादमा
भएका मनश् शकेो आधाकुलका िन म्त जक रयाका छोरा इ ो अगवुा िथए । बने् यामीनका कुलका िन म्त अबनरेका छोरा
यासीएल अगवुा िथए । 22 दानका कुलका िन म्त अबनरेका छोरा यहोराम अगवुा िथए । इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू
ियनै िथए । 23 दाऊदले बीस वषर्दे ख मिुनकाहरूको जनसखं् या लएनन,् िकनभने परम भलुे इ ाएलको सखं् या आकाशका
ताराहरूझैं बढाउने ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो । 24 सरूयाहका छोरा योआबले जनसखं् या लन सरुु गरे, तर ितनले त् यो काम
िसद्ध्याएनन ्। यसले गदार् इ ाएलमािथ ोध आइपर् यो । यो जनसखं् या दाऊद राजाको इितहासमा ले खएन । 25 राजाका
भण् डारहरूको िजम् मा अदीएलका छोरा अज् मावतेलाई िदइयो । दशेका, सहरहरूका, गाउहँरूका र िकल् ला भएका सहरहरूका
भण् डारहरू उ ज् जयाहका छोरा जोनाथनको िजम् मामा िदइयो । 26 दशेमा जिमन जोत्दै खतेी-िकसानी गनहरू कलबूको छोरा
ए ीको िजम् मामा िथए । 27 दाखबारीहरू रामती िशमीको िजम् मामा िथए, अिन दाख र दाखम व् यापारीको िजम् मा शपेमेी
जब् दीको िदइयो । 28 तराईमा भएका भ ाक्ष र अञ् जीरको हरेचाह गन गदेरेी बाल-हानान िथए, र तले राख् ने भण् डार योआशको
िजम् मामा िथयो । 29 शारोनमा चन गाईबस् त ु शारोनी िश कैो िजम् मामा िथए, र बसेीमा चन गाईबस् त ु अदलकैा छोरा शाफातको
िजम् मामा िथए । 30 ऊँटहरू इश् माएली ओबीलको िजम् मामा िथए, र गधाहरू मरेोनोती यहेदयाहको िजम् मामा िथए । भडेाबा ा
ह ी याजीजको िजम् मामा िथए । 31 ह ी याजीज भडेाबा ाका िनरीक्षक िथए। यी अिधकारीहरू दाऊद राजाका सम् पि का
िनरीक्षक िथए । 32 दाऊदका काका जोनाथन सल् लाहकार िथए, िकनिक ितनी ब ु मानी र शास् ी िथए । हक् मोनीका छोरा
यहीएलले राजाका छोराहरूको रेखदखे गरे । 33 अहीतोपले राजाका सल् लाहकार िथए, र अरकी मािनसका हूशै राजाका
व् य क् तगत सल् लाहकार िथए । 34 अहीतोपलेको पद बनायाहका छोरा यहोयादा र अिबयाथारले लए । योआब राजाका
सनेाका कमाण् डर िथए ।

28
1 दाऊदले इ ाएलका सबै अिधकारीलाईः कुलहरूका अिधकारीहरू, राजाको सवेामा आफूलाई तोिकएका समयको

काममा लाग् ने दलहरूका अिधकारीहरू, हजार र सयका कमाण् डरहरू, राजा र ितनका छोराहरूका सबै सम् पि मािथका
व् यवस् थापकहरू, अिन अिधकारीहरू र सबभैन्दा िसपालहुरू वीर यो ाहरू यरूशलमेमा भलेा गरे । 2 तब दाऊद राजा खडा
भए र यसो भन,े “ए मरेा दाजभुाइ र मरेा मािनसहरू हो, मरेा कुरा सनु् नहुोस ् । परम भकुो करारका सन् दकूको िन म् त एउटा
म न् दर, हा ा परमशे् वरको िन म् त एउटा पाउदान बनाउने मरेो इच् छा िथयो, अिन मलैे त् यो िनमार्ण गनर्लाई तयारी पिन गरें
। 3 तर परमशे् वरले मलाई भन् नभुयो, ‘मरेो नाउकँो िन म् त तैंले म न् दर बनाउनछैेनस,् िकनभने त ँ लडाइँ गन मािनस होस,्
र तैंले र पात गरेको छस ्।’ 4 तापिन परम भु इ ाएलका परमशे् वरले मरेा िपताका सबै प रवारबाट सदासवर्दाको िन म् त
इ ाएलमािथ राज् य गनर् मलाई चनु् नभुयो । उहाँले यहूदाको कुललाई अगवुाको रूपमा चनु् नभुएको छ । यहूदाको कुलमा, र
मरेो िपताको प रवारमा, मरेा िपताका छोराहरूमध् यबेाट सारा इ ाएलमा राजा हुनलाई उहाँले मलाई चनु् नभुयो । 5 परम भलुे
मलाई िदनभुएका धरैे जना छोरामध् ये इ ाएलमािथ परम भकुो राज् यको िसहंासनमा बस् न उहाँले मरेो छोरो सोलोमनलाई
चनु् नभुयो । 6 उहाँले मलाई भन् नभुयो, ‘तरेो छोरा सोलोमनले नै मरेो म न् दर र मरेा चोकहरू बनाउनछे, िकनिक मलैे त् यसलाई
मरेो छोरा हुनलाई चनुकेो छु र म उसका िपता हुनछुे । 7आजको िदनसम् म तैंले गरेझैं उसले मरेा आज्ञा र िवधानहरू दढृतापवूर्क
पालन गर् यो भन,े म उसको राज् य सदासवर्दाको िन म् त स्थािपत गनछु ।’ 8 अब सारा इ ाएलको नजरमा परम भकुो िन म्त
र हा ा परमशे् वरको उप स् थतीमा भएको यो सभामा ितमीहरू सबलैे परम भु आफ् ना परमशे् वरका आज्ञाहरू पालना गन ुर् र
िनरन्तरता िदनपुछर् । यसो गर तािक ितमीहरू यस असल दशेलाई अिधकार गनछौ र आफ् नो पतैकृअशंझैं ितमीहरूपिछका
सन् तानहरूलाई िदन सक् नछेौ । 9 ए मरेा छोरा सोलोमन, आफ् ना बबुाका परमशे् वरको आज्ञा पालन गर, र आफ् ना सारा हृदय
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र राजीखशुीले उहाँको सवेा गर । यसो गर, िकनभने परम भलुे सबै हृदयलाई खोतल् नहुुन् छ र हरेक व् य क् तको िवचारहरूका
हरेक उदशे् य बझु् नहुुन् छ । ितमीले उहाँलाई खोज् यौ भने ितमीले उहाँलाई भे ाउनछेौ, तर ितमीले उहाँलाई त् याग् यौ भन,े उहाँले
ितमीलाई सधैंको िन म् त इन् कार गन ुर्हुनछे । 10 यसलैे याद राख, यो म न् दरलाई परम भकुो पिव स् थानको रूपमा िनमार्ण गनर्
उहाँले ितमीलाई नै चनु् नभुएको छ । ब लयो होऊ, र यो काम गर ।” 11 तब दाऊदले आफ् ना छोरा सोलोमनलाई म न् दरको
दलान र त् यसका भवन, भण् डारहरू, कौसीहरू, िभ ी कोठाहरू र ाय श् चत गन कोठाका नक् शा िदए । 12 ितनले परम भकुो
म न् दरका चोकहरू र चारैप का कोठाहरू, परमशे् वरको म न् दरका भण् डारहरू र परम भकुा अपर्ण ग रएका भटेी राख् ने
भण् डारहरूका िन म् त नक् शाहरू िदए । 13 उनले ितनलाई लवेी र पजुारीहरूका दल-दलका िन म् त र परम भकुो म न् दरका
सवेामा ग रने सबै काम र त् यसमा योग ग रने सबै भाँडाहरूका िन म् त िनदशनहरू िदए । 14 हरेक सवेामा योग ग रने
सबै सनुका भाँडाहरूका तौल, र सबै चाँदीका भाँडाहरूका तौल ितनले तोिकिदए, 15 सबै सनुका सामानहरूको िन म्त सनुको
तौल, सामदान र ितनका िदयाहरूका िन म् त, हरेक सामदानका िन म्त सनुको तौल, चाँदीका सामदान र ितनका िदयाहरूका
िन म् त सवेामा योग गरेअनरुूप चािहदंो तौल तोिकिदए । 16 उप स् थितको रोटीको हरेक टेबलको िन म् त सनुको तौल, र
चाँदीका टेबलहरूका िन म् त चाँदीको तौल ितनले तोिकिदए । 17 ितनले मासकुा काँटाहरू, छकर् ने बाटाहरू र कचौराहरूका
िन म् त िनखरु सनुको तौल िदए । ितनले हरेक सनु र चाँदीको भाँडाको िन म् त सनुचाँदीको चािहदंो तौल तोिकिदए । 18 ितनले
धपू-वदेीको िन म् त पिन िनखरु सनुको तौल तोिकिदए, अथार्त ्आफ् ना पखटेाहरू फैलाएर परम भकुा करारको सन् दकूलाई
छेक् ने सनुका करूबहरूका िन म् त पिन ितनले सनुको तौल िदए । 19 दाऊदले भन,े “जसरी परम भलुे मलाई िनदशन िदनभुयो
र नक्साको समझ मलाई िदनभुयो त् यसरी नै मलै े यी सबै कुराहरू लखेकेो छु ।” 20 दाऊदले आफ् ना छोरा सोलोमनलाई
भन,े “ब लयो र साहसी होऊ । यो काम गर । नडराऊ र िनरुत् सािहत नहोऊ, िकनिक परम भु परमशे् वर, मरेा परमशे् वर ित ो
साथमा हुनहुुन्छ । परम भकुो म न् दरका सवेाको िन म् त सबै काम ितमीले परूा नगरुञ् जले उहाँले न त ितमीलाई छोड् नहुुनछे
न ितमीलाई त् याग् नहुुनछे । 21 हरे, परम भकुो म न् दरका सबै सवेा गनर् पजुारी र लवेीका दलहरू तयार छन ्। ित ो काममा
सहायता गनर् र सवेाको काम गनर्लाई ितनीहरू र खशुीसाथ कुनै पिन काम गन िसपाल ु मािनसहरू ित ो साथमा हुनछेन ् ।
अिधकारीहरू र सबै मािनसहरू ित ो हरेक आज्ञा िशरोपर गनर् तयार छन ्।”

29
1 राजा दाऊदले सारा सभालाई भन,े “परमशे् वरले चनु् नभुएको मरेा छोरो सोलोमन अिहले पिन सानै छ र कामचािहं महान ्

छ । िकनिक यो म न् दर मािनसहरूका िन म् त होइन तर परम भु परमशे् वरको िन म् त हो । 2 यसलैे मरेा परमशे् वरको म न्दरको
िन म्त सामा ी जटुाउन मलैे सकेसम् म यास गरेको छु । सनुबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त सनु, चाँदीबाट बनाइने कुराहरूका
िन म्त चाँदी, काँसाबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त काँसा, फलामबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त फलाम, र काठबाट बनाइने
कुराहरूका िन म्त काठ म िददंछुै । पत्थरको कामको िन म् त आिनक् स, िफरोजा, िविभन् न रङ्गका पत् थरहरू— सबै िकिसमका
बहुमलू् य पत् थरहरू पिन म शस् त मा ामा िददंछुै । 3 अब, मरेा परमशे् वरको म न् दरमा मरेो आनन्दको कारणले यसको िन म् त
आफ् नो िनजी भण् डारबाट सनु र चाँदी म िददंछुै । यस पिव म न् दरको िन म् त मलैे तयार गरेका सबै कुराहरूमा अरू थपः
4 ओिपरको सनु ितन हजार तोडा र िभ ामा जलप लागाउनका िन म्त सात हजार तोडा िनखरु चाँदी म िददंछुै । 5 सनुबाट
बनाउने कुराहरूका िन म् त सनु र चाँदीबाट बनाउने कुराहरूका िन म् त चाँदी, र अिन िनपणु कारीगरले गन कामलाई चािहने सबै
िकिसमका कुराहरू म िददंछुै । आज परम भलुाई योगदान गनर् र आफैलाई उहाँमा अपर्ण गनर् इच् छा गन अरू कोही छ?” 6 तब
आफ्ना पखुार्हरूका प रवारका अगवुाहरू, इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू, हजार र सयका कमाण् डरहरू र राजाका सवेाको
िजम् मामा रहकेा अिधकारीहरूले स् वइच् छा भटेी चढाए । 7 ितनीहरूले परमशे् वरको म न् दरको सवेाको िन म्त पाँच हजार तोडा
र असी िकलो ाम सनु, दस हजार तोडा चाँदी, अठार हजार तोडा काँसो र एक लाख तोडा फलाम िदए । 8 बहुमलू् या रत् नहरू
आफूसगँ भएकाहरूले ती गशे नका सन् तान यहीएलको िजम् मामा परम भकुो म न् दरका भण् डारको िन म् त िदए । 9 यी स् वइच् छा
भटेीका कारणले मािनसहरूले आनन् द मनाए, िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर् हृदयले परम भकुो िन म् त िदएका िथए । दाऊद राजा
पिन सा ै आन न् दत भए । 10 दाऊदले सबै सभाको उप स् थितमा परम भलुाई धन् यवाद िदए । ितनले भन,े “हे परम भ,ु हा ा
पखुार्हरूका परमशे् वर, सदासवर्दा तपाईंको शसंा होस ्। 11 हे परम भ,ु महान ्ता, श , मिहमा, िवजय र ऐश् वयर् तपाईंकै हुन ्
। िकनिक आकाश र पथृ् वीमा भएका सबै कुरा तपाईंकै हुन ्। हे परम भ,ु राज् य तपाईंकै हो, र तपाईं नै सबभैन्दा मािथको
शासकको रूपमा उच् च पा रनभुएको छ । 12धन र मान दबुै तपाईंबाट नै आउँछन ्, र तपाईंले सबै मािनसमािथ राज् य गन ुर्हुन् छ ।
परा म र श तपाईंकै बाहुलीमा छन ्। मािनसहरूलाई उच् च पानर् र श िदन तपाईंकै हातमा बल र श छन ्। 13अब हे
हा ा परमशे् वर, हामी तपाईंलाई धन् यवाद िदन् छौं, र तपाईंको मिहिमत नाउकँो शसंा गछ ं । 14 तर म को हु,ँ र मरेा मािनसहरू
को हुन ्र हामीले स् वइच् छाले यी कुराहरू िदन सक् छौं? वास्तवमा सबै कुरा तपाईंबाटै आउँछन,् र तपाईंका जे हुन ्ती तपाईंलाई
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हामीले िफतार् िदएका मा ै हौं । 15 िकनिक तपाईंको साम ु हामी परदशेी र घमुन् तहेरू हौं । हा ा सबै पखुार्हरू पिन त् यस् तै िथए
। पथृ् वीमा हा ा िदन छायाजस् तो हो र पथृ्वीमा रिहरहने आशा छदँछैैन । 16 हे परम भु हा ा परमशे् वर, तपाईंको पिव नाउकँा
सम् मान गनर् म न् दर बनाउन हामीले जम् मा गरेका यी सबै धन तपाईंबाट नै आउँछन,् र तपाईंकै हुन ्। 17 हे मरेा परमशे् वर, म
यो पिन जान् दछु िक तपाईंले हृदयको जाँच गन ुर्हुन् छ, र सोझोपनामा खशुी हुनहुुन् छ । मरेो बारेमा,मरेो हृदयको सोझोपनामा मलैे
स् वइच् छाले यी सबै कुराहरू तपाईंमा चढाएको छु, र यहाँ उप स् थत तपाईंका मािनसहरूले स् वइच् छाले चढाएको कुरा दखेरे म
आन न्दत भएको छु । 18 हे परम भ,ु हा ा पखुार् अ ाहाम, इसहाक र इ ाएलका परमशे् वर, यस्तो िवचारको मन तपाईंका
मािनसहरूमा सधैंभ र रहोस ्। ितनीहरूका हृदयलाई तपाईंितर लगाउनहुोस ्। 19 मरेा छोरा सोलोमनलाई तपाईंका आज्ञाहरू,
तपाईंका धािमर्क िनयमहरू र तपाईंका िविधहरू भ साथ पालन र मलैे जटुाएका कुराले एउटा स् थान बनाउने योजना परुा
गनर् सम् पणूर् हृदयको इच्छा िदनहुोस ् ।” 20 दाऊदले सम् पणूर् सभालाई भन,े “अब परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई धन् यवाद
दओे ।” सम् पणूर् समदुायले आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई धन् यवाद िदए, आफ्ना िशर िनहुराएर परम भकुो आराधना गरे र
राजाको साम ु घोप् टो परेर दण् डवत ्गरे । 21 भो लपल् ट ितनीहरूले परम भकुो िन म् त ब लदान गरे, र उहाँलाई होमब ल चढाए
। ितनीहरूले एक हजार साँढ,े एक हजार भडेा, एक हजार थमुा, र ितनका साथै आफ् ना अघर्ब ल र सबै इ ाएलको िन म् त अरू
शस् त ब लदान चढाए । 22 त् यो िदनमा, ितनीहरूले ठुलो उत् सव मनाउदँै परम भकुो साम ु त् यस िदन खाए र िपए । ितनीहरूले

दो ो पटक दाऊदका छोरा सोलोमनलाई राजा बनाए, र परम भकुो अिधकारमा ितनलाई राजा अिभषके गरे । ितनीहरूले
सादोकलाई पजूाहारी अिभषके पिन गरे । 23 त्यसपिछ सोलोमन आफ् ना िपता दाऊदको स ा परम भकुो िसहंासनमा राजा
भएर बसे । ितनको उन् नित भयो र सबै इ ाएलले ितनको हुकुम पालन गरे । 24 सबै अगवुाहरू, सनेाहरू, र दाऊद राजाका सबै
छोराहरूले पिन सोलोमन राजालाई आफ् नो राजभ दखेाए । 25 सारा इ ाएलका नजरमा परम भलुे सोलोमनलाई सम्मािनत
तलु्याउनभुयो र ितनी अिघका इ ाएलका राजाको भन् दा महान श् उहाँले ितनलाई िदनभुयो । 26 ियशकैा छोरा दाऊदले सारा
इ ाएलमािथ राज् य गरे । 27 दाऊदले इ ाएलमािथ चा लस वषर्सम्म राज् य गरे । ितनले हे ोनमा सात वषर् र यरूशलमेमा तिे स
वषर् राज् य गरे । 28 ितनी िदघर् जीवन, धन-सम् पि र मानमा आनन्द भई व ृ ावस् थामा मरे । ितनीपिछ ितनका छोरा सोलोमन
राजा भए । 29 शमएूल अगमव ाको इितहास, नतान अगमव ा इितहास र गाद अगमव ाका इितहासमा दाऊद राजाका
उपल ब्धहरूका बारेमा ले खएका छन ्। 30 त्यहाँ ितनको शासनको समयका कामहरू, ितनका उपल ब्धहरू र ितनलाई असर
पारेका घटनाहरू, इ ाएल, र अन्य दशेका राज्यहरूको बारेमा त् यहाँ ले खएका छन ्।
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२ इितहासको पसु्तक
1 दाऊदका छोरा सोलोमन आफ् नो शासनमा ब लयो भएपिछ र परम भु ितनका परमशे् वर ितनको साथमा हुनहुुन् थ् यो र

ितनलाई धरैे श शाली बनाउनभुयो । 2 सबै इ ाएलिसत, हजार कमाण् डर र सयका कमाण् डरहरू, र न् यायकतार्हरू, र सारा
इ ाएलमा भएका हरेक शासक, घरानाहरूका मु खयाहरूिसत सोलोमनले कुरा गरे । 3 अिन सोलोमन र ितनीसगँ भएका सबै
सभा िगबोनमा भएको अग् लो स् थानमा गए, िकनिक त् यहाँ परमशे् वरका भटे हुने पाल िथयो, जनु परम भकुा सवेक मोशाले
उजाड-स् थानमा बनाएका िथए । 4 तर दाऊदले परमशे् वरको सन् दकू िकयर्त-यारीमबाट आफूले तयार गरेको ठाउँमा मािथ
ल् याएका िथए,िकनिक त् यसको िन म् त ितनले यरूशलमेमा पाल टाँगकेा िथए । 5 साथै हूरका नाित, ऊरीका छोरा बजललेले
बनाएको काँसाको वदेी िगबोनमा नै परम भकुो पिव वासस् थानको सामनु् ने िथयो । सोलोमन र त् यो सभा त् याहाँ गए । 6सोलोमन
भटे हुने पालमा परम भकुो सामनु् ने भएको काँसाको वदेीमा गए र त् यसमा एक हजार होमब ल चढाए । 7 त् यस रात परमशे् वर
सोलोमनकहाँ दखेा पन ुर्भयो र ितनलाई भन् नभुयो, “माग,् म तलँाई के िदऊँ?” 8 सोलोमनले परमशे् वरलाई भन,े “तपाईंले
मरेा बबुा दाऊदलाई महान ्करारको िवश् वस् तता दखेाउनभुएको छ र मलाई उहाँको स ामा राजा तलु् याउनभुएको छ । 9 अब
हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले मरेा बबुा दाऊदलाई िदनभुएको तपाईंको ितज्ञा परुा गन ुर्होस,् िकनिक पथृ् वीको धलुो जि कै
अनगन् ती मािनसमािथ तपाईंले मलाई राजा बनाउनभुएको छ । 10 अब मलाई ब ु र ज्ञान िदनहुोस ् तािक यी मािनसलाई म
नतेतृ् व गनर् सकँू, िकनिक यित धरैे सङ्ख्यामा रहकेा तपाईंका मािनसहरूको न्याय कसले गनर् सक्छ र?” 11 परमशे् वरले
सोलोमनलाई भन् नभुयो, “िकनभने तरेो हृदयमा यो कुरा छ, र तैंले सम ृ , धन-सम् पि वा आदर मािगनस ्न त तलँाई घणृा
गनहरूको ाण, न त आफ् नो िन म् त दीघार्य ु नै मािगस,् तर आफ् नो िन म् त तैंले ब ु र ज्ञान मािगस ्तािक तैंले मरेा मािनसमािथ
शासन सक् छस ्जसमािथ मलैे तलँाई राजा बनाएको छु, र म यसै गनछु । 12अब म तलँाई ब ु र ज्ञान िदनछुे । म तलँाई यस् तो
सम ृ , धन-सम् पि , र आदर पिन िदनछुे, जो तभँन् दा अिघका कुनै राजाले पाएका िथएनन,् र तभँन् दा पिछका कुनलैे पिन
पाउनछैेनन ्।” 13 तब सोलोमन िगबोनको अल् गो स् थानको भटे हुने पालबाट यरूशलमेमा आए। ितनले इ ाएलमािथ शासन
गरे । 14 सोलोमनले रथहरू र घोडचढीहरू जम् मा गरे, र ितनीसगँ चौध सय रथ र बा हजार घोडचढीहरू िथए, जसलाई
ितनले रथ राख् ने सहरहरूमा र आफू, अथार्त ् यरूशलमेमा राजिसत राखे । 15 राजाले सनु र चाँदी यरूशलमेमा ढुङ्गसैरह
बनाए र दवेदारुचािहं तराईमा हुने अन् जीरहरूजस्तै शस् त तलु् याए । 16सोलोमनका घोडाहरू िम दशे र क् यएूबाट पठैारी हुन् थ।े
ितनका व् यापारीहरूले ती क् यएूबाट िकनरे ल् याउथँे । 17 ितनीहरूले त् यके रथ सात सय शकेेल चाँदीमा र घोडाचािहं १५०
शकेेल चाँदीमा िम दशेबाट पठैारी गथ । ितनीहरूले िह ी र अरामीहरूका राजाहरूलाई ती िनकासी पिन गथ ।

2
1 सोलोमनले परम भकुा नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर र आफ्नो राज्यको िन म्त एउटा राजमहल िनमार्ण गन आदशे िदए

। 2 सोलोमनले भारी बोक् नलाई स री हजार, र पहाडहरूमा ढुङ्गा काट्नलाई असी हजार र ितनीहरूको िनरीक्षण गनर्
छि स सय मािनसलाई िजम्मा िदए । 3 सोलोमनले टुरोसका राजा हीरामलाई यसो भनरे समाचार पठाए, “तपाईंले जसरी मरेा
बबुा दाऊदको िन म्त आवासीय भवन बनाउनलाई दवेदारुका काठहरू पठाउनभुएको िथयो, मरेो िन म्त पिन त् यसै गन ुर्होस ् ।
4 हने ुर्होस,् मलैे परम भु मरेा परमशे् वरका नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर िनमार्ण गनर्, त् यसलाई उहाँको िन म् त अलग गनर्, उहाँको
साम ु सगु न् धत मसलाका धपू बाल् न, उप स् थितको रोटी राख् न, अिन िबहान-बलेकुी, शबाथहरूमा, औंसीहरूमा र परम भु
हा ा परमशे् वरका तोिकएका चाडहरूमा होमब ल चढाउन लागकेो छु । यो इ ाएलको िन म् त सदासवर्दाको लािग हो । 5 मलैे
िनमार्ण गनर् लागकेो म न् दर अत् यन् तै ठूलो भवन हुनछे, िकनिक हा ा परमशे् वर अरू सबै दवेताभन् दा महान ्हुनहुुन् छ । 6 तर
सारा िवश् व र स् वगर् नै पिन परमशे् वरको िन म् त सानो हुन् छ भन,े कसले उहाँको िन म् त म न् दर िनमार्ण गनर् सक् छ? उहाँको साम ु
ब लदान चढाउनबुाहके उहाँको िन म् त म न् दर िनमार्ण गन म को हु ँ र? 7 यसकारण मरेो िन म् त सनु, चाँदी, काँसा र फलाम,
अिन बजैनी, रातो र नीलो ऊनी धागोको काम गनर् सक् ने एक जना िनपणु कारीगर पठाइिदनहुोस ्। ितनी काठ कँुदरे सबै कुरा
बनाउन जान् ने मािनस पिन होऊन ्। ितनले मरेा बबुा दाऊदले जटुाउनभुएका यहूदा र यरूशलमेमा भएका िनपणु कारीगरहरूसगँ
काम गनछन ्। 8 मलाई लबेनानबाट दवेदारु, सल् ला र चन् दनका काठहरू पिन पठाइिदनहुोस,् िकनिक मलाई थाहा छ िक
तपाईंका सवेकहरूले लबेनानमा काठहरू कसरी काट ्नपुछर् भनी जान्दछन ्। हने ुर्होस,् मरेा सवेकहरू तपाईंका सवेकहरूिसत
हुनछेन,् 9 तािक मरेो िन म् त शस्त काठहरू तयार गनर् सकून,् िकनिक मलैे बनाउन लािगरहकेो म न् दर महान ् र आश् चयर्को
हुनछे। 10 हने ुर्होस,् तपाईंका सवेकहरू, मढुा काट् ने मािनसहरूलाई म पचास हजार मरुी गहू,ँ पचास हजार मरुी जौ, एक
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लाख पाथी दाखम र एक लाख पाथी तले िदनछुे ।” 11 टुरोसका राजा हीरामले प ारा सोलोमनलाई लखेरे जावाफ िदए:
“परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई मे गन ुर्भएको हुनाले उहाँले तपाईंलाई ितनीहरूमािथ राजा तलु् याउनभुयो ।” 12 साथै
प मा हीरामले भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वर धन् यका होउन,् जसले स् वगर् र पथृ् वीको स ृ ष् ट गन ुर्भयो, जसले दाऊद
राजालाई ब ु र समझश को वरदान भएको एउटा ब ु मान ्छोरा िदनभुएको छ, जसले परम भकुो िन म् त एउटा म न् दर र
आफ् नै िन म् त एउटा राजमहल बनाउनहुुनछे । 13 अब मलैे एक जना िसपाल ु मािनस हुराम-अब् बीलाई पठाएको छु, जससगँ
सझुबझुको वरदान छ । 14 ितनी दानका छोरीमध्यकेी एक जना स् ीका छोरा हुन ्। ितनका बबुा टुरोसका मािनस हुन ्। ितनी
सनु र चाँदी, काँसा, फलाम, ढुङ्गा र काठका काम अिन बजैनी, रातो र नीलो ऊनी धागो र मलमलका कपडाका काममा
पिन अनभुवी कारीगर हुन ्। ितनी कुनै पिन िकिसमका ब ु ा कँुद् ने र कुनै पिन िकिसमको नमनूाको काममा िसपाल ु छन ् ।
ितनी तपाईंका िनपणु कारीगरहरूका साथमा, र मरेा स् वामी तपाईंका बबुा दाऊदका कारीगरहरूका साथमा काम गन ठाउँको

वस्था ग रिदनहुोस ्। 15 अब मरेा स् वामीले आफ् ना सवेकहरूका िन म् त आफूले ितज्ञा गन ुर्भएको गहू,ँ जौ, तले र दाखम
पठाइिदनहुोस ्। 16 तपाईंलाई चािहए जित काठ हामी लबेनानमा काट्नछेौं । मढूाहरू बाँधरे योप् पासम् म बगाएर पठाइिदनछेौं,
र तपाईंले ती यरूशलमेसम् म लजैानहुुनछे ।” 17 आफ् ना बबुा दाऊदले मािनसहरूको जनगणना लएझैं सोलोमनले इ ाएलमा
बस् ने सबै िवदशेीको जनगणना लए । ियनीहरू १,५३,६०० जना िथए । 18 ियमध् यकेा स री हजारलाई भारी बोक् न र असी
हजारलाई पहाडहरूमा ढुङ्गा काट ्न र मािनसहरूलाई काममा लगाउन िनरीक्षण गनर् छि स सयलाई िनय ु गरे ।

3
1 तब सोलोमनले यरूशलमेको मोरीयाह डाँडामा आफ्ना बबुा दाऊदको साम ु परम भु दखेा पन ुर्भएको ठाउँमा परम भकुो

म न् दर िनमार्ण गनर् सरुु गरे । दाऊले योजना गरेको ठाउँ यबसूी अरौनाको खलामा ितनले त् यो ठाउँ तयार पारे । 2 ितनले
आफ् नो राजकालको चौथो वषर्को दो ो मिहनाको दो ो िदनमा त् यो िनमार्ण गनर् सरुु गरे । 3 परमशे् वरको म न् दर िनमार्ण गनर्
सोलोमनले राखकेा जगको क्षे फल िय नै िथए। हातको परुानो चलनको नापअनसुार लमाइ साठी हात र चौडाइ बीस हात
िथयो । 4 म न् दरको अगािडको दलानको लमाइ बीस हात लामो िथयो, जनु म न् दरको चौडाइ बराबर िथयो । यसको उचाइ पिन
बीस हात िथयो, र सोलोमनले यसको िभ प िनखरु सनुको जलप लगाए । 5 ितनले मखु् य सभाकक्षको िस लङमा सल् लाका
फलकेहरू लगाए, जसमा ितनले िनखरु सनुको जलप लगाए। अिन ितनमा खजरूका बोटहरू र िस ीहरूका ब ु ा बनाए ।
6 ितनले म न् दरलाई बहुमलू् य पत् थरहरूले िसगंारे । सनुचािहं पवमको सनु िथयो । 7 ितनले त् यसका द लन, सघँार, िभ ा र
ढोकाहरूमा सनुको जलप लगाए । ितनले त् यसका िभ ाहरूमा करूबहरू ब ु ा कँुदे । 8 ितनले महा-पिव स् थानको िनमार्ण गरे
। यसको लम्बाइ म न् दरको चौडाइ बराबर िबस हात र यसको चौडाइ पिन िबस हात िथयो । त् यसको िभ प ितनले िबस टन
िनखरु सनुको जलप लगाए । 9 कीलाहरूको ओजन पचास शकेेल सनुबाट बनकेा िथए । ितनले त्यसका मािथल् ला सतहमा
पिन सनुको जलप लगाए । 10 ितनले महा-पिव स् थानको िन म्त दईु करूबका ितरूप बनाए । का लगरहरूले ितनमा सनुको
जलप लगाए । 11 यी करूबका पखटेाहरू एक छेउदे ख अक छेउसम् म बीस हात लामा िथए । एउटा करूबको एउटा पखटेा
कोठाको िभ ालाई छुने गरी पाँच हातको िथयो । यसै गरी अक पखटेाचािहं अक करूबको पखटेा छुने गरी पाँच हातकै
िथयो । 12 अक करूबको एउटा पखटेा म न् दरको िभ ा छुने गरी पाँच हातको िथयो । त् यसको अक पखटेाचािहं अक
करूबको पखटेा छुने गरी पाँच हातकै िथयो । 13 यी करूबका पखटेा बीस हातसम् म िफंिजएका िथए । करूबहरू आफ् ना
खु ामा उिभएका िथए, र ितनीहरूका मखु म न् दरको मखु् य सभा कोठाितर फकका िथए । 14 ितनले नीलो, बजैनी र रातो
रङ्गको ऊनी धागो र मलमलको कपडाको पदार् बनाए, र ितनले त् यसमा ब ु ा भरेका करूबहरू बनाए । 15सोलोमनले म न् दरको
अगािडप का िन म् त दईु वटा स् तम् भ बनाए, जसमा त् यकेको उचाइ पैंतीस हात िथयो । ितमािथ भएका स् तम् भ-िशरहरू पाँच
हात अल् गा िथए । 16 ितनले स् तम् भका िन म् त िस ीहरू बनाए र ती स् तम् भका टुप् पामा राखे । ितनले सय वटा दा रम पिन
बनाए र ती िस ीहरूमा जोडे । 17 ितनले म न् दरको अगािड ती दईु वटा स् तम् भ खडा गरे, एउटा दािहनपे र अक दे पे
स् तम् भहरू खडा गरे । दािहनपे को स् तम् भको नाउँ ितनले याकीन र दे पे को स् तम् भको नाउँ बोअज राखे ।

4
1 यसको साथै ितनले काँसाको एउटा वदेी बनाए । जसको लमाइ बीस हात, र चौडाइ बीस हात िथयो । यसको उचाइ दश

हात िथयो । 2 ितनले ढालरे बनाइएको धातकुो एउटा गोलाकार िवशाल खड ्कँुलो पिन बनाए । त् यसको िबटको एक िकनारदे ख
अक िकनारसम् म दश हात िथयो । त् यो पाँच हात अल् गो िथयो, र त् यस खड ्कँुलोको प रिध तीस हात िथयो । 3 खड ्कँुलोको
चारैितर बािहरप िबटमिुन साँढहेरू, एक हातमा दश वटा त्यसलाई खड ्कँुलोसगँै एउटै टु ा धात ु ढालरे बनाइएको िथयो
। 4 ‘समु ’ नाम िदइएको त् यो ठुलो खड ्कँुलोलाई बा वटा साँढमेािथ रा खएको िथयो, जसमा तीन वटा उ रितर फकका,
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तीन वटा प श् चमितर फकका, तीन वटा दिक्षणितर फकका र तीन वटा पवूर्ितर फकका िथए । त् यो “खड ्कँुलो” ितनमैािथ
बसा लएको िथयो, र ितनीहरूका पछािडका भागचािहं िभ प फकका िथए । 5 त् यसको मोटाइ चार अङ् गलु िथयो, र
त् यसको िबट कचौराको िबटजस् तो फ े को लली फूलजस् तै िथयो । त् यो खड ्कँुलोमा छयस ी हजार लटर पानी अटाउथँ् यो
। 6 ितनले सामानहरू धनुको िन म्त दश वटा बाटाहरू पिन बनाए । ितनले पाँच वटा दिक्षणप र पाँच वटा उ रप राखे
। होमब लमा योग ग रने सबै सामानहरू ियनमैा धोइन्थ्यो । ‘समु ’ नामको त्यो खड ्कँुलोलाई पजुारीहरूले नहुाउनलाई
योग गथ । 7 िदइएको ढाँचाबमोिजम ितनले दश वटा सनुका सामदान बनाए । ती ितनले म न् दरमा, पाँच वटा दािहनपे र

पाँच वटा दे पे राखे । 8 ितनले दश वटा टेबल बनाएर म न् दरमा, पाँच वटा दािहनपे र पाँच वटा दे पे राखे । ितनले
सनुका एक सय वटा बाटा बनाए । 9 यसको साथै ितनले पजुारीहरूका चोक, र ठूलो चोक र चोकका ढोकाहरू बनाए र
ितनका ढोकाहरूमा काँसाका जलप लगाए । 10 ‘समु ’ नामक त् यो िवशाल खड ्कँुलोलाइ ितनले म न्दरको पवूर्प दिक्षणतफर्
फकार्एर राखे । 11 हुरामले भाँडा, बले् चा र छकर् ने बाटाहरू बनाए । यसरी हुरामले परमशे् वरको म न् दरमा सोलोमन राजाको
िन म् त आफूले िजम् मा लएको काम िसद्ध्याएः 12 दईु वटा स् तम् भ, ती स् तम् भका टुप् पामा कचौराको आकारका दईु स् तम् भ-िशर
िथए । ितनले स् तम् भमािथ स् तम् भ-िशर सजाउने दईु वटा ब ु ादार र जालीहरू बनाए । 13 दईु जालीहरूका िन म् त चार सय
दा रम ितनले बनाएः स् तम् भहरूका कचौराको आकार भएका स् तम् भ-िशरलाई ढाक् ने त् यके जालीको िन म् त ितनले दईु लहर
दा रमहरू पिन बनाए । 14 ितनले गडु् ने आधारहरू र ितनमा राख् नलाई बाटाहरू पिन बनाए । 15 एउटा िवशाल खडँ्कुलो र
यसको मु न्तर बा वटा साँढ,े 16साथै भाँडाहरू, बले् चाहरू, मास ु उठाउने काँटाहरू र अरू सम् ब न् धत सामानहरू पिन बनाए, र
हुराम-अब् बीले परमशे् वरका म न् दरको िन म् त सोलोमनका लािग बनाएका यी सबै थोक टल् काइएका काँसाका िथए । 17 राजाले
ती यदर्नको मदैानमा सकु् कोत र सातार्नको बीचमा साँचाहरूमा ढालकेा िथए । 18 यसरी सोलोमनले यी सबै भाँडा धरैे सखं् यामा
बनाए । वास्तवमा काँसाका तौल कित िथयो भन् ने थाहै भएन । 19 सोलोमनले परमशे् वरको म न् दरका सबै सजाउने साम ीहरू
समते, सनुको वदेी पिन, र उप स् थितको रोटी रा खने टेबलहरू बनाए । 20 सामदानहरू ितनमा ब ीसिहतका, जसलाई िभ ी
पिव स् थानमा बाल्नलाई िनखरु सनुले बनाइएका िथए । 21 र फूलहरू, ब ीहरू र असल सनुका िचम् टाहरू पिन िनखरु सनुले
बनाइएका िथए । 22 सलदेाका िचम् टाहरू, बाटाहरू, चम् चाहरू र धपुौराहरू पिन िनखरु सनुले बनाइएका िथए । म न् दरका
सनुका ढोकाहरू र महा-पिव स् थानमा पस् ने िभ का ढोकाहरू र म न् दरको मखु् य ढोकाहरू सनुले बनाइएका िथए ।

5
1 जब सोलोमनले परम भकुा म न् दरको िन म् त गरेका सबै काम िसद्ध्याए, तब ितनले आफ् ना बबुा दाऊदले यस कामका

िन म्त अलग राखकेा सामानहरू, अथार्त ्सनु, चाँदी, र सबै सर-सामान ल् याए—ितनले ती परम भकुो म न् दरका भण् डारहरूमा
राखे । 2 त् यसपिछ सोलोमनले इ ाएलका धमर्-गरुुहरू, कुलका सबै नायकहरू र इ ाएलका प रवारका अगवुाहरूलाई
परम भकुा करारको सन् दकू दाऊदको सहर, अथार्त ्िसयोनबाट ल् याउन यरूशलमेमा भलेा गराए । 3 इ ाएलका सबै मािनस
सातौं मिहनामा भएको चाडको समयमा राजाको साम ु भलेा भए । 4 इ ाएलका सबै धमर्-गरुु आए, र लवेीहरूले सन् दकू लगे ।
5 ितनीहरूले सन् दकू र भटे हुने पाल र त् यसमा भएका सबै सामानहरू उठाएरमािथ लगे । लवेीका कुलका पजुारीहरूले ती बोकेर
मािथ लगे । 6 सोलोमन राजा र इ ाएलका सारा समदुाय अनिग न्त भडेा र साँढकेो ब लदान चढाउँदै सन्दकुको अिघ भलेा
भए । 7 पजुारीहरूले परम भकुा करारको सन् दकू म न् दरको िभ ी पिव स् थान, अथार्त ्महा-पिव स् थानमा त् यसकै ठाउँमा
ल् याएर करूबहरूका पखटेामिुन राखे । 8 करूबहरूले आफ् ना पखटेा सन् दकू रा खएको ठाउँमािथ फैलाएका िथए, र ितनले
सन् दकू र त् यसलाई बोक् ने डन् डाहरूलाई ढाके । 9 डन् डाहरूचािहं यित लामा िथए िक ितनका टुप् पाहरूिभ ी पिव स् थानबाट
दे खन्थ्यो, तर ती बािहरबाट दे खदंनैथे । ती आजक िदनसम् म त् यहीं छन ्। 10 इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे छोड ्दा
परम भलुे ितनीहरूिसत करार बाँध् नभुएको ठाउँ होरेबमा मोशाले सन् दकूिभ राखकेा दईु वटा िशला-पाटीबाहके त् यसमा अरू
केही िथएन । 11 पजुारीहरू पिव स् थानबाट बािहर िनस् केर आए । त् यहाँ हािजर भएका सबै पजुारीले आआफ् नो दलअनसुार

मव नगरीकनै आफैलाई पिव गरेका िथए । 12 सबै लवेी गायक, अथार्त ्आसाप, हमेान र यदतूनू, ितनीहरूका छोराहरू
र दाजभुाइसमते सबै जना, मलमलका कपडा लगाएर झ् याली, वीणा र सारङ्गीहरू लएर वदेीको पवूर्प खडा भए ।
ितनीहरूका साथमा एक सय िबस जना तरुही बजाउने पजुारीहरू िथए । 13 तरुही बजाउनहेरू र गीत गाउनहेरूले परम भकुो
शसंा र धन् यवादको िन म् त एक सोर गरी आवाज िनकाले । ितनीहरूले तरुही, झ् याली र अरू बाजाहरूिसत सोर उचाले र

ितनीहरूले परम भकुो शसंा गरे । ितनीहरूले गाए, “उहाँ भलो हुनहुुन् छ, िकनिक उहाँको करारको बफादारीता सदासवर्दा
रहन् छ ।” तब त् यो म न् दर, परम भकुो म न् दर बादलले भ रयो । 14 बादलले गदार् पजुारीहरूले सवेा गनर् सकेनन,् िकनिक
परम भकुो मिहमाले उहाँको म न्दर भ रएको िथयो ।
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6
1 तब सोलोमनले भन,े “परम भलुे भन् नभुएको छ, उहाँ िनष् प अधँ् यारोमा वास गन ुर्हुनछे, 2 तर यहाँ मलै े तपाईंको

िन म् त सदासवर्दा वास गनर् एउटा उच् च वासस् थान बनाएको छु ।” 3 त्यसपिछ इ ाएलका सारा समदुाय खडा भइरहदँा, राजा
ितनीहरूितर फक र ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए । 4 ितनले भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वरलाई शसंा होस,् जसले मरेा
बबुा दाऊदसगँ बोल् नभुयो र आफ् ना हातले यसो भन्दै ितज्ञा परूा गन ुर्भएको छ, 5 ‘मरेो मािनसलाई िम दशेबाट मलैे िनकालरे
ल् याएको िदनदे ख यता इ ाएलका सबै कुलको कुनै पिन सहरलाई मरेो नाउँ कायम राख् नलाई एउटा म न् दर बनाउन भनी मलैे
छािनन ँ । न त मरेो मािनस इ ाएलमािथ शासन गनर् मलै े कुनै मािनसलाई अगवुा हुनलाई चनुें । 6 तापिन मलैे यरूशलमेलाई
छानकेो छु, तािक त् यहाँ मरेो नाउँ त्यहा रहोस,् र दाऊदलाई नै मरेो मािनस इ ाएलमािथ शासन गनर्लाई मलैे चनुकेो छु ।’
7अब परम भु इ ाएलका परमशे् वरको नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर िनमार्ण गन इच् छा मरेा बबुा दाऊदको हृदयमा िथयो । 8 तर
परम भलुे मरेो बबुा दाऊदलाई भन् नभुयो, 'मरेो नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर िनमार्ण गन कुरा तरेो हृदयमा िथयो, यो तरेो हृदयमा
राखरे तैंले असलै ग रस ्। 9 तापिन तैंले त् यो म न् दर िनमार्ण गनछैनस ्। बरु, तबँाट जन् मने तरेो छोराले नै मरेो नाउकँो िन म् त
त् यो म न् दर बनाउनछे ।’ 10 परम भलुे भन् नभुएको कुरा परूा गन ुर्भएको छ, िकनिक परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम मरेो
बबुा दाऊदको स ामा म खडा भएको छु, र इ ाएलको िसहंासनमा म बसकेो छु । परम भु इ ाएलका परमशे् वरको नाउकँो
िन म् त मलैे यो म न् दर बनाएको छु । 11 परम भलुे इ ाएलका मािनसिसत गन ुर्भएको उहाँको आफ् नो करारको सन् दकू मलैे
त् यहाँ राखकेो छु ।” 12सोलोमनले परम भकुा वदेीको साम ु इ ाएलका जम् मै समदुायको उप स् थितमा खडा भए र आफ् ना हात
फैलाए । 13 िकनिक ितनले पाँच हात लामो, पाँच हात चौडा र तीन हात अग् लो काँसाको एउटा मञ् च बनाएका िथए । ितनले
त्यसलाई चोकको बीचमा राखकेा िथए । ितनी त् यसमािथ खडा भए र इ ाएलका सारा समदुायको उप स् थितमा घ ुडँा टेके, र
ितनले आफ् ना हात स् वगर्ितर फैलाए । 14 ितनले भन,े “हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, स्वगर् र पथृ्वीमा तपाईंजस्तो कुनै पिन
परमशे् वर छैन, जसले आफ् नो सारा हृदयले तपाईंको मागर्मा जाग् ने आफ् ना सवेकहरूसगँ आफ् नो अटुट मेको करार बाँध् नहुुन्छ
। 15 तपाईंले आफ् ना दास मरेा बबुा दाऊदिसत गन ुर्भएको आफ् नो ितज्ञा परूा गन ुर्भएको छ । हो, आफ् नै मखुले तपाईंले ितज्ञा
गन ुर्भएको हो र आफ् नै हातले त् यो परूा गन ुर्भएको हो, जस् तो आज हुन आएको छ । 16 अब हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर,
आफ् ना दास मरेा बबुा दाऊदिसत गन ुर्भएको यो ितज्ञा परूा गन ुर्होस,् जब तपाईंले भन् नभुयो, ‘त ँ मरेो साम ु िहडंझेैं तरेा सन्तानहरू
मरेो व् यवस् था पालन गन कुरामा होिसयार भए भन,े इ ाएलको िसहंासनमा बस् नलाई किहलै पिन तरेो िन म् त मािनसको अभाव
हुनछैेन ।’ 17 अब हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो सवेक दाऊदिसत गन ुर्भएको ितज्ञा परूा होस ्। 18 तर
के परमशे् वर साँच् चै नै मािनसिसत पथृ् वीमा बस् नहुुन् छ र? हने ुर्होस,् सारा ससंार र स्वगर्मा पिन तपाईं अटाउनहुुन् न भन—ेमलैे
िनमार्ण गरेको यो म न् दरमा त झन ्कित साँगरुो हुन् छ होला? 19 तापिन हे परम भु मरेा परमशे् वर, आफ् नो सवेकको यो ाथर्ना
र पकुारालाई कदर गन ुर्होस ्। तपाईंका सवेकले तपाईंको साम ु गन रोदन र ाथर्ना सनु् नहुोस ्। 20 यस म न् दर, अथार्त,् तपाईंले
आफ्नो नाम राख् ने ितज्ञा गन ुर्भएको यस ठाउँमा तपाईंका आखँा िदनरात खलुा रहोस ्। तपाईंको सवेकले यस ठाउँितर फकर
गरेको ाथर्ना तपाईंले सनु् नहुोस ्। 21 यसलैे आफ्ना सवेक र तपाईंका मािनस इ ाएलले यो ठाउँितर फकर ाथर्ना गदार् ती
िबन् तीहरू सनु् नहुोस ्। हो, त् यो ठाउँबाट, तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट सनु् नहुोस ् । अिन तपाईंले सनु् नहुुदँा क्षमा गन ुर्होस ्। 22 कुनै
मािनसले आफ् नो िछमकेीको िवरु मा पाप गछर् र शपथ खान पर् यो भन,े र त् यो शपथ यस म न् दरिभ तपाईंका वदेीको सामनु् ने
खान् छ भन,े 23 स् वगर्बाट सनु् नहुोस ् र काम गन ुर्होस ्। दोषी मािनसलाई दोषी ठहर् याएर र त् यसले गरेको कामको ितफल
त् यसलाई नै िदएर आफ् ना सवेकहरूका बीचमा न् याय गन ुर्होस ्। िनद षलाई दोषी नठहराउनहुोस ्र त् यसको धािमर्कताबमोिजम
त्यसलाई ितफल िदनहुोस ् । 24 जब तपाईंका मािनस इ ाएलले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका कारणले ितनीहरू आफ् ना
श हुरू ारा परािजत हुन् छन,् अिन ितनीहरूले तपाईंको नाउँ लदंै यस म न् दरमा तपाईंलाई ाथर्ना र न -िनवदेन गद तपाईंितर
फकर् न् छन ्भने— 25 तब तपाईंले स् वगर्बाट ितनीहरूको ाथर्ना सनु् नहुोस,् र आफ् ना मािनस इ ाएलको पाप क्षमा गन ुर्होस ् ।
ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई तपाईंले िदनभुएको दशेमा ितनीहरूलाई फकार्एर ल् याउनहुोस ्। 26 जब तपाईंका मािनसले
तपाईंको िवरु मा पाप गरेको कारणले आकाश बन् द भएर पानी परेको छैन— अिन ितनीहरूले यस ठाउँतफर् फकर तपाईंले
ितनीहरूलाई द:ुख िदनभुएको कारणले तपाईंको नाउँ स् वीकार गछर्न ् र आफ् ना पाप त् यागरे यस म न्दरमा तपाईंको अगािड
ाथर्ना गछर्न ्भन—े 27 तब तपाईंले ितनीहरू िहडं् नपुन असल मागर्मा ितनीहरूलाई डोर् याउनहुुदँा, स् वगर्मा सनु् नहुोस,् र आफ् ना

सवेकहरू र आफ् ना मािनस इ ाएलको पाप क्षमा गन ुर्होस ्। तपाईंका मािनसहरूलाई तपईंले उ रािधकारको रूपमा िदनभुएको
दशेमा झरी पठाउनहुोस ् । 28 दशेमा अिनकाल परेको छ वा माहामारी फैलकेो छ, वा लाही वा ढुसी लाग् छ, िक सलह र
फटेङ् ाहरू आउँछन ्भन,े वा श हुरूले ितनीहरूका सहरको मलु ढोकाहरूमा आ मण गछर्न ्वा कनै पिन िकिसमको िवपित
वा रोग फैलकेो छ भन—े 29अिन कुनै एक जना वा सारा इ ाएलका मािनसहरूले िवपि वा दःुखलाई आफ् नो हृदयमा
जानरे यस म न् दरितर आफ् ना हात फैलाउछँन ्। 30 तब तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट सनु् नहुोस ्। क्षमा गन ुर्होस ्र हरेक लाई
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उसका सबै चाल अनसुार ितफल िदनहुोस ् । तपाईंलाई त्यसको हृदय थाहा हुन् छ, िकनभने तपाईंले मा मािनसजाितका
हृदयहरू जान् नहुुन्छ । 31 यसो गन ुर्होस ्तािक ितनीहरूले तपाईंको डर माननू ्जसले गदार् तपाईंले हा ा पखुार्हरूलाई िदनभुएको
दशेमा ितनीहरू सारा समयभ र तपाईंका मागर्मा िहडं् न सकून ् । 32 िवदशेीहरू जो तपाईंका मािनस इ ाएलका तर तपाईंको
महान ्नाउ,ँ तपाईंको श शाली बाहुली र तपाईंको फैलकेो हातका कारणल—ेआउँछ र यस म न् दरितर फकर त् यसले ाथर्ना
गछर् भन,े 33 तब कृपया तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट सनु् नहुोस ् र त् यो िवदशेीले मागकेा सबै कुरा ग रिदनहुोस,् तािक तपाईंको
मािनस इ ाएलले गरेझैं पथृ् वीका सबै मािनसले तपाईंको नाउलँाई जाननू ् र तपाईंको भय माननू,् र मलैे बनाएको यस म न् दर
तपाईंकै नाउलँे बोलाइन्छ भनी ितनीहरूले जाननू ्। 34 जब तपाईंले पठाउनभुएको ठाउँमा तपाईंका मािनसहरू आफ् ना कुनै
श हुरूसगँ लडाइँ गनर् जान् छन ्र तपाईंले चनु् नभुएको यस सहर र मलैे तपाईंका नाउकँो िन म् त बनाएको यस म न् दरितर फकर
ितनीहरूले ाथर्ना गछर्न ्। 35 तब तपाईंले ितनीहरूको ाथर्ना र िबन् ती स् वगर्बाट सनु् नहुोस,् र ितनीहरूलाई मदत ग रिदनहुोस ्।
36जब ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा पाप गछर्न ्— िकनिक पाप नगन एक जना पिन छैन— र ितनीहरूसगँ तपाईं रसाउनहुुन् छ
र ितनीहरूलाई कुनै श कुो हातमा स ु म् पनहुुन् छ, तािक श हुरूले ितनीहरूलाई लान् छन ्र ितनीहरूलाई आफ् नो दशेमा, टाढा वा
निजक कैद गरेर लान् छन ्। 37 तब ितनीहरू कैदमा परेको दशेमा ितनीहरूले त् यो कुरा महससु गछर्न ् र ितनीहरूले पश् चा ाप
गछर्न ्र आफ् नो कैदको दशेमा तपाईंको कृपाको खोजी गछर्न ्। ितनीहरूले यसो भन् छन,् ‘हामीले ष् ट िकिसमले काम गर् यौं
र पाप गर् यौं । हामीले दषु् ट िकिसमले व् यवहार गर् यौं ।’ 38 जब ितनीहरूलाई उनीहरूले कैद गरेर लगकेो दशेमा ितनीहरूले
आफ् ना सारा हृदय र आफ् ना सारा ाणले तपाईंितर फिकर् न् छन ्र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई तपाईंले िदनभुएको दशेितर र तपाईंले
चनु् नभुएको यो सहरितर र तपाईंका नाउकँो िन म् त मलैे बनाएको यस म न् दरितर फकर ितनीहरूले तपाईंमा ाथर्ना गछर्न ् ।
39 तब तपाईं बस् नहुुने स् वगर्बाट ितनीहरूको ाथर्ना र ितनीहरूका िबन् ती सनु् नहुोस,् र ितनीहरूलाई मदत ग रिदनहुोस ्। तपाईंको
िवरु मा पाप गरेका तपाईंका मािनसलाई क्षमा ग रिदनहुोस ्। 40 अब हे मरेा परमशे् वर, यस ठाउँमा चढाइएका ाथर्नाहरूमा
आफ् ना आखँा खोल् नहुोस,् र आफ् ना कान थाप् नहुोस ।् 41हे परम भु परमशे् वर,अब आफ् नो िव ामको ठाउँमा, तपाईं र तपाईंका
श को सन् दकूमा उठ ्नहुोस ् । हे परम भु परमशे् वर, तपाईंका पजुारीहरू उ ारको वस् ले पिहराइऊन,् र तपाईंका सन् तहरू
तपाईंको भलाइमा आन न् दत होऊन ्। 42 हे परम भु परमशे् वर, आफ् ना अिभिष जनको महुार तपाईंबाट नतकार्उनहुोस ् ।
आफ् ना सवेक दाऊदसगँ तपाईंले गन ुर्भएको करार बफादारीतालाई सम् झनहुोस ्।

7
1 यित बलेा जब सोलोमनले ाथर्ना गरेर सकेका िथए, तब स् वगर्बाट आगो तल झर् यो, र होमब ल र ब लदानहरू भस् म

गर् यो, अिन परम भकुो मिहमाले म न् दर भ रयो । 2 परम भकुो मिहमाले उहाँको म न् दर भ रएको हुनाले पजुारीहरू म न् दरिभ
पस् न सकेनन ्। 3 आगो तल झरेको र परम भकुो मिहमा म न् दरमा भएको जब सबै इ ाएलीले दखे,े तब ितनीहरूले आफ् ना
अनहुारहरू ढुङ्गाको छपनीमा घोप् टो पारे र आराधना गरे र परम भलुाई धन् यवाद िदए । ितनीहरूले भन,े “उहाँ भलो हुनहुुन् छ,
िकनिक उहाँको करारको बफादारीता सदासवर्दा रहन् छ ।” 4 यसरी राजा र सबै मािनसले परम भलुाई ब लदानहरू चढाए ।
5सोलोमन राजाले बाईस हजार साँढे र एक लाख बीस हजार भडेा-बा ा ब ल चढाए । यसरी राजा र सबै मािनसले परमशे् वरको
म न् दरको समपर्ण गरे । 6 पजुारीहरू त् यके आफूले सवेा गन ठाउँमा उिभएर खडा भएर । लवेीहरू पिन परम भकुो सगंीतका
बाजाहरू लएर खडा भए, जसलाई दाऊद राजाले गीत ारा परम भलुाई धन्यवाद िदनको िन म्त बनाएका िथए, “उहाँको
करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” ितनीहरूका साम ु सबै पजुारीले आआफ्ना तरुही बजाए, र सबै इ ाएली खडा भए ।
7सोलोमनले परम भकुा म न् दरको सामनु् नकेो चोकको मध् य भागलाई अलग गरे । त् यहाँ ितनले होमब लहरू र मलेब लहरूका
बोसोको भाग चढाए, िकनभने ितनले बनाएको काँसाको वदेीमा होमब ल, अन् नब ल र बोसोका भागहरू अटाएनन ्। 8 यसरी
सोलोमन र ितनीसगँ भएका सबै इ ाएली, लबेो-हमातदे ख िम दशेको खोलासम् मको एउटा ठूलो समदुायले त् यस बलेा सात
िदनसम् म चाड मनाए । 9आठौं िदनमा ितनीहरूले धािमर्क सभा राख,े िकनिक ितनीहरूले वदेीका समपर्णको सवेा सात िदनसम् म
र चाड सात िदनसम् म मानकेा िथए । 10 परम भलुे दाऊद र सोलोमन र आफ् ना मािनस इ ाएललाई िदनभुएका सबै सिुदनको
कारणलेखशुी र आन न् दत हृदयहरूका साथ सातौं मिहनाको तईेसौं िदनमा सोलोमनले मािनसहरूलाई आआफ् ना घर पठाइिदए ।
11 यसरी सोलोमनले परम भकुो म न् दर र ितनको आफ्नै राजमहल बनाइसके । परम भकुो म न् दर र ितनको आफ् नो राजमहल
बनाउनको िन म्त ितनको हृदयमा आएका हरेक कुरा ितनले सफलतापवूर्क परूा गरे । 12 परम भु राती सोलोमोनकहाँ दखेा
परेर ितनलाई भन् नभुयोः “मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, र ब लदानको म न् दरको रूपमा यो स् थानलाई मलैे आफ् नो बासस्थानको
िन म् त चनुकेो छु । 13 मलैे आकाशलाई बन् द गरें र पानी परेन भन,े वा दशेलाई नष् ट गनर् भनी सलहहरूलाई मलैे आज्ञा िदएँ
भन,े वा मरेो मािनसमािथ मलैे िवपि पठाएँ भन,े 14 तब मरेो आफ् नै नाउँ िदइएको मरेा मािनसहरूले आफैलाई न पाछर्न,्
ाथर्ना गछर्न,् मरेो महुारको खोजी गछर्न ् र आफ् ना दषु् ट चालहरूबाट फिकर् न् छ्न ्भन,े म स् वगर्बाट सनु् नछुे, ितनीहरूका पाप
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क्षमा गनछु, र ितनीहरूका दशेलाई िनको पानछु । 15 यस ठाउँमा ग रएका ाथर्नाितर अब मरेा आखँा खलुा हुनछेन ् र मरेा
कानले सनु् नछेन ्। 16 िकनिक अब मलैे यस म न् दरलाई चनुकेो छु र त् यसलाई अलग गरेको छु तािक त् यहाँ सदासवर्दा मरेो नाउँ
रहोस ्। मरेो द ृ ष् ट र मरेो हृदय हरेक िदन त् यहाँ रहनछे । 17 तरेो बारेमाचािह,ं मलैे तलँाई िदएका सबै आज्ञा पालन गरेर र मरेा
िविधहरू र आदशेहरू पालन गरेर तरेा बबुा दाऊद मरेो द ृ ष् टमा िहडंझेैं िहिंडस ्भन,े 18 तब तरेो राज् यको िसहंासन म स्थािपत
गनछु, जसरी मलैे तरेा बबुा दाऊदलाई यसो भनरे करार ारा ितज्ञा गरेको िथएँ, ‘इ ाएलमािथ राज् य गनर् तरेा सन्तानहरूको
अभाव हुनछैेन’ ।’ 19 तर मलैे तलँाई िदएका मरेा िविधहरू र आज्ञाहरू पालन ग रनस ्र ती त् यािगस ्र त ँ गएर अरू दवेताहरूको
पजुा ग रस ् र ितनीहरूका साम ु दण् डवत ्ग रस ्भन,े 20 तब मलैे ितनीहरूलाई िदएको मरेो दशेबाट म ितनीहरूलाई जरैसमते
उखे लिदनछुे । मरेो नाउँ रहनलाई मलैे अलग गरेको यस म न् दरलाई म त् याग् नछुे, र सबै मािनसका िबचमा म त् यसलाई एउटा
उखान र िगल् लाको पा बनाउनछुे । 21 अिहले यो म न् दर ज् यादै गौरवशाली भए तापिन, यसलाई दखेरे आउनजेाने हरेक
मािनस अवाक् भएर ससु् केरा िनकाल् नछे । ितनीहरूले सोध् नछेन,् ‘परम भलुे िकन यस दशे र यस म न् दरिसत यस् तो गन ुर्भयो?’
22 अरूले यस् तो जवाफ िदनछेन,् ‘िकनभने ितनीहरूले आफ् ना परम भु परमशे् वरलाई त् यागे जसले ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल् याउनभुयो । अिन ितनीहरूले अरू दवेताहरू स् थापना गरे र ितनीहरूको साम ु दण् डवत गरे र
ितनीहरूको पजुा गरे । यसकैारण परम भलुे यी सबै िवपि ितनीहरूमािथ ल् याउनभुयो ।’ ”

8
1 सोलोमनले परम भकुो म न् दर र आफ् नो राजमहल िनमार्ण गरेका िबस वषर्को समयको अन् तमा यस् तो भयो, 2 हीरामले

सोलोमनलाई िदएका सहरहरूका ितनले पनुिनर्मार्ण गरे र ितनमा इ ाएलका मािनहरूलाई ितनले बसाले । 3 सोलोमनले
हमातसोबालाई आ मण गरे र त् यसलाई हराए । 4 ितनले उजाड-स् थानमा तदमोरको पनुिनर्मार्ण गरे र सबै भण् डारणका सहर
जसलाई ितनले हमातमा बनाए । 5 ितनले मािथल् लो बथे होरोन र तल् लो बथे होरोनलाई पखार्लहरू, ढोकाहरू र बारहरू लगाएर
िकल्लाबन् दी गरे । 6 ितनले बालात आफूसगँ भएका भण् डारणका सबै सहर र आफ् ना रथहरू सबै सहर र घोडाचडीहरूका
िन म् त सहरहरू र यरूशलमेमा, लबेनानमा र आफ् ना सारा राज् यमा सारा दशेभ र आफूले जे इच् छा गरे त् यो ितनले बनाए
। 7 िह ी, एमोरी, प रज् जी, िहव् वी र यबसूीहरूका सबै बाँकी रहकेाहरू, जो इ ाएलका िथएनन,् 8 ितनीहरूपिछ दशेमा
छोिडएका ितनीहरूका सन् तानहरू, जसलाई इ ाएलीहरूले नाश गरेका िथएनन ्—सोलोमनले ितनीहरूलाई ज् यालािबनाका

िमक बनाए, जसमा ितनीहरू आजको िदनसम् मै रहकेा छन ्। 9 तापिन सोलोमनले इ ाएलका मािनसलाई ज् यालािबनाका
िमक बनाएनन ्। बरु, ितनीहरू ितनका िसपाहीहरू, कमाण् डरहरू, अिधकारीहरू, अिन सारिथ र घोडचडीका कमाण् डरहरू

भए । 10 सोलोमनका िनरीक्षकहरूका मखु् य अिधकारीहरू ियनमैध्यबेाट भए जो २५० जना िथए, जसले काम गनहरूको
िनरीक्षण गरे । 11 सोलोमनले फारोकी छोरीलाई दाऊदको सहरबाट ितनको िन म् त बनाएको महलमा ल् याए, िकनिक ितनले
भन,े “मरेी पत् नी इ ाएलका राजा दाऊदको महलमा बस् नछैेनन,् िकनभने परम भकुो सन् दकू ल्याइएका ठाउँहरू पिव छन ्
।” 12 तब सोलोमनले दलानको अगािडप आफूले बनाएको वदेीमा परम भकुो िन म् त होमब लहरू चढाए । 13 िदन-
िदनको सचूीअनसुार ितनले ब लदानहरू चढाए । मोशाको आज्ञामा भएका िनदशनबमोिजम ितनले शबाथ िदन, औंसी र
वषनी ितन पल् ट चढाउने चाडहरूः अखिमरी रोटीको चाड, साताहरूको चाड र छा ो-वासको चाडमा तोिकएबिमिजम ितनले
चढाए । 14 आफ् ना िपता दाऊदको िविधहरू पालन गन कुरामा सोलोमनले ितिदनको लािग आवश्यक परेअनसुार पजुारीका
दलहरूलाई आआफ् ना काममा र लवेीहरूलाई चािहं परमशे् वरको स् तिुत गन र पजुारीहरूका अिग सवेा गन ितनीहरूका दजार्मा
िनय ु गरे । हरेक ढोकामा ितनले ढोकाका रक्षकहरू आफ् ना दलअनसुार रहनलाई िनय ु गरे, िकनिक परमशे् वरका मािनस
दाऊदले यसरी नै आज्ञा िदएका िथए । 15 पजुारीहरू र लवेीहरूलाई कुनै पिन िवषयमा वा अिन भण् डारण कोठाहरूका िवषयमा
राजाले िदएका आज्ञाबाट यी मािनसहरू तिकर् एनन ्। 16 परम भकुा म न् दरको जग बसालदेे ख त् यो परूा नभएसम् म सोलोमनले
आज्ञा गरेका सबै काम सम् पन् न भएको िथयो । परम भकुो म न् दर बनाउने काम सिकयो । 17 त् यसपिछ सोलोमन एदोम दशेको
िकनारमा भएको एस् योन-गबेरे र एलातमा गए । 18अिन हीरामले समु को बारेमा जानकारी भएका मािनसहरूसिहतका आफ् ना
अिधकारीहरूका कमाण् डमा रहकेा रहकेा पानी जहाजहरू पठाइिदए र सोलोमनका सवेकहरूका साथमा ितनीहरू ओपीरमा
गए र ितनीहरूले त् यहाँबाट सो टन सनु ल् याए र त् यो सोलोमन राजालाई िदए ।

9
1 जब शबेाकी रानीले सोलोमनको ख् याितको बारेमा सिुनन,् तब क ठन श् नहरू लएर ितनको जाँच गनर् ितनी यरूशलमेमा

आइन ्। ितनी मसलाहरू, शस् त सनु र धरैे बहुमलू् य रत् नहरूलाई ऊँटहरूमा लदाएर एक अत् यन् तै ठूलो लावालश् करसाथ
आइन ्। जब ितनी सोलोमनकहाँ आइन,् तब ितनले आफ् नो मनमा भएका सबै कुरा उनलाई भिनन ् । 2 सोलोमनले ितनका
सबै श् नहरूका जवाफ िदए । सोलोमनको िन म्त कुनै कुरा पिन श् न क ठन भएन । ितनले जवाफ निदएको कुनै पिन श् न
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बाँकी रहने । 3 जब शबेाकी रानीले सोलोमनको ब ु , र ितनले बनाएको राजमहल दे खन,् 4 ितनको टेबलको भोजन, ितनका
सवेकहरूका बसाइ, ितनका सवेकहरूका काम र ितनीहरूका पोशाकहरू, र ितनका म िपयाउनहेरू र ितनका पोशाकहरू, र
परम भकुो म न् दरमा ितनले चढाएका होमब लहरू दे खन,् र ितनी आश् चयर्चिकत भइन ्। 5 ितनले राजालाई भिनन,् “तपाईंका
वचन र तपाईंको ब ु को िवषयमा मलैे आफ् नो दशेमा सनुकेो कुरा साँचो रहछे । 6 म यहाँ नआएसम् म मलैे जे सनुें त् यो मलैे
िवश् वास ग रन,ँ र अिहले मरेा आखँाले यी दखेकेा छन ्। तपाईंको ब ु र सम्पि को िवषयमा मलाई आधा कुरा पिन भिनएको
रहनेछ! तपाईंको ख् याित मलैे सनुकेो भन्दा बढी रहछे । 7 तपाईंका मािनसहरू कित धन् यका हुन ्र िनरन् तर तपाईंको साम ु खडा
रहने तपाईंका सवेकहरू कित धन् यका हुन ्िकनभने ितनीहरूले तपाईंका ब ु का कुराहरू सनु् न पाउछँन ्। 8 तपाईंिसत सन् न भई
तपाईंलाई राजा िनय ु गरेर उहाँको िसहंासनमा बसाल् नहुुने परम भु तपाईंका परमशे् वर धन् यका होउन ्। िकनभने इ ाएललाई
सदाको िन म्त स्थािपत गराउनलाई तपाईंका परमशे् वरले त् यसलाई मे गन ुर्भयो । तपाईंले न् याय र धािमर्कता कायम राख् नलाई
उहाँले तपाईंलाई ितनीहरूमािथ राजा बनाउनभुयो !” 9 ितनले राजालाई चार टन सनु, शस् त मा ामा मसला र बहुमलू् य रत् नहरू
िदइन ्। सोलोमन राजालाई शबेाकी रानीले िदएको जित धरैे मसलाहरू ितनलाई फे र कसलैे पिन िदएन । 10 ओपीरबाट सनु
ल्याउने हीरामका सवेकहरू र सोलोमनका सवेकहरूले चन् दनको काठ र बहुमलू् य रत् नहरू पिन ल् याए । 11चन्दनका काठबाट
राजाले परम भकुो म न् दर र राजमहलका िसढंी र सगंीतकारहरूका िन म् त वीणा र सारङ्गीहरू पिन बनाए । यहूदा दशेमा
यसभन्दा अिघ किहल् यै पिन यस् ता काठहरू दे खएका िथएनन ्। 12शबेाकी रानीले जे इच् छा ग रन ्र जे मािगन ्ती हरेक कुरा
सोलोमन राजाले ितनलाई िदए । ितनले राजालाई ल् याएर िदएका थोकभन् दा धरैे ितनले उनलाई िदए । यसरी उनी िबदा भइन ्र
आफ्ना सवेकहरूका साथ आफ् नो दशेमा फिकर् न ्। 13 सोलोमनकहाँ हरेक वषर्मा आएको सनुको तौल तईेस टन हुन् थ् यो, 14 यो
व् यापारीहरू र कारोवारीले ल्याएका सनुबाहकेो िथयो । अरब दशेका सबै राजा र ादिेशक गभनर्रहरूले पिन राजाको िन म् त सनु
र चाँदी ल् याए । 15 सोलोमन राजाले िपटेका सनुका दईु सय ठूला ढाल बनाए । त् यके ढाल बनाउन साढे ितन िकलो ाम सनु
लागकेो िथयो । 16 िपटेको सनुका ितन सय साना ढाल पिन ितनले बनाए । त् यके ढालमा करीब डढे िकलो ाम सनु िथयो ।
राजाले लबेनानको वन भिनने राजमहलमा ती राखे । 17 तब राजाले हस् ती-हाडको एउटा ठूलो िसहंासन बनाए र त् यसमा िनखरु
सनुको जलप लगाए । 18 िसहंासनमा उक् लने छ वटा खटु ्िकला िथए, र सनुको एउटा पाउदान िसहंासनसगँ जोिडएको िथयो ।
आसनका दवुिैतर हात अ ाउने ठाउँ िथए दवुै छेउमा दईु वटा िसहं खडा िथए । 19छ वटै खटु ्िकलाका दवुपै एक-एक वटा
गरी जम् मा बा वटा िसहं खडा िथए । कुनै पिन राज् यमा यस् तो िकिसमको िसहंासन िथएन । 20सोलोमनका िपउने कचौरा सबै
सनुका िथए, र लबेनानको वन भिनने राजमहलमा भएका िपउने कचौरा सबै सनुका िथए । चाँदीको केही पिन िथएन, िकनभने
सोलोमनको समयमा चाँदीलाई बहुमलू्य ठािनइन । 21 िहरामका समु ी जहाजका साथमा राजाका पिन जहाजहरू िथए । हरेक
ितन वषर्मा एक पल् ट यी जहाजहरूले सनु, चाँदी, हस् ती-हाड, ढडुेहरू र बाँदरहरू लएर आउँथ् यो । 22 यसरी सोलोमन राजाले
धन-सम् पि र ब ु मा पथृ् वीका अरू सबै राजालाई िजतकेा िथए । 23 परमशे् वरले सोलोमनको हृदयमा हा लिदनभुएको ितनको
ब ु सनु् न पथृ् वीका सबै राजाले ितनको उप स् थितमा बस् न खोज् थे । 24आउने हरेकले आफ् नो सौगात चाँदी र सनुका भाँडाहरू,
लगुाहरू, हातहितयार र मसलाहरू अिन घोडा र खच् चरहरू वषिपच् छे ल् याउथँे । 25 सोलोमनसगँ आफ् ना घोडा र रथहरूका
िन म् त चार हजार तबलेा िथए । अिन ितनका बा हजार घोडचडी िथए, जसलाई ितनले रथहरू राख् ने सहरहरूमा र अरूलाई
चािहं आफूिसत यरूशलमेमा राखे । 26 ितनले य ू े टस नदीदे ख प लश् तीहरूका दशे र िम दशेको िसमानासम् मै राज् य गरे ।
27 राजासगँ यरूशलमेमा चाँदीचािहं ढुङ्गसैरह िथए । ितनले दवेदारुको काठचािहं पहाडका जङ्गली अञ् जीरका बोटहरूसरह
तलु् याए । 28 ितनीहरूले सोलोमनका िन म्त िम दशे र अरू सबै दशेबाट घोडाहरू ल्याए । 29 सोलोमनको शासनकालका
अरू घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् मै नातान अगमव ाको इितहास, शीलोनी अिहयाहको अगमवाणी र दश इ ोका दशर्नको
पसु् तकमा (जसमा नबातका छोरा यारोबामको िवषयमा पिन जानकारी छ) वणर्न ग रएका छैनन ्र? 30सोलोमनले यरूशलमेमा
सारा इ ाएलमािथ चा लस वषर् राज् य गरे । 31 त् यसपिछ ितनी आफ् ना पखार्हरूिसत सतु,े र मािनसहरूले ितनका बबुा दाऊदको
सहरमा गाडे । ितनका ठाउँमा ितनका छोरा रहबाम राजा भए

10
1 रहबाम शकेममा गए, िकनिक सारा इ ाएल ितनलाई राजा तलु् याउन शकेममा आइरहकेा िथए । 2 जब नबातका छोरा

यारोबामले यो कुरा सनुे (िकनिक ितनी िम दशेमा िथए, जहाँ ितनी सोलोमन राजादे ख भागरे गएका िथए), तब ितनी
िम दशेबाट फक । 3 यसलैे ितनीहरूले मािनस पठाए र ितनलाई बोलाए, र रहबाम र सबै इ ाएल आए । ितनीहरूले
रहबामिसत कुरा गरे र भन,े 4 “तपाईंका बबुाले हा ो जवुा गा ो बनाउनभुयो । यसकारण, अब तपाईंका बबुाको कठोर
कामलाई सिजलो बनाउनहुोस,् र उहाँले हामीमािथ लाद् नभुएको ग ौं जवुा हलङु्गो ग रिदनहुोस,् र हामी तपाईंको सवेा गनछौं
।” 5 रहबामले ितनीहरूलाई भन,े “ितन िदनपिछ फे र मकहाँ आओ ।” यसलैे मािनसहरू गए । 6 राजा रहबामले आफ् नो बबुा
सोलोमन जीिवत छदँा ितनका सवेा गन पाका मािनसहरूसगँ सल् लाह मागे । ितनले भन,े “यी मािनसलाई जवाफ िदन तपाईंहरू
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कस् तो सल् लाह िदनहुुन् छ?” 7 उनीहरूले ितनलाई यसो भन,े “यी मािनस ित तपाईं असल हुनभुयो र ितनीहरूलाई खसुी
पान ुर्भयो, र ितनीहरूलाई असल वचन िदनभुयो भन,े ितनीहरूले सधैं तपाईंका सवेकहरू हुनछेन ्।” 8 तर ती पाका मािनसले
आफूलाई िदएको सल् लाहलाई रहबामले बवेास् ता गरे, र आफूिसत हुकका र आफ् नो साम ु खडा भएका जवान मािनसहरूका
सल् लाह ितनले मागे । 9 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू मलाई कस् तो सल्लाह िदन्छौ, तािक मिसत यसो भनरे कुरा
गन मािनसहरूलाई हामीले जवाफ िदन सकौं, ‘तपाईंका बबुाले हामीमािथ लाद् नभुएको ग ौं जवुा हलङु्गो ग रिदनहुोस’्?”
10 रहबामिसत हुकका ती जवान मािनसहरूले यसो भनरे ितनीिसत कुरा गरे, “तपाईंको बबुा सोलोमोनले ितनीहरूका जवुा
ग ौं बनाउनभुयो, तर तपाईंले त् यो हलङु्गो बनाउनपुछर् भन् ने यी मािनसलाई तपाईंले यसो भन् नपुछर् । ितनीहरूलाई तपाईंले
यसो भन् नपुछर्, ‘मरेो कान् छी औंला मरेा बबुाको कम् मरभन् दा मोटो छ । 11 यसलैे अब, मरेा बबुाले ितमीहरूमािथ ग ौं जवुा
बोकाउनभुए तापिन, ितमीहरूका जवुामािथ म थप् नछुे । मरेा बबुाले ितमीहरूलाई कोरार्ले दण् ड िदनहुुन् थ् यो, तर म ितमीहरूलाई
िबच् छीहरूले दण् ड िदनछुे’ ।” 12 यसलै,े “ितन िदनपिछ फे र मकहाँ आओ,” भन् ने राजाको हुकुमबमोिजम यारोबाम र ती
सबै मािनस ते ो िदन रहबामकहाँ आए । 13 अिन ती पाका मािनसका सल्लाहलाई बवेास् ता गरेर रहबामले ितनीहरूसगँ कठोर
िकिसमले बोले । 14 ती जवान मािनसका सल् लाहको अनसुरण गरेर उनीहरूसगँ ितनले यसो भनरे, “मरेा बबुाले ितमीहरूको
जवुा ग ौं बनाउनभुयो, तर म त् यसमा थप् नछुे। मरेा बबुाले ितमीहरूलाई कोरार्ले दण् ड िदनहुुन् थ् यो, तर म ितमीहरूलाई
िबच् छीहरूले दण् ड िदनछुे ।” 15 यसरी राजाले ती मािनसका कुरा सनुनेन,् िकनिक शीलोका अिहयाह ारा नबातका छोरा
यारोबामलाई परम भलुे भन् नभुएको वचन परूा हुनलाई परमशे् वरले नै यस् ता घटनाहरू हुन िदनभुयो । 16 जब राजाले आफ् ना
कुरा नसनुकेा सारा इ ाएलले दखे,े तब ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े “दाऊदमा हा ो के िहस् सा छ र? ियशकैा छोरामा
हा ो केही उ रािधकार छैन! ए इ ाएल, ितमीहरू हरेका आआफ् नै पालमा जानपुछर् । अब ए दाऊद, ित ो आफ् नै घरको
रेखदखे गर ।” यसलैे सबै इ ाएल आआफ् ना पालहरूमा फक । 17 तर यहूदाका सहरहरूमा बस् ने इ ाएलका मािनसहरूका
सम् बन् धमा ितनीहरूमािथ रहबामले राज् य गरे । 18 तब राजा रहबामले ज् यालािबना काममा लगाइएका मािनसहरूका िनरीक्षक
अदोनीरामलाई पठाए, तर इ ाएलका मािनसहरूले ितनलाई ढुङ्गाले हानरे मारे । राजा रहबामचािहं आफ् नो रथमा चढरे तरुुन् तै
यरूशलमेतफर् भागे । 19 अिन आजको िदनसम् म पिन दाऊदका घराना ित इ ाएलचािहं िव ोही भएको छ ।

11
1 जब रहबाम यरूशलमेमा आइपगु,े तब ितनले रहबामको राज् य पनुःस् थार्िपत गराउनलाई इ ाएलको िवरु मा य ु गनर्लाई

यहूदा र बने् यामीनका घरानाका एक लाख असी हजार यो ाहरू भलेा गरे । 2 तर परम भकुो वचन परमशे् वरका मािनस
शमायाहकहाँ यसो भनरे आयो, 3 “सोलोमनका छोरा यहूदाका राजा रहबाम, अिन यहूदा र बने्यािमनका सबै इ ाएललाई
यसो भन,् 4 'परम भु यसो भन् नहुुन् छ, “आफ् नै दाजभुाइका िवरु मा ितमीहरूले आ मण गन ुर् वा य ु गन ुर्हुदँनै । हरेक व् य
आआफ् नै घरमा फकर जानपुछर्, िकनिक मलैे नै यसो हुन िदएको हो” ।’ ” यसलैे ितनीहरूले परम भकुा वचन पालन गरे,
र यारोबामको िवरु मा आ मण गनर्बाट पिछ हटे । 5 रहबाम यरूशलमेमा बसोबास गरे र सरुक्षाको िन म्त यहूदामा सहरहरू
िनमार्ण गरे । 6 ितनले बथेहलेमे, एताम, तको, 7 बथे सर, सोखो, अदलु् लाम, 8 गात, मारेशा, जीप, 9 अदोरेम, लाकीश,
आजकेा, 10 सोरा, अय् यालोन र हे ोन िनमार्ण गरे । यहूदा र बने् यामीनका िकल् लाबन् दी ग रएका सहरहरू िय नै िथए ।
11 ितनले ती गढीहरू िकल् लाबन् दी गरे र ितनमा कमाण् डरहरू िनय ु गरे । त्यहाँ ितनले खानकुेरा, तले र दाखम पिन
ितनमा सञ् चय ग रिदए । 12 ितनले सबै सहरमा ढाल र भालाहरू राख,े र ितनीहरूलाई धरैे ब लयो बनाए । यसरी यहूदा र
बने् यामीन ितनका भए । 13जम् मै इ ाएलमा भएका चारैितरबाट पजुारीहरू र लवेीहरू आआफ् ना िसमानाहरूबाट ितनीकहाँ गए
। 14 िकनिक लवेीहरूले यहूदा र यरूशलमेमा आउनको िन म्त आफ् ना खकर् हरू र जग् गाजिमन छोड,े िकनिक िकनिक यारोबाम
र ितनका छोराहरूले ितनीहरूलाई लखटेेका िथए, तािक ितनीहरूले परम भकुो पजुारीको काम गनर् पाएनन ् । 15 डाँडाका
अल् गा थानहरू र आफूले बनाएका बा ा र बाछाका मिूतर्हरू पजूा गनर् यारोबामले आफ् नै पजुारीहरू िनय ु गरे । 16 परम भु
इ ाएलका परमशे् वरलाई खोज् न आफ्नो हृदयहरू िदएका इ ाएलका सबै कुलबाट मािनसहरू ितनीहरूको पिछ आए । ितनीहरू
परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई ब लदान चढाउन यरूशलमेमा आए । 17 यसलैे ितनीहरूले यहूदाको राज् य ब लयो
बनाए र तीन वषर्सम् म सोलोमनका छोरो रहबामलाई समथर्न गरे, र त् यस बलेा ितनीहरू दाऊद र सोलोमनका चालअनसुार तीन
वषर्सम् म िहडंे । 18 रहबामले आफ्नो िन म्त एउटी पत् नी ल्याएः ितनी महलत िथइन ्। ितनका बबुा दाऊदका छोरा यरीमोत िथए
र आमाचािहं ियशकैा छोरा एलीआबकी छोरी अबीहले िथइन ्। 19 उनीले ितनको िन म्त छोराहरू जन्माइन:् यऊेश, शमरयाह
र साहम । 20 महलतपिछ ितनले अब् शालोमकी छोरी माकालाई िववाह गरे । उनले ितनको िन म्त अिबया, अ ,ै जीजा र
शलोमीत जन्माइन ्। 21 रहबामले आफ् ना सबै पत् नीहरू र उपपत् नीहरूलाई भन्दा धरैे माया माकालाई गरे (ितनले अठा जना
पत् नीहरू र साठी जना उपपत् नीहरू ल्याए, र ितनका अ ाईस जना छोरा र साठी जना छोरी िथए) । 22 रहबामले माकाका
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छोरा अिबयालाई दाजभुाइका मखु अगवुा िनय ु गरे । ितनले उनलाई राजा बनाउने िबचार गरेका िथए । 23 रहबामले
ब ु मानीपवूर्क राज् य गरे । ितनले आफ्ना सबै छोराहरूलाई यहूदा र बने् यामीनका िकल्लाबन् दी ग रएका जम् मै सहरमा पठाए
। ितनले उनीहरूका िन म् त शस् त खानकुेरा िदए र ितनीहरूका िन म् त धरैे जना पत् नीहरू खोिजिदए ।

12
1 यस् तो भयो, जब रहबामको राज् य स्थािपत भयो र ितनी श शाली भए, तब ितनले परम भकुो व् यवस् था त् यागे— र

ितनीसगँै जम्मै इ ाएलले पिन त्यागे । 2 रहबाम राजाको शासनकालको पाँचौं वषर्मा िम दशेका राजा शीशक यरूशलमेको
िवरु आए, िकनभने मािनसहरू परम भु ित अिवश् वासी भएका िथए। 3 ितनी बा सय रथ र साठी हजार घोडचढी लएर आए
। ितनीसगँ िम दशेबाट आएका असखं् य फौज हरूः लिबयाली, सु क् कया र कूशीहरू आए । 4 ितनले यहूदाका िकल् लाबन् दी
ग रएका सहरहरू िजते र यरूशलमेमा आइपगुे । 5 शीशकको कारणले यरूशलमेमा भलेा भएका रहबाम र यहूदाका अगवुाहरू
भएको ठाउँमा शमयाह अगमव ा आए । शमायाहले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन् छ: ‘ितमीहरूले मलाई त् यागकेा
छौ, यसलैे मलै े पिन ितमीहरूलाई शीशकको हातमा स ु म् पिदएको छु’ ।” 6 तब इ ाएलका शासकहरू र राजाले आफूलाई िवन
बनाए र भन,े “परम भु धम हुनहुुन् छ ।” 7 जब ितनीहरूले आफूलाई िवन तलु् याएका छन ्भनी जब परम भलुे दखे् नभुयो,
तब परम भकुो वचन शमायाहकहाँ यसो भनरे आयो, “ितनीहरूले आफूलाई िवन तलु् याएका छन ्। म ितनीहरूलाई िवनाश
गनछैन ँ। म ितनीहरूलाई केही हदसम्म उ ार गनछु, र शीशकको हात ारा यरूशलमेमा म आफ् नो ोध खन् याउनछैेन ँ। 8 तापिन
ितनीहरू त् यसका सवेकहरू हुनछेन ्तािक मरेो सवेा गन ुर् र अरू दशेका शासकहरूका सवेा गनर्मा के िभन् नता रहछे सो ितनीहरूले
थाहा पाउनछेन ्।” 9यसलैे िम दशेका राजा शीशक यरूशलमेको िवरु आए र परम भकुो म न् दर कोषहरू र राजाको महलका
भण् डारका धन-सम्पि लटेुर लगे । ितनले हरेक कुरा लगे । सोलोमनले बनाएका सनुका ढालहरू पिन ितनले लगे । 10 रहबाम
राजाले ितनको स ामा काँसाका ढालहरू बनाए र राजाका महलको ढोकाहरूका रक्षा गन रक्षकहरूका कमाण् डरहरूका िजम् मामा
िदए । 11 जब राजा परम भकुो म न् दरिभ पस् थ,े तब रक्षकहरू ती बोक्थे । अिन ितनीहरूले रक्षक बस् ने कोठामा फे र ती
फकार्उँथे । 12 जब रहबामले आफूलाई िवन तलु् याए, तब ितनलाइ परैु नष् ट नगनर्लाई परम भकुो ोध ितनीबाट ह ो ।
यसका अित र , यहूदामा केही असल कुरा अझै बाँकी िथयो । 13 यसरी रहबाम राजाले यरूशलमेमा आफ्नो राजकाज
ब लयो बनाए, र यसरी ितनले राज्य गरे । रहबामले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एकचालीस वषर्का िथए, र परम भलुे इ ाएलका
सारा कुलबाट आफ् नो नाउँ राख् नका िन म् त चनु् नभुएको सहर यरूशलमेमा ितनले स वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
अम् मोनी स् ी नामा िथयो । 14 ितनले जे खराब िथयो त् यही गरे, िकनभने ितनले आफ्नो हृदय परम भकुो खोजी गनर् लगाएनन ्
। 15 रहबामको राजकालका घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म शमायाह अगमव ा र दश इ ोका इितहासका पसु् तकहरूमा समते
ले खएका छैनन ्र, जसमा वशं महरू र रहबाम र यारोबामका बीचमा िनरन् तर भएको य ु का अिभलखे पिन रा खएको छन?्
16 रहबाम आफ् ना पखुार्हरूिसत सतु,े र दाऊदको सहरमा गािडए । ितनका छोरा अिबया ितनका ठाउँमा राजा भए ।

13
1 राजा यरोबामको अठारौँ वषर्मा, अिबयाले यहूदामा राज्य गनर् सरुु गरे । 2 ितनले यरूशलमेमा तीन वषर् राज् य गरे । ितनकी

आमा िगबाका उरीएलकी छोरी माका िथइन ्। अिबया र यारोबामका बीचमा य ु भयो । 3अिबया चार लाख छािनएका ब लया
र वीर यो ाहरू लएर य ु गनर् गए । यारोबामले छािनएका ब लया र वीर आठ लाख यो ाहरू लडाँइको िन म्त तनैाथ गरे ।
4 अिबया ए ाइमको पहाडी दशेमा भएको समारैम डाँडामा खडा भए र यसो भन,े “हे यारोबाम र सारा इ ाएल हो, मरेो कुरा
सनु! 5 परम भु इ ाएलका परमशे् वरले औपचा रक करार ारा सधैकँो िन म् त दाऊद र ितनका सन् तानलाई इ ाएलमािथ शासन
गनर् िदनभुएको कुरा के ितमीहरूलाई थाहा छैन? 6 तापिन दाऊदका छोरा सोलोमनका सवेक नबातका छोरा यारोबाम उठ् यो र
आफ् ना मा लकको िवरु मा बागी भयो । 7 केही बकेम् मा बदमाशहरू त् यसको साथमा भलेा भए । ितनीहरू सोलोमनका छोरा
रहबामको िवरु मा आए, जित बलेा रहबाम क ललै र अनभुव नभएको र ितनीहरूको सामना गनर् नसक् ने अवस्थामा िथए ।
8 यसलैे ितमीहरूसगँ एउटा ठूलो फौज भएको हुनाले र ितमीहरूसगँ दवेताहरू हुनलाई यारोबामले बनाएका यी सनुका बाछाहरू
ितमीहरूसगँ भएको हुनाल,े अब ितमीहरू दाऊदका सन् तानहरूका हातमा भएको परम भकुा राज् यको िवरु मा खडा हुने योजना
गदर्छौ । 9 तर के ितमीहरूले हारूनको वशंका परम भकुा पजुारीहरू र लवेीहरूलाई लखटे् ने र अरू दशेका मािनसहरूले
गरेझैं आफ् नै पजुारीहरूलाई िनय ु गरेनौ र? जनुसकैु मािनस पजुारी भएर सवेा गनर्लाई एउटा बाछो र सात वटा भडेा लएर
आउँछ, त्यो जो दवेताहरू नै होइनन,् त्यसको पजुारी बन्छ । 10 तर हा ा बारेमा त, परम भु नै हा ा परमशे् वर हुनहुुन् छ, र
हामीले उहाँलाई त् यागकेा छैनौं । हामीसगँ परम भकुो सवेा गन हारूनका सन्तानहरू पजुारीको रूपमा छन,् र आफ्नो काम गन
लवेीहरू छन ्। 11 ितनीहरू हरेक िबहान र बलेकुी परम भकुो िन म् त होमब ल र सगु न् धत धपू चढ़ाउँछन ्। पिव टेबलमा
उप स् थितको रोटीलाई िमलाएर राख् ने काम पिन ितनीहरू गछर्न ् । ितनीहरू बलेकैुिपच् छे सनुको सामदानमा भएका ब ीहरू
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बाल् दछन ्। हामी परम भु हा ा परमशे् वरका आज्ञा पालना गछ ,ं तर ितमीहरूले उहाँलाई त्यागकेा छौ । 12 हरे, परमशे् वर
हा ा िशरमा हामीसगँ हुनहुुन्छ, र उहाँका पजुारीहरू ितमीहरूका िवरु मा खतराको सकेंत िदनलाई तरुही लएर यहाँ छन ्। हे
इ ाएलका मािनसहरू हो, परम भु ितमीहरूका पखुार्हरूका परमशे् वरको िवरु मा य ु नगर, िकनिक ितमीहरू सफल हुनछैेनौ
।” 13 तर यारोबामले आफ् नो फौजको एक दल पिछ ल् तर गएर ढुिकबस् नलाई पठाएका िथए, र ितनको फौज चािहं यहूदा, र
ितनीहरूको पछािड ढुकेर बसकेा फौज िथए । 14 जब यहूदाका मािनसहरूले पछािड हरेे, तब हरे, लडाइँ आफ् नो अगािड र
पछािड दवुिैतर भएको दखेे । ितनीहरूले परम भमुा पकुारा गरे, र पजुारीहरूले आफ् ना तरुहीहरू फुके । 15 त्यसपिछ यहूदाका
मािनसहरूले ठुलो सोरले कराए । जब ितनीहरूले ठुलो सोरले कराए, तब परमशे् वरले यारोबाम र सबै इ ाएललाई अिबया र
यहूदाको सामनु् ने हार गन ुर्भयो । 16 इ ाएलका मािनसहरू यहूदाका सामनु् नबेाट भाग,े र परमशे् वरले ितनीहरूलाई यहूदाको
हातमा स ु म् पिदनभुयो । 17अिबया र ितनका फौजले ठुलो सङ् ख् यामा ितनीहरूको हत्या गरे । इ ाएलका पाँच लाख चिुनएका
मािनसहरू मरेर ढले । 18 यसरी इ ाएलका मािनसहरूलाई त् यस बलेा परािजत ग रयो । यहूदाका मािनसहरूले िजत,े िकनभने
ितनीहरूले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरमािथ भरोसा गरे । 19 अिबयाले यारोबामलाई खदेे । ितनले उनीबाट बथेले
र त् यसका बस् ती, यशेना र त् यसका बस् ती, अिन ए ोन र त् यसका बस् तीसमते कब् जा गरे । 20 अिबयाको शासनको समयमा
यारोबामले फे र आफ् नो श कदािप ाप् त गनर् सकेनन ्। परम भलुे उनलाई हार गन ुर्भयो, र उनी मरे । 21 तर अिबयाले
श शाली भए । ितनले आफ्नो िन म्त चौध जना पत् नी ल् याए, र बाइस जना छोरा र सो जना छोरीका िपता भए । 22अिबया
बाँकी कामहरू र ितनका वहार र वचनहरू इ ो अगमव ाको इितहासमा ले खएका छन ्।

14
1 अिबया आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनीहरूले उनलाई दाऊदको सहरमा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा आसा राजा

भए । ितनको समयमा दश वषर्सम् म दशेमा शा न् त भयो । 2 आसाले परम भु आफ् ना परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे कुरा असल र
ठक िथयो त् यही गरे, 3 िकनिक ितनले िवदशेी वदेीहरू र डाँडाका थानहरू हटाए । ितनले ढुङ्गाका खम् बाहरू भत् काइिदए, र

अशरेा दवेीका खम् बाहरूलाई ढा लिदए । 4 ितनले यहूदालाई परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको खोजी गन, र व् यवस् था
र आज्ञाहरू पालन गन हुकुम गरे । 5 साथै ितनले यहूदाका सबै सहरहरूमा भएका अल् गा थानहरू र धपू बाल् ने वदेीहरू पिन
हटाइिदए । ितनको अधीनमा दशेले शा न् त पायो । 6 ितनले यहूदामा िकल् ला भएका सहरहरू िनमार्ण गरे, िकनिक दशेमा
शा न् त िथयो, र ती वषर्हरूमा ितनले य ु गन ुर्परेन, िकनभने परम भलुे ितनलाई शा न्त िदनभुएको िथयो । 7 िकनिक आसाले
यहूदालाई भन,े “हामी यी सहरको िनमार्ण गरौं र ितनका चारैितर पखार्ल, धरहरा, ढोका र बारहरू बनाऔ ँ। यो दशे अझ हा ै
हो, िकनभने हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको खोजी गरेका छौं । हामीले उहाँलाई खोज् यौं, र हरेकितरबाट उहाँले हामीलाई
श न् त िदनभुएको छ ।” यसलैे ितनीहरूले िनमार्ण गरे र सफल भए । 8आसाका ढाल र भालाहरू बोक् ने फौज िथयो । यहूदाबाट
तीन लाख मािनस र बने् यामीनबाट दईु लाख असी हजार मािनस जसले ढाल बोक् ने र धनधुार्रीहरू िथए । ती सबै श शाली
यो ा िथए । 9 कूशी जरेह ितनीहरूका िवरु मा दस लाख फौज र तीन सय रथ लएर आए । ितनी मारेशामा आइपगुे । 10 तब
आसा उनको सामना गनर् िनस् केर आए, र मारेशानरेको सपताको बसेीमा ितनीहरूले एक-अकार्मा य ु गरे । 11आसाले परम भु
आफ् ना परमशे् वरिसत पकुारा गरे र भन,े “हे परम भ,ु धरैे जनाको सामना गन ुर्पदार् जससगँ बल छैन त् यसलाई सहायता गन
तपाईंबाहके अरू कोही पिन छैन । हे परम भु हा ा परमशे् वर, हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनिक हामी तपाईंमा भर पछ ,ं
र तपाईंकै नाउमँा यस ठूलो फौज को िवरु मा सामना गनर् हामी आएका छौं । हे परम भ,ु तपाईं हा ा परमशे् वर हुनहुुन् छ ।
मािनसले तपाईंलाई परािजत गनर् निदनहुोस ् ।” 12 यसलैे परम भलुे आसा र यहूदाको साम ु कूशीहरूलाई हार गन ुर्भयो ।
कूशीहरू भागे । 13 आसा र ितनीिसत भएका फौजले उनीहरूलाई गरारसम् म खदेे । यित धरैे कूशीहरू ढले िक ितनीहरू फे र
खडा हुन सकेनन,् िकनिक ितनीहरू परम भु र उहाँका फौजका साम ु पणू र् रूपले नष् ट भए । फौजले धरैे मा ामा लटूका समान
लएर आए । 14 फौजले गरारका चारैितरका सबै बस्तीलाई नाश गरे, िकनिक त् यहाँका बािसन्दाहरूमा परम भकुो ास परेको

िथयो । फौजले सबै बस् तीमा लटू मच् चाए र ितनीहरूिसत धरैे लटूका माल भए । 15फौजले धरैे िफरन्ते गोठालाहरूका पालका
बस् तीहरूसमते नाश गरे । ितनीहरूले शस्त मा ामा भडेा र ऊँटहरू लएर आए, र त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमेमा फक ।

15
1 परमशे् वरका आत् मा ओददेका छोरा अजयार्हमािथ आउनभुयो । 2 ितनी आसालाई भटे गनर् गए र ितनलाई भन,े “ए

आसा, यहूदा र बने् यामीनका सबै जना, मरेा कुरा सनु् नहुोस:् जब तपाईंहरू परम भसुगँ रहनहुुन्छ, तब उहाँ पिन तपाईंहरूसगँ
हुनहुुन् छ । तपाईंहरूले उहाँलाई खोज्नभुयो भन,े तपाईंहरूले उहाँलाई भे ाउनहुुनछे । तर तपाईंहरूले उहाँलाई त् याग् नभुयो भने
उहाँले पिन तपाईंहरूलाई त् याग् नहुुनछे । 3 अब धरैे समयसम् म इ ाएल साँचो परमशे् वर, िसकाउने पजुारी र व् यवस् थािवना िथयो



15:4 340 २ इितहास 16:14

। 4 तर जब आफ् नो कष् टमा ितनीहरू परम भु इ ाएलका परमशे् वरितर फक र उहाँलाई खोज,े तब ितनीहरूले उहाँलाई पाउन
सके । 5 त्यसबलेा यहाँबाट या ा गरेर टाढा जाने र या ा गरेर यहाँ आउने दबुलैाई शा न्त िथएन । बरू, दशेमा बसोबास गन
सबमैािथ ठूलो सकंष् ट िथयो । 6 ितनीहरू टु ा-टु ा पा रए, राष् को िवरू राष् , र सहरको िवरू सहर, िकनिक परमशे् वरले
ितनीहरूलाई सबै िकिसमका द:ुखले समस् यामा पान ुर्भयो । 7 तर तपाईंहरू ब लयो हुनहुोस,् आफ्ना हातहरू कमजोर हुन
निदनहुोस,् िकनिक तपाईंका कामहरूको ितफल िदइनछे ।” 8जब आसाले यी कुरा, ओददेका छोरा अजयार्ह अगमव ाका
अगमवाणी सनु,े तब ितनको साहस ब ो, र यहूदा र बने् यामीनका सारा दशे र ितनले कब् जा गरेका ए ाइमका पहाडी दशेका
सहरहरूबाट िघनलाग् दा कुराहरू सबै हटाइिदए, र ितनले परम भकुो म न् दरका दलानको अिग भएको परम भकुो वदेी पिन
मरम् मत गरे । 9 ितनले सारा यहूदा र बने् यामीन र ए ाइम, मनश् शे र िशिमयोनबाट ितनीहरूसगँ बस् नहेरूलाई भलेा गरे । िकनभने
परम भु ितनका परमशे् वर ितनीसगँ हुनभुएको ितनीहरूले दखेरे इ ाएलबाट ितनीहरू धरैे सङ् ख् यामा ितनीकहाँ आए । 10यसलैे
आसाका राजकालको पन् ौँ वषर्को ते ो मिहनामा ितनीहरू यरूशलमेमा एकसाथ भलेा भए । 11 त् यस िदन ितनीहरूले ल् याएको
लटूका मालबाट परम भलुाई सात सय साँढे र सात हजार भडेाहरू र बा ाहरू ब लदान चढाए । 12 ितनीहरू आफ् ना सारा
हृदय र आफ् ना सारा ाणले परम भु आफ् ना पखुार्का परमशे् वरको खोजी गनर्लाई करार बाँध े । 13 अिन परम भु इ ाएलका
परमशे् वरलाई नखोज् ने जोसकैुलाई मा रनपुछर् भन् ने कुरामा ितनीहरूले सहमती गरेः चाहे त्यो सानो होस ्वा ठूलो होस,्
चाहे परुुष होस ्वा स् ी होस ्। 14 ितनीहरूले ठूलो सोर, िचच् च् याएर, र तरुहीहरू र नरिसङ्गा बजाउदँै परम भसुगँ शपथ खाए ।
15सारा यहूदा शपथमा आन न् दत भयो, िकनिक ितनीहरूले आफ् ना परूा हृदयले शपथ खाएका िथए, र ितनीहरूले आफ् ना सारा
इच् छाले परमशे् वरलाई खोज,े र ितनीहरूले उहाँलाई पाउन सके । ितनीहरूका व रप र सबिैतरबाट परम भलुे ितनीहरूलाई
शा न्त िदनभुयो । 16 ितनले आफ् नी हजरुआमा माकालाई पिन राजमाताको पदबाट हटाइिदए, िकनभने ितनले अशरेा दवेीको
खम् बोबाट िघनलाग् दो मिूतर् बनाएकी िथइन ।् आसाले त् यो िघनलाग्दो मिूतर्लाई काटेर ढा लिदए, त् यसलाई धलुोिपठो पारे र िक ोन
खोल् सामा जलाइिदए । 17 तर डाँडाहरूमा भएका अल् गा थानहरू इ ाएलबाट हटाइएनन ्। तापिन आसाको जीवनकालभ र
ितनको हृदय िवश् वासयोग्य रिहर ो । 18 ितनले आफ् ना िपताले अपर्ण गरेका सनु, चाँदी र भाँडाकँुडाहरू परमशे् वरको म न् दरमा
ल् याए । 19 आसाको राजकालको पैिँतसौँ वषर्सम् म कुनै य ु भएन ।

16
1 आसाका राजकालको छ ीसौँ वषर्मा इ ाएलका राजा बाशा यहूदाको िवरू आ ामक रूपले स्ततु भए र रामालाई

बजमतू गराए, तािक कोही पिन यहूदाका राजा आसाको दशेिभ जान र बािहर आउन नसकून ।् 2 त्यसपिछ आसाले परम भकुो
म न् दर र राजाको महलका भण् डारका सनु र चाँदीहरू िनकालरे ती दमस् कसमा बस् ने अरामका राजा बने-हददकहाँ पठाए । ितनले
भन,े 3“मरेा िपता र तपाईंका िपताको िबचमा भएजस्तै मरेो र तपाईंका िबचमा पिन एउटा करार होस ्। हने ुर्होस,् मलैे तपाईंलाई
चाँदी र सनु पठाएको छु । इ ाएलका राजा बाशासगँ तपाईंको स न् ध तोिडिदनहुोस,् तािक ितनले मलाई हस् तक्षपे नगरुन ् ।”
4 बने-हददले आसा राजाको कुरा स् वीकार गरेर आफ् ना फौजका कमाण् डरलाई इ ाएलका सहरहरूका िवरु मा लड ्न पठाए
। ितनीहरूले इयोन, दान, हािबल-ममै र नप् तालीका सबै भण् डार राख् ने सहरमािथ आ मण गरे । 5 जब बाशाले यो कुरा सनुे
तब यस् तो भयो, ितनले रामालाई मजबतू बनाउन छोिडिदए, र आफ्ना काम बन् द ग रिदए । 6 त् यसपिछ आसा राजाले यहूदाका
सबलैाई आफूिसत लगे । ितनीहरूले बाशाले बनाउदँै गरेको रामाका ढुङ्गा र काठहरू उठाएर लगे । त्यसपिछ आसा राजाले
गबेा र िमस् पालाई मजबतू पानर् ती सामा ी योग गरे । 7 त् यस बलेा दश हनानी यहूदाका राजा आसाकहाँ आए र ितनलाई
भन,े “तपाईंले अरामका राजामािथ भरोसा गन ुर्भएको हुनाले र परम भु आफ् ना परमशे् वरमािथ भरोसा नगन ुर्भएको हुनाले गदार्
अरामका राजाको फौज तपाईंको हातबाट उम् केको छ । 8 के कूशीहरू र लिबयालीहरू असखं् य रथ र घोड़चढ़ीहरू भएको
िवशाल फौज िथएनन ्? तापिन तपाईंले परम भमुािथ भरोसा राख् नभुएको हुनाल,े उहाँले तपाईंलाई उनीहरूमािथ िवजय िदनभुयो
। 9 िकनिक परम भकुो द ृ ष् ट सारा पथृ् वीभ र जहाँसकैु दौिडरहन् छ, तािक जसका हृदय उहाँ ित समिपर्त छन,् ितनीहरूका
पक्षमा उहाँले आफैलाई ब लयो दखेाउन सक् नभुएको होस ् । तर यस िवषयमा तपाईंले मखूर्तासाथ काम गन ुर्भयो । अबदे ख
तपाईंले य ु गन ुर्पनछ ।” 10 त्यसपिछ आसा ती दश सगँ रसाए । उनले ितनलाई थनुामा राख,े िकनिक यस िवषयमा िथनीिसत
उनी रसाएका िथए । यसै समयमा, आसाले केही मािनसहरूमािथ अत्याचार गरे । 11 हरे, आसाका सरुुदे ख अन्तसम्मका
कामहरू यहूदा र इ ाएलका राजाहरूका पसु् तकमा ले खएका छन ्। 12 आफ् नो राजकालको उनन् चा लसौँ वषर्मा आसालाई
खु ामा रोग लाग्यो । ितनको त् यो रोग सा ै गम् भीर भए तापिन ितनले परम भबुाट सहायता खोजनेन,् तर वै हरूको मा सल् लाह
लए । 13 तब आफ् नो राजकालको एकचा लसौँ वषर्मा मरेर, ितनी आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे । 14 ितनको आफ् नै िचहानमा

ितनलाई ितनीहरूले गाड,े जनु ितनले दाऊदको सहरमा आफ् नो िन म् त खन् न लगाएका िथए । उनलाई सगु न्धत वासनाहरू र
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अ रहरू बनाउने िनपणु मािनसहरू ारा तयार गा रएको िविभन् न िकिसमका मसलाहरू िमलाइएको अथ मा रा खयो । अिन
ितनीहरूले उनको सम् झनामा एउटा ठूलो आगो बाले ।

17
1 आसाका छोरा यहोशापात ितनको ठाउँमा राजा भए । यहोशापातले इ ाएलको िवरू आफैलाई मजबतु बनाए ।

2 ितनले यहूदाका िकल् ला भएका सबै सहरमा फौज राख,े र यहूदाभ र र ितनका िपता आसाले कब् जा गरेका ए ाइमका
सहरहरूमा रक्षाको िन म् त छाउनीहरू राखे । 3 परम भु यहोशापातसगँ हुनहुुन्थ्यो िकनिक ितनी आफ् ना िपता दाऊदले दखेाएका
उदाहरणअनसुार सरुु-सरुुमा िहडं,े र बालको खोजी गरेनन ्। 4 बरू, ितनले आफ् ना िपताका परमशे् वरमा भरोसा गरे, र ितनका
आज्ञाहरूमा चल,े इ ाएलका व् यवहारअनसुार होइन । 5 यसरी परम भलुे ितनको हातमा शासन स्थािपत गन ुर्भयो । सारा
यहूदाले यहोशापातलाई कर ितरे । ितनीिसत धन-सम् पि र ख् याित शस् त िथयो । 6 ितनको हृदय परम भकुा मागर्मा समिपर्त
िथए । ितनले यहूदाबाट डाँडाका थानहरू र अशरेा दवेीका मिूतर्हरू हटाउने काम पिन गरे । 7 आफ् नो राजकालको ते ो
वषर्मा ितनले आफ् ना अिधकारीहरू बने-हले, ओबिदया, जक रया, नतनले र मीकायालाई यहूदाका सहरहरूमा िशक्षा िदनलाई
पठाए । 8 ितनीहरूसगँ लवेीहरू शमायाह, नतन् याह, जबिदयाह, असाहले, शमीरामोत, यहोनातान, अदोिनयाह, तोिबयाह र
तोब-अदोिनयाह, र ितनीहरूसगँ पजुारी एलीशामा र यहोराम िथए । 9 ितनीहरूले आफूिसत परम भकुा व् यवस् थाको पसु् तक
लएर यहूदामा िसकाए । ितनीहरू यहूदाका सबै सहरमा गए र मािनसहरूका माझमा िसकाए । 10 यहूदाको व रप र भएका

सबै राज् यहरूमा परम भकुो भय पर् यो, जसले गदार् उनीहरूले यहोशापातको िवरु मा य ु गरेनन ्। 11 प लश् तीमध् ये कसलैे
यहोशापातकहाँ करको रूपमा उपहारहरू र चाँदीको ल् याए । अरबीहरूले ितनका िन म् त पिन सात हजार सात सय भडेा र सात
हजार सात सय बोकाहरू ल् याए । 12 यहोशापात धरैे श शाली भए । ितनले यहूदामा िकल् लाहरू र भण् डार राख् ने सहरहरू
बनाए । 13 यहूदाका सहरहरूमा ितनीसगँ शस् त खानकुेरा ब लया, र यरूशलमेमा ब लया र श शाली मािनस िसपाहीहरू
िथए । 14 ितनीहरू आआफ् नो िपताका घरानाअनसुार सिूचकृत ग रएका दलहरू यी नै िथएः यहूदाबाट हजारका फौज पितहरू,
फौज पित अदनाह र ितनका साथमा तीन लाख यो ाहरू । 15 ितनीपिछ फौज पित यहेोहानान र ितनका साथमा दईु लाख असी
हजार मािनसहरू। 16 ितनीपिछ िज ीका छोरा अमिसया, जसले स्वचे्छाले परम भकुा सवेाको िन म्त आफूलाई समिपर्त गरे
। अिन ितनीसगँ दईु लाखको यो ाहरू । 17 बने् यामीनबाटः एक जना श शाली एल् यादा, र ितनका साथमा धन ु र
ढालले ससु ज् जत भएका दईु लाखको फौज । 18 ितनीपिछ यहोजाबाद, र ितनका साथमा य ु को िन म्त तयार भएका एक
लाख असी हजारको फौज । 19 ियनीहरू यहूदाका िकल् ला भएका सहरहरूमा राजाले राखकेाबाहकेका िथए ।

18
1 यहोशापातसगँ धरैे धन-सम् पि र सम्मान िथयो । ितनले आफ्नो प रवारको एक जना सदस्यिसत आहाबकी छोरीको

िबवाह गराएर उनीिसत ववैािहक सम् बन् ध जोडे । 2 केही सालपिछ ितनी साम रयामा आहाबलाई भटे गनर् गए । आहाबले ितनी
र ितनका साथमा भएका मािनसहरूका िन म्त िन म् त धरैेवटा भडेा र गोरुहरू काटे । आहाबले आफूसगँ िमलरे रामोत-िगलादलाई
आ मण गनर् ितनलाई फकाए । 3 इ ाएलका राजा आहाबले यहूदाका राजा यहोशापातलाई भन,े “के तपाईं मसगँै रामोत-
िगलादमा जानहुुनछे?” यहोशापातले ितनलाई जवाफ िदए, “म तपाईंजस् तै हु,ँ र मरेा मािनसहरू तपाईंका मािनसहरूजस् तै
हुन ्। य ु मा हामी तपाईंसगँै हुनछेौं ।” 4 यहोशापातले इ ाएलका राजालाई भन,े “कृपया, तपाईंको जवाफको िन म्त पिहले
परम भकुो वचनको खोजी गन ुर्होस ् ।” 5 तब इ ाएलका राजाले चार सय जना अगमव ालाई एकसाथ भलेा गराए र
ितनीहरूलाई सोध,े “के हामी रामोत-िगलादमा य ु गनर् जाऔं वा मलैे जानहुन् न? ितनीहरूले भन,े “आ मण गन ुर्होस,् िकनभने
परमशे् वरले त् यो तपाईंको हातमा िदनहुुनछे ।” 6 तर यहोशापातले भन,े “के यहाँ सल् लाह लन परम भकुो अक अगमव ा
छैन जोसगँ हामी सल्लाह लन सक्छौं?” 7 इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “परम भबुाट सल् लाह लनलाई अझै
एक जना ियम्लाका छोरा मीकाया छन,् तर म ितनलाई घणृा गदर्छु, िकनभने ितनले मरेो िन म् त असल अगमवाणी बोल् दनैन ्,
तर सधैं खराबी मा भन् दछन ्।” यहोशापातले जवाफ िदए, “राजाले यस् तो भन् नहुुन् न ।” 8 तब इ ाएलका राजाले तरुुन् तै
आफ् ना एक जना अिधकारीलाई बोलाए र भन,े “ियम् लाका छोरा मीकायालाई तरुुन् तै िझकाऊ ।” 9 यित बलेा इ ाएलका
राजा र यहूदाका राजा यहोशापात राजकीय पोशाकमा साम रयाको मलू ढोकाका सामकुो खलानिजक आआफ् नो िसहंासनमा
बिसरहकेा िथए, र सबै अगमव ाले ितनीहरूका साम ु अगमवाणी बो लरहकेा िथए । 10 केनानका छोरा िसदिकयाहले आफ्ना
िन म्त फलामका सीङहरू बनाए र भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन् छ: यसको सहायताले तपाईंहरूले अरामीहरू नष् ट नभएसम्म
नै ितनीहरूलाई धकेल् नहुुनछे ।” 11 सबै अगमव ाले त् यसरी नै यसो भन् दै अगमवाणी बोल,े “रामोत-िगलादमािथ आ मण
गन ुर्होस ् र िवजयी हुनहुोस ्, िकनिक परम भलुे त् यो राजाको हातमा िदनभुएको छ ।” 12 मीकायालाई बोलाउन गएको दतूले
ितनलाई भन् यो, “हने ुर्होस ्अगमव ाका वचनहरूले एकै मत भएर राजाको पक्षमा बो लरहकेा छन ् । तपाईंको वचन पिन
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ितनीहरूको वचनिसतै सहमत भएको होस,् र िमल् दो िकिसमले बोल् नहुोस ् ।” 13 मीकायाले जवाफ िदए, “जस्तो परम भु
जीिवत हुनहुुन्छ, परमशे् वरले जे भन् नहुुन्छ, म त्यही भन् नछुे ।” 14 जब ितनी राजाकहाँ आए, तब राजाले ितनलाई भन,े “ए
मीकाया, हामीले रामोत-िगलादको िवरु मा य ु गनर् जानहुुन् छ, िक हुदँनै?” मीकायाले ितलाई जवाफ िदए, “आ मण गन ुर्होस ्
र िवजयी हुनहुोस!् िकनिक त् यो महान ् िवजय हुनछे ।” 15 तब राजाले ितनलाई भन,े “परम भकुो नाउमँा साँचो कुरा मा
भन् न,ू अरू कुरा होइन भनी म ितमीलाई कित पल् ट भन ू?ँ” 16 यसलैे मीकायाले भन,े “मलैे त सबै इ ाएललाई गोठाला
नभएका भडेाहरूझैं डाँडाहरूितर िततरिबतर भएका दखेें, र परम भलुे भन् नभुयो, ‘ियनीहरूका गोठाला छैनन ्। हरेक मािनस
शा न् तिसत आफ्नो घर फकर जाओस ्।’ ” 17 यसलैे इ ाएलका राजाले यहोशापातलाई भन,े “ितनले मरेो बारेमा असल
अगमवाणी बोल् दनैन ्तर िवनाशको मा भन्छन ्भनी के मलैे तपाईंलाई भनकेो िथइन ँ र?” 18 तब मीकायाले भन,े “यसकारण
तपाईंहरू सबलैे परम भकुो वचन सनु् नपुछर्ः परम भु आफ्नो िसहंासनमा बस् नभुएको र स् वगर्का सबै फौज उहाँका दािहने र
दे पे खडा भएका मलैे दखेें । 19 परम भलुे भन् नभुयो, ‘इ ाएलका राजा आहाबलाई कसले बहकाउनछे, तािक त्यो मािथ
जाओस ् र रामोत-िगलादमा मरोस?्’ एउटाले यसो र अक ले उसो भन्छ । 20 तब एउटा आत् मा अिग आए र परम भकुो
साम ु खडा भए र भन,े ‘म त् यसलाई बहकाउनछुे’ । “परम भलुे त्यसलाई सोध् नभुयो, ‘कसरी?’ 21 त्यो आत्माले जवाफ
िदए, ‘म जानछे र त् यसका सबै अगमव ाका मखुमा म झटू बोल् ने आत् मा हुनछुे ।’ परम भलुे भन् नभुयो, ‘तैंले त् यसलाई
बहकाउनछेस,् र त ँ सफल पिन हुनछेस ्। अब जा र त् यसै गर ्।’ 22 अब हने ुर्होस,् परम भलुे तपाईंका यी सबै अगमव ाका
मखुमा झटू बोल् ने आत् मा हा लिदनभुएको छ, र परमशे् वरले तपाईंका सवर्नाशको आदशे िदनभुएको छ ।” 23 तब केनानका
छोरा िसदिकयाह मािथ आए, मीकायाको गालामा थप् पड हाने र भन,े “अब कुन बाटो भएर परम भकुा आत् मा मबाट ितमीसगँ
बोल् नलाई जानभुयो त?” 24 मीकायाले भन,े “हरे, त् यो त ितमी लकु् नलाई कुनै िभ ी कोठामा गएको िदन ितमी आफैले थाहा
पाउनछेौ ।” 25 इ ाएलका राजाले केही सवेकलाई भन,े “ितमीहरूले मीकायालाई िगरफ् तार गन ुर्पछर्, र सहरका गभनर्र अमोन
र मरेो छोरा योआशकहाँ लानपुछर् । 26 ितनलाई ितमीहरूले यसो भन् नछेौ, ‘राजा यसो भन् नहुुन् छ: यस मािनसलाई झ् यालखानमा
राख र म कुशलसाथ नआएसम् म त् यसलाई थोरै रोटी र थोरै पानी मा दओे ।’ ” 27 तब मीकायाले भन,े “तपाईं कुशलसाथ
फकर आउनभुयो भने परम भु म ारा बोल् नभुएको होइन ।” तब ितनले थप,े “ए सबै मािनसहरू हो, यो कुरा सनु् नहुोस ् ।”
28 यसलैे इ ाएलका राजा आहाब र यहूदाका राजा यहोशापात रामोत-िगलादको िवरु मा उक् लरे गए । 29 इ ाएलका राजाले
यहोशापातलाई भन,े “म आफूलाई गपु् त भषे धारण गनछु र लडाइँमा जानछुे, तर तपाईं आफ् नो राजसी पोशाक नै लाउनहुोस ्
।” यसलैे इ ाएलका राजाले आफूलाई गपु् त भषे धारण गरे र ितनीहरू लडाइँमा गए । 30 अरामका राजाले आफ् ना रथहरूका
फौज पितलाई यस्तो आज्ञा िदएका िथए, “साना वा ठुला फौजलाई आ मण नगन ूर् । बरू, इ ाएलका राजालाई मा आ मण
गन ूर् ।” 31 यस् तो भयो, जब रथहरूका फौज पितले यहोशापातलाई दखे,े उनीहरूले भन,े “इ ाएलका राजा ियनै हुन ् ।”
ितनलाई आ मण गनर् ितनीहरू फक, तर यहोशापात चक सोरले कराए, र परम भलुे ितनको सहायता गन ुर्भयो । परमशे् वरले
ितनीहरूलाई ितनीबाट अक ितर फकार्उनभुयो । 32 यस् तो भयो, जब रथहरूका फौज पितले ितनी त इ ाएलका राजा होइन
रहछेन ्भन् ने दखे,े ितनलाई खदे् न छोडरे ितनीहरू फिकर् ए । 33 तर कुनै मािनसले आफ् नो धन ु जथाभाबी तान् यो र इ ाएलका
राजालाई कवचको जोन मा काँड हान् यो । तब आहाबले आफ् नो सारिथलाई भन,े “रथलाई घमुाऊ र मलाई य ु मदैानबाट
बािहर लजैाऊ, िकनिक म नरा री घाइते भएको छु ।” 34 त्यो िदनको लडाइँले भयङ्कर रूप लयो, र राजा साँझसम्म आफ् नो
रथमा अिडएर अरामीहरूतफर् फकर रहे । सयूार्स् त हुनँे बलेामा ितनी मरे ।

19
1 यहूदाका राजा यहोशापात सरुक्षासाथ यरूशलमेको आफ्नो दरवार फक । 2 तब हनानीका छोरा दश यहेू ितनलाई

भटे ्न आए र यहोशापात राजालाई भन,े “के दषु् टलाई तपाईंले सहायता गन ुर्पछर् र? के परम भलुाई घणृा गनहरूलाई तपाईंले
मे गन ुर्पछर् र? यस कामको कारणले गदार् परम भकुो ोध तपाईंमािथ परेको छ । 3 तापिन तपाईंमा केही असल कुरा

छन,् िकनभने तपाईंले अशरेाका खम्बाहरूलाई दशेबाट हटाउनभुएको छ, र तपाईंले आफ्नो हृदय परम भलुाई खोज् नमा
लाउनभुएको छ ।” 4 यहोशापातको यरूशलमेमा बसे । अिन ितनी फे र बशेबादे ख ए ाइमको पहाडी दशेमा मािनसहरूका
माझमा गए र ितनीहरूलाई परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरकहाँ फकार्एर ल् याए । 5 यहूदाका िकल्लाबन् दी ग रएका
सबै सहरमा ितनले न् यायकतार्हरू िनय ु गरे । 6 ितनले न्यायकतार्हरूलाई भन,े “ितमीहरूले गन कुरामा ध्यान दओे, िकनभने
ितमीहरूले मािनसहरूका िन म् त होइन तर परम भकुो िन म्त फैसला गदर्छौ । फैसलाको ममा उहाँ नै ितमीहरूसगँ हुनहुुन्छ ।
7 यसलैे अब, परम भकुो भय ितमीहरूमा रहोस ्। न्याय गदार् होिसयार होओ, िकनिक परम भु हा ा परमशे् वरमा अधमर् हुदँनै,
नत उहाँमा पक्षपात र घसू लने काम नै हुन् छ ।” 8 यसबाहके यहोशापातले यरूशलमेमा केही लवेी र पजुारी, र इ ाएलका
पखु् य ली घरानाका केही अगवुाहरूलाई परम भकुो न्याय कायम राख् न र झगडाहरू िमलउन िनय ु गरे । ितनीहरू यरूशलमेमा
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बसे । 9 ितनले उनीहरूलाई यसो भनरे िनदशन िदए, “ितमीहरूले सधै ँ परमशे् वरको भय राखरे िवश् वासिसत र आफ् ना सारा
हृदयले काम गन ुर्पछर् । 10जब आफ् ना सहरमा बस् ने ितमीहरूका दाजभुाइबाट ितमीहरूका साम ु कुनै पिन म ु ा आउँछन ्, चाहे ती
र पातसम् बन् धी होउन,् वा व् यवस् था र आज्ञा, िविधहरू वा आदशेहरूका िवरु मा होउन ्, ितमीहरूले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदन,ू
तािक ितनीहरू परम भकुो अिग दोषी नठह रऊन,् न ता ितमीहरू र ितमीहरूका दाजभुाइमा ोध आइपन छ । ितमीहरूले
यसो गन ूर् र ितमीहरू सबै दोषी ठह रने छैनौ । 11 हरे, परम भकुा सबै िवषयमा मखु् य पजुारी अमयार्ह ितमीहरूमािथ छन ्
। राजा सम् बन् धमा सबै िवषयमा यहूदाका घरानाका अगवुा इश् माएलका छोरा जबिदयाह िनरीक्षक छन ्। साथै लवेीहरूले
अिधकारीहरूका रूपमा ितमीहरूका सवेा गनछन ्। ब लया होओ र ितमीहरूलाई िदइएका िनदशनहरू पालना गर, र असल
गनहरूका साथमा परम भु रनभुएको होस ्।”

20
1 यसपिछ यस् तो हुन आयो, मोआब र अम् मोनका मािनसहरू र ितनीहरूसगँ केही मोनीहरू यहोशापातको िवरु मा य ु गनर्

आए । 2 त्यसपिछ केही यहोशापातकहाँ यसो भन् दै आए, “मतृ-सागर पा र एदोमदे ख एउटा ठुलो िभड तपाईंको िवरु मा
आइरहछे । हनेर्होस,् ितनीहरू हाससेोन-तामार, अथार्त ्एन-गदीमा छन ्।” 3 यहोशापात डराए र परम भकुो खोजी गनर् अलग् गै
गए । यहूदाभ र ितनले उपवासको घोषणा गरे । 4 परम भकुो खोजी गनर् यहूदाका मािनसहरू एकसाथ भलेा भए । यहूदाका
सबै सहरबाट ितनीहरू परम भकुो खोजी गनर् आए । 5 यहूदा र यरूशलमेका सभाको साम ु परम भकुा म न् दरको नयाँ चोकको
अिग यहोशापात खडा भए । 6 ितनले भन,े “हे परम भ,ु हा ा पखुार्हरूका परमशे् वर, के तपाईं स् वगर्का परमशे् वर हुनहुुन् न
र? के तपाईं जाितहरूका सबै राज् यका शासक हुनहुुन् न र? श र बल तपाईंका हातमा छन ्। यसलैे कसलैे पिन तपाईंको
िवरोध गनर् सक्दनै । 7 हे हा ा परमशे् वर, के तपाईंले नै आफ् नो मािनस इ ाएलका सामबुाट यस दशेका बािसन् दाहरूलाई
धपाउनभुएको र यसलाई सदासवर्दाको िन म्त अ ाहामका सन् तानलाई िदनभुएको होइन र? 8 ितनीहरू यसमा बसे र यसमा
यसो भनरे एउटा पिव स्थान बनाए, 9 ‘हामीमािथ िवपि —तरवार, न्याय, वा रोग,वा अिनकाल आउँछ भन—े हामी यस
म न् दरको अिग र तपाईंको अिग खडा हुने छौं (िकनकी तपाईंको नाउँ यस म न्दरमा छ), र हा ो कष् टमा हामी तपाईंिसत
पकुारा गन छौं, र तपाईंले हा ा िबन् ती सनु् नहुुने छ र हामीलाई बचाउनहुुने छ ।' 10 अब हने ुर्होस,् यहाँ अम्मोन, मोआब,
र सइेर पवर्तका मािनसहरू छन,् जसलाई तपाईंले िम दशेबाट आउँदा इ ाएललाई आ मण गनर् िदनभुएन । बरु, इ ाएल
ितनीहरूबाट तकर गए र ितनीहरूलाई नष् ट गरेनन ् । 11 हने ुर्होस,् ियनीहरूले हामीलाई कस्तो ितफल िदइरहकेा छन ् ।
तपाईंले हामीलाई अिधकार गनर् िदनभुएको ठाउँदे ख हामीलाई धपाउन ितनीहरू आउँदै छन ्। 12 हे हा ा परमशे् वर, के तपाईं
उनीहरूको न् याय गन ुर्हुन् न र? िकनिक हा ो िवरू आइरहकेो यो ठुलो फौज को सामना गन श हामीसगँ छैन । हामीले
के गन ुर्पन हो सो हामी जान् दनैौं, तर हा ा द ृ ष् ट तपाईंमा छन ् ।” 13 सारा यहूदा आफ्ना सासाना बालबा लका, पत् नीहरू र
छोराछोरीसमते परम भकुो अिग खडा भए । 14 तब सभाको िबचमा आसापका छोरामध्यकेा म न् याहका जनाित, यहीएलका
पनाित, बनायाहका नाित र जक रयाका छोरा एक जना लवेी यहासलेमािथ परम भकुा आत् मा आउनभुयो । 15यहासलेले भन,े
“हे सारा यहूदा र यरूशलमेका सबै बािसन् दा र राजा यहोशापात, सनु् नहुोस ्। परम भु तपाईंहरूलाई यही भन् नहुुन् छ, ‘नडराओ,
यस ठूलो फौजका कारणले हतास नहोओ, िकनिक लडाइँ तपाईंहरूको होइन, तर परम भकुो हो । 16 ितमीहरू भो ल उनीहरूका
िवरु मा जानपुछर् । हरे, उनीहरू जीजको बाटो भएर आउँदछैन ् । ितमीहरूले उनीहरूलाई बसेीको पल्लो छेउमा यरूएलको
उजाड-स् थान अिग भटे ्ने छौ । 17 यो लडाइँ ितमीहरूले लड ्नपुन छैन । ए यहूदा र यरूशलमे, आफ्नो पं मा खडा होओ,
स्थर खडा होओ, र परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनभुएको कामलाई हरे । नडराओ, न त हतास होओ । ितनीहरूको िवरु

भो ल िनस् केर जाओ, िकनिक परम भु ितमीहरूसगँ हुनहुुन्छ ।’ ” 18 यहोशापातले आफ् नो िशरलाई भइँूमा घोप् टो पारे ।
यहूदा र यरूशलमेका सबै बािसन् दा परम भकुो आराधना गद उहाँको सामनु् ने घोप् टो परे । 19 कहाती र कोरहका वशंका
कोही लवेीहरू चक सोरमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको शसंा गनर् खडा भए । 20 ितनीहरू िबहान सबरैे उठे र िनस् केर
तकोको उजाड-स् थानमा गए । जब ितनीहरू िनस् केर गए, तब यहोशापात खडा भए र भन,े “हे यहूदा र यरूशलमेका बािसन् दा
हो, मरेो कुरा सनु । परम भु आफ् ना परमशे् वरमा भरोसा राख र ितमीहरूलाई सहायता िमल्ने छ । उहकँा अगमव ामािथ
भरोसा गर, र ितमीहरू सफल हुने छौ ।” 21 मािनसहरूिसत सल् लाह लएपिछ, परम भकुो िन म्त गाउने र उहाँको शसंा
गनहरूलाई ितनीहरू िहडं् दै गदार्, उहाँको महान ् वभैवताको शसंा गरेर यसो भन्दै गाउनलाई केहीलाई ितनले िनय ु गरे,
“परम भलुाई धन् यवाद दओे, िकन उहाँको करारको िवश् वस् तात सदासवर्दा रहन्छ ।” 22 जब ितनीहरूले गाउन र शसंा गनर्
सरुु गरे, तब परम भलुे यहूदासगँ य ु गनर् आइरहकेा अम् मोनी, मोआबी र सइेर पवर्तका मािनसहरूको िवरू ढुकेर आ मण
गन मािनसहरू खडा गन ुर्भयो । उनीहरू परास् त भए । 23 िकनिक सइेर पवर्तका मािनसहरूलाई पणूर् रूपले मारेर िसद्ध् याउन र
ितनीहरूलाई नाश गनर् भनरे अम् मोनी र मोआबीहरू ितनीहरूका िवरु मा उठे । जब ितनीहरूले सइेरका बािसन् दाहरूलाई नाश



20:24 344 २ इितहास 21:17

गरेर िसद्ध् याए, तब ितनीहरू सबलैे एक-अकार्लाई नाश गनर् मदत गरे । 24 जब यहूदाका मािनसहरू उजाड-स् थान दे खने
अल् गो ठाउँमा आइपगु,े तब ितनीहरूले फौजलाई हरेे । हरे, ितनीहरू मरेर भइँूमा ढलकेा िथए । एक जना पिन बाँचकेो िथएन
। 25 जब यहोशापात र ितनका मािनसहरू उनीहरूका लटूका माल जम् मा गनर् आउँदा, ितनीहरूले उनीहरूका िबचमा शस्त
सामानहरू, लगुाफाटा र बहुमलू् य थोकहरू भटेाए, जसलाई ितनीहरूले बोक् न सक् नभेन् दा धरैे आफूसगँ लगे । लटूका माल
ओसानर् ितनीहरूलाई तीन िदन लाग्यो । त् यो स ै धरैे िथयो । 26चौथो िदन ितनीहरू बराकाहको बसेीमा भलेा भए । ितनीहरूले
त् यहाँ परम भकुो शसंा गरे। यसलैे त् यस ठाउँको नाउँ आजको िदनसम् म पिन, ‘बराकाको बसेी’ रहकेो छ । 27 त् यसपिछ
यहूदा र यरूशलमेका हरेक मािनस यहोशापातलाई अिग लगाएर िवजयको साथ यरूशलमे जानलाई फक, िकनिक परम भलुे
ितनीहरूका श मुािथ ितनीहरूलाई आन न् दत तलु् याउनभुएको िथयो । 28 ितनीहरू वीणा, िसतार र तरुही बजाउदँै यरूशलमेमा
र परम भकुो म न् दरमा आए । 29 परम भलुे इ ाएलका श हुरूका िवरु मा य ु गन ुर्भएको कुरा सनुरे सबै दशेका राज् यहरूमा
परमशे् वरको भय फै लयो । 30 यसरी यहोशापातको राज् यमा शा न् त भयो, िकनिक ितनका परमशे् वरले ितनका चारैितरबाट
ितनलाई शा न्त िदनभुयो । 31 यहोशापातले यहूदामािथ राज् य गरेः ितनले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी पैंितस वषर्का िथए, र ितनले
यरूशलमेमा प च् चस वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अजबूा िथयो, र ितनी िशल् हीकी छोरी िथइन ्। 32 ितनी आफ् ना
बबुा आसाका चालमा िहडंे । तीबाट ितनी तकर गएनन ्। परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो ितनले गरे । 33 तापिन ितनले
डाँडाका थानहरू ितनले हटाएनन ् । मािनसहरूले अझसैम् म पिन आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरमािथ आफ् नो हृदय लाएनन ्।
34 यहोशापातको राजकालका अरू घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म नै हनानीका छोरा यहेूको इितहासमा ले खएका छन ्, जनु
इ ाएलका राजाहरूका इितहासको पसु् तकमा ले खएका छन ्। 35 त्यसपिछ यहूदाका राजा यहोशापातले इ ाएलका राजा
अहज् याहसगँ िम ता गरे, जसले धरैे दषु् ट काम गरे । 36 तश शमा जाने जहाजहरू बनाउनको िन म्त ितनले उनीसगँ िम ता
गरे । ितनीहरूले एस् योन-गबेरेमा जहाजहरू बनाए । 37 तब मारेशाका दोदाबाहुका छोरा एलीएजरले यहोशापातको िवरु मा
अगमवाणी बोले । ितनले भन,े “तपाईंले अहज् याहसगँ िम ता गन ुर्भएको हुनाल,े परम भलुे तपाईंका योजनाहरू नष् ट पान ुर्भएको
छ ।” ती जहाजहरू नष् ट भए तािक ती तरैन सकेनन ्।'

21
1 यहोशापात आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे र ितनीहरूसगँ दाऊदको सहरमा गािडए । ितनका ठाउँमा ितनका छोरा यहोराम राजा

भए । 2 यहोरामका भाइहरू, यहोशापातका छोराहरू अजयार्ह, यहीएल, जक रया, अजयार्ह, िमखाएल र शपत् याह िथए ।
यी सबै इ ाएलका राजा यहोशापातका छोराहरू िथए । 3 ितनका बबुाले ितनीहरूलाई सनु, चाँदी र बहुमलू् य थोकहरूका ठुला
उपहारहरू र यहूदाका िकल् ला भएका सहरहरू पिन िदए, तर राज् यचािहं ितनले यहोरामलाई नै िदए । 4 जब यहोराम आफ् ना
बबुाको राज्यमा उदाएका र आफैलाई राजाको रूपमा ब लयोसगँ स्थािपत गरेका िथए, तब ितनले आफ् ना सबै भाइलाई र
इ ाएलका धरैे जना अगवुालाई तरवारले मारे । 5 यहोरामले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बि स वषर्का िथए र ितनले यरेूशलमेमा
आठ वषर् राज्य गरे । 6आहाबका घरानाले गरेझैं ितनी इ ाएलका राजाहरूका चालमा िहडं,े िकनिक ितनले आहाबकी छोरीलाई
आफ् नी पत् नीको रूपमा ल्याए, र ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो सो गरे । 7 तापिन दाऊदिसत परम भलुे गन ुर्भएको
करारको खाितर उहाँले दाऊदको घरानालाई नाश गन इच् छा गन ुर्भएन । उहाँले दाऊद र ितनका सन्तानहरूलाई सधै ँ जीवन
िदने ितज्ञा उहाँले गन ुर्भएको िथयो । 8 यहोरामको समयमा एदोमले यहूदाको अधीनताको िवरोध गर् यो, र ितनीहरूले आफ् नै
राजा स् थािपत गरे । 9 तब यहोराम आफ् ना फौज पितहरू र सबै रथका साथमा एदोमितर गए । ितनी उठेर एदोमीहरूसगँ य ु
गदार् रात परेको िथयो । एदोमीहरूले ितनी र ितनका रथका फौज पितहरूलाई घरेेका िथए । 10 यसलैे एदोम आजको िदनसम् मै
यहूदाको अधीनताको िवरु मा छ । त् यसै बलेा लब् नाले पिन ितनको अधीनताको िवरु मा िव ोह गर् यो, िकनभने यहोरामले
परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई त् यागकेा िथए । 11 यसबाहके यहोरामले यहूदाका पहाडमा अल् गा ठाउँहरू पिन
बनाएका िथए र ितनले यरूशलमेका बािसन् दाहरूलाई वशे्याहरूजस्तै िजउने बनाए र यहूदालाई कुमागर्मा लगाए । 12 ए लया
अगमव ाबाट यहोरामकहाँ एउटा प आयो । त् यसमा ले खएको िथयो, “तपाईंका पखुार् दाऊदका परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ: ‘त ँ आफ् ना बबुा यहोशापात चालमा च लनस,् न त यहूदाका राजा आसाको चालमा नै च लस,् 13 तर आहाबको
घरानाले गरेझैं इ ाएलका राजाहरूका चालमा चलरे आहाबको प रवारले गरेजस्तै तैंले यहूदा र यरूशलमेका बािसन् दाहरूलाई
वशे् याहरूजस्तै गनर् लगाइस,् र तैंले तभँन्दा असल तरेा बबुाका प रवारका आफ् नै भाइहरू, तभँन् दा असल मािनसहरू पिन तैंले
मा रस ्— 14 हरे,् तरेा मािनसहरू, तरेा छोराछोरी, तरेी पत् नीहरू र तरेा सबै धन-सम् पि मा परम भलुे हार गन ुर्हुनछे । 15 त ँ
आफैलाई चािहं िनको नहुने आन् ाको रोग हुनछे । त् यसले गदार् िदनिदनै तरेा आन् ा बािहर िनस् केर आउनछेन ्।” 16 परम भलुे
यहोरामको िवरु मा कूशीहरूका निजकै बस् ने प लश् ती र अरबीहरूलाई उक् साउनभुयो । 17 ितनीहरूले यहूदालाई हमला गरेर
आ मण गरे र राजाको महलमा फेला पारेका सबै धन-सम् पि लएर गए । ितनीहरूले ितनका छोराहरू र पत् नीहरू पिन
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लगे । कान् छा छोरा अहज् याहबाहके ितनका कुनै छोरा पिन बाँकी रहने । 18 यी सबै भएपिछ परम भलुे यहोरामलाई िनको
नहुने रोगले आन् ामा हार गन ुर्भयो । 19 त् यस रोगले ितनलाई केही समयसम् म सताइर ो । अिन दो ो वषर्को अन् तमा त् यही
रोगले ितनका आन् ा बािहर िनस् के, र ितनी गम्भीर रोगले मरे । ितनको सम् मान गनर्लाई ितनका मािनसहरूले आगो बालनेन,्
जस् तो ितनीहरूले ितनका पखुार्हरूका िन म् त गरेका िथए । 20 ितनी बि स वषर्को हुदँा ितनले राज्य गनर् सरुु गरेका िथए ।
ितनले यरूशलमेमा आठ वषर् राज्य गरे, र ितनी मदार् कसलैे पिन शोक गरेन । ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा गाड,े तर
राजाहरूका िचहानमा होइन ।

22
1 यरूशलमेका बािसन् दाहरूले यहोरामको स ामा ितनका कान् छा छोरा अहज् याहलाई राजा बनाए, िकनिक आ मणमा

अरबीहरूिसत िमलरे आएका मािनसका झणु्डले ितनका सबै ठुला छोरालाई मारेका िथए । यसलैे यहूदाका राजा यहोरामका
छोरा अहज् याह राजा भए । 2 अहज्याह ले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बाईस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एक वषर् राज् य
गरे । ितनकी आमाको नाउँ अतल् याह िथयो । ितनी ओ ीकी छोरी िथइन ्। 3 ितनी पिन आहाबको घरानाका चालमा िहडं,े
िकनिक दषु् ट कुराहरू गनर्लाई ितनकी आमा सल् लाहकार िथइन ्। 4आहाबको घरानाले गरेझैं अहज्याहले परम भकुो द ृ ष् टमा
जे खराब िथयो सो गरे, िकनिक ितनका बबुाको मतृ् यपुिछ ितनीहरू नै ितनको पतन गराउने सल् लाहकारहरू िथए । 5 ितनीहरूका
सल्लाहको अनसुरण पिन ितनले गरे । ितनी इ ाएलका राजा आहाबका छोरा योरामिसत िमलरे रामोत-िगलादमा अरामका
राजा हजाएलको िवरु मा य ु गनर् गए । अरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए । 6 रामोतमा अरामका राजा हजाएलसगँ भएको
य ु मा पाएको चोटबाट िनको हुन ितनी ियजरेलमा फकर गए । यसलैे यहूदाका राजा यहोरामका छोरा अहज् याह योरामलाई हनेर्
भनी ियजरेलमा गए, िकनभने योराम घाइते भएका िथए । 7अहज् याहले योरामलाई भटेेको कारण परम भलुे अहज्याहको पतन
ल्याउनभुयो । जब ितनी आइपगुकेा िथए, तब ितनी योरामसगँ िनम् शीका छोरा यहेूलाई आ मण गनर् गए, जसलाई परम भलुे
आहाबको घरानालाई नाश गनर्को िन म्त रोज् नभुएको िथयो । 8 यस् तो भयो, जब यहेूले आहाबको घरानामािथ परमशे् वरको
न् याय परूा गद िथए, तब यहूदाका अगवुाहरू र अहज् याहका दाजहुरूका छोराहरूले अहज् याहको सवेा ग ररहकेो ितनले भे ाए
। यहेूले ितनीहरूलाई मारे । 9 यहेूले अहज् याहलाई खोजे । ितनीहरूले ितनलाई साम रयामा लिुकरहकेो अवस्थामा समात,े
ितनलाई यहेूकहाँ ल् याए र ितनलाई मारे । त्यसपिछ ितनीहरूले ितनलाई गाड,े िकनिक ितनीहरूले भन,े “ियनी आफ् नो परूा
हृदयले परम भलुाई खोज् ने यहोशापातका छोरा हुन ्।” यसरी राज् यमा शासन गनर्लाई अहज् याहका घरानासगँ फे र कुनै श
बाँकी रहने । 10 अब अहज् याहकी आमा अतल् याहले आफ् ना छोरा मरेका दे खन,् ितनी उ ठन ् र यहूदाका सारा राजकीय
सन्तानहरूलाई मा रन ्। 11 तर राजाकी छोरी यहोशबेाले अहज् याहका छोरा योआशलाई मा रन लागकेा राजाका छोराहरूका
िबचबाट सटुुक् क भगाएर लिगन ्। ितनले त्यसलाई र त् यसकी धाईआमालाई एउटा सतु् ने कोठािभ रा खन ्। यहोराम राजाकी
छोरी र पजुारी यहोयादाकी पत् नी यहोशबेाले (िकनिक ितनी अहज् याहकी िददी िथइन)् योआशलाई अतल् याहको हातबाट
लकुाइरा खन,् तािक अतल् याहले त् यसलाई मानर् पाइनन ्। 12 अतल् याहले दशेमा राज् य गदार् ितनी परम भकुो म न्दरमा छ
वषर्सम्म ितनीहरूसगँै लकुाएर रा खए ।

23
1 सातौँ वषर्मा यहोयादाले आफ् नो श कट गरे र ितनले सय-सयका दलका कमाण् डरहरू, अथार्त ्यहोरामका छोरा

अजयार्ह, यहेोहानानका छोरा इश् माएल, ओबदेका छोरा अजयार्ह, अदायाहका छोरा मासयेाह र िज ीका छोरा एलीशापातिसत
करार सम् झौता गरे । 2 ितनीहरू यहूदाका चारैितर गए र यहूदाका सबै सहरबाट लवेीहरूका साथै इ ाएलका पखु् य ली घरानाका
म ु खयाहरूलाई भलेा गरे र ितनीहरू यरूशलमेमा आए । 3सबै सभाले परमशे् वरको म न् दरमा राजािसत करार बाँध े । यहोयादाले
ितनीहरूलाई भन,े “हने ुर्होस,् परम भलुे दाऊदका सन् तानहरूका िवषयमा ितज्ञा गन ुर्भएझैं राजाका छोराले राज् य गनछन ् ।
4 तपाईंहरूले यसो गन ुर्पछर्ः शबाथमा आफ् नो काममा आउने पजुारीहरू र लवेीहरूको एक ितहाइचािहं ढोकाहरूका रक्षकहरू
हुनपुछर् । 5अक एक ितहाइचािहं राजमहलमा, र अक एक ितहाइचािहं जगको ढोकामा हुनपुछर् । सबै मािनसचािहं परम भकुो
म न् दरका चोकहरूमा हुनपुछर् । 6 सवेा गन पजुारीहरू र लवेीहरूबाहके अरू कसलैाई परम भकुो म न् दरिभ पस् न निदन ू ।
ितनीहरू िभ पस् न सक् छन,् िकनभने ितनीहरू अिभषके ग रएका छन ्। तर अरू सबै मािनसले परम भकुो आज्ञा मान् नपुछर् ।
7 लवेीहरू हरेकले आआफ् नो हितयार हातमा बोकेर राजाका चारैितर सरुक्षा िदनपुछर् । कोही म न् दरिभ पस् यो भन,े त् यसलाई
मा रनपुछर् । राजा िभ आउँदा र बािहर जाँदा ितनको साथमा िहडं् नपुछर् ।” 8 यसलैे यहोयादा पजुारीले आज्ञा गरेबमोिजम
लवेीहरू र सबै यहूदाले सवेा गरे । हरेक जनाले शबाथमा सवेा गनर् आएका मािनसहरू, र शबाथमा सवेा गनर् छाडकेाहरूलाई
लए, िकनिक यहोयादा पजुारीले कुनै पिन दललाई हटाएका िथएनन ्। 9 त् यसपिछ कमाण् डरहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा

भएका दाऊद राजाका भालाहरू, र साना तथा ठूला ढालहरू ल् याइिदए । 10 यहोयादाले सबै फौजलाई आफ् नो हातमा हितयार
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लई म न्दरको दािहनदेे ख दे पे सम्म राजालाई घनेर् वदेी र म न् दरको छेउमा राखे । 11 तब ितनीहरूले राजाका छोरालाई
बािहर ल् याए, ितनको िशरमा मकुुट लगाइिदए र ितनलाई करार-प िदए । तब ितनीहरूले ितनलाई राजा बनाए र यहोयादा र
ितनका छोराहरूले ितनलाई अिभषके गरे । त्यसपिछ ितनीहरूले भन,े “राजा अमर रहून ्।” 12 जब मािनसहरू दौिडरहकेा र
राजाको जयजयकार ग ररहकेा हल् ला अतल् याहले सिुनन,् तब ितनी परम भकुो म न् दरमा ितनीहरूकहाँ आइन ्, 13 र ितनले
हे रन ्र हरे, राजा आफ् नो स् तम् भको छेउमा ढोकानरे खडा िथए र कमाण् डरहरू र तरुही फुक् नहेरू राजाका छेउमा िथए । दशेका
सबै मािनसहरूले उत् सव मनाउदँै र तरुही बजाउदँै िथए । अिन गायकहरूले बाजाहरू बजाउदँै िथए र शसंाको गानको नतेतृ् व
ग ररहकेा िथए । तब अतल् याहले आफ् ना लगुा च् याितन ्र कराएर भिनन,् “राज ोह! राज ोह!” 14 तब यहोयादा पजुारीले
फौजका सय-सयका दलका कमाण्डरहरूलाई बािहर ल् याए र ितनीहरूलाई भन,े “ितनलाई म न् दरको बािहर ल् याओ । ितनको
पिछ लाग् ने कुनै पिन व् य तरवारले मा रयोस ्।” िकनिक पजुारीले भनकेा िथए, “ितनलाई परम भकुो म न् दरमा नमार ।”
15यसलैे ितनी राजाको घोडा ढोकामा आएको बलेा ितनीहरूले ितनलाई समाते र ितनलाई त्यहीं मारे । 16 त् यसपिछ यहोयादाले
आफै र सबै मािनस र राजाको िबचमा ितनीहरू परम भकुो मािनस हुनपुछर् भनी करार बाँध े । 17 यसलैे सबै मािनसहरू बालको
म न् दरमा गए र त्यसलाई भत् काए । बालका वदेीहरू र त् यसका मिूतर्हरूलाई ितनीहरूले टु ा-टु ा पारे, र बालको पजुारी
म ानलाई वदेीहरूका अिग मारे । 18 यहोयादाले परम भकुा म न् दरको हरे-िवचार गनर्को िन म्त पजुारीहरूका अधीनमा
अिधकृतहरूको िनय ु ी गरे, जो लवेीहरू िथए । आफ् नो समयदे ख नै स् तिुतगान गद र आनन् द मनाउदँै मोशाको व् यवस् थामा
तोिकएबमोिजम र दाऊदले िदएको िनदशन बमोिजम परम भकुो िन म् त होमब ल चढाउन र परम भकुो म न् दरमा काम गनर्
दाऊदले ितनीहरूलाई खटाइिदएका िथए । 19 अशु भएको कुनै मािनसलाई िभ पस् न निदनलाई यहोयादाले परम भकुो
म न् दरका मलू ढोकाहरूमा रक्षकहरू रा खिदए । 20 यहोयादाले सयका कमण् डरहरू, भारदारहरू, मािनसका गभनर्रहरू र
दशेका सारा मािनसहरूलाई लए । ितनले राजालाई परम भकुो म न् दरबाट तल ल् याए । मािनसहरू मािथल् लो ढोकाबाट भएर
राजमहलमा पस,े र राजालाई िसहंासनमा बसाले । 21 यसरी दशेका सारा मािनसहरू आन न् दत भए, र सहरमा शा न् त भयो ।
अतल् याहलाई ितनीहरूले तरवारले मारेका िथए ।

24
1 योआशले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी सात वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा चालीस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमा बशेबाकी

िसब्या िथइन ् । 2 यहोयादा पजुारीका समयभ र नै योआशले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे । 3 यहोयादाले
ितनका िन म्त दईु वटी पत् नी ल्याएिदए, र ितनी छोराछोरीका िपता भए । 4 यसपिछ यस् तो भयो, योआशले परम भकुो
म न्दरको पनुिनमार्ण गन िनणर्य गरे । 5 ितनले पजुारी र लवेीहरूलाई एकसाथ भलेा गरे र ितनीहरूलाई भन,े “हरेक वषर्
यहूदाका सहरहरूमा जाओ र सबै इ ाएलबाट परम भकुो म न्दरको पनुिनर्मार्ण गनर्लाई पसैा जम्मा गर । ितमीहरू यो काम
झ ै सरुु ग रहाल ।” लवेीहरूले सरुुमा केही पिन गरेनन ्। 6 यसले राजाले धान पजुारी यहोयादालाई बोलाए र ितनलाई भन,े
“करारका आदशेहरूका पालको िन म्त परम भकुा दास मोशा र इ ाएलको समदुायले लगाएको कर यहूदा र यरूशलमेबाट
ल्याउन भनी लवेीहरूलाई िकन भन् नभुएको छैन?” 7 िकनिक ती दषु् ट स् ी अतल्याहका छोराहरूले परम भकुो म न्दर
भत् काएका र परम भकुो म न्दरका सबै पिव थोक बाललाई िदएका िथए । 8 यसलैे राजाले आदशे िदए र ितनीहरूले एउटा
सन्दकू बनाए र त् यो परम भकुा म न्दरको मलू ढोकाको बािहर राख् ने हुकुम गरे । 9 तब ितनीहरूले यहूदा र यरूशलमेभ र नै
परमशे् वरका दास मोशाले उजाड-स्थानमा इ ाएलमािथ लगाएको ितरो मािनसहरूले परम भकुहाँ ल्याउनपुछर् भनी घोषणा गरे
। 10 सबै अगवुा र सबे मािनस आन न्दत भए र रकम ल्याए र त् यो सन्दकू नभ रएसम् म त्यसमा हाले । 11 यस् तो भयो, जब
लवेीहरूले राजाका अिधकारीहरूकहाँ त्यो सन्दकू ल्याउथँ,े र जब त्यसमा ितनीहरूले धरैे पसैा दखे् थ,े तब राजाका सिचव र
धान पजुारीका अिधकृत त्यो खाली गनर् आउँथ,े र त्यो सन्दकू फे र त्यसकै स्थानमा रा खिदन्थे । ितनीहरूले िदनिदनै त् यसो

गरेर धरैे रुिपयाँपसैा सञ् चय गरे । 12 राजा र यहोयादाले त्यो रुिपयाँपसैा परम भकुो म न्दरमा काम गनर् लाउने मािनसहरूको
िजम्मामा िदए । ती मािनसहरूले म न्दरको पनुिनर्मार्ण गनर् डकम , िसकम हरू, फलाम र काँसाको काम गनहरूलाई ज्यालामा
लगाए । 13 यसरी कामदारहरूले म गरे, र ितनीहरूकै हातमा यस मरम्मतका काम अगािड ब ो । ितनीहरूले पिहलकैे
नमनूाअनसुार परम भकुा म न्दरको पनुिनर्मार्ण गरे र त्यसलाई ब लयो बनाए । 14 जब ितनीहरूले त्यो काम िसद्ध्याए, तब
ितनीहरूले बाँकी बचकेो रुिपयाँपसैा राजा र यहोयादाकहाँ ल्याइिदए । ती पसैाबाट परम भकुा म न्दरमा चािहने सामानहरूको
िन म्त योग ग रयो, सवेाको काम र होमब लको काम दवुकैा िन म्त भाँडाहरू—सनु र चाँदीका चम्चा र भाँडाहरू । यहोयादाको
समयभ र नै ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा िनरन्तर होमब ल चढाए । 15 यहोयादा व ृ भए र दीघार्य ु भए अिन त् यसपिछ
ितनी मरे । ितनको मतृ् य ु हुदँा ितनी एक सय ितस वषर्का िथए । 16 ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा राजाहरूकै िचहानमा
गाड,े िकनभने ितनले इ ाएलमा परमशे् वर र परमशे् वरको म न्दरको िन म्त असल काम गरेका िथए । 17 यहोयादाको मतृ्यपुिछ
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यहूदाका अिधकारीहरू राजाकहाँ आएर आदर दखेाए । तब राजाले ितनीहरूका कुरा सनुे । 18 ितनीहरूले परम भु आफ्ना
पखुार्हरूका परमशे् वरको म न्दरलाई त्यागे र अशरेा दवेीका खम्बाहरू र मिूतर्हरूको पजुा गरे । ितनीहरूका यस खराबीले गदार्
यहूदा र यरूशलमेमािथ परमशे् वरको ोध आइपर् यो । 19 तापिन ितनीहरूलाई फे र आफूकहाँ फकार्एर ल्याउन परम भलुे
अगमव ाहरू पठाउनभुयो । ती अगमव ाहरूले ितनीहरूका कामको िवरु मा बोल,े तर ितनीहरूले त् यो सनु् नलाई इन्कार
गरे । 20 यहोयादाका छोरा जक रया पजुारीमािथ परमशे् वरका आत्मा आउनभुयो । जक रया मािनसहरूका साम ु खडा भए
र ितनीहरूलाई भन,े “परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ‘ितमीहरू िकन परम भकुा आज्ञा उल्लङ्घन गछ , जसले गदार् ितमीहरूले
उन् नित गनर् सक्दनैौ? ितमीहरूले परम भलुाई त्यागकेा हुनाले उहाँले पिन ितमीहरूलाई त्याग् नभुएको छ ।” 21 तर ितनीहरूले
ितनको िवरु मा ष न् रचे । राजाको हुकुम पाएर ितनीहरूले परम भकुा म न्दरको चोकमा ढुङ्गा हानरे ितनलाई मारे ।
22 यसरी िकिसमल,े योआश राजाले जक रयाका बबुा यहोयादाले आफू ित गरेको दयालाई बवेास् ता गरे । बरु, यहोयादाका
छोरालाई मारे । जब जक रयाको मतृ् य ु हुन लागकेो िथयो, तब ितनले यसो भन,े “परम भलुे यो दखे् नभुएको होस ्र ितमीहरूका
लखेा लनभुएको होस ्।” 23 वषर्को अन्त्यमा यस् तो भयो, अरामी छाउनीका फौज योआशको िवरु मा आयो । ितनीहरू यहूदा
र यरूशलमेमा आए । ितनीहरूले मािनसहरूका सबै अगवुालाई मारे र ितनीहरूबाट लटूका माल लएर दमस्कसका राजालाई
पठाइिदए । 24 अरामीहरू थोरै िसपाहीहरू लएर आएका भए तापिन परम भलुे एउटा ठूलो फौजमािथ ितनीहरूलाई िवजय
िदनभुयो, िकनभने यहूदाका मािनसहरूले परम भु आफ्ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई त्यागकेा िथए । यसरी आरामीहरूले
योआशमािथ दण्ड ल्याए । 25 अरामीहरू जाने बलेासम् म योआश गम् भीर रूपले घाइते भएका िथए । पजुारी यहोयादाका
छोराहरूका मतृ्यकुो कारणले ितनका आफ्नै सवेकहरूले ितनको िवरु मा ष न् रचे । ितनको ओ ानमा ितनीहरूले ितनलाई
मारे, र ितनी मरे । ितनीहरूले ितनलाई दाऊदको सहरमा गाड,े तर राजाहरूका िचहानमा चािहं होइन । 26 ितनको िवरु मा
ष न् गन व् य हरू अम्मोनी स् ी िशम्मतका छोरा जाबाद र मोआबी स् ी िशि तका छोरा यहोजाबाद िथए । 27अब ितनका
सन् तानको िववरण, ितनको िवषय ग रएका मह वपणूर् अगमवाणीहरू, र परमशे् वरको म न्दरको पनुिनर्मार्ण गन कामका िवषय,
हरे, ती राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। ितनका छोरा अमस्याह ितनको ठाउँमा राजा भए ।

25
1अमस् याहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न् तस वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको

नाउँ यरूशलमेकी यहोअदीन िथयो । 2 ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे, तर परूा हृदयले होइन । 3 अिन
यस् तो भयो, जब ितनको शासन रा री स्थािपत भयो, तब ितनले आफ् ना बबुा राजाको हत् या गरेका अिधकारीहरूलाई मारे ।
4 तर ितनले मोशाका व् यवस् थाको पसु् तकमा ले खएको यसो भन् ने परम भकुो आज्ञालाई पालन गरेर ितनीहरूका छोराछोरीलाई
चािहं मारेनन ्, “बबुाहरूलाई छोराछोरीका िन म् त र छोराछोरीलाई बबुाहरूका िन म् त नमान ूर् । बरू, हरेक मािनसले आफ् नै
पापका िन म् त मन ुर्पछर् ।” 5 यसको साथै अमस् याहले यहूदाका मािनसहरूलाई एकसाथ भलेा गरे र ितनीहरूका पखु् य ली
घरानाअनसुार सारा यहूदा र बने् यामीनका हजार र सयका कमाण् डरहरूका अधीनमा रा खिदए । ितनले बीस वषर् पगुकेा र
त् यसभन् दा बढी उमरेका मािनको गन् ती गरे, र ितनीहरूको सङ् ख् या तीन लाख रोजाइमा परेका मािनस, सबै लडाइँ गनर् र भाला
र ढाल चलाउन सक् नहेरू भएका ितनले थाहा पाए । 6 ितनले एक सय चाँदीका तोडा ितरेर इ ाएलबाट एक लाख लडाकु
यो ाहरू भाडामा लए । 7 तर परमशे् वरका एक जना मािनस ितनीकहाँ आए र भन,े “ए राजा, इ ाएलका फौजलाई तपाईंसगँ
नलानहुोस ्, िकनिक परम भु इ ाएलसगँ हुनहुुन् न— ए ाइमको कोही पिन मािनससगँ हुनहुुन् न । 8 तर तपाईं त् यसरी गए पिन,
र साहसी र ब लयो भए पिन श हुरूका साम ु परमशे् वरले तपाईंलाई परास् त गन ुर्हुनछे, िकनिक सहायता गन, र परास् त गन श
परमशे् वरसगँ छ ।” 9 अमस् याहले परमशे् वरका मािनसलाई भन,े “तर इ ाएली फौजलाई मलैे िदएको त् यो एक सय तोडाको
बारेमा हामी के गरौं?” परमशे् वरका मािनसले जवाफ िदए, “परम भलुे तपाईंलाई त् योभन् दा धरैे बढी िदन सक्षम हुनहुुन् छ ।”
10 यसलैे ए ाइमबाट आफूकहाँ आएका फौजलाई अमस् याहले अलग गरे । ितनीहरूलाई ितनले फे र घर पठाइिदए । यसलैे
यहूदा ितको ितनीहरूको ोध धरैे भयो, र रीसले चरू भएर ितनीहरू घर फक । 11अमस् याहले साहस गरे र ननूको उपत् यकामा
जानलाई आफ् ना मािनसहरूको नतेतृ् व गरे । त् यहाँ ितनले सइेरका दश हजार मािनसहरूलाई परािजत गरे । 12 यहूदाका फौजले
अरू दश हजार मािनसलाई जीिवतै लएर गए । ितनीहरूले उनीहरूलाई एउटा च ानको टाकुरामा लगे र त् यहाँबाट ितनीहरूलाई
तल खसा लिदए तािक ितनीहरू सबै टु ाटु ा भए । 13 तर अमस् याहले आफूिसत य ु मा नजाउन ्भनी िफतार् पठाइिदएका
फौजले यहूदाका साम रयादे ख बथे-होरोनसम् मका सहरहरू आ मण गरे । ितनीहरूले तीन हजार जना मािनसलाई मारे, र
धरैे लटूका माल लएर गए । 14 अब यस् तो भयो, एदोमीहरूलाई परास् त गरेर फकपिछ अमस् याहले सइेरका मािनसहरूका
दवेताहरू ल् याए र ती आफ् नै दवेताका रूपमा स्थापना गरे । ितनीहरूका साम ु ितनी घोप् टो परे, र ितनीहरूलाई धपू बाले ।
15 यसलैे अमस् याहको िवरु मा परम भकुो ोध द न् कयो । उहाँले एक जना अगमव ा पठाउनभुयो, जसले भन,े “आफ् नै
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भ हरूलाई त तपाईंको हातदे ख बचाउन नसक् ने दवेताहरूको खोजी तपाईं िकन गन ुर्भयो?” 16 यस् तो भयो, जब अगमव ा
ितनीिसत बो लरहकेा िथए, तब राजाले ितनलाई भन,े “के हामीले ितमीलाई राजाका सल् लाहकार बनएका छौं र? चपू लाग ।
त ँ िकन मा रन?े” तब अगमव ा चपू लागे र भन,े “मलाई थाहा छ िक तपाईंले यो काम गरेर मरेो सल् लाह नसनु् नभुएको हुनाले
परमशे् वरले तपाईंलाई नाश गन िनणर्य गन ुर्भएको छ ।” 17 त् यसपिछ यहूदाका राजा अमस् याहले आफ् ना सल् लाहकारहरूसगँ
सल् लाह लए र इ ाएलका राजा यहेूका नाित, यहोआहाजका छोरा यहेोआशकहाँ यसो भनरे दतूहरू पठाए, “आऊ, य ु मा
हामी एक-अकार्को सामना गरौं ।” 18 तर इ ाएलका राजा यहेोआशले यहूदाका राजा अमस् याहका दतूहरूलाई यसो भनरे
िफतार् पठाए, “लबेनानको एउटा िसउडँीले लबेनानकै एउटा दवेदारुलाई यसो भनरे एउटा सन् दशे पठायो, ‘ित ी छोरी मरेा
छोरालाई पत् नीको रूपमा दऊे,' तर लबेनानको एउटा जङ् गली पशु त् यताबाट भएर गयो र त् यो िसउडँीलाई कु ल् चिदयो ।
19 ितमीले भनकेा छौ ‘हरे, मलैे एदोमलाई हराएको छु,’ र ित ो हृदयले ितमीलाई मािथ उचालकेो छ । आफ्नो िवजयमा गवर्
गर, तर आफ् नै घरमा बस, आफ् नै र यहूदाको पिन आफूसगँै पतन ल् याउन ितमी िकन खतरामा पछ ?” 20 तर अमस् याहले
सनुनेन,् िकनभने यो घटना परमशे् वरबाट भएको िथयो तािक उहाँले यहूदाका मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातमा िदन
सक् नभुएको होस,् िकनभन,े ितनीहरूले एदोमका दवेताहरूबाट सल्लाह लएका िथए । 21 यसलैे इ ाएलका राजा यहेोआशले
आ मण गरे । ितनी र यहूदाका राजा अमस् याह यहूदाको बथे-शमेशेमा आमने सामने भएर य ु लडे । 22 इ ाएल ारा यहूदा
परािजत भयो, र हरेक मािनस आआफ् नो घरमा भाग्यो । 23 इ ाएलका राजा यहेोआशले अहज् याहका नाित, योआशका छोरा
यहूदाका राजा अमस् याहलाई बथे-शमेशेमा िगरफ् तार गरे । ितनले उनलाई यरूशलमेमा ल् याए र ितनले ए ाइमको ढोकादे ख
कुन-ेढोकासम् म चार सय हात लामो यरूशलमेको पखार्ल भत् काइिदए । 24 ितनले ओबदे-एदोमको िजम् मामा रा खिदएका,
परम भकुो म न् दरमा भे ाइएका सबै सनु र चाँदी र सबै भाँडाहरू, र राजमहलमा भएका बहुमलू् य थोकहरू र कैदीहरूलाई
पिन लग,े र साम रयामा फक । 25 इ ाएलका राजा यहोआहाजका छोरा यहेोआशको मतृ्यपुिछ यहूदाका राजा योआशका
छोरा अमस् याह पन् वषर्सम् म बाँचे । 26 अमस् याहका बारेमा भएका अरू घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म यहूदा र इ ाएलका
राजाहरूका इितहासको पसु् तकमा ले खएका छैनन ्र? 27 अमस् याहले परम भकुो अनसुरण गनर्बाट तकर गएको िदनदे ख नै
ितनीहरूले यरूशलमेमा ितनको िवरु षड ्यन् गनर् सरुु गरे । ितनी लाकीशमा भाग,े तर ितनीहरूले लाकीशमा ितनको पिछपिछ
मािनसहरू पठाए र ितनलाई त् यहीं मारे । 28 ितनीहरूले ितनको लाश घोडामा बोकाएर यरूशलमेमा ल् याए र ितनलाई आफ् ना
पखुार्हरूिसत यहूदाको सहरमा गाडे ।

26
1 यहूदाका सबै मािनसले सो वषर् उमरे पगुकेा उ ज् जयाहलाई लए र ितनका िपता अमस् याहको ठाउँमा ितनलाई राजा

बनाए । 2 ियनले नै एलात सहरलाई पनुिनर्मार्ण गरे र यहूदामा िफतार् ल् याए । त्यसपिछ राजा आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे ।
3 उ ज् जयाहले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी सो वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा बाउन् न वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको नाउँ
यकोल् याह िथयो । ितनी यरूशलमेकी िथइन ्। 4 ितनले हरेक कुरामा आफ् ना िपता अमस् याहको उदाहरण पच् ाएर परम भकुो
द ृ ष् टमा जे कुरो असल िथयो सो गरे । 5 ितनलाई परमशे् वरको आदरको गन ुर्पछर् भनरे िशक्षा िदने जक रयाको समयभ र ितनले
परमशे् वरको अगवुाइ खोज् नमा आफैलाई लगाए । जबसम्म ितनले परम भकुो खोजी गरे, तबसम् म परमशे् वरले ितनको फ लफाप
गराइिदनभुयो । 6 उ ज् जयाह बािहर गए र प लश् तीहरूसगँ य ु गरे । ितनले गात, यब् ने र अश् दोदका पखार्लहरू भत् काइिदए
। ितनले अश् दोदको गाउमँा र प लश् तीहरूका िबचमा सहरहरू बनाए । 7 परमशे् वरले ितनलाई प लश् तीहरू, गरू-बालमा बस् ने
अरबीहरू र मोनीहरूका िवरु मा सहायता गन ुर्भयो । 8 अम् मोनीहरूले उ ज् जयाहलाई कर ितरे, र ितनको ख् याित िम दशेको
ढोकासम् मै पगु् यो, िकनभने ितनी धरैे श शाली हुदँै गएका िथए । 9 साथै उ ज् जयाहले यरूशलमेमा कुन-ेढोका, बसेी ढोका र
पखार्लका कुनाको घमु् तीमा पिन धरहराहरू बनाए र ितनलाई सरुिक्षत पारे । 10 ितनले उजाड-स् थानमा अरू रक्षक धरहराहरू
बनाए, र पहाड र बसेी दवुमैा ितनका गाईबस् तकुा धरैे बथान भएको कारणले ितनले धरैे वटा कूवाहरू खने । पहाडी इलाकामा
र फलवन्त खतेहरूमा ितनका खतेी गन िकसानहरू र दाखबारी हनेहरू पिन िथए, िकनिक ितनले खतेीपाती मन पराउँथे ।
11 यसबाहके उ ज् जयाहको य ु गन एउटा फौज पिन िथयो, जो फजका मखु् य सिचव यहीएल र अिधकृत मासयेाहले गणना
गरेका दल-दल गरी राजाका कमाण् डरमध् ये एक जना हनन् याहको अधीनमा य ु मा जान्थे । 12 वीर यो ाहरूको नतेतृ् व गन
प रवारका अगवुाहरूका जम् मा सखं् या २,६०० िथयो । 13 ितनीहरूको अधीनमा ३,०७,५०० यो ाहरू भएको एक िवर फौज
िथयो जसले राजालाई श हुरूका िवरु मा सहायता परु् याउन ठुलो श का साथमा य ु गरे । 14 ितनीहरूका िन म्त—सबै
फौजका िन म् त उ ज् जयाहले ढाल, भाला, टोप, कवच, धन ु र घयुें ाहरू तयार गरे । 15 धरहरा र बजुार्हरूमा योग गनर् िसपाल ु
कारीगरहरूले बनाएका काँडहरू र ठुला ढुङ्गा हान् ने यन् हरू ितनले यरूशलमेमा तयार पारे । ितनको ख् याित टाढाका दशेसम् म
पगु् यो, िकनिक ितनलाई ठुलो सहायता िमलकेो थयो र यसलैे ितनी धरैे श शाली भए । 16 तर जब उ ज् जयाह श शाली
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भए, तब ितनको हृदय अहकंारी भयो तािक ितनले ष् ट िकिसमले काम गरे । ितनले परम भु आफ् ना परमशे् वरको िवरु मा
पाप गरे, िकनिक धपू-वदेीमा धपू बाल् नलाई ितनी परम भकुो म न् दरमा पसे । 17 पजुारी अजयार्ह र परम भकुा अरू असी
जना साहसी पजुारीहरू राजा उ ज् जयाहको पिछपिछ िभ गए । 18 ितनीहरूले उ ज् जयाहको िवरोध गरे र ितनलाई भन,े “ए
उ ज् जयाह, परम भकुो िन म् त धपू बाल् ने काम तपाईंको होइन, तर हारूनको वशंका पजुारीहरूको हो, जसलाई धपू बाल् नलाई
अिभषके ग रएको छ । पिव स् थानबाट बािहर जानहुोस,् िकनिक तपाईंले िवश् वासघात गन ुर्भएको छ र परम भु परमशे् वरबाट
तपाईंले केही कदर पाउनहुुनछैेन ।” 19 तब उ ज् जयाह रसाए । ितनले धपू बाल् नलाई हातमा धपुौरो समातकेा िथए । ितनी
पजुारीहरूसगँ रसाएको बलेामा, ती पजुारीहरूकै सामनु् ने परम भकुो म न् दरिभ धपू-वदेीको छेउमा ितनको िनधारमा कुष् ठरोग
िनस् क् यो । 20 धान पजुारी अजयार्ह र अरू पजुारीहरूले ितनलाई हदेार्हदे ितनको िनधारमा कुष् ठरोग िनस् केको ितनीहरूले दखेे
। ितनीहरूले ितनलाई हतार-हतार त् यहाँबाट बािहर िनकाले । वास्तवमा ितनी आफै बािहर िनस् कनलाई हतार गरे, िकनभने
परम भलुे ितनलाई हार गन ुर्भएको िथयो । 21 राजा उ ज् जयाह आफ् नो मन िदनसम् मै कुष् ठरोगी भए । ितनी कुष् ठरोगी भएको
हुनाले अलग् गै घरमा बस,े िकनिक ितनलाई परम भकुो म न् दरबाट बिहष् कार ग रएको िथयो । ितनका छोरा योतामले राजाको
महलको रेखदखे गरे, र दशेका मािनसहरूमािथ शासन गरे । 22 उ ज् जयाहका राजकालका अरू घटनाहरूको िववरण सरुुदे ख
अन् त् यसम् मै आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाले लखेकेा छन ्। 23 यसरी उ ज् जयाह आफ् ना पखुार्हरूिसत सतुे । ितनीहरूले
राजाहरूका िचहानको जिमनमा पखुार्हरूिसत गाड,े िकनिक ितनीहरूले भन,े “ितनी एक जना कुष् ठरोगी हुन ्।” अिन ितनीपिछ
ितनका छोरा योताम ितनको ठाउँमा राजा भए ।

27
1योताम राजग ी आरोहण गदार् प च् चस वषर्का िथए; ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज् य गरे । ितनकी आमाको यरूशा िथयो;

ितनी नाउँ सादोककी छोरी िथइन ्। 2 हरेक कुरामा आफ्ना िपता उ ज् जयाहको उदाहरणको अनसुरण गरेर ितनले परम भकुो
द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरे । परम भकुो म न् दरिभ वशे गनर्बाट ितनी अलग बसे । तर मािनसहरू भने अझै पिन आफ् ना
दषु् ट चालमा लािगरहकेा िथए । 3 ितनले परम भकुा म न् दरको मािथल् लो ढोकाको िनर्मार्ण गरे, र ओपले डाँडामा ितनले धरैे
िनमार्ण गरे । 4 यसको साथै ितनले यहूदाको पहाडी दशेमा सहरहरू बनाए, र वनमा िकल् ला र धरहराहरू बनाए । 5 अम् मोनका
मािनसहरूका राजासगँ पिन ितनले य ु गरे र उनलाई परास् त गरे । त् यसै वषर् अम् मोनका मािनसहरूले ितनलाई साढे ितन टन
चाँदी, प च् चस हजार मरुी गहू ँ र प च् चस हजार मरुी जौ िदए । अम् मोनका मािनसहरूले दो ो र ते ो वषर्मा पिन त् यसरी नै
ितनलाई िदए । 6 यसरी परम भु आफ् ना परमशे् वरको सामनु् ने दढृ भएर िहडंकेा हुनाले योताम श शाली भए । 7 योतामको
बारेमा अन्य कुराहरू, ितनका सबै य ु र ितनका सबै चाल, इ ाएल र यहूदाका राजाहरूको पसु् तकमा ले खएका छन ्। 8 ितनी
राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज् य गरे । 9 योताम आफ् ना पखुार्हरूिसत सतु,े र
ितनीहरूले उनलाई दाऊदको सहरमा गाडे । ितनीपिछ ितनका छोरा आहाज ितनको ठाउँमा राजा भए ।

28
1 आहाजले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी िबस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा सो वषर् राज् य गरे । ितनले आफ् ना पखुार्

दाऊदले गरेझैं परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल िथयो सो गरेनन ् । 2 बरू, ितनी पिन इ ाएलका राजाहरूका चालमा िहडंे
। ितनले बाल दवेताहरूका िन म् त ढलौटे मिूतर्हरू बनाए । 3 यसको साथै ितनले बने-िहन् नोमको बसेीमा ब लदानहरू पिन
चढाए र इ ाएलको सामनु् नबेाट परम भलुे दशेबाट िनकाल् नभुएको मािनसहरूका मिूतर् पजुाका िघनलाग् दा चालमा िहडंरे ितनले
आफ् ना छोराछोरीलाई आगोबाट िहडं्न लगाए । 4 ितनले अल् गा ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरू र हरेक ह रया रुखमिुन
ब लदानहरू चढाए र धपू बाले । 5 यसकारण परम भु आहाजका परमशे् वरले ितनलाई अरामका राजाको हातमा स ु म्पिदनभुयो
। अरामीहरूले ितनलाई परास् त गरे र ितनका मािनसमध् ये धरैे जनालाई कैद गरेर दमस् कसमा लगे । आहाज इ ाएलका
राजाको हातमा पिन परे, र ती राजाले ितनलाई ठुलो सहंारका साथ परािजत गरे । 6 रमल् याहका छोरा पकेहले एकै िदनमा
यहूदाका एक लाख िबस हजार िसपाहीलाई मारे, र ती सबै जना श शाली यो ा िथए, िकनभने ितनीहरूले परम भु आफ् ना
पखुार्हरूका परमशे् वरलाई त् यागकेा िथए । 7 िज ी नामको एक जना वीर ए ाइमीले राजाका छोरा मासयेाह र राजाका
महलका रेखदखे गन अिधकारी अ ीकाम र राजापिछका मखु् य एल् कानालाई मारे । 8 ितनीहरूका आफन्तबाट दईु
लाख पत् नीहरू, छोराहरू र छोरीहरूलाई इ ाएलका फौजले कैद गरेर लगे । ितनीहरूले धरैे लटूका मालहरू पिन लग,े जनु
ितनीहरूले साम रयामा ल् याए । 9 तर त् यहाँ ओददे नामका परम भकुा एक अगमव ा िथए । ितनी साम रयामा फिकर् रहकेो
फौजलाई भटे्न गए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूका पखुार्हरूका परमशे् वर यहूदासगँ रसाउनभुएको हुनाले
ितनीहरूलाई ितमीहरूका हातमा उहाँले स ु म् पिदनभुयो । तर ितमीहरूले चािहं रीसमा ितनीहरूको सहंार गर् यौ, जो स्वगर्सम्मै
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पगु्यो । 10अब ितमीहरू यहूदा र यरूशलमेका परुुष र स् ी दवुलैाई दास-दासी बनाउने इच् छा गछ । तर त् यसो गदार् के ितमीहरू
पिन परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु आफ्नो पापको दोषी हुदँनैौ? 11 यसलैे अब मरेा कुरा सनुः आफ् ना दाजभुाइबाट
ितमीहरूले कैद गरेर ल् याएकाहरूलाई फकार्इदओे, िकनिक परम भकुो डरलाग्दो ोध ितमीहरूमािथ छ ।” 12 तब ए ाइमका
कुनै अगवुाहरू, अथार्त ्यहेोहानानका छोरा अजयार्ह, मिशल् लमेोतका छोरा बरेेक् याह, शल् लमूका छोरा यिेहजक् याह र हद ्लकैा
छोरा अमासा य ु बाट फककाहरूको िवरु मा खडा भए । 13 ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “यी कैदीहरूलाई ितमीहरूले यहाँ
ल् याउनहुुन् न, िकनिक ितमीहरूले जे िवचार ग ररहकेा छौ त् यसले गदार् हामीहरूमा परम भकुो िवरु मा पाप ल्याउनछे, हा ा
पाप र दोष थप् नछे, िकनिक हा ा दोषहरू ठुला छन ् र इ ाएलको िवरु मा भयानक ोध आइपरेको छ ।” 14 यसकारण
यो ाहरूले कैदीहरू र लटेुका मालहरू अगवुाहरू र सबै समदुायका उप स् थितमा छोिडिदए । 15 नाम तोकेर िजम् मवेारी पाएका
मािनसहरू खडा भए र कैदीहरूलाई लगरे लटेुका मालबाट सबै नाङ्गा मािनसहरूलाई लगुा िदए । ितनीहरूलाई लगुा लगाइिदए
र ितनीहरूलाई र जु ा िदए । ितनीहरूले उनीहरूलाई खान र पानी िदए । ितनीहरूले उनीहरूका घाउहरूको उपचार ग रिदए
र कमजोरहरूलाई गधामा चढाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई यरीहोमा (खजरूका रुखहरूको सहरमा ) आफ्ना आफन्तहरूकहाँ
लगे । त् यसपिछ ितनीहरू साम रया फक । 16 त् यस बलेा राजा आहाजले अश् शरूका राजाकहाँ सहायताको िन म्त दतूहरू पठाए
। 17 िकनिक एदोमीहरूले फे र आ मण गन आएका र यहूदालाई िजतरे कैदी बनाएर लगकेा िथए । 18 प लश् तीहरूले पिन
पहाड र यहूदाको मदैानका र नगेवेका सहरहरूमा आ मण गरे । उनीहरूले बथेशमेशे, अय् यालोन र गदरेोत, अिन सोखो, ितम् ना
र िगम् जो, ितनका बस् तीहरू कब् जा गरे । ितनीहरूले ती ठाउँमा बसोबास गनर् गए । 19 िकनिक इ ाएलका राजा आहाजको
कारणले परम भलुे यहूदालाई तल होच् याउनभुयो । िकनिक यहूदामा ितनले दषु् टतापवूर्क काम गरेका िथए र परम भकुो िवरु
धरैे पाप गरेका िथए । 20 अश् शरूका राजा ितग् लत-िपलसेरे ितनीकहाँ आए र ितनलाई सहायता िदनकुो साटोमा झन ्ितनलाई
कष् ट िदए । 21 िकनिक आहाजले अश् शरूका राजालाई िदनको िन म्त परम भकुो म न् दर, राजा र भारदारहरूका महलहरू लटेु
। तर यसले ितनलाई केही फाइदा भएन । 22 ितनै राजा आहाजले आफ् नो कष् टको समयमा परम भकुो िवरु झन ्धरैे पाप गरे
। 23 िकनिक ितनले आफूलाई परास् त गन दमस् कसका दवेताहरूलाई ब लदान चढाए । ितनले भन,े “अरामका राजाहरूका
दवेताहरूले उनीहरूलाई सहायता गरेका हुनाले म ितनीहरूलाई ब लदान चढाउनछुे, तािक ितनीहरूले मलाई सहायता गरुन ्।”
तर ितनीहरू नै ितनको र सारा इ ाएलको पतनको कारण बने । 24 आहाजले परम भकुो म न् दरका भाँडाकँुडाहरू जम् मा गरे र
ितनलाई टु ाटु ा बनाए । ितनले परम भकुो म न् दरका ढोकाहरू पिन बन् द ग रिदए र ितनले यरूशलमेका हरेक कुनामा आफ्ना
िन म्त वदेीहरू बनाए । 25 यहूदाका हरेक सहरमा अरू दवेतालाई ब लदान चढाउनका िन म् त डाँडाहरूका थानहरू बनाए ।
ितनले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरलाई ोिधत तलु् याए । 26 ितनको राजकालका घटनाहरू सरुुदे ख अन् त् यसम् म
यहूदा र इ ाएलका राजाहरूका पसु् तकमा ले खएका छन ्। 27आहाज आफ् ना पखुार्रूिसत सतु,े र ितनीहरूले उनलाई यरूशलमे
सहरमा गाड,े तर ितनीहरूले ितनलाई इ ाएलका राजाहरूका िचहानमा गाडनेन ्। ितनको ठाउँमा ितनका छोरा िहजिकया राजा
भए ।

29
1 िहजिकयाले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा उन न् तस वषर् राज्य गरे । ितनकी

आमाको नाउँ अिबया िथयो । ितनी जक रयाकी छोरी िथइन ्। 2 आफ् ना पखुार् दाऊदले गरेझैं परम भकुो द ृ ष् टमा जे असल
िथयो सो ितनले गरे । 3 ितनको राजकालको पिहलो वषर्को पिहलो मिहनामा िहजिकयाले परम भकुो म न् दरका ढोकाहरू
खोले र ितनको मरम् मत गरे । 4 ितनले पजुारीहरू र लवेीहरूलाई ल् याए र ितनीहरूलाई पवूर्प को चोकमा एकसाथ भलेा
गराए । 5 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ए लवेीहरू हो, मरेा कुरा सनु! आफू-आफूलाई पिव गर, र आफ् ना पखुार्हरूका
परम भु परमशे् वरको म न् दरलाई पिव पार, र पिव स् थानबाट अपिव कुरा हटाइदओे । 6 िकनिक हा ा पखुार्हरूले पाप
गरे र परम भु हा ा परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे खराब िथयो सो गरे । ितनीहरूले उहाँलाई त् याग,े परम भकुो बस् नहुुने ठाउँबाट
आफ्नो महुारहरू फकार्ए, र त्यसतफर् आफ् ना पीठ फकार्ए । 7 ितनीहरूले दलानका ढोकाहरू पिन बन् द ग रिदए र ब ीहरू
िनभाए । ितनीहरूले इ ाएलका परमशे् वरको पिव स् थानमा धपू बाल् न र होमब ल चढाउन छोिडिदए । 8 यसकारण परम भकुो

ोध यहूदा र यरूशलमेमािथ परेको िथयो, र उहाँले ितनीहरूलाई डर, आतङ्क र घणृाका पा बनाउनभुएको छ, जस् तो
ितमीहरूका आफ्नै आखँाले ितमीहरू दखे् न सक्छौ । 9 त् यसकाणले हा ा पखुार्हरू तरवारले मा रएका छन,् र हा ा छोराहरू,
हा ी छोरीहरू र हा ी पत् नीहरू यसलैे कैदमा छन ्। 10 अब इ ाएलका परम भु परमशे् वरसगँ एउटा करार गन कुरा मरेो
हृदयमा छ, तािक उहाँको चण् ड ोध हामीहरूबाट हटोस ् । 11 ए मरेा छोराहरू, अब अल्छे नहोओ, िकनिक परम भलुे
उहाँको आराधना गनर्लाई उहाँको साम ु खडा हुन, र ितमीहरू उहाँका सवेकहरू होऊ र धपू बाल भनरे ितमीहरूलाई चनु् नभुएको
छ ।” 12 तब लवेीहरू खडा भएः कहातीहरूका मािनसहरूबाट अमासकैा छोरा महत र अजयार्हका छोरा योएल, अिन
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मरारीहरूका मािनसहरूबाट अब् दीका छोरा कीश र यहलललेका छोरा अजयार्ह, अिन गशे नीहरूबाट िजम् माहका छोरा योआ
र योआका छोरा अदन । 13 एलीजापानका छोराहरूबाट िश ी र यहीएल, अिन आसापका छोराहरूबाट जक रया र म न् याह
। 14 हमेानका छोराहरूबाट यहीएल र िशमी, अिन यदतूनूका छोराहरूबाट शमायाह र उज् जीएल । 15 ितनीहरूले आआफ् ना
दाजभुाइलाई भलेा गराए, र ितनीहरूले आफैलाई पिव गरे, अिन परम भकुो वचनको अनसुरण गद राजाले हुकुम गरेबमोिजम
परम भकुो म न् दरलाई श ु पानर् ितनीहरू त् यसिभ पसे । 16 परम भकुो म न् दर श ु गनर् पजुारीहरू त्यसको िभ ी भागमा पसे
। ितनीहरूले परम भकुो म न् दरिभ भे ाएका सबै अशु कुराहरू बािहर परम भकुा म न् दरको चोकमा ल् याए । लवेीहरूले ती
कुराहरू बोकेर िक ोन खोल् सामा लगे । 17 पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा ितनीहरूले श ु पान काम सरुु गरे । आठौँ िदनमा
ितनीहरू परम भकुो दलानसम् म पगुकेा िथए । अिन अझै आठ िदनसम् म ितनीहरूले परम भकुो म न् दर पिव ग ररहे । पिहलो
मिहनाको सो ौँ िदनमा ितनीहरूले त् यो काम िसद्ध्याए । 18 त् यसपिछ ितनीहरू राजमहलिभ िहजिकया राजाकहाँ गए र
भन,े “हामीले परम भकुो म न् दर जम् मै पिव ग रसक् यौं, अथार्त ्होमब लको वदेी, त् यसका सबै भाँडाकँुडासमते, अिन अपर्ण
ग रएको रोटी राख् ने टेबल, त् यसका सबै सामानसमते । 19 यसलैे हामीले राजा आहाजले आफ् नो शासनकालमा िवश् वासघाती
भएर हटाएका जम् मै सरसामान पिन हामीले तयारी र पिव गर् यौँ । हने ुर्होस,् ती परम भकुा वदेीको सामनु् ने रा खएका छन ्
।” 20 तब राजा िहजिकया िबहान सबरैे उठेर सहरका अगवुाहरूलाई भलेा गराए । ितनी परम भकुो म न् दरमा उक् लरे गए ।
21 ितनीहरूले सात वटा साँढ,े सात वटा भडेा र सात वटा थमुा ल् याए, अिन राज् य, पिव स् थान र यहूदाको लािग पापब लको
िन म् त सात वटा बोका ल् याए । ितनले पजुारीहरू, हारूनका छोराहरूलाई यी सबै परम भकुो वदेीमा चढाउने हुकुम गरे ।
22 यसलैे ितनीहरूले ती साँढहेरू मारे, र पजुारीहरूले ितनका रगत लएर वदेीमा छक । त्यसपिछ ितनीहरूले भडेाहरू मारे, र
ितनका रगत लएर वदेीमा छक, र ितनीहरूले थमुाहरू पिन मारे र ितनका रगत वदेीमा छक । 23 ितनीहरूले पापब लको िन म् त
बोकाहरू राजा र समदुायको अिघ ल् याए । ितनीहरूले तीमािथ आआफ् ना हात राखे । 24 पजुारीहरूले ती बोकाहरू मारे, र सारा
इ ाएलको िन म् त ाय श् चत गनर् पापब ल स् वरूप वदेीमा चढाए, िकनिक होमब ल र पापब लचािहं सारा इ ाएलको िन म् त
चढाउनपुछर् भन् ने हुकुम राजाले िदएका िथए । 25 िहजिकयाले लवेीहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा दाऊद राजा, राजाका दश
गाद र नातान अगमव ाले आज्ञा गरेअनसुार झ् याली, वीणा र सारङ्गीका साथमा आआफ् नो काममा खटाए, िकनिक यो आज्ञा
परम भलुे आफ् ना अगमव ाहरू ारा िदनभुएको िथयो । 26 लवेीहरू दाऊदका बाजाहरू र पजुारीहरू तरुहीहरू लएर खडा
भए । 27 िहजिकयाले वदेीमा होमब ल वदेीमा चढाउने हुकुम िदए । जब होमब ल सरुु भयो, तब तरुहीहरू र इ ाएलका राजा
दाऊदका बाजाहरूका साथमा परम भकुो गीत पिन सरुु भयो । 28 सारा समदुायले आराधना गरे, गायकहरूले गाए, र तरुही
बजाउनहेरूले बजाए । यो काम होमब ल खतम नहोउञ् जले िनरन् तर जारी रह् यो । 29 जब ितनीहरूले ब लदान चढाइसके,
राजा र ितनीसगँ भएका सबलैे घोप् टो परे र आराधना गरे । 30 यसको साथै राजा िहजिकया र ितनका अगवुाहरूले लवेीहरूलाई
दाऊद र दश आसापका शब् दमा परम भकुो स् तिुतगान गनर् लाए । ितनीहरूले खसुीसाथ स् तिुत गाए र घोप् टो परे र आरधना
गरे । 31 तब िहजिकयाले भन,े “अब ितमीहरूले परम भमुा आफैलाई अपर्ण गरेका छौ । यहाँ आओ र परम भकुो म न्दरमा
ब लदान र धन् यवादका ब लहरू ल्याओ ।” समदुायले ब लदानहरू र धन् यवाद ब लहरू ल् याए, र राजीखशुी हृदय हुनहेरू
सबलैे आआफ् ना होमब ल ल् याए । 32 समदुायले ल् याएका होमब लको सखं् या स री वटा साँढ,े एक सय वटा भडेा, र दईु
सय वटा थमुा िथए । यी सबै परम भकुो िन म् त होमब ल िथए । 33 परम भमुा अपर्ण ग रएका ब लदानहरू छ सय साँढे र
तीन हजार भडेा िथए । 34 तर सबै होमब लका छाला काढ्नका िन म्त पजुारीहरू सा ै थोरै िथए, यसलैे ितनीहरूका दाजभुाइ
लवेीहरूले त् यो काम निस एसम् म र पजुारीहरूले आफूलाई पिव नपारेसम् म ितनीहरूलाई सघाए, िकनिक आआफूलाई पिव
पानर्लाई पजुारीहरूभन् दा लवेीहरू नै बढी होिसयार भएका िथए । 35 यसबाहके, त्यहाँ धरैे होमब लहरू िथए । मलेब लको
बोसोको साथमा ती चढाइए र हरेक होमब लको िन म्त त् यहाँ अघर्ब ल िथए । यसरी परम भकुा म न् दरको सवेा व् यव स् थत
ग रयो । 36 परमशे् वरले मािनसहरूका िन म् त तयार पान ुर्भएको कामको कारणले िहजिकया र सबै मािनसहरू आन न्दत भए,
िकनिक त् यो काम चाँडै नै परूा भयो ।

30
1 िहजिकयाले सबै इ ाएल र यहूदाकहाँ दतूहरू पठाए र ए ाइम र मनश् शलेाई िच ीहरू पिन लखेे तािक ितनीहरू

यरूशलमेमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म् त िनस् तार-चाड मान् न यरूशलमेको परम भकुो म न् दरमा आउन ् ।
2 िकनिक राजा, ितनका अगवुाहरू र यरूशलमेमा भलेा भएका सबै समदुायले िमलरे सल्लाह गरी दो ो मिहनामा िनस् तार-चाड
मनाउने सहमती गरे । 3 ितनीहरूले िनयिमत समयमा मनाउन सकेनन,् िकनभने उत्सवको िन म्त पयार्प् त पजुारीहरूले आफूलाई
श ु पारेका र मािनसहरू यरूशलमेमा एकसाथ भलेा हुन सकेका िथएनन ्। 4 यो स् ताव राजा र सारा समदुायको द ृ ष् टमा
असल लाग् यो । 5 यसलैे ितनीहरूले बशेबादे ख दानसम् मै परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म् त िनस् तार-चाड मान् न
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मािनसहरू यरूशलमेमा आउनपैछर् भनी सारा इ ाएलभ र घोषणा गन कुरामा सहमत भए । िकनिक यसअिघ ले खएबमोिजम
मािनसहरूका यित धरैे सङ् ख् याले यो चाड मानकेा िथएनन ्। 6 यसलैे राजाको हुकुमअनसुार राजा र ितनका अगवुाहरूका
प हरू लएर प वाहकहरू सारा इ ाएल र यहूदाभ र गए । ितनीहरूले भन,े “इ ाएलका मािनसहरू हो, अ ाहाम, इसहाक र
इ ाएलका परम भु परमशे् वरितर ितमीहरू फकर् , तािक अश् शरूका राजाहरूका हातबाट उम् कनहेरूितर उहाँ पिन फकर् नभुएको
होस ् । 7 ितमीहरू आफ् ना पखुार्हरू वा आफ्ना दाजभुाइजस् तै नहोओ, जसले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको
िवरु मा िवश् वासघात गरे, जसले गदार् उहाँले ितनीहरूलाई ासका पा तलु् याउनभुयो, जनु ितमीहरूले दखे्छौ । 8 ितमीहरूका
पखुार्हरूझैं ितमीहरू पिन हठी नहोओ । बरू ितमीहरू आफूलाई परम भमुा समपर्ण गर, र उहाँले सदासवर्दाको िन म् त पिव
पान ुर्भएको उहाँको पिव स् थानमा वशे गर, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना गर, तािक उहाँको भयानक ोध
ितमीहरूबाट हटोस ्। 9 िकनिक ितमीहरू परम भिुतर फक् य भन,े ितमीहरूका दाजभुाइ र ितमीहरूका छोराछोरीलाई कैद
गरेर लजैानहेरूबाट ितनीहरूले दया पाउने छन,् र ितनीहरू यस दशेमा फकर आउन पाउने छन ्। िकनभने परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर दयाल ु र करुणामय हुनहुुन् छ, र ितमीहरू उहाँतफर् फक् य भन,े उहाँ ितमीहरूबाट फकर् नहुुने छैन ।” 10 यसलैे
ती प वाहकहरू ए ाइम र मनश् शकेा दशेहरूभ र नै सहर-सहरमा भएर जबलूनूसम् मै गए, तर मािनसहरूलाई हरेेर हाँस े
र ितनीहरूको िगल् ला गरे । 11 तापिन आशरे, मनश् शे र जबलूनूका कोही मािनसले आफैलाई न तलु् याए र यरूशलमेमा
आए । 12 परम भकुो वचनअनसुार राजा र ितनका अिधकारीहरूले िदएको हुकुम एकमत भई पालन गनर् परमशे् वरको हात
यहूदाका मािनसहरूमा पिन आयो । 13 धरैे मािनसहरू, अथार्त ्एउटा सा ै ठूलो समदुाय दो ो मिहनामा अखिमरी रोटीको
चाड मान् न यरूशलमेमा भलेा भए । 14 ितनीहरू उठे र यरूशलमेमा भएका वदेीहरू, र धपू बाल् ने सबै वदेीसमते हटाइिदए,
र ितनीहरूले ितनलाई िक ोनको खोल् सामा फ् याँिकिदए । 15 तब ितनीहरूले दो ो मिहनाको चौधौँ िदनमा िनस् तार-चाडको
थमुा मारे । पजुारीहरू र लवेीहरू सा ै ल ज् जत भए । यसलैे ितनीहरूले आफूलाई श ु गरे, र परम भकुो म न् दरमा होमब ल
ल् याए । 16 तब परमशे् वरका मािनस मोशाको व् यवस् थाले िदएको िनदशनअनसुार ितनीहरू आआफ् नो स् थानमा दल-दल भएर
खडा भए । पजुारीहरूले लवेीहरूबाट लएको रगत वदेीमा छक । 17 िकनिक आफूलाई श ु नपारेकाहरू समदुायमा धरैे जना
िथए । यसकैारण आफैलाई श ु नपारेका र परम भकुो सामनु् ने आआफ् नो थमुा अपर्ण नगरेकाहरू सबकैा िन म् त लवेीहरूले
िनस् तार-चाडका थमुाहरू मारे । 18 ए ाइम, मनश् श,े इस् साखार र जबलूनूबाट आएकामध् ये धरैे जनाले आफैलाई श ु पारेका
िथएनन,् तापिन ितनीहरूले ले खएको िनदशनहरूको िवरु िनस् तार-चाडको भोज खाए । िकनिक िहजिकयाले यसो भनरे
ितनीहरूका िन म् त ाथर्ना गरेका िथए, “भला हुनहुुने परम भलुे हरेक व् य लाई क्षमा गन ुर्भएको होस ्19 जो पिव स् थानका
श ु ीकरणको मनकबमोिजम शु नभए तापिन परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको खोजी गन सङ्कल् प गरेको छ ।”
20 यसलैे परम भलुे िहजिकयाको ाथर्ना सनु् नभुयो, र मािनसहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 21 यरूशलमेमा उप स् थत भएका
इ ाएलका मिनसहरूले सात िदनसम् म ठुलो रमाहटको साथ अखिमरी रोटीको चाड मनाए । लवेीहरू र पजुारीहरूले ठुलो
स्वरमा परम भकुा बाजाहरू बजाएर िदनहु ँ परम भकुो शसंा गरे । 22 परम भकुो सवेा बझुकेा सबै लवेीलाई िहजिकयाले
उत् साहको वचनले बोले । यसरी मलेब लका ब लदानहरू चढाउँद,ै र परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरसगँ आफ्ना
पापहरू स्वीकार गद र ितनीहरूले चाडका सात िदनभ र खाँदै िबताए । 23 सारा समदुाय अरू सात िदनसम् म चाड मान् न
सहमत भए, र ितनीहरूले रमाहटिसत सो गरे । 24 िकनिक यहूदाका राजा िहजिकयाले समदुायको िन म् त एक हजार साँढे र
सात हजार भडेा ब लदानको रूपमा िदए । अिन अगवुाहरूले समदुायको िन म् त एक हजार साँढे र दश हजार भडेा िदए । ठुलो
सखं्यामा पजुारीहरूले आफूलाई श ु पारे । 25 यहूदाका सारा समदुाय, पजुारीहरू र लवेीहरूसमते, अिन इ ाएलबाट आएका
सबै समदुायसाथ इ ाएल र यहूदामा बसोबास गन िवदशेीहरूले पिन रमाहट गरे । 26 यसरी यरूशलमेमा ठुलो रमाहट भयो,
िकनभने त् यस् तो त इ ाएलका राजा दाऊदका छोरा सोलोमनको पालोदे ख यता त् यहाँ भएको िथएन । 27 तब पजुारीहरू र
लवेीहरू खडा भए र मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए । ितनीहरूको आवाज सिुनयो, र ितनीहरूका ाथर्ना स्वगर्मा परमशे् वरको
बस् नहुुने पिव वासस् थानसम् मै पगु् यो ।

31
1जब यी सबै कुरा सिकए, तब उप स्थत भएका सबै इ ाएलका मािनसहरू यहूदाका सहरहरूमा गए र ितनीहरूले ढुङ्गाका

खम्बाहरू फुटाइिदए र अशरेा दवेीका मिूतर्हरू काटेर ढा लिदए, अिन सारा यहूदा र बने्यामीन, अिन ए ाइम र मनश्शकेा
डाँडाका थानहरू र वदेीहरू, ती सबै नाश नभएसम् म भत्काइिदए । तब इ ाएलीहरू हरेक आआफ्ना सम्पित र आआफ्ना
सहर भएको ठाउँमा फक । 2 पजुारीहरू र लवेीहरूका दलअनसुार िहजिकयाले ितनीहरूका दलहरूलाई हरेक मािनसलाई,
पजुारीहरू र लवेीहरू दवुलैाई आआफ्ना काममा लगाइिदए । ितनीहरूलाई होमब ल र मलेब ल चढाउन, सवेा गनर्, धन्यवाद िदन
र परम भकुो म न्दरका ढोकाहरूमा शसंा गन काम ितनले ितनीहरूलाई िदए । 3 ितनले आफ्नै भण्डारबाट िबहान र बलेकुाका
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होमब लका िन म्त, अिन शबाथ, औंसी र तोिकएका चाडहरूका िन म्त परम भकुो वस्थामा ले खएबमोिजम जटुाइिदए ।
4 यसको साथै पजुारीहरू र लवेीहरू ितनले यरूशलमेमा बस् ने मािनसहरूलाई ितनीहरूले िदनपुन भाग दऊेन ्भनी हुकुम गरे
तािक ितनीहरूले परम भकुो वस्था पालन गन कुरामा ध् यान िदन सकुन ्। 5 हुकुम पठाउने िबि कै इ ाएलका मािनसहरूले
आआफ्ना अन् नका अगौटे फल, नयाँ दाखम , तले, मह र जिमनका सबै उब्जनीका अगौटे फल उदारिच ले िदए । ितनीहरूले
हरेक कुराका दशांश ल्याए, जनु शस्त मा ामा भयो । 6 यहूदाका सहरहरूमा बस् ने इ ाएलका मािनसहरू र यहूदीहरूले पिन
गाईवस्त ु र भडेबा ाको दशांश, अिन परम भु आफ् ना परमशे् वरमा अपर्ण ग रएका सबै थोकको दशांश ल्याएर थपुारे ।
7 ितनीहरूले आफ्नो योगदान ते ो मिहनामा थपुानर् सरुु गरे, र ितनीहरूले त् यो सातौँ मिहनामा िसद्ध्याए । 8 जब िहजिकया र
ितनका अिधकारीहरू आए र ती थपुा रएका कुरा दखे,े तब ितनीहरूले परम भु र उहाँको मािनस इ ाएललाई आिशष ् िदए ।
9 तब िहजिकयाले यी थपुा रएका कुराहरूका िवषयमा पजुारीहरू र लवेीहरूिसत सोधपछु गरे । 10सादोकका घरानाका धान
पजुारी अजयार्हले जवाफ िदए र यसो भन,े “मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा आआफ्ना भटेी ल्याएको समयदे ख हामीहरूले
खाएका छौं, र शस्त भयो र शस् त उ केा छन,् िकनिक परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई आिशष ्िदनभुएको छ । उ केाबाट
यो ठुलो मा ा यहाँ छ ।” 11 तब िहजिकयाले परम भकुो म न्दरमा भण्डारहरू तयार गनर् हुकुम गरे, र ितनीहरूले ती तयार गरे
। 12 तब ितनीहरूले आआफ्ना भटेीहरू, दशांश र परम भकुा थोकहरू िवश् वस् ततासाथ ल्याए । ितनको िजम्मा लने अिधकृत
लवेी कोनन्याह िथए, र ितनका भाइ िशमी ितनीपिछका दो ा िथए । 13 िहजिकया राजा र परमशे् वरको म न्दरका अिधकारी
अजयार्हले िनय ु गरेका कोनन्याह र ितनका भाइ िशमीको मातहतमा रही ितनीहरूलाई सहायता गन यहीएल, अजज्याह,
नहत, असाहले, यरीमोत, योजाबाद, एलीएल, ियस्मक्याह, महत र बनायाह िथए । 14 परम भलुाई िदएका भटेीहरू र अपर्ण
ग रएका दानहरू बाँड्नको िन म्त परमशे् वरको िन म्त ल्याएका राजीखशुीका भटेीहरूको िजम्मा लवेी ियम्नाका छोरा पवूर्
ढोकाका रक्षक कोरेलाई िदइएको िथयो । 15 ितनको मातहतमा पजुारीहरूका सहरहरूमा अदन, िमन्यामीन, यशेअू, शमायाह,
अमयार्ह र शकन्याह िथए । ितनीहरूका महत्व भएका र नभएका दबुै दाजभुाइलाई दल-दलअनसुार िहस्सा बाँड्ने कामको
िजम्मा ितनीहरूको िथयो । 16 आफ् ना पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ भएका परम भकुो म न्दरमा आफूलाई तोिकएको काममा
िदनिदनै खट्ने ितन वषर् र त्यसभन्दा बढी उमरेका सबै परुुषहरूलाई आआफ्ना दल र िजम्माअनसुार ितनीहरूले भाग बाँिडिदए
। 17 आफ्ना पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ ले खएका पजुारीहरू अिन िबस वषर् र त्यसभन्दा बढी उमरेका लवेीहरू सबलैाई
आआफ्ना दल र िजम्माअनसुार ितनीहरूले भाग बाँिडिदए । 18 ितनीहरूले सारा समदुाय भरका ितनका साना बालबा लका,
पत् नीहरू र छोराछोरी सबलैाई पिन समावसे गरे, िकनिक आफैलाई श ु गनर्मा ितनीहरू िवश् वासयोग्य िथए । 19 आफ्ना
सहरहरूका छेउछाउका बस्तीहरूमा वा हरेक सहरमा बस् ने हारूनका वशंका पजुारीमध्ये सबै परुुषलाई र लवेीहरूका आफ्ना
पखुार्हरूका िववरणमा नाउँ ले खएका पजुारीहरू सबलैाई पिन आआफ्ना भाग िदन िवशषे मािनसहरू खटाइए । 20 िहजिकयाले
यहूदाभ र नै यसो गरे । ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरका द ृ ष् टमा असल, ठक र िवश् वासयोग्य काम गरे । 21 परम भकुा
म न्दरको सवेाका हरेक काममा, वस्था, र आज्ञाहरूमा, र उहाँको खोजी गन हरेक कुरा ितनले आफ्नो परूा हृदयले गरे, र
ितनी सफल भए ।

32
1 यी सबै कुराहरू र यी िवश् वासयोग्य कामहरू भएपिछ, अश्शरूका राजा सनहरेीब आए र यहूदामा पसे । िकल्ला भएका

सहरहरूलाई आ मण गनर्लाई ितनले छाउनी हाल,े जसलाई ितनले आफ्नो िन म्त कब् जा गनर् इच् छा गरे । 2 सनहरेीब आएका
िथए र यरूशलमेको िवरु य ु गन अठोट गरेका िथए भनी जब िहजिकयालाई थाहा पाए, 3 तब ितनले सहरबािहरका मलूहरूका
पानी बन्द ग रिदन ितनले आफ्ना अगवुाहरू र आफ्ना श शाली मािनसहरूिसत सल्लाह लए । ितनीहरूले ितनलाई त् यसो
गनर् सहयोग गरे । 4धरैे सखं्यामा मािनसहरू एकसाथ भलेा भए र दशेको मध्यभाग भएर बग् ने सबै मलूहरू र खोलाहरू थिुनिदए
। ितनीहरूले भन,े “अश्शरूका राजाहरू यहाँ आएर िकन शस्त पानी पाउन?े” 5 िहजिकयाले साहस गरे र भ त्कएका
सबै पखार्लको िनमार्ण गरे । ितनले धरहराहरू अग् लो बनाए, र बािहरका अरू पखार्लहरू पिन त्यसै गरे । दाऊदको सहरका
टेवा िदने गाराहरू पिन ितनले सदुढृ पारे, र ितनले ठुलो सङ् ख् यामा हातहितयार र ढालहरू बनाए । 6 ितनले मािनसहरूमािथ
फौजी कमाण् डरहरू िनय ु गरे । ितनले ितनीहरूलाई सहरको मलू ढोकाको खलु्ला ठाउँमा एकसाथ भलेा गरे र ितनीहरूसगँ
हौसलासिहत कुरा गरे । ितनले भन,े 7“ब लया र साहिसला होओ । अश्शरूका राजा र ितनीसगँ भएको त् यो सबै ठुलो फौज को
कारणले नडराओ वा हतोत्साही नहोओ, िकनिक हामीिसत हुनहुुने उनीहरूिसत हुनभेन् दा महान ्हुनहुुन्छ । 8 ितनीिसत शारी रक
हितहार मा छन,् तर हामीलाई सहायता गनर् र हा ो य ु गनर् हामीिसत हा ा परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” तब यहूदाका
राजा िहजिकयाको वचनले गदार् यहूदाका मािनसहरूले आफैलाई सान्त्वना िदए । 9 त्यसपिछ अश्शरूका राजा सनहरेीबले
यरूशलमेमा, (उनी लाकीश अगािड िथए, र उनका सबै फौज उनीिसत िथयो) यहूदाका राजा िहजिकया र यरूशलमेमा भएका
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यहूदाका सबै मािनसहरूकहाँ आफ्ना सवेकहरू पठाए । ितनले भन,े 10 “अश्शरूका राजा सनहरेीब यसो भन्छन:् यरूशलमेमा
भएको घरेाबन्दी सहनलाई ितमीहरू के कुरामा भर प ररहकेा छौ? 11 जब ‘परम भु हा ा परमशे् वरले अश्शरूका राजाको
हातबाट बचाउनहुुनछे’ भनी िहजिकयाले ितमीहरूलाई भन्छन,् तब ितमीहरू बसकैे ठाउँमा ितमीहरूलाई अिनकाल वा ितखार्ले
मानर्लाई ितनले ितमीहरूलाई ममा पा ररहकेा छैनन ्र? 12 आफ् ना अल्गा ठाउँहरू र आफ् ना वदेीहरू हटाएका, अिन यहूदा
र यरूशलमेलाई ‘एउटै मा वदेीमा ितमीहरूले आराधना गन ुर्पछर् र त् यसमा ितमीहरूले आफ् ना ब लदान चढाउनपुछर्,’ भन् ने
िहजिकया ियनै होइनन ्र? 13 म र मरेा पखुार्हरूले अरू दशेका सबै मािनसलाई के गरेका छौं सो ितमीहरूलाई थाहा छैन र? के
व रप रका दशेका मािनसहरूका दवेताहरूले मरेो श बाट आफ् ना दशेहरूलाई बचाउन सकेका िथए र? 14 मरेा पखुार्हरूले
पणू र् रूपले नाश गरेका जाितहरूका दवेतामध्ये के त् यहाँ कुनै दवेता िथयो जसले मरेो हातबाट आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउन
सक्यो? ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मरेो श बाट िकन बचाउनपुछर् र? 15अब िहजिकयाले यसो भनरे ितमीहरूलाई
छलमा पानर् र ितमीहरूलाई मनाउन नदओे । ितमीहरू ितनीमािथ िवश् वास नगर, िकनिक कुनै पिन जाित वा राज्यका दवेताले
आफ्ना मािनसलाई मरेो वा मरेा पखुार्हरूका हातबाट बचाउन सकेको छैन । ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई मरेो हातबाट
कित थोरै बचाउने छन ्र?” 16 सनहरेीबका सवेकहरूले परम भु परमशे् वर र उहाँका सवेक िहजिकयाका िवरु मा अझै धरैे
बोले । 17 परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िगल्ला गनर्को िन म्त समते सनहरेीबले प हरू पिन लखेे । ितनले भन:े “जसरी
अरू दशेका जाितहरूका दवेताहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई मरेो हातबाट बचाउन सकेका छैनन,् त्यसरी नै िहजिकयाका
परमशे् वरले पिन आफ्ना मािनसहरूलाई मरेो हातबाट बचाउन सक् ने छैनन ्।” 18 तब उनीहरूले सहर कब्जा गनर् सकुन ्भनरे
यरूशलमेको पखार्लमा खडा हुने मािनसहरूलाई, ितनीहरूलाई ासमा पानर् र ितनीहरूलाई कष् ट िदन उनीहरूले चक सोरले
यहूदीहरूका भाषामा कराए । 19 केवल मािनसका हातले बनाएका पथृ्वीका अरू मािनसका दवेताहरूका बारेमा उनीहरूले
बोलझेैं यरूशलमेका परमशे् वरको बारेमा पिन उनीहरूले बोले । 20 यस िवषयको कारणले िहजिकया राजा र आमोजका छोरा
यशयैा अगमव ाले ाथर्ना गरे र ितनले स्वगर्ितर पकुारा गरे । 21 तब परम भलुे एउटा स्वगर्दतू पठाउनभुयो, जसले छाउनीमा
भएका राजाका यो ाहरू, कमाण् डरहरू र अिधकृतहरूलाई मारे । यसरी सनहरेीब आफ् नो महुारमा बइेज् जती लएर ितनको
आफ्नो दशेमा फक । जब उनी आफ्नो दवेताको म न्दरमा पसकेा िथए, तब उनका आफ् नै छोरामध्यकेा कसलैे उनलाई
तरवारले काटेर मारे । 22 यसरी परम भलुे िहजिकया र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई अश्शरूका राजा सनहरेीबका हातबाट र
अरू सबकैा हातबाट बचाउनभुयो, र ितनीहरूलाई चारैितरबाट आराम िदनभुयो । 23धरैे जनाले यरूशलमेमा परम भकुो िन म्त
भटेीहरू र यहूदाका राजा िहजिकयाको िन म्त बहुमलू्य उपहारहरू ल्याए, तािक त्यो समयदे ख पिछ सबै जाितका द ृ ष् टमा ितनी
उच् च पा रए । 24ती िदनमा िहजिकया मरणासन् न हुने गरी िबरामी भए । ितनले परम भमुा ाथर्ना गरे, जो ितनीिसत बोल् नभुयो र
ितनी िनको हुनछेन भ्नरे एउटा िचन्ह ितनलाई िदनभुयो । 25तर िहजिकयालाई िदइएको मदतका िन म् त ितनी परम भु ित कृतज्ञ
भएनन,् िकनिक ितनको हृदय अहङ् कारी भएको िथयो । यसलैे ितनीमािथ र यहूदा र यरूशलमेमािथ ोध पर् यो । 26 तापिन
आफ्नो हृदयको अिभमानको िन म्त िहजिकया र यरूशलमेका बािसन्दा दवुलै े पश् चा ाप गरे, जसले गदार् िहजिकयाको समयमा
परम भकुो ोध ितनीहरूमािथ परेन । 27 िहजिकयाले धरैे धनसम्पि र धरैे मान पाएका िथए । ितनले आफ्ना िन म्त सनु,
चाँदी, बहुमलू्य पत्थर र मसलाहरू, अिन ढालहरू र अरू दामी-दामी चीजहरू रा े भण्डारहरू बनाए । 28 ितनीसगँ अन् न,
नयाँ दाखम र तले जम् मा गन भण् डारहरू, र सबै िकिसमका जनावरका लािग गोठहरू िथए । र ितनीिसत भडेाबा ाहरूका
गोठहरू पिन िथए । 29 यसको साथमा ितनीसगँ सहरहरू र सस्त बथान र बगालहरू पिन िथए, िकनिक परमशे् वरले ितनलाई
धरैे धनसम्पि िदनभुएको िथयो । 30 गीहोन नदीको मािथल्लो महुानलाई थनु् ने र त् यसलाई दाऊदको सहरको प श् चमप
िसधा ल्याउने िहजिकया पिन ियनै िथए । आफ् ना सब प रयोजनामा िहजिकया सफल भए । 31 तापिन दशेमा दे खएको
आश् चयर्का िचन्हको िवषयमा जानकारहरूका बारेमा श् नहरू सोध् नलाई बिेबलोनका शासकहरूले पठाएका राजदतूहरूका
सम् बन् धमा ितनको जाँच गनर् र ितनको हृदयका सबै कुरा प ा लगाउन परमशे् वरले ितनलाई छोड्नभुयो । 32 िहजिकयाको
बारेमा अन्य कुराहरू, ितनका करारका बफादर कामहरूसमतेका कुरा, आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाको दशर्न र यहूदा
र इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ती ले खएका तपाईंले पाउनहुुन् छ । 33 िहजिकया आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े
र ितनीहरूले दाऊदका सन्तानहरूका िचहानहरू भएको डाँडामा ितनलाई गाडे । ितनको मतृ्यमुा सारा यहूदा र यरूशलमेका
मािनसहरूले ितनलाई ासमुन कट गरे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा मनश्शे राजा भए ।

33
1 मनश्शलेे राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बा वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा पचपन् न वषर् राज्य गरे । 2 ितनले परम भलुे

इ ाएलका मािनसहरूका सामनु् नबेाट धपाउनभुएका जाितहरूका िघनलाग्दा चालहरूमा िहडंरे ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे
खराब िथयो, त्यही गरे । 3 ितनका िपता िहजिकयाले नाश गरेका डाँडाका थानहरू ितनले फे र बनाए, र ितनले बाल दवेताहरूका
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िन म्त वदेीहरू खडा गरे, अशरेाका खम्बाहरू बनाए, र ितनले आकाशका सबै ताराका साम ु िनहुरे र ितनको पजुा गरे ।
4 “यरूशलमेमा नै मरेो नाउँ सदासवर्दा रहनछे” भनरे परम भलुे आज्ञा िदनभुए तापिन मनश्शलेे परम भकुो म न्दरमा वदेीहरू
बनाए । 5 ितनले आकाशका सारा ताराहरूका िन म्त परम भकुो म न्दरका दवुै चोकमा वदेीहरू बनाए । 6 ितनले आफ्ना
छोराहरूलाई बने-िहन् नोमको बसेीमा आगोमा िहडं्न लगाए । ितनले टुनामनुा गरे, जोखना हरेे, मन् तन् गरे र मतृहरूसगँ कुरा
गनहरू र आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूिसत सल्लाह लए । मनश्शलेे परम भकुो द ृ ष् टमा धरैे दषु् ट काम गरे र ितनले उहाँलाई रस
उठाए । 7 ितनले बनाएको खोपकेा मिूतर्लाई ितनले परमशे् वरको म न्दरिभ राखे । यस म न्दरको िवषयमा परम भलुे दाऊद र
ितनका छोरा सोलोमनिसत बोल् नभुएको िथयो । गहाँले यसो भन् नभुएको िथयोः “मलैे इ ाएलका सबै कुलमध्येचनुकेो यो म न्दर
र यरूशलमेमा म सदासवर्दाको िन म्त मरेो नाउँ रा छुे । 8 इ ाएलका मािनसहरूले मरेा सबै आज्ञा मानरे मरेो दास मोशामाफर् त ्
मलै े ितनीहरूलाई िदएका सबै व् यवस् था, िविधहरू र आदशेहरू होिसयारसाथ पालन गरे भन,े मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदएको दशेबाट ितनीहरूलाई म फे र पर हटाउनछैेन ँ ।” 9 परम भलुे इ ाएलको सामनु् ने नाश गन ुर्भएका जाितहरूले भन्दा
पिन धरैे दषु् ट काम गनर् मनश्शलेे यहूदा र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई अगवुाइ गरे । 10 मनश्शे र ितनका मािनसहरूिसत
परम भु बोल्नभुयो, तर ितनीहरूले ध् यान नै िदएनन ्। 11 यसलैे परम भलुे ितनीहरूका िवरु मा अश्शरूका राजाका फौजका
कमाण् डरहरू ल्याउनभुयो, जसले मनश्शलेाई साङ्लाले बाँध,े हतकडीहरू लगाए र ितनलाई बिेबलोनमा लएर गए । 12 जब
मनश्शे कष् टमा परे, तब ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई खोज,े र आफ्ना पखुार्हरूका परमशे् वरकहाँ अत्यन्तै िवन भएर
झकेु । 13 ितनले उहाँसगँ ाथर्ना गरे । अिन ितनले परमशे् वरसगँ िबन्ती चढाए र परमशे् वरले ितनलाई यरूशलमेमा ल् याएर
फे र राजा बनाउनभुयो । तब मनश्शलेे परम भु नै परमशे् वर हुनहुुन् छ भनी जाने । 14 त्यसपिछ मनश्शलेे बसेीको गीहोनको
प श् चमप दे ख माछा ढोकासम्म दाऊदको सहरका बािहरको पखार्ल बनाए । ितनले ओफेल डाँडा घरेे र त्यो पखार्ल धरैे
अल्गो बनाए । ितनले यहूदाका िकल्ला भएका सबै सहरमा साहसी फौजका कमाण् डरहरू पिन खटाइिदए । 15 ितनले िवदशेी
दवेताहरू र खोपरे बनाएका मिूतर् परम भकुो म न्दरबाट हटाए, र परम भकुो म न्दरको डाँडा र यरूशलमेमा ितनी आफैले
बनाएका सबै वदेी पिन हटाइिदए र ितनले ती सबलैाई सहरबाट बािहर फ्याँिकिदए । 16 ितनले परम भकुो वदेीको पनुिनमार्ण
गरे र त्यसमा मलेब ल र धन्यवाद ब ल चढाए । ितनले यहूदालाई परम भु इ ाएलका परमशे् वरको सवेा गन ूर् भनी हुकुम िदए
। 17 तापिन मािनसहरूले डाँडाका थानहरूमा ब लदानहरू चढाउँदरैह,े तर परम भु ितनीहरूका परमशे् वरको िन म्त मा ै चढाए
। 18 मनश्शकेो राजकालका अरू िवषयहरू, आफ् नो परमशे् वरमा ितनले चढाएको ाथर्ना र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको
नाउमँा दश हरूले ितनलाई बोलकेा वचनहरू, हरे, ती इ ाएलका राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। 19 त् यो
वणर्नमा, ितनको ाथर्ना र परमशे् वर कसरी त् यसबाट चल् नभुयो भन् ने कुराको इितहास छ । ितनले आफैलाई िवन तलु्याउन ु
अिग ितनले गरेका सबै पाप र अिवश् वासका काम, ितनले बनाएका डाँडाका थानहरू र अशरेाका खम्बा र मिूतर्हरू— पिन
यी सबै दश हरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्। 20 यसरी मनश्शे आफ्ना पखुार्हरूिसत सतु,े र ितनीहरूले ितनलाई
ितनको आफ्नै महलमा गाडे । ितनको ठाउँमा ितनका छोरा अमोन राजा भए । 21 अमोनले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी बाइस
वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा दईु वषर् राज्य गरे । 22 ितनका िपता मनश्शलेे गरेझैं ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब
िथयो, त्यही गरे । ितनले आफ्ना िपता मनश्शलेे बनाएका सबै मिूतर्मा ब लदान चढाए र ितनको पजुा गरे । 23 आफ्ना िपता
मनश्शलेे गरेझैं ितनले परम भकुो सामनु् ने आफैलाई िवन पारेनन ् । यसरी ितनी झन ् बढी अनाज्ञाकारी भए । 24 ितनका
सवेकहरूले ितनको िवरु मा षड ्यन् रच,े र ितनको आफ्नै महलमा ितनलाई मारे । 25 तर दशेका मािनसहरूले राजा अमोनको
िवरु मा षड ्यन् गन सबलैाई मारे, र ितनको छोरा योिशयाहलाई ितनको ठाउँमा ितनीहरूले राजा बनाए ।

34
1 योिशयाहले राज्य सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एकितस वषर् राज्य गरे । 2 ितनले परम भकुो

द ृ ष् टमा जे असल िथयो, सो गरे, र आफ्ना पखुार् दाऊदका चालमा िहडंे र दािहने वा दे िेतर फकनन ् । 3 िकनिक ितनको
राजकालको आठौँ वषर्मा, ितनी सानै छदँा नै ितनले आफ्ना पखुार् दाऊदका परमशे् वरलाई खोज्न सरुु गरे । बा ौँ वषर्मा ितनले
यहूदा र यरूशलमेमा भएका डाँडाका थानहरू र अशरेा दवेीका खम्बाहरू र खोपरे बनाएका र ढलौटे मिूतर्हरू हटाउन सरुु गरे ।
4 मािनसहरूले ितनको उप स् थितमा बाल दवेताहरूका वदेीहरू भत्काए । ितनमािथ भएका धपू वदेीहरूलाई ितनले टु ा-टु ा
पारे । ितनलेअशरेा दवेीका खम्बाहरू र मिूतर्हरू र ितमाहरू धलुो टु ा-टु ा पारेर धलुोिपठो बनाए । ितनलाई ब लदान चढाउने
मािनसहरूका िचहानहरूमा त्यो धलुो छ रिदए । 5 ितनका पजुारीहरूका हड् डी पिन ितनीहरूकै वदेीहरूमा ितनले जलाइिदए
। यसरी ितनले यहूदा र यरूशलमेलाई श ु पारे । 6 ितनले मनश्श,े ए ाइम, िशिमयोन र नप् तालीसम्मका सहरहरू र ितनका
व रप रका भग् नावशषेहरूमा पिन त्यसै गरे । 7 ितनले वदेीहरू भत्काए, अशरेा दवेीका खम्बाहरू र ढालरे बनाएका मिूतर्हरूलाई
धलुोिपठो पारे, र इ ाएलको दशेभ र नै भएका धपूका वदेीहरूलाई ितनले टु ा-टु ा पारे । त्यसपिछ ितनी यरूशलमेमा फक ।
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8 योिशयाहले दशे र म न्दर श ु पा रसकेपिछ, ितनले आफ्नो राज्य कालको अठारौँ वषर्मा असल्याहका छोरा शापान, सहरका
गभनर्र मासयेाह र राज्यका लखेापाल योआहाजका छोरा योआलाई परम भु ितनका परमशे् वरको म न्दर मरम्मत गनर् पठाए
। 9 ितनीहरू धान पजुारी िह ल्कयाहकहाँ गए र रक्षकको काम गन लवेीहरूले मनश्श,े ए ाइम र इ ाएलका बाँकी रहकेा
सबै मािनसहरू र यहूदा, बने्यामीन र यरूशलमेका सबै बािसन्दाबाट जम्मा गरेर ल् याएका रुिपयाँपसैा ितनलाई िजम्मा िदए ।
10 परम भकुो म न्दरमा काम गनहरूका सपु रबके्षण गनहरूका हातमा ितनीहरूले त्यो पसैा िदए । ती मािनसहरूले म न्दरको
मरम्मत र त्यसलाई पनुिनमार्ण गन कामदारहरूका ज् याला ितरे । 11 िसकम हरू र डकम हरूलाई काटेका ढुङ्गाहरू र नाल-
द लनहरू र यहूदाका कुनै राजाहरूले ढा लिदएका द लनहरू बनाउनलाई काठहरू िकन् नलाई ितनीहरूले पसैा िदए । 12 यी
मािनसहरूले िवश् वासयोग्य रूपले काम गरे । मरारी वशंका लवेीहरू यहत र ओबिदया, अिन कहातको वशंका जक रया र
मशलु्लामले ितनीहरूका रेखदखे गरे । सङ्गीतमा िनपणु अन्य सबै लवेीले कामदारहरूलाई िनदशन िदए । 13 यी लवेीहरू
िनमार्ण सामा ी बोक् नहेरू र अन्य हरेक काम गन मािनसहरूका िनरीक्षकहरू िथए । ितनीमध्ये कोही सिचव, कोही शासकहरू
र ढोकाका रक्षकहरू िथए । 14 ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा ल्याएका रुिपयाँपसैा बािहर िनकाल्दा िह ल्कयाह पजुारीले
मोशा ारा िदएको परम भकुा वस्थाको पसु्तक भे ाए । 15 िह ल्कयाहले सिचव शापानलाई भन,े “मलैे परम भकुो म न्दरमा

वस्थाको पसु्तक भे ाएको छु ।” िह ल्कयाहले त्यो पसु्तक शापानकहाँ ल्याए । 16 शापानले त्यो पसु्तक राजाकहाँ ल्याए,
र यसो भनरे ितनलाई िववरण पिन िदए, “तपाईंका सवेकहरूलाई िजम् मा िदइएका सबै काम ितनीहरूले ग ररहकेा छन ् ।
17 ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा पाइएको रुिपयाँपसैा खाली गरेका छन ् र ितनीहरूले त् यो िनरीक्षकहरू र कामदारहरूका
हातमा िदएका छन ।्” 18सिचव शापानले राजालाई भन,े “पजुारी िह ल्कयाहले मलाई एउटा पसु्तक िदएका छन ।्” त्यसपिछ
शापानले त्यो पसु्तक राजालाई पढरे सनुाए । 19 यस् तो भयो, जब राजाले वस्थाको पसु्तकमा ले खएका कुरा सनुे तब ितनले
आफ्ना लगुा च्याते । 20 ितनले िह ल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकाका छोरा अब्दोन, सिचव शापान र राजाका
आफ्नै सवेकलाई यस्तो आज्ञा िदए, 21 “जाओ र मरेो िन म्त, अिन इ ाएल र यहूदामा अझै बाँकी रहकेाहरूका िन म्त त्यस
पसु्तकमा ले खएका कुराका कारणले परम भकुो इच्छा खोज । यो सा ै ठुलो छ, परम भकुो ोध हामीमािथ खन् याइएको छ
। सा ै ठुलो छ िकनभने हा ा पखुार्हरूले यस पसु्तकमा ले खएका सबै कुरा पालन गनर्को िन म्त यसको वचन सनुकेा छैनन ्
।” 22 यसलैे िह ल्कयाह र राजाले हुकुम गरेका मािनसहरू राजमहलको लगुाफाटो हरेचाह गन हसराका नाित तोखतका छोरा
शल्लमूकी पत् नी अगमवािदनी हुल्दाकहाँ सोधपछु गनर्लाई गए (ितनी यरूशलमेको दो ो िजल्लामा ब स्थन)्, र ितनीहरूले
ितनीसगँ यसरी कुरा गरे । 23 ितनले ितनीहरूलाई भिनन,् “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यो भन् नहुुन् छ: ितमीहरूलाई मकहाँ
पठाउने मािनसलाई भन, 24 ‘परम भु यसो भन् नहुुन् छ: हरे,् मलैे यहूदाका राजाको सामनु् ने पढकेो पसु्तकमा ले खएका सबै
सरापहरू यो ठाउँ र त्यसका मािनसहरूमािथ ल्याउन लागकेो छु । 25 यस्तो हुनछे िकनिक ितनीहरूले मलाई त्यागकेा छन,्
र अरू दवेताहरूलाई धपू बालकेा छन,् र ितनीहरूका हातले बनाएका सबै कुराले मलाई रस उठाएका छन,् यसकैारण मरेो

ोध यस ठाउँमािथ खन्याइने छ, र यो िनभाइने छैन’ । 26 तर ितनले के गन ुर्पछर् भनरे परम भलुाई सोधपछु गनर् ितमीहरूलाई
पठाउने यहूदाका राजालाई यही कुरा भिनदओे, ‘तपाईंले सनु् नभुएको वचनको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ: 27 तरेो हृदय नरम भएको हुनाल,े र परमशे् वरले यो ठाउँ र यसका बािसन् दाहरूका िवषयमा भनकेा कुरा सनुरे
उहाँको साम ु त ँ िवन भएको हुनाल,े र तैंले आफूलाई मरेो साम ु त ँ िवन पारेको र आफ्ना लगुा च्यातकेो र मरेो उप स्थितमा
रोएको हुनाल,े मलैे तरेो िबन् ती सनुकेो छु— यो परम भकुो घोषणा हो— 28 हरे,् तरेा पखुार्हरूसगँै तलँाई म जम्मा गनछु ।
त ँ शा न्तिसत आफ् नो िचहानमा गािडनछेस,् र यस ठाउँ र यसका बािसन्दामािथ मलैे ल् याउने कुनै पिन सवर्नाश तरेा आखँाले
दखे् ने छैनन’् ।” ती मािनसहरूले यो सन्दशे राजाकहाँ परु् याए । 29 त्यसपिछ राजाले दतूहरू पठाए र यहूदा र यरूशलमेका
सबै धमर्-गरुुहरूलाई भलेा गराए । 30 तब राजा र ितनीसगँ भएका यहूदाका मािनसहरू, यरूशलमेका बािसन्दाहरू, पजुारी
र लवेीहरू, साना-ठुला जम्मै मािनसहरूसगँ ितनी परम भकुो म न्दरमा उक्लरे गए । तब परम भकुो म न्दरमा फेला परेको
करारको पसु्तकका सबै वचन ितनीहरूले सनु् ने गरी ितनले पढे । 31 राजा आफ्नो स्थानमा खडा भए र परमशे् वरलाई प ाउन
र उहाँका आज्ञा, िनयम, र िविधहरू आफ्नो सारा हृदय र ाणले पालन गन, र यस पसु्तकमा ले खएका करारका वचनहरू परूा
गन बाचा परम भकुो सामनु् ने गरे । 32 ितनले यरूशलमे र बने्यामीनमा उप स्थत भएका सबलैाई त्यो करार अनसुार िहडं्न
लगाए । यरूशलमेका बािसन्दाहरूले परमशे् वर, ितनीहरूका पखुार्हरूका परमशे् वरको करारअनसुार काम गरे । 33 योिशयाहले
इ ाएलका मािनसहरूका सारा इलाकाबाट सबै घिृणत कुराहरू हटाइिदए । ितनले इ ाएलमा बस् ने सबलैाई परम भु आफ्ना
परमशे् वरको आराधना गनर् लगाए । ितनी बाँचञु्जले परम भु आफ् ना पखुार्हरूका परमशे् वरको अनसुरण गनर् ितनीहरूले छोडनेन ्
।

35
1 योिशयाहले परम भकुो िन म्त यरूशलमेमा िनस्तार-चाड मनाए, र ितनीहरूले पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनमा िनस्तार-
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चाडको थमुा मारे । 2 ितनले पजुारीहरूलाई आआफ्नो स्थानमा राखे र परम भकुा म न्दरको सवेा गनर् ितनीहरूलाई ोत्साहन
िदए । 3 ितनले परम भमुा समिपर्त भएका र सारा इ ाएललाई िसकाउने लवेीहरूलाई भन,े “इ ाएलका राजा दाऊदका छोरा
सोलोमनले िनमार्ण गरेको म न्दरमा पिव सन्दकूलाई राख । अबदे ख फे र त्यसलाई आफ्नो काँधमा नबोक । अब परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको आराधना गर र उहाँको मािनस इ ाएलको सवेा गर । 4 इ ाएलका राजा दाऊद र ितनका छोरा
सोलोमनले िदएका ल खत िनदशनहरू पालन गद आआफ् ना पखुार्का घरानाहरू र आआफ् ना िवभाजनहरूअनसुार आफूलाई
सङ्ग ठत गराओ । 5 ितमीहरूका दाजभुाइका पखुार्का घरानाहरूका िवभाजनहरू, मािनसहरूका वशं र लवेीहरूको पखुार्का
प रवारहरूका आफ्ना िवभाजनहरूअनसुार पिव स्थानमा खडा होओ । 6 िनस्तार-चाडको थमुाहरू मार, आफैलाई श ु
गर, मोशा ारा परम भलुे िदनभुएको वचन पालन गरेर ितमीहरूका दाजभुाइका िन म्त थमुाहरू तयार पार ।” 7 योिशयाहले
िनस्तार-चाड ब लदानमा सबै मािनसहरूको िन म्त ितस हजार भडेा र पाठा िदए । ितनले तीन हजार साँढे पिन िदए । यी सबै
राजाका सम्पितबाट िदइएका िदए । 8 मािनसहरू, पजुारीहरू र लवेीहरूका िन म्त ितनका अगवुाहरूले राजीखशुी दान िदए
। परम भकुो म न्दरका आिधका रक शासकहरू िह ल्कयाह, जक रया र यहीएलले पजुारीहरूलाई िनस्तार-चाडको िन म्त
दईु हजार छ सय ससाना पश ु र तीन सय साँढे िदए । 9 अिन लवेीहरूलाई चािहं कोनन्याह र ितनका भाइहरू शमायाह र
नतनले, अिन लवेीहरूका नायकहरू हशब्याह, यहीएल र योजाबादले पाँच हजार ससाना पश ु र पाँच सय साँढे िदए । 10 यसलैे
सवेाको तयारी भयो, र पजुारीहरू आआफ्नो स्थानमा अिन लवेीहरूचािहं आआफ्नो दलअनसुार राजाको हुकुमबमोिजम खडा
भए । 11 ितनीहरूले िनस्तार-चाडका थमुाहरू मारे, अिन लवेीहरूका हातबाट रगत लएर पजुारीहरूले वदेीमा रगत छक, र
लवेीहरूले ती थमुाहरूका छाला काढे । 12 ितनीहरूले मोशाको पसु्तकमा ले खएबमोिजम मािनसले परम भलुाई होमब लहरू
चढाउन ्भनी पखुार्का घरानाका िवभाजनअनसुार िवतरण गनर्लाई ितनीहरूले ती छुट् याए । साँढहेरूका पिन ितनीहरूले त्यसै गरे
। 13 ितनीहरूले िनदशनको अनसुरण गरेर िनस्तारका थमुाहरू आगोमा पोले । पिव भटेीलाई ितनीहरूले खड्कँुला, कराही र
ताप्केमा उिसन,े र ितनीहरू तरुुन् तै ती मािनसहरूमा बाँिडिदए । 14 त्यसपिछ हारूनका वशंका पजुारीहरू साँझसम्मै होमब ल र
बोसो चढाउनमा स्त भएका हुनाले ितनीहरूले आफ्ना िन म्त र पजुारीहरूका िन म्त ब लदान तयार गरे । यसरी लवेीहरूले
आफ्ना लािग र हारूनको वशंका पजुारीहरूका िन म्त ब लदान तयार गरे । 15 आसापका सन्तानहरू, गायकहरू, दाऊद,
आसाप, हमेान र राजाका दश यदतूनू र रक्षकहरूले िनदशन िदएबमोिजम आआफ्ना स्थानमा िथए । ितनीहरूले आफ्नो ठाउँ
छोड्नपुरेन िकनिक ितनीहरूका दाजभुाइ लवेीहरूले ितनीहरूका िन म्त तयारी गरे । 16 यसलैे यो समयमा योिशयाह राजाको
हुकुमअनसुार िनस्तार-चाड मान् न र परम भकुो वदेीमा होमब ल चढाउनका िन म्त परम भकुो परूा सवेा सन् चालन ग रयो ।
17 उप स्थत भएका इ ाएलका मािनसहरूले त्यस बलेा िनस्तार-चाड मनाए, र सात िदनसम्म अखिमरी रोटीको चाड मनाए
। 18 शमएूल अगमव ाको समयदे ख यता यस कारले िनस्तार-चाडको उत् सव इ ाएलमा किहल्यै मनाइएको िथएन, न
त पजुारीहरू, लवेीहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूसगँ उप स्थत भएका सबै यहूदा र इ ाएलका साथमा योिशयाहले मानझेैं
इ ाएलका अरू कुनै राजाहरूले किहल्यै यस्तो िकिसमले िनस्तार-चाड मानकेा िथए । 19 योिशयाहका राजकालको अठारौँ
वषर्मा यो िनस्तार-चाड मनाइएको िथयो । 20 योिशयाहले यसरी म न्दरका सबै कामहरू िमलाइसकेपिछ िम दशेका राजा नकेो
य ू े टस नदीको िकनारको ककर् मीशको िवरु आ मण गनर् िनस्के, र योिशयाह ितनको िवरु मा य ु गनर् गए । 21 तर नकेोले
यसो भनरे ितनीकहाँ राजदतूहरू पठाए, “ए यहूदाका राजा, मरेो तपाईंसगँ के सरोकार छ? आज म तपाईंको िवरु मा आएको
होइन, तर म जनु घरानासगँ य ु ग ररहकेो छु त्यसको िवरु आएको छु । परमशे् वरले मलाई चाँडो गनर् आदशे िदनभुएको
छ । यसलैे परमशे् वरलाई बाधा िदने कामबाट टाढा रहनहुोस,् जो मसगँ हुनहुुन्छ, न ता उहाँले तपाईंलाई नाश गन ुर्हुनछे ।”
22 तापिन योिशयाह ितनीबाट फिकर् न माननेन ्। ितनले उनको िवरु य ु गनर् भषे बदले । आफू परमशे् वरको आज्ञा ारा आएको
हो भन् ने नकेोको वचन ितनले सनुनेन ्। यसलैे ितनी मिग ोको बसेीमा य ु गनर् गए । 23 धनधुार्रीहरूले योिशयाह राजालाई हान,े
र राजाले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “मलाई बािहर लजैाओ, िकनिक मलाई गम् भीर चोट लागकेो छ ।” 24 यसलैे ितनका
सवेकहरूले ितनलाई रथबाट उठाए र ितनलाई अक रथमा चढाए । ितनीहरूले ितनलाई यरूशलमेमा ल्याए, जहाँ ितनी मरे
। ितनका पखुार्हरूको िचहानहरूमा ितनलाई गािडयो । सारा यहूदा र यरूशलमेले ितनको िन म्त शोक मनाए । 25 यिमर्याले
योिशयाहको िन म्त िवलापका गरे । सबै परुुष र स् ी गायकले आजको िदनसम्म योिशयाहको बारेमा िवलाप गछर्न ्। यी गीतहरू
इ ाएलमा परम्पराको रूपमा रहकेा छन ्। हरे, ितनलाई िवलापको गीतहरूमा ले खएका छन ्। 26 योिशयाहको बारेमा अन्य
कुराहरू, र ितनले परम भकुो वस्थामा ले खएअनसुार गरेका आज्ञापालनका असल कामहरू— 27 अिन ितनका कामहरू
सरुुदे ख अन्त्यसम्मै यहूदा र इ ाएल राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ्।

36
1 त्यसपिछ दशेका मािनसहरूलेयोिशयाहका छोरा यहोआहाजलाई लए र यरूशलमेमा ितनका बबुाको ठाउँमा ितनलाई राजा

बनाए । 2 यहोआहाजले राज्य सरुु गदार् ितनी तइेस वषर्का िथए, र ितनले यरूशलमेमा तीन मिहना राज्य गरे । 3 िम दशेका
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राजाले यरूशलमेमा ितनलाई हटाए, र दशेमािथ एक सय तोडा चाँदी र एक तोडा सनुको ज रवाना लगाए । 4 िम दशेका
राजाले यहोआहाजका भाइ एल्याकीमलाई यहूदा र यरूशलमेमािथ राजा तलु्याए (र ितनको नाउँ यहोयाकीममा बदली गरे)
। तब नकेोले ितनका दाजु यहोआहाजलाई िम दशेमा लगे । 5 यहोयाकीमले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी प च् चस वषर्का िथए,
र ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनले परम भु आफ्ना परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, त्यही गरे ।
6 त्यसपिछ बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले ितनलाई आ मण गरे र ितनलाई बिेबलोनमा लानलाई ितनलाई साङ्लाले बाँध े
। 7 नबकूदनसेरले परम भकुो म न्दरका केही सामानहरू पिन बिेबलोनमा लगे र ितनले ती बिेबलोनको आफ्नै दरबारमा राखे
। 8 यहोयाकीमको राजकालका अरू घटनाहरू, र ितनले गरेका िघनलाग्दा कामहरू, र ितनको िवरु पाइएका कुराहरू यहूदा
र इ ाएलका राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका छन ् । त्यसपिछ ितनको ठाउँमा ितनका छोरा यहोयाकीन राजा
भए । 9 यहोयाकीन ले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी आठ वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा तीन मिहना दश िदन राज्य गरे
। ितनले परम भकुो द ृ ष् टमा जे कुरो खराब िथयो, त्यही गरे । 10 बसन्त ऋतमुा राजा नबकूदनसेरले मािनसहरू पठाएर
परम भकुो म न्दरका मलू्यवान सामानहरूको साथमा ितनलाई बिेबलोनमा ल्याए, र ितनका आफन्त िसदिकयाहलाई यहूदा र
यरूशलमेमािथ राजा तलु्याए । 11 िसदिकयाहले राज्य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एघार
वषर् राज्य गरे । 12 ितनले परम भु ितनका परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे खराब िथयो त्यही गरे । परम भकुो वचन बोल्ने यिमर्या
अगमव ाको साम ु ितनले आफैलाई िवन पारेनन ्। 13 परमशे् वरको नाउमँा ितनलाई शपथ खवुाउने राजा नबकूदनसेरसगँ पिन
ितनले िब ोह गरे । तर िसदिकयाहले परम भु इ ाएलका परमशे् वरितर फिकर् आउने कुराको िवरु ितनी हठी भए र आफ्नो हृदय
कठोर पारे । 14 यसबाहके अरू जाितहरूका सबै िघनलाग्दा कामका अनसुरण गरेर परम भलुे यरूशलमेमा पिव गन ुर्भएको
उहाँको म न्दरलाई अपिव पारेर पजुारीहरू र मािनसहरूका सबै अगवुाहरू अत्यन्तै िवश् वासघाती भए । ितनीहरूले परम भलुे
यरूशलमेमा पिव गन ुर्भएको म न्दरलाई अपिव पारे । 15 परम भु ितनीहरूका पखुार्हरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई आफ्ना
दतूहरू ारा घ रघ र वचन िदनभुयो, िकनभने आफ्ना मािनस र आफ्नो वासस्थानमािथ उहाँले दया गन ुर्भयो । 16 तर परम भकुो

ोध उहाँका मािनसहरूमािथ नपरुञ्जले र सहायता आउने बाटो बन्द हुनगेरी ितनीहरूले उहाँका दतूहरूको िगल्ला गरे, उहाँको
वचनहरूको िनन्दा गरे र उहाँका अगमव ाहरूलाई हाँसोमा उडाए । 17 यसलैे परमशे् वरले ितनीहरूका िवरु मा कल्दीका
राजालाई ल्याउनभुयो, जसले पिव स्थानिभ ै ितनीहरूका जवान मािनसहरूलाई तरवारले मारे, र जवान मािनसहरू, कन् याहरू,
व ृ हरू वा कपाल सतेै फुलकेाहरू कसलैाई पिन ितनले छोडनेन ् । परमशे् वरले ती सबलैाई ितनको हातमा स ु म्पिदनभुयो ।
18 परमशे् वरको म न्दरका सानाठूला सबै भाँडा र परम भकुो म न्दर र राजा र ितनका अिधकारीहरूका दामीदामी थोकहरू
सबै ितनले बिेबलोनमा लगे । 19 उनीहरूले परम भकुो म न्दर जलाइिदए, र यरूशलमेको पखार्ल भत्काइिदए, सहरका सबै
महलहरू जलाइिदए, र त्यहाँ भएका सबै सनु्दर कुरा नष् ट गरे । 20 तरवारबाट उम्केकाहरूलाई राजाले कैद गरेर बिेबलोनमा
लगे । ितनीहरू फारसको शासनमा नआउञ्जले उनका र उनका छोराहरूका दास-दासी भए । 21 यिमर्या अगमव ा ारा
बो लएको परम भकुो वचन परूा हुनलाई, दशेले आफ्नो शबाथको िब ामको आनन्द न लउञ्जलेसम्म यसो भयो । यसरी नै
स री वषर् परूा नगञु्जले र िव ामको परूा समय नकाटुञ्जले नाश भएको सबै समयभ र नै दशेले शबाथको िव ाम पालन
गदर ो । 22 फारसका राजा कोरेसको पिहलो वषर्मा यिमर्या ारा भिनएको परम भकुो वचन परूा हुन परम भलुे फारसका
राजाको आत्मालाई ोत्सािहत पान ुर्भयो, तािक उनले आफ्नो सा ाज्यभ र एउटा घोषणा िनकाले र त्यसलाई लखे् ने काम
पिन गरे । ितनले यसो भन:े 23 “फारसका राजा कोरेस यसो भन्छन:् परम भु स्वगर्का परमशे् वरले पथृ्वीका सबै राज्य
मलाई िदनभुएको छ । उहाँले मलाई यहूदाको यरूशलमेमा उहाँको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन आज्ञा गन ुर्भएको छ । उहाँका
सबै मािनसध्यबेाट जो-जो अिहले यहाँ छौ, परम भु आफ् ना परमशे् वर ितमीहरूसगँ रहनभुएको होस ् । त्यो आफ् नो दशेमा
यरूशलमेमा जाओस ्।”



1:1 359 ए ा 2:63

ए ाको पसु्तक
1 फारसका राजा कोरेसको पिहलो वषर्मा परम भलुे यिमर्या ारा बोल्नभुएको आफ्नो वचन परुा गन ुर्भयो, र कोरेसको

आत्मालाई उ िेजत पान ुर्भयो । कोरेसको आदशे ितनका सारा राज्यभ र पगु् यो । ले खएको र बो लएको कुरो यही नै हो,
2“फारसका राजा कोरेस भन् नहुुन्छ, 'परम भु स्वगर्का परमशे् वरले मलाई सारा पथृ्वीका राज्यहरू िदनभुयो, र उहाँले यहूिदयाको
यरूशलमेमा एउटा म न्दर िनमार्ण गनर्लाई मलाई िनय ु गन ुर्भयो । 3 जो उहाँका मािनसहरू हुन ्(ितनका परमशे् वर ितनीिसत
होऊन)् ितनीहरू यरूशलमेमा जान र यरूशलमेमा बास गन ुर्हुने इ ाएलका परम भु परमशे् वरको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन
सक्छन ् । 4 राज्यको कुनै पिन क्षे मा भएका मािनसहरू जहाँ त्यस दशेका बाँकी बचकेाहरू बसोबास गदछन,् ितनीहरूले
यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दर बनाउनलाई चाँदी र सनु, धनदौलत र गाईवस्त ु अिन स्वचे्छा भटेी िदनपुछर् ।” 5 तब
परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् परमशे् वरले उ िेजत पान ुर्भएका हरेक मािनस, यहूदा र बने्यामीनका कुलाका मखु अगवुाहरू
र पजुारीहरू अिन लवेीहरू उठे । 6 ितनीहरूका व रप र भएकाहरूले ितनीहरूको कामलाई चाँदी, सनुका िचजहरू, धन-
सम्पि , गाईवस्त,ु मलु्यवान िचजहरू र स्वचे्छा भटेीहरू िदएर सहयोग गरे । 7 नबकूदनसेरले यरूशलमेबाट ल्याएका र
आफ्ना दवेताहरूको म न्दरमा राखकेा परम भकुो म न् दरका िचजहरू पिन फारसका राजा कोरेस िनकाले । 8 कोरेसले ती
कोषाध् यक्ष िम तेाको हातमा िदए जसले यहूदाका अगवुा शशेबस्सरको िन म्त ती चीजहरूको गणना गरे । 9 ती वस्तहुरूको
सङ्ख्या यस कार िथए: सनुका भाँडा ितसवटा, चाँदीका भाँडा एक हजारवटा, उन न्तसवटा बाटा, 10 सनुका कचौरा
ितसवटा, चार सय दसवटा चाँदीका स-साना कचौरा र एक हजारवटा अन्य भाँडाकँुडा । 11 सनु र चाँदीका सामानको जम्मा
सङ्ख्या ५,४०० ओटा िथयो । िनवार्िसतहरू बिेबलोनबाट यरूशलमेमा फकर् ंदा शशेबस्सरले ती सबै कुरा ल्याए ।

2
1 राजा नबकूदनसेरको िनवार्सनबाट छुटेर फकर् ने ान्तमा भएका मािनसहरू ियनै हुन ्जसलाई ितनले बिेबलोनमा कैद गरेर

लगकेा िथए । यी मािनसहरू यरूशलमे र यहूिदयामा आ-आफ्ना सहरहरूमा फक । 2 ितनीहरू यरुबाबले, यशेअू, नहमे्याह,
सरायाह, रेलयाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्व,ै रेहूम र बानाहसगँै आए । इ ाएलका मािनसहरूको िववरण यही हो ।
3 परोशका प रवारका २,१७२ 4 शपत् याहका प रवारका ३७२ 5 आराका प रवारका ७७५ 6 यशेअू र योआबका सन् तानबाट
पहत-मोआबका प रवारका २,८१२ 7 एलामका प रवारका १,२५४ 8 ज ूका प रवारका ९४५ 9 जक् कैका प रवारका ७६०
10 बानीका प रवारका ६४२ 11 बबेकैा प रवारका ६२३ 12 अज् गादका प रवारका १,२२२ 13 अदोनीकामका प रवारका ६६६
14 िबग् वकैा प रवारका १,०५६ 15आदीनका प रवारका ४५४ 16 िहजिकयाबाट आतरेका प रवारका ९८ 17 बजेकैा प रवारका
३२३ 18 योराका प रवारका ११२ 19 हाशमूका मािनसहरू २२३ 20 िगबारका मािनसहरू ९५ 21 बथेलहेमेका मािनसहरू १२३
22 नतोपाका मािनसहरू ५६ 23अनातोतका मािनसहरू १२८ 24अज् मावतेका मािनसहरू ४२ 25 िकयर्त-यारीम,कपीरा र बरेोतका
मािनसहरू ७४३ 26 रामा र गबेाका मािनसहरू ६२१ 27 िमकमाशका मािनसहरू १२२ 28 बथेले र ऐका मािनसहरू २२३ 29 नबेोका
मािनसहरू ५२ 30मग् बीसका मािनसहरू १५६ 31अक एलामका मािनसहरू १,२५४ 32 हारीमका मािनसहरू ३२० 33लोद, हादीद
र ओनोका मािनसहरू ७२५ 34 यरीहोका मािनसहरू ३४५ 35 सनेाहका मािनसहरू ३,६३० । 36 पजुारीहरू: यशेअूको वशंबाट
यदायाहका प रवारका ९७३ 37 इम् मरेका प रवारका १,०५२ 38 पशहूरका प रवारका १,२४७ 39 हारीमका प रवारका १,०१७
। 40 लवेीहरू: होदिबयाको वशंबाट यशेअू र कादमीएलका प रवारका ७४ 41 म न्दरका गायकहरू: आसापका प रवारका
१२८ 42 म न् दरका ारपालहरू: शल् लमू, आतरे, तल् मोन, अक् कूब, हतीता, शोबकैा प रवारहरूका जम् मा १३९ । 43 म न् दरका
सवेकहरू: सीहा, हसपूा, तब् बाओत, 44 केरोस, सीआ, पादोन, 45 लबेाना, हगाबा, अक् कूब, 46 हागाबा, शल् म,ै हानान,
47 िग ेल, गहरका, रायाह, 48 रसीन, नकोदा, गज् जाम, 49 उज् जा, पसहे, बजे,ै 50 अस् ना, मोिनम, नपेसुीम, 51 बक् बकू,
हकूपा, हहुर्र, 52 बस् लतू, महीदा, हशार्, 53 बक स, सीसरा, तमेह, 54 नसीह, र हतीपाका प रवारहरू । 55 सोलोमनका
सवेकहरूका सन् तानहरू: सोत,ै हस् सोपरेेत, पारूद, 56 याला, दक न, िग ेल, 57 शपत् याह, ह ील, पोकेरेत-हसबेायीम, र
आमीका प रवारहरू । 58 म न् दरका सवेकहरू र सोलोमनका सवेकहरूका सन् तानहरूको सङ्ख्या जम् मा ३९२ िथयो । 59 तले-
मलेह, तले-हशार्, केरूब, आदोन र इम् मरे सहरबाट आएकाहरूले आफ् ना पखुार्हरू इ ाएलको वशंबाट आएका हुन ्भनरे बताउन
सकेनन ्। यी हुन ्: 60 दलायाह, तोिबया, नकोदाका प रवारहरूका जम् मा ६५२, 61 र पजुारीहरूबाट: होबायाहका, हक् कोसका
र बिजर्ल् लै (ितनले िगलादी बिजर्ल् लकैा छोरीहरूमध्ये एउटीलाई िववाह गरे र ितनीहरूका नाउँ राख)े प रवार । 62 ितनीहरूले
आफ्नो वशंावलीका िववरणहरू खोज,े तर ित फेला पानर् सकेनन,् त्यसलैे ितनीहरूलाई अशु ठानरे पजुारीको काममा समावशे
ग रएन । 63 त् यसलैे ऊरीम र तमु्मीमको सवेा गन एक जना पजुारीले अनमुोदन नगरेसम्म ितनीहरूले पिव ब लदानका कुनै पिन
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थोक खानहुुदँनै भनी गभनर्रले ितनीहरूलाई बताए । 64 सम्पणूर् समहुको जम् मा सङ्ख्या ४२,३६० िथयो, 65 यसमा ितनीहरूका
नोकर-नोकन हरू (७,३३७ जना) र ितनीहरूका म न्दरका गायक-गाियकाहरू (२००) समावशे िथएन । 66 ितनीहरूका घोडाहरू
७३६ । खच् चरहरू २४५ । 67 ऊँटहरू ४३५ । गधाहरू ६,७२० िथए । 68 जब ितनीहरू यरूशलमेमा परम भकुो म न्दरमा गए,
मखु्य पखुार्हरूले म न्दर िनमार्णको लािग स्वचे्छा भटेीहरू चढाए । 69 ितनीहरूले आ-आफ्नो औकातअनसुार कामको लािग
रुिपया-ँपसैा िदएः ६१,००० सनुका िसक् का, ५,००० चाँदीका िसक् का र पजुारीको १०० ओटा अलखाहरू । 70 यसरी पजुारी र
लवेीहरू, मािनसहरू, म न्दरका गायकहरू र ारपालहरूसाथै म न्दरमा सवेा गनर् िनय ु ग रएकाहरू आ-आफ्ना सहरहरूमा
बसोबास गरे । इ ाएलका सबै मािनस आ-आफ्ना सहरहरूमा िथए ।

3
1 इ ाएलीहरू आ-आफ्ना सहरमा फकको सातौं मिहनमा ितनीहरू एक जना मािनसझैं यरूशलमेमा भलेा भए ।

2 योसादाकका छोरा यशेअू र ितनका पजुारी दाजभुाइहरू, शालितएलका छोरा यरुबाबले र ितनका दाजभुाइहरू उठे, र
परमशे् वरका मािनस मोशाको वस्थामा ले खएझैं होमब लहरू चढाउन इ ाएलका परमशे् वरको वदेी िनमार्ण गरे । 3 त्यसपिछ
ितनीहरूमा दशेका मािनसहरूको डर परेको भए तापिन ितनीहरूले वदेीलाई त् यसको आधारमा स्थािपत गरे । ितनीहरूले
िबहान र बलेकुा परम भकुा िन म्त होमब लहरू चढाए । 4 ले खएअनसुार ितनीहरूले छा ोवासको चाड पिन मनाए, र हरेक
िदनको िन म् त आदशे भएअनसुार िदनिदनै होमब लहरू चढाए । 5 यसगैरी, सबै स्वे च्छक भटेीहरूका साथै परम भकुा सबै
तोिकएका चाडका लािग दिैनक होमब लहरू र मािसक होमब लहरू र भटेीहरू पिन िथए । 6 म न् दरको जग नै नबसा लएको
भए तापिन ितनीहरूले सातौं मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुा िन म्त होमब लहरू चढाउन थाले । 7 ितनीहरूले ढुङ्गा
काट्ने र कारीगरहरूलाई चाँदी िदए, अिन फारसका राजा कोरेसले सीदोन र टुरोसका मािनसहरूलाई अिधकार िदएका हुनाले
लबेनानदे ख योप्पासम्म समु ाबाट उनीहरूले दवेदारुका काठहरू ल्याइिदऊन ् भनी ितनीहरूले उनीहरूलाई खाना, पानी र
तले िदए । 8 त् यसपिछ ितनीहरू यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरमा आएको दो ो वषर्को दो ो मिहनामा शालितएलका छोरा
यरुबाबले, योसादाकका छोरा यशेअू, बाँकी पजुारीहरू, लवेीहरू र िनवार्सनबाट यरूशलमेमा फककाहरूले काम गनर् सरुु गरे
। ितनीहरूले िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका लवेीहरूलाई परम भकुो म न्दरको िनरीक्षण गन िजम्मा िदए । 9 यशेअू र ितनका
छोराहरूसाथै दाजभुाइहरू,कादमीएल र ितनका छोराहरू (जो होदिबयाका सन्तानहरू िथए), हनेादादका छोराहरू र ितनीहरूका
छोराहरू र दाजभुाइ जो सबै लवेी िथए, ितनीहरू परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनहरूको िनरीक्षण गनर् एकजटु भए । 10 जब
िनमार्णकतार्हरूले परम भकुो म न्दरको जग बसाल,े तब पजुारीहरू आ-आफ्ना पोशाकहरूमा तरुहीहरू लएर अिन लवेीहरू र
आसापका छोराहरू झ्यालीहरू लएर परम भकुो शसंा गनर् खडा भए, जसरी इ ाएलका राजा दाऊदले आज्ञा गरेका िथए ।
11 ितनीहरूले परम भलुाई शसंा र धन्यवादको गीत गाए, “उहाँ भलो हुनहुुन्छ ! इ ाएलिसत बाँिधएको उहाँको करारको
िवश् वासिनयता सदासवर्दा रहन्छ ।” म न्दरको जग बसा लएको हुनाले सबै मािनसले परम भकुो शसंा गद आनन्दले कराए
। 12 तर पजुारीहरू, लवेीहरू र मखु् य मािनसहरूमध् ये धरैे जना जो धरैे व ृ िथए र पिहलो म न्दरलाई दखेकेा िथए, जब
ितनीहरूको आखँाको साम ु यो म न्दरको जग बसा लयो, तब ितनीहरू धरुुधरुु रोए । तर खसुी र आनन् दको चक स् वरको
आनन्दले कराउने मािनसहरूको सखं् या धरैे िथयो । 13 फलस्वरूप, मािनसहरूले आनन् द र खसुीको आवाजलाई रोएका
मािनसहरूको आवाजबाट छुट् ाउन सकेनन ् िकनिक मािनसहरू ठुलो आनन्दले कराउँदै िथए, र आवाज टाढा-टाढासम्म
सिुनएको िथयो ।

4
1 यितबलेा िनवार्सनबाट फकका मािनसहरूले परम भु इ ाएलका परमशे् वरको लािग म न्दर बनाउदँै छन ् भनी यहूदा

र बने्यामीनका केही श हुरूले सनुे । 2 त्यसलैे ितनीहरू यरुबाबले र प रवारका मखु्य मािनसहरूकहाँ आए । ितनीहरूले
उनीहरूलाई भन,े “हामीलाई पिन तपाईंहरूसगँै िनमार्ण गनर् िदनहुोस,् िकनिक अश्शरूका राजा एसरहदोनले हामीलाई यहाँ
ल्याएदे ख नै तपाईंहरूजस्तै हामी तपाईंका परमशे् वरको खोजी गछ ,ं र हामीले उहाँलाई नै ब लदान चढाएका छौं ।” 3 तर
यरुबाबले, यशेअू र प रवारका मखु्य मािनसहरूले भन,े “तपाईंहरूले होइन, तर हामीले परमशे् वरको म न्दर बनाउनपुछर्,
िकनिक हामीले नै परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त म न्दर बनाउनछेौं, जस् तो फारसका राजा कोरेसले आज्ञा गन ुर्भएको
छ ।” 4 त्यसलैे त्यस दशेका मािनसहरूले यहूदीहरूका हात कमजोर तलु्याए । ितनीहरूले िनमार्णमा यहूदीहरूलाई डर दखेाए ।
5यहूदीहरूका योजनालाई िनराश तलु्याउन ितनीहरूले सल्लाहकारहरूलाई घसु पिन िदए । ितनीहरूले फारसका राजा कोरेसको
शासनकाल र दाराको शासनकालभ र नै यसो गरे । 6 तब अहासरूस (अतार्सास्त) को शासनकालको सरुुमा ितनीहरूले यहूदा
र यरूशलमेका बािसन्दाहरूको िवरु मा एउटा अिभयोग-प लखेे । 7 अतार्सास्तको शासनकालमा िवश् लाम, िम तेा, ताबले र
ितनका सहयोगीहरूलेअतार्सास्तलाई लखेे ।उक् त िच ी आरमइेक भाषामा ले खयो र अनवुाद ग रयो । 8सनेापित रेहूम र सिचव
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िशम्शलैे यरूशलमेको बारेमा अतार्सास्तलाई यसरी िच ी लखेे । 9 रेहूम, िशम्शै र ितनीहरूका सहयोगीहरू अथार्त ्फारस, एरेक
र बिेबलोनका मािनसहरूमािथ अिधकार गन न्यायाधीशहरू र अिधकारीहरू अिन शशूनका मािनसहरू (अथार्त ् एलामीहरू)
ले एउटा िच ी लखे,े 10 र महान ्अिन िस अशरूविनपलले दशे िनकाला गरेर साम रया र य ू े टस नदीपा रको ान्तमा
बसालकेा मािनसहरू पिन ितनीहरूसगँै िमले । 11 ितनीहरूले अतार्सास्तलाई पठाएका िच ीको ित लपी यही हो, “हजरुका
सवेकहरू, य ू े टस नदी पा रको ान्तका मािनसहरू यसो लखे्छन:् 12 हजरुकहाँबाट आएका यहूदीहरू यरूशलमेमा एउटा
िव ोही सहर िनमार्ण गनर् हा ो िवरु आएका छन ्भन् ने कुरो राजालाई जाहरे होस ्। ितनीहरूले पखार्लहरू बनाएर िसद्ध्याएका
छन,् र जगहरू ममर्त गदछन ् । 13 यो सहर िनमर्ण भयो रउक् त पखार्ल सम्पन् न भयो भन,े ितनीहरूले कुनै महसलु र कर
ितनछैनन,् तर ितनीहरूले राजाहरूलाई हािन परु् याउनछेन ्भन् ने कुरो राजाका हजरुीमा जाहरे होस ्। 14 हामीले दरबारको ननू
खाएका हुनाले राजालाई कुनै अनादर भएको दखे् न ु हा ो लािग िनश् चय नै उिचत हुदँनै । यही कारणले गदार् हामीले राजालाई
जानकारी गराउँदछैौं, 15 जसले गदार् हजरुले आफ्ना िपताको अिभलखे खोज् न र राजाहरूसाथै ान्तहरूलाई हािन गन यो
एउटा िव ोही सहर रहछे भनी पु ष् ट गनर् सक् नहुुन् छ । यसले राजाहरू र ान्तहरूलाई धरैे समस्या िदएको छ । पिहले दे ख नै
यो िव ोहको केन् बनकेो छ । यही कारणले गदार् यो सहर नष् ट पा रएको िथयो । 16 यो सहर र पखार्ल िनमार्ण ग रयो भने
हजरुको लािग य ू े टस नदीपा रको ान्तमा केही बाँकी रहने छैन भनी हामी राजालाई जानकारी गराउँदछैौं ।” 17 त्यसलैे
राजाले साम रयामा बस् ने रेहूम, िशम्शै र ितनीहरूका सहयोगीहरू अिन य ू े टस नदीपा रको ान्तमा बस् ने बाँकी सबलैाई एउटा
जवाफ पठाए, “ितमीहरूलाई शा न्त होस ्। 18 ितमीहरूले पठाएका िच ी अनवुाद ग रयो र मरेो साम ु पिढयो । 19 त्यसलैे मलै े
छानिवन गनर् आदशे िदएँ, रपिहलौक िदनहरूमा ितनीहरू राजाहरूका िवरु मा बागी भएका र िव ोह गरेका रहछेन ्भनी प ा
लगाइयो । 20श शाली राजाहरूले यरूशलमेमा राज् य गरेका रहछेन,् र य ू े टस नदीपा रको ान्तका हरेक कुरामा अिधकार
जमाएका रहछेन ् । ितनीहरूलाई करहरू र महसलुहरू ित रएका रहछेन ् । 21 अब मलैे आज्ञा निदएसम्म यी मािनहरूले यो
सहर िनमार्ण गनर् रोक् नपुछर् भनी एउटा आज्ञा जारी गन ूर् । 22 यसलाई बवेास्ता नगनर् होिसयार हुन ु । यस खतरालाई बढ्न िदने
र राजकीय िहतको बढी क्षित हुन िकन िदने ? 23 जब राजा अतार्सास्तको आदशे रेहूम, िशम्शै र ितनीहरूका सहयोगीहरूका
साम ु पिढयो, ितनीहरू तरुुन् तै यरूशलमेमा गए, र यहूदीहरूलाई जबरदस्तसाथ िनमार्ण रोक् न लगाए । 24 यसरी फारसका राजा
दाराको शासनकालको दो ो वषर्सम्म यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरको काम रोिकयो ।

5
1 तब हाग्गै अगमव ा र इ ोका छोरा जक रया अगमव ाले इ ाएलका परमशे् वरको नाउमँा यहूदा र यरूशलमेका

यहूदीहरूलाई अगमवाणी बोले । 2 शालितएलका छोरा यरुबाबले र योसादाकका छोरा यशेअू उठे, र आफ् ना सहयोगी
अगमव ाहरूका साथमा िमलरे यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दर बनाउन सरुु गरे । 3 तब य ू े टस नदीपा रको ान्तका
गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र ितनका सहयोगीहरू आए र ितनीहरूलाई सोध,े “यो म न्दरको िनमार्ण गन र पखार्लहरू सम्पन् न
गन आज्ञा ितमीहरूलाई कसले िदयो ?” 4 ितनीहरूले यसो पिन भन,े “यो भवनलाई बनाउने मािनसका नाउहँरू के-के हुन ्
?” 5 तर परमशे् वरको द ृ ष् ट यहूदी धमर्-गरुुहरूमािथ िथयो, र ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई रोक् न सकेनन ् । राजाकहाँ
एउटा िच ी पठाउने र त्यसको जवाफमा एउटा आदशे आउने काम नहुन् जलेसम्म ितनीहरूलाई कसलैे रोकेन । 6 यो य ू े टस
नदीपा रको ान्तका राज्यपाल त न,ै श र-बोज्नै र ितनीहरूका सहयोगीहरूले दारा राजालाई पठाएका िच ीको ित लपी
यही हो । 7 ितनीहरूले लखेरे दारा राजालाई पठाएको िववरण यही हो, “हजरुमा अपार शा न्त रहोस ्। 8 हामी यहूदामा महान ्
परमशे् वरको म न्दरमा गयौं भन् ने कुरा हजरुलाई जाहरे होस ् । ठुला-ठुला ढुङ्गाहरूले यो िनमार्ण हुदँछै र पखार्लमा काठहरू
रा खदंछैन ्। यो काम िनकै रा ोसगँ ग रएको छ, र ितनीहरूका हातमा रा री अगािड बिढरहकेो छ । 9 हामीले धमर्-गरुुहरूलाई
सोध् यौं, 'यो म न्दर र यी पखार्लहरू बनाउन ितमीहरूलाई कसले आदशे िदयो ?' 10 कस-कसले ितनीहरूलाई अगवुाइ गरेका
रहछेन ्भनी हजरुलाई थाहा होस ्भनरे हामीले ितनीहरूका नाउँ पिन सोध् यौं । 11 ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े 'हामी स्वगर्
र पथृ्वीका परमशे् वरका सवेकहरू हौं, र हामीले यस म न्दरलाई पनुिनर्मार्ण ग ररहकेा छौं जसलाई धरैे वषर् पिहले इ ाएलका
महान ्राजाले िनमार्ण गरेका र परुा गरेका िथए । 12 तापिन जब हा ा पखुार्हरूले स्वगर्का परमशे् वरलाई रस उठाए, तब उहाँले
ितनीहरूलाई बिेबलोनका कल्दी राजा नबकूदनसेरको हातमा समु् पनभुयो जसले यस म न्दरलाई नष् ट पारे र मािनसहरूलाई
बिेबलोनमा कैदमा लगे । 13 तापिन कोरेस बिेबलोनका राजा बन् नभुएको पिहलो वषर्मा कोरेसले परमशे् वरको म न्दर पनुिनर्मार्ण
गन आदशे जारी गन ुर्भयो । 14 नबकूदनसेरले यरूशलमेको म न्दरबाट बिेबलोनको म न्दरमा लगकेा परमशे् वरको म न्दरका सनु
र चाँदीका वस्तहुरू पिन राजा कोरेसले िफतार् ग रिदए । आफूले गभनर्र बनाएका शशेबस्सरलाई उहाँले यी थोकहरू िदनभुयो
। 15 राजाले ितनलाई भन् नभुयो, “यी थोकहरू लजैाऊ । जाऊ र ित यरूशलमेको म न्दरमा राख । त्यहाँ परमशे् वरको म न्दर
पनुिनर्माण होस ्।” 16 तब ियनै शशेबस्सर आए र यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरको जग बसाले । अिन अिहले यो िनमार्ण
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हुदँछै, तर अझै सिकएको छैन ।' 17 अब राजाको हजरुीमा असल लागमेा, राजा कोरेसले यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दर
बनाउन आज्ञा िदनभुएको िथयो िक िथएन भनी बिेबलोनको अिभलखे सं हमा अनसुन् धान होस ्। त् यसपिछ राजाबाट हामीलाई
आफ्नो िनणर्य पठाउने कष् ट होस ्।”

6
1 त्यसलैे दारा राजाले बिेबलोनको अिभलखे सं हमा खोजतलाश गन आज्ञा िदए । 2 मादी ान्तको एक्बातानको

िकल्लाबन्दी ग रएको सहरमा एउटा म ु ो भे ाइयो । त्यसको िववरण यस्तो िथयोः 3 “राजा कोरेसको पिहलो वषर्मा, कोरेसले
यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दरको बारेमा एउटा आदशे जारी गन ुर्भयो, 'ब लदानको स्थानको रूपमा एउटा भवन
पनुिनर्मार्ण ग रयोस,् यसका जगहरू बसा लऊन,् यसको उचाइ साठी हात र चौडाइ साठी हात होस,् 4 चोकमा ठुला ढुङ्गाका
छपनी ितन लहर र फल् याकका छपनी एक लहर होस,् अिन राजदरबाट यसको खचर् ित रयोस ् । 5 अब नबकूदनसेरले
यरूशलमेको म न्दरबाट बिेबलोनमा ल्याएका परमशे् वरको म न्दरका सनु र चाँदीका थोकहरू लएर ल् याऊ र ितनलाई
यरूशलमेकै म न्दरमा िफतार् पठाऊ । ितमीहरूले ितनलाई परमशे् वरको म न्दरमा राख् नपुछर् ।' 6 अब य ू े टस नदीपा रकप
ान्तका गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र ितनका सहयोगीहरू अलग बसनू ्। 7 परमशे् वरको यस म न्दरको काममा बाधा निदन ू ।

गभनर्र र यहूदी धमर्-गरुुहरूले त्यस ठाउँमा परमशे् वरको म न्दर बनाउनछेन ्। 8 परमशे् वरको यस म न्दर बनाउने यी यहूदी धमर्-
गरुुहरूका लािग ितमीहरूले यसो गन ूर् भनी म ितमीहरूलाई हुकुम िददंछुैः ितनीहरूले आफ्नो काम रोक् न नपरोस ्भनरे य ू े टस
नदी पा रको राजकीय कोषबाट रुिपया-ँपसैा िदन ू । 9 ितनीहरूलाई आवश्यक हरेक कुरो अथार्त ् स्वगर्का परमशे् वरको िन म्त
होमब ल चढाउन साँढहेरू, भडेाहरू वा थमुाहरू र यरूशलमेका पजुारीहरूको आज्ञामतुािबक अन् न, ननू, दाखम वा तले
िदनहु ँ ितनीहरूलाई निबस िदन ू । 10 यसै गन ूर् तािक ितनीहरूले स्वगर्का परमशे् वरको िन म्त भटेी ल्याऊन ्र म राजा अिन मरेा
छोराहरूका िन म्त ाथर्ना गरून ्। 11कसलैे यस आदशेलाई उल्लङ्घन गर् यो भने त्यसको घरबाट एउटा खम्बा उखे लयोस ्र
त्यसलाई त्यही खम्बामा टाँिगयोस ्भनी म आज्ञा िददंछुै ।यो कारणले त्यसपिछ त्यसको घरलाई भग् नावशषेको थु ोमा प रणत
ग रयोस ् । 12 त्यस ठाउँमा आफ्नो नाउँ राख् नहुुने परमशे् वरले यस आदशेलाई बद्लन खोज्ने वा यरूशलमेमा परमशे् वरको
यस म न्दरलाई नष् ट गनर् खोज्ने कुनै पिन राजा वा मािनसलाई पदच् यतू गरून ् । म दाराले यो आदशे िददंछुै । महेनतसाथ
यसलाई कायार्न्वयन ग रयोस ् ।” 13 तब राजा दारा ारा पठाइएको यस आदशेको कारणले य ू े टस नदीपा रको ान्तका
गभनर्र त न,ै श र-बोज्नै र ितनका सहयोगीहरूले राजा दाराले आज्ञा गरेअनसुार हरेक कुरा गरे । 14 यसरी यहूदी धमर्-
गरुुहरूले हाग्गै अगमव ा र इ ोका छोरा जक रयाको सझुाव मानरे िनमार्ण गरे र उन् नित गरे । इ ाएलका परमशे् वरको आज्ञा
र फारसका राजाहरू कोरेस, दारा र अतार्सास्तका आदशेअनसुार ितनीहरूले आफ् नो भवन बनाएर िसद्ध्याए । 15 राजा दाराको
शासनकालको छैटौं वषर्को अदार मिहनाको ते ो िदनमा म न्दरको काम परुा भयो । 16 इ ाएलका मािनसहरू, पजुारीहरू र
लवेीहरू र िनवार्सनबाट फकर आएकाहरूले आनन्दसाथ परमशे् वरको यस म न्दरको समपर्ण-उत्सव मनाए । 17 परमशे् वरको
म न्दरको समपर्णको िन म्त ितनीहरूले एक सयवटा साँढ,े एक सयवटा भडेा र चार सयवटा थमुा ब ल चढाए । इ ाएलका
एक-एक कुलको लािग सारा इ ाएलीको लािग पापब लको रूपमा बा वटा बोका पिन चढाइयो । 18 मोशाको पसु्तकमा
ले खएबमोिजम ितनीहरूले पजुारीहरू र लवेीहरूलाई यरूशलमेमा परमशे् वरको सवेाको लािग ितनीहरूका िवभाजनअनसुार
िनय ु पिन गरे । 19 यसरी िनवार्सनबाट फककाहरूले पिहलो मिहनाको चौधौं िदनमा िनस्तार-चाड मनाए । 20 पजुारीहरू र
लवेीहरूले आफूलाई श ु पारे, र आफूलगायत िनवार्सनबाट फककाहरू सबकैा लािग िनस्तारको ब ल चढाए । 21 िनस्तारको
मास ु खाने इ ाएलका मािनसहरूमा िनवार्सनबाट फकका र दशेका मािनसहरूको अशु ताबाट आफूलाई अलग राखकेा अिन
इ ाएलका परम भु परमशे् वरको अनसुरण गरेकाहरू िथए । 22 ितनीहरूले सात िदनसम्म हषर्का साथ अखिमरी रोटीको चाड
मनाए, िकनिक परम भलुे ितनीहरूमा आनन्द ल्याउनभुएको िथयो, र इ ाएलका परमशे् वरको म न्दर अथार्त ् उहाँको घरको
काममा ितनीहरूका हात ब लयो पानर् अश्शरूका राजाको दय फकार्इिदनभुएको िथयो ।

7
1 यसपिछ फारसका राजा अतार्सास्तको शासनकालमा बिेबलोनबाट ए ा आए । ए ाका पखुार्हरू ियनै िथएः सरायाह,

अजयार्ह, िह ल्कयाह, 2 शल्लमू, सादोक, अहीतबू, 3 अमयार्ह, अजयार्ह, मरायोत, 4 जरयाह, उज् जी, बकु् की, 5 अबीश,ू
पीनहास, एलाजार । एलाजार धान पजुारी हारूनका छोरा िथए । 6 ए ा बिेबलोनबाट आए, र इ ाएलका परम भु परमशे् वरले
िदनभुएका मोशाको वस्थामा ितनी िनपणु अध्यापक िथए । परम भकुो हात ितनीमािथ भएको हुनाले ितनले मागकेा हरेक
कुरा राजाले िदए । 7 राजा अतार्सास्तको सातौं वषर्मा इ ाएलका केही सन्तानहरू, पजुारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका गायकहरू,
ारपालहरू र म न्दरमा सवेा गनर् िनय ु ग रएकाहरू पिन यरूशलमेमा गए । 8 ितनी त् यही वषर्को पाँचौं मिहनामा यरूशलमेमा

आइपगुे । 9 पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा ितनी बिेबलोनबाट िहडंकेा िथए । परमशे् वरको असल हात ितनीमािथ रहकेो हुनाले
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ितनी पाँचौं मिहनाको पिहलो िदनमा यरूशलमेमा आइपगुे । 10 परम भकुो वस्थाका िविधहरू र आज्ञाहरू अध्ययन गनर्,
पालन गनर् र िसकाउन ए ाले आफ्नो दय समिपर्त गरेका िथए । 11 राजा अतार्सास्तले इ ाएलका लािग परम भकुा िविधहरू
र आज्ञाहरू िसकाउन पजुारी र अध्यापक ए ालाई िदएको आदशेको ित लपी यही हो, 12 “राजाहरूका राजा अतार्सास्तबाट
स्वगर्का परमशे् वरको वस्थाका अध्यापक पजुारी ए ालाई, 13 इ ाएलबाट आएका मरेो राज्यमा भएका कुनै पिन व् य क् त
आफ् ना पजुारी र लवेीहरूका साथमा यरूशलमेमा जाने इच्छा गछर् भने त्यो ितमीसगँै जान सक्छ भनी म हुकुम िददंछुै। 14 ित ो
हातमा भएको परमशे् वरको वस्थामतुािबक यहूदा र यरूशलमेको बारेमा सोधखोज गनर् म राजा र मरेा सात जना सल्लाहकारले
ितमीलाई पठाएका छौं । 15 यरूशलमेमा बास गन ुर्हुने इ ाएलका परमशे् वरलाई ितनीहरूले िस ैंमा चढाएका चाँदी र सनु लएर
जान ू। 16 बिेबलोनको दशेभ र ितमीले लजैान सक् ने जित चाँदी र सनुसाथै यरूशलमेमा आफ् ना परमशे् वरका म न्दरको िन म्त
मािनसहरू र पजुारीहरूले खसुीसाथ जनु भटेीहरू िदन्छन,् ती पिन ितमीले लजैान ू । 17 त्यसलैे यस रकमले शस्त मा ामा
गोरुहरू, भडेाहरू, थमुाहरू, अन् नब ल र अघर्ब ल िकन् न ू । यरूशलमेमा ित ा परमशे् वरको म न्दरको वदेीमा ित चढाउन ू ।
18 ित ा परमशे् वरलाई खसुी तलु्याउन ितमी र ित ा दाजभुाइलाई असल लागअेनसुार बाँकी चाँदी र सनुको योग गन ूर् ।
19 ितमीलाई िस ैंमा िदइएका िचजहरू यरूशलमेमा ित ा परमशे् वरको म न्दरको सवेाको लािग उहाँको साम ु राख् न ू । 20 ित ा
परमशे् वरको म न्दरको लािग आवश्यक कुनै पिन थोक िकन् नलाई मरेो कोषबाट पसैा लन ू । 21 म अतार्सास्तले य ू े टस
नदीपा रको ान्तमा भएका सबै कोषाध्यक्ष यो आदशे िदन्छु, िक ए ाले ितमीहरूबाट मागकेा कुनै पिन थोक चरु मा ामा
िदन,ू 22अथार्त ्एक सय तोडा चाँदी, एक सय कोर गहु,ँ एक सय बाथ दाखम , एक सय बाथ तले र ननूचािहं अिसिमत रूपमा
िदन ू । 23 स्वगर्का परमशे् वरबाट आउने कुनै पिन आज्ञा आउँछ भने उहाँको म न्दरको लािग भ सिहत परुा गन ूर् । िकनिक
म र मरेा छोराहरूको राज्यमािथ उहाँको ोध पनर् िकन िदन?ू 24 पजुारीहरू, लवेीहरू, गायकहरू, ारपालहरू वा म न्दरको
सवेामा िनय ु ग रएका मािनसहरू र परमशे् वरको म न्दरका सवेकहरूमा ितमीहरूले कुनै महसलु वा कर नलगाउन ुभनरे हामीले
ितनीहरूलाई जानकारी गराउँदछैौं । 25 ए ा, ितमीलाई परमशे् वरले िदनभुएको ब ु ले ितमीले य ू े टस नदीपा रको ान्तमा
भएका सबै मािनसको न्याय गनर् र ित ो परमशे् वरको वस्था जान् ने सबकैो सवेा गनर् न्यायकतार्हरू र अिधकारीहरू िनय ु गन ूर्
। वस्था नजान् नहेरूलाई पिन ितमीले िसकाउनपुछर् । 26 परमशे् वरको वस्था वा राजाको वस्थालाई पणूर् रूपमा पालन
नगन जोकसलैाई मतृ्यदुण्ड, दशे िनकाला, ितनीहरूका थोकहरू जफत वा कैद गरेर दण्ड िदन ू । 27 हा ा पखुार्हरूका परम भु
परमशे् वरको स्तिुत होस ्जसले यरूशलमेमा भएको परम भकुो म न्दरको मिहमा गनर् राजाको दयमा यी सबै कुरा हाल् नभुयो,
28 अिन राजा, ितनका सल्लाहाकारहरू र ितनका सबै श शाली अिधकारीहरूका साम ु मलाई उहाँको करारको िवश् वास् तता
दखेाउनभुयो । म परम भु मरेा परमशे् वरको हात ारा ब लयो बनाइएको छु, र मलैे आफूिसत जानलाई इ ाएलका अगवुाहरूलाई
भलेा गरें ।

8
1 राजा अतार्सास्तको शासनकालमा बिेबलोनबाट मिसतैआएका प रवारका अगवुाहरू ियनै हुन:् 2पीनहासका प रवारका–

गशे म । ईतामारका प रवारका– दािनएल । दाऊदका प रवारका– शकन् याहका छोरा ह ूश, 3 परोशका प रवारका–
जक रया र ितनीसगँ दतार् भएका १५० परुुष जसको िववरण ितनको वशंावलीमा ले खएको छ । 4 पहत-मोआबका प रवारका–
जरयाहका छोरा एल् यहोएनै र ितनीसगँ २०० परुुष िथए । 5 ज ूका प रवारका– बने यहासले र ितनीसगँ ३०० परुुष िथए ।
6 आदीनका प रवारका– जोनाथनका छोरा एबदे र ितनीसगँ ५० परुुष िथए । 7 एलामका प रवारका– अतल् याहका छोरा
यशयाह र ितनीसगँ ७० परुुष िथए । 8 शपत् याहका प रवारका– िमखाएलका छोरा जबिदयाह र ितनीसगँ ८० परुुष िथए ।
9 योआबका प रवारका– यहीएलका छोरा ओबिदया र ितनीसगँ २१८ परुुष िथए । 10 बानीका प रवारका– योिसिपयाका
छोरा शलोमीत र ितनीसगँ १६० परुुष िथए । 11 बबेकैा प रवारका– बबेकैा छोरा जक रया, र ितनीसगँ २८ परुुष िथए ।
12 अज् गादका प रवारका– हक् कातानका छोरा योहानान र ितनीसगँ ११० परुुष िथए । 13 अदोनीकामका प रवारका– पिछ
आएका एलीपलेते, यीएल र शमायाह, र ितनीहरूसगँ ६० परुुष िथए । 14 िबग् वकैो प रवारका– उ ै र जक् कूर, र ितनीहरूसगँ
७० परुुष िथए । 15 मलैे या हुरूलाई अहावाितर बग् ने नहरमा जम्मा गरें, र हामीले त्यहाँ ितन िदनसम्म छाउनी हाल् यौं ।
मलैे मािनसहरू र पजुारीहरूको जाँच गरें तर त्यहाँ लवेीका सन्तानहरू कोही पिन पाइन ँ । 16 त्यसलैे एलीएजर, अरीएल,
शमायाह, एल् नातान, यारीब र एल् नातान र नातान, जक रया र मशलु् लाम जो अगवुाहरू िथए, अिन योयारीब र एल् नातान
जो िशक्षकहरू िथए, ितनीहरूलाई मलैे बोलाएँ । 17 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई कािसिपयाका अगवुा इ ोकहाँ पठाएँ । इ ो र
ितनका आफन्तहरू, कािसिपयामा बिसरहकेा म न्दरका सवेकहरूकहाँ गएर हामीकहाँ परमशे् वरको म न्दरका लािग सवेकहरू
पठाइिदनहुोस ्भनी ितनीहरूलाई भन् न लगाएँ । 18 त्यसलैे हा ा परमशे् वरको भलो गन हात ारा ितनीहरूले ब ु मान ् मािनस
शरेिबयाहलाई हामीकहाँ पठाइिदए । ितनी इ ाएलका छोरा लवेीका छोरा महलीका प रवारका िथए । ितनी अठार छोरा र
दाजभुाइसगँै आए । 19 ितनीसगँै हशब्याह पिन आए । त्यहाँ मरारीका छोराहरूमध्यकेा एक अथार्त ्यशयाह र ितनका दाजभुाइ र
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ितनीहरूका छोराहरू गरी जम्मा िबस जना परुुष िथए । 20 दाऊद र ितनका अिधकारीहरूले लवेीहरूलाई सहायता गनर् म न्दरमा
सवेा गन यस्ता सवेकहरूको िनय ु गरेका, २२० जना त्यस्ता मािनसहरूको पिन नाउँ दतार् ग रए । 21 त्यसपिछ परम भकुो साम ु
आफैलाई िवन तलु्याउन, र हामी, हा ा बालबच् चा अिन हा ा सबै सम्पि को लािग सोझो मागर्को खोजी गनर् मलै े अहावा
नहरमा उपवासको घोषणा गरें । 22 बाटोमा श हुरूबाट हा ो रक्षा गनर्का लािग राजासगँ सनेा वा घोडचढीहरू माग् न म लजाएँ
िकनिक हामीले राजालाई भनकेा िथयौं, 'हा ा परमशे् वरको खोजी गन सबमैािथ सदाको लािग उहाँको हात रहकेो हुन्छ, तर
उहाँलाई त्याग् नहेरू सबमैािथ उहाँको श र ोध पछर् ।' 23 त्यसलैे यस िवषयमा हामीले उपवास बस् यौं, र परमशे् वरको
खोजी गर् यौं, अिन हामीले उहाँलाई िबन्ती चढायौं । 24 त्यसपिछ मलैे पजुारीय अिधकारीहरूबाट बा जना मािनस छानें:
शरेिबयाह र जशब्याह अिन ितनीहरूका दस जना दाजभुाइ िथए । 25 राजा, ितनका सल्लाहकारहरू र अिधकारीहरू अिन सारा
इ ाएलीले परमशे् वरको म न्दरको लािग िस ैंमा िदएका चाँदी, सनु, िचजहरू र भटेीहरू मलैे ितनीहरूका िन म्त तौलें । 26 मलैे
ितनीहरूका हातमा बाइस हजार िकलो चाँदी, चौितस सय िकलो चाँदीका वस्तहुरू, चौितस सय िकलो ाम सनु, 27आठ िकलो
सनुका बाटाहरू र सनुजस्तै बहुमलू्य काँसाका दईुवटा भाँडा िदएँ । 28 तब मलैे ितनीहरूलाई भनें, “ितमीहरू र यी वस्तहुरू
परम भकुा िन म्त समपर्ण ग रएका छन ्। चाँदी र सनु ितमीहरूका पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरको िन म्त स्वे च्छक भटेी
हुन ्। 29 यरूशलमेमा परमशे् वरको म न्दरका कोठाहरूमा भएका पजुारीका अिधकारीहरू, लवेीहरू र प रवारका अगवुाहरूको
साम ु यी जोखरे निदएसम्म ितमीहरूले ियनको रेखदखे गरी सरुिक्षत राख् न ू ।” 30 यरूशलमेमा हा ा परमशे् वरको म न्दरमा
लजैानलाई तौ लएका ित चाँदी, सनु र वस्तहुरू पजुारीहरू र लवेीहरूले िजम् मा लएर राखे । 31 पिहलो मिहनाको बा ौं
िदनमा हामी अहावा नहरबाट यरूशलमे स्थान गर् यौं । हामीमािथ हा ा परमशे् वरको हात िथयो । उहाँले हामीलाई श ु
र बाटोमा लकेुर बसकेा लटेुराहरूको हातबाट सरुक्षा िदनभुयो । 32 यसरी हामी यरूशलमे वशे गर् यौं, र त्यहाँ ितन िदन
बस्यौं। 33 तब चौथो िदनमा चाँदी, सनु र वस्तहुरू तौलरे हा ा परमशे् वरको घरमा उ रयाह पजुारीका छोरा मरेमोत र ितनको
साथमा भएका पीनहासका छोरा एलाजार, यशअूका छोरा योजाबाद, लवेी िबन् नईूका छोरा नोअिदया हातमा िजम्मा लगाइयो
। 34 हरेक कुराको सङ्ख्या र तौल जाँच ग रयो । त्यस बलेा सबै कुराको तौल लखेरे रा खयो । 35 िनवार्सन अथार्त ्कैदबाट
फकर आएकाहरूले इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त होमब लहरू चढाए । ितनीहरूले सारा इ ाएलीका िन म्त बा वटा साँढ,े
पापब लको रूपमा छयानब्बवेटा भडेा, सतह रवटा थमुा र बा वटा बोका चढाए । यी सबै परम भकुा िन म्त होमब ल िथए
। 36 तब ितनीहरूले य ू े टस नदीपा रको ान्तमा बस् ने राजाका उच् च अिधकारीहरू र गभनर्रहरूलाई राजाको आदशे िदए,
अिन ितनीहरूले मािनसहरू र परमशे् वरको म न्दरलाई मदत गरे ।

9
1 जब यी कुराहरू भए तब अिधकारीहरू मकहाँ आए र भन,े “इ ाएलका मािनसहरू, पजुारीहरू र लवेीहरूले अन्य दशेमा

बस् ने जाितहरू अथार्त ्कनानी, िह ी, प रज् जी, यबसूी, अम्मोनी, मोआबी, िम ी र एमोरीहरू अिन ितनीहरूका िघनलाग्दा
कुराहरूदे ख आफैलाई अलग गरेका छैनन ्। 2 िकनिक ितनीहरूले उनीहरूका केही छोराछोरीिसत िवहवेा गरेका छन ्र अरू
दशेका जाितहरूिसत पिव जाितलाई िमसाएका छन,् अिन अिधकारीहरू र अगवुाहरूले नै पिहले यस्तो अिवश् वासको काम
गरेका छन ्।” 3 जब मलैे यो सनुें तब मलैे मरेो लगुा र खास्टो च्यातें अिन मरेो िशरको कपाल र दा ी उखलेें र दःु खत भई
बसें । 4 साँझको ब लदान चढाउने समयसम्म नै म बिसरहदँा यस अिवश् वासयोग्य कामको बारेमा इ ाएलका परमशे् वरको
वचनदे ख डराउने सबै जना मकहाँ भलेा भए । 5 तर साँझको ब लदानको समयमा आफ् नो च्याितएकै लगुा र खास्टोमा िवन
भएकै अवस्थामा म उठें, र घ ुडँा टेकें अिन परम भु मरेा परमशे् वर हुनभुएितर आफ्ना हात फैलाएँ । 6 मलैे भन,े “हे मरेा
परमशे् वर, मरेो अनहुार तपाईंकहाँ उठाउन म ल ज् जत र अयोग् य भएको छु, िकनिक हा ा अपराध हा ा िशरमािथ पगुकेा छन,्
र हा ा दोष स्वगर्सम्मै पगुकेा छन ्। 7 हा ा पखुार्हरूको समयदे ख अिहलसेम्म हामी ठुलो दोषमा छौं । हा ा अपराधहरूको
कारणले हामी, हा ा राजाहरू, हा ा पजुारीहरूलाई यस ससंारका राजाहरूका हातमा, तरवारको धारमा, िनवार्सनमा, लटु र
बइेज् जतको लािग स ु म्पिदयो जस्तो आज हामी छौं । 8 तरै पिन अब परम भु हा ा परमशे् वरले केही जीिवत रहकेाहरूलाई
हामीकहाँ िदएर र आफ्नो पिव स्थानमा सरुिक्षत ठाउँ िदएर हामीलाई छोटो समयको लािग भए पिन कृपा दखेाउनभुएको छ
। हा ा आखँा खोल्न र हा ो दासत्वमा हामीलाई थोरै राहत िदन परमशे् वरले यसो गन ुर्भयो । 9 हामी दासहरू हौं, तर हा ा
परमशे् वरले हामीलाई िबसर्नभुएको छैन, तर हामीसम्म करारको िवश् वासनीयता फैलाउनभुएको छ । हामीले हा ा परमशे् वरको
म न्दर पनुिनर्मार्ण गनर् सकौं र यसका भग् नावशषेहरूलाई उठाउन सकौं भनरे हामीलाई नयाँ श दान गनर् उहाँले फारसका
राजाको द ृ ष् टमा यसो गन ुर्भएको छ । उहाँले हामीलाई यहूदा र यरूशलमेमा सरुक्षाको पखार्ल िदनलाई उहाँले यसो गन ुर्भयो ।
10 तर अब हे हा ा परमशे् वर, यसपिछ हामी के भन् न सक् छौं र ? हामीले तपाईंका आज्ञाहरू भलुकेा छौं । 11 ती आज्ञाहरू
जनु तपाईंले आफ्ना सवेक अगमव ाहरूलाई तपाईंले भनरे िदनभुयो, “ितमीहरू जनु दशे अिधकार गनर् लाग्दछैौ, त्यो अशु
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दशे हो । त्यस दशेका जाितहरूका िघनलाग्दा कुराहरूले यो दशे दिूषत भएको छ । ितनीहरूले यसको एउटा कुनादे ख अक
कुनासम्म अशु ताले भरेका छन ्। 12 त्यसलैे अब आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन ू । ितनीहरूका छोरीहरू
आफ् ना छोराहरूका लािग न लन,ू र ितनीहरूका जारी शा न्त र भलाइको खोजी नगन ूर्, जसको कारणले ितमीहरू ब लया
हुनछेौ, र त्यस दशेका असल थोकहरूको उपभोग गनछौ अिन ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीका लािग सदाको लािग यो दशे
अिधकार गनछौ ।” 13 तापिन हा ो दषु् ट अभ्यास र हा ो ठुलो दोषको कारणले हामीमािथ हरेक कुरा आइपरे पिन तपाईं हा ा
परमशे् वरले हामीलाई हा ा अपराधअनसुार कम दण्ड िदनभुएको छ र हामीलाई बाँचकेाहरू छाड्नभुएको छ, 14 हामीले फे र
तपाईंका आज्ञाहरू भङ्ग गनर् र यी िघनलाग्दा जाितहरूिसत िमि त िववाह गनर् हुन् छ र ? के तपाईं ोिधत भएर कोही पिन
नरहने गरी हामीलाई िनिमट् यान् न पान ुर्हुन् न र ? 15 हे इ ाएलका परम भु परमशे् वर, तपाईं धम हुनहुुन्छ, िकनिक आजको
िदनसम्म हामी केही बाँचकेाहरू अझै छौं । हा ो दोषको कारणले कोही पिन तपाईंको साम ु खडा हुन नसक् ने भए तापिन हामी
हा ा दोषमा तपाईंको साम ु छौं ।

10
1 ए ाले ाथर्ना गदार् र पाप स्वीकार गदर् ितनी रोए र परमशे् वरको म न्दरको साम ु घोप्टो परे । इ ाएली परुुष, स् ी

र बालब लकाको एउटा ठुलो भलेा ितनीकहाँ जम्मा भए िकनिक मािनसहरू धरुुधरुु रुँदै िथए । 2 एलामका प रवारका
यहीएलका छोरा शकन्याहले ए ालाई भन,े “हामी हा ा परमशे् वर ित अिवश् वासी भएका छौं, र हामीले अन्य दशेका
िवदशेी स् ीहरूिसत िववाह गरेका छौं । तर यसको बाबजतु पिन इ ाएलको लािग अझै आशा छ । 3 त्यसलैे अब भकुा
िनदशनहरू र हा ा परमशे् वरका आज्ञाहरूदे ख डराउनहेरूका िनदशनहरूअनसुार सबै स् ी र ितनीहरूका छोराछोरीलाई पठाउन
हा ा परमशे् वरिसत करार बाँधौं, र यो काम वस्थाअनसुार ग रयोस ्। 4 उठ्नहुोस,् िकनिक यो काम तपाईंले गन ुर्पन हुन्छ र
हामी तपाईंिसत छौं । ब लयो हुनहुोस ्र यो काम गन ुर्होस ्।” 5 त्यसलैे ए ा उठे, र पजुारीका अिधकारीहरू, लवेीहरू र सारा
इ ाएलीहरूलाई यसरी नै ितज्ञा गनर् लगाए । ितनीहरू सबलैे गम्भीर शपथ खाए । 6 तब ए ा परम भकुो म न् दरको सामबुाट
उठेर एल्यासीबका छोरा यहेोहानानको कोठामा गए । ितनले कुनै रोटी खाएनन,् न त पानी िपए िकनिक ितनी िनवार्सनबाट
फककाहरूको िवश् वासत्यागको लािग शोक गद िथए । 7 ितनीहरूले िनवार्सनबाट फकर यहूदा र यरूशलमेमा आएर बसकेा
सबै मािनसलाई यरूशलमेमा भलेा हुन समाचार पठाए । 8अिधकारीहरू र धमर्-गरुुहरूका िनदशनमतुािबक ितन िदनमा नआउने
कुनै पिन को सारा सम्पि जफत ग रने र िनवार्सनबाट फकर आएका मािनसहरूको ठुलो सभाबाट बिहष्कार ग रने भयो
। 9 त्यसलैे यहूदा र बने्यामीनका सारा मािनस ितन िदनमा यरूशलमेमा भलेा भए । यो नवौं मिहनामा र उक् त मिहनाको बा ौं
िदनमा भएको िथयो । सारा मािनस परमशे् वरको म न्दरको सामनु् ने चोकमा खडा भए, र वचन र व ृ ष् टको कारणले थरथर
काँपे । 10 पजुारी ए ा खडा भए र भन,े “ितमीहरू आफैले अपराध गरेका छौ । इ ाएलको पापलाई बढाउलाई ितमीहरू
िवदशेी स् ीहरूिसत बस्यौ । 11 तर अब आफ् ना पखुार्हरूका परम भु परमशे् वरलाई शसंा दओे, र उहाँको इच्छाअनसुार
गर । यस दशेका मािनसहरू र िवदशेी स् ीहरूबाट अलग रहो ।” 12 सारा समदुायले ठुलो सोरमा जवाफ िदए, “तपाईंले
भन् नभुएझैं हामी गनछौं । 13 य िप, मािनसहरू धरैे छन,् र यो पानी पन समय हो । बािहर खडा हुन हामीिसत ताकत
छैन, र यो केवल एक वा दईु िदनको काम होइन, िकनिक हामीले यस िवषयमा घोर अपराध गरेका छौं । 14 त्यसलैे हा ा
अिधकारीहरूले सारा समदुायको ितिनिधत्व गरून ् । हामीबाट हा ा परमशे् वरको ोध नहटेसम्म हा ा सहरहरूमा िवदशेी
स् ीहरूलाई बस् न िदएकाहरू सहरका सबै धमर्-गरुु र सहरका न्यायकतार्हरू ारा तोिकएको समयमा आऊन ्।” 15 असाहलेका
छोरा जोनाथन र ितक्भाका छोरा याजयाहले यसको िवरोध गरे, र मशलु्लाम र लवेी सब्बतलैे ितनीहरूलाई समथर्न गरे ।
16 यसलैे िनवार्सनबाट फकर आएकाहरूले सझुावअनसुार गरे । पजुारी ए ाले नाउँ दतार् भएअनसुार आ-आफ्नो प रवारका
अगवुाहरूको छनोट गरे, र ितनीहरूले दसौं मिहनाको पिहलो िदनसम्म यस िवषयमा जाँच गरे । 17 पिहलो मिहनाको पिहलो
िदनसम्ममा ितनीहरूले कुन-कुन मािनसहरू िवदशेी स् ीहरूिसत बसकेा िथए भनी प ा लगाए । 18 िवदशेी स् ीहरूलाई
िववाह गन पजुारी प रवारहरूका ियनै हुन:् योसादाकका छोरा यशेअू र ितनका दाजभुाइका: मासयेाह, एलीएजर, यारीब र
गदल् याह िथए । 19 त्यसलैे ितनीहरूले आ-आफ् ना पत् नीहरूलाई त् यािगिदने िनधो गरे । ितनीहरू दोषी भएका हुनाले ितनीहरूले
दोषब लको रूपमा आफ् ना बगालबाट एउटा भडेा पिन ल् याए । 20 इम् मरेका प रवारका: हनानी र जबिदयाह । 21 हारीमका
प रवारका: मासयेाह, ए लया, शमायाह, यहीएल र उ ज् जयाह । 22 पशहूरका प रवारका: एल् योएन,ै मासयेाह, इश् माएल,
नतनले, योजाबाद र एलासा । 23 लवेीहरूमा: योजाबाद, िशमी, केलायाह अथार्त ्कलीता, पतिहयाह, यहूदा र एलीएजर ।
24 गायकहरूमा: एल् यासीब । ारपालहरूमा: शल् लमू, तलेमे र ऊरी । 25 अिन अरू इ ाएलीहरूमा- परोशका प रवारका:
रम् याह, ियज् याह, म ल् कयाह, िमयामीन, एलाजार, म ल् कयाह र बनायाह । 26 एलामका प रवारका: म न् याह, जक रया,
यहीएल, अब् दी, यरेमोत र ए लया । 27 ज ूका प रवारका: एल् योएन,ै एल् यासीब, म न् याह, यरेमोत, जाबाद र अजीजा
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ज ूका प रवारका: एल् योएन,ै एल् यासीब, म न् याह, यरेमोत, जाबाद र अजीजा । 28 बबेकैा प रवारका: यहेोहानान,
हनन् याह, जब् बै र अत् लै । 29 बानीका प रवारका: मशलु् लाम, मल् लकू, अदायाह, याशबू, शाल र यरेमोत । 30 पहत-
मोआबका प रवारका: अदना, केलाल, बनायाह, मासयेाह, म न् याह, बजलले, िबन् नईू र मनश् शे । 31 हारीमका प रवारका:
एलीएजर, ियिशयाह, म ल् कयाह, शमायाह, िशमओेन, 32 बने् यामीन, मल् लकू र शमरयाह । 33 हाशमूका प रवारका: म न,ै
म ता, जाबाद, एलीपलेते, यरेेम,ै मनश् शे र िशमी । 34 बानीका प रवारका: माद,ै अ ाम, ऊएल, 35 बनायाह, बदेयाह,
कलहूी, 36 भन् याह, मरेमोत, एल् यासीब, 37 म न् याह, म नै र यास ू । 38 िबन् नईूका प रवारका: िशमी, 39 शलेमे् याह,
नातान, अदायाह, 40 मक् नादब,ै शाश,ै शारै, 41 अ ले, शलेमे् याह, शमरयाह, 42 शल् लमू, अमयार्ह र योसफे । 43 नबेोका
प रवारका: यीएल, मि त् याह, जाबाद, जबीना, य ै, योएल, र बनायाह । 44 यी सबलैे िवदशेी स् ीहरूलाई िववाह गरेका
िथए, र ितनीहरूमध्ये कसलैे छोराछोरीसमते जन्माएका िथए ।
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नहमे्याहको पसु्तक
1 हकल्याहका छोरा नहमे्याहका वचनहरूः िबसौँ वषर्को िकसलवे मिहनामा म शशूनको िकल्लामा छदँा, 2 मरेा

दाजहुरूमध्यकेा एक जना अथार्त ्हनानी यहूदाबाट केही मािनसहरूसगँै आए, र मलैे त्यहाँ बाँकी रहकेा यहूदीहरू र यरूशलमेको
िवषयमा सोधपछु गरेँ । 3 ितनीहरूले मलाई भन,े “िनवार्सनबाट बाँचरे आएकाहरू जो ान्तमा छन,् ितनीहरू ठुलो कष् ट र
अपमानमा छन,् िकनिक यरूशलमेको पखार्ल भत्काइएको छ, र यसका मलु ढोकाहरूमा आगो लगाइएका छन ्।” 4 मलैे यी
वचन सनु् ने िबि कै म बसरे रोएँ, अिन कैयौँ िदनसम्म स्वगर्का परमशे् वरको साम ु म शोक गद, उपवास बस्दै र ाथर्ना गद बसे ँ ।
5 तब मलैे भने,ँ “तपाईं स्वगर्का परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ, जो महान ्र भययोग्य हुनहुुन्छ । तपाईंलाई मे गनहरू र तपाईंका
आज्ञाहरू मान् नहेरू ित करार परुा गन ुर्हुन्छ र तपाईंको अचकु मे दखेाउनहुुन्छ । 6 अब तपाईंका दासहरू अथार्त ्इ ाएलका
मािनसहरूका िन म्त तपाईंका दास मलैे िदन ितिदन गन मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस,् र तपाईंका आखँा खोल्नहुोस ्। तपाईंको िवरु मा
हामी सबै इ ाएलीले गरेका पाप म स्वीकार गद छु । म र मरेा िपताको घराना दवुलै े पाप गरेका छन ् । 7 हामीले तपाईंको
िवरु मा दषु् ट काम गरेका छौ,ँ र तपाईंले आफ्ना दास मोशालाई िदनभुएका आज्ञाहरू, िविधिवधानहरु र िनयमहरू पालन गरेका
छैनौँ । 8 कृपा गरी आफ्ना दास मोशालाई तपाईंले आज्ञा िदनभुएको वचन स्मरण गन ुर्होस,् 'ितमीहरू अिवश् वासयोग्य भयौ भने
म ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा िततर-िबतर पा रिदने छु, 9 तर ितमीहरू मकहाँ फकर मरेा आज्ञाहरूलाई प ाई
पालन गर् यौ भने ितमीहरूका मािनसहरू आकाशका कुना-कुनासम्म िततर-िबतर भए तापिन म ितनीहरूलाई त्यहाँबाट जम्मा
गन छु, र मरेो नाउँ राख् न मलैे चनुकेो ठाउँमा ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउने छु ।' 10 ितनीहरू तपाईंका दासहरू हुन,् र तपाईंका
मािनसहरू हुन,् जसलाई तपाईंले आफ्नो महान ्श र श शाली हातले छुटकारा िदनभुएको छ । 11 हे परम भ,ु म िबन्ती
गछुर्, िक तपाईंको नाउकँो आदर गन तपाईंका दास र तपाईंका दासहरूको ाथर्ना सनु् नहुोस ्। आज तपाईंको दासलाई सफलता
िदनहुोस,् र यस मािनसको द ृ ष् टमा उसलाई कृपा दखेाउनहुोस ्।” म राजाको म ट याउने को रूपमा काम गथं ।

2
1 राजा अतार्सास्तको िबसौँ वषर्को नीसान मिहनामा उहाँले दाखम रोज्नभुयो, र मलैे दाखम लई राजालाई ट याएँ । म

उहाँको उप स्थितमा पिहले किहल्यै यस्तो उदास भएको िथइन ँ । 2 त्यसलैे राजाले मलाई सोध् नभुयो, “ित ो अनसुार िकन यित
उदास छ ? ितमी िबरामीजस्तो त दे खदँनैौँ । यो दयको उदासी हुनपुछर् ।” तब म सार् है डराएँ । 3 मलैे राजालाई भने,ँ “राजा
सदासवर्दै अमर रहून!् मरेो अनसुार िकन उदास नहुने त ? मरेा िपता-पखुार्हरूका िचहान भएको सहर भग् नावशषेमा प रणत
भएको छ, र यसका मलू ढोकाहरू आगोले नष् ट पारेका छन ्।” 4 तब राजाले मलाई भन् नभुयो, “मलैे के गरेको ितमी चाहन्छौ
?” त्यसलैे मलै े स्वगर्का परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाएँ । 5 मलैे राजालाई जवाफ िदएँ, “राजालाई असल लाग्यो भन,े र हजरुका
दासले हजरुको द ृ ष् टमा रा ै गरेको छ भने हजरुले मलाई मरेा िपता-पखुार्हरूका िचहान भए सहर यहूदा पठाउन सक् नहुुन्छ तािक
मलैे यसको पनुिनर्मार्ण गनर् सकँू ।” 6 राजाले मलाई जवाफ िदनभुयो (रानी पिन उहाँकै छेउमा बिसरहनभुएको िथयो), “ितमी
किहलसेम्म टािढन्छौ र ितमी किहले फकर् ने छौ ?” मलैे राजालाई िमित िददँा राजा मलाई पठाउन खसुी हुनभुयो । 7 तब मलैे
राजालाई भने,ँ “राजालाई खसुी लागे य ू े टस पा रको ान्तका राज्यपालहरूका लािग मलाई िच ीहरू पठाइऊन ्तािक म
यहूदा जाँदा ितनीहरूले मलाई ितनीहरूका इलाकाहरू भएर जान अनमुित दऊेन ्। 8 राजाको जङ्गलको िजम्मावाल आसापको
लािग पिन एउटा िच ी होस,् तािक म न्दरिसत गाँिसएको िकल्लाका मलू ढोकाहरू, सहरको पखार्ल र म बस् ने घरका लािग
स रीहरू बनाउन ितनले मलाई मढुाहरू जटुाइदऊेन ्।” परमशे् वरको असल हात ममािथ भएकोले राजाले मरेो अनरुोध स्वीकार
गन ुर्भयो । 9 म य ू े टस पा रको ान्तका राज्यपालहरूकहाँ आइपगुे,ँ र ितनीहरूलाई राजाका िच ीहरू िदएँ । राजाले मसगँै
सनेाका अिधकृतहरू र घोडचढीहरू पठाएका िथए । 10कसलैे इ ाएलीहरूलाई मदत गनर् खोज्दै छ भनी जब होरोनी सन्बलत
र अम्मोनी अिधकारी तोिबयाले यो सनु,े ितनीहरू िनकै बखेसुी भए । 11 यसरी म यरूशलमे आइपगुे,ँ र त्यहाँ िदन रहे ँ । 12 म
र केही मािनसहरू रातमा उ ौँ । यरूशलमेको िन म्त परमशे् वरले मरेो दयमा हा लिदनभुएको बोझबारे मलैे कसलैाई बताइन ँ ।
म चिढरहकेो पशबुाहके त्यहाँ अरू कुनै पश ु िथएन । 13 म राित बेसँी ढोका भएर बािहर िनस्कँे, अिन यरूशलमेका पखार्लहरू
भत्केका र मलू ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको िनरीक्षण गद म फोहोर ढोका रा स्यालको पोखरीितर गएँ । 14 त्यसपिछ म
फुहारा ढोका र राजाको तलाउमा गएँ । त्यो ठाउँ यित सानो िथयो िक म चिढरहको पशु जानलाई ठाउँ नै पगुने । 15 त्यसलैे
त्यस रात म उपत्यका भएर गएँ, र पखार्लको िनरीक्षण गरे,ँ अिन म फकर बेसँी ढोकाबाट िभ वशे गरेँ । यसरी म फिकर् एँ ।
16 म कहाँ गएँ र मलैे के गरेँ भन् ने बारेमा शासकहरूलाई थाहै भएन, र यित बलेासम्म मलैे यहूदीहरूलाई पिन भनकेो िथइन,ँ
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न पजुारीहरू, न ित ष् ठत मािनसहरू, न शासकहरू, न त काम गन बाँकी मािनसहरूलाई भनकेो िथएँ । 17 मलैे ितनीहरूलाई
भने,ँ “हामी कस्तो सङ्कष् टमा छौ,ँ यरूशलमे कसरी भग् नावशषेमा प रणत भएको छ र यसका मलू ढोकाहरू आगोले नष् ट
पा रएको छ भनी ितमीहरूले दखेकेा छौ । आओ, हामी फे र अपमािनत नहोऔ ँ भनरे यरूशलमेको पखार्ल पनुिनर्मार्ण गरौँ
।” 18 मरेा परमशे् वरको असल हात ममािथ र राजाले मलाई भन् नभुएका वचनहरूमािथ िथयो भनी मलैे ितनीहरूलाई बताएँ ।
ितनीहरूले भन,े “उठौ,ँ र िनमार्ण गरौँ ।” त्यसलैे असल कामको लािग ितनीहरूले आ-आफ्ना हात मजबतु पारे । 19 तर जब
होरोनी सन्बलत, अम्मोनी अिधकारी तोिबया र अरबी गशेमेले यो कुरा सनुे ितनीहरूले हामीलाई खसी गरे र िगल्ला गरेर भन,े
“ितमीहरू के गद छौ ? के ितमीहरू राजाको िवरु मा िव ोह गद छौ ?” 20 तब मलैे ितनीहरूलाई जवाफ िदएँ, “स्वगर्का
परमशे् वरल हामीलाई सफलता िदनहुुने छ । हामी उहाँका दासहरू हौ,ँ अिन हामी उठ्ने छौँ र िनमार्णको काम गन छौँ । तर
यरूशलमेमा ितमीहरूको कुनै िहस्सा, कुनै हक र कुनै ऐितहािसक दाबी छैन ।”

3
1 तब धान पजुारी एल्यासीब आफ्ना सङ्गी पजुारीहरूिसत उठे, र ितनीहरूले भडेा ढोका बनाए । ितनीहरूले यसलाई

अपर्ण गरी यसका ढोकाहरू बनाए । ितनीहरूले यसलाई सयको बजुार् र हननलेको बजुार्सम्मै अपर्ण गरे । 2 ितनीपिछ यरीहोका
मािनसहरूले काम गरे, र ितनीहरूपिछ इ ीका छोरा जक् कूरले काम गरे । 3 हस्सनेनाका छोराहरूले माछा ढोका बनाए ।
ितनीहरूले यसका लािग स रीहरू बनाई यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । 4 मरेमोतले अक भाग ममर्त
गरे । ितनी उ रयाहका छोर, हक् कोसका नाित िथए । ितनीहरूपिछ मशलु्लामले अक भाग ममर्त गरे । ितनी बरेेक्याहका
छोर, मशजेबेलेका नाित िथए । ितनीहरूपिछ सादोकले ममर्तको काम गरे । ितनी बानाका छोरा िथए । 5 ितनीहरूपिछ
तकोका बािसन्दाहरूले ममर्त गरे, तर ितनीहरूका नाइकेहरू ारा आज्ञा ग रएको काम गनर् ितनीहरूका अगवुाहरूले इन्कार गरे
। 6 पसहेका छोरा योयादा र बसोदयाहका छोरा मशलु्लामले परुानो ढोका ममर्त गरे । ितनीहरूले यसका लािग स रीहरू, यसका
ारहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । 7 ितनीहरूपिछ िगबोनी मलत्याह र मरेोनोती यादान जो गोिबन र िमस्पाका मािनसहरू

िथए, ितनीहरूले य ू े टस नदीपा रको ान्तका राज्यपाल बस् ने ठाउँ ममर्त गरे । 8 ितनीपिछ एक जना सनुार हरयाहका छोरा
उज् जीएलले ममर्त गरे, र ितनीपिछ अ र बनाउने हनन्याहले ममर्त गरे । ितनीहरूले चौडा ढोकासम्म यरूशलमेको पनुिनर्मार्ण
गरे । 9 ितनीहरूपिछ हूरका छोरा रपायाहले ममर्त गरे । ितनी यरूशलमेको आधा िजल्लाका शासक िथए । 10 ितनीहरूपिछ
हरूमापका छोरा यदायाहले आफ्नो घरिसत जोिडएको भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ हशबन्याहका छोरा ह ूशले ममर्त गरे ।
11 हारीमका छोरा म ल्कयाह र पहत-मोआबका छोरा हश्शबूले भ ीको बजुार्समते अक भाग ममर्त गरे । 12 ितनीहरूपिछ
यरूशलमेको आधा िजल्लाका शासक हल्लोहशेका छोरा शल्लमूले आफ्ना छोरीहरूिसत िमलरे ममर्त गरे । 13 हाननू र
जानोहका बािसन्दाहरूले बेसँी ढोका ममर्त गरे । ितनीहरूले यसको पनुिनर्मार्ण गरी यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू
बनाए । ितनीहरूले फोहोर ढोकासम्म एक हजार हात लामो पखार्ल ममर्त गरे । 14 बथे-हके् केरेम िजल्लाका शासक रेकाबका
छोरा म ल्कयाहले फोहोर ढोका ममर्त गरे । ितनले यसका ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । 15 िमस्पा िजल्लाका
शासक कोल-होजकेा छोरा शल्लनूले फुहारा ढोका ममर्त गरे । ितनले यसको िनमार्ण गरी यसमािथ छाना लगाए, र यसका
ढोकाहरू, छे स्कनीहरू र आग्लाहरू बनाए । ितनले राजाको बगैचँानरे भएको िसलोआमको तलाउको पखार्लसाथै दाऊदको
सहरबाट ओलर्ने खटु ्िकलाहरूसम्मै पनुिनर्मार्ण गरे । 16 बथे-सरको आधा िजल्लाका शासक अज्बकूका छोरा नहमे्याहले
दाऊदको िचहानको सामनु् ने भाग, कृि म तलाउ र वीरहरूको घरसम्म ममर्त गरे । 17 ितनीपिछ बानीका छोरा रेहूमलगायत
लवेीहरूले ममर्त गरे, ितनीपिछ कीलाहको आधा िजल्लाका शासक हशब्याहले आफ्नो िजल्लाको ममर्त गरे । 18 ितनीपिछ
कीलाहको आधा िजल्लाका शासक हनेादादका छोरा िबन् नईूलगायत ितनीहरूका जनताले ममर्त गरे । 19 ितनीपिछ िमस्पाका
शासक यशेअूका छोरा एसरेले अक भाग ममर्त गरे जनु पखार्लको कुनामा हितयारखानाको िभरालोको सामनु् नकेो भाग िथयो ।
20 ितनीपिछ जब्बकैा छोरा बारूकले समिपर्त भएर अक भाग अथार्त ् धान पजुारी एल्यासीबको घरको ढोकाको पखार्लको
कुनासम्म ममर्त गरे । 21 ितनीपिछ उ रयाहका चोरा, हक् कोसका नाित मरेमोतले अक भाग अथार्त ् एल्यासीबको घरको
कुनादे ख ितनको घरको कुनासम्म ममर्त गरे । 22 ितनीपिछ पजुारीहरू, यरूशलमे व रप रको क्षे का मािनसहरूले ममर्त गरे
। 23 ितनीहरूपिछ बने्यामीन र हश्शबूले ितनीहरूको आफ्नै घरको सामनु् नकेो भाग ममर्त गरे । ितनीहरूपिछ मासयेाहका
छोरा, हनिनयाका नाित अजयार्हले आफ्नै घरको छेउ ममर्त गरे । 24 ितनीपिछ हनेादादका छोरा िबन् नईूले अक भाग अथार्त ्
अजयार्हको घरदे ख पखार्लको कुनासम्म ममर्त गरे । 25 उज् जकैा छोरा पालालले कोण र रक्षकहरूका चोकनरेको मािथल्लो
महलदे ख बािहर िनस्केको बजुार्को सामनु् ने ममर्त गरे । 26 ओफेलमा बिसरहकेा म न्दरका सवेकहरूले पवूर्मा अव स्थत पानी
ढोका र बािहर िनस्केको बजुार्को सामनु् नकेो ठाउँसम्म ममर्त गरे । 27 ितनीपिछ तकोका बािसन्दाहरूले अक भाग अथार्त ्
बािहर िनस्केको ठुलो बजुार्द े ख ओफेलको पखार्लसम्मको भाग ममर्त गरे । 28 पजुारीहरूले अश् व ढोकामािथ आ-आफ्नो
घरको सामनु् ने ममर्त गरे । 29 ितनीहरूपिछ इम्मरेका छोरा सादोकले आफ्नै घरको सामकुो भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ ारपाल
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शकन्याहका छोरा शमायाहले पवू ढोका ममर्त गरे । 30 ितनीपिछ शलेमे्याहका छोरा हनन्याह र सालापका जन्तरे सन्तान
हाननूले अक भाग ममर्त गरे । ितनीपिछ बरेेक्याहका छोरा मशलु्लामले आफ्नो बासस्थानको साम ु ममर्त गरे । 31 ितनीपिछ
एक जना सनुार म ल्कयाहले िनरीक्षण ढोका सामनु् नकेो, म न्दरका सवेकहरू र ापारीहरूको घरसम्म र कुनाको मािथप को
कोठासम्म ममर्त गरे । 32 सनुारहरू र ापारीहरूले कुनाको मािथप को कोठा र भडेा ढोकाको िबच भाग ममर्त गरे ।

4
1 हामीले पखार्ल िनमार्ण ग ररहकेा िथयौँ भनी जब सन्बलतले सनुे ितनी डाहले जले र अत्यन्तै ोिधत भए, अिन

यहूदीहरूको खसी गरे । 2 ितनका दाजभुाइहरू र साम रयाका सनेाको उप स्थितमा ितनले भन,े “यी िनबर्ल यहूदीहरू के गद
छन ?् के ितनीहरू आफैले सहरको पनुस्थार्पना गन छन ?् के ितनीहरूले ब लदानहरू चढाउने छन ?् के ितनीहरूले एकै िदनमा
काम सक् ने छन ्? ती ज लसकेका किसङ्गरको थु ोबाट के ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई पनुज िवत पानर् सक्छन ्? 3 ितनीसगँै
भएका अम्मोनी तोिबयाले भन,े “ितनीहरूले िनमार्ण गरेरहकेो वस्तमुा एउटा फ्याउरो च ो भने पिन ितनीहरूको पखार्ल भत्कने
छ!” 4 हे हा ा परमशे् वर, सनु् नहुोस,् िकनिक हामीलाई अपमान ग रएको छ । ितनीहरूका िगल्ला ितनीहरूकै िशरमािथ
फकार्इिदनहुोस,् र ितनीहरू कैदीहरूको दशेमा लटुका माल बननू ् । 5 तपाईंको सामबुाट ितनीहरूको अपराध नढाक् नहुोस,् र
ितनीहरूको पाप नमे टिदनहुोस,् िकनिक ितनीहरूले िनमार्णकतार्हरूलाई रस उठाएका छन ्। 6 यसरी हामीले आधा उचासम्म
सबै पखार्ल िनमार्ण गर् यौ,ँ िकनिक मािनसहरूमा काम गन इच्छा िथयो । 7 तर यरूशलमेका पखार्लहरू ममर्त गन काम
अगािड बिढरहकेो िथयो र पखार्लमा भ त्कएका भागहरू टा लदँै िथए भनी जब सन्बलत, तोिबया, अरबीहरू, अम्मोनीहरू
र अश्दोदीहरूले सनुे ितनीहरू रसले आगो भए । 8 ितनीहरू सबै िमलरे ष न् रच,े र ितनीहरू यरूशलमेको िवरु मा र
यसमा म उत्पन् न गनर् आए । 9 तर हामीले हा ा परमशे् वरलाई ाथर्ना चढायौ,ँ र ितनीहरूको धम्कीको कारणले िदनरात
ितनीहरूको िवरु मा सरुक्षा िदने पहरेदार राख्यौँ । 10 तब यहूदाका मािनसहरूले भन,े “भारी बोक् नहेरूको ताकत घट्दै छ ।
किसङ्गरहरू थु ै छन,् र हामी पखार्ल पनुिनर्मार्ण गनर् सक्दनैौँ ।” 11 हा ा श हुरूले भन,े “ितनीहरूले थाहा पाउनअुिग र
ितनीहरूले दखे् नअुिग ितनीहरूका िबचमा आएर ितनीहरूलाई मारी काम रोिकिदन्छौँ ।” 12 त्यस बलेा ितनीहरूको निजक बस् ने
यहूदीहरू सबै िदशाबाट आएर ितनीहरूले हा ो िवरु मा रचकेा ष न् हरूको बारेमा चतेाउनी िददँ ै हामीलाई दस पटक बताए
। 13 त्यसलैे मलै े खलु्ला क्षे हरूमा पखार्लका सबभैन्दा तल्लो भ-ूभागहरूमा मािनसहरूलाई बसाएँ । मलैे हरेक प रवारलाई
आ-आफ्ना तरवार, भाला र धनबुार्ण लएर बस् न लगाएँ । 14 तब मलैे हरेे,ँ र खडा भएर अिधकारीहरू, शासकहरू र बाँकी
मािनसहरूलाई भने,ँ “ितनीहरूदे ख नडराओ । भलुाई सम्झनहुोस ्जो महान ् र भययोग्य हुनहुुन्छ । आ-आफ्ना प रवाहरू,
छोराछोरीहरू, पत् नीहरू र घरहरूका लािग लड्नहुोस ्।” 15 जब हामीले हा ा श हुरूका योजनाहरू थाहा पायौँ र परमशे् वरले
ितनीहरूका योजनाहरू िवफल पा रिदनभुयो भनी ितनीहरूले सनु,े हामी सबै आ-आफ्नो काम गनर् पखार्लमा फक्य ं । 16 त्यस
समयदे ख मरेा आधा सवेकहरूले केवल पखार्ल पनुिनर्मार्ण गथ भने आधा बाँकी सवेकहरू भाला, ढाल, धनबुार्ण र िझलम
लाएर बस्थे । अगवुाहरूचािह ँ यहूदाका सबै मािनसहरूको पछािड बस्थे । 17 पखार्लको िनमार्ण ग ररहकेा र भारी बोिकरहकेा
उही मजदरुहरूले पिन आ-आफैलाई सरुक्षा िदइरहकेा हुन्थे । हरेकले एउटा हातले काम गथ्य भने अक हातले आफ्नो
हितयार समाउथँ्यो । 18 हरेक िनमार्णकतार्ले आफ्नो तरवार िभरेर काम गथ्य । तरुही बजाउनचेािह ँ मरेो छेउमा बस्थ्यो
। 19 मलैे अगवुाहरू, अिधकारीहरू र बाँकी मािनसहरूलाई भन,े “काम िवशाल र बहृत ् छ, अिन हामी पखार्लमा एक-
अकार्दे ख छु एका छौँ । 20 ितमीहरूले जहाँबाट तरुही बजकेो सनु्छौ त्यहीँ भलेा हतार गर । हा ा परमशे् वर हा ो पक्षमा
लड्नहुुने छ ।” 21 यसरी हामीले काम गद िथयौँ । आधा मािनसहरूले सयू दयदे ख सयूार्स्तसम्म तरवार िभद िथए । 22 त्यस
बलेा मािनसहरूलाई मलैे यो पिन भने,ँ “रातमा हा ा लािग पहरा िदन र िदनमा काम गनर् हरेक मािनस र त्यसको सवेकले
यरूशलमेको िबचमा रात िबताओस ्।” 23 न मलै,े न मरेा दाजभुाइहरूल,े न मरेा सवेकहरूल,े न मलाई प ाउने पहरेदारहरूले
आफ्ना लगुाहरू बद ्लयौँ । पानी िपउन जाँदा पिन हरेकले आ-आफ्नो तरवार बोक्थ्यो ।

5
1 तब मािनसहरू र ितनीहरूका पत् नीहरूले आफ्ना यहूदी िम हरूका िवरु मा ठुलो आवाज उठाए । 2 त्यहाँ केही मािनसहरू

िथए जसले भन,े “हा ा छोराछोरीहरूसमते गदार् हामी धरैे छौँ । हामीले खाएर बाँच्नलाई अन् न ाप् त गरौँ ।” 3 त्यहाँ अरू केही
मािनसहरू पिन िथए जसले भन,े “अिनकालको समयमा अन् न ाप् त गनर् हामी हा ा खतेहरू, हा ा दाखबारीहरू र हा ा घरहरू
बन्धकमा राख्दै छौँ ।” 4 केहीले यसो पिन भन,े “राजालाई हा ा खतेहरू र हा ा दाखबारीहरूको कर ितनर् हामीले पसैा सापट
लएका छौँ । 5 तरै पिन हा ा शरीर हा ा दाजभुाइहरूका शरीर जस्तै हुन,् र हा ा छोराछोरीहरू ितनीहरूका छोराछोरीहरूजस्तै

हुन ् । हा ा छोराछोरीहरूलाई कमारा-कमारी बन् नको लािग बचे्न हामी बाध्य छौँ । हा ा केही छोरीहरू पिहले नै कमारी
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भइसकेका छन ्। अरू मािनसहरूले हा ा खतेहरू र हा ा दाखबारीहरू अिधकार गरेकाले हामीिसत मदत गन खबुी छैन ।”
6 जब मलैे ितनीहरूको रोदन र यी वचनहरू सनुे म सार् है रसाएँ । 7 तब मलैे यस िवषयमा सोचिवचार गरे,ँ अिन कुलीनहरू र
अिधकारीहरूलाई दोष लगाएँ । मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ “ितमीहरू हरेकले आफ्नै भाइबाट ब्याज लदँै छौ ।” मलैे ितनीहरूको
िवरु मा ठुलो भलेा गराएँ, 8 र ितनीहरूलाई भने,ँ “हामी कुलीनहरूले जाित-जाितहरूकहाँ दासत्वमा बिेचएका हा ा यहूदी
दाजभुाइहरूलाई दाम ितरी िफतार् गरेर ल्याएका छौ,ँ तर ितमीहरू आफ्ना दाजभुाइ तथा िददी-बिहनीहरू फेरी हामीलाई बचे्छौ!”
ितनीहरू स्तब्ध भए र बोल्नलाई कुनै शब्दै भएन । 9 मलैे यसो पिन भने,ँ “ितमीहरूले जे ग ररहकेा छौ, त्यो ठक होइन ।
जाित-जाितहरू अथार्त ् हा ा श हुरूका कटाक्षलाई रोक् न के ितमीहरू हा ा परमशे् वरोक डरमा चल्नपुदन र ? 10 मलै,े मरेा
दाजभुाइहरूले र मरेा सवेकहरूले ितनीहरूलाई रुिपया-ँपसैा र अन् न सापट िददँै छौँ । तर हामीले यी ऋणमा ब्याज लगाउन
रोक् नपुछर् । 11 आजकै िदन ितमीहरूले ितनीहरूबाट लएका ितनीहरूका खतेहरू, दाखबारीहरू, भ ाक्ष बारीहरू, ितनीहरूका
घरहरू, रुिपया-ँपसैाको ब्याज, अन् न, नयाँ दाखम र तले फकार्इदओे ।” 12 तब ितनीहरूले भन,े “हामीले ितनीहरूबाट
लएका िचजहरू िफतार् ग रिदने छौ,ँ र हामी ितनीहरूबाट केही माग गदनौँ । हामी तपाईंले भन् नभुएझै ँ गन छौँ ।” तब मलैे

पजुारीहरूलाई बोलाई ितनीहरूले भनअेनसुार गनर् ितनीहरूलाई शपथ खान लगाएँ । 13 मलैे आफ्नो खास्टोको गाँठो फुकाएर
भने,ँ “आफ्नो ितज्ञा परुा नगन हरेक मािनसको घर र धन-सम्पि परमशे् वरले यसरी नै फुका लदऊेन ् । त्यसलाई फुकाली
र ो बनाइयोस ्।” सबै समदुायले भन,े “आमने,” अिन ितनीहरूले परमशे् वरको स्तिुत गरे, र ितनीहरूले आ-आफूले ितज्ञा

गरेअनसुार गरे । 14 म यहूदा दशेको राज्यपाल िनय ु भएको समयदे ख अथार्त ्अतार्सास्त राजाको िबसौँ वषर्दे ख बि सौँ
वषर्सम्म, जम्माजम्मी बार् ह वषर्सम्म मलैे र मरेा दाजभुाइहरूले राज्यपालको लािग उपलब्ध गराइएको खाना खाएनौँ । 15 तर
मभन्दा अिगका राज्यपालहरूले मािनसहरूमािथ गर् हौँ बोझ लािदिदए, र ितनीहरूको दिैनक भोजनसाथै दाखम को लािग
मािनसहरूबाट चाँदीका चा लस िसक् का कर लएका िथए । ितनीहरूका सवेकहरूले पिन मािनसहरूमािथ िथचोिमचो गरे ।
तर परमशे् वरको भयको कारणले मलैे त्यसो ग रन ँ । 16 मलैे पखार्लको कामलाई पिन जारी राखे,ँ र कुनै जग्गा जिमन िकिनन,ँ
अिन मरेा सबै सवेक कामको लािग त्यहाँ जम्मा हुन्थे । 17 हा ा व रप र भएका जाित-जाितहरूबाट आउने मािनसहरूबाहके
मरेो टेबलुमा यहूदीहरू र अिधकारीहरू गरी जम्मा १५० जना हुन्थे । 18 एउटा गोरु, छवटा मोटा-मोटा भडेा र कुखरुाहरू हरेक
िदन खानलाई जटुाइनपुथ्य , र दस-दस िदनपिछ चािह ँ सबै िकिसमका दाखम चरु मा ामा जटुाइन्थ्यो । यित हुदँाहुदँ ै पिन
मलैे राज्यपालको भोजनको भ ाको माग ग रन ँ िकनिक मािनसहरूमािथ ठुलो बोझ परेको िथयो । 19 हे मरेा परमशे् वर, मलैे
यी मािनसहरूलाई गरेका सबै कामको िन म्त मरेो भलाइ सोच्नहुोस ्।

6
1 मलैे पखार्ल पनुिनर्मार्ण गरेर िसद्ध्याएको र टाल्नपुन कुनै भाग नरहकेो कुरो कुरो सन्बलत, तोिबया र अरबी गशेमेसाथै

हा ा बाँकी श हुरूले सनु,े य िप मलैे मलू ढोकाहरूका खापाहरू भने बनाइसकेको िथइन ँ । 2 सन्बलत र गशेमेले मलाई यसो
भनी खबर पठाए, “आऊ, हामी ओनोको मदैानको कतिैतर भटेघाट गरौँ ।” तर ितनीहरूले मरेो हािन गन मनसाय बनाएका
िथए । 3 मलैे यसो भनी ितनीहरूकहाँ सन्दशेवाहकहरू पठाएँ, “मलैे महान ्काम ग ररहकेोले म आउन स क्दन ँ । मलैे काम
छोडी ितमीहरूकहाँ आएर यो काम िकन रोिकने ?” 4 ितनीहरूले मकहाँ उही खबर चार पटक पठाए, र मलैे त्यके पटक
ितनीहरूलाई उही जवाफ िदएँ । 5 उसै गरी सन्बलतले पाँचौँ पटक पिन मकहाँ ितनको सवेक पठाए, जसको हातमा खो लएको
िच ी िथयो । 6 त्यहाँ यस्तो ले खएको िथयो, “जाित-जाितहरूका िबचमा यस्तो खबर पगुकेो छ र गशेमे पिन त्यही भन्छन,्
िक ितमी र यहूदीहरूले िव ोह गन योजना बनाउदँै छौ । त्यसकारण ितमीहरूले यो पखार्ल पनुिनर्मार्ण गद छौ । ितमी ितनीहरूका
राजा हुनै लागकेा छौ भनी यी खबरहरूले बताउछँन ्। 7 यरूशलमेमा ित ो बारेमा यो घोषणा गनर् ितमीहरूले अगमव ाहरू पिन
िनय ु गरेका छौ, 'यहूदामा राजा हुनहुुन्छ!' राजाले यी खबरहरू सनु् नछेन ्भनी ितमी िन श् चत हुन सक्छौ । त्यसकारण, आऊ
र एक-अकार्िसत कुराकानी गरौँ ।” 8 तब मलैे ितनीकहाँ यसो भनी खबर पठाएँ, “ितमीले भनजेस्ता कुनै पिन कुरा भएकै छैन,
िकनिक ितमीले आफ्नै दयमा ती रचकेा हौ ।” 9 ितनीहरू सबलैे हामीलाई यस्तो सोच्न लगाई भयभीत पानर् चाहन्थ,े “काम
गनर्दे ख ितनीहरूले आफ्ना हात रोक् ने छन,् र यो काम सिकने िथएन ।” तर अब हे परमशे् वर, मरेा हात मजबतु पान ुर्होस ् ।
10 म दलायाहका छोरा, महतेबलेका नाित शमायाहको घरमा गएँ, जो आफ्नै घरमा बन्दी बनाइएका िथए । ितनले भन,े “हामी
परमशे् वरको म न्दरिभ भटेौ,ँ र म न्दरका ढोकाहरू बन्द गरौँ िकनिक ितनीहरूलाई तपाईंलाई मानर् आउँदै छन ् । तपाईंलाई
मानर् ितनीहरू रातमा आउँदै छन ् ।” 11 मलैे जवाफ िदएँ, “के मजस्तो मान्छे भाग्छ र ? के मजस्तो मान्छे आफ्नै जीवन
बचाउन म न्दरिभ जान सक्छ र ? म िभ जाने छैन ँ ।” 12 परमशे् वरले ितनलाई पठाउनभुएको होइन, तर ितनी आफैले मरेो
िवरु मा अगमवाणी गरेका िथए भनी मलैे महससु गरेँ । तोिबया र सन्बलतले ितनलाई भाडामा लएका िथए । 13 ितनले भनझेै ँ
गरेर पाप गनर् र मरेो अपमान हुने गरी मरेो ख्याित िबगानर् ितनीहरूले ितनलाई भाडामा लई मलाई डराउन चाहन्थे । 14 हे मरेा
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परमशे् वर, तोिबया र सन्बलत अिन ितनीहरूले गरेका सबै कामलाई सम्झनहुोस ् । साथ,ै मलाई डराउन खोज्ने अगमवािदनी
नोअिदया र अरू बाँकी अगमव ाहरूलाई पिन सम्झनहुोस ् । 15 यसरी बाउन् न िदनपिछ एललू मिहनाको प च् चसौँ िदनमा
पखार्लको काम समाप् त भयो । 16 जब हा ा व रप र भएका हा ा सबै श ु र जाितहरूले यो सनुे ितनीहरू डराए, ितनीहरू
हतोत्सािहत भए । िकनिक हा ा परमशे् वरको मदतले यो काम ग रएको िथयो भनी ितनीहरूलाई थाहा िथयो । 17 यस बलेा
यहूदाका कुलीनहरूले तोिबयालाई धरैे िच ीहरू पठाए, र तोिबयाका िच ीहरू पिन ितनीहरूकहाँ आए । 18 िकनिक यहूदामा
कैयौँ मािनसहरू िथए जो ितनीिसत शपथ ारा बाँिधएका िथए िकनिक ितनी आराका छोरा शकन्याहका जवुाइँ िथए । ितनका
छोरा यहेोहानानले बरेेक्याहका छोरा मशलु्लामकी छोरीिसत िववाह गरेका िथए । 19 ितनीहरूले ितनका असल कायर्हरू पिन
मलाई बताए, र मरेा कामहरू ितनलाई बताइिदए ।

7
1 पखार्लको काम िस एपिछ जब मलैे ढोकाहरूलाई ितनका आ-आफ्ना ठाउँमा लगाएँ, र ारपालहरूसाथै गायक-

गाियकाहरू र लवेीहरू िनय ु ग रए, 2 मलैे मरेा भाइ हनानी र िकल्लाको िनरीक्षण गन हनानीलाई यरूशलमेमािथको िजम्मा
स ु म्पिदएँ िकनिक ितनी अरू धरैेभन्दा िवश् वासयोग्य मािनस िथए, र परमशे् वरदे ख डराउथँे । 3 मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ “घाम
चक गरी नलागसेम्म यरूशलमेका मलू ढोकाहरू नखोल्न ू । ारपालहरू पहरा बस्दा ितमीहरूले ढोकाहरू बन्दी गरी आग्ला
लगाउन ू । यरूशलमेमा बस् नहेरूबाट केही पहरादारहरूलाई पहरा बस् ने ठाउँमा र केहीलाई चािह ँ ितनीहरूका आफ्नै घरको
सामनु् ने राख् न िनय ु गन ूर् ।” 4अब सहरचािह ँफरािकलो र िवशाल िथयो, तर त्यसिभ केही मािनसहरू मा िथए, र अझसम्म
कुनै पिन घरको पनुिनर्मार्ण भएको िथएन । 5 मरेा परमशे् वरले कुलीनहरू, अिधकृतहरू र मािनसहरूलाई ितनीहरूका प रवार-
प रवार गरी नाउँ दतार् गराउनका लािग भलेा गराउन मरेो हृदयमा बोझ हा लिदनभुयो । मलैे सरुुमा फकनहरूको वशंावलीको
पसु्तक भे ाएँ जसमा यो कुरा ले खएको िथयो । 6“राजा नबकूदनसेरको िनवार्सनबाट जाने ान्तमा भएका मािनसहरू ियनै हुन ्
जसलाई ितनले बिेबलोनमा कैद गरेर लगकेा िथए । ितनीहरू यरूशलमे र यहूिदयामा आ-आफ्ना सहरहरूमा फक । 7 ितनीहरू
यरुबाबले, यशेअू, नहमे्याह, सरायाह, रेलयाह, मोदर्कै, िबल्शान, िमस्पार, िबग्व,ै रेहूम र बानाहसगँै आएका िथए । इ ाएलका
मािनसहरूको सङ्ख्या िनम् न ल खत छ । 8 परोशका प रवारका २,१७२ 9शपत् याहका प रवारका ३७२ 10आराका प रवारका
६५२ 11यशेअू र योआबका घरानाबाट पहत-मोआबका प रवारका २,८१८ 12एलामका प रवारका १,२५४ 13ज ूका प रवारका
८४५ 14 जक् कैका प रवारका ७६० 15 िबन् नईूका प रवारका ६४८ 16 बबेकैा प रवारका ६२८ 17 अज् गादका प रवारका २,३२२
18 अदोनीकामका प रवारका ६६७ 19 िबग् वकैा प रवारका २,०६७ 20 आदीनका प रवारका ६५५ 21 िहजिकयाबाट आतरेका
प रवारका ९८ 22 हाशमूका प रवारका ३२८ 23 बजेकैा प रवारका ३२४ 24 हारीपका प रवारका ११२ 25 िगबोनका प रवारका
९५ 26 बथेलहेमे र नतोपाका मािनसहरू १८८ 27 अनातोतका मािनसहरू १२८ 28 बथे-अज् मावतेका मािनसहरू ४२ 29 िकयर्त-
यारीम, कपीरा र बरेोतका मािनसहरू ७४३ 30 रामा र गबेाका मािनसहरू ६२१ 31 िमकमाशका मािनसहरू २२ 32 बथेले र ऐका
मािनसहरू १२३ 33अक नबेोका मािनसहरू ५२ 34अक एलामका मािनसहरू १,२५४ 35 हारीमका मािनसहरू ३२० 36यरीहोका
मािनसहरू ३४५ 37 लोद, हादीद र ओनोका मािनसहरू ७२१ 38 सनेाहका मािनसहरू ३,९३० 39 पजुारीहरू: (यशेअूको वशंबाट)
यदायाहका प रवारका ९७३ 40 इम् मरेका प रवारका १,०५२ 41 पशहूरका प रवारका १,२४७ 42 हारीमका प रवारका १,०१७
43 लवेीहरू: होदिबया, िबन् नईू र कादमीएलका वशंबाट यशेअूका प रवारका ७४ 44 गायकहरू: आसापका प रवारका १४८
45 ारपालहरू: शल् लमू, आतरे, तल् मोन, अक् कूब, हतीता, शोबकैा प रवारहरूका जम् मा १३८ 46 म न् दरका सवेकहरू: सीहा,
हसपूा, तब् बाओत, 47 कोरेस, सीआ, पादोन, 48 लबेाना, हगाबा, शल् म,ै 49 हानान, िग ेल, गहर, 50 रायाह, रसीन, नकोदा,
51 गज् जाम, उज् जा, पसहे, 52 बजे,ै मोिनम, नपेसुीम, 53 बक् बकू, हकूपा, हहुर्र, 54 बस् लतू, महीदा, हशार्, 55 बक स,
सीसरा, तमेह, 56 नसीह, र हतीपाका प रवारहरू 57 सोलोमनका सवेकहरूका सन् तान: सोत,ै सोपरेेत, पारीद, 58 याला,
दक न, िग ेल, 59 शपत् याह, ह ील, पोकेरेतहसबेायीम, र अमोनका प रवारहरू । 60 म न् दरका सवेकहरू र सोलोमनका
सवेकहरूका सन् तानको सङ्ख्या जम् मा ३९२ 61 तले-मलेह, तले-हशार्, केरूब, आदोन र इम् मरे सहरबाट आएकाहरूले आफ् ना
प रवारहरू इ ाएलको वशंबाट आएका हुन ्भनी बताउन सकेनन ्। यी हुन ्: 62 दलायाह, तोिबया, र नकोदाका प रवारहरूका
जम् मा ६४२ 63 पजुारीहरूबाट: होबायाहका प रवार, हक् कोसका प रवार, र बिजर्ल् लकैा प रवार (ितनले िगलादी बिजर्ल् लकैा
छोरीहरूमध्ये एउटीलाई िववाह गरी ितनीहरूको नाउँ राख)े । 64 ितनीहरूले आफ्नो वशंावलीका अिभलखेहरू खोज,े तर
ितनलाई फेला पारेनन ् । त्यसलैे ितनीहरूलाई अशु ठानी पजुारीको कामबाट िनष्काशन ग रयो । 65 पजुारीले ऊरीम र
तमु्मीमसिहत अनमुोदन नगरेसम्म ितनीहरूले पिव ब लदानका कुनै पिन थोक खान िमल्दनैथ्यो भनी राज्यपालले ितनीहरूलाई
बताए । 66 सम्पणूर् मािनसको सङ्ख्या ४२,३६० िथयो । 67 यीबाहके ितनीहरूका नोकर-नोकन हरू ७,३३७ जना िथए ।
ितनीहरूका २४५ जना गायक-गाियका िथए । 68 ितनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या ७३६, खच् चर २४५, 69 ऊँट ४३५ र गधा
६,७२० िथए । 70 प रवारका केही म ु खयाहरूले कामको लािग दान िदए । राज्यपालले भण्डारमा १,००० सनुका िसक् का, ५०
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कचौरा र पजुारीहरूले लगाउने ५३० ओटा पोशाक िदए । 71 प रवारका केही कामकको िन म्त मु खयाहरूले भण्डारमा २०,०००
सनुका िसक् का र २,२०० चाँदीका िसक् का िदए । 72 बाँकी मािनसहरूले २०,००० सनुका िसक् का, २,००० चाँदीका िसक् का र
पजुारीले लगाउने ६७ ओटा पोशाक िदए । 73 यसरी पजुारीहरू, लवेीहरू, ारपालहरू, गायक-गाियकाहरू, केही मािनसहरू,
म न्दरका सवेकहरू र सारा इ ाएल ितनीहरूका आ-आफ्ना सहरहरूमा बसे । सातौँ मिहनासम्ममा इ ाएलीहरू आ-आफ्ना
सहरहरूमा बिससकेका िथए ।”

8
1 सारा जनता एउटै मािनसजस्तो गरी पानी ढोकाको सामनु् ने खलुा क्षे मा भलेा भए । ितनीहरूले परम भलुे इ ाएललाई

आज्ञा िदनभुएको मोशाको वस्थाको पसु्तक ल्याउन भनी शास् ी ए ालाई भने । 2 सातौँ मिहनाको पिहलो िदनमा पजुारी
ए ाले सनुरे बझु्न सक् ने परुुष र स् ीहरू दवुकैो समदुायको साम ु पसु्तक ल्याए । 3 ितनी पानी ढोकाको सामनु् नकेो खलुा
क्षे मा फक, र ितनले परुुष र स् ीहरूको साम ु िबहान सबरैेदे ख मध्यिदनसम्म यसबाट पढ,े अिन सारा मािनसले वस्थाको
पसु्तकलाई ध्यान िदएर सनुे । 4 तब शास् ी ए ा मािनसहरूले त्यस्तै कामको लािग बनाएका काठको उच् च मञ्चमा खडा भए
। ितनको दािहनपे छेउमा मि त्याह, शमेा, अनायाह, उ रयाह, िह ल्कयाह र मासयेाह उिभएका िथए अिन ितनको दे पे
पदायाह, मीशाएल, म ल्कयाह, हाशमू, हशबदाना, जक रया र मशलु्लाम उिभएका िथए । 5 ए ा सारा मािनसभन्दा मािथ
उिभएकाले ितनले सबलैे दखे् ने गरी पसु्तक खोल,े र ितनले पसु्तक खोल्दा सारा मािनस खडा भए । 6 ए ाले महान ्परमशे् वर
परम भलुाई धन्यावाद िदए,अिन सारा मािनसले आ-आफ्ना हात उठाएर “आमने! आमने!” भने । तब ितनीहरूले आ-आफ्ना
िशर झकुाए, र भइँुसम्मै िनहुरेर परम भकुो आराधना गरे । 7 लवेीहरू यशेअू, बानी, शरेिबयाह, यामीन, अक् कूब, सब्बत,ै
होिदयाह, मासयेाह, कलीता, अजयार्ह, योजाबाद, हानान, पलयाहले मािनसहरूलाई ितनीहरूकै ठाउँमा वस्था बझु्नलाई
मदत गरे । 8 ितनीहरूले त्यो पसु्तक अथार्त ् परमशे् वरको वस्था पढे र मािनसहरूले बझु्न सक् ने गरी अथर् खो लिदए ।
9 राज्यपाल नहमे्याह, पजुारीसाथै शास् ी ए ा र मािनसहरूलाई अथर् खो लिदने लवेीहरूले सारा मािनसलाई भन,े “यो िदन
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरका लािग पिव िदन हो । शोक नगर र नरोओ ।” िकनिक ितनीहरूले वस्थाका वचन सनु्दा
सारा मािनस रोएका िथए । 10 तब नहमे्याहले ितनीहरूलाई भन,े “आ-आफ्नो बाटो लाग, पसु्टाइएको पश ु मारेर खाओ,
िमठो पये पदाथर् िपओ अिन आफ्ना िन म्त तयार पानर् नसक् नहेरूका िन म्त पिन थोरै भाग पठाइदओे िकनिक परम भकुो
आनन्द नै ितमीहरूको श हो ।” 11 त्यसलैे लवेीहरूले यसो भन्दै मािनसहरूलाई शान्त गराए, “चपु लाग, िकनिक यो
िदन पिव छ । शोक नगर ।” 12 तब सारा मािनस खानपान गनर्, िपउन, भोजन बाँडचुडँ गनर् र बडो आनन्दसाथ उत्सव
मनाउन आ-आफ्नो बाटो लागे िकनिक ितनीहरूलाई बताइएका वचनहरू ितनीहरूले बझुकेा िथए । 13 दो ो िदनमा सारा
मािनसका प रवार-प रवारका मखु्य-मखु्य मािनसहरू, पजुारीहरूसाथै लवेीहरू वस्थाका वचनहरूबाट अन्तज्ञार्न ाप् त गनर्
शास् ी ए ाकहाँ आए । 14 सातौँ मिहनाको चाडमा इ ाएलीहरू छा ोमा बस् नपछर् भनी परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको
वचन ितनीहरूले वस्थामा ले खएको भे ाए । 15 ितनीहरूले ितनीहरूका सबै सहर र यरूशलमेमा यसो भन्दै घोषणा गन ुर्पछर्,
“ले खएअनसुार छा ा बनाउनलाई पहाडी दशेमा गएर जतैनू, जङ्गली जतैनू, महेदी, खजरूका हाँगाहरूसाथै अन्य पातहरू
भएका हाँगाहरू लएर आओ ।” 16 तब मािनसहरू बािहर गए, र हाँगाहरू ल्याए अिन हरेकले आ-आफ्नो िन म्त घरको छाना
र चोकमा, परमशे् वरका भवनका चोकहरूमा, पानी ढोकाको सामनु् नकेो चोकमा र ए ाएमका ढोकाको चोकमा छा ाहरू बनाए
। 17 िनवार्सनबाट फककाहरू सबै समदुायले छा ाहरू बनाई ितनमा बसे । िकनिक ननूका छोरा यहोशकूो समयदे ख त्यस
िदनसम्म इ ाएलीहरूले यो चाड मनाएका िथएनन ्। त्यसलैे ितनीहरू बडो आन न्दत भए । 18 यसबाहके, पिहलो िदनदे ख
पिछल्लो िदनसम्म िदन ितिदन ए ाले परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकबाट पढ्ने गथ । ितनीहरूले सात िदनसम्म चाड मनाए,
र आज्ञाअनसुार आठौँ िदनमा पिव सभा िथयो ।

9
1अब उही मिहनाको चौिबसौँ िदनमा इ ाएलीहरू भलेा भए । ितनीहरू उपवास बस्दै र भाङ् ा लगाउदँै िथए, र ितनीहरूले

आ-आफ्ना िशरमा धलूो हाले । 2 इ ाएलका सन्तानहरूले सबै परदशेीबाट आफूलाई अलग गरे । ितनीहरू खडा भएर
आफ्ना पापसाथै ितनीहरूका पखुार्हरूका दषु् ट कामहरू स्वीकार गरे । 3 ितनीहरू आ-आफ्ना ठाउँमा खडा भए, र पिहलो
एक पहरचािह ँ ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकबाट पढे । अक पहरमा ितनीहरूले परम भु
ितनीहरूका परमशे् वरको साम ु पाप स्वीकार गद र दण्डवत ्गद िथए । 4 लवेीहरू, यशेअू, बानी, कादमीएल, शबन्याह, बनु् नी,
शरेिबयाह, बानी र कनानी खु ट्कलाहरूका उिभए, अिन ितनीहरूले परम भु ितनीहरूका परमशे् वरलाई उच् च सोरमा पकुारे ।
5 तब लवेीहरू, यशेअू, कादमीएल, बानी, हशबन्याह, शरेिबयाह, होिदयाह, शबन्याह र पतिहयाहले भन,े “खडा भएर परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई सदासवर्दा शसंा चढाओ ।” ितनीहरूले तपाईंको मिहिमत नाउलँाई धन्यको भननू,् र यो नाउँ हरेक
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आिशष ् र शसंाभन्दा मािथ उचा लएको होस ् । 6 तपाईं मा परम भु हुनहुुन्छ । तपाईंले स्वगर्, सव च् च आकाश, त्यहाँका
सबै आकाशीय िपण्ड अिन पथृ्वी र यसमा भएका थोक थोक, समु हरू र ितनमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो । तपाईंले
नै ती सबलैाई जीवन िदनहुुन्छ, र स्वगर्का समदुायले तपाईंको आराधना गछर्न ् । 7 तपाईं परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले
अ ामलाई चनु् नभुयो, र ितनलाई कल्दीहरूको ऊरबाट ल्याउनभुयो, र ितनलाई अ ाहाम नाउँ िदनभुयो । 8 तपाईंले ितनको
हृदय तपाईंको साम ु िवश् वासयोग्य भएको भे ाउनभुयो, र ितनका सन्तानहरूलाई कनानी, िह ी, एमोरी, प रज् जी, यबसूी र
िगगार्शीहरूको दशे िदने ितज्ञा गन ुर्भयो । तपाईंले आफ्नो ितज्ञा परुा गन ुर्भएको छ िकनिक तपाईं धम हुनहुुन्छ । 9 तपाईंले
िम मा हा ा िपता-पखुार्हरूको दःुख दखे् नभुयो, र लाल समु नरे ितनीहरूको न्दन सनु् नभुयो । 10 तपाईंले फारो, ितनका सबै
अिधकारी र ितनको दशेका सबै जनताको साम ु िचन्हहरू र आश् चयर्हरू गन ुर्भयो िकनिक िम ीहरूले इ ाएलीहरूको िवरु मा
अहङ्कारी भएर वहार गरेका िथए भनी तपाईं जान् नहुुन्थ्यो । तपाईंले आफ्नो िन म्त एउटा नाउँ राख् नभुयो जनु आजको
िदनसम्म खडा छ । 11 त्यसपिछ तपाईंले ितनीहरूकै साम ु सम ु लाई िवभाजन ग रिदनभुयो अिन ितनीहरू समु को िबचमा
सकु्खा भिूमबाट िहडँरे गए, र ितनीहरूलाई खदे् नहेरूलाई तपाईंले उलर्दंो पानी ढुङ्गा फालझेै ँ फा लिदनभुयो । 12 ितनीहरूलाई
बाटोमा या ाको लािग काश िदन तपाईंले ितनीहरूलाई िदनमा बादलको खाँबो र रातमा आगोको खाँबो ारा अगवुाइ गन ुर्भयो
। 13 तपाईं स्वगर्बाट सीनै पवर्तमा ओलर्नभुयो, र ितनीहरूिसत बोल्नभुयो अिन ितनीहरूलाई धािमर्क िनयमहरू, साँचो वस्था
र असल िविधिवधानसाथै आज्ञाहरू िदनभुयो । 14 तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो पिव शबाथ िचनाउनभुयो, अिन तपाईंका
दास मोशा ारा ितनीहरूलाई आज्ञाहरू, िविधिवधानहरू र वस्था िदनभुयो । 15 तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूको भोक तपृ् त
पानर् स्वगर्बाट रोटी िदनभुयो, र ितनीहरूको ितखार् मटे्न च ानबाट पानी िदनभुयो । ितनीहरूलाई िदन्छु भनी तपाईंले ितज्ञा
गन ुर्भएको दशेमा गएर अिधकार गनर् ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुयो । 16 तर ितनीहरू र हा ा िपता-पखुार्हरू अटेरी र हठी
भए, र तपाईंका आज्ञाहरू सनुनेन ्। 17 ितनीहरूले सनु् न इन्कार गरे, र तपाईंले ितनीहरूका िबचमा गन ुर्भएका आश् चयर्हरूलाई
ितनीहरूले िवचारै गरेनन ्। तर ितनीहरू हठी भए, र ितनीहरूको िव ोहमा ितनीहरूले आफ्नो दासत्वमा फकर् न एक जना अगवुा
िनय ु गरे । तर तपाईं क्षमाले भ रपणूर्, अनु ही, दयाल,ु रसाउनमा िढला, अचकु मेमा चरु परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंले
ितनीहरूलाई त्याग् नभुएन । 18 ितनीहरूले ढलौटे बाछा बनाएर 'ितमीहरूलाई िम बाट ल्याउने ईश् वर यही हो' भनी ितनीहरूले
ठुलो ईश् वर-िनन्दा गदार् पिन 19तपाईंले आफ्नो दयामा ितनीहरूलाई उजाड-स्थानमा त्याग् नभुएन । ितनीहरूलाई बाटोमा अगवुाइ
गन बादलको खाँबोले िदनमा ितनीहरूलाई छोडने, न त ितनीहरूको या ाको लािग काश िदने आगोको खाँबोले रातमा
ितनीहरूलाई छोडे । 20 ितनीहरूलाई िनदशन िदन तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो असल आत्मा िदनभुयो, र ितनीहरूका मखुमा
तपाईंले आफ्नो मन् न िदन रोक् नभुएन, र ितनीहरूको ितखार् मटे्न तपाईंले ितनीहरूलाई पानी िदनभुयो । 21 चा लस वषर्सम्म
उजाड-स्थानमा तपाईंले ितनीहरूलाई भोजन उपलब्ध गराउनभुयो, र ितनीहरूलाई कुनै थोकको कमी भएन । ितनीहरूका
लगुा फा टएनन,् र ितनीहरूका गोडा सिुनएनन ्। 22 तपाईंले ितनीहरूलाई राज्यहरू र जाितहरू िदनभुयो, अिन दशेका हरेक
कुनामा परु् याउनभुयो । तब ितनीहरूले हशे्बोनका राजा सीहोन र बाशानका राजा ओगको दशे अिधकार गरे । 23 तपाईंले
ितनीहरूका सन्तानहरूलाई आकाशका ताराजि कै अनिगन्ती बनाउनभुयो, र तपाईंले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई अिधकार
गनर् िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको दशेमा ितनीहरूलाई ल्याउनभुयो । 24 त्यसलैे मािनसहरू दशेिभ वशे गरी यसको अिधकार
गरे, र ितनीहरूकै साम ु त्यस दशेका बािसन्दाहरू अथार्त ् कनानीहरूलाई तपाईंले अधीनमा ल्याउनभुयो । इ ाएलले इच्छा
लागअेनसुार कनानीहरूलाई वहार गरून ्भनरे तपाईंले कनानीहरू, ितनीहरूका राजाहरू, दशेका जनताहरूलाई ितनीहरूका
हातमा स ु म्पिदनभुयो । 25 ितनीहरूले िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरू र उबर्राय ु दशे कब्जा गरे । ितनीहरूले सबै असल
थोकहरूले भ रएका घरहरू, पिहले नै खनकेा कुवाहरू, दाखबारीहरू, जतैनूका बगैचँाहरू र चरु मा ामा फल िदने रुखहरू
कब्जा गरे । यसरी ितनीहरूले खाएर तपृ् त भए, अिन मोटाएर तपाईंको महान ्भलाइमा ितनीहरूले आनन्द मनाए । 26 तब
ितनीहरू अनाज्ञाकारी बन,े र ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा िव ोह गरे । ितनीहरूले तपाईंको वस्थालाई िप ठउँ फकार्ए ।
ितनीहरूले तपाईंका अगमव ाहरूलाई मारे जसले ितनीहरूलाई तपाईंकहाँ फकर् न चतेाउनी िदएका िथए । ितनीहरूले ठुलो
ईश् वर-िनन्दा गरे । 27 त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो जसले ितनीहरूलाई सताए
। ितनीहरूको दःुखकष् टको समयमा ितनीहरूले तपाईंलाई पकुारे, र तपाईंले स्वगर्बाट ितनीहरूको कुरा सनु् नभुयो । तपाईंको
महान कृ्पाको कारण तपाईंले छुटकारा िदनहेरू पठाउनभुयो जसले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातबाट छुटकारा िदए ।
28 तर ितनीहरूले शा न्त पाएपिछ ितनीहरूले फे र तपाईंको साम ु दषु् ट काम गरे, र तपाईंले ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका
हातमा त्यािगिदनभुयो, अिन ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूमािथ शासन गरे । तथािप ितनीहरू फकर तपाईंलाई पकुारा गदार्
तपाईंले स्वगर्बाट सनु् नभुयो, र तपाईंको कृपाको कारण धरैे पटक तपाईंले ितनीहरूलाई छुटकारा िदनभुयो । 29 ितनीहरू तपाईंको

वस्थामा फकूर् न ् भनरे तपाईंले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो । तरै पिन ितनीहरू हठी भए, र तपाईंका आज्ञाहरू सनुनेन ्
। आज्ञा पालन गन जोसकैुलाई जीवन िदने तपाईंका आज्ञाहरूको िवरु मा ितनीहरूले पाप गरे । ितनीहरू हठी बने र अटेरी
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बने अिन सनु् न इन्का गरे । 30 धरैे वषर्सम्म तपाईं ितनीहरूिसत धयैर्वान ् हुनभुयो, र आफ्ना अगमव ाहरूमाफर् त तपाईंको
आत्मा ारा ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुयो । तरै पिन ितनीहरूले सनुनेन ्। त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूलाई िछमकेी जाितहरूका
हातमा स ु म्पिदनभुयो । 31 तर तपाईंको महान ् कृपामा ितनीहरूलाई िनिमट् ान् न पान ुर्भएन, न त पणूर् रूपमा त्यािगिदनभुयो
िकनिक तपाईं अन ु ही र करुणामय परमशे् वर हुनहुुन्छ । 32 त्यसकारण, अब हे हा ा परमशे् वर तपाईं महान,् श शाली
र भययोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसले आफ्नो करार र अचकु मे राख् नहुुन्छ । अश्शरूका राजाहरूको समयदे ख आजको
िदनसम्म हामी, हा ा राजाहरू, हा ा राजकुमारहरू, हा ा पजुारीहरू, हा ा अगमव ाहरू, हा ा िपता-पखुार्हरू र तपाईंका
सारा मािनसमािथ आइपरेका यी क ठनाइलाई हलकुा नसम्झनहुोस ।् 33हामीमािथ आइपरेका हरेक कुरामा तपाईं धम हुनहुुन्छ
िकनिक तपाईंले िवश् वाससाथ वहार गन ुर्भएको छ, तर हामीले चािह ँ दषु् टतापवूर्क काम गरेका छौँ । 34 हा ा राजाहरू, हा ा
राजकुमारहरू, हा ा पजुारीहरू र हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंको वस्था पालन गरेका छैनन,् न त तपाईंका आज्ञाहरू वा
तपाईंले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदनभुएका तपाईंका करारका आदशेहरूलाई ध्यान िदएका छन ्। 35 ितनीहरूको आफ्नै राज्य
हुदँा तपाईंले ितनीहरूलाई िदनभुएको िवशाल र म ललो दशेमा तपाईंको महान ् उदारतालाई ितनीहरूले उपभोग गदार्गद पिन
ितनीहरूले तपाईंको सवेा गरेनन,् न त ितनीहरूका दषु् ट मागर्हरूबाट फक । 36 हने ुर्होस,् हामी दास भएका छौँ । अिहले
हामी तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गनर्लाई िदनभुएको यही
दशेमा हामी दास भएका छौँ । 37 हा ा पापले गदार् त्यसका शस्त उब्जनीहरू हामीमािथ भतु्व गनर् तपाईंले खटाउनभुएका
राजाहरूकहाँ जान्छन ्। ितनीहरूलाई इच्छा लागअेनसुार ितनीहरूले हा ा शरीरसाथै हा ा गाईवस्तमुािथ शासन गछर्न ्। हामी
बडो कष् टमा छौ!ँ 38यी सबै कारणले गदार् हामी लखेरे नै दढृ करार बाँध्दछौँ । छाप लगाइएको दस्तावजेमा हा ा राजकुमारहरू,
लवेीहरू र पजुारीहरूका नाउँ हुन्छन ्।”

10
1सहीछाप लाउनहेरूका नाउँ ियनै िथए: हकल् याहका छोरा राज् यपाल नहमे् याह, िसदिकयाह, 2सरायाह, अजयार्ह, यिमर्या,

3 पशहूर, अमयार्ह, म ल् कयाह, 4 ह ूश, शबन् याह, मल् लकू, 5 हारीम, मरेमोत, ओबिदया, 6 दािनएल, िगन् नतोन, बारूक,
7 मशलु् लाम, अिबया, िमयामीन, 8 माज् याह, िबल् ग,ै र शमायाह । ियनीहरूचािह ँ पजुारी िथए । 9 लवेीहरू: अजन् याहका
छोरा यशेअू, हनेादादका छोरा िबन् नईू, कादमीएल, 10 र ितनीहरूका दाजभुाइहरू शबन् याह, होिदयाह, कलीता, पलयाह,
हानान, 11 मीयका, रहोब, हशब् याह, 12 जक् कूर, शरेिबयाह, शबन् याह, 13 होिदयाह, बानी, र बनीन ू । 14 मािनसहरूका
अगवुाहरू: परोश, पहत-मोआब, एलाम, ज ू, बानी 15 बनु् नी, अज् गाद, बबे,ै 16 अदोिनयाह, िबग् व,ै आदीन, 17 आतरे,
िहजिकया, अज् जरू, 18 होिदयाह, हाशमू, बजे,ै 19 हारीप, अनातोत, नबे,ै 20 मग् पीआस, मशलु् लाम, हजेीर, 21 मशजेबेले,
सादोक, यदअू, 22 पलत् याह, हानान, अनायाह, 23 होिशया, हनन् याह, हश् शबू, 24 हल् लोहशे, िपल् हा, शोबक, 25 रेहूम,
हशब् ना, मासयेाह, 26 अिहया, हानान, आनान, 27 मल् लकू, हारीम र बानाह । 28 बाँकी मािनसहरू अथार्त ् पजुारीहरू,
लवेीहरू, ारपालहरू, गायकहरू, म न्दरका सवेकहरू र िछमकेी दशेका मािनसहरूबाट आ-आफूलाई अलग गरी परमशे् वरको

वस्था पालन गन ितज्ञा गरेका सबै परुुष, ितनीहरूका पत् नीहरू, ितनीहरूका छोराछोरीहरू जसिसत ज्ञान र समझश
िथयो, 29 ितनीहरू आफ्ना दाजभुाइहरू, ितनीहरूका कुलीनहरूिसत िमलरे परमशे् वरका दास मोशा ारा िदइएको परमशे् वरको

वस्थामा िहडँ्न र परम भु हा ा परमशे् वरका सबै आज्ञा, उहाँका आदशेसाथै िविधिवधानहरू मान् न र पालन गनर् सरापको
शपथ ारा बाँिधए । 30 हामीले हा ा छोरीहरू त्यस दशेका मािनसहरूलाई निदने र ितनीहरूका छोरीहरू हा ा छोरीहरूका
िन म्त न लने ितज्ञा गर् यौँ । 31 त्यस दशेका मािनसहरूले शबाथ िदनमा कुनै वस्त ु वा अन् न बचे्न ल्याए भने शबाथ वा
कुनै पिन पिव िदनमा हामीले ितनीहरूबाट निकन् ने ितज्ञा पिन गर् यौँ । हरेक सात वषर् हामीले हा ा खतेहरूलाई िव ाम
िदने छौ,ँ र हा ा सबै ऋण माफी ग रिदने छौँ । 32 हा ा परमशे् वरको म न्दरको सवेाको लािग हरेक वषर् शकेेलको एक
ितहाइ िदनपुन आज्ञालाई हामीले स्वीकार गर् यौँ । 33 उप स्थितको रोटी, िनयिमत अन् नब ल, शबाथमा चढाइने होमब लहरू,
औसँीका चाडहरू र तोिकएका चाडहरू, पिव भटेीहरू, इ ाएलको िन म्त ाय श् च को लािग चढाइनपुन पापब लहरूसाथै
हा ा परमशे् वरको म न्दरका कामको लािग उपलब्ध गराउनपुन आज्ञालाई हामीले स्वीकार गर् यौँ । 34 पजुारीहरू, लवेीहरू
र मािनसहरूले दाउराको ब लदानको लािग िच ा हाल्ने गथ । वस्थामा ले खएबमोिजम परम भु हा ा परमशे् वरको वदेीमा
हरेक वषर् तोिकएको समयमा हा ा परमशे् वरको म न्दरमा बाल्न िच ाले नै कसले दाउरा ल्याउने भनी हा ा प रवारहरूको
छनोट गथ्य । 35 हामीले हा ो माटोमा उ केा थम फलहरू र वषिपच्छे हरेक रुखका थम फलहरू परम भकुो म न्दरमा
ल्याउने ितज्ञा गर् यौँ । 36 वस्थामा ले खएबमोिजम हामीले हा ा छोराहरू र हा ा गाईवस्तसुाथै भडेा-बा ाहरूका पिहले
िबयाएकाहरू परमशे् वरको म न्दरमा ल्याउने ितज्ञा गर् यौँ । 37 हामी पिहले िपधँकेो िपठो, हा ा अन् नब लहरू, हरेक रुखको
फल, नयाँ दाखम र तले हा ा परमशे् वरको म न्दरका भण्डारहरूमा पजुारीहरूकहाँ ल्याउने छौँ । हामीले काम गन सबै नगरमा
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लवेीहरूले दशांश उठाउने भएकाले हा ा माटोबाट हामी लवेीहरूकहाँ दशांशहरू ल्याउने छौँ । 38 लवेीहरूले दशांश बटुल्दा
हारूनको सन्तान अथार्त ्पजुारी ितनीहरूिसत हुनपैछर् । लवेीहरूले दशांशहरूको दसौँ अशं हा ा परमशे् वरको म न्दरको भण्डारण
कोठाहरूमा ल्याउनपुछर् । 39 इ ाएलीहरू र लवेीका सन्तानहरूले अन् न, नयाँ दाखम र तलेका दानहरू भण्डार कोठाहरूमा
ल्याउनपुछर् जहाँ पिव स्थानका भाँडाहरू रा खन्छन ्र सवेा गन पजुारीहरूसाथै ारपालहरू र गायकहरू बस्छन ्। हामी हा ा
परमशे् वरको म न्दरलाई बवेास्ता गन छैनौँ ।

11
1 मािनसहरूका अगवुाहरू यरूशलमेमा बसोबास गरे, र बाँकी मािनसहरूले चािह ँ दस जनामध्ये एक जना पिव सहर

यरूशलमेमा बस् नलाई िच ा हाल,े अिन अरू नौ जना ितनीहरूका आ-आफ्नै सहरमा बसे । 2 तब राजीखसुीले यरूशलमेमा
बस् ने िदने सबलैाई मािनसहरूले आशीवार्द िदए । 3 यरूशलमेमा बस् ने ादिेशक अिधकारीहरू यी नै हुन ् । तथािप केही
इ ाएलीहरू, पजुारीहरू, लवेीहरू, म न्दरका सवेकहरू र सोलोमनका सवेकहरूका सन्तानहरूचािह ँ यहूदाका सहरहरूमा आ-
आफ्नै जग्गाजिमनमा बसोबास गरे । 4 यहूदा कुलका केही सन्तानहरू र बने्यामीन कुलका केही मािनसहरूचािह ँ यरूशलमेमा
नै बसे । यहूदाका मािनसहरू यी नै हुन:् फारेसको प रवारका अतायाह, जो उ ज् जयाहका छोरा, जो जक रयाका छोरा,
जो अमयार्हका छोरा, जो शपत् याहका छोरा, जो महलाललेका छोरा िथए । 5 शलेहको प रवारका मासयेाह, जो बारूकका
छोरा, जो कोल-होजकेा छोरा, जो हजायाहका छोरा, जो अदायाहका छोरा, जो योयारीबका छोरा, जो जक रयाका छोरा
िथए । 6 यरूशलमेमा बसोबास गन फारेसको प रवारका सबै सन्तान जम्मा ४६८ जना िथए । ितनीहरू कह लएका मािनसहरू
िथए । 7 बने् यामीनका सन् तानहरू यी नै हुन:् सल् ल,ू जो मशलु् लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदायाहका छोरा, जो
कोलायाहका छोरा, जो मासयेाहका छोरा, जो इथीएलका छोरा, जो यशयाहका छोरा िथए, 8 र ितनका पिछ लाग् नहेरू गब् बै र
सल् ल–ै सबै जम् मा ९२८ जना िथए । 9 िज ीका छोरा योएलचािह ँ ितनीहरूका मखु अिधकृत िथए, र हस् सनेअूका छोरा यहूदा
दो ो िजल् लाको हरे-िवचार गन अिधकृत िथए । 10 पजूाहारीहरूबाट: यदायाह, योयारीबका छोरा, याकीन, 11 सरायाह, जो
िह ल् कयाहका छोरा, जो मशलु् लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमशे् वरका म न्दरको दखेरेख गन
मखु्य अिधकृत अहीतबूका छोरा िथए, 12 र म न् दरको िन म् त काम गन ितनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम् मा ८२२ जना मािनस
िथए । अदायाह, जो यरोहामका छोरा, जो पलेाल् याहका छोरा, जो अम् सीका छोरा, जो जक रयाका छोरा, जो पशहूरका छोरा,
जो म ल् कयाहका छोरा िथए । 13 ितनका दाजभुाइहरू जो प रवारका म ु खयाहरू िथए– सबै जम् मा २४२ जना िथए । अमाश् श,ै
जो अ लेका छोरा, जो अहजकैा छोरा, जो मिशल् लमेोतका छोरा, जो इम् मरेका छोरा िथए, 14 र ितनका दाजभुाइहरू जो योग् य
मािनसहरू िथए– सबै जम् मा १२८ जना साहिसला लडाकाहरू िथए । ितनीहरूका मखु अिधकृतचािह ँ हग् गदोलीमका छोरा
जब् दीएल िथए । 15 लवेीहरूबाट: शमायाह, जो हश् शबूका छोरा, जो अ ीकामका छोरा, जो हशब् याहका छोरा, जो बनु् नीका
छोरा िथए । 16लवेीहरूका दईु जना अगवुाहरू सब् बतै र योजाबाद िथए, जो परम भकुो म न्दरको बािहरका कामका िजम् मावाल
िथए । 17म न् याह, जो मीयकाका छोरा, जो जब् दीका छोरा, जो आसापका छोरा िथए । ितनी स् तिुत- शसंा र ाथर्नाको सवेाका
िनदशक िथए । ितनका दाजभुाइहरूमध् ये दो ो स् थान लने बक् बकु् याह िथए । अब् दा, जो शम् मअूका छोरा, जो गालालका छोरा,
जो यदतूनूका छोरा िथए । 18 पिव सहरमा लवेीहरूको सङ्ख् या जम् मा २८४ िथयो । 19 ारपालहरू: अक् कूब, तल् मोन र
ितनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम् मा १७२ जना िथए, जो मलू ढोकामा पहरा बस् थे । 20 बाँकी इ ाएलीहरू, पजुारीहरू र लवेीहरू
यहूदाका सबै सहरहरूमा बसोबास गरे । हरेक आ-आफ् नै पखुार्का अिधकारको जग् गामा बसे । 21 म न् दरका सवेकहरू ओफेल
डाँडामा बस,े अिन सीहा र िगश् पा ितनीहरूका िजम् मावाल िथए । 22 यरूशलमेमा भएका लवेीहरूका मखु अिधकृतचािह ँ
उज् जी िथए, जो बानीका छोरा, जो हशब् याहका छोरा, जो म न् याहका छोरा, जो मीयकाका छोरा िथए । उज् जीचािह ँआसापका
सन् तान िथए । ती आसापका सन् तानहरू परमशे् वरको म न्दरका सवेाको िन म् त गाउने िजम् मा लएकाहरू िथए । 23 ितनीहरू
राजाको आदशेमिुन िथए, र हरेक िदनको आवश्यकताअनसुार ती गायकहरूलाई कडा आदशे िदइन्थ्यो । 24 मािनसहरूका
सबै कामकाजको सम्बन्धमा राजाको तफर् बाट पतिहयाह िथए, जो यहूदाका छोरा जरेहका प रवारका मशजेबेलेका छोरा िथए
। 25 गाउहँरू र ितनीहरूका खतेहरूको सम्बन्धमा यहूदाका केही मािनसहरू िकयर्त-अबार् र त्यसका गाउहँरू, अिन दीबोन
र त्यसका गाउहँरू, अिन यकब्सले र त्यसका गाउहँरू, 26 यशेअू, मोलादा, बथे-पालते, 27 हसरशआूल, बशेबा र त् यसका
गाउहँरू, 28 िसक् लग, मकोना र त् यसका गाउहँरू, 29 एन- रम् मोन, सोरा, यम ूर्त, 30 जानोह, अदलु् लाम र त् यसका गाउहँरू,
लाकीश र त् यसका खतेहरू, र आजकेा र त् यसका गाउहँरूमा बसे । यसरी ितनीहरू बशेबादे ख िहन् नोमको बेसँीसम् म दशे बसे
। 31 बने् यामीनका गबेाबाटका सन् तानहरूचािह ँ िमकमाश, अय् या, बथेले र त् यसका गाउहँरू, 32 अनातोत, नोब र हनिनया,
33 हासोर, रामा, िग मै, 34 हादीद, सबोयीम, नबलत, 35 लोद, ओनो र का रगरहरूको बेसँीमा बसे । 36 यहूदामा बसोबास
गन केही लवेीहरूलाई बने्यामीनका मािनसहरूका िन म्त सवेा गनर् तोिकए ।
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12
1 शालितएलका छोरा यरुबाबले र यशेअूसगँ फकर आएका पजुारीहरू र लवेीहरू ियनै हुन ्: 2 सरायाह, यिमर्या, ए ा,

अमयार्ह, मल् लकू, ह ूश, 3 शकन् याह, रेहूम, मरेमोत, 4 इ ो, िगन् नतोन, अिबया, 5 िमयामीन, मदाहा, िबल् गा, 6 शमायाह,
योयारीब, यदायाह, 7 सल् ल,ू अमोक, िह ल् कयाह र यदायाह । यशेअूको समयमा पजुारीका अगवुाहरू र ितनीहरूका
सहयोगीहरू ियनै िथए । 8 लवेीहरू: यशेअू, िबन् नईू, कादमीएल, शरेिबयाह, यहूदा र म न् याह । म न् याह आफ् ना
सहयोगीहरूसगँ धन् यवाद ज्ञापनका भजनहरूका िजम् मावाल िथए । 9 ितनका सहयोगीहरू बक् बकु् याह र उन् नीचािह ँ सवेामा
ितनीहरूका सामनु् ने उिभन्थे । 10 यशेअू योयाकीमका िपता िथए । योयाकीम एल् यासीबका िपता िथए । एल् यासीब योयादाका
िपता िथए । 11 योयादा जोनाथनका िपता िथए, र जोनाथन य अूका िपता िथए । 12 योयाकीमको समयमा यी पजुारीहरू आ-
आफ् ना प रवारका म ु खया िथए: सरायाहका प रवारका मरायाह, यिमर्याका हनन् याह, 13 ए ाका मशलु् लाम, अमयार्हका
यहेोहानान, 14 मल् लकूका जोनाथन, शकन् याहका योसफे, 15 हारीमका अदना, मरेमोतका हल् कै । 16 इ ोका जक रया,
िगन् नतोनका मशलु् लाम, 17 अिबयाका िज ी, िमन् यामीन र मोदाहाका िपल् त,ै 18 िबल् गाका शम् मअू, शमायाहका यहोनातान,
19 योयारीबका म न,ै यदायाहका उज् जी, 20 सल् लकूा कल् ल,ै अमोकका एबरे, 21 िह ल् कयाहका हशब् याह, यदायाहका
नतनले । 22 एल् यासीब, योयादा, योहानान र य अूका समयका लवेीहरूका प रवारहरू तथा पजुारीका म ु खयाहरूका
नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा ले खएका िथए । 23 लवेी प रवारका म ु खयाहरूका नाउचँािह ँ एल् यासीबका
छोरा योहानानको पालासम् मै इितहासको पसु् तकमा ले खएका िथए । 24 लवेीहरूका अगवुाहरू हशब्याह, शरेिबयाह,
कादमीएलका छोरा यशेअू र ितनीहरूका सहयोगीहरू, जो ितनीहरूका सामनु् ने खडा हुन्थ,े र आ-आफ्नो पालोअनसुार
परमशे् वरका जन दाऊदको आज्ञामतुािबक शसंा गन र धन्यवाद िदने गथ । 25 म न् याह, बक् बकु् याह, ओबिदया, मशलु् लाम,
तल् मोन र अक् कूबचािह ँ मलू ढोकानरे भएका भण् डार-कोठाहरूमा रक्षा िदने ारपालहरू िथए । 26 ितनीहरूले यशेअूका
छोरा, योसादाकका नाित योयाकीमको पालोमा अिन राज्यपाल नहमे्याह र पजुारीसाथै शास् ी ए ाको पालोमा सवेा गरे ।
27 यरूशलमेको पखार्लको अपर्णको बलेामा धन्यवाद ज्ञापन िददँै अिन झ्याली, वीणा र सारङ्गी बजाउदँै आनन्दसाथ अपर्णको
उत्सव मनाउन मािनसहरूले लवेीहरू जहाँसकैु बसकेा भए तापिन ितनीहरूको खोजी गरे । 28 यरूशलमे व रप रको िजल्ला
र नतोपातीहरूका गाउहँरूबाट गायकहरू सगँै भलेा भए । 29 ितनीहरू बथे-िगलगाल, गबेा र अज्मावतेका क्षे हरूबाट पिन
आए िकनिक गायकहरूले यरूशलमेको व रप र आफ्ना लािग गाउहँरू बनाएका िथए । 30 पजुारी र लवेीहरूले आ-आफूलाई
श ु पारे, अिन ितनीहरूले मािनसहरू, मलू ढोकाहरू र पखार्ललाई श ु पारे । 31 तब मलैे यहूदाका अगवुाहरूलाई पखार्लको
मािथ जान लगाएँ, र धन्यवाद िदन मलैे दईुवटा ठुला-ठुला गायन-झणु्ड िनय ु गरेँ । एउटा झणु्ड दािहनिेतर पखार्लमा फोहोर
ढोकामा गयो । 32होशयाह र यहूदाका आधा अगवुाहरूले ितनीहरूलाई प ाए, 33अिन अजयार्ह, ए ा, मशलु्लाम, 34यहूदा,
बने्यामीन, शमायाह र यिमर्या ितनीहरूको पिछ लागे । 35 साथ,ै तरुहीहरू बोकेर केही पजुाहारीहरूका छोराहरू र जक रया,
जो जोनाथनका छोरा, जो शमायाहका छोरा, जो म न् याहका छोरा, जो मीकायाका छोरा, जो जक् कूरका छोरा, जो आसापका
छोरा िथए, ितनीहरू पिन पिछ लागे । 36 त्यहाँ जक रयाका नातदेारहरू अथार्त ् शमायाह, अ ले, िमलल,ै िगलल,ै माऐ,
नतनले, यहूदा र हनानी पिन परमशे् वरका जन दाऊदका साङ्गीितक साधनहरू बोकेर आएका िथए । शास् ी ए ा सबभैन्दा
अगािड िथए । 37 ितनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाऊदको सहरका िसढँीहरूबाट िसधै पखार्लमा उकालो चढ्ने बाटो भएर
दाऊदको दरबार पार गरी पवूर्ितर अव स्थत पानी ढोकासम्मै गए । 38 धन्यवाद िदनहेरूको अक गायन झणु्ड अक िदशामा
गयो । मािनसहरूका आधा भागसगँै मलै े ितनीहरूलाई पखार्लमा प ाएँ । यो झणु्ड भ को बजुार् भएर, चौडा पखार्लसम्म,
39 र ए ाइमको ढोका, यशेना ढोका, माछा ढोका, हननलेको बजुार् र सयको बजुार्द े ख भडेा ढोकासम्म गएपिछ ितनीहरू
गारदको ढोकामा अिडए । 40 यसरी धन्यवाद िदनहेरूका यी दवुै गायन-झणु्ड परमशे् वरको म न्दरमा आ-आफ्नो स्थानमा बस,े
र म पिन अिधकारीहरूको आधा भागसगँै आफ्नो स्थानमा बसे ँ । 41 त्यसपिछ पजुारीहरू एल् याकीम, मासयेाह, िमन् यामीन,
मीकाया, एल् योएन,ै जक रया र हनन् याह तरुहीहरू बोकेर आ-आफ्नो स्थानमा बसे । 42 साथ,ै मासयेाह, शमायाह, एलाजार,
उज् जी, यहेोहानान, म ल् कयाह, एलाम र एसरे पिन त्यहाँ िथए । गायकहरूले ितनीहरूका अगवुा िय िहयाहको िनदशनमा
गाए । 43 त्यस िदन ितनीहरूले ठुला-ठुला ब लदानहरू चढाए, र आनन्द मनाए, िकनिक परमशे् वरले ितनीहरूलाई बडो आनन्द
मनाउन िदनभुएको िथयो । स् ीहरू र बालबा लकाहरूले पिन आनन्द मनाए । यसरी यरूशलमेको आनन्द टाढा-टाढासम्म सनु् न
सिकन्थ्यो । 44 त्यस िदन भटेीहरू, अगौटे फलहरू र दशांशहरूका िन म्त भण्डार-कोठाहरूको िजम्मा लन अिन लवेीहरू र
पजुारीहरूका िन म्त वस्थाले तोकेबमोिजम िहस्सा जम्मा गनर् मािनसहरू िनय ु ग रए । सहरका निजकका बस्तीहरूबाट
काम गनर् हरेकलाई िजम्मा िदइएको िथयो । िकनिक यहूदा पजुारीहरू र लवेीहरूबाट सन् न भए जो ितनीहरूका साम ु खडा
िथए । 45 दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनको आज्ञामतुािबक ितनीहरूले आफ्ना परमशे् वरको सवेा र श ु को सवेा गरे, अिन
गायकहरू र ारपालहरूले पिन त्यसै गरे । 46 िकनिक धरैे पिहले दाऊद र आसापको समयमा गायकहरूका िनदशकहरू



12:47 377 नहमे्याह 13:27

िथए, र त्यहाँ परमशे् वरको िन म्त शसंासाथै धन्यवाद ज्ञापन हुन्थ्यो । 47 यरुबाबले र नहमे्याहको समयमा सारा इ ाएलले
गायकहरू र ारपालहरूका लािग दिैनक िहस्सा िदन्थे । ितनीहरूले लवेीहरूका िन म्त भाग छुट् ाउँथ,े र लवेीहरूले हारूनका
सन्तानहरूका िन म्त भाग छुट् ाउँथे ।

13
1 त्यस िदन ितनीहरूले मािनसहरूले सनु् ने गरी मोशाको वस्था पढे । कुनै अम्मोनी वा मोआबी किहल्यै पिन परमशे् वरको

सभामा आउनहुुदँनै भनी त्यसमा ले खएको भे ाइयो । 2 िकनिक ितनीहरू रोटी र पानी लएर इ ाएलीहरूकहाँ आएका िथएनन,्
तर ितनीहरूले इ ाएललाई सराप िदन बालामलाई भाडामा लएका िथए । तथािप हा ा परमशे् वरले सरापलाई आिशष ्मा प रणत
ग रिदनभुयो । 3 ितनीहरूले वस्था सनु् निेबि कै ितनीहरूले इ ाएलबाट हरेक िवदशेीबाट अलग गराए । 4 अब योभन्दा
पिहले पजुारी एल्यासीब हा ा परमशे् वरको म न्दरका भण्डार-कोठाहरूका िजम्मावाल िनय ु भएका िथए । ितनको तोिबयािसत
सम्बन्ध िथयो । 5 एल्यासीबले तोिबयाको लािग एउटा ठुलो भण्डार-कोठा तयार पारेका िथए जहाँ पिहले ितनीहरूले लवेीहरू,
गायकहरू, ारपालहरूका िन म्त अन् नब ल, धपू, काठपातहरू, अन् नका दशांशहरू, नयाँ दाखम र तले अिन पजुारीहरूका
िन म्त दान राख् ने गथ । 6 तर यी सबै समयमा म यरूशलमेमा िथइन ँ । िकनिक बिेबलोनका राजा अतार्सास्तको बि सौँ वषर्मा
म राजाकहाँ गएको िथएँ । केही समयपिछ फकर जान मलैे राजालाई अनमुित मागे,ँ 7 र म यरूशलमे फकं । परमशे् वरको
म न्दरका चोकहरूमा एल्यासीबले तोिबयालाई भण्डार-कोठा िदएर ितनले गरेको दषु् टतालाई मलैे बझुे ँ । 8 म सार् है ँ रसाएँ,
र मलैे भण्डार-कोठाबाट तोिबयाका सबै सरसामानहरू फा लिदएँ । 9 भण्डार-कोठाहरू शु पा रऊन ्भनी मलैे आज्ञा िदएँ,
अिन मलैे परमशे् वरका म न्दरका सामानहरू, अन् नब लहरू र धपू फे र त्यहाँ राखे ँ । 10लवेीहरूलाई ितनीहरूको भाग िदइएको
रहनेछ, अिन लवेीहरूसाथै काम गन गायकहरू आ-आफ्नो जग्गामा भागरे गएका रहे छन ्भनी मलैे थाहा पाएँ । 11 त्यसलैे
मलै े अिधकारीहरूको सामना गरी ितनीहरूलाई भने,ँ “परमशे् वरको म न्दरलाई िकन बवेास्ता ग रएको ?” मलैे ितनीहरूलाई
जम्मा गरी ितनीहरूकै पदमा िनय ु गरेँ । 12 तब सारा यहूदाले अन् नको दशांश, नयाँ दाखम र तले भण्डार-कोठाहरूिभ
ल्याए । 13मलैे पजुारी शलेमे्याह, शास् ी सादोक र लवेीहरूबाट पदायाहलाई भण्डार-कोठाहरूको कोषाध्यक्षको रूपमा िनय ु
गरेँ । जक् कूरका छोरा, म न्याहका नाित हानानलाई ितनीहरूका सहायकको रूपमा िनय ु गरेँ िकनिक ितनीहरू भरोसायोग्य
ठािनएका िथए । ितनीहरूका सहायकहरूका खानकुेराहरू िवतरण गन ुर् नै ितनीहरूको कतर् िथयो । 14 हे मरेा परमशे् वर, यस
िवषयमा मरेो सम्झना गन ुर्होस,्अिन मरेा परमशे् वरको म न्दर र यसका सवेाहरूमा मलैे गरेका असल कायर्हरूलाई नमे टिदनहुोस ्
। 15 ती िदनमा मलैे यहूदामा मािनसहरूले शबाथमा कोल पे लरहकेा, अन् नका भारीहरू ल्याइरहकेा, अिन दाखम , दाख,
नभेारा र सबै िकिसमका भारीहरू गधाहरूमािथ लादरे शबाथ-िदनमा यरूशलमेमा ल्याएको दखेे ँ । त्यस िदन ितनीहरूले खानकुेरा
बचे्दै िथए भनी मलैे िवरोध जनाएँ । 16 यरूशलमेमा बस् ने टुरोसका मािनसहरूले माछासाथै सबै िकिसमका खानकुेरा ल्याए,
अिन शबाथमा ितनीहरूले यहूदा र सहरका मािनसहरूलाई ती िचजहरू बचेे । 17 तब मलैे यहूदाका मािनसहरूको सामना गरे,ँ
“शबाथ-िदनलाई अपिव पारी तपाईंहरूले यो दषु् ट काम गन ुर्को अथर् के हो ? 18 के तपाईंहरूका पखुार्हरूले यसै गरेका होइनन ्
र ? के हा ा परमशे् वरले हामी र हा ो सहरमािथ यी सबै खराबी ल्याउनभुएको होइन र ? अब शबाथलाई अपिव पारी
तपाईंहरूले इ ाएलमािथ अझै धरैे ोध ल्याउदँै हुनहुुन्छ ।” 19शबाथअिग यरूशलमेका वशे- ारहरूमा साँझ पनिबि कै ती
बन्द गरेर शबाथ नसिकएसम्म नखो लऊन ्भनी मलैे आज्ञा िदएँ । शबाथ-िदनमा कुनै भारी िभ लजैान नसिकयोस ्भनरे वशे-
ारहरूमा मलैे मरेा केही सवेकहरू िनय ु गरेँ । 20सबै िकिसमका सामान ल्याउने र बचे्नहेरूले एक-दईु पटक यरूशलमेबािहरै

छाउनी हाले । 21 तर मलैे ितनीहरूलाई चतेाउनी िदएँ, “तपाईंहरू िकन पखार्लबािहर छाउनी हाल्नहुुन्छ ? तपाईंहरूले फे र
यसो गन ुर्भयो भने म तपाईंहरूलाई कारबाही गन छु ।” त्यस समयदे ख ितनीहरू शबाथमा आएनन ्। 22 तब मलैे लवेीहरूलाई
आ-आफूलाई श ु पारी शबाथलाई पिव पानर् वशे ारहरूको पहरा िदन ू भनी आज्ञा िदएँ । हे मरेा परमशे् वर, म ित तपाईंको
करारको बफादारीको कारणले यसको लािग पिन मलाई सम्झनहुोस,् र मलाई दया दखेाउनहुोस ् । 23 ती िदनमा अश्दोद,
अम्मोन र मोआबका स् ीहरूलाई िबहे गन यहूदीहरूलाई पिन मलैे दखेे ँ । 24 ितनीहरूका सन्तानमध्ये आधाले अश्दोदको भाषा
बोल्थे । ितनीहरूमध्ये कसलैे पिन यहूदाको भाषा बोल्न सक्दनैथ्यो, तर ती मािनसहरूको कुनै एउटा भाषा बोल्दथे । 25 मलैे
ितनीहरूको सामना गरी ितनीहरूलाई सराप िदएँ, र केहीलाई िहकार्एँ र ितनीहरूको जगल्टा लछेुँ । मलैे ितनीहरूलाई यसो
भनी परमशे् वरको नाउमँा शपथ खान लगाएँ, “ितमीहरूले आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका छोराहरूलाई निदन ूअथवा ितनीहरूका
छोरीहरू आफ्ना छोराहरू वा आफ्नै लािग न लन ू। 26 के यी स् ीहरूकै कारणले इ ाएलका राजा सोलोमनले पाप गरेका होइनन ्
र ? जाित-जाितहरूका िबचमा ितनीजस्ता राजा कोही िथइनन,् र ितनका परमशे् वरले ितनलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो, अिन परमशे् वरले
सारा इ ाएलमािथ ितनलाई राजा बनाउनभुयो । तथािप, ितनका िवदशेी पत् नीहरूले ितनलाई पाप गनर् लगाए । के तपाईंहरूको
कुरा सनुी यी सबै दषु् ट काम गन अिन िवदशेी स् ीहरूिसत िबहे गरी हा ा परमशे् वरलाई धोका िदने ?” 27 धान पजुारी
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एल्यासीबका छोरा योयादाको एक जना छोरो होरोनी सन्बलतको ज्वाइँ रहछे । त्यसकारण मलैे त्यसलाई मरेो उप स्थितबाट
भाग् न लगाएँ । 28 हे मरेा परमशे् वर, ितनीहरूलाई सम्झनहुोस,् िकनिक ितनीहरूले पजुारीको पद, यसको करार र लवेीहरूलाई
दिुषत पारेका छन ् । 29 यसरी मलैे ितनीहरूलाई हरेक िवदशेीबाट श ु पारे,ँ अिन पजुारीहरूसाथै लवेीहरूलाई ितनीहरूको
आ-आफ्नै कतर् मा स्थािपत गराएँ । 30 मलैे तोिकएको समयमा दाउराको भटेी र अगौटे फलहरू उपलब्ध गराएँ । 31 हे मरेा
परमशे् वर, सदासवर्दा मरेो सम्झना गन ुर्होस ्।
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एस्तरको पसु्तक
1 अहासरूसको राजकाजको िदनमा ितनले भारतदे ख कूशसम्म १२७ ान्तमािथ राज्य गरे । 2 ती िदनमा राजा अहासरूस

शशूनको िकल्लामा अव स् थत आफ्नो राजकीय िसहंासनमा बसे । 3 आफ्नो शासनकालको ते ो वषर्मा ितनले आफ्ना सबै
अिधकारी र सवेकहरूलाई एउटा भोज िदए । फारसी तथा मादी सनेा, कुलीनहरू र ान् तका गभनर्रहरू ितनको उप स्थितमा
िथए । 4 ितनले एक सय असी िदनसम्म आफ्नो राज्यको वभैवशाली धनदौलत र आफ्नो महान ्ताको मिहमाको रवाफ दखेाए
। 5 यी िदन समाप् त भएपिछ राजाले सात िदनसम्म अक भोज िदए । यो शशूनको िकल्लामा भएका सबभैन्दा ठुलादे ख
सानासम्म सबै मािनसका लािग िथयो । यो भोज राजदरबारको बगैचँाको चोकमा िदइएको िथयो । 6 बगैचँाको चोकलाई सतुी
कपडाका सतेा र िनला, रा री बाटेका सतुी र बजैनीका डोरीहरूले िसङ्गा रएको िथयो र ती िसङ्गमरमरका खम्बाहरूमा
भएका चाँदीका गोलच हरूमा बाँिधएका िथए । त्यहाँ ब ु ा बनाइएका राता, सतेा, िसङ्गमरमर र अन्य मलू्यवान ्पत्थरहरू
छािपएको रङ्गीचङ्गी अ पटेीमा सनु र चाँदीका बस् ने सोफहरू िथए । 7 सनुका कचौराहरूमा दाखम बाँिडयो । त्यके
कचौरा िविशष् ट िथयो र राजाको उदारताको कारणले धरैे राजकीय दाखम बाँिडएको िथयो । 8 “जबरजस्ती ग रनहुुदँनै”
भन् ने आदशेको ख्याल गद दाखम बाँिडएको िथयो , िकनिक यसरी नै राजाले हरेक मािनसको इच्छामतुािबक गनर् आफ्नो
दरबारका सबै अिधकारीलाई आदशे िदएका िथए । 9 रानी वश्तीले पिन राजा अहासरूसको दरबारमा स् ीहरूलाई एउटा भोज
िदइन ् । 10 सातौँ िदनमा जब राजाको हृदय दाखम को कारणले सन् न भएको िथयो, तब ितनले महूमान, िबज्था, हब ना,
िबग्ता, अबगथा, जथेरे र ककार्स (यी सात जना अिधकारीहरूले राजाको साम ु सवेा गथ) लाई, 11 रानी वश्तीलाई उनको
राजकीय िशरपचे पिहरेर आफ् नो साम ु ल्याउने हुकुम गरे । ितनले मािनसहरू र अिधकारीहरूलाई उनको सौन्दयर् दखेाउन
चाहन्थ,े िकनिक उनको चहेरा असाध्य सनु्दर िथयो । 12 तर अिधकारीहरू ारा ल् याइएको राजाको आदशे मानरे आउनलाई
रानी वश्तीले इन्कार ग रन ्। तब राजा सार् है रसाए । आफूिभ ै ितनी रसले ु भए । 13 त्यसलैे राजाले ब ु मानी भनी
िचिनएका मािनसहरू जसले प र स्थितलाई बझुकेा िथए, ितनीहरूिसत सल्लाह लए (िकनिक काननु र न्यायमा पोख्तहरू
सबिैसत सल्लाह लने राजाको चलन िथयो) । 14 फारस र मादीका सात जना राजकुमार अथार्त ्कशना, शथेार, अद ्माथा,
तश श, मरेेस, मसना र ममकूान राजाका निजकका मािनसहरू िथए । ितनीहरू राजाकहाँ जान सक्थ,े र ितनीहरू राज्यमा
उच् चतम पदहरूमा िथए । 15 राजाले सोध,े “अिधकारीहरू ारा रानी वश्तीकहाँ लिगएको राजा अहासरूसको आदशेलाई
नमानकेी हुनाले काननुको आदशेअनसुार उनलाई के ग रनपुछर् ?” 16 राजा र अिधकारीहरूका साम ु ममकूानले भन,े “रानी
वश्तीले राजाको िवरु मा मा होइन तर राजा अहासरूसका सबै ान्तका सारा अिधकारीहरू र सारा मािनसहरूको िवरु मा पिन
गलत गन ुर्भएको छ । 17 रानीको यो िवषय सारा स् ीहरूलाई थाहा हुनछे । यस कुराले ितनीहरूलाई आ-आफ्ना पितलाई तचु्छ
व् यवहार गन बनाउनछे । ितनीहरूले भन् नछेन,् 'राजा अहासरूसले रानी वश्तीलाई उहाँको साम ु ल्याइयोस ्भनी हुकुम गन ुर्भयो,
तर उनले इन्कार ग रन ।्' 18आजको िदन समाप् त नहुदँै रानीको यस िवषयलाई सनु् ने फारस र मादीका कुलीन स् ीहरूले राजाका
सबै अिधकारीलाई उही कुरा भन् नछेन ् । धरैे अनादर र ोध पदैा हुनछे । 19 राजालाई यस कुराले खसुी लाग् छ भन,े वश्ती
अबदे ख उहाँको साम ु नआऊन ्भनी उहाँबाट एउटा राजकीय आदशे होस,् र यसलाई र गनर् नसिकने फारसी र मादीहरूको
काननुमा ले खयोस ्। राजाले उनीभन्दा अझै असल स् ीलाई उनको स् थानमा रानीको दजार् िदइयोस ्। 20 जब राजाको िवशाल
राज्यभ र उहाँको आदशेको घोषणा ग रन्छ, तब ठुलादे ख साना सबै जनाको पत् नीले आ-आफ्ना पितलाई आदर गनछन ्।”
21 यस सल्लाहबाट राजा र ितनका कु लनहरू खसुी भए, र ममकूानले स्ताव गरेझै ँ राजाले गरे । 22 ितनले सारा राजकीय
ान्तमा हरेक दशेमा आ-आफ्नो लिपअनसुार र हरेक जाितको आ-आफ्नो भाषाअनसुार ितनीहरूलाई िच ीहरू पठाए ।

हरेक परुुष आफ्नो घरानाको मा लक हुनपुछर् भनी ितनले आज्ञा िदए । सा ाज्यको हरेक जाितको भाषामा यो आदशे िदइएको
िथयो ।

2
1 यी कुरापिछ जब राजा अहासरूसको रस मर् यो ितनले वश्ती र उनले गरेकी कुराको बारेमा सोचे । ितनले उनको िवरु मा

िनकालकेो आदशेको बारेमा पिन सोचे । 2 तब राजाको सवेा गन जवान मािनसहरूले ितनलाई भन,े “राजाको लािग सनु्दरी
कन्या यवुतीहरूको खोजी गन काम होस ्। 3 राजाले शशूनको िकल्लाको स् ी-घरमा सबै सनु्दरी कन्या यवुतीहरू ल्याउनलाई
आफ्नो राज्यका सारा ान्तहरूमा अिधकारीहरू िनय ु गन काम होस ्। ितनीहरूलाई स् ीहरूको िन रक्षक राजाका अिधकारी
हगेकेो हरेचाहमा रा खयोस,् र ितनले उनीहरूलाई आफ् ना िसङ्गारका सामानहरू उपलब्ध गराऊन ्। 4 राजालाई खसुी पान
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यवुतीचािहं वश्तीको स ामा रानी होऊन ्।” राजालाई यो सल्लाह मन पर् यो, र ितनले त्यसै गरे । 5 शशूनको िकल्लामा कोही
एक जना यहूदी िथए जसको नाउँ मोदर्कै िथयो जो याईरका छोरा, िशमीका नाित र कीशका पनाित बने्यामीन कुलका िथए
। 6 ितनी यहूदाका राजा यहोयाकीनसगँै यरूशलमेबाट िनवार्सनमा लिगनहेरूमध्ये एक जना िथए जसलाई बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले कैद गरेर लगकेा िथए । 7 ितनले हदस्सा अथार्त ्आफ्ना काकाकी छोरी एस्तरको हरेचाह गद िथए, िकनिक
उनका बबुाआमा िथएनन ् । यी यवुतीको चहेरा सनु्दर िथयो, र हदेार् रा ी दे ख न् थन ् । मोदर्कैले उनलाई आफ्नै छोरीको
रूपमा लएका िथए । 8 जब राजाको आदशे र उद को घोषणा ग रयो, तब धरैे जना यवुतीहरू शशूनको िकल्लामा ल्याइए ।
ितनीहरूलाई हगेकेो हरेचाहमा रा खयो । एस्तर पिन राजदरबारमा लिगइन ्र स् ीहरूको िन रक्षक हगेकेो हरेचाहमा रा खइन ्
। 9 यी यवुतीले ितनलाई खसुी पा रन,् र उनले ितनको िनगाह पाइन ् । ितनले तरुुन्तै उनको लािग िसङ्गारका सामानहरू र
उनको खानाको िहस्सा उपलब्ध गराए । ितनले उनको लािग राजदरबारका सात जना सिेवका तोिकिदए, र ितनले उनी र
उनका सिेवकाहरूलाई स् ी-घरको सबभैन्दा रा ो ठाउँमा सारे । 10 एस्तरको मािनसहरू र उनका नातदेारहरू को िथए भनरे
उनले कसलैाई भनकेी िथइनन,् िकनिक मोदर्कैले त्यो नबताउन उनलाई िनदशन िदएका िथए । 11 एस्तरको अवस्था र उनलाई
के ग रन्छ भनी जान् न हरेक िदन मोदर्कै स् ी-घरको बािहरप चोकमा ओहोर-दोहोर गथ । 12 स् ीहरूका लािग तोिकएको
ावधानअनसुार, छ मिहनासम्म मरूर्को तले दलरे र छ मिहनासम्म अ रसाथै िसङ्गारका सामानहरूले िसङ्गा रएर हरेक

कन् याले बाहृ मिहनासम् म सनु् दरतामा ध् यान िदएपिछ— त् यके स् ीको राजा अहासरूसकहाँ जाने पालो आउँथ्यो— 13 एक
जना यवुती राजाकहाँ जाँदा, स् ी-घरबाट ितनलाई जे लएर जाने इच्छा हुन् थ् यो त् यो ितनलाई राजदरबारमा लान िदइन्थ्यो ।
14साँझमा ितनी िभ जा न् थन,् र भो लपल् ट िबहान ितनी दो ो स् ी-घरमा फकर आउँिथन,् र फकर आएकाहरू उपपत् नीहरूका
िन रक्षक राजाका अिधकारी शाश्गजको अधीनमा रहन् थे । राजाले ितनलाई मन पराएर फे र ितनलाई नबोलाएसम्म ितनी फे र
राजाकहाँ फकर जानछैनन ् । 15 जब राजाकहाँ जाने एस्तरको पालो आयो, (मोदर्कैका काका अबीहलेकी छोरी, जसलाई
ितनले आफ्नै छोरी बनाएका िथए) स् ीहरूका िनरक्षक राजाका अिधकारी हगेले े िदएका सल्लाहबाहके उनले कुनै कुनै थोक
मािगनन ्। एस्तरलाई दखे् ने सबै जनाबाट उनले िनगाह पाइन ्। 16अहासरूसको सातौँ वषर्को दसौँ मिहना अथार्त ्तबेते मिहनामा
एस्तरलाई राजाको राजकीय बासस्थानमा लिगयो । 17 राजाले अन्य कुनै स् ीलाई भन्दा एस्तरलाई बढी मन पराए, र अन्य सबै
कन्याहरूले भन्दा बढी उनले स्वीकृित र िनगाह पाए । त्यसलैे ितनले उनको िशरमा राजकीय िशरपचे पिहराइिदए, र वश्तीको
साटो उनलाई रानी बनाए । 18 राजाले आफ्ना सबै अिधकारी र सवेकहरूलाई एउटा ठुलो, “एस्तरको भोज” भोज िदए र
ितनले ान्तहरूलाई कर छुट िदए । ितनले राजकीय उदारतासिहत उपहारहरू पिन िदए । 19 अब दो ो पटक कन्याहरू भलेा
भइरहकेा समयमा मोदर्कै राजाको मलू ारमा बिसरहकेा िथए । 20 मोदर्कैले एस्तरलाई िनदशन िदएअनसुार उनले आफ्नो जाित
र आफ्ना नातदेारहरूको बारेमा कसलैाई भनकेी िथइनन ्। मोदर्कैले उनलाई हुकार्उदँाको बलेामा झै ँ उनले ितनको सल्लाहलाई
िनरन् तर मािनन ्। 21 ती िदनमा मोदर्कै राजाको मलू ारमा बिसरहदँा राजाका दईु जना ारपाल अिधकारीहरू िबग्थाना र तरेेश
रसाए, अिन ितनीहरूले राजा अहासरूसको हािन गनर् खोजे । 22 मोदर्कैले यो कुरो थाहा पाएपिछ ितनले रानी एस्तरलाई बताए,

अिन रानीले मोदर्कैको नाउँ लएर राजालाई बताइन ् । 23 त्यो सचुनको अनसुन्धान भयो र पु ष् ट भयो, अिन दवुै जनालाई
फाँसीको सजाए िदएर काठमा झणु् ाइयो । यो कुरोलाई राजाको उप स्थितमा इितहासको पसु्तकमा ले खयो ।

3
1 यी कुरापिछ राजा अहासरूसले अगागी हम्मदाताका छोरा हामानलाई बढुवा गरे, र ितनीिसत भएका सबै अिधकारीभन्दा

ितनको अिधकारको पद मािथ रा खिदए । 2 राजाको ढोकामा भएका सबै सवेकले हामानको साम ु घ ुडँा टेक् न ु र लम्पसार
परेर दण् डवत ्गन ुर् भन् ने आदशे राजाबाट भएको िथयो । तर मोदर्कैले न घडँा टेके, न लम्पसार परे । 3 तब राजाको ढोकामा
बस् ने राजाका सवेकहरूले मोदर्कैलाई भन,े “राजाको आज्ञालाई तपाईं िकन अटेर गन ुर्हुन् छ ?” 4 ितनीहरूले िदन ितिदन
ितनीिसत उही कुरा गरे तापिन ितनले उनीहरूका इच् छाको बवेास्ता गरे । त्यसलैे मोदर्कैको बारेमा त्यस्तै रहन्छ िक रहदँनै
भनी ितनीहरूले त्यो कुरा हामानलाई बताए िकनिक मोदर्कै यहूदी िथए भनी उनले ितनीहरूलाई भनकेा िथए । 5 हामानको
साम ु मोदर्कैले घ ुडँा नटेकेको र निनहुरेको कुरा जब हामानले दखे,े तब ितनी रसले चरू भए । 6 मोदर्कैलाई मा मान ुर्पछर् भन् ने
िवचारलाई ितनले टेरेनन ् िकनिक मोदर्कैका मािनसहरू को िथए भनी राजाका सवेकहरूले ितनलाई बताएका िथए । हामानले
अहासरूसको सम्पणूर् राज्यमा भएका सारा यहूदी अथार्त ्मोदर्कैको जाितलाई सखाप पानर् चाहन्थे । 7 राजा अहासरूसको बा ौँ
वषर्को पिहलो मिहनामा (जनु नीसान मिहना हो) िदन र मिहनाको छनोट गनर् हामानको साम ु परु अथार्त ्िच ा हा लयो । िच ा
बा ौँ मिहनामा (जनु अदार मिहना हो) नपरेसम्म ितनीहरूले िच ा हा लरहे । 8 तब हामानले राजा अहासरूसलाई भन,े “एउटा
कोही मािनसहरू छन ् जनु हजरुको राज्यका सारा ान्तिभर छ रएर रहकेा छन ् । ितनीहरूको वस्था अरू मािनसहरूको
भन्दा फरक छ, र ितनीहरूले राजाको वस्था पालन गदनन ् । त्यसलैे ितनीहरूलाई छोिडिदन ु राजाको लािग उिचत होइन
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। 9 राजालाई खसुी लागमेा ितनीहरूलाई मान आदशे िदनहुोस,् र यो काम गन राजाका कमर्चारीहरूका िन म्त म राजकोषमा
जम्मा गनर् ितन लाख िकलो चाँदी िदनछुे ।” 10 तब राजाले आफ्नो हातबाट छाप-औठँी िनकाले र यहूदीहरूका श ु अगागी
हम्मदाताका छोरा हामानलाई त् यो िदए । 11 राजाले हामानलाई भन,े “ितमी र ित ा मािनसहरूलाई रुिपया-ँपसैा िफतार् िदइएको
म हनेछु । ितमीलाई इच्छा छ त् यही त् यसले गर ।” 12 तब पिहलो मिहनाको ते ौँ िदनमा राजाका सिचवहरूलाई बोलाइयो, र
हामानको आदशे समावशे गन गरी एउटा उद लखेरे राजा ान्तीय गभनर्रहरू, सबै ान्तका अिधकारीहरू, िविभन् न जाितका
सबै गभनर्रहरू, सबजैाितका अिधकारीहरूलाई हरेक ान् तमा ितनीहरूको आफ्नै लिप र हरेक जाितको आफ्नै भाषामा पठाइयो
। यसलाई राजा अहासरूसको नाउमँा ले खएको र त्यसलाई ितनको औठँी ारा छाप लगाइएको िथयो । 13 बा ौँ मिहना (जनु
अदार मिहना हो) को ते ौँ िदनमा यवुादे ख व ृ सम्म, बालबा लका र मिहला सबै यहूदीलाई एकै िदनमा नामटे पानर्, मानर् र
नाश गनर् अिन ितनीहरूका धन-सम्पि खोस् न राजाका सारा ान्तमा प वाहकहरू ारा िच ीहरू पठाइए । 14 हरेक ान्तमा
उक् त िच ीको एक ितलाई काननु बनाइयो । ितनीहरू त्यही िदन तयार हुनपुछर् भनरे हरेक ान्तमा सबै मािनसलाई जानकारी
गराइयो । 15 राजाको आदशेलाई िवतरण गनर् प वाहकहरू हता रए गए । शशूनको िकल्लािभ पिन उद बाँिडयो । राजा र
हामान िपउनलाई बस,े तर शशून सहरमा भने हलचल म च् चयो ।

4
1जब मोदर्कैले यी सबै कुरा थाहा पाए, तब ितनले आफ्ना लगुा च्याते अिन भाङ् ा र खरानी लगाए । ितनी सहरको िबचमा

गए, र ठुलो सोरले कराए, र िवलाप गरे । 2 ितनी राजाको ढोकासम्म मा गए िकनिक कसलैाई पिन भाङ् ा लगाएर त्यसबाट
जान अनमुित िथएन । 3 राजाको हुकुम र आदशे पगुकेो हरेक ान्तमा यहूदीहरूका माझमा उपवास, रुवाबासी र िवलासगँै ठुलो
शोक िथयो । ितनीहरूमध्ये धरैे जानले भाङ् ा लगाए, र खरानीमा बसे । 4जब एस्तरका यवुतीहरू र सिेवकाहरू आएर उनलाई
त् यो कुरा बताए, तब रानी ठुलो शोकमा डुिबन ्। उनले मोदर्कैको लािग पोशाकहरू पठाइन ्(तािक ितनले भाङ् ा फुकालनू)्,
तर ितनले ती स्वीकार गरेनन ्। 5 तब एस्तरको सवेा गनर् खटाइएका राजाका अिधकारीहरूमध्ये हताकलाई ितनले बोलाइन ्।
के भएको िथयो र यसको अथर् के हो भनी जान् न उनले ितनलाई मोदर्कैकहाँ पठाइन ्। 6 त्यसलैे हताक राजाको ढोकाको साम ु
सहरको खलुा चोकमा मोदर्कैकहाँ गए । 7 मोदर्कैको जीवनमा आइपरेका सबै कुरा, र यहूदीहरूलाई मानर्का लािग हामानले
राज्यकोषमा िदने ितज्ञा गरेका सम्पणूर् चाँदीको मा ाबारे ितनले हताकलाई िववरण िदए । 8 यहूदीहरूको िवनाशको िन म्त
शशूनमा जारी ग रएको उद को नक् कल पिन ितनले हताकलाई िदए । हताकले यो एस्तरलाई दखेाउन सकून,् अिन राजाको
िनगाहा ाप् त गनर्लाई गएर िब न् त चढाउने र आफ्नो जाितको पक्षमा उहाँलाई याचना गन िजम् मवेारी ितनले उनलाई िदन सकून ्
भनरे ितनले यसो गरे । 9 त्यसलैे हताक गए र मोदर्कैले ितनलाई भनकेा कुरा एस्तरलाई बताए । 10 तब एस्तरले हताकिसत
कुरा ग रन,् र ितनलाई मोदर्कैकहाँ फकर जान आज्ञा िदइन ्। 11 उनले भिनन,् “राजाका सबै अिधकारी र राजाका ान्तहरूका
मािनसहरूलाई थाहा छ, िक राजाको नबोलाइकन कुनै परुुष वा स् ी िभ ी दरबारमा वशे गर् यो भन,े त्यसको लािग एउटा
मा काननु छः कुनै व् य बाँचोस ्भनरे राजाले आफ्नो सनुको राजदण्ड पसान ुर्भएन भने त्यो मा रने छ । म आफैलाई पिन
राजाकहाँ नबोलाइएको ितस िदन भइसक्यो ।” 12 त्यसलैे हताकले एस्तरको कुरा मोदर्कैलाई बताए । 13 मोदर्कैले यो सन्दशे
पठाए, “ितमी राजदरबारमा भएकी हुनाले अरू सबै यहूदीमध्ये ितमीचािहं बाँच्ने ौ भनी ितमीले नसोचे हुन् छ । 14 यस बलेा
ितमी चपु लाग्यौ भन,े यहूदीहरूका िन म्त सहायता र छुटकारा अरू ठाउँबाट आउनछे, तर ितमी र ित ो िपताको प रवार नष् ट
हुनछे । यस्तै समयको लािग नै ितमी यो राजकीय पदमा पगुकेी हुन सक् छ् यौ भनी कसलाई थाहा छ ?” 15 तब एस्तरले
मोदर्कैलाई यो सन्दशे पठाइन,् 16 “जानहुोस,् र मरेो िन म्त उपवास बस् न शशूनमा बस् ने सबै यहूदीलाई भलेा गन ुर्होस ् । ितन
िदन र ितन रातसम्म केही नखानहुोस,् न त केही िपउनहुोस ्। मरेा यवुतीहरू र म पिन त्यसरी नै उपवास बस् नछेौँ । त्यसपिछ
काननुको िवरु मा भए तापिन म राजाकहाँ जानछुे, र मरेो नाश हुन्छ भने पिन होस ्।” 17 मोदर्कै गए, र ितनले एस्तरले भनझेै ँ
सबै गरे ।

5
1 ितन िदनपिछ एस्तरले आफ्नो राजकीय पोशाक पिह रन,् र राजदरबारको साम ु रहकेो चोकमा खडा हुन गइन ्। राजाचािह ँ

राजदरबारको राजकीय िसहंासनमा बसरे मलू ढोकातफर् हे ररहकेा िथए । 2 जब राजाले एस्तरलाई चोकमा खडा भएको दखे,े
तब ितनका नजरमा उनले स् वीकृित पाइन ्। ितनले आफ्नो हातमा भएको सनुको राजदण्ड उनीितर पसारे । त्यसलैे एस्तर निजक
गइन ्र राजदण्डको टुप्पोलाई छोइन ्। 3 तब राजाले उनलाई भन,े “रानी एस्तर, ितमी के चाहन् ौ ? ित ो अनरुोध के छ ?
मरेो आधा राज्यसम्म पिन म ितमीलाई िदनछुे ।” 4 एस्तरले भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा मलैे हजरुको िन म्त तयार पारेको
भोजमा हजरु र हामानको सवारी होस ्।” 5 तब राजाले भन,े “एस्तरले भनकेी कुरा गनर् हामानलाई झ ै ल्याओ ।” त्यसलैे राजा
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र हामान एस्तरले तयार पारेको भोजमा गए । 6 भोजमा दाखम ट याइँदा राजाले एस्तरलाई भन,े “ित ो िबन्ती के हो ? त्यो
ितमीलाई िदइनछे । ित ो अनरुोध के हो ? ितमीलाई आधा राज्यसम्म पिन िदइनछे ।” 7 एस्तरले जवाफ िदइन,् “मरेो िबन्ती
र मरेो अनरुोध यही हो, 8 मलैे राजाको द ृ ष् टमा िनगाह ाप् त गरेकी छु भने र राजालाई मरेो िबन्ती परुा गनर् र मरेो अनरुोधलाई
आदर गनर् खसुी लाग्यो भने मलै े हजरुको िन म्त भोली तयार गन भोजमा राजा र हामानको सवारी होस,् अिन म राजाको को
जवाफ िदनछुे ।” 9 त्यस िदन हामान आन न्दत र हृदयमा सन् न भएर गए । तर जब हामानले राजाको ढोकामा मोदर्कैलाई न
खडा भएको न त ितनको साम ु डरले थरथर काँपकेो दखे,े तब ितनी मोदर्कैको िवरु मा रसले चरु भए । 10 तापिन हामानले
आफैलाई िनयन् ण गरी आफ्नो घर लागे । ितनले आफ्ना िम हरूलाई खबर पठाए र आफ्नी पत् नी जरेेशसिहत ितनीहरूलाई
एकसाथ भलेा गरे । 11 हामानले ितनीहरूलाई आफ्नो धनदौलतको रवाफ, आफ् ना धरैे जना छोराहरू, राजाले ितनलाई िदएका
सबै पदोन् नित अिन राजाका सबै अिधकारी र सवेकहरूभन्दा बढी ितनको गित कसरी भयो भनरे बयान िदए । 12 हामानले
भन,े “रानी एस्तरले तयार पान ुर्भएको भोजमा उहाँले राजासगँै आउन मबाहके अरू कसलैाई िनमन् णा िदनभुएन । भोली पिन
उहाँले राजासगँै मलाई िनमन् णा िदनभुएको छ । 13 तर मलैे मोदर्कैलाई राजाको ढोकामा बिसरहकेो दखेसेम्म मरेा लािग यी
सबै कुराले कुनै अथर् राख् दनै ।” 14 तर ितनकी पत् नी जरेेशले हामान र ितनका सबै िम हरूलाई भिनन,् “ितनीहरूले प च् चस
िमटर अग् लो एउटा फाँसीको काठ बनाऊन ् । िबहान मोदर्कैलाई त्यसमा झणु् ाउन राजािसत कुरा गन ुर्होस ् । तब आन न्दत
भएर राजासगँै भोजमा जानहुोस ्।” हामानलाई यो कुरा मन पर् यो, र ितनले एउटा फाँसीको काठ बनाउन लगाए ।

6
1 त्यस रात राजा सतु् न सकेनन ्। ितनले सवेकहरूलाई आफ्नो राज् यकालका घटनाहरूको िववरणहरू ल्याउन हुकुम गरे,

र राजाको साम ु चक सोरमा ित पिढयो । 2 वशे ारको पहरा िदने राजाका दईु जना अिधकारी िबग्थाना र तरेेशले राजा
अहासरूसलाई हािन गन कोिसस गरेका कुरा मोदर्कैले जानकरी गराएका िथए भनी त् यहाँ ले खएको पाइयो । 3 राजाले सोध,े
“यसो गरेका हुनाले मोदर्कैलाई सम्मान वा पद िदन के ग रयो त ?” तब राजाको सवेा गन जवान मािनसहरूले जवाफ िदए,
“ितनको लािग केही ग रएन ।” 4 राजाले भन,े “चोकमा को छ ?” अब हामानचािहं भखर्रै आफूले तयार गरेको फाँसीको
काठमा मोदर्कैलाई झणु् ाउन भनी राजािसत िबन्ती गनर् राजदरबारको बािहर चोकमा आइपगुकेा िथए । 5 राजाका सवेकहरूले
ितनलाई भन,े “हामान चोकमा उिभरहकेा छन ्।” राजाले भन,े “ितनी िभ आऊन ्।” 6 जब हामान िभ आए, तब राजाले
ितनलाई सोध,े “राजाले सम्मान िदन इच्छा गरेको मािनसलाई के ग रनपुछर् ?” हामानले आफ्नो हृदयमा भन,े “मबाहके
अरू कसलाई राजाले सम्मान िदने इच्छा गन ुर्हुन्छ र ?” 7 हामानले राजालाई भन,े “जनु मािनसलाई राजाले सम्मान िदन
इच्छा गन ुर्भएको छ, 8 राजाकीय पोशाक, राजाले पिह रनभुएको वस् अिन राजाले सवार गन ुर्भएको िशरमा राजकीय िचन्ह
लगाइएको घोडा ल् याइयोस ्। 9 तब त्यो पोशाक र घोडा राजाका सबभैन्दा माननीय अिधकारीहरूमध्ये एक जनालाई िदइयोस ्
। राजाले सम्मान गनर् खोज्नभुएको मािनसलाई ितनीहरूले त्यो पोशाक पिहराऊन,् र ितनलाई घोडामा सवार गराएर सहरका
सडकहरू घमुाऊन ् । ितनीहरूले ितनको साम ु घोषणा गरून,् 'राजाले सम्मान गन इच्छा गन ुर्भएको मािनसलाई यसै ग रन्छ'
।” 10 तब राजाले हामानलाई भन,े “िछटो गर, ितमीले भनझेै ँ पोशाक र घोडा लएर आऊ, अिन राजाको ढाकामा बस् ने
यहूदी मोदर्कैलाई यसै गर । ितमीले भनकेा एउटै कुरा गनर् पिन नचकु ।” 11 तब हामानले पोशाक र घोडा ल् याए । ितनले
मोदर्कैलाई उक् त पोशाक लगाइिदए, र ितनलाई घोडामा सवार गराएर सहरका सडकहरूमा घमुाए । ितनको साम ु ितनले घोषणा
गरे, “राजाले सम्मान गनर् इच्छा गन ुर्भएको मािनसलाई यसै ग रन्छ ।” 12 मोदर्कै राजाको ढोकामा फक । तर हामानचािहं
िशर ढाकेर शोक गद हतार गरी आफ्नो घरमा गए । 13 हामानले आफूमािथ आइपरेका सबै कुरा आफ्नी पत् नी जरेेश र आफ्ना
सबै िम हरूलाई बताए । तब ब ु को िन म्त कह लएका ितनका मािनसहरू र ितनकी पत् नी जरेेशले ितनलाई भन,े “मोदर्कै
जसको सामनु् ने तपाईंको पतनको सरुु भएको छ, त्यो यहूदी हो भने तपाईंले त्यसलाई परािजत गनर् सक् नहुुनछैेन, तर िनश् चय नै
त्यसको साम ु तपाईं पतन हुनछे ।” 14 ितनीहरू ितनीिसत कुराकानी ग ररहदँा राजाका अिधकारीहरू आइपगुे । एस्तरले तयार
पारेको भोजमा लजैान ितनीहरूले हामानलाई हतार गरे ।

7
1 त्यसलैे राजा र हामान रानी एस्तरिसत भोजन गनर् गए । 2 यो दो ो िदनमा, ितनीहरूले दाखम बाँड् दै गदार् राजाले

एस्तरलाई सोध,े “रानी एस्तर, ित ी िबन्ती के हो ? ितमीलाई त् यो िदइनछे । ित ो अनरुोध के हो ? आधा राज्यसम्म पिन
ितमीलाई िदइनछे ।” 3 तर रानी एस्तरले जवाफ िदइन,् “हे महाराज, मलैे हजरुको नजरमा िनगाह पाएकी छु र हजरुलाई खसुी
लाग्छ भन,े मरेो जीवन मलाई नै िदइयोस ्। मरेो िबन्ती यही नै हो, र मरेो जाितको लािग पिन यसै ग रयोस ्भनी म िबन्ती गछुर्
। 4 िकनिक म र मरेो मािनसहरू नाश पा रन, मा रन र नामटे पा रन बिेचएका छौँ । हामी दास-दासीको रूपमा मा दासत्वमा
बिेचएका भए म चपु रहन्थे ँ िकनिक त्यस्तो दःुखले मा त महाराजालाई बाधा िदन ु न्यासङ्गत हुदँनै ।” 5 तब राजा अहासरूसले
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रानी एस्तरलाई सोध,े “त्यो को हो ? यस्तो कुरा गनर् आफ्नो हृदय भरेर बस् ने त्यो कहाँ छ ? 6 एस्तरले जवाई िदइन,्
“त्यो िवरोधी, श ु यही दषु् ट हामान हो ।” तब हामान राजा र रानीको साम ु डरले थरथर काँपे । 7 राजा भोजमा दाखम
िपइरहकेो अवस्थाबाट रसले चरु भएर उठे, र राजमहलको बगैचँामा गए, तर हामानचािहं रानी एस्तरबाट आफ्नो जीवनको
िभग माग् न त्यहीँ बसे । राजाले ितनको िवरु मा िवप ी ल्याउदँै िथए भनी ितनले दखेे । 8 तब राजमहलको बगैचँाबाट दाखम
बाँिडएको कोठामा राजा फकर आए । हामानचािहं भखर्रै एस्तर बिसरहकेो सोफाको छेउमा पसारो परेका िथए । राजाले भन,े
“के मरैे उप स्थित मरैे घरमा त्यसले रानीलाई बलात् कार गनर् खोज् छ ?” राजाको मखुबाट यो वाक्य बािहर िनस्कनिेबि कै
अिधकारीहरूले हामानको अनहुार छोपे । 9 तब राजाको सवेा गन एक जना अिधकारी हब नाले भन,े “हामानको घरको
छेउमा प च् चस िमटर लामो एउटा फाँसीको काठ खडा छ । महाराजाको ज्यान जोगाइदन बोल्ने मोदर्कैको िन म्त त्यसले त् यो
तयार पारेको हो ।” राजाले भन,े “त्यसलाई त् यसमैा झणु् ाओ ।” 10 त्यसलैे ितनीहरूले हामानले मोदर्कै को िन म्त तयार
पारेको फाँसीको काठमा उसलैाई झणु् ाए । तब राजाको रस मर् यो ।

8
1 त्यस िदन राजा अहासरूसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूका श ु हामानको सम्पि िदए, र मोदर्कैले राजाको साम ु सवेा गनर्

थाले िकनिक कसरी मोदर्कै उनीिसत सम्ब न्धत िथए भनी एस्तरले राजालाई बताएकी िथइन ्। 2 राजाले हामानबाट लएको
आफ्नो छाप-औठँी िनकालरे मोदर्कैलाई िदए । एस्तरले मोदर्कैलाई हामानको जिमनको िजम्मा िदइन ् । 3 तब एस्तरले फे र
राजािसत कुरा ग रन ्। उनले भइँुितर िशर झकुाइन,् र अगागी हामानले यहूदीहरूको िवरु मा रचकेो षडयन् , खराब योजनालाई
र ग रिदन उनले रुँद ै राजालाई िबन्ती ग रन ् । 4 राजाले एस्तरितर सनुको राजदण्ड पसारे, तब उनी उ ठन ् र राजाको साम ु
खडा भइन ् । 5 उनले भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा, र मलैे हजरुको नजरमा िनगाह पाएकी छु भन,े राजाको साम ु यो
कुरो ठक लाग् छ भन,े र हजरुको नजरमा मलैे हजरुलाई खशुी पानर् सकेकी छु भन,े अगागी हम्मदाताको छोरा हामान ारा
राजाका सबै ान्तमा भएका यहूदीहरूलाई नष् ट पानर् भनी ले खएका िच ीहरू र गनर् एउटा आदशे ले खयोस ् । 6 िकनिक
मरेो जाितमािथ आइपन िवप ी दखे् दा म कसरी सहन सक्छु ? मरेा नातदेारहरूको िवनाश हने कुरा मलैे कसरी सहन सक्छु
?” 7 राजा अहासरूसले रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैलाई भन,े “हरे, मलैे एस्तरलाई हामानको घर िदएको छु, र ितनीहरूले
त्यसलाई फाँसीको काठमा झणु् ाएका छन ् िकनिक त्यसले यहूदीहरूलाई आ मण गनर् खोज्दै िथयो । 8 राजाको नाउमँा
यहूदीहरूको पक्षमा अक आदशे लखेे र त्यसमा राजाको औठँीले छाप लगाओ । िकनिक पिहले नै राजाको नाउमँा ले खएको
आदशे जसमा राजाको औठँीको छाप लागकेो छ, त्यो र हुन सक्दनै ।” 9 तब ते ो मिहना अथार्त ्सीवान मिहनाको तइेसौँ
िदनमा राजाका सिचवहरूलाई बोलाइयो । यहूदीहरूको सम्बन्धमा मोदर्कैले िदएका सबै आदशेलाई समावशे गद एउटा आदशे
ले खयो । भारतदे ख कूश दशेसम् मका एक सय स ाइस ान्तका गभनर्रहरू, स् थानीय गभनर्रहरू र अिधकारीहरूलाई हरेक
ान्तलाई आ-आफ्नो लिपअनसुार र हरेक जाितलाई आफ्नै भाषामा र यहूदीहरूलाई पिन आफ्नै लिप र भाषामा एउटा ल खत

आदशे ले खयो । 10 मोदर्कैले राजा अहासरूसको नाउमँा त् यो लखेे र त्यसमा राजाको छाप-औठँीले छाप लगाए । राजको
सवेामा योग ग रने िछटो कुद् ने घोडाहरूमा सवार गराएर प वाहकहरू ारा ितनले ती िच ीहरू पठाए । 11 हरेक सहरमा
भएका यहूदीहरूलाई एकसाथ भलेा हुन र आ-आफ्नो जीवनको रक्षाको िन म् त सगं ठत हुन, अिन ितनीहरू, बालबा लका,
र स् ीहरूलाई आ मण गन कुनै पिन जाित वा ान्तका सशस् मािनसहरूलाई नाश गनर्, मानर् र नामटे पानर् अिन ितनीहरूका
धनदौलत लटु्न राजाले ितनीहरूलाई अनमुित िदए । 12 बा ौँ मिहना वा अदार मिहनाको ते ौँ िदनमा राजा अहासरूसका सबै
ान्तमा यसलाई कायार्न्वयन ग रनपुथ्य । 13 यो आदशेको एक ित नक् कल काननुको रूपमा जारी भयो र सबै मािनसकहाँ

सावर्जिनक रूपमा सचूना टाँिसयो । त्यस िदन आफ्ना श हुरूमािथ बदला लन यहूदीहरू तयार रहनपुथ्य । 14 त्यसलैे
प वाहकहरू राजाको सवेामा योग ग रने राजकीय घोडाहरूमा सवार भए । ितनीहरू िढलो नगरी गए । राजाको आदशेलाई
शशून स्थत राजदरबारबाट पिन जारी ग रयो । 15 तब मोदर्कैले िनलो र सतेो राजकीय पोशाकहरू पिह रए अिन सनुको ठुलो
मकुुट पिह रए र, मलमलको बजैनी वस् लगाए र राजाको उप स्थितबाट गए, अिन शशून सहरले जयजयकार गर् यो र आनन्द
मनायो । 16 यहूदीहरू खसुी र सन् न भए अिन ितनीहरूका िन म्त आनन्द र सम्मानको िदन भयो । 17 राजाको आदशे पगुकेो
हरेक ान्त र सहरमा यहूदीहरूका माझमा खसुी र आनन्द अिन भोज र िबदाको िदन भयो । दशेमा अरू िविवध जाितका धरैे
मािनसहरू यहूदी भए िकनिक ितनीहरूमािथ यहूदीहरूको डर परेको िथयो ।

9
1बा ौँ मिहना अथार्त ्अदार मिहनाको ते ौँ िदनमा राजाको काननु र आदशेलाई कायार्न्वयन गन िदन, यहूदीहरूका श हुरूले

ितनीहरूमािथ श जमाउनलाई आशा गरेको िदन जब आयो, प रणाम उल् टो भयो । यहूदीहरूले आफूलाई घणृा गनहरूमािथ
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श पाए । 2यहूदीहरूमािथ िवप ी ल्याउन कोिसस गनहरूलाई आ मण गनर् राजा अहासरूसका सबै ान्तभ र नै ितनीहरूका
आ-आफ्ना सहरहरूमा ितनीहरू भलेा । ितनीहरूको िवरु मा कोही खडा हुन सकेन, िकनिक सबै मािनसमािथ ितनीहरूको डर
परेको िथयो । 3 सबै ान्तका अिधकारीहरू, ान्तीय गभनर्रहरू, सथानीय गभनर्रहरू र राजाका शासकहरूले यहूदीहरूलाई
मदत गरे िकनिक ितनीहरूमािथ मोदर्कैको डर परेको िथयो । 4मोदर्कै राजदरबारमा महान म्ािनस िथए,अिन ितनको ख्याित सबै
ान्तभ र फै लयो िकनिक यी मािनस मोदर्कै झनझन महान ्बन्दै िथए । 5 यहूदीहरूले आफ्ना श हुरूलाई तरवारले आ मण

गरेर मारे र िवनाश गरे अिन आफूलाई घणृा गनहरूलाई आफ्नो इच्छाअनसुार गरे । 6शशूनको िकल्लामा मा ै यहूदीहरूले पाँच
सय जना मािनसलाई मारेर नष् ट पारे । 7 ितनीहरूले पशर्न् दाता, दल् फोन, अस् पाता, 8 पोराता, अद लया, अरीदाता, 9 पमर्शता,
अरीश,ै अरीदै र बजैाता, 10 र हम्मदाताको छोरा यहूदीहरूका श ु हामानका दस जना छोरालाई मारे । तर ितनीहरूले कुनै कुरा
पिन लटेुर लएनन ्। 11 त्यो िदन शशूनको िकल्लामा मा रएकाहरूको सङ्ख्याको िववरण राजालाई िदइयो । 12 राजाले रानी
एस्तरलाई भन,े “यहूदीहरूले हामानका दस छोरासिहत शशूनको िकल्लामा पाँच सय मािनसलाई मारेका छन ्। तब राजाका
बाँकी ान्तहरूमा ितनीहरूले झन ् के गरेका होलान ्? अब ित ो िबन्ती के हो ? त् यो ितमीलाई िदइनछे । ित ो अनरुोध के
हो ? त् यो ितमीलाई िदइनछे ।” 13 एस्तरले भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा शशूनमा भएका यहूदीहरूलाई आजको आदशे
भोलीको िन म्त पिन कायार्न्वयन गनर् अनमुित िदइयोस ्र हामानका दसै जना छोराका लाशलाई फाँसीको काठमा झणु् ाइयोस ्
।” 14 त्यसलैे राजाले त्यसै ग रयोस ्भनी आज्ञा िदए । शशूनमा एउटा आदशे िनका लयो, र ितनीहरूले हामानका दसै जना
छोरालाई झणु् ाए । 15 अदार मिहनाको चौधौँ िदनमा शशूनमा भएका यहूदीहरू एकै ठाउँमा भलेा भए, र शशूनमा थप ितन
सय जना मािनसलाई मारे, तर ितनीहरूले लटुपाटमा हात हालनेन ् । 16 राजाका ान्तहरूमा भएका बाँकी यहूदीहरू आफ् नो
ज्यान जोगाउन एकै ठाउँमा भलेा भए, र ितनीहरूले आफ्ना श हुरूबाट छुटकारा पाए, अिन आफूलाई घणृा गन पचह र हजार
मािनसलाई मारे, तर आफूले मारेका मिनसहरूका मलु् यवान थोकहरूमा भने ितनीहरूले आफ् ना हात लगाएनन ्। 17 यो अदार
मिहनाको ते ौँ िदनमा भएको िथयो । चौधौँ िदनमा ितनीहरूले िव ाम लए, र त्यस िदनलाई एउटा चाड र हषर्को िदन बनाए
। 18 तर शशूनमा भएका यहूदीहरूचािह ँ त े ौँ र चौधौँ िदनमा एकसाथ भलेा भए । पन् ौँ िदनमा ितनीहरूले िव ाम गरे, र त्यस
िदनलाई एउटा चाड र हषर्को िदन बनाए । 19 त्यसकारण दगुर्म गाउहँरूितर घर बनाएका यहूदीहरूले अदार मिहनाको चौधौँ
िदनलाई हषर् र चाडको एउटा िदन अिन एक-अकार्लाई खानकुेराका उपहारहरू पठाउने िदनको रूपमा मान्छन ्। 20 मोदर्कैले
यी कुराहरूका िववरण गरे, अिन राजा अहासरूसका टाढा र निजकका सबै ान्तमा भएका सबै यहूदीलाई िच ीहरू पठाए,
21जसमा हरेक वषर् अदार मिहनाको चौधौँ र पन् ौ िदनलाई ितनीहरूले अिनवायर् मान् नपुन गराए । 22 यी िदनमा नै यहूदीहरूले
आफ् ना श हुरूबाट छुटकारा पाए, र यही मिहनामा नै ितनीहरूको दःुख आनन्दमा र शोक उत्सवमा प रणत भएको िथयो । ित
िदनलाई ितनीहरूले चाड र हषर्का िदनको रूपमा मनाउनपुन अिन एक-अकार्लाई र ग रबहरूलाई खनकुेरा उपहार पठाउनपुन
भनी स् थािपत ग रयो । 23 त्यसलैे मोदर्कैले ितनीहरूलाई जे लखेकेा िथए त् यो गरेर यहूदीहरूले थालनी गरेका उत्सवलाई
ितनीहरूले िनरन्तरता िदए । 24 त्यस बलेा सारा यहूदीका श ु अगागी हम्मदाताको छोरा हामानल,े यहूदीहरूलाई नष् ट गनर्
ितनीहरूको िवरु मा ष न् रचकेो िथयो, र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनर् र नाश पानर् उसले ‘परु’ अथार्त ्िच ा हाल् यो । 25 तर
जब त्यो कुरो राजाको साम ु पगु्यो, तब यहूदीहरूको िवरु मा हामानले रचकेो दषु् ट योजना त्यसकै थाप्लोमा परोस ् अिन ऊ
र उसका छोराहरूलाई फाँसीको काठमा झणु् ाइयोस ्भनी राजाले िच ीहरू लखेरे आदशे िदए । 26 त्यसकारण ितनीहरूले
यी िदनलाई “परूीम” भने जनु “परू” नामबाट आएको िथयो । यस प मा ले खएको र ितनीहरूले दखेकेा र ितनीहरूमािथ
आइपरेका हरेक कुराको कारणले गदार्, 27 यहूदीहरूले नयाँ चलन र कतर् लाई स्वीकार गरे । यो चलन ितनीहरू, ितनीहरूका
सन्तानहरू र ितनीहरूसगँ िमल्ने हरेकको लािग िथयो । हरेक वषर् ितनीहरूले यी दईु िदनको उत्सव मनाउनपुन भयो । हरेक वषर्
उही समयमा ितनीहरूले िवशषे तवरले यो चाड मान् नपुन भयो । 28 हरेक पसु्ता, हरेक प रवार, हरेक ान्त र हरेक सहरमा
यी िदनमा उत्सव मनाउनपुन र पालन गन ुर्पन भयो । परूीमका यी िदनहरूलाई यहूदीहरूले किहल्यै निबस ूर्न ्भनरे ितनीहरू र
ितनका सन्तानहरूले िवश् वस्ततासाथ यो उत्सव मान् न किहल्यै पिन छोड् दनैन ् । 29 अबीहलेकी छोरी रानी एस्तर र यहूदी
मोदर्कैले परुा अिधकारसाथ लखेे र परूीमको बारेमा यो दो ो िच ीले प ु ष् ट गरे । 30 यहूदीहरूको सरुक्षा र सत्यताको कामना
गद िच ीहरू अहासरूसका राज्यका एक सय स ाइसवटै ान्तका सबै यहूदीहरूकहाँ पठाइए । 31यहूदी मोदर्कै र रानी एस्तरले
यहूदीहरूलाई आज्ञा िदएझै ँ ितनीहरूको तोिकएको समयमा परूीमका यी िदन मान् न िच ीहरूले िनश् चयता िदए । यहूदीहरूले
उपवास र िवलापको समयलाई स्वीकार गरेझै ँ ितनीहरूले आफू र आफ्ना सन्तानहरूका लािग यस कतर् लाई पिन स्वीकार
गरे । 32 एस्तरको आज्ञाले परूीमको सम्बन्धमा यी िनयमहरूलाई पक् का गर् यो, र यसलाई पसु्तकमा ले खयो ।

10
1 तब राजा अहासरूसले आफ्नो सा ाज्य र समु ी छेउका दशेहरूमा कर लगाए । 2 ितनको श र ताकतका सबै ा प् तसाथै
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राजाले उच् च दजार् िदएका मोदर्कैको महानताको पणूर् िववरण मादी र फारसका राजाहरूका इितहासको पसु्तकमा ले खएका
छन ्। 3 यहूदी मोदर्कै राजा अहासरूसको दो ो दजार्मा िथए । ितनी यहूदीहरूका िबचमा महान ्िथए, र ितनका धरैे जना यहूदी
दाजभुाइका माझमा लोकि य िथए, िकनिक ितनले आफ्नो जाितको भलाइ गरे र आफ्ना सबै मािनसको शा न्तको पक्षमा बोले
।
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अय्यबूको पसु्तक
1ऊज भन् ने दशेमा एक जना मािनस िथए जसको नाउँ अय्यबू िथयो । अिन अय्यबू दोषरिहत र सोझा िथए जो परमशे् वरको

भय मान्थ,े र खराबीबाट फकर् न् थे । 2 ितनका सात जना छोरा र तीन जना छोरी ज न् मएका िथए । 3 ितनका सात हजारवटा
भडेा, ितन हजारवटा ऊँट, पाँच सय हल गोरु अिन पाँच सयवटा गधा अिन धरैे जना नोकरहरू िथए । ितनी पवूर्मा भएका
सबै मािनसहरूमध् ये सबभन् दा महान ्मािनस िथए । 4 हरेक छोरोको िन म्त तोिकएको िदनमा ितनले आफ्नो घरमा भोज िदन् थे
। ितनीहरूले आफ्ना तीन िददीबिहनीलाई बोलाउन पठाउँथे र सगँै खाने र िपउने गथ । 5 जब भोजका िदनहरू समाप् त हुन् थ,े
तब अय्यबूले ितनीहरूलाई बोलाउन पठाउँथे र ितनले ितनीहरूलाई श ु पाथ । ितनी िबहान सबरैे उठ्थ,े र आफ्ना हरेक
छोराछोरीका लािग होमब लहरू चढाउँथ,े िकनिक ितनले यसो भन्थ,े “मरेा छोराछोरीले पाप गरेका अिन आ-आफ्ना हृदयमा
परमशे् वरलाई सरापकेा हुन सक्छन ।्” अय्यबूले सधैं यसै गथ । 6 तब एक िदन परमशे् वरका छोराहरू परम भकुो साम ु उप स्थत
हुन आए । शतैान पिन ितनीहरूसगँै आयो । 7 परम भलुे शतैानलाई सोध् नभुयो, “त ँ कहाँबाट आइस ्?” शतैानले परम भलुाई
जवाफ िदयो र भन् यो, “पथृ्वीमा घमुरे, त् यसमा यता र उता गएर आएको हु ँ ।” 8 परम भलुे त्यसलाई भन् नभुयो, “के तैंले मरेो
दास अय्यबूलाई िवचार गरेको छस ्? िकनिक पथृ्वीमा त्योजस्तो दोषरिहत र सोझो मािनस कोही छैन जो परमशे् वरको भय
मान्छ र खराबीबाट अलग बस्छ ।” 9 तब शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो र भन्यो, “के अय्यबूले िवनाकारण परमशे् वरको
भय मान्छन ्र ? 10 के ितनी, ितनको घर र ितनीिसत भएका सबै थोकको चारैितर हरेक कुनाबाट बार लगाएर तपाईंले सरुक्षा
िदनभुएको छैन र ? तपाईंले ितनका हातका कामहरूलाई आिशष ्िदनभुएको छ, र ितनका गाईवस्तहुरू दशेभ र भएका छन ्।
11 तर अब आफ्नो हात पसान ुर्होस ्र ितनीिसत भएका सबै थोकलाई छुनहुोस,् र हने ुर्होस ्कतै ितनले तपाईंको मखुमैा तपाईंलाई
सराप् ने त छैनन ् ।” 12 परम भलुे शतैानलाई भन् नभुयो, “हरे,् त् योिसत भएका सबै थोक तरैे हातमा छ । त् यसलाई मा तरेो
हातले नछो ।” तब परम भकुो उप स्थितबाट शतैान तरुुन् तै गयो । 13 कुनै एक िदनमा यस् तो भयो, ितनका छोराहरू र छोरीहरू
आफ् ना जठेा दाजकुो घरमा खाँदै र िपउँदै िथए । 14 एउटा समाचारवाहक अय्यबूकहाँ आयो र भन्यो, “आफ् ना छेउमै गोरुहरू
जोितरहकेा िथए, र गधाहरू च ररहकेा िथए । 15 तब शबीहरूले ितनीहरूलाई झम् टे र ती लएर गए । नोकरहरूका िवषयमा,
ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारको धारले हार गरे । तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 16 जब त्यो बो लरहकैे
िथयो, तब अक पिन आयो र भन्यो, “आकाशबाट परमशे् वरको आगो झर् यो अिन भडेाहरू र नोकरहरूलाई भस्म पार् यो ।
तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 17 जब त्यो बो लरहकैे िथयो, तब अक पिन आयो र भन्यो, “कल्दीहरूले
ितनवटा समहू बनाएर ऊँटहरूलाई आ मण गरे र ती लएर गएका छन ् । नोकरहरूका िवषयमा, ितनीहरूले उनीहरूलाई
तरवारको धारले हार गरे । तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 18 जब त्यो बो लरहकैे िथयो, तब अक पिन
आयो र भन्यो, “तपाईंका छोराहरू र तपाईंका छोरीहरू आफ् नो जठेो दाजकुो घरमा खाँदै र म िपउँदै िथए । 19 उजाड-
स्थानबाट एउटा चण्ड आधँी आयो र घरका चारै कुनालाई हार गर् यो । ती यवुायवुतीमािथ त् यो ढल्यो, र ितनीहरूको मतृ् य ु
भयो । तपाईंलाई खबर िदनलाई म मा ै उम्केको छु ।” 20 तब अय्यबू उठे, आफ्नो लगुा च्यात,े कपाल खौरे, भइँुमा घोप् टो
परे र परमशे् वरको आराधना गरे । 21 ितनले भन,े “मरेी आमाको गभर्बाट िनस्कँदा म नाङ्गै िथएँ, र म त् यहाँ फकर जाँदा
पिन नाङ्गै हुनछुे । परम भलुे िदनभुयो, र परम भलुे नै लानभुएको छ । परम भकुो नाउकँो धन्य होस ्।” 22 यी सबै कुरामा
अय्यबूले पाप गरेनन,् न त ितनले परमशे् वरलाई गलत गरेको भनरे दोष लगाए ।

2
1 तब अक िदनमा परमशे् वरका छोराहरूले आफैलाई परम भकुो साम ु उप स्थत गराउनलाई आए । शतैान पिन परम भकुो

साम ु आफैलाई उप स्थत गराउन ितनीहरूसगँै आयो । 2 परम भलुे शतैानलाई सोध् नभुयो, “त ँ कहाँबाट आइस ्?” शतैानले
परम भलुाई जवाफ िदयो र भन् यो, “पथृ्वीमा घमुरे, त् यसमा यता र उता गएर आएको हु ँ ।” 3 परम भलुे त्यसलाई भन् नभुयो,
“के तैंले मरेो दास अय्यबूलाई िवचार गरेको छस ्? िकनिक पथृ्वीमा त्योजस्तो दोषरिहत र सोझो मािनस कोही छैन जो
परमशे् वरको भय मान्छ र खराबीबाट अलग बस्छ । िवनाकारण त्यसलाई नाश गनर् त्यसको िवरु मा तैंले मलाई ममा पारेको
भए तापिन त् यसले अझै आफ्नो िन ामा कायम राखकेो छ ।” 4 शतैानले परम भलुाई जवाफ िदयो र भन् यो, “वस् तवमा नै
छालाको साटो छाला हुन् छ । एक जना मािनसले आफ्नो ज्यानको लािग आफूिसत भएका सबै थोक िदन्छ । 5 तर अब आफ्नो
हात पसान ुर्होस ् र ितनका हड् डी र शरीरलाई छुनहुोस,् अिन हने ुर्होस,् कतै ितनले तपाईंको मखुमैा तपाईंलाई सराप् ने त छैनन ्
।” 6 परम भलुे शतैानलाई भन् नभुयो, “हरे,् त्यो तरैे हातमा छ । त्यसको जीवन मा चािहं तैंले छोड् नपैछर् ।” 7 तब शतैान
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परम भकुो उप स्थितबाट तरुुन् तै गयो । त्यसले अय्यबूलाई ितनको पाउको कुकुर् च् चादे ख ितनको िशरसम्म पीडादायी ख टराले
हार गर् यो । 8 आफूलाई कन्याउन अय्यबूले फुटेको भाँडोको एक टु ा खपटा लए, र ितनी खरानीको िबचमा बसे । 9 तब

ितनकी पत् नीले ितनलाई भिनन,् “के तपाईं अझै पिन आफ्नो िन ामा रहनहुुन्छ ? परमशे् वरलाई सराप् नहुोस ् र मन ुर्होस ् ।”
10 तर ितनले उनलाई भन,े “एक जना मखूर् स् ीले बात गरेझैं ितमी बात गछ् य । के हामीले परमशे् वरबाट असल कुराचािहं
हण गन ूर् अिन खराब कुराचािहं हण नगन ूर् ?” यी सबै कुरामा अय्यबूले आफ्नो मखुले पाप गरेनन ् । 11 जब अय्यबूका

ितन जना िम ले ितनीमािथ आइपरेका यी सबै खराबीको बारेमा सनु,े तब ितनीहरू हरेक आ-आफ्नो ठाउँबाट िनस्केर आए,
अथार्त ्एलीपज तमेानी, िबल्दद शहुी र सोपर नमाती । ितनीसगँै शोक गनर् र ितनलाई सान्त्वना िदन ितनीहरूले समय िनकाले
। 12 जब ितनीहरूले टाढबैाट आखँा उठाएर हरेे, तब ितनीहरूले उनलाई िचननेन ् । ितनीहरूले आफ् ना सोर उचालरे कराए
र रोए । हरेकले आफ्नो लगुा च्यात,े धलूो हावामा फाले र आ-आफ्ना िशरमा हाले । 13 तब ितनीहरू सात िदन र सात रात
ितनीसगँै भइँुमा बसे । कसलैे ितनलाई एउटै शब्द पिन बोलने, िकनिक ितनको शोक अत्यन्तै ठुलो भएको ितनीहरूले दखेे ।

3
1 यसपिछ अय्यबूले आफ्नो मखु खोल,े र आफू जन्मकेो िदनलाई सरापे । 2 ितनले भन,े 3 “म जन्मकेो िदन नष् ट होस,्

त् यो रात जसले भन् यो, 'एउटा बालकको गभर्धारण भएको छ ।' 4 त्यो िदन अन्धकार होस ्। परमशे् वरले मािथबाट त् यसलाई
याद नगरून,् न त यसमा घाम लागोस ्। 5 अन्धकार र मतृ्यकुो छायाले आफ्नो लािग यसलाई दाबी गरून ्। यसमािथ बादल
लागोस ्। िदनलाई अधँ्यारो बनाउने हरेक कुराले यसलाई साँच् चै िसत पारोस ्। 6 िनस्प अधँ्यारोले त्यो रातलाई समातोस ्
। वषर्का िदनहरूका िबचमा यो नरमाओस ्। मिहनाहरूको गन्तीमा यसको गणना नहोस ्। 7 हरे, त्यो रात बाँझो होस ्। यसमा
कुनै हषर्को सोर नआओस ्। 8 ल ातन ्लाई कसरी ब्य ुझँाउने भनी जानकेाहरूल,े त्यस िदनलाई सराप िदऊन ्। 9 त्यो िदनको
िबहानका ताराहरू अधँ्यारो होऊन ्। त्यो िदनले ज्योित खोजोस,् तर नपाओस,् न त यसले िमरमरेको थम िकरणलाई दखे् न
पाओस ् । 10 िकनभने यसले मरेी आमाको गभर्को ढोकालाई थनुने, र िकनभने यसले मरेा आखँाबाट कष् टलाई लकुाएन ।
11 मरेी आमाको गभर्बाट बािहर िनस्कँदा म िकन म रन ँ? मरेी आमाले मलाई जन्माउदँा मलैे आफ् नो आत्मा िकन त्यािगन ँ?
12 उनका घ ुडँाहरूले मलाई िकन स्वागत गरे ? मलैे दधू चसु् नलाई उनका स्तनहरूले मलाई िकन स्वीकार गरे ? 13 िकनिक
अिहले म चपु लागरे बिसरहकेो हुन् थें । म सतुकेो हुन् थें, र िव ाममा हुन् थें, 14 पथृ्वीका राजाहरू र सल्लाहकारहरूका साथमा,
जसले आफ्नै लािग िचहानहरू बनाए, जनु अिहले ध् वस् त छन ्। 15 अथार्त ्ती राजकुमारहरूिसत म सिुतरहकेो हुन् थें, जसिसत
कुनै बलेा सनु िथयो, जसले आफ्ना घरहरूलाई चाँदीले भरेका िथए । 16 अथार्त ्सायद म तहुरे जन् मने िथएँ, कदािप उज् यालो
नदखे् ने िशशहुरूझैं हुन् थें । 17 त्यहाँ दषु् टको अत् याचार सिकन् छ । त्यहाँ थािकतहरूले िव ाममा लन्छन ्। 18 त्यहाँ कैदीहरू
सगँसगँै चनैमा हुन्छन ्। ितनीहरूले कमाराको नाइकेको सोर सनु् नपुदन । 19 त्यहाँ साना र ठुला दवुै थ रका मािनसहरू छन ्।
नोकर आफ्नो मा लकबाट स् वतन् हुन्छ । 20 दःुखमा हुनलेाई िकन ज्योित िदइन्छ ? मनमा िततो हुनलेाई िकन जीवन िदइन्छ
? 21 जसले मतृ्य ु नै नआई त् यसको तीक्षा गछर्, जसले गाड्धनभन् दा धरैे मतृ्यको लािग खाडल खन् छ । 22 जसले िचहान
फेला पादार् ज्यादै रमाउँछ र खसुी हुन्छ, त् यसलाई ज्योित िकन िदइन्छ ? 23 जसको मागर् लकुाइएको छ, र जनु मािनसलाई
परमशे् वरले छेक् नभुएको छ, त्यस मािनसलाई ज्योित िकन िदइन्छ ? 24 िकनिक मलैे खानकुो साटो ससु्केरा हाल्छु । मरेो
वदेनाको सोर पानीझैं पो खन्छ । 25 जनु कुरोदे ख म डराउथँे,ँ त्यही मकहाँ आएको छ । म जदेे ख भयभीत हुन्थे,ँ त्यही
मकहाँ आएको छ । 26 म चनैमा छैन,ँ म मौन छैन,ँ र मलाई िव ाम छैन । बरु सङ्कष् ट आउँछ ।”

4
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र भन,े 2 “कसलैाई तपाईंिसत कुरा गन यास गर् यो भने के तपाईं अधयैर् बन् नहुुन्छ ?

तर कसले आफैलाई बोल्नबाट रोक् न सक्छ ? 3 हने ुर्होस,् तपाईंले धरैेलाई िशक्षा िदनभुएको छ । तपाईंले दबुर्ल हातहरूलाई
ब लयो पान ुर्भएको छ । 4 तपाईंका वचनहरूले त् यस् तोलाई सम् हालकेो छ जो पतन हुदँै िथयो। तपाईंले कमजोर घ ुडँाहरूलाई
द रलो पान ुर्भएको छ । 5 तर अिहले सङ्कष् ट तपाईंमा आएको छ, र तपाईं थिकत हुनहुुन्छ । यसले तपाईंलाई छोएको छ, र
तपाईंलाई कष् ट भएको छ । 6 के तपाईंको डर तपाईंको िनश् चयता, अिन तपाईंका मागर्हरूका सत्यिन ा तपाईंको आशा होइन
र ? 7 कृपा गरी यस िवषयमा सोच्नहुोस:् िनद ष हुदँा पिन कुनै व् य क् त किहलै नष् ट भएको छ र ? अथार्त ्सोझा मािनसहरू
किहले मा रएका िथए र ? 8 जे मलैे दखेकेो छु त् यसअनसुार, अधमर् जोत् नहेरू र कष् ट छनहरूले नै त्यसको कटनी गछर्न ्।
9 परमशे् वरको सासले ितनीहरू नष् ट हुन्छन ्। उहाँको ोधको िबष् फोटले ितनीहरू भस्म हुन्छन ्। 10 िसहंको गजर्न, िहं क
िसहंको सोर र जवान िसहंहरूका दाँत— ती भाँिचएका छन ्। 11 िसकारको अभावले बढुो िसहं नष् ट हुन्छ । िसहंनीका डमरुहरू
जताततै छरपष् ट भएका हुन् छन ्। 12 यित बलेा कुनै कुरा गपु् तमा मकहाँ ल्याइयो, र मरेो कानले यसको बारेमा कानखेसुी सनु्यो
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। 13 जब मािनसहरू घोर िन ामा पछर्न,् तब रातको सपनाहरू ारा िवचारहरू आए । 14 त् यो रातमा नै िथयो जनु बलेा ममािथ
डर र ास आए, र मरेा सबै हड् डी कामे । 15 तब मरैे अनहुारको सामनु् नबेाट एउटा आत्मा गयो, र मरेो शरीरको रौं ठाडो भयो
। 16 त्यो आत्मा खडा भयो, तर त् यसको दषृ् यलाई मलैे ठम्याउन सिकन ँ । त्यसको स् वरूप मरेा आखँाकै साम ु िथयो । त्यहाँ
मौनता िथयो, र मलैे यसो भनकेो एउटा आवाज सनुें, 17 “के मरणशील मािनस परमशे् वरभन्दा बढी धम हुन्छ र ? के मािनस
आफूलाई बनाउनभेन्दा बढी श ु हुन्छ ? 18 हने ुर्होस,् परमशे् वरले आफ्ना सवेकहरूमािथ भरोसा गन ुर्हुन् न भन,े उहाँले आफ्ना
स्वगर्दतूहरूलाई मखूर्ताको दोष लगाउनहुुन्छ भन,े 19 माटोका घरहरूमा बस् नहेरूको बारेमा झन ्यो कित साँचो हुन्छ ? जसको
जग धलूोमा छ, जो कीराभन्दा चाँडै कु ल्चिमल्ची पा रन्छन ्। 20 िबहान र बलेकुीको िबचमा ितनीहरू नष् ट हुन्छन ्। कसकैो
जानकारीिवना नै ितनीहरू सदाको लािग नष् ट हुन्छन ्। 21 के ितनीहरूका पालका डोरीहरू ितनीहरूकै िबचमा तािनएका छैनन ्
र ? ितनीहरू मछर्न ्। ितनीहरू ब ु िवना मछर्न ्।

5
1 अिहले बोलाउनहुोस ् । तपाईंलाई जवाफ िदने कुनै व् य क् त छ ? पिव मािनसहरूमध् ये कुनितर तपाईं फकर् नहुुनछे ?

2 िकनिक मखूर् मािनसलाई रसले माछर्। सिजलै छलमा पनलाई ईष्यार्ले माछर् । 3 मखूर् ले जरा गाडकेो मलैे दखेकेो छु,
तर मलैे एक् कािस त्यसको घरलाई सराप िदएँ । 4 त्यसका छोराछोरी िबल् कुलै सरुिक्षत छैनन ्। ितनीहरू सहरको मलू ढोकामा
कु ल्चिमल्ची पा रएका छन ्। ितनीहरूलाई छुटकारा िदने कोही छैन । 5भोकाएकाहरूले आफ्नो फसल खान्छन ्। ितनीहरूले
त् यसलाई काँढाहरूका िबचबाट पिन बटुल्छन ् । ितखार्एकाहरूले आफ् नो धन-सम्पि को तषृ्णा गछर्न ् । 6 िकनिक क ठनाइ
माटोबाट आउँदनै । न त भइँुबाट समस् या उ न्छ । 7 बरु, मानव-जाित कष् टकै लािग जन्मन्छन,् जसरी आगोको िझल्काहरू
मािथ उड्छन ्। 8 तर मरेो बारेमा, स् वयम ्परमशे् वरकहाँ नै म फकर् न्छु । उहाँमा नै म आफ् नो गनुासो समिपर्त गछुर्— 9 महान ्
अिन अगम् य कुराहरू गन ुर्हुन,े अनिगन्ती उदकेका कामहरू गन ुर्हुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । 10 उहाँले पथृ्वीमा व ृ ष् ट िदनहुुन्छ, र
खतेबारीमा पानी पठाउनहुुन्छ । 11 न हरूलाई उच् च स् थानमा राख् नलाई अिन शोक गनहरूलाई सरुिक्षत उचाल् नलाई उहाँले
यसो गन ुर्हुन्छ । 12 धतूर् मािनसहरूका हातले सफलता नपाओस ्भनरे, उहाँले ितनीहरूका योजनाहरूलाई िवफल तलु्याउनहुुन्छ
। 13 उहाँले ब ु मान ् मािनसहरूलाई ितनीहरूका आफ्नै धतूर् कामहरूमा पासोमा पान ुर्हुन्छ । टेडा मािनसहरूका योजनाहरू
अन्त्यको लािग हता रन्छन ् । 14 ितनीहरूले िदउसँ ै अन्धकार भे ाउछँन,् अिन मध्यिदनमा पिन रातमा झैं छामरे िहडं्छन ् ।
15 तर उहाँले ग रबहरूलाई ितनीहरूको मखुमा भएको तरवारदे ख र खाँचोमा परेकालाई श शाली मािनसहरूको हातबाट
बचाउनहुुन्छ । 16 त्यसलैे ग रब मािनसको आशा छ, र अन्यायले त्यसको आफ्नै मखु बन्द गछर् । 17 हरे, त्यो मािनस
धन्यको हो, जसलाई परमशे् वरले सधुान ुर्हुन्छ । त्यसकारण सवर्श मान ्को ताडनालाई इन्कार नगर । 18 िकनिक उहाँले चोट
परु् याउनहुुन्छ, र प ी बाँध् नहुुन्छ । उहाँले चोट परु् याउनहुुन्छ र आफ् नै हातले िनको पान ुर्हुन् छ । 19 उहाँले तपाईंलाई छवटा
कष् टबाट छुटकारा िदनहुुनछे । वास्तवमा सातौं कष् टमा पिन कुनै दषु् ाइँले तपाईंलाई छुदँनै । 20 अिनकालको समयमा
मतृ्यबुाट मोल ितरेर, र य ु मा तरवारको हातबाट उहाँले तपाईंलाई छुटाउनहुुनछे । 21 झटू बोल् ने िज ोको कोरार्बाट तपाईंलाई
लकुाइनछे, र जब िवनाश आउँछ, तब तपाईं त् यसबाट डराउनहुुनछैेन । 22 िवनाश र अिनकाल दखेरे तपाईं हास् नहुुनछे, अिन
पथृ् वीका जङ्गली जनावरहरूदे ख तपाईं डराउनहुुनछैेनौ । 23 िकनिक तपाईंको खतेमा भएका ढुङ्गाहरूिसत तपाईंले करार
बाँध् नहुुनछे, र वनका पशहुरू तपाईंिसत िमलापमा रहनछेन ् । 24 तपाईंको पाल सरुिक्षत छ भनी तपाईंले जान् नहुुनछे । तपाईं
आफ्नो भडेी-गोठ हनेर् जानहुुनछे र एउटा पिन नहराएको तपाईंले पाउनहुुनछैेन । 25 तपाईंले यो जान् नहुुनछे, तपाईंको सन्तान
महान ्हुनछे, तपाईंका छोराछोरी जिमनको घाँसझैं हुनछेन ्। 26 तपाईं आफ् नो िचहानमा परूा बढो भएर आउनहुुनछे । जसरी
आफ्नो समयमा अन् नका म ु ाहरूको चाङ हुनछे । 27 हने ुर्होस,् हामीले यस िवषयलाई जाँच गरेका छौं । यो यस् तो छ ।
यसलाई सनु् नहुोस ्र आफ् नै िन म् त यसलाई िचन् नहुोस ्।”

6
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2“हाय, मरेो वदेना जो खएको भए, मरेा सबै िवपि तराजमुा रा खएको भए, 3 िकनिक

अिहले त् यो समु का बालवुाभन्दा पिन ग ौं हुनिेथयो, त्यसकारण मरेा वचन समझहीन छन ्। 4 सवर्श मान ्का काँडहरू ममा
गािडएका छन,् र मरेो आत्माले िवष सवेन गछर् । परमशे् वरको ास आफै मरेो िवरु मा तनैाथ छन ्। 5 के वनको गधाले घाँस
पाउदँा यो िनराशमा कराउँछ र ? वा के गोरुले कँुडो पाउदँा यो डु न्छ र ? 6 के स्वाद नभएको खानकुेरालाई ननुिवना खान
सिकन्छ र ? वा अण्डाको सतेो भागको कुनै स्वाद हुन्छ र ? 7 म ितनलाई छुन पिन इन्कार गछुर् । मरेा लािग ती घिृणत
खानकुेरा हुन ् । 8 हाय! मलैे िबन्ती गरेको कुरा मिसत भए ! हाय, मलैे िचताएको कुरा परमशे् वरले िदनभुए ! 9 मलाई
एकैचोटी धलुो पानर् परमशे् वर खसुी हुनपुछर् ! उहाँले आफ् नो हात उठाउनपुछर् र यो जीवनबाट मलाई खतम पान ुर्पछर् ! 10 यो
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अझै पिन मरेो सान्त्वना होस–् म पीडामा उ े पिन त् यो घट् दनै, मलैे परमपिव को वचन इन्कार गरेको छैन ँ । 11 मलैे पखर्न
कोिसस गन ुर्पन मरेो बल के हो र ? मलैे आफ् नो जीवनलाई लम् ब् याउनपुन मरेो अन्त्य के हो ? 12 के मरेो बल ढुङ्गाहरूका
बल हो र ? अथार्त ् मरेो मास ु काँसाबाट बनकेो छ ? 13 म आफैलाई मदत गनर् स क् दन भन् ने कुरा सत् य होइन र, अिन
ब ु लाई मबाट खिेदएको छैन र ? 14 मछूार् खानै लागकेो लाई, त्यसको साथीले िवश् वसनीयता दखेाउन,ु उसलाई पिन
जसले सवर्श मान ्को भयलाई त्याग् छ । 15 तर मरुभिूमको नहरझैं मरेा दाजभुाइ मिसत िवश् वासयोग्य भएका छन,् बगरे कतै
पिन नपगु् ने पानीको नहरझैं, 16 तीमािथ बरफ जमकेो हुनाल,े र ितनमा लकेुर बस् ने िहउकँो कारणले अधँ् यारो भएका छन ् ।
17 जब ती प ग्लन्छन,् ती िबलय हुन्छन ्। तातो हुदँा ती आफ्नो ठाउँबाट पग्लरे जान्छन ्। 18 आफ्नो बाटोमा िहडं्ने या -ुदल
पानी खोज् न पाखा लाग् छन ्। ितनीहरू बाँझो भ-ूभागमा भौंता रन्छन,् र नष् ट हुन्छन ्। 19 तमेाबाट आएका या -ुदलले त् यहाँ
हरेे, जबिक शबेाका सहया ीहरूले ितनमा आशा राखे । 20 ितनमा पानी भे ाउने िनश् चयता भएको हुनाले ितनीहरू िनरुत्साही
भए । ितनीहरू त्यहाँ गए, तर ितनीहरू धोकामा परे । 21 िकनिक अब तपाईं िम हरू त मरेा लािग केही होइन । तपाईंहरू
मरेो डरलाग्दो अवस्था दखे् नहुुन् छ र डराउनहुुन् छ । 22 के मलैे तपाईंलाई यसो भनें, 'मलाई केही कुरा िदनहुोस ्?' अथवा
‘आफ् नो धन-सम्पि बाट मलाई एउटा उपहार िदनहुोस ्?’ 23 अथवा ‘मलाई मरेा वरैीको हातबाट बचाउनहुोस ्?' अथवा
'मरेो िथचोिमचो गनहरूको हातबाट मलाई मोल ितरेर छुटाउनहुोस ्?' 24 मलाई िसकाउनहुोस,् र म आफू शान् त रहनछुे । मलैे
कहाँ गल्ती गरें, मलाई ष् ट पान ुर्होस ्। 25 इमानदार वचन कित पीडादयक हुन्छन!् तर तपाईंका तकर् हरू, कसरी ितनले मलाई
साँच् चै हप्काउछँन ्र ? 26 मरेा वचनलाई बवेास्ता गन योजना गन ुर्हुन् छ, िनराश मािनसका वचनलाई बतासझैं तपाईं गन ुर्हुन् छ
? 27 वास्तवमा, तपाईं अनाथको लािग िच ा हाल् नहुुन् छ, र बचे्ने सामनझैं आफ्नो िम को मलू् य तोक् नहुुन् छ । 28 त्यसकारण
अब कृपया मलाई हने ुर्होस,् िकनिक म िनश् चय नै तपाईंको साम ु झटु बो ल्दन ँ । 29 मरेो िबन्ती छ, कोमल हुनहुोस ्। तपाईंिसत
कुनै अन्याय नहोस ्। वास्तवमै कोमलो हुनहुोस,् िकनिक मरेो समस् या न् यायोिचत छ । 30 के मरेो िज ोमा खराबी छ र ? के
मरेा मखुले दभूार्वपणूर् कुराहरू छुट् ाउन सक्दनै र ?

7
1 के मािनसले पथृ्वीमा क ठन प र म गदन र ? के उसका िदन ज्यालादारी मािनसका िदनजस्तै हुदँनैन ् र ? 2 एउटा

दासले उत् सकुतासाथ साँझको छायाको इच्छा गरेझैं, एक जना ज्यालादारीले आफ्नो ज्यालाको आशा गछर् । 3 यसरी मलाई
दःुखका मिहनाहरू सहन लगाइएको छ । मलाई कष् टले भ रएका रातहरू िदइएका छन ् । 4 म प ल्टदाँ म आफैलाई भन्छु,
'म किहले ब्य ुझँनछुे, र रात किहले िबत् नछे ?' िमरिमरे उज्यालो नहुञ्जले म यताउता छटपटाउछुँ । 5 मरेो शरीर िकराहरू र
धलूोको डल् लाहरूले ढािकएको छ । मरेो जीउका ख टरा ट न् कन् छन,् र फुट् छन ्र िपप बग् छन ्। 6 मरेा िदनहरू िसलाउनकेो
चक् काभन्दा चाँडो िबत्छन ्। ती आशािवनै िबतरे जान्छन ्। 7 हे परमशे् वर, मरेो जीवनलाई केवल एक सास सम्झनहुोस ्। मरेो
आखँाले फे र असल दखे् न पाउनछैेन । 8 मलाई हने परमशे् वरका आखँाले फे र मलाई हने छैन । परमशे् वरका आखँा ममािथ
हुनछे, तर मरेो अस् तत् व हुनछैेन । 9 जसरी बादल फट्छ र हराएर जान् छ, त्यसरी नै िचहानमा जाने फे र फकर आउनछैेन ।
10 ऊ फे र आफ्नो घरमा फकर् नछैेन, न त उसको ठाउँले फे र उसलाई िचन् नछे । 11 त्यसकारण म आफ् नो मखु बन् द गिदर्न ।
म आफ् नो आत्माको वदेनामा बोल्नछुे । म आफ् नो ाणको ित तामा गनगन गनछु । 12 तपाईंले ममािथ रक्षक राख् नलाई, के
म समु वा समु को राक्षस हु ँ र ? 13 जब म भन् छु, 'मरेो ओ ानले मलाई सान्त्वना िदनछे, र मरेो खाटले मरेो गनुासोलाई
चनै िदन्छ,' 14 तब तपाईंले सपनाहरूले मलाई तसार्उनहुुन्छ र दशर्नहरू ारा मलाई आत ङ्कत पान ुर्हुन्छ, 15 जसले गदार् मरेा
यी हड् डीलाई जोगाउनभुन्दा, बरु घाँटी च् याप् ने कुरा र मतृ्यलुाई रोज्छु । 16 म मरेो जीवनलाई घणृा गछुर् । म सधै ँ िजउने इच्छा
गिदर्न ँ । मलाई एक् लै छोिडिदनहुोस,् िकनिक मरेा िदनहरू व् यथर् छन ्। 17 मािनस के हो र तपाईंले उसको ख्याल राख् नपुन,
तपाईंले आफ्नो मनलाई उसमा लगाउनपुन, 18 हरेक िबहान तपाईंले उसको हरेचाह गन ुर्पन, हरेक क्षण उसको जाँच गन ुर्पन ?
19 तपाईंले आफ् ना आखँा मबाट किहले हटाउनहुुन् छ, आफ् नो थकु िनल्न मलाई तपाईंले किहले एक् लै छोड्नहुुन् छ ? 20 मलैे
पाप नै गरेको भए पिन, हे मािनसलाई हने ुर्हुन,े त् यसले तपाईंलाइ के हुन् छ त ? तपाईंले मलाई िकन िनसाना बनाउनभुएको छ
जसको कारण म तपाईंको लािग बोझ छु ? 21 िकन मरेो अपराध तपाईंले क्षमा गन ुर्हुन् न र मरेो अधमर् हटाउनहुुन् न ? अब म
धलूोमा पल्टनछुे । तपाईंले मलाई ध् यानपवूर्क खोज्नहुुनछे, तर मरेो अ स् तत् व रहनछैेन ।”

8
1 तब िबल्दाद शहुीले जवाफ िदए र भन,े 2 “तपाईं किहलसेम्म यी कुरा भन् नहुुन्छ ? किहलसेम्म तपाईंको मखुका वचन

श शाली बतास हुनछेन ?् 3 के परमशे् वरले न्यायमा रोक लगाउनहुुन् छ र ? के सवर्श मान ्ले धािमर्कतामा रोक लगाउनहुुन्छ
र ? 4तपाईंका छोराछोरीले उहाँको िवरु मा पाप गरेका छन ।् हामी यो जान् दछौं, िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई आफ् नै पापमा मनर्
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िदनभुयो । 5 तर मानौ,ँ तपाईंले परमशे् वरलाई बडो महेनत गरेर खोज्नभुयो,अिन आफ्नो िबन्ती सवर्श मान ्लाई चढाउनभुयो ।
6 तपाईं श ु र सोझो हुनहुुन्छ भन,े उहाँले िनश् चय पिन तपाईंको पक्ष लनहुुन् छ, र तपाईंको उिचत स्थानमा तपाईंलाई पनुस्थार्िपत
गन ुर्हुन् छ । 7 तपाईंको सरुुआत ्सानो भए तापिन, तपाईंको आ खरी अवस्था महान ्हुन् छ । 8 कृपया पिहलकेा पसु्ताहरूलाई
सोध् नहुोस,् र हा ा पखुार्हरूले िसकेका कुरामा आफ् नो ध्यान लगाउनहुोस ्। 9 (हामी िहजो मा ज न्मयौं र हामी केही जन् दनैौं,
िकनिक पथृ्वीमा हा ा िदनहरू छाया मा हो ।) 10 के ितनले तपाईंलाई िसकाउने र भन् ने छैनन ् र ? के ितनले आफ्ना
हृदयहरूबाट वचन बोल्ने छैनन ्? 11 के दलदल नभएको ठाउँमा नकर् ट उ न्छ ? के पानीिवना िनगालाहरू बढ्छन ्? 12 ती
अझै ह रया छदँै र नकाटकै बलेामा, अरू कुनै िबरुवाभन्दा पिहले नै ती सकु् छन ्। 13 परमशे् वरलाई िबसर्नहेरू सबकैा मागर्हरू
पिन त्यस्तै हुन् छन ्। ईश् वरहीनको आशा नष् ट हुन् छन ्। 14 उसको दढृता टु ाटु ा हुनछेन,् र उसको भरोसा माकुरोको जालझैं
कमजोर हुन्छ । 15 ऊ आफ्नो घरमा अडले लग् छ, तर त् यसले उसलाई थाम्दनै । उसले त् यसमा समात्छ, तर यो अिडंदनै ।
16 घामको मिुन त् यो ह रयो हुन्छ, र त् यसका पालवुाहरू त् यसको सारा बगैचँामा फै लन् छ । 17 त् यसका जराहरू ढुङ्गाको
थु ो व रप र बे रन्छन ्। ितनले च ानहरूका िबचमा रा ा ठाउँहरू खोज्छन ्। 18 तर यो आफ्नो ठाउँ बािहर नष् ट भयो
भन,े तब त्यो ठाउँले उसलाई इन्कार गनछ र भन् नछे, 'मलैे तलँाई किहल्यै दे खन ँ ।' 19 हने ुर्होस,् त्यस्तो को वहारको
'आनन्द' यही हो । त्यसको ठाउँमा उही माटोबाट अन्य िबरुवाहरू उ नछेन ् । 20 हने ुर्होस,् परमशे् वरले िनद ष मािनसलाई
फाल् नहुुन् न, न त उहाँले दषु् ट काम गनहरूका हातलाई मदत गन ुर्हुन्छ । 21 तर पिन उहाँले तपाईंको मखुमा हाँसो, र तपाईंको
ओठमा आनन् दको सोरले भन ुर्हुनछे । 22 तपाईंलाई घणृा गनहरू लाजले ढािकनछेन ्। दषु् टको पाल फे र रहनछैेन ।”

9
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “यो यस् तै हो भनी म साँच् चै जान्दछु । तर एक कसरी परमशे् विसत ठक हुन

सक्छ ? 3उसले परमशे् वरिसत तकर् गनर् चा ो भन,े उसले हजारपल्टमा एकपल्ट पिन जवाफ िदन सक्दनै । 4 परमशे् वर हृदयमा
ब ु मान ्र बलमा श शाली हुनहुुन्छ । उहाँको िवरु मा कसले आफूलाई किहलै कठोर पारेको अिन सफल भएको छ र ?
5 जब उहाँले आफ्नो ोधमा पवर्तहरूलाई पल्टाउनहुुन् छ, तब उहाँले कसलैाई चतेाउनी निदइएर ती हटाउनहुुन्छ । 6 उहाँले
पथृ्वीलाई यसको आफ्नो ठाउँबाट हल्लाउनहुुन्छ, र यसका टेकाहरूलाई कँपाउनहुुन्छ । 7 उहाँ उही परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले
सयूर्लाई नउदाउन भन् नहुुन् छ, र त् यो उदाउदँनै, र जसले ताराहरूलाई ढाक् नहुुन्छ, 8 जो आफैले आकाशलाई तन् काउनहुुन्छ, र
समु का छालहरूलाई कु ल्चनहुुन्छ, 9 उहाँले सप् तिषर्, मगृिशरा र िकरिकटी ताराहरू र दिक्षणका तारापञु्जहरू बनाउनहुुन्छ
। 10 उहाँले महान ् र अगम् य कुराहरू, अिन अनिगन्ती उदकेका कामहरू गन ुर्हुन्छ । 11 हरे, उहाँ मरेो छेउबाट जानहुुन्छ, र
पिन म उहाँलाई दे ख्दन ँ । उहाँ आफ्नो बाटो िहडं्नहुुदँा मलाई प ै हुदँनै । 12 उहाँले कुनै कुरो खोस् नभुयो भने कसले उहाँलाई
रोक् न सक्छ ? कसले उहाँलाई भन् न सक्छ, 'तपाईं के गद हुनहुुन्छ ?' 13 परमशे् वरले आफ्नो रस रोक् नहुुन् न । राहाबका
सहयोगीहरू उहाँको मिुन झकु्छन ्। 14 कित थोरै जवाफ मलैे उहाँलाई िदन सक्छु, उहाँिसत तकर् गनर् म शब्दहरू छान् न सक्छु
र ? 15 म धम भए तापिन मलैे उहाँलाई जवाफ िदन स क् दन । मरेा न्यायकतार्सतँ मलैे कृपाको लािग िबन्ती मा चढाउन
सक् छु । 16 मलैे उहाँलाई पकुारे,ँ र उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो भने पिन, उहाँले मरेो आवाज सनु् नभुयो भनरे म िवश् वास
गिदर्न ँ । 17 िकनिक उहाँले मलाई आधँीले तोड्नहुुन्छ, र िवनाकारण मरेा घाउहरू बढाउनहुुन्छ । 18 उहाँले मलाई फे र सास
फेन िदनहुुन् न, तर उहाँले मलाई ित ताले भन ुर्हुन्छ । 19 ताकतको िवषय हो भन,े उहाँ श शाली हुनहुुन्छ । न्यायको िवषय
हो भन,े कसले उहाँलाई बोलाउन सक्छ ? 20 म ठक भए पिन मरेो आफ्नै मखुले मलाई दोषी ठहराउँछ । र म दोषरिहत
भए पिन मरेा वचनले मलाई दोषी मािणत गछर्न ् । 21 म दोषरिहत छु, तर अब फे र म आफ् नै बारेमा वास्ता गिदर्न ँ । मरेो
आफ्नै जीवनलाई म घणृा गछुर् । 22 यसले मलाई केही फरक पादन । त्यसलैे म भन्छु, उहाँले दोषरिहत र दषु् ट मािनसलाई
सगँसगँै नष् ट गन ुर्हुन्छ । 23 जब कोरार्ले अकस्मात ् माछर्, तब उहाँले िनद षहरूको िनराशाको उपहास गन ुर्हुन्छ । 24 पथृ्वी
दषु् ट मािनसको हातमा िदइएको छ । परमशे् वरले यसका न्यायकतार्हरूका महुार ढाक् नहुन्छ । यसो गन उहाँ हुनहुुन् न भने त् यो
को हो त ? 25 मरेा िदनहरू कुद् ने दतूभन्दा पिन तु गितमा दौडन्छन ्। मरेा िदनहरू भाग्छन ्। ितनले कतै पिन भलो दखे्दनैन ्।
26 ती िनगालोको डुङ्गाजस्तै चाँडो बगरे छन,् र आफ्नो िसकारलाई वगेिसत झम्टने चीलझैं छन ्। 27 आफ् ना गनुासाहरूको
िवषयमा म िबसर्न्छु, आफ् नो िनराश अनहुार म हटाउछुँ र खसुी हुन्छु भनें पिन, 28 आफ् ना सबै शोकदे ख म डराउछुँ, िकनिक
तपाईंले मलाई िनद ष ठहराउनहुुने छैन भनी म जान् दछु । 29 म दोषी ठहराइने छु । तब मलैे िकन थमा कोिसस गन ?
30 आफैलाई मलैे िहउकँो पानीले धोएँ, र आफ् ना हात अत्यन्तै सफा बनाए पिन, 31 परमशे् वरले मलाई िहलमैा फाल्नहुुन्छ,
र मरेा आफ्नै लगुाहरूले मलाई घणृा गछर्न ्। 32 िकनिक परमशे् वर मजस्तै मािनस हुनहुुन् न, िक म उहाँलाई जवाफ िदन सकँू,
वा अदालतमा हामी सगँसगँै आउन सकौं । 33 हा ा िबचमा कुनै न्यायधीश छैन, जसले हामी दवुमैािथ आफ् ना हात पसानर्
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सक्छ । 34अक कुनै न्यायाधीश छैन, जसले परमशे् वरको लौरो मबाट हटाउन सक्छ, जसले मलाई भयभीत पानर्बाट उहाँको
ासलाई रोक् न सक्छ । 35 तब म बोल् नछुे र उहाँद े ख डराउिँदन,ँ तर अिहलकेो जस्ता कुराहरू छन,् म त्यसो गनर् स क्दन ँ ।

10
1 म आफ् नो जीवनदे ख थािकत छु । म आफ् नो गनुासो स् वतन् भएर पोखाउनछुे । म आफ् नो ाणको ित तामा बोल्नछुे ।

2 म परमशे् वरलाई भन् नछुे, 'मलाई दोषी ठहराउने काम मा नगन ुर्होस ्। तपाईंले मलाई िकन दोष लगाउनहुुन्छ सो दखेाउनहुोस ्
। 3 आफ्ना हातको कामलाई तचु्छ ठान् नलाई, तपाईंले मरेो िथचोिमचो गन ुर् असल हो र, जब िक दषु् टहरूका योजनाहरूमा
तपाईं मसु् काउनहुुन् छ ? 4 के तपाईंका मासकुा आखँा छन ्? के मािनसले झैं तपाईं दखे् नहुुन्छ ? 5 के तपाईंका िदनहरू
मानव-जाितका िदनझैं, वा तपाईंका वषर् मािनसका वषर्झैं छन,् 6 तपाईंले मरेो अधमर्को जाँचबझू गन ुर्हुन्छ, र मरेो पाप खोज्न
गन ुर्हुन्छ, 7 म दोषी छैन ँ भनी तपाईं जान् नहुुन् छ, र कोही पिन छैन जसले मलाई तपाईंको हातबाट बचाउन सक् छ ? 8 तपाईंकै
हातले सबिैतरबाट मलाई आकार िदएर, एकसाथ बनाए, तापिन तपाईंले मलाई नष् ट पाद हुनहुुन्छ । 9 म िबन्ती गछुर्, माटोलाई
आकार िदएझैं तपाईंले मलाई बनाउनभुएको कुरा सम् झनहुोस ् । के तपाईंले मलाई फे र धलूोमा नै परु् याउनहुुन्छ ? 10 के
तपाईंले मलाई दधूझैं खन्याउनभुएको छैन, अिन पनीरझैं जमाउनभुएको छैन ? 11 तपाईंले मलाई छाला र मासलुे ढाक् नभुएको
छ, अिन हड् डी र नसाहरूले एकसाथ गाँस् नभुएको छ । 12 तपाईंले मलाई जीवन र करारको िवश् वस्तता िदनभुएको छ ।
तपाईंको मदतले मरेो आत्माको रक्षा भएको छ । 13 तापिन यी कुरा तपाईंले आफ्नै हृदयमा लकुाउनभुयो । तपाईंले यस्तो
सोच्दै हुनहुुन्थ्यो भनी म जान् दछुः 14 मलैे पाप गरें भने तपाईंले त् यो ख्याल गन ुर्हुन् छ । तपाईंले मलाई मरेो अधमर्बाट छोड्नहुुन् न
। 15 मलैे दषु् टतासाथ काम गरेको भए, मलाई िधक् कार छ ! र मलैे धािमर्कतासाथ काम गरे पिन, मलैे आफ् नो िशर ठाडो
पानर् सिकन,ँ िकनिक म अपमानले भ रएको छु— मरेो कष् ट हने ुर्होस ्। 16 मरेो िशर ठाडो पा रएको भए, िसहंले झैं तपाईंले
मलाई िसकार बनाउनहुुन् थ् यो । अिन तपाईंले फे र पिन मरेो िवरु मा श का आश् चयर्पणू र् कामहरूले आफूलाई दखेाउनहुुन् थ् यो
। 17 तपाईंले मरेो िवरु मा नयाँ साक्षीहरू ल्याउनहुुन्छ, र मरेो िवरु मा आफ्नो रस बढाउनहुुन्छ । तपाईंले मलाई नयाँ फौजले
आ मण गन ुर्हुन्छ । 18 त्यसो भए, तपाईंले मलाई िकन गभर्बाट बािहर ल्याउनभुएको छ ? मलैे आफ् नो आत्मा त्यागकेो भए,
अिन कसलैे किहल्यै मलाई नदखेकेो भए हुन् थ् यो । 19 म किहल्यै अ स्तत्वमा नभएजस्तो हुन् थें । म गभर्बाट नै िचहानमा
लिगन् थें । 20 के मरेा िदनहरू थोरै मा छैनन ्र ? त्यसो भए, रोक् नहुोस,् मलाई नसताउनहुोस ्जसले गदार् केही क्षण म आराम
गनर् सकँू, 21 जहाँबाट म किहलै फकर् न् न त् यहाँ जानअुिग, अन्धकारको दशे र मतृ्यकुो छायामा, 22 मध्यरात जस् तै अधँ्यारो
दशेमा, कुनै िनयमिबनाको, मतृ्यकुो छायाको दशेमा, जहाँ उज् यालो नै मध्यरातजस्तो हुन् छ ।’ ”

11
1 सोपर नमातीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “यित धरैे शब् दका जवाफ िदनहुुदँनै र ? धरैे बोल् ने यी मािनसलाई िवश् वास

गन ुर्पछर् र ? 3 तपाईंको अहङ्कारले अरूलाई मौन बनाउनपुछर् र ? तपाईंले खसी गन ुर्हुदँा, कसलैे तपाईंलाई लाजमा पानछैन र
? 4 िकनिक तपाईं परमशे् वरलाई भन् नहुुन्छ, 'मरेो िवश् वास शु छ; तपाईंको द ृ ष् टमा म दोषरिहत छु ।' 5 तर परमशे् वर बोल् नभुए
हुन् थ् यो, र तपाईंको िवरु मा आफ्नो ओठ खोल् नभुए हुन् थ् यो । 6 उहाँले तपाईंलाई ब ु का रहस्यहरू दखेाउनहुुन् थ् यो । िकनिक
समझश मा उहाँ महान ् हुनहुुन्छ । तपाईंको अधमर्ले पाउनभेन्दा थोरै दण् ड परमशे् वरले तपाईं िदनहुुन्छ भनी जान् नहुोस ् ।
7 परमशे् वरलाई खोजरे तपाईंले उहाँलाई बझु्न सक् नहुुन्छ ? सवर्श मान ्लाई तपाईं िस रूपमा बझु् न सक् नहुुन्छ ? 8 यो िवषय
स्वगर्जि कै अग्लो छ । तपाईंले के गनर् सक् नहुुन्छ ? यो पातालभन्दा गिहरो छ । तपाईंले के जान् न सक् नहुुन्छ ? 9 यसको
नाप पथृ्वीभन्दा लामो छ, र समु भन्दा चौडा छ । 10 उहाँ आउनहुुन् छ र कसलैाई थनु् नहुुन् छ, र कसलैाई इन् साफको लािग
बोलाउनहुुन् छ भन,े कसले उहाँलाई रोक् न सक्छ र ? 11 िकनिक झटुा मािनसहरूलाई उहाँले िचन् नहुुन्छ । जब उहाँले अधमर्
दखे् नहुुन् छ, तब उहाँले त् यो ख्याल गन ुर्हुन् न र ? 12 तर मखूर् मािनसहरूको समझश हुदँनै । जङ्गली गधाले मािनसलाई जन्म
िददंा ितनीहरूले यो ाप् त गछर्न ्। 13 तर मानौ,ँ तपाईंले आफ्नो हृदय ठक राखकेो भए, र आफ्ना हात परमशे् वरितर फैलाएको
भए, 14 मानौ,ँ अधमर् तपाईंको हातमा िथयो, तर त् यसलाई तपाईंले आफूबाट टाढा परु् याएको भए, अिन तपाईंका पालहरूिभ
अधािमर्कतालाई बस् न निदएको भए । 15 तब तपाईंले िनश् चय पिन लाजको सङ्केतिबना नै आफ्नो अनहुार उठाउनहुुन् थ् यो ।
वास्तवमा तपाईं दढृ बन् नहुुन् थ् यो र डराउनहुुने िथएन । 16 तपाईंले आफ्नो दःुख िबसर्नहुुन् थ् यो । तपाईंले त् यसलाई बगरे गएको
पानीलाई झैं मा सम्झनहुुन् थ् यो । 17 तपाईंको जीवन मध्यिदनको भन्दा च म्कलो हुन् थ् यो । त् यहाँ अधँ्यारो भए पिन, त् यो
िबहानजस्तै हुन् थ् यो । 18 त् यहाँ आशा भएको हुनाले तपाईं सरुिक्षत रहनहुुन् थ् यो । वास्तवमा तपाईंले आफ्नो सरुक्षा पाउनहुुन् थ् यो
र तपाईंको िव ाम सरुिक्षत हुन् थ् यो । 19साथ,ै तपाईं िव ाममा पल्टनहुुन् थ् यो, र कसलैे तपाईंलाई भयभीत पादनथ् यो । वास्तवमा
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धरैेले तपाईंको िनगाह खोज् थे । 20 तर दषु् ट मािनसहरूका आखँा चकु् नछेन ् । भाग् नलाई ितनीहरूको कुनै बाटो हुनछैेन ।
ितनीहरूको एक मा आशा जीवनको आ खरी ससु्केरा हुनछे ।”

12
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2“िनस्सन्दहे तपाईंहरू मािनस हुनहुुन्छ । ब ु तपाईंहरूिसतै मनछ । 3 तर तपाईंहरूिसत

भएझैं मिसत पिन समझश छ । म तपाईंहरूभन्दा कम छैन ँ । वास्तवमा यस्ता कुराहरू कसले जान्दनै र ? 4 म आफ् नो
िछमकेीको हाँस् ने कुरा भएको छु, मलैे परमशे् वरमा पकुारा गरें अिन उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो । म न्यायी र दोषरिहत
मािनस— अिहले म हाँस् ने कुरा भएको छु । 5 चनैमा बस् नकेो िवचारले दभुार्ग्यलाई घणृा ग रन्छ । िचप् लकेाहरूलाई अझै
बढी दभुार्ग्य ल्याउने गरी उसले िवचार गछर् । 6 डाँकुहरूका पालको उन् नित हुन्छ, र परमशे् वरलाई रस उठाउनहेरूले सरुिक्षत
महससु गछर्न ् । ितनीहरूका आफ्नै हात ितनीहरूका ईश् वर हुन ् । 7 तर अब जङ्गली पशहुरूलाई सोध् नहुोस,् र ितनीहरूले
तपाईंलाई भन् नछेन ्। आकाशका चराहरूलाई सोध् नहुोस,् र ितनीहरूले तपाईंलाई बताउनछेन ्। 8 वा पथृ्वीिसत बोल्नहुोस,् र
त् यसले तपाईंलाई िसकाउनछे । समु का माछाहरूले तपाईंलाई घोषणा गनछन ्। 9 परम भकुो हातले नै यसो गरेको हो भनरे,
यी सबमैध्ये कुनचािहं ाणीले जान्दनै र ? 10 उहाँकै हातमा हरेक जीिवत ाणीको जीवन, अिन सारा मानव-जाितको सास
छ । 11 िज ोले खानाको स्वाद लएझैं, के कानले वचनको जाँच गदन र ? 12 पाका मािनसहरूिसत ब ु हुन्छ । लामो
आयमुा समझश हुन्छ । 13 परमशे् वरिसत ब ु र श छन ्। उहाँिसत सल्लाह र समझश छन ्। 14 हने ुर्होस,् उहाँले
तोड्नहुुन् छ, त् यसलाई फे र िनमार्ण गनर् सिकँदनै । उहाँले कसलैाई कैद गन ुर्हुन् छ भन,े त्यहाँ छुटकारा हुदँनै । 15 हने ुर्होस,् उहाँले
पानीलाई रोक् नभुयो भन,े ती सकु्छन ् । अिन उहाँले त्यसलाई पठाउनहुुन् छ भन,े ितनले जिमनलाई डुबाउछँ । 16 उहाँिसत
ताकत र ब ु छन ् । धोका िदने र धोका खानहेरू दवुै मािनसहरू उहाँको श मा हुन् छन ् । 17 उहाँले सल्लाहकारहरूलाई
शोकमा पारेर नाङ्गै ख ु ा िहडंाउनहुुन्छ । उहाँले न्यायाधीशहरूलाई मखूर् बनाउनहुुन्छ । 18 उहाँले राजाहरूको उच् च अिधकार
खोस् नहुुन् छ । उहाँले ितनीहरूको कम्मरमा पटुका बने ुर्हुन्छ । 19 उहाँले पजुारीहरूलाई शोकमा नाङ्गै ख ु ा िहडंाउनहुुन्छ, र
श शाली मािनसहरूलाई फाल् नहुुन्छ । 20 उहाँले भरोसायोग्य बोलीलाई हटाउनहुुन्छ, र समझश लाई धमर्-गरुुहरूबाट
टाढा परु् याउनहुुन्छ । 21 उहाँले राजकुमारहरूमािथ िनन्दा खन्याउनहुुन्छ, र ब लया मािनसहरूको पटेी फुकाल् नहुुन्छ ।
22 उहाँले अन्धकारका गिहरा कुराहरू कट गन ुर्हुन्छ, र अधँ् यारो छायामा ज्योित ल्याउनहुुन्छ । 23 उहाँले जाितहरूलाई
ब लयो पान ुर्हुन्छ, र उहाँले नै ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुन्छ । उहाँले जाितहरूलाई िबस्तार गन ुर्हुन्छ, र उहाँले नै ितनीहरूलाई
कैदी बनाएर लजैानहुुन्छ । 24 उहाँले पथृ्वीका मािनसहरूका अगवुाहरूबाट समझश हटाउनहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई
उजाड-स्थानमा भौंता रन लगाउनहुुन्छ जहाँ कुनै बाटो हुदँनै । 25 उज्यालोिवना अन्धकारमा ितनीहरू छामरे िहडं्छन ्। उहाँले
ितनीहरूलाई मातकेो मान्छैझै धमर्राउने बनाउनहुुन्छ ।

13
1 हने ुर्होस,् मरेो आखँाले यो सबै दखेकेा छन ्। मरेो कानले यसलाई सनुकेो छ, र बझुकेो छ । 2 तपाईंहरू जे जान् नहुुन्छ, म

त्यो जान्दछु । म तपाईंहरूभन्दा कम छैन ँ । 3 तापिन, बरु म सवर्श मान ्िसत बोल् छु । म परमशे् वरिसत तकर् गन इच्छा गछुर्
। 4 तर तपाईंहरू झटुले सत्यलाई लकुाउनहुुन्छ । तपाईंहरू सबै जना तचु् छ वै हरू हुनहुुन्छ । 5 तपाईंहरू सबजैना सगँै चपू
लाग् नहुोस ् । त्यो नै तपाईंहरूको ब ु हुन् छ । 6 अब मरेो आफ्नै तकर् सनु् नहुोस ् । मरेो आफ्नै ओठको िबन्तीलाई सनु् नहुोस ् ।
7परमशे् वरको लािग तपाईंहरू अधािमर्कताले बोल्नहुुनछे र ? अिन तपाईंहरू उहाँको लािग छलले कुरा गन ुर्हुनछे र ? 8उहाँलाई
तपाईंहरू पक्षपात गन ुर्हुनछे र ? परमशे् वरको लािग तपाईंहरू मु ाको बहस गन ुर्हुनछे र ? 9 उहाँले तपाईंहरूको खोजी गन ुर्हुदँा
तपाईंहरूको भलो हुनछे त ? तपाईंहरूले मािनसहरूलाई छल गरेझैं उहाँलाई छल गनर् सक् नहुुन्छ र ? 10 तपाईंहरूले गपु् तमा
पक्षपात गन ुर्भयो भन,े उहाँले िनश् चय नै तपाईंहरूलाई हप्काउनहुुन् छ । 11 उहाँको वभैवले तपाईंहरूलाई आत ङ्कत पादन र
? उहाँको डर तपाईंहरूमािथ पदन र ? 12 तपाईंहरूका सम्झनलायक भनाइहरू खरानीले बनकेा उखानहरू हुन ्। तपाईंहरूका
सरुक्षा माटोले बनकेा सरुक्षा हुन ् । 13 तपाईंहरू चपू लाग् नहुोस,् यसलैे िक म बोल् न सकँू । मलाई जे हुन ु छ होस ् । 14 म
आफ्नो जीवनलाई खतरामा हाल्नछुे । म आफ् नो जीवनलाई आफ् नो हातमा लनछुे । 15 हने ुर्होस,् उहाँले मलाई मान ुर्हुन् छ
भन,े ममा कुनै आशा बाँकी रहनछैेन । तापिन उहाँको साम ु म आफ् ना मागर्को बचाउ गनछु । 16 यो नै मरेो छुटकाराको कारण
हुनछे, िकनिक ईश् वरहीन उहाँको साम ु आउँदनै । 17 हे परमशे् वर, मरेो कुरा ध् यानले सनु् नहुोस ्। मरेो घोषणा तपाईंका
कानमा पगुोस ्। 18 हने ुर्होस,् आफ् नो बचाउ मलेै गरेको छु । म िनद ष छु भनी म जान् दछु । 19 मरेो िवरु मा अदालतमा बहस
कसले गछर् ? तपाईंहरू त्यसो गनर् आउनभुयो र म गलत मािणत भएँ भन,े तब म चपु रहन् छु, र आफ् नो जीवन िदन् छु । 20 हे
परमशे् वर, मरेो िन म् त दईुवटा कुरा मा गन ुर्होस,् अिन म आफूलाई तपाईंको सामबुाट लकुाउनछैेन ँ । 21 आफ् नो अत्याचारको
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हात मबाट िनकाल्नहुोस,् अिन तपाईंका ासहरूले मलाई नतसार्उनहुोस ् । 22 तब मलाई बोलाउनहुोस,् र म जवाफ िदनछुे
। वा तपाईंिसत म बोल् नछुे र तपाईंले जवाफ िदनहुोस ् । 23 मरेा अधमर् र पाप कित धरैे छन ्? मरेो अपराध र मरेो पापको
जानकारी मलाई िदनहुोस ्। 24 आफ्नो अनहुार मबाट तपाईं िकन लकुाउनहुुन् छ, अिन मलाई आफ्नो श जुस् तो वहार िकन
गन ुर्हुन्छ ? 25 तपाईंले एउटा उडकेो पातलाई सताउनहुुन् छ र ? तपाईं सकेुका झारपातको पिछ जानहुुन् छ र ? 26 िकनिक मरेो
िवरु मा तपाईंले ितक् त कुराहरू लखे् नहुुन्छ । मरेो यवुावस्थाका अधमर् ाप् त गन तपाईंले मलाई बनाउनहुुन्छ । 27 तपाईंले मरेो
ख ु ालाई ठंगरुोमा हाल्नहुुन्छ । तपाईंले मरेा सबै मागर्लाई निजकबाट हने ुर्हुन्छ । मरेो ख ु ाको पतैालाले टेकेको जिमनलाई
तपाईंले जाँच् नहुुन्छ । 28 य िप म खरे जाने सडगेलकेो कुराजस् त,ै िकराहरूले खाएको एउटा वस् जस् तै छु ।

14
1 स् ीबाट जन्मकेो मािनस थोरै िदन बाँच् छ, अिन दखुदैखुले भ रएको हुन्छ । 2 ऊ फुलझैं जिमनबाट उि न् छ र का टन्छ

। ऊ छायाझैं भाग्छ, र रहदँनै । 3 के तपाईंले यीमध्ये कुनलैाई हने ुर्हुन्छ ? के तपाईंले मलाई आफूसगँै न्यायमा ल्याउनहुुन्छ ?
4अशु कुराबाट कसले श ु कुरा ल्याउन सक्छ र ? कसलैे सक्दनै । 5मािनसको िदनहरू िनधार् रत छन ।् उसका मिहनाहरूका
सङ्ख्या तपाईंिसतै छन ् । तपाईंले उसका िसमाहरू तोक् नभुएको छ, जसलाई उसले नाघ्न सक्दनै । 6 ऊबाट आफ्नो द ृ ष् ट
हटाउनहुोस,् यसलैे िक उसले िव ाम पाओस,् यसरी उसले सक् छ भन,े ज्यालाको मािनस झैं आफ्नो िदनमा रमाउन सकोस ्।
7 एउटा रुखको लािग आशा हुन सक्छ । त् यो का टयो भन,े त् यो फे र पलाउन सक् छ, जसको कारणले त् यसका कोमल पालवुा
लोप हुदँनैन ् । 8 त् यसको जरा जिमनिभ बढुो हुन् छ, त् यसको फेद जिमनमा मछर्, 9 तापिन त् यसले पानीको ओस मा पायो
भन,े त्यो फे र पलाउछँ, र रुखले झैं हाँगाहरू िफंजाउछँ । 10 तर मािनसचािहं मछर् । त्यो कमजोर हुन्छ । वास्तवमा मािनसले
सास फेनर् छोड्छ र फे र ऊ कहाँ हुन्छ ? 11 जसरी एउटा तलाउबाट पानी लोप हुन्छ, र जसरी नदीको पानी घट्छ र सकु्छ,
12 त्यसरी नै मािनसहरू ढ ल् कन्छन,् र फे र उठ्दनैन ् । आकाशहरू लोप नभएसम्म ितनीहरू ब्य ुझँने छैनन,् न त ितनीहरू
आफ् ना िन ाबाट उठ्नछेन ् । 13 दखुबाट टाढा तपाईंले मलाई पातालमा लकुाउनहुुन् छ, र तपाईंको रस नमरेसम्म तपाईंले
मलाई गपु् तमा राख् नहुुन् छ, र त्यहाँ म रहने समय तपाईंले तोक् नहुुन् छ, र मलाई याद गन ुर्हुन् छ । 14 एक जना मािनस मर् यो भन,े
के ऊ फे र बाँच् नछे र ? त्यसो हो भन,े मरेो छुटकारा नआएसम्म, मरेा सबै दखुको समयमा म त् यहाँ पखर िबताउन चाहान् छु ।
15 तपाईंले मलाई बोलाउनहुुन् छ, र म जवाफ िदन् छु । आफ् नो हातको कामको लािग तपाईंको इच्छा हुन् छ । 16 तपाईंले मरेा
पाइला गन् नहुुन् छ, र वास्ता गन ुर्हुन् छ । तपाईंले मरेो पापको लखेा राख् नहुुन् न । 17 मरेो अपराध थलैोमा बन् द ग रन् छ । तपाईंले
मरेो अधमर् ढाक् नहुुन् छ । 18 तर पहाडहरू खस् छन ् र कतै पगु् दनैन,् च ानहरू आफ्नो ठाउँबाट हटेर जान् छन,् 19 नदीहरूले
ढुङ्गाहरूलाई खयाउछँन,् ितनीहरूमा भएको बाढीले जिमनको धलूो बगाउछँन।् त् यसरी नै तपाईंले मािनसको आशालाई नाश
गन ुर्हुन्छ । 20 तपाईंले सधैं उसलाई हराउनहुुन्छ, र ऊ मछर् । तपाईंले उसको अनहुारको बद्लनहुुन्छ, र उसलाई मनर् िदनहुुन्छ
। 21 उसका छोराहरूको आदर भयो िक भएन भनरे उसलाई जान् दनै । र ितनीहरू होच्याइएका छन ्िक छैन ्उसले त् यो दखे्दनै
। 22 उसले आफ्नो शरीरको दखुलाई अनभुव गछर्, र उसले आफ्नै िन म् त शोक गछर् ।

15
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र भन,े 2 “के ब ु मान ् मािनसले थर्को ज्ञानले जवाफ िदन ू ? र के आफैलाई

पवू य बतासले भन ूर् ? 3 के उहाँले बफेाइदाका कुराल,े अिन आफूले भलो गनर् नसक् ने बोलीले तकर् गन ूर् ? 4 वास्तवमा
तपाईंले परमशे् वरको आदर घटाउनहुुन् छ । उहाँको भ मा तपाईंले बाधा िदनहुुन्छ । 5 िकनिक तपाईंको अधमर्ले तपाईंको
मखुलाई िसकाउँछ । धतूर् मािनसको िज ो तपाईंले रोज् नभुयो । 6 तपाईंको आफ्नै मखुले तपाईंलाई दोषी ठहराउँछ, मरेो
होइन । वास्तवमा, तपाईंको आफ्नै ओठले तपाईंको िवरु मा बोल् छ । 7 जन्मकेामध्ये पिहलो मािनस तपाईं नै हुनहुुन्छ र
? पहाडहरूभन्दा पिहले तपाईंलाई बनाइएको हो र ? 8 तपाईंले परमशे् वरको ज्ञानको गपु् त कुरा सनु् नभुएको छ ? तपाईंले
ब ु लाई आफूमा मा ै सीिमत गन ुर्हुन्छ र ? 9 तपाईंलाई के थाहा छ, जनु हामीलाई थाहा छैन ? तपाईंले के बझु् नहुुन् छ, जनु
हामीमा पिन नभएको होस ्? 10 कपाल फुलकेा र पाका दवुै मािनसहरू हामीिसत छन,् जो तपाईंका िपताभन्दा ज्यादै व ृ छन ्
। 11 परमशे् वरको सान्त्वना, तपाईं ित कोमल वचनहरू, के ती तपाईं ज् यादै तचु् छ छन ् र ? 12 तपाईंको हृदयले तपाईंलाई
िकन टाढा लजैान्छ ? तपाईंका आखँा िकन च म्कन्छन ्? 13 जसले गदार् आफ् नो आत्मालाई तपाईंले परमशे् वरको िवरु मा
फकार्उनहुुन्छ, र आफ्नो मखुबाट यस्ता वचनहरू बोल् नहुुन्छ ? 14 मािनस के हो र ऊ शु हुनपुर् यो ? स् ीबाट जन्मकेो मािनस
को हो जो धम हुनपुर् यो ? 15 हने ुर्होस,् परमशे् वरले आफ्ना पिव जनमािथ पिन भरोसा राख् नहुुन् न । वास्तवमा उहाँको द ृ ष् टमा
स्वगर् पिन श ु छैन । 16 घिृणत र ष् ट व् य क् त झन ्कित कम शु होला, एक जना मािनस जसले अधमर्लाई पानीझैं िपउँछ।
17 म तपाईंलाई दखेाउनछुे । मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। मलैे दखेकेा कुराहरू म तपाईंलाई घोषणा गनछु, 18 ब ु मान ्मािनसहरूले
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आफ् ना पखुार्हरूबाट हस् तान् ण गरेका कुरा, ितनीहरूका पखुार्हरूले नलकुाएका कुरा भन् नछुे । 19 यी ितनीहरूका पखुार्हरू
िथए, जसलाई मा यो दशे िदइएको िथयो, र जसका िबचमा कुनै िवदशेी बसने । 20 दषु् टहरू आफ्नो जीवनकालभ र नै दःुखमा
पछर्न ्। दःुख पाउनलाई अत्याचारीहरूका लािग वषर्का सङ् ख् या तोिकएका छन ्। 21 उसका कानमा ासको सोर सिुनन्छ ।
उसको उन् नित हुदँा नै िवनाशक उसमा आउनछे । 22 अन्धकारबाट ऊ फकर् नछे भनी उसले सोच्दनै । तरवारले उसको तीक्षा
गछर् । 23 ऊ रोटी खोज् दै िविभन् न ठाउँमा यसो भन् दै जान् छ, ‘खोई त् यो कहाँ छ ?' अन्धकारको समय निजक आएको छ भनी
उसलाई थाहा छ । 24 िनराशा र पीडाले त्यसलाई भयभीत पाछर् । य ु को लािग तयार राजाझैं उसको िवरु मा ितनीहरूले भतु् व
जमाउछँन ्। 25 परमशे् वरको िवरु मा उसले आफ्नो हात पसारेको छ, र सवर्श मान ्को िवरु मा अहङ्कारले वहार गरेको
छ, 26 यो दषु् ट मािनस हठ, बाक्लो ढाल लएर, परमशे् वरलाई आ मण गनर् दौडन्छ । 27 आफ् नो अनहुार आफ् नो बोसोले
ढाकेको, अिन आफ् नो कम्मरमा बोसो जाम् मा गरेको भए पिन, 28 र उजाड सहरहरूमा बसकेो छ । अिहले कुनै मािनस नबस् ने
घरहरूमा, जनु फोहोरको थु ो हुन तयार िथए । 29ऊ धनी हुनछैेन । उसको धन-सम्पि टक् नछैेन, र उसका धनदौलत दशेमा
फै लनछैेन । 30 उसले अन्धकारबाट छुटकारा पाउनछैेन । ज्वालाले उसका हाँगाहरूलाई सकुाउनछे । परमशे् वरको मखुको
सासले ऊ मनछ । 31 आफैलाई धोका िददं ै उसले थर्का कुराहरूमा भरोस नगरोस ्। िकनभने थर्का कुरा त्यसको इनाम
हुनछे । 32 उसको मन समयभन्दा पिहले नै यसो हुनछे । उसको हाँगा ह रयो हुनछैेन । 33 नपाकेका अङ्गरु झरेझैं ऊ झनछ
। भ ाक्षको बोटबाट फुलहरू झरेझैं ऊ जनछ । 34 िकनिक ईश् वरहीन मािनसहरूको समहू बाँझो हुनछे । ितनीहरूको घसुका
पालहरूलाई आगोले भष् म पानछ । 35 ितनीहरूले बदमासी गभार्धारण गछर्न ्र अधमर्लाई जन्म िदन्छन ्। ितनीहरूको गभर्ले
धोकालाई ठाउँ िदन्छ ।

16
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “धरैे यस्ता कुराहरू मलैे सनुकेो छु । सान् वना िदने तपाईंहरू सबलैे दःुख िदनहुुन्छ

। 3 के थर्का शब्दहरू किहल्यै अन्त्य हुन् छन ् िक ? तपाईंहरूलाई के भयो जसले गदार् तपाईंहरू यसरी जवाफ िदनहुुन्छ
? 4 तपाईंहरू ठाउँमा हुनहुुन् थ् यो भन,े तपाईंहरूले बोलझेैं म पिन बोल् न सक् थें, तपाईंहरूको िवरु मा शब्दहरू जम्मा गनर् र
िमलाउन सक्थें, र िगल्ला गद मरेो िशर हल्लाउन सक्थें । 5 मरेो मखुले तपाईंहरूलाई ब लयो पाथ,ं र मरेो ओठको बरबरले
तपाईंहरूलाई राहत ल्याउथँें । 6 मलैे बोल् दा त मरेो शोक कम हुदँनै । मलैे बोल्न छाडें भने मलाई कसरी मदत हुन्छ ? 7 तर हे
परमशे् वर, तपाईंले मलाई थिकत पान ुर्भएको छ । तपाईंले मरेा सबै प रवारलाई सवर्नाश पान ुर्भएको छ । 8 तपाईंले मलाई सकु्खा
पान ुर्भएको छ, जसले मरेो िवरु मा साक्षी िदन् छ । मरेो शरीरको दबु्लोपन मरेो िवरु मा खडा हुन्छ, र यसले मरेो अनहुारको
िवरु मा साक्षी िदन्छ । 9 परमशे् वर ोधमा उहाँले मलाई टु ा पान ुर्भएको, र मलाई सताउनभुएको छ । ोधमा उहाँले आफ्नो
दा ा िकट्नहुुन्छ । मरेो श लुे मलाई घरेुर हने ुर्हुन्छ । 10 मािनसहरूले मलाई हदे मखु खोलरे टोलाएका छन ्। िनन्दाले भ रएर
ितनीहरूले मलाई गालामा थप् पड हानकेा छन ् । ितनीहरू मरेो िवरु मा एकसाथ भलेा भएका छन।् 11 परमशे् वरले मलाई
ईश् वरहीन मािनसहरूका हातमा िदनहुुन्छ, र मलाई दषु् ट मािनसहरूका हातमा फाल् नहुुन्छ । 12 म चनैमा िथएँ, अिन उहाँले
मलाई लछु्नभुयो । वास्तवमा, उहाँले मलाई गलह  याउनभुएको र टु ा-टु ा पान ुर्भएको छ । उहाँले मलाई आफ्नो िनसाना
पिन बनाउनभुएको छ । 13 उहाँका धनधुार्रीहरूले मरेो चारैितर घरेा हाल् छन ्। परमशे् वरले मरेा िमग ला छेड्नहुुन्छ, र मलाई
छोड् नहुुन् न । उहाँले मरेो िप भइँुमा पोख् नहुुन्छ । 14 उहाँले बारम्बार मरेो िभ ामा िहकार्उनहुुन्छ । एक जना लडाकुले झैं
उहाँले मलाई झ म् टनहुुन्छ । 15 आफ् नो शरीर ढाक् नलाई मलैे भाङ् ा िसएको छु । मलैे आफ् नो टाउकोलाई भइँुमा गाडकेो छु
। 16 रुँदा-रुँदा मरेो अनहुार रातो भएको छ । मरेो आखँाको व रप र मतृ्यकुो छाया छ, 17 जबिक मरेा हातमा कुनै िहसंा छैन
र मरेो ाथर्ना श ु छ । 18 ए पथृ्वी, मरेो रगतलाई नछोप । मरेो रोदनले िव ाम नपाओस ्। 19 अिहले पिन मरेो साक्षी स्वगर्मा
हुनहुुन्छ । मलाई स् याबासी िदनहुुने उच् चमा हुनहुुन्छ । 20 मरेा िम हरूले मलाई खसी गछर्न,् तर मरेो आखँाले परमशे् वरमा
आसँ ु बगाउछँ । 21 मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई गरेझैं, स्वगर्मा हुनभुएको त्यो साक्षीलाई यस मािनसको पक्षमा परमशे् वरिसत
बहस ग रिदन म िबन् ती गछुर् । 22 िकनिक जब केही वषर् िबतरे जान् छ, तब म त्यस्तो ठाउँमा जानछुे, जहाँबाट म फकर् नछैेन ँ ।

17
1 मरेो आत्मा नाश पा रएको छ, र मरेो आय ु सिकएको छ । िचहान मरेो लािग तयार छ । 2 िनश् चय नै िगल्ला गनहरू

मिसतै छन ् । मरेो आखँाले सधैं ितनीहरूको रसलाई हने ुर्पछर् । 3 मलाई धरौटी िदनहुोस ् । तपाईं आफै मरेो जमानी हुनहुोस ्
। मलाई मदत गनर्लाई अरू को नै छ र ? 4 िकनिक हे परमशे् वर, तपाईंले ितनीहरूका हृदयको समझलाई बन्द गन ुर्भएको
छ । त्यसकारण तपाईंले ितनीहरूलाई मभन्दा मािथ उचाल्नहुुन् न । 5 इनामको लािग जसले आफ्नो िम हरूको बदनामी गछर्,
त्यसका छोराछोरीका आखँा कमजोर हुनछेन ्। 6 तर उहाँले मलाई मािनसहरूको उखान बनाउनभुएको छ । ितनीहरूले मरेो
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मखुमैा थकु्छन ्। 7 शोकको कारण मरेो आखँा पिन धिमलो भएको छ । मरेो शरीरका सम्पणूर् भाग छायाजि कै सकेुका छन ्।
8 यसले सोझा मािनसहरूलाई अलमलमा पानछन ्। िनद ष मािनसले आफैलाई ईश् वरहीन मािनसहरूको िवरु मा सरु् याउनछे ।
9धम मािनस आफ्नो बाटोमा िहडं्नछे । श ु हात भएकोचािहं ब लयो हुदँै जानछे । 10 तर ितमीहरू सबलैे चािहं फे र कोिसस
गर । ितमीहरूका िबचमा ब ु मान ्मािनस मलैे पाउनछैेन ँ । 11 मरेा िदन िबितसके । मरेा योजनाहरू चकनाचरू भए, अिन मरेो
हृदयको इच्छा पिन त् यस् तै भयो । 12 यी मािनसहरू, यी िगल्ला गनले रातलाई िदनमा बद्लन् छन ्। उज्यालो अधँ्यारको निजकै
छ । 13 मलैे आशा गरेको घर पाताल मा हो भन,े र अन्धकारमा मरेो ओ ान मलैे बनाएको छु भन,े 14 र मलैे खाडललाई,
'त ँ मरेो बबुा हो,' अिन िकरालाई 'त ँ मरेी आमा वा बिहनी' हो भनकेो छु भन,े 15 तब मरेो आशा खोइ त ? कसले मरेो िन म्त
कुनै आशा दखे् न सक् छ र ? 16 जब हामी धलूोमा फकर् न् छौं, तब के मसगँै आशा पिन पातालका ढोकाहरूमा जानछे र ?

18
1 तब िबल्दद शहुीले जवाफ िदए र भन,े 2 “आफ्नो कुरा तपाईं किहले बन्द गन ुर्हुन्छ ? िवचार गन ुर्होस,् र त्यसपिछ हामी

बोल्नछेौं । 3 तपाईंको द ृ ष् टमा हामीलाई िकन जङ्गली पशहुरू जस् तै मखूर् छौं ? 4 तपाईंले आफ्नो रसमा आफैलाई िछया-
िछया पान ुर्हुन्छ, के तपाईंको िन म् त पथृ्वीलाई त्यािगिदने ? वा च ानहरूलाई ितनीहरूका ठाउँबाट हटाइिदने ? 5 वास्तवमा
दषु् ट को ब ी िनभाइनछे । उसको आगोको ज्वाला बल्नछैेन । 6उसको पालमा ज्योित नै अधँ्यारो हुनछे । ऊमािथ रहकेो
उसको ब ी िनभाइनछे । 7 उसको श का पाइलाहरू छोटा बनाइनछेन ्। उसका आफ्नै योजनाहरूले उसलाई तल पानछन ्।
8 िकनिक उसको आफ्नै ख ु ाले उसलाई जालमा फल् नछे । ऊ खल् डोितर भौंता रंदै जानछे । 9 पासोले त्यसलाई कुकुर् च् चोमा
समात् ने छ । जालले त्यसलाई पसाउनछे । 10 उसको लािग जिमनमा एउटा पासो लकुाइएको छ । अिन एउटा पासोले उसलाई
समात् नछे । 11 ासहरूले चारैितरबाट उसलाई डरमा पानछन ्। ितनले उसलाई पिछपिछ खदे् नछेन ्। 12उसको धन-सम्पि ले
भोकमा परु् याउनछे, र िवपि ले उसको छेउमै प खर्नछे । 13 उसको शरीरका अगंहरू नष् ट पा रनछेन ्। वास्तवमा, मतृ्यकुो
जठेो सन्तानले उसका अगंहरू िनल्नछे । 14 आफ् नो पालको सरुक्षाबाट उसलाई िघस् याइन् छ, र ासको राजाकहाँ लिगन् छ ।
15 अप रिचत मािनसहरूले उसको घरिभ गन्धक छरेको दखेपेिछ, ितनीहरू उसको पालमा बस् ने छैनन ्। 16 उसका जराहरू
तलितरका नै सकु् नछेन ्। मािथको उसको हाँगा का टनछे । 17 पथृ्वीबाट उसको सम्झना लपु् त हुनछे । सडकमा उसको कुनै
नाउँ हुनछैेन । 18 उसलाई उज्यालोबाट अधँ्यारोमा धपाइनछे, र यस ससंारबाट लखे टनछे । 19 उसका मािनसका िबचमा
उसको छोरो वा नाित हुनछैेन, न त ऊ बसकेो ठाउँमा कुनै आफन्त हुनछे । 20 एक िदन उसलाई जे हुन्छ, त्यसमा प श् चममा
बस् नहेरू मािनसहरू आत ङ्कत हुनछेन ् भन,े पवूर्मा बस् नहेरू त् यसमा िसत हुनछेन ् । 21 िनश् चय नै अधम मािनसहरूका
घरहरू यस्तै हुन् छन ्। परमशे् वरलाई निचन् नहेरूका ठाउँहरू यस्तै हुने छन ्।

19
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “किहलसेम्म तपाईंहरूले मलाई दःुख िदनहुुन् छ, र वचनले मलाई टु ाटु ा पान ुर्हुन् छ

? 3 यी दस पटक तपाईंहरूले मरेो अपमान गन ुर्भएको छ । तपाईंहरूले मलाई कठोरतापवूर्क वहार गरे पिन तपाईंहरू लाज
मान् नहुुन् न । 4 मलैे गल्ती गरेको कुरा वास्तवमा साँचो हो भन,े मरेो गल्ती मरेो आफ् नै सरोकारको कुरो हो । 5 तपाईंहरूले
आफूलाई मभन्दा मािथ उचाल्नहुुन् छ, र मरेो तचु् छता मरैे िवरु मा योग गन ुर्हुन् छ भन,े 6 तब तपाईंहरूले जान् नपुछर्, परमशे् वरले
मरेो हािन गन ुर्भएको र मलाई आफ् नो पासोमा पान ुर्भएको छ। 7 हने ुर्होस,् “िहसंा” भनरे म कराउँछु, तर मलैे जवाफ पाउिँदन
। मदतको लािग म पकुाछुर्, तर त्यहाँ िनष् पक्ष व् यवहार हुदँनै । 8 मरेो बाटोमा उहाँले पखार्ल लगाउनभुएको छ, यसलैे म
जान स क्दन,ँ अिन उहाँले मरेो मागर्मा अन्धकार राख् नभुएको छ । 9 उहाँले मरेो मिहमा हटाउनभुएको छ, र उहाँले मरेो
िशरको मकुुट हटाउनभुएको छ । 10 उहाँले मलाई चारैितरबाट चरू पान ुर्भएको छ, र लोप हुन् छ, उहाँले मरेो आशा रूखलाई
झैं उखले् नभुएको छ । 11 उहाँले मरेो िवरु मा आफ्नो ोध पिन दन्काउनभुएको छ । उहाँले मलाई आफ्ना श हुरूमध्ये एक
ठान् नहुुन्छ । 12 उहाँका फौजहरू सगँसगँै आउँछन ्। ितनीहरूले मरेो िवरु मा घरेा लगाउँछन,् र मरेो पालको चारैितर छाउनी
हाल्छन ्। 13 उहाँले मरेा दाजभुाइलाई मबाट टाढा राख् नभुएको छ । मलैे िचनजानकाहरू मबाट िबलकुल अलग रहन्छन ्।
14 मरेा आफन्तहरू मबाट पिछ हटेका छन ्। मरेो घिन िम हरूले मलाई िबसका छन ्। 15 मरेो घरमा कुनै बलेा पाहुना भएर
रहकेाहरू र दासीहरूले मलाई िबरोनो ठान्छन ्। ितनीहरूको द ृ ष् टमा म अनौठो भएको छु । 16 म आफ् नो सवेकलाई बोलाउँछु,
तर उसले मलाई जवाफ िददंनै । मलैे आफ् नै मखुले त्यसलाई िबन्ती गछुर् । 17 मरेो सास मरेी पत् नीलाई दगुर् न्धत लाग्छ । मरैे
आमाको गभर्बाट जन्मकेाहरूले पिन मलाई घणृा गछर्न ्। 18 सा-साना केटाकेटीले पिन मलाई ितरस्कार गछर्न ्। म बोल्नलाई
उठ् दा ितनीहरू मरेो िवरु मा बोल्छन ्। 19 मरेा सबै प रिचत िम हरूले मलाई घणृा गछर्न ्। मलैे मे गरेकाहरू मरेो िवरु मा
लागकेा छन ्। 20 मरेा हड् डीहरू मरेो छाला र मासमुा टाँिसन्छन ्। म आफ् ना दाँतको छालाले मा बाँचकेो छु । 21 मलाई दया
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गन ुर्होस,् हे मरेा िम हरू हो, मलाई दया गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वरको हातले मलाई छोएको छ । 22 परमशे् वरले झैं तपाईंहरू
िकन मरेो खदेो गन ुर्हुन्छ ? मरेो शरीरले तपाईंहरूलाई किहल्यै सन्तषु् ट पाछर् र ? 23 ओहो, मरेो वचनहरू यित बलेा ले खए त
! ओहो, ती एउटा पसु्तकमा ले खए त ! 24 ओहो, फलामको कलम र िछनोल,े सदाको लािग ती च ानमा खोपे त ! 25 तर
मरेो बारेमा, मरेा उ ारक िजउँदो हुनहुुन्छ, र अन्त्यमा उहाँ पथृ्वीमा खडा रहनहुुनछे । 26 मरेो शरीरको छाला, अथार्त ्शरीर परैू
गलपेिछ, मरेो शरीरमा नै म परमशे् वरलाई दखे् नछुे । 27 मरेा आफ्नै आखँाल—े अरू कसकैो होइन म आफैं ले उहाँलाई दखे् नछुे
। मरेो हृदय मिभ ै िव ल बन्छ । 28 तपाईंहरूले यसो भन् नहुुन् छ भन,े 'हामी उसलाई कसरी सताउँ ! उसको सङ्कष् टको जड
ऊ आफै हो,' 29 तब तरवारदे ख डराउनहुोस,् िकनिक ोधले तरवारको दण्ड ल्याउछँ, यसरी न् याय हुन् छ भनी तपाईंहरूले
जान् नहुुनछे ।”

20
1 तब सोपर नमातीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “ममा भएको िचन्ताको कारणल,े मरेा िवचारहरूले मलाई झ ै जवाफ िदने

बनाउछँन ्। 3 मलाई अनादार गन हप्की म सनु्छु, तर मरेो सझुबझुको आत्माले मलाई जवाफ िदन्छ । 4 यो सत्यता तपाईंलाई
ाचीन समयदे ख नै थाहा छैन र, जित बलेा परमशे् वरले मािनसलाई पथृ्वीमा राख् नभुयोः 5 दषु् ट मािनसको िजत क्षिणक हुन्छ,

र ईश् वरहीन मािनसको आनन्द क्षणभर मा रहन् छ । 6 उसको उच् चता आकाशसम्मै पगु,े र उसको िशर बादलसम्मै पगुे पिन,
7 त् यस् तो आफ्नै मलम ू झैं स्थायी रूपमा नष् ट हुनछे । उसलाई दखेकेाहरूले सोध् नछेन,् 'ऊ कहाँ छ ?' 8 ऊ सपनाझैं
हराउनछे, र भे ाइने छैन । वास्तवमा ऊ रातको दशर्नझैं लपु् त हुनछे । 9 उसलाई दखेकेा आखँाले फे र उसलाई दखे् नछैेन ।
उसको ठाउँले फे र उसलाई दखे् नछैेन । 10 उसका छोराछोरीले ग रब मािनसहरू सगँ क्षमा माग् नछेन ् । उसको धन-सम्पि
उसकै हातले िफतार् गन ुर्पनछ । 11 उसका हड् डीहरू यवुावस्थाका ताकतले भ रएका छन,् तर ऊसगँै ती पिन भइँुमा ढल् नछेन ्।
12 उसको मखुमा दषु् टता ग ु लयो भए पिन, उसले त् यसलाई आफ्नो िज ोमिुन लकुाए पिन, 13 उसले त् यो त् यहीं राख् छ अिन
त् यसलाई, फु त् कन िददंनै तर त् यो आफ् नो मखुमेा राख् छ भने पिन, 14 उसको भुडँीिभ भएको खाना िततो बन्छ । उसको िभ
त् यो सपर्को िवषझैं बन्छ । 15 उसले धन-सम्पि िनल्छ, तर उसले फे र ती बान् ता गछर् । परमशे् वरले उसको पटेबाट ती बािहर
िनकाल्ननु् छ । 16उसले सषर्को िवष चसु् नछे । साँभ-ेसपर्को िज ोले उसलाई मानछ । 17महको धारा अथार्त ्तरलता, र िघउको
आनन् द उसले लन पाउनछैेन । 18 आफ्नो प र मको फल उसले िफतार् गनछ र त्यो खान सक् नछैेन । आफ् नो ापार ारा
कमाएको सम् पि को आनन् द उसले पाउनछैेन । 19 िकनिक उसले ग रब मािनसहरूलाई अत्याचार र बवेास्ता गरेको छ ।
आफूले नबनाएका घरहरूलाई उसले जबरजस् ती कब्जा गरेको छ । 20 ऊ आफैमा सन्तषु् ट नभएको हुनाल,े आफूले मजा
लने कुनै कुरा पिन उसले बचाउन सक् नछैेन । 21 उसले नखाएको कुनै कुरो बाँकी छैन । त्यसकारण उसको सम् ब ृ स्थायी

हुनछैेन । 22आफ्नो धनको चरुतामा ऊ सङ्कष् टमा पनछ । ग रबीमा रहकेाहरू हरेकको हात उसको िवरु मा आइलाग् नछे ।
23 उसले आफ्नो पटे भन लाग्दा, परमशे् वरले आफ्नो घोर ोध उसमा उतान ुर्हुन् छ । उसले खाइरहदँा परमशे् वरले उसमािथ त् यो
बसार्उनहुुन् छ । 24 त् यो मािनस फलामको हितयारबाट भागे तापिन, काँसको धनलुे उसलाई हार गनछ । 25आफ्नो िप ठउँबाट
उसले त्यो तान् नछे, र चम्कने टुप्पो उसको कलजेोबाट बािहर िनस्कनछे । उसमा ासहरू आउनछेन ्। 26 उसको धनको लािग
िनस्प अन्धकार साँिचएको छ । चण्ड आगोले उसलाई भस्म पानछ । उसको पालमा छोिडएका सबै कुरालाई त् यसले भष् म
पानछ । 27 स्वगर्ले उसको अधमर् कट गनछ, र साक्षीको रूपमा पथृ्वी नै उसको िवरु मा खडा हुनछे । 28 उसको घरको
धन लपु् त हुनछे । परमशे् वरको ोधको िदनमा उसका सामानहरू टाढा बग् नछेन ्। 29 परमशे् वरबाट दषु् ट मािनसले पाउने भाग,
परमशे् वरले उसको िन म्त साँच्नभुएको पतैकृ-अशं यही हो ।

21
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “मरेा वचनलाई ध्यान िदएर सनु् नहुोस,् र यो तपाईंहरूले मलाई िदने सान्त्वना होस ्

। 3 मलाई सनु् नहुोस,् र म पिन बोल्नछुे । मलैे बोलरे सकेपिछ िनरन् तर िगल्ला गन ुर्होस ् । 4 मरेो बारेमा, के मलैे मािनसलाई
गनुासो गरेको हो र ? म िकन अधयैर् नहुन ू ? 5 मलाई हने ुर्होस ् र छक् क पन ुर्होस,् र आफ्नो हातले आफ् नो मखु छुनहुोस ् ।
6 मलैे आफ् नो दःुखको बारेमा सोच्दा म िसत हुन्छु, र थरथरीले मरेो शरीरलाई नै समाउछँ । 7 दषु् ट मािनसहरू िकन िनरन् तर
बाँच् छन,् बढुा हुन्छन ्र सामथ् यर्मा श शाली हुन्छन ्? 8 ितनीहरूका सन्तानहरू ितनीहरूकै आखँाको साम ु स् थािपत हुन्छन,्
र ितनीहरूका छोराछोरी ितनीहरूकै आखँाको साम ु स् थािपत हुन्छन ् । 9 ितनीहरूका घरहरू डरबाट सरुिक्षत हुन् छन ् । न त
परमशे् वरको छडी नै ितनीहरूमािथ परेको हुन् छ । 10 ितनीहरूका बहर िमिसन्छन ् । त् यसो गनर् चकु् दनैन ् । ितनीहरूको गाई
िबयाउछँ, र तिुहदंनै । 11 ितनीहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई बगालझैं बािहर पठाउँछन,् र ितनीहरूका छोराछोरी नाच्छन ् ।
12 ितनीहरूले खैजँडी र वीणाको धनुमा गाउछँन,् र बाँसरुीको सङ्गीतमा रमाउँछन ्। 13 ितनीहरूले आफ्नो समय सम ृ मा
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िबताउँछन,् र ितनीहरू शान् त बएर तल िचहानमा जान्छन ्। 14 ितनीहरूले परमशे् वरलाई भन्छन,् 'हामीबाट जानहुोस,् िकनिक
तपाईंका मागर्हरूका कुनै ज्ञान हामी चाहदँनैौं । 15 सवर्श मान ्को हो र हामीले उहाँको आराधना गन ूर् ? हामीले उहाँमा
ाथर्ना चढायौं भने हामीले के लाभ पाउछँौं र ?' 16 हने ुर्होस,् ितनीहरूको सम ृ ितनीहरूका आफ् नै हातमा छैन र ? दषु् ट

मािनसहरूको सल्लाहमा मरेो कुनै सरोकार छैन । 17कितपल् ट दषु् ट मािनसहरूको ब ी िनभाइन् छ, अथवा ितनीहरूका िवपि
ितनीहरूमािथ नै आउँछ ? परमशे् वरले आफ्नो ोधमा ितनीहरूलाई कितपल् ट दःुख पठाउनहुुन् छ ? 18 कितपल् ट बतासको
साम ु ितनीहरू सकेुका झारपात, अथवा आधँीले उडाएर लजैाने भसुझैं भएका छन ्? 19 तपाईंहरू भन् नहुुन्छ, 'मािनसको
दोषको दण् ड परमशे् वरले उसका छोराछोरीलाई िदनहुुन्छ ।' त् यो उसलैे भोग् नपुरोस,् जसले गदार् उसले आफ्नो दोष थाहा पाओस ्
। 20 उसका आखँाले उसको आफ्नो िवनाश दखेनू,् र सवर्श मान ्को ोध उसले िपउनपुरोस ्। 21 िकनिक उसको आफ्नै
आय ु सिकएपिछ, उसले आफ्नो प रवारको के वास्ता गछर् र ? 22 परमशे् वरले त उच् चमा हुनहेरूको पिन न्याय गन ुर्हुन् छ, तब
के कसलैे उहाँलाई ज्ञान िसकाउन सक्छ र ? 23 एक जना मािनस परूा ब लयो अवस् थामा, िबलकुल शा न्त र चनैमा मछर्
। 24 उसको शरीर ष् टपषु् ट हुन्छ, र उसको हड् डीहरूको मासी ताजा हुन्छ । 25 अक मािनस मनको ितक् ततामा नै मछर्,
जसले कुनै असल कुराको अनभुव कदािप गरेको छैन । 26 ितनीहरू समान रूपमा धलूोमा प ल्टन्छन ् । ितनीहरू दवुलैाई
िकराहरूले ढाक्छन ्। 27 हने ुर्होस,् तपाईंहरूका िवचार, अिन मरेो कुभलो गन तपाईंहरूका मागर्हरू म जान् दछु । 28 िकनिक
तपाईंहरू भन् नहुुन्छ, 'अिहले त् यो राजकुमारको घर कहाँ छ ? दषु् ट मािनस कुनै समयमा बस् ने गरेको पाल कहाँ छ ?' 29 या ा
गन मािनसहरूलाई तपाईंहरूले किहल्यै सोध् नभुएको छैन ? ितनीहरूले भन् ने माण तपाईंहरूलाई थाहा छैन, 30 िक दषु् ट
मािनस िवपि को िदनमा जोिगन्छ, र ोधको िदनमा उसलाई कतै सारेर जोगाइन् छ ? 31 दषु् ट मािनसको साम ु उसको मागर्लाई
कसले दोषी ठहराउँछ र ? उसको गरेको कामको बदला कसले लन सक् छ र ? 32 तापिन उसलाई िचहानमा लिगनछे
। मािनसहरूले उसको िचहानको रेखदखे गनछन ्। 33 मदैानको माटोका डल्ला उसलाई ग ु लयो हुनछे । अनिगन्ती मािनस
उसको अिग-अिग हुनाल,े सबै मािनस उसको पिछपिछ जानछेन ् । 34 तपाईंहरूका थर्का कुराले मलाई कसरी सान्त्वना
िदन् छ, िकनिक तपाईंहरूको जवाफमा झटुबाहके केही छैन ?”

22
1 तब एलीपज तमेानीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “के मािनस परमशे् वरको लािग उपयोगी हुन सक्छ र ? के ब ु मान ्

मािनस उहाँको लािग उपयोगी हुन सक्छ र ? 3 तपाईं धम हुनहुुन्छ भन,े सवर्श मान ्लाई के आनन्द िमल्छ र ? तपाईंले
आफ्ना मागर्हरू दोषरिहत बनाउनहुुन् छ भन,े त्यो उहाँको लाभ हो र ? 4 तपाईंले उहाँको आदर गरेको हुनाल,े उहाँले तपाईंलाई
हप्काउनहुुन्छ अिन तपाईंलाई इन्साफमा लानहुुन्छ र ? 5 के तपाईंको दषु् टता िवशाल छैन र ? के तपाईंको अधमर्को असीिमत
छैन र ? 6 िकनिक िवनाकारण तपाईंले आफ्नो भाइबाट ऋणको जमानत माग् नभुएको छ, अिन तपाईंले द र हरूको सबै
लगुा खोसरे ितनीहरूलाई नाङ्गो पान ुर्भएको छ । 7 थाकेका मािनसहरूलाई तपाईंले पानी िपउन िदनभुएको छैन । भोकाएका
मािनसहरूले रोटी पाउन तपाईंले रोक् नभुएको छ । 8 तपाईं, श शाली मािनसिसत जग्गाजिमन भए पिन, तपाईं, इज् जतदार
मािनस त् यसमा बसोबास गन ुर्भए पिन, 9 तपाईंले िवधवाहरूलाई र ो हात पठाउनभुएको छ । अनाथहरूका पाखरुा भाँिचएका
छन ्। 10 त्यसकारण पासोहरू तपाईंको चारैितर छन,् र एक् कािस आउने डरले तपाईंलाई कष् ट िदन्छ । 11 अन्धकार हुन् छ
जसले गदार् तपाईंले दखे् न सक् नहुुन् न । पानीको भलले तपाईंलाई डुबाउछँ । 12 के परमशे् वर स् वगर्को उच् चमा हुनहुुन् न र ?
आकाशका ताराहरूको उच् चता हने ुर्होस,् ती कित उच् चमा छन ्! 13 तपाईं भन् नहुुन्छ, 'परमशे् वरलाई के थाहा छ ? के उहाँले
िनस्प अन्धकारमा न्याय गनर् सक् नहुन्छ र ? 14 उहाँले हामीलाई दखे् न नसकून ्भनरे बाक्ला बादलहरूले उहाँलाई घरेेका छन ्
। उहाँ आकाशको च मा िहडं् नहुुन्छ ।' 15 दषु् ट मािनसहरू िहडंकेा परुानै मागर्मा, तपाईं पिन िहडं्नहुुन् छ र— 16 ितनीहरूको
समय हुनअुिग नै ितनीहरूको जीवन लइयो, ितनीहरूका जगहरू नदीले झैं बगाएर लगकेो छ, 17 जसले परमशे् वरलाई यसो
भन,े 'हामीबाट जानहुोस,् ' जसले यसो भन,े 'सवर्श मान ्ले हामीलाई के गनर् सक् नहुुन्छ र ?' 18 तापिन उहाँले ितनीहरूका
घरहरू असल कुराहरूले भन ुर्भयो । दषु् ट मािनसहरूका योजनाहरू मबाटै धरैे टाढा छन ्। 19 धम मािनसहरूले ितनीहरूको
सिुदन दखे्छन,् र खसुी हुन्छन ्। िनद ष मािनसहरूले हाँसरे ितनीहरूको उपहास गछर्न ्। 20 ितनीहरू भन्छन,् 'िनश् चय नै हा ो
िवरु मा उठ्नहेरू त् यािगएका छन ्। आगोले ितनीहरूको धन-सम्पि भस्म पारेको छ ।' 21अब परमशे् वरिसत सहमत हुनहुोस,्
र िमलाप गन ुर्होस ्। त् यसरी तपाईंकहाँ भलाइ आउनछे । 22 म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, उहाँको िनदशनको वचन हण गन ुर्होस ्
। उहाँका वचनहरू आफ् नो हृदयमा जम् मा गन ुर्होस ् । 23 तपाईं सवर्श मान ्कहाँ फकर् नहुुन् छ भन,े अधािमर्कतालाई तपाईंले
आफ्ना पालहरूबाट धरैे टाढा राख् नहुुन् छ भन,े तपाईंको िनमार्ण हुनछे । 24 आफ् नो खजाना भइँुको धलूोमा, ओपीरको सनुलाई
खोलाका ढुङ्गाहरूका िबचमा फाल् नहुोस,् 25 अिन सवर्श मान ्तपाईंको खजाना, तपाईंको बहुमलू्य चाँदी बन् नहुुनछे ।
26 िकनिक त् यसपिछ तपाईं सवर्श मान ्मा रमाउनहुुनछे । तपाईंले आफ्नो अनहुार परमशे् वरमा उचाल् नहुुनछे । 27 तपाईंले
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आफ् नो ाथर्ना उहाँमा नै चढाउनहुुनछे, अिन उहाँले तपाईंको िबन् ती सनु् नहुुनछे । तपाईंले उहाँमा आफ्नो भाकल परुा गन ुर्हुनछे
। 28 तपाईंले कुनै पिन आदशे िदनहुुनछे, र तपाईंको िन म् त त् यो कुरो परुा हुनछे । तपाईंका मागर्हरूमा ज्योित चम्कनछे ।
29 परमशे् वरले घमण्डी मािनसलाई िनम् न स् तरमा झन ुर्हुन्छ, र िनराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनहुुन्छ । 30 जो िनद ष छैन
त् यो मािनसलाई पिन उहाँले छुटकारा िदनहुुन्छ । तपाईंका हातको श ु ताले गदार् ितनीहरूले छुटकारा पाउनछेन ्।”

23
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र यसो भन,े 2“आज पिन मरेो गनुासो िततो छ । मरेो न्दनको कारणले मरेो हात ग ौं भएको छ

। 3ओहो, उहाँलाई मलैे कहाँ भटे्न सक् छु भनी मलैे जानकेो भए ! ओहो, म उहाँको बासस्थानमा गएको भए ! 4 उहाँको साम ु
म आफ् नो म ु ालाई मिैसत राख् निेथएँ, अिन मरेो मखुलाई तकर् ले भनिथएँ । 5 उहाँले मलाई जवाफ िदएर भन् नहुुने वचनहरू
म िसक् निेथएँ, र उहाँले मलाई भन् नहुुने कुरा बझु्निेथएँ । 6 उहाँले आफ्नो श को महान ्तामा मरेो िवरु मा तकर् गन ुर्हुन्छ ?
अह,ँ बरु उहाँले मरेो कुरामा ध्यान िदनहुुन्छ । 7 त्यहाँ सोझाहरूले उहाँिसत बहस गनर् सक्छन ्। यसरी मरेा न्यायकतार्ले मलाई
सधैंभ र िनद ष ठहराउनहुुन् थ् यो । 8 हने ुर्होस,् म पवूर्ितर जान्छु, उहाँ त्यहाँ हुनहुुन् न, अिन प श् चमितर जान्छु, तर म उहाँलाई
भटे् न स क् दन । 9 उ रमा, जहाँ उहाँले काम गद हुनहुुन् छ, तर म उहाँलाई दखे् न स क्दन,ँ र दिक्षणमा जहाँ उहाँले आफैलाई
लकुाउनहुुन्छ, जसले गदार् म उहाँलाई दखे् न स क्दन ँ । 10 तर म िहडं् ने बाटो उहाँलाई थाहा छ । जब उहाँले मलाई जाँच्नहुुन् छ,
तब म खा रएको सनुझैं हुनछुे । 11 मरेो ख ु ाले उहाँका पाइला पक् का गरी प ाएको छ । म उहाँको मागर्मा िहडंकेो छु, र
यताउता फकको छैन ँ । 12 उहाँको मखुबाट िनस्केको आज्ञाबाट म फकको छैन ँ । मरेो खानाको भागभन् दा बढी मलैे उहाँको
मखुका वचनहरूलाई सञ्चय गरेको छु । 13 तर उहाँ बगे् लै िकिसमको हुनहुुन्छ, कसले उहाँलाई फकार्उन सक्छ र ? उहाँले
जे इच्छा गन ुर्हुन्छ, सो गन ुर्हुन्छ । 14 िकनिक मरेो िवरु मा भएको उहाँको आदशेलाई उहाँले परूा गन ुर्हुन्छ । त् यस्ता कुराहरू
त् यहाँ धरैे छन ्। 15 त्यसकारण, म उहाँको उप स्थितमा िसत भएको छु । मलैे उहाँको बारेमा िवचार गदार् म भयभीत हुन्छु
। 16 िकनिक परमशे् वरले मरेो हृदय कमजोर पान ुर्भएको छ । सवर्श मान ्ले मलाई िसत पान ुर्भएको छ । 17 अन्धकारल,े
मरेो अनहुारको उदासीलाई ढाक् ने िनस्प अन्धकारको कारणल,े मरेो अन् त् य भएको छैन ।

24
1 दषु् ट मािनसहरूको न्याय गन समय सवर्श मान ्ले िकन तोक् नभुएको छैन ? परमशे् वर ित िवश् वासयोग्य हुनहेरूले

उहाँको न्यायको िदन आएको िकन दखेकेा छैनन ्? 2 यस्ता दषु् ट मािनसहरू पिन छन ्जसले साँध-िसमानाका िनसानाहरू
हटाउछँन ्। यस्ता दषु् ट मािनसहरू पिन छन ्जसले बगालहरूलाई जबरजस्ती लजैान् छन ्र ितनलाई आफ्नै खकर् हरूमा राख्छन ्
। 3 अनाथहरूका गधाहरूलाई ितनीहरूले जबरजस् ती लजैान्छन ्। िवधवाको गोरुलाई ितनीहरूले बन् धकका रूपमा लजैान्छन ्
। 4 द र मािनसहरूका उनीहरूका मागर्बाट ितनीहरूले जबरजस् ती हटाउछँन ्। पथृ्वीका सबै ग रब मािनसहरू ितनीहरूबाट
आफूलाई लकुाउँछन।् 5 हने ुर्होस,् उजाड-स्थानका वन-गधाहरूझैं, यी ग रब मािनसहरू होिसयारी भएर खानकुेरा खोज् दै
आफ्नो काममा जान्छन ् । सायद अराबाले ितनीहरूका छोराछोरीलाई खानकुेरा जटुाउनछे । 6 ग रब मािनसहरूले अरूका
खतेबारीमा रातमा कटनी गछर्न ् । ितनीहरूले दषु् टहरूका फसलबाट टप् न छुटेका दाख बटुल्छन ् । 7 ितनीहरू रातभ र
लगुािबना नाङ्गै बस्छन ्। जाडोमा ढाक् नलाई ितनीहरूिसत केही हुदँनै । 8 ितनीहरू पहाडका झरीले िभजकेा छन ्। ितनीहरूका
बासस् थान नभएको हुनाले ितनीहरू ठुला ढुङ् गाको छेउमा प ल्टन्छन ् । 9 यस्ता दषु् ट मािनसहरू छन ्जसले अनाथहरूलाई
आफ् ना आमाको कोखबाट खोसरे लजैान्छन,् र ग रब मािनसहरूका बालबा लका बन् धकको रूपमा लजैान्छन ्। 10 तर ग रब
मािनसहरू लगुािवना नाङ्गै जान्छन ् । ितनीहरू आफै भोकाएको भए पिन, ितनीहरूले अरूका अन् नका िबटाहरू बोक् छन ् ।
11 ग रब मािनसहरूले ती दषु् टहरूका पखार्लिभ तले पले्छन ् । ितनीहरूले दषु् ट मािनसहरूका दाखको कोल पले्छन,् तर
ितनीहरू आफै ितखार्उछँन ् । 12 सहरबाट मनर् लागकेो मािनसको न्दन िनस्कन्छ, अिन घाइतकेो गलाले मदतको लािग
िचच् च्याउँछ । तर परमशे् वरले दोष लगाउनहुुन् न । 13 केही दषु् ट मािनसहरूले ज्योितको िवरु मा िव ोह गछर्न ् । ितनीहरूले
यसका मागर्हरू जान् दनैन,् न त ितनीहरू यसका मागर्हरूमा बस्छन ् । 14 उज्यालो हुनअुिग हत्यारा उठ्छ, र त्यसले ग रब
तथा द र मािनसहरूलाई माछर् । रातमा ऊ चोरजस्तो हुन्छ । 15 साथ,ै िभचारीका आखँाले साँझलाई पखर बस् छ । उसले
भन्छ, 'कुनै आखँाले मलाई दखे् नछैेन ।' उसले आफ्नो भषे बद्लन्छ । 16 अन्धकारमा दषु् टहरू घर फोरेर िभ पस्छन,्
तर िदउँसोको समयमा ितनीहरू लकु्छन ्। ितनीहरूले उज्यालोको वास्ता गदनन ्। 17 ितनीहरू सबकैा लािग िनस्प अधँ्यारो
िबहानझैं हुन्छ । िकनभने ितनीहरू िनस्प अधँ्यारोका ासहरूका िम हुन ् । 18 तापिन पानीको सतहमा दखेा पन िफँजझैं
ितनीहरू चाँडै नै िबतरे जान् छन ्। ितनीहरूको खतेको िहस्सा ािपत छ । ितनीहरूका दाखबारीहरूमा काम गनर् कोही पिन जाँदनै
। 19 जसरी खडरेी र तापले िहउलँाई पगालरे पानी बानउछँ, त्यसरी नै पाप गरेकाहरूलाई िचहानले लजैान् छ । 20 उसलाई
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जन्माउने गभर्ले उसलाई िबिसर्नछे । िकराले त्यसलाई िमठो मानरे खानछे । फे र उसको सम्झना ग रनछैेन । यसरी एउटा
रुखलाई झैं दषु् टतालाई टु ाटु ा पा रनछे । 21 बच् चा नजन्माएकी बाँझी स् ीलाई दषु् टले िन लहाल् छ । उसले िवधवाको
िन म् त कुनै असल कुरा गदन । 22 तापिन परमशे् वरले श शाली मािनसहरूलाई आफ्नो श ले िघसान ुर्हुन्छ । उहाँ खडा
हुनहुुन्छ, तर जीवनमा ितनीहरूलाई ब लयो पान ुर्हुन् न । 23 ितनीहरू सरुिक्षत छन,् र ितनीहरू यसबारे खसुी छन ्भनी परमशे् वरले
ितनीहरूलाई सोच्न िदनहुुन्छ, तर उहाँका आखँा ितनीहरूका मागर्मा हुन् छन ्। 24 यी मािनसहरू उच् च पा रएका छन ्। तापिन
क्षणभरमै ितनीहरू खतम हुनछेन ् । वास्तवमा, ितनीहरूलाई िनम् न स् तरमा पर् याइनछे । अरू सबलैाई झैं ितनीहरूलाई पिन
जम्मा ग रनछे । अन् नको बालाझैं ितनीहरूलाई का टनछे । 25 यस्तो होइन भन,े कसले मलाई झटुा मािणत गनर् सक्छ ?
कसले मरेो वचनलाई िनरथर्क बनाउन सक्छ ?

25
1 तब िबल्दद शहुीले जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “ भतु्व र डर उहाँिसत छन ् । उहाँले स्वगर्मा भएका आफ् नो उच् च

स्थानहरूमा शा न्त कायम गन ुर्हुन्छ । 3 के उहाँको फौजको ग न्त गनर् सिकन्छ र ? कसमािथ उहाँको ज्योित चम्कँदनै र ?
4 तब कसरी मािनस परमशे् वरिसत धम ठह रन सक्छ त ? स् ीबाट जन्मकेो मािनस कसरी उहाँको साम ु श ु , हणयोग्य हुन
सक्छ ? 5 हने ुर्होस,् उहाँलाई चन् ले पिन उज्यालो पानर् सक् दनै । उहाँको द ृ ष् टमा ताराहरू िस छैनन ्। 6 मािनस त झन ्नगन् य
हो, जो एउटा िकरा हो— मािनसको पु त, जो िकरा एउटा हो !

26
1 तब अय्यबूले जवाफ िदए र भन,े 2 “श नभएको मािनसलाई तपाईंले कसरी मदत गन ुर्भएको छ ! ताकत नभएको

पाखरुालाई तपाईंले कसरी बचाउनभुएको छ ! 3 ब ु नभएको मािनसलाई तपाईंले कसरी सल्लाह िदनभुएको छ, र उसलाई
उिचत ज्ञान िसकाउनभुएको छ ! 4 कसको सहायता ारा तपाईंले यी वचनहरू बोल्नभुएको छ ? तपाईंबाट बािहर िनस्केको
आत्मा कसको िथयो ? 5मरेकाहरू, पानीमिुन भएकाहरू र त्यहाँ बास गनहरू, सबलैाई िसत पा रएको छ । 6परमशे् वरको साम ु
िचहान उदाङ्गो छ । िवनाश आफै पिन उहाँबाट लकु् न सक् दनै । 7उ री आकाशलाई उहाँलेखलु् ला अन्त रक्षमा तन् काउनहुुन्छ,
अिन पथृ्वीलाई उहाँले शनू्यतामा झणु् ाउनहुुन्छ । 8 उहाँले पानीलाई आफ् नो बाक् लो बादलहरूमािथ जम्मा गन ुर्हुन्छ, तर पिन
तीमिुनका बादलहरू फाट्दनैन ् । 9 उहाँले चन् माको सतहलाई ढाक् नहुुन्छ, र आफ्ना बादलहरू त् यसमािथ फैलाउनहुुन्छ
। 10 उज्यालो र अधँ्यारोको िबचको िसमाङ्कन गनर्, उहाँले पानीको सतहमा एउटा गोलो िसमारेखा बनाउनभुएको छ ।
11 उहाँको हप्कीमा स्वगर्का खम्बाहरू ह ल्लन्छन ् र छक् क पछर्न ् । 12 आफ्नो श ले उहाँले सम ु लाई शान्त पान ुर्भयो ।
आफ्नो सझुबझुले उहाँले राहाबलाई टु ा-टु ा पान ुर्भयो । 13आफ्नो सासले उहाँले आकाशलाई सफा पान ुर्भयो । वगेले भाग् दै
गरेको सपर्लाई उहाँका हातले छेड्नभुयो । 14 हने ुर्होस,् यी त उहाँको श को िकनाराहरू मा हुन ्। हामीले उहाँको बारेमा
एउटा मधरु सोर मा ै सनु्छौँ । उहाँको श को गजर्नलाई कसले बझु्न सक्छ र ?”

27
1 अय्यबूले फे र बोल्न थाले अिन यसो भन,े 2 “परम भु जीिवत हुनभुएझैं, जसले मरेो न्याय हटाउनभुएको छ,

सवर्श मान ्जसले मरेो जीवन िततो बनाउनभुएको छ । 3 जबसम् म मरेो जीवन ममा रहन् छ, अिन परमशे् वरको सास मरेो
नाकमा रहन् छ, तबसम् म म यही कुरा गनछु । 4 मरेो ओठले दषु् ट कुरा बोल्नछैेन, न त मरेो िज ोले छलको कुरा बोल्नछे ।
5 तपाईंहरू ितन जनाले ठक बोल् नहुुन् छ भनी म कदािप स्वीकार गिदर्न । मरेो मतृ् य ु नभएसम्म म आफ् नो िन ालाई कदािप
इन्कार गन छैन ँ। 6म आफ् नो धािमर्कतालाई ब लयो गरी समाउछुँ, र त् यसलाई जान िदन् न ँ। म बाँचञु्जलेसम्म मरेा िवचारहरूले
मलाई िन न् दत पानछैनन ।् 7मरेो श ु एक जना दषु् ट मािनसझैं होस ्। जो मरेो िवरु मा खडा हुन् छ, ऊ एक जना अधम मािनसझैं
होस ्। 8 िकनिक परमशे् वरले ईश् वरहीन मािनसलाई इन्कार गन ुर्हुदँा, परमशे् वरले उसको जीवनलाई हटाउनहुुदँा, उसको आशा
के हुन्छ र ? 9 उसमािथ सङ्कष् ट आइपदार्, के परमशे् वरले उसको पकुारा सनु् नहुुन् छ र ? 10 के ऊ सवर्श मान ्मा आन न्दत
हुन् छ, अिन उसले हर समयमा परमशे् वरलाई पकुारा गछर् ? 11 म तपाईंहरूलाई परमशे् वरको श को बारेमा िसकाउनछुे ।
म सवर्श मान ्का िवचारहरूलाई लकुाउनछैेन ँ । 12 हने ुर्होस,् तपाईंहरू सबलैे यो आफैले दखे् नभुएको छ । तब तपाईंहरूले
यी सबै िनरथर्क कुरा िकन बोल्नभुएको हो त ? 13 दषु् ट मािनसले परमशे् वरबाट पाउने िहस्सा यही हो । सवर्श मान ्बाट
अत्याचारीले पाउने आफ् नो पतैकृ-अशं यही हो । 14 उसका छोराछोरीको सङ् ख् या बढ् छन ् भन,े त् यो तरवारको िनम् तो हो
। उसका सन्तानहरूले पटेभ र खान कदािप पाउने छैनन ् । 15 ऊसगँ बाँच्नहेरू िवपि ारा गािडनछेन,् अिन ितनीहरूका
िवधवाहरूले ितनीहरूका िन म् त िवलाप गनछैनन ्। 16 दषु् ट मािनसले धलूोझैं चाँदीको थु ो लगाए पिन, र माटोझैं लगुाफाटा
थपुारे पिन, 17 उसले ती लगुाफाटा जम्मा त गलार्, तर धम मािनसहरूले ती लगाउनछेन,् र िनद ष मािनसहरूले चाँदीचािहं
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आफ् नो िबचमा बाँड् नछेन ् । 18 माकुरोले झैं, एक जना पहरेदारले बनाउने झु ोझैं, उसले आफ् नो घर बनाउछँ । 19 ऊ धनी
भएर ओ ानमा पल्टन्छ, तर उसले त्यसो ग ररहने छैन । उसले आफ्ना आखँा खोल् छ, अिन हरेक कुरा िस एको हुनछे
। 20 पानीले झैं ासले उसलाई डुबाउनछे । रातमा एउटा आधँीले उसलाई टाढा परु् याउनछे । 21 पवू य बतासले उसलाई
उडाएर लानछे, र उसले छोड् नछे । त् यसले उसलाई आफ्नो बासस्थानबाट परु् याउनछे । 22 उसमािथ त् यो हुि न् छ, र रोिकन् न
। त् यसको पन्जाबाट ऊ भाग् न खोज् छ । 23 उसको िगल् ला गरेर त् यसले आफ् नो ताली बजाउछँ । त्यसले आफ्नो ठाउँबाट
उसको खसी गछर् ।

28
1 िनश् चय नै चाँदीको एउटा खानी हुन्छ, एउटा ठाउँ छ जहाँ ितनीहरूले सनुलाई श ु पाछर्न ।् 2फलामलाई जिमनबाट बािहर

िनका लन्छ । धात ु पगालरे तामा िनका लन् छ । 3 एक जना मािनसले अन्धकारलाई हटाउछँ, अधँ् यारो अिन घोर अन् धकारमा,
पल् लो छेउसम् म खािनजको खोजी गछर् । 4मािनसहरू बसकेा ठाउँभन्दा धरैे टाढा, वा कसकैो खु ाले नटेकेको ठाउँमा, खानीमा
तल जाने एउटा सरुुङ् उसले बनाउछँ । मािनसहरूभन्दा धरैे पर ऊ झु ण्डन्छ । ऊ यताउता ह ल्लन्छ । 5 जिमनमा ख ान् न
उत् पादन हुन् छ भन,े मिुनप यसमा आगो ब लरहकेो हुन् छ । 6 यसका ढुङ्गाहरूका ठाउँमा नीर पाइन्छ, र यसमा धलूोमा
सनु िमिसएको छ । 7 कुनै पिन िसकारी चरालाई त्यहाँ जाने बाटो थाहा हुदँनै, न त बाजको आखँाले त् यसलाई दखेकेो छ ।
8 रवािफला पशहुरू यस्तो बाटोमा िहडंकेा हुदँनैन,् न त िहं क िसहं त्यहाँबाट गएको छ । 9 एक जना मािनसले आफ्नो हातले
दशर्नढुङ्गा काट् छ । उसले पहाडहरूलाई फेददैे ख पल्टाउछँ । 10 उसले च ानहरूका िबचमा सरुुङहरू बनाउछँ । उसका
आखँाले त्यहाँ हरेक बहुमलू्य वस्त ु दखे्छ । 11 उसले खोलाहरू थनु्छ जसको कारणले ती बग् दनैन ् । त्यहाँ जे लकेुको छ,
त् यो उसले बािहर काशमा ल्याउछँ । 12 ब ु कहाँ पाइनछे ? सझुबझुको ठाउँ कहाँ छ ? 13 मािनसलाई यसको मलू्य थाहा
छैन, न त यो जीिवतहरूको दशेमा पाइन्छ । 14 पथृ्वीमिुन रहकेो गिहरो पानीले भन्छ, 'त्यो ममा छैन ।' समु ले भन्छ, 'त्यो
मिसत छैन ।' 15 सनुले त्यसलाई िकन् न सिकंदनै, न त यसको मलू्यको रुपमा चाँदी जोख् न नै सिकन् छ । 16 ओपीरको सनुिसत
त्यसको मलू्य दाँज्न सिकंदनै, न त बहुमलू्य आिनक्स वा नीरिसत सिकन्छ । 17 सनु र स्फ टक त्यसको बराबरी हुन सक् दनै,
न त िनखरु सनुका गहनािसत त्यो साट्न नै सिकन्छ । 18 मगूा र िबल्लौरको त चचार् नै गन ुर्पदन । वास्तवमा ब ु को मलू्य
मािनकभन्दा बढी हुन्छ । 19 कूश दशेको पषु्पराज त्यसको बराबर हुदँनै, न त त् यसलाई िनखरु सनुले मलू् य तोक् न सिकन्छ ।
20 तब ब ु कहाँबाट आउँछ ? सझुबझुको ठाउँ कहाँ छ ? 21 ब ु लाई सबै जीिवत ाणीहरूको द ृ ष् टबाट लकुाइएको छ, र
आकाशका चराहरूबाट लकुाएर रा खएको छ । 22 िवनाश र मतृ्यलुे भन्छन,् 'हामीले आफ् ना कानले यसको बारेमा हल्ला मा
सनुकेा छौं ।' 23 कसरी यसलाई पाउने हो परमशे् वरले बझु् नहुुन् छ । यसको बासस्थान उहाँलाई थाहा छ । 24 िकनिक उहाँले
पथृ्वीको पल् लो कुनामा हने ुर्हुन्छ, सबै आकाशमण् डलको मिुन हने ुर्हुन्छ । 25 उहाँले नै बतासको श बनाउनभुयो, र पानीलाई
नापरे पोको पारेर पठाउनभुयो । 26 उहाँले झरी परोस ्भनी आदशे िदनभुयो, र गजर्नको मागर् बनाउनभुयो । 27 तब उहाँले ब ु
दखे् नभुयो, र यसको घोषणा गन ुर्भयो । वास्तवमा उहाँले नै यसको स्थापना गन ुर्भयो, र जाँच्नभुयो । 28 मािनसहरूलाई उहाँले
भन् नभुयो, 'हरे,् परम भकुो भय— त् यो नै ब ु हो । दषु् ाइँबाट अलग रहन ु नै सझुबझु हो' ।”

29
1अय्यबू फे र बोल्न सरुु गरे र यसो भने , 2“ओहो, जस् तो म िवगतका मिहनाहरू िथएँ त् यस् तै म भए त, जित बलेा परमशे् वरले

मरेो वास्ता गन ुर्हुन् थ् यो, 3 जित बलेा उहाँको ब ी मरेो िशरमािथ बल् थ् यो, र जित बलेा उहाँको ज्योित ारा म अन्धकारमा िहडं् थें
। 4ओहो, जस् तो मरेा खशुीका िदनहरूमा म िथएँ त् यस् तै म भए त, जित बलेा परमशे् वरको िम ता मरेो पालमािथ हुन् थ् यो, 5जित
बलेा सवर्श मान ्मिसतै हुनहुुन्थ्यो, र मरेा छोराछोरा मरेो व रप र हुन् थ,े 6 जित बलेा मरेो बाटो दधूले ढािकन्थ्यो, र च ानले
मरेो लािग तलेको खोला बगाउथँ्यो ! 7 जित बलेा म सहरको मलू ढोकाबाट बािहर िनस् कन् थें, जित बलेा सहरको चोकमा
भएको मरेो शासनमा म बस्थें, 8 जवान मािनसहरूले मलाई दखेे र मरेो आदर गरेर ितनीहरू टाढै बस्थ,े अिन पाका मािनसहरू
मरेो िन म् त खडा हुन्थे र उिभन्थे । 9 जब म आउँथें, तब राजकुमारहरूको बोली नै बन्द हुन्थ्यो । ितनीहरूले आफ्ना हातले
मखु छोप्थे । 10 कुलीनहरूका आवाजहरू बन् द हुन्थ्यो, अिन ितनीहरूको िज ो ितनीहरूकै तालमुा टाँिसन्थ्यो । 11 िकनिक
ितनीहरूका कानले सनु्थ,े र मलाई आिशष ्िदन्थे । ितनीहरूका आखँाले मलाई दखेपेिछ ितनीहरूले मरेो साक्षी िदन्थ,े र मलाई
स् याबासी िदन् थ,े 12 िकनिक ग रब मािनसले पकुारा गदार् मलै े उसलाई छुटाउथँे,ँ र अनाथलाई मदत गन कोही नहुदँा मलैे उसको
हरेचाह गथं । 13 मनर् लागकेो मािनसले मलाई आिशष ् िदन्थ्यो । िवधवाको हृदय आनन्दले गाउने मलै े बनाइिदन्थे ँ । 14 मलैे
धािमर्कता पिह रन्थे,ँ र यसलाई मलाई ढाक्थ्यो । मरेो इन्साफ पोशाक र फेटाझैं हुन्थ्यो । 15 द ृ ष् टिवहीन मािनसको लािग म
आखँा भएँ । लङ्गडोको लािग म खु ा भएँ । 16 खाँचोमा परेको मािनसको लािग म िपता भएँ । मलैे निचनकेो मािनसको
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मु ाको पिन म जाँच ग रिदन्थे ँ । 17 मलैे अधम मािनसको बङ्गारा झा रिदएँ । मलैे त्यसको दाँतको िबचबाट िसकारलाई
बािहर िनकालें । 18 तब मलैे भनें, 'म आफ् नै ग ुडँमा मनछु । म आफ् ना िदनलाई बालवुाका कणजि कै व ृ गराउनछुे । 19 मरेा
जराहरू पानीमा फै लएका छन,् र मरेा हाँगाहरूमा रातभ र शीत पछर् । 20 ममा भएको आदर सधैं ताजा रहन्छ, र मरेो श को
धन ु सधैं मरेो हातमा सधैं नयाँ हुन्छ ।' 21 मािनसहरूले मरेा कुरा सनु्थे । ितनीहरूले मरेो तीक्षा गथ । मरेो सल्लाह सनु् न
ितनीहरू चपु लागरे बस्थे । 22 मरेा वचनहरू सिकएपिछ ितनीहरूले फे र बोल्दनैथ्ये । मरेो बोली ितनीहरूमा पानीको थोपाझैं
खस्थ्यो । 23 ितनीहरूले व ृ ष् टको तीक्षा गरेझैं सधै ँ ितनीहरूले मरेो तीक्षा गथ । ितनीहरूले बसन्त ऋतकुो झरीलाई गरेझैं,
मरेा वचनहरू िपउनलाई आफ् ना मखु खलुा गथ । 24 ितनीहरूले आशा नगदार् पिन म ितनीहरूमा मसु्कुराउँथें । ितनीहरूले मरेो
अनहुारको ज्योितलाई इन्कार गदनथे । 25 मलैे ितनीहरूका मागर् चनु्थे,ँ र ितनीहरूका मखु अितिथ हुन् थें । राजा आफ्ना
सनेाको िबचमा बसझेैं, शोक गनहरूलाई सान्त्वना िदने मािनसझैं म बस्थें ।

30
1 अब मभन्दा जवानहरूले मरेो ठ ा गन ुर्बाहके अरू केही गदनन ् । यी जवान मािनसहरूका बबुाहरूलाई आफ् नो बगाल

रुँग् ने कुकुरहरूको छेउमा काम गनर् पिन म इन्कार गथं । 2 वास्तवमा ितनीहरूका बाबहुरूका हातको ताकतल,े अथार्त ्तन् दरेी
उमरेको बल नष् ट भएका मािनसहरूका ताकतले मलाई कसरी मदत गनर् सक्थ्यो र ? 3 ग रबी र भोकले ितनीहरू दबु् लो िथए
। उजाडस् थान र मरुभमूीमा अधँ् यारोमा सकु्खा भइँुमा ितनीहरू कुटुकुटु टोक्थे । 4 ितनीहरूले निुनलो झार र झाडीका पातहरू
उखले्थे । झ्याउका जराहरू ितनीहरूका खानकुेरा िथए । 5 ितनीहरू मािनसहरूका िबचबाट खिेदएका िथए, जो िचच् च्याउँदै
चोरको पिछ लागझेैं ितनीहरूको पिछ लाग्थे । 6 त्यसलैे ितनीहरूले नदीका मदैानहरू, जिमन र च ानका गफुाहरूमा बस् नपुरेको
िथयो । 7 झाडीहरूका िबचमा ितनीहरू गधझैं कराउँथ,े र ितनीहरू झाडीमिुन एकसाथ जम् मा हुन्थे । 8 ितनीहरू मखूर्हरूका
छोराहरू िथए, वास्तवमा नाम नभएका मािनसहरूका छोराहरू िथए । कोरार् लगाएर ितनीहरूलाई दशेबाट लखे टयो । 9 तर
अिहले म ितनीहरूको िगल्लाको िगतको िवषय बनकेो छु । म ितनीहरूका लािग उखान भएको छु । 10 ितनीहरू मलाई
घणृा गछर्न,् र मबाट टाढा रहन्छन ् । मरेो मखुमा थकु् नबाट ितनीहरू रोिकंदनैन ् । 11 िकनिक परमशे् वरले मरेो धनकुो डोरी
फुकाउनभुएको र मलाई कष् ट िदनभुएको छ, अिन मलाई िगल्ला गनहरूले मरेो अनहुारकै साम ु आफ्नो रस पोखाउछँन ्
। 12 मरेो दािहने हातमा हुल्याहाहरू खडा हुन्छन ् । ितनीहरूले मलाई टाढा लखटे्छन ् र मरेो िवरु मा आफ् ना घरेा-मचान
बनाउछँन ्। 13 ितनीहरूले मरेो मागर् नष् ट गछर्न ्। ितनीहरूले ममािथ िवपि ल्याउछँन,् र ती मािनसहरूलाई रोक् ने कोही छैन
। 14 सहरको पखार्लमा भएको ठुलो प्वालबाट आउने फौजझैं ितनीहरू मरेो िवरु मा आउँछन ्। िवनाशको िबचमा ितनीहरू
ममािथ लिडबिड खले्छन ्। 15 ासहरू ममािथ परेका छन ्। बतासले उडाएर लगझेैं मरेो आदरलाई लिगएको छ । मरेो सम ृ
बादलझैं िबतरे जान्छ । 16 अब मरेो जीवन मिभ ै सिकंदछै । कष् टका धरैे िदनहरूले मलाई समातकेा छन ्। 17 रातमा मिभ
भएका हड् डीहरूले मलाई घोच् छन ्। मलाई सताउने मरेा पीडाले आराम लदंनैन ्। 18 परमशे् वरको महान ्श ले मरेो वस् 
समातकेो छ । मरेो कमीजको कठालोझैं यसले मरेो चारैितर बछेर् । 19 उहाँले मलाई िहलोमा फाल् नभुएको छ । म धलूो र
खरानीझैं भएको छु । 20 हे परमशे् वर, म तपाईंमा पकुाछुर्, तर तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुन् न । म खडा हुन्छु, तर तपाईंले हने ुर्
मा हुन्छ । 21 तपाईं ब द्लनभुएको छ र म ित ु र बन् नभुएको छ । आफ्नो हातको ताकतले तपाईंले मलाई सताउनहुुन्छ ।
22 तपाईंले मलाई बतासमा उचाल् नहुुन्छ र त् यसले मलाई उडाउने बनाउनहुुन्छ । तपाईंले मलाई आधँीमा यताउता हुत् याउनहुुन्छ
। 23 िकनिक म जान् दछु, िक तपाईंले मलाई मतृ्यमुा परु् याउनहुुन् छ, सबै जीिवतहरूका लािग िनय ु ग रएको घरमा लानहुुन् छ
। 24 तापिन जब कोही लड्छ, तब के त्यसले मदतको लािग आफ्नो हात उठाउँदनै र ? के सङ्कष् टमा भएको कसलैे पिन
मदतको लािग पकुादन र ? 25 कष् टमा भएको को लािग म रोइन ँ र ? खाँचोमा परेको मािनसको लािग मलैे शोक
ग रन ँ र ? 26 जब मलैे भलाइको आशा गरें, तब खराबी आयो । जब मलैे ज्योितको आशा गरें, त् यसको साटो अन्धकार
आयो । 27 मरेो हृदय कष् टमा छ र यसले िव ाम लदंनै । कष् टका िदनहरू ममािथ आएका छन ्। 28 अन्धकारमा बिसरहकेो
मािनसझैं म िहडंकेो छ, तर सयूर्को कारणले होइन । म सभामा खडा हुन्छु र मदतको लािग पकुाछुर् । 29 म स्यालहरूको
भाइ, अ स् चहरूको िम भएको छु । 30 मरेो छाला कालो छ, र प -ैप भएर झछर् । मरेा हड् डीहरू रापले जलकेा छन ्।
31 त्यसकारण मरेो वीणाले शोकका गीतहरू गाउछँ, र मरेो बाँसरुीले रुनहेरूको िन म्त गाउछँ ।

31
1 मलैे मरेा आखँािसत करार बाँधकेो छु । तब कसरी कुनै कन्यालाई म कुद ृ ष् टले हनेर् सक्छु र ? 2 िकनिक मािथ

हुनभुएको परमशे् वरबाट के िहस्सा पाइन् छ र ? उच् चमा हुनभुएको सवर्श मान ्बाट के उ रािधकार पाइन् छ र ? 3 िवपि
अधम मािनसहरूका लािग हो, अिन िवनाशचािहं दषु् ट काम गनहरूका लािग हो भनी मलैे िवचार गथं । 4 के परमशे् वरले
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मरेा मागर्हरू दखे् नहुुन् न र मरेा सबै कदम गन् नहुुन् न र ? 5 म झटुो कुरामा िहडंकेो छु भन,े र मरेो ख ु ा छल गनर् हता रन् छन ्
भन,े 6 न्यायको तराजमुा मलाई जो खयोस,् जसले गदार् परमशे् वरले मरेो सत्यिन ा जान् नहुुनछे । 7 मरेो कदमह बाटोबाट
तिकर् एको छ भन,े र मरेो हृदय मरेा आखँाको पिछ लागकेो छ भन,े र मरेा हातमा कुनै दाग टाँिसएको छ भन,े 8 तब मलाई रोप् न
िदइयोस ्अिन अकले खाओस,् र मरेा बालीहरू उखे लऊन ्। 9 मरेो हृदय स् ी ारा धोकामा परेको छ भन,े र मरेो िछमकेीको
ढोकामा म ढुिकबसकेो छु भन,े 10 तब मरेी पत् नीले अकको लािग अन् न िपसोस,् र अरू मािनसहरू त्यसमािथ घोप् टो परून ्
। 11 िकनिक त्यो त डरलाग्दो अपराध हुन्छ । वास्तवमा यो न्यायाधीशहरूले दण्ड िदने अपराध हुन्छ । 12 िकनिक त्यो त
नरकसम्म नै भस्म पान आगो हो, र त् यसले मरेा सबै फसललाई जरैसम्म जलाउछँ । 13 मरेो कमारा वा कमारीले न् यायको
लािग िबन् ती गदार्, ितनीहरूले मिसत बहस गदार्, मलैे बवेास्ता गरेको भए, 14 जब मलाई दोष लगाउन परमशे् वर उठ् नहुुन् छ,
तब म के गनर् सक् छु र ? जब मरेो न्याय गनर् उहाँ आउनहुुन् छ, तब म उहाँलाई कसरी जवाफ िदन सक् छु र ? 15 मलाई
गभर्मा रच्नहुुनलेे नै ितनीहरूलाई पिन रच्नभुएको होइन र ? हामी सबलैाई उहाँले नै गभर्मा बनाउनभुएको होइन र ? 16 ग रब
मािनसहरूलाई मलैे ितनीहरूको इच्छा व ञ्चत गरेको छु भन,े अथार्त ्िवधवाका आखँालाई मलैे आसँलुे धिमल्याएको छु भन,े
17 अथार्त ्मलै े आफ् नो गासलाई एक् लै खाएको छु, अिन अनाथहरूलाई पिन त् यो खान िदएको छैन ँ भन—े 18 िकनिक मरेो
यवुावस्थादे ख मिसत अनाथ बबुािसतझैं हुकको छ, अिन मलैे उसकी िवधवा आमालाई मरेी आमाको गभर्दे ख नै डोर् याएको
छु । 19 लगुाफाटाको कमीले कोही नष् ट भएको मलैे दखेकेो छु भन,े अथार्त ्खाँचोमा परेको मान्छेले लगुा लगाउन नपाएको
मलैे दखेकेो छु भन,े 20 मरेो भडेाको ऊनले आफूलाई न्यानो पानर् नपाएको हुनाल,े उसको हृदयले मलाई आिशष ् िदएको छैन
भन,े 21 सहरको मलू ढोकामा मलैे आफ् नो समथर्न दखेकेो हुनाल,े अनाथहरूको िवरु मा मलैे आफ् नो हात उठाएको छु भन,े
तब मरेो िवर मा अिभयोग लगाउनहुोस ् । 22 मलैे यी कुराहरू गरेको छु भन,े मरेो काँधको पाता काँधबाट खसु्कोस ् र मरेो
पाखरुा त् यसको जोन बाट खसु्कोस ्। 23 िकनिक परमशे् वरबाट आउने िवनाशदे ख म डराएँ । उहाँको ऐश् वयर्को कारण मलैे ती
कुराहरू गनर् सिकन ँ । 24 सनुलाई मलैे आफ् नो आशा बनाएको छु भन,े अिन िनखरु सनुलाई मलैे यसो भनकेो छु, ‘मलैे भर पन
तमँािथ नै हो,' भन,े 25 मरेो धन-सम्पि शस्त भएको हुनाल,े मरेो हातले धरैे धनदौलत ाप् त गरेको हुनाले म रमाएको छु भन,े
तब मरेो िवरु मा अिभयोगहरू ल्याउनहुोस ्। 26सयूर् उदाउदँा मलैे त् यसको दशर्न गरेको, अथार्त ्चन् मा च म् कलो भएर िहडंकेो
हरेेको भए, 27 अिन मरेो हृदय गपु् तमा आकिषर्त भएको छ भन,े जसको कारणले ितनको पजुा गनर् मरेो मखुले मरेो हातलाई
चमु्बन गरेको भए— 28 यो पिन न्यायाधीशहरूले दण्ड िदने अपराध हुन् थ् यो, िकनिक मािथ िवराजमान ्हुनहुुने परमशे् वरलाई
मलैे इन्कार गरेको हुन् थें । 29 मलाई घणृा गन कुनै को िवनाशमा म रमाएको छु भन,े अथार्त ् िवपि ले उसमािथ िवजय
पाउदँा आफैलाई बधाई िदएको छु भन,े तब मरेो िवरु मा अिभयोग लगाउनहुोस ् । 30 वास्तवमा ऊ मरोस ्भनी सराप् नलाई,
आफ् नो मखुलाई पाप गन अनमुित मलैे िदएकै छैन ँ । 31 मरेो पालका मािनसहरूले कदािप यसो भनकेा छैनन ्भन,े 'अय्यबूको
भोजनले तपृ् त नभएको मािनस कसलैे भे ाउन सक्छ ?' 32 (िवदशेीले पिन कदािप सहरको चोकमा बास बस् नपुरेको छैन,
िकनिक या ु िन म् त मलैे सधै ँ आफ् ना ढोकाहरू खलुा गरेको छु), र त्यसो होइन भन,े मरेो िवरु मा अिभयोग लगाउनहुोस ् ।
33 आफ् नो दोषलाई आफ् नै लगुाले ढाकेर, मानव-जाितले झैं मलै े आफ् ना पापहरू लकुाएको भए, 34 (िकनिक ठुलो िभडदे ख
म डराएँ, प रवारहरूको िनन्दाले मलाई िसत पार् यो, जसको कारणले म चपु लागें र बािहर गइन)ँ, तब मरेो िवरु मा अिभयोग
लगाउनहुोस ्। 35 ओहो, मरेो कुरा सनु् ने कोही भए त, हने ुर्होस,् मरेो हस्ताक्षर यहीँ छ । सवर्श मान ्को जवाफ पाऊँ । मरेो
ितवादीले लखेकेो दोष-प मिसत भए त, 36 िनश् चय पिन त् यो म आफ् नै काँधमा खलुमखलुा बोकेर िहडं् थें । मकुुटझैं त् यो म

लगाउथँें । 37 जसरी िनधर्क् क राजकुमार उहाँकहाँ जान् छन,् त् यसरी नै उहाँलाई म आफ् ना कदमहरूको िहसाब िदन् थें । 38 मरेो
खते मरेो िवरु मा कदािप कराएको छ भन,े र यसमा भएका हलोका डोबहरू एकसाथ रोएका छन ्भन,े 39 त् यसको फसलको
लािग मलू् य नचकूाइ मलैे खाएको छु भन,े अथार्त,् त् यसका मा लकहरूलाई मतृ् यमुा परु् याएको छु भन,े 40 तब गहुकँो साटोमा
काँढा र जौँको साटो झारपात उि योस ्।” अय्यबूका वचनहरू सिकए ।

32
1 त् यसलैे यी ितन जना मािनसले अय्यबूलाई जवाफ िदन छाडे िकनभने आफ् नो द ृ ष् टमा ितनले आफूलाई धम ठहराए ।

2 त्यसपिछ रामको प रवारको बजुी बारकेलका छोरा एलीहूलाई रस उ ो । ितनलाई अय्यबूको िवरु मा रस उठेको िथयो,
िकनिक ितनले परमशे् वरभन्दा पिन आफैलाई धम ठहराएका िथए । 3 ितन जना िम को िवरु मा पिन एलीहूलाई रस उ ो
िकनिक ितनीहरूले अय्यबूलाई जवाफ िदन सकेका िथएनन,् र पिन ितनीहरूले अय्यबूलाई दोषी ठहराएका िथए । 4 अरू
मािनसहरू एलीहूभन्दा उमरेमा पाका भएका हुनाले ितनले अय्यबूिसत बोल् नलाई प खर्रहकेा िथए । 5 तापिन यी ितन जना
मािनसका मखुमा एलीहूले जवाफ नदखेपेिछ ितनलाई रस उ ो । 6 तब बजुी बारकेलका छोरा एलीहू बोले र यसो भन,े “म
जवान छु, र तपाईंहरू िनकै पाका हुनहुुन्छ । त्यसलैे म चपु लागें, र मरेो िवचार तपाईंहरूलाई भन् ने आटँ ग रन ँ । 7 मलैे भनें,
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“बढुा-पाकाले बोल्नपुछर् । धरैे वषर् िबताएकाहरूले ब ु िसकाउनपुछर् । 8 तर मािनसमा एउटा आत्मा हुन्छ । सवर्श मान ्को
सासले उसलाई सझुबझु िदन्छ । 9 महान ्मािनसहरू मा ब ु मान ्हुदँनैन,् न त पाका मािनसहरूले मा न्यायलाई बझु्छन ्।
10 यसकैारण म तपाईंहरूलाई भन्दछु, 'मरेो कुरा सनु् नहुोस ् । म पिन तपाईंहरूलाई आफ् नो ज्ञान भन् नछुे ।’ 11 हने ुर्होस,् मलैे
तपाईंहरूका कुरा सनुें । तपाईंहरूले के भन् ने भनी िवचार ग ररहदँा मलैे तपाईंका बहसहरू सनुें । 12 वास्तवमा मलैे ध्यान
िदएर तपाईंहरूका कुरा सनुें, तर तपाईंहरूमध्ये एक जनाले पिन अय्यबूलाई िवश् वस्त पानर्, अथार्त ् ितनको वचनलाई जवाफ
िदन सक् नभुएन । 13 'हामीले ब ु भे ाएका छौं,' नभन् नलाई होिसयार हुनहुोस ् । अय्यबूलाई परमशे् वरले नै हराउनपुछर् ।
मािनसले यसो गनर् सक्दनै । 14 िकनिक अय्यबूले आफ्ना वचनहरू मरेो िवरु मा बोलकेा छैनन ्। त्यसलैे तपाईंहरूकै जवाफले
म ितनलाई जवाफ िदनछैेन ँ । 15 यी ितन जना मािनसका बोली बन् द भएका छन ् । ितनीहरूले फे र अय्यबूलाई जवाई िदन
सक्दनैन ् । ितनीहरूसगँत बोल् नलाई एउटै शब्द पिन छैन । 16 ितनीहरू बोल् दनैन,् ितनीहरू चपूचाप खडा छन,् अिन कुनै
जवाफ िददंनैन ्भनरे के म प खर्रहन ू ? 17 अह,ँ म पिन आफ् नो तफर् बाट जवाफ िदनछुे । म पिन ितनीहरूलाई आफ् नो ज्ञान
भन् नछुे । 18 िकनिक मसगँ जवाफ धरैे छन ्। मिभ भएको आत्माले मलाई बाध्य पाछर् । 19मरेो छाती फुल् दै गरेको दाखम झैं
भएको छ जसको प् वाल छैन । नयाँ मशकझैं यो फुट्नलाई तयार छ । 20 म ताजा हुन सकँू भनरे म बोल्नछुे । म आफ् नो ओठ
खोल्नछुे, र बोल्नछुे । 21 म पक्षपात गनछैन,ँ न त कुनै मािनसलाई आदरको दजार् नै िदनछुे । 22 िकनिक त् यस्तो दजार् कसरी
िदने हो म जा न् दन ँ । मलैे त्यसो गरें भन,े मरेा स ृ ष् टकतार्ले मलाई चाँडै लजैानहुुन् छ ।

33
1 त्यसलैे अब, हे अय्यबू, मरेो कुरा सनु् न म तपाईंिसत िबन्ती गछुर्, मरेा सबै शब् दहरू सनु् नहुोस ् । 2 हने ुर्होस,् अब मलैे

आफ् नो मखु खोलकेो छु । मरेो िज ोले मरेो मखुमा बोलकेो छ । 3 मरेा वचनहरू मरेो हृदयको सोझोपनबाट आउँछन ्। मरेो
ओठले श ु ज्ञान बोल् छ । 4 परमशे् वरका पिव आत्माले मलाई बनाउनभुएको छ । सवर्श मान ्को सासले मलाई जीवन
िदएको छ । 5 तपाईं सक् नहुुन्छ भने मलाई जवाफ िदनहुोस ्। आफ् ना बहसहरू मरेो साम ु मिैसत राख् नहुोस,् र खडा हुनहुोस ्
। 6 हने ुर्होस,् परमशे् वरको द ृ ष् टमा तपाईं जस्तो हुनहुुन् छ म पिन त् यस् तै हु ँ । म पिन माटैबाट रचना ग रएको हु ँ । 7 हने ुर्होस,् मरेो
डरले तपाईंलाई िसत नपारोस,् न त मरेो बोझ तपाईंलाई ग ौं होस ्। 8 तपाईंले िनश् चय पिन मलैे सनु् ने गरी बोल्नभुएको छ
। तपाईंका वचनहरूका आवाजले यसो भनकेो मलैे सनुकेो छु, 9 'म शु र अपराधरिहत छु । म िनद ष छु, र ममा कुनै पाप
छैन । 10 परमशे् वरले मलाई आ मण गन मौकाहरू खोज् नहुुन् छ । उहाँले मलाई आफ्नो श ु ठान् नहुुन्छ । 11 उहाँले मरेो ख ु ा
ठंगरुोमा हाल्नहुुन्छ । उहाँले मरेा सबै मागर् िनयालरे हने ुर्हुन्छ ।' 12 हने ुर्होस,् यो कुरोमा तपाईं ठक हुनहुुन् न— म तपाईंलाई

जवाफ िदन्छु, िकनिक परमशे् वर मािनसभन्दा महान ्हुनहुुन्छ । 13 उहाँको िवरु मा तपाईं िकन सङ्घषर् गन ुर्हुन्छ ? उहाँले त
आफ्ना कुनै पिन कामको लखेा िदनपुदन । 14 परमशे् वरले एक पटक, दईु पटक बोल्नहुुन्छ, तापिन मािनसले त् यसको ख्याल
गदन । 15 राती सपनामा, दशर्नमा, मािनसहरू मस्त िन ामा पदार्, ओ ानमा सतुकेो समयमा, 16 तब परमशे् वरले मािनसहरूका
कान खोल् नहुुन्छ, र ितनीहरूलाई चतेावनीहरूले तसार्उनहुुन्छ, 17मािनसका पापी उ ेश्यहरूबाट उसलाई फकार्एर ल्याउनलाई,
र अहङ्कारलाई ऊबाट टाढा राख् नलाई । 18 परमशे् वरले मािनसको जीवनलाई खाडल पनर्बाट, उसको जीवनलाई मतृ्यमुा
जानबाट बचाउनहुुन्छ । 19 मािनसलाई ओ ानमा हुने पीडा, उसका हड् डीहरूमा िनरन्तर हुने वदेना ारा पिन उसलाई दण्ड
िदइन्छ, 20जसको कारणले उसको जीवनले खानकुेरालाई घणृा गछर्, र उसको ाणले िमठो भोजनलाई घणृा गछर् । 21 उसको
शरीरको मास ु नदे खयोस भ्नरे त्यो नष् ट भएको हुन्छ । पिहले नदे खने उसका हाडहरू लौरोझैं दे खन्छन ।् 22वास्तवमा उसको
ाण मतृ् यकुो खाडल निजक, उसको जीवन उसलाई नष् ट गनर् चाहनहेरूकहाँ पगु्छ । 23 तर के गन ुर् ठक हुन् छ भनरे उसलाई

दखेाउन, उसको िन म् त मध् यस् थकतार् हुनलाई एउटा स् वगर्दतू छन,् हजारौँ स्वगर्दतूहरूका िबचबाट एउटा यस्तो मध्यस्थकतार्
छन,् 24 र त्यो स्वगर्दतू ऊ ित दयाल ु हुन् छन ् र परमशे् वरलाई यसो भन् छन ्भन,े 'य स लाई मतृ् यकुो खाडल जानबाट
बचाउनहुोस ्। उसलाई छुटकारा िदने मोल म ितनछु,' 25 तब उसको मास ु बच् चाको भन्दा क ललो हुन्छ । उसले फे र आफ्नो
यवुावस्थाको ताकत पाउनछे । 26 उसले परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाउनछे, र परमशे् वर ऊ ित दयाल ु बन् नहुुनछे, तािक उसले
आनन्दले परमशे् वरको महुार हछेर् । परमशे् वरले त्यो लाई िवजय िदनहुुन् छ । 27 तब त्यो ले अरू मािनसहरूको
साम ु गाउनछे र यसो भन् नछे, 'मलैे पाप गरें, र ठक कुरालाई बङ्ग्याएँ, तर मरेो पापको दण्ड िदइएन । 28 परमशे् वरले मरेो
ाणलाई मतृ् यकुो खाडलमा जानबाट छुटकारा िदनभुएको छ । मरेो जीवनले िनरन् तर ज्योित दखे् नछे ।' 29 परमशे् वरले एक

जना िसत यी सबै कुरा, दईु पटक वा ितन पटक पिन गन ुर्हुन्छ, 30 उसको ाणलाई मतृ् यकुो खाडलबाट फकार्उनलाई,
जसले गदार् जीवनको ज्योितले उसले आफूलाई चम्काउन सकोस ् । 31 हे अय्यबू, ध्यान िदनहुोस,् र मरेो कुरा सनु् नहुोस ् ।
चपु लाग् नहुोस,् र म बोल्नछुे । 32 तपाईंिसत भन् नपुन कुनै कुरा छ भने मलाई जवाफ िदनहुोस ् । बोल्नहुोस,् िकनिक तपाईं
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ठक हुनहुुन्छ भनी म मािणत गनर् चाहान् छु । 33 होइन भन,े मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। चपु लाग् नहुोस,् र म तपाईंलाई ब ु का कुरा
िसकाउनछुे ।”

34
1 अझै एलीहूले िनरन् तर बोल,े 2 “हे ब ु मान ् मािनसहरू हो, मरेा वचन सनु् नहुोस ् । हे ज्ञान भएकाहरू हो, मरेा कुरा

सनु् नहुोस ् । 3 िज ोले भोजनको स्वाद लएझैं, कानले शब्दहरूलाई जाँच्ने कोिसस गछर् । 4 जे न् यायोिचत छ, सो हामी
आफ् नो िन म् त रोजौं । जे असल छ, सो हामी आफ् नो िबचमा खोजौं । 5 िकनिक अय्यबूले भनकेा छन,् 'म धम छु, तर
परमशे् वरले मरेा अिधकारहरू हटाउनभुएको छ । 6 मरेा अिधकारहरू भए पिन मलाई झटुो ठािनएको छ । म पापी नभए पिन
मरेो घाउ िनको हुदँनै ।' 7 अय्यबू कस्ता मािनस हुन,् जसले िगल्लालाई पिन पानीझैं िपउँछन,् 8 जो दषु् ट काम गनहरूको
सङ्गतमा जान्छन,् र जो दषु् ट मािनसहरूिसतै िहडं्छन ् । 9 िकनिक ितनले भनकेा छन,् 'परमशे् वरले जे इच् छा गन ुर्हुन् छ त् यो
गनर्मा मािनसलाई कुनै रमाहट हुदँनै ।' 10 त्यसलैे हे सझुबझु भएका मािनसहरू हो, मरेो कुरा सनु् नहुोस ्। परमशे् वरले कदािप
दषु् ट काम गन ुर्हुन् न । सवर्श मान ्ले कदािप पाप गन ुर्हुन् न । 11 िकनिक उहाँले को कामअनसुारको ितफल िदनहुुन्छ ।
उहाँले हरेक मािनसलाई उसका आफ्नै चालअनसुारको इनाम िदनहुुन्छ । 12 वास्तवमा परमशे् वरले कुनै दषु् ट काम गन ुर्हुन् न, न
त सवर्श मान ्ले कदािप न्यायलाई बङ्ग्याउनहुुन्छ । 13 कसले उहाँलाई पथृ्वीको िनरीक्षक तलु्याएको हो र ? कसले सारा
ससंार उहाँको अधीनमा रा खिदएको हो र ? 14 उहाँले आफ्ना मनसायहरू आफैमा मा राख् नभुएको भए, र उहाँले किहलै
आफ्ना आत्मा र सास आफैमा फकार्उनभुए, 15 तब सारा ाणी एकसाथ नष् ट हुन् थे । मानव-जाित फे र पिन माटोमा नै फकर् न् थ् यो
। 16 अब तपाईंिसत सझुबझु छ भन,े यो कुरा सनु् नहुोस ्। मरेो वचनको आवाजलाई सनु् नहुोस ्। 17 के न्यायलाई घणृा गनले
शासन गनर् सक्छ ? के तपाईंले परमशे् वरलाई दोषी ठहराउनहुुन् छ जो धम र श शाली हुनहुुन्छ ? 18 परमशे् वरले राजालाई
भन् नहुुन्छ, 'त ँ िनकम्मा होस'् वा कुलीनहरूलाई भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू दषु् ट हौ ।' 19 परमशे् वरले अगवुाहरूको पक्ष लनहुुन् न, र
ग रबहरूलाई भन्दा बढी मान धनीहरूलाई गन ुर्हुन् न, िकनिक ितनीहरू सबै उहाँका हातका काम हुन ्। 20 एकै क्षणमा ितनीहरू
मनछन ्। मध्यरातमा मािनसहरू ह ल्लन् छन ्र िबतरे जान् छन ्। श शाली मािनसहरू लिगन् छन,् तर मानवीय हातले होइन ।
21 िकनिक परमशे् वरको द ृ ष् ट मािनसको चालमा हुन् छ । उहाँले त्यसका सबै कदम हने ुर्हुन्छ । 22 यस्तो कुनै अन्धकार वा
बाक्लो अधँ्यारो छैन, जहाँ अधमर् गनहरूले आफैलाई लकुाउन सक्छन ्। 23 िकनिक परमशे् वरले व् य क् तको थप जाँच गन ुर्पदन
। कुनै पिन इन् साफको लािग उहाँको साम ु जान ु आवश्यक छैन । 24 उहाँले श शाली मािनसहरूलाई ितनीहरूका
चालको कारणले टु ा-टु ा पान ुर्हुन्छ जसको थप अनसुन्धान आवश्यक नै हुदँनै । उहाँले ितनीहरूका ठाउँमा अरूलाई
राख् नहुुन्छ । 25 यसरी ितनीहरूका कामहरूका जानकारी उहाँलाई हुन् छ । उहाँले यी मािनसहरूलाई रातमा पल्टाउनहुुन्छ ।
ितनीहरू नष् ट हुन्छन ् । 26 अरूले दखे् नगेरी खलुा ठाउँमा, उहाँले ितनीहरूका दषु् ट कामहरूको लािग अपराधीहरूलाई झैं
ितनीहरूलाई मान ुर्हुन्छ, 27 िकनिक उहाँको अनसुरण गनर्बाट ितनीहरू तक, र उहाँका कुनै पिन मागर्को अनसुरण गनर् इन्कार
गरे । 28 यसरी ग रब मािनसहरूको रोदन उहाँको कानले सनु् ने ितनीहरूले बनाए । कष् टमा परेका मािनसहरूको रोदन उहाँले
सनु् नभुयो । 29 जब उहाँ चपु लाग् नहुुन् छ, तब कसले उहाँलाई दोषी ठहराउन सक्छ र ? उहाँले आफ्नो अनहुार लकुाउनहुुन् छ
भने कसले उहाँलाई भटे् न सक्छ र ? उहाँले जाित र मािथ समान िकिसमले शासन गन ुर्हुन्छ, 30 जसको कारणले पापी
मािनसले शासन गनर् नपाओस,् यसरी मािनसहरूलाई पासोमा पान कोही नहोस ् । 31 मानौ,ँ कसलैे परमशे् वरलाई भन्छ, 'म
िनश् चय नै दोषी छु, तर म फे र पाप गनछैन ँ । 32 मलैे दखे् न नसक् ने कुरा मलाई िसकाउनहुोस ् । मलैे पाप गरेको छु, तर
त् यो काम म फे र गनछैन ँ ।' 33 तपाईंको िवचारमा, परमशे् वरले गन ुर्हुने कुरा तपाईंलाई मन पदन भन् दमैा, के परमशे् वरले त्यो

को पापलाई दण्ड िदनपैछर् र ? तपाईंले नै चनु् ने हो, मलै होइन । त्यसलैे आफूले जानकेा कुरा भन् नहुोस ्। 34 सझुबझु
भएका मािनसहरूले मलाई भन् नछेन—् वास्तवमा मरेो कुरा सनु् ने हरेक ब ु मान ्मािनसले भन् नछे, 35 'अय्यबू ज्ञानिवनै बोल्छन ्
। ितनका शब् दहरूमा ब ु का कुरा छैनन ्।' 36अय्यबूले दषु् ट मािनसहरूले झैं कुरा गरेको हुनाल,े ितनको भनकेा स-साना कुरा
लएर जाँच गनर् सिकए त! 37 िकनिक आफ्नो पापमा ितनले िव ोह थप्छन ्। हा ा िबचमा िगल्ला गद ितनी थपडी माछर्न ्।

ितनी परमशे् वरको िवरु मा वचनको थु ो लगाउँछन ्।”

35
1 अझै एलीहूले िनरन् तर यसो भिनरह,े 2 “जब तपाईं भन् नहुुन् छ, 'परमशे् वरको साम ु मरेो अिधकार' तब त् यो न् यायोिचत नै

हो भन् ने िवचार तपाईंलाई हुन्छ ? 3 िकनिक तपाईं सोध् नहुुन्छ, 'यसबाट मलाई के फाइदा हुन् छ ?' अिन 'मलैे पाप गदार् मलाई
के असल हुन् छ र ?’ 4 म तपाईंलाई, तपाईं र तपाईंका िम हरू दवुलैाई जवाफ िदनछुे । 5 मािथ आकाशमा हने ुर्होस ्र िवचार
गन ुर्होस ् । आकाशलाई हने ुर्होस,् जनु तपाईंभन्दा मािथ छ । 6 तपाईंले पाप गन ुर्भयो भन,े परमशे् वरको के नोक् सान हुन्छ र ?
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तपाईंका अपराधहरूको थु ो लाग् यो भन,े तपाईंले उहाँलाई के गन ुर्हुन्छ र ? 7 तपाईं धम हुनहुुन्छ भन,े तपाईंले उहाँलाई के
िदन सक् नहुुन्छ र ? तपाईंको हातबाट उहाँले के हण गन ुर्हुन् छ र ? 8 जसरी तपाईं मािनस हुनहुुन् छ, तपाईंको दषु् ट कामले
मािनसलाई नै चोट परु् याउन सक्छ, र तपाईंको धािमर्कताले अक मािनसको छोरोलाई लाभ हुन सक्छ । 9 अत्याचारका धरैे
कायर्हरूले मािनसहरू रुन् छन ्। श शाली मािनसहरूका पाखरुाको मदत ितनीहरूले माग् छन ्। 10 तर कसलैे यसो भन्दनै, 'मरेा
स ृ ष् टकतार् परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ, जसले रातमा गीतहरू िदनहुुन्छ, 11 जसले पथृ्वीका जन्तहुरूलाई भन्दा बढी हामीलाई
िसकाउनहुुन्छ, र जसले आकाशका चराहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई ब ु मानी बनाउनहुुन्छ ?' 12 त्यहाँ ितनीहरू कराउँछन,्
तर दषु् ट मािनसहरूको अहङ्कारको कारण परमशे् वरले कुनै जवाफ िदनहुुन् न । 13 परमशे् वरले िनश् चय नै दषु् टको पकुारा
सनु् नहुुन् न । सवर्श मान ्ले त् यसलाई ध्यानै िदनहुुन् न । 14 तपाईं भन् नहुुन् छ, तपाईंले उहाँलाई दके् नहुुन् न, तपाईंको म ु ा उहाँको
साम ु छ, र तपाईंले उहाँको तीक्षा ग ररहनभुएको छ भन,े उहाँले तपाईंलाई झन ्कित थोरै जवाफ िदनहुोला ! 15 अब तपाईं
भन् नहुुन्छ, उहाँको ोधले दण्ड िददंनै, र उहाँले अपराधलाई अ लकित पिन ध् यान िदनहुुन् न । 16 त्यसलैे अय्यबूले मखूर् कुरा
बोल्न मा आफ्नो मखु खोल् नहुुन् छ । उहाँले ज्ञानिवनाका शब् दहरूको थु ो लगाउनहुुन् छ ।”

36
1 एलीहूले िनरन् तर बोले र यसो भन,े 2 “मलाई अरू थोरै समय बोल्न िदनहुोस,् र म तपाईंहरूलाई केही कुरा दखेाउनछुे,

िकनिक परमशे् वरको समथर्नमा मलैे अ लकित अरू भन् नछु । 3 म धरैे टाढाबाट आफ् नो ज्ञान ाप् त गनछु । धािमर्कता मरेा
स ृ ष् टकतार्को हो भनी म स् वीकार गछुर् । 4 िकनिक वास् तवमा नै मरेा शब् दहरू झटुा हुनछैेनन ् । ज्ञानमा प रपक्व कोही एक
जना तपाईंहरूसगँ हुनहुुन्छ । 5 हने ुर्होस,् परमशे् वर श शाली हुनहुुन्छ, र उहाँले कसलैाई ितरस्कार गन ुर्हुन् न । समझश को
ताकतमा उहाँ श शाली हुनहुुन्छ । 6 दषु् ट मािनसहरूका जीवनलाई उहाँले जोगाउनहुुन् न, बरु, दःुख भोग् नहेरूका लािग जे
ठक हुन् छ, त्यही गन ुर्हुन्छ । 7 उहाँले धम मािनसहरूबाट आफ्नो द ृ ष् ट हटाउनहुुन् न, तर त् यसको साटोमा राजालाई झैं

ितनीहरूलाई सधैंभ र िसहंासनमा राख् नहुुन्छ, र ितनीहरू मािथ उचा लन्छन ् । 8 ितनीहरू साङ्लाले बाँिधए अिन दःुखका
डोरीमा अ ल् झए भन,े 9 तब ितनीहरूले जे गरेका हुन् छन,् अिन ितनीहरूका अपराध र ितनीहरूका घमण्ड, उहाँले ितनीहरूलाई
कट गन ुर्हुन्छ । 10 उहाँको िनदशन सनु् नलाई उहाँले ितनीहरूका कान खलु् ला गन ुर्हुन्छ, र अधमर्बाट फकर् न ितनीहरूलाई

आदशे िदनहुुन्छ । 11 ितनीहरूले उहाँको सोर सनुे अिन उहाँको आराधना गरे भन,े ितनीहरूले आफ्नो समय सम ृ मा, र
आफ्ना वषर्हरू सन्त ु ष् टमा िबताउनछेन ्। 12 य िप, ितनीहरू सनु् दनैन ्भन,े ितनीहरू तरवारले नष् ट पा रनछेन ्। ितनीहरूसगँ
ज्ञान नभएको हुनाले ितनीहरू मनछन ्। 13 हृदयमा ईश् वर नभएकाहरूले आफ् नो रसलाई थपुाछर्न ्। परमशे् वरले ितनीहरूलाई
बाँध् नहुुदँा पिन ितनीहरू मदतको लािग पकुारा गदनन ् । 14 ितनीहरू आफ्नो यवुावस्थामा मछर्न ् । ितनीहरूको जीवन झटुा
धमर्का वशे्याहरूका िबचमा िबत्छ । 15 कष् टमा परेका मािनसहरूलाई परमशे् वरले ितनीहरूका कष् टबाट छुटकारा िदनहुुन्छ ।
ितनीहरूको िथचोिमचोमा उहाँले ितनीहरूसगँ बोल् नहुुन्छ । 16 वास्तवमा उहाँले तपाईंलाई िनराशाबाट िनकालरे, कुनै क ठनाइ
नहुने एउटा फरािकलो ठाउँमा लाने इच् छा गन ुर्हुन्छ, र तपाईंको टेबल मासकुो शस्तताले भ रपणूर् गन ुर्हुन्छ । 17 तर दषु् ट
मािनसहरूलाई तपाईं न् याय गनर् पणू र् हुनहुुन्छ । इन्साफ र न्यायले तपाईंलाई समातकेा छन ् । 18 तपाईंको रसले तपाईंलाई
िगल्ला पाउने नबनाओस,् वा घसुको ठुलो रकमले तपाईंलाई पाखा नलगाओस ्। 19 तपाईंको धन-सम्पि ले तपाईंलाई यित
फाइदा िदन् छ जसले गदार् तपाईं िनराशामा पन ुर्हुन् न ? अथार्त ् तपाईंको ताकतको सबै श ले तपाईंलाई मदत गनर् सक्छ ?
20 अरूको िवरु मा पाप गनर्लाई रातको इच् छा नगन ुर्होस,् जित बलेा मािनसहरू आ-आफ्ना ठाउँमा मा रन् छन ्। 21 तपाईं पाप
गनर्ितर नफकर् नलाई होिसयार हुनहुोस,् िकनिक तपाईंले पाप गनर् नपरोस ्भनरे कष् ट ारा तपाईंको जाँच हुदँछै । 22 हने ुर्होस,्
परमशे् वर आफ्नो श मा उचा लनभुएको छ । उहाँजस्तै िशक्षक को छ र ? 23 उहाँको चालको िवषयमा कसले उहाँलाई
कदािप िनदशन िदएको छ र ? कसले उहाँलाई कदािप यसो भन् न सक्छ र, 'तपाईंले अधमर्को काम गन ुर्भएको छ ?' 24उहाँका
कामहरूको शसंा गनर् निबिसर्नहुोस ्जसको बारेमा मािनसहरूले गाएका छन ्। 25 सबै मािनसले ती कामहरू हरेेका छन,् तर
ितनीहरूले ती कामहरू टाढाबाट मा दखे्छन ्। 26 हने ुर्होस,् परमशे् वर महान ्हुनहुुन्छ, तर हामी उहाँलाई रा री बझु्न सक्दनैौं
। उहाँका वषर्हरूको सङ्ख् याको गणना गनर् सिकंदनै । 27 िकनिक उहाँले पानीको थोपालाई मािथ तान् नहुुन्छ, आफ् नो बाफलाई
िचसो पारेर झरी पान ुर्हुन्छ, 28 जसलाई बादलहरूले तल खन् याउछँन,् र मानवजाितमा चरु मा ामा पानी पछर् । 29 वास्तवमा
के कसलैे बादलको बहृत ् फैलावट, र उहाँको बासस्थानबाट िनस्कने गजर्नलाई बझु्न सक्छ ? 30 हने ुर्होस,् उहाँले आफ्नो
व रप र िबजलुी चम्काउनहुुन्छ, र समु को गिहराइलाई ढाक् नहुुन्छ । 31 यसरी उहाँले मािनसहरूको इन्साफ गन ुर्हुन्छ, र
चरु मा ामा खानकुेरा िदनहुुन्छ । 32 उहाँले िबजलुीलाई िनशानामा हार गनर् आज्ञा निदनभुएसम्म त्यसलाई आफ्नो हातमा
लनहुुन्छ । 33 यसको गजर्नले आधँी-बहेरीको चतेाउनी िदन्छ, गाईवस्तलुे पिन त्यसको आगमनको आवाज सनु्छ ।
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37
1 वास् तवमा, यस कुरामा मरेो हृदय काँप्छ । त्यो आफ्नो ठाउँबाट हटेको छ । 2 सनु् नहुोस,् उहाँको आवाजको चक सोर,

उहाँको मखुबाट बािहर िनस् कने आवाजलाई सनु् नहुोस ्। 3 उहाँले त् यसलाई सारा आकाशमिुन पठाउनहुुन्छ, र उहाँले पथृ्वीको
कुना-कुनासम् म आफ्नो िबजलुी पठाउनहुुन्छ । 4यसपिछ एउटा आवाज गजर्न्छ । उहाँ आफ्नो ऐश् वयर्को आवाजले गजर्नहुुन्छ
। उहाँको आवाज सनु् दा उहाँले िबजलुीको चमकलाई रोक् नहुुन् न । 5 परमशे् वर आफ्नो सोरसिहत अचम्म त रकाले गजर्नहुुन्छ ।
हामीले बझु्नै नसक् ने महान कु्राहरू उहाँले गन ुर्हुन्छ । 6 िकनिक उहाँले िहउलँाई भन् नहुुन्छ, 'पथृ्वीमा खस ्।' त्यसै गरी झरीलाई
भन् नहुुन्छ, 'मसुलधारे झरी बन ।्' 7उहाँले हरेक मािनसको हातलाई काम गनर्बाट रोक् नहुुन्छ, तािक आफूले बनाउनभुएका सारा
मािनसले उहाँका कामहरू दखे् न सकून ्। 8 तब जङ्गली जनावरहरू लकु् ने ठाउँ जान्छन,् र आ-आफ्ना खोरहरूमा बस्छन ्।
9आधँी-बहेरी दिक्षणको आफ्नो बासस्थानबाट आउँछ, र उ रको चण्ड बतासबाट जाडो आउँछ । 10 परमशे् वरको सास ारा
बरफ बन्छ । पानीको फैलावट धातझुैं जम्छ । 11 वास्तवमा बाक् लो बादललाई उहाँले बाफको भारी बोकाउनहुुन्छ । उहाँले
बादलहरू ारा आफ्नो िबजलुी छरपष् ट पान ुर्हुन्छ । 12 उहाँले आफ्नो िनदशन ारा बादलहरूलाई चारैितर घमुाउनहुुन्छ, तािक
उहाँले ितनलाई जे आज्ञा गन ुर्हुन् छ, त् यो ितनले सारा ससंारको सतहको मािथ गनर् सकून ्। 13 उहाँले यी सबै कुरा हुन िदनहुुन्छ
। किहल-ेकहीं सधुारको लािग यस् तो हुन्छ, किहल-ेकहीँ उहाँको जिमनको लािग, र किहल-ेकहीँ करारको िवश् वस्तताको
कामको रूपमा हुन्छ । 14 हे अय्यबू, यो कुरा सनु् नहुोस ्। रोक् नहुोस ्र परमशे् वरका उदकेका कामहरूका बारेमा सोच्नहुोस ्।
15 परमशे् वरले बादललाई कसरी स्थािपत गन ुर्हुन्छ, र िबजलुीको चमकलाई चम्काउनहुुन्छ भनी के तपाईं जान् नहुुन् छ ? 16 के
बादलहरू कसरी तरैन्छन ् भनी तपाईं बझु्नहुुन्छ, जनु ज्ञानमा िस परमशे् वरको उदकेको काम हो ? 17 जब बतास नचली
भिूम शान्त हुदँा दिक्षणबाट बतास चल् नथाल् छ, तब तपाईंको लगुा कसरी तातो हुन्छ भनरे तपाईं बझु्नहुुन्छ ? 18 आकाशलाई
उहाँले झैं तपाईंले फैलाउन सक् नहुुन्छ— आकाश, जनु धात ु पगालरे बनाइएको ऐनाजि कै कडा हुन्छ ? 19 उहाँलाई हामीले
के भन् नपुन हो, सो हामीलाई िसकाउनहुोस,् िकनिक हा ो मनको अन्धकारको कारणले हामीले आफ् ना तकर् हरूलाई मिैसत
स् ततु गनर् सक्दनैौँ । 20 म उहाँिसत बोल्न चाहन्छु भनरे उहाँलाई भन् नपुछर् र ? कुनै ले आफूलाई िन लयोस ् भन् ने

इच् छा गछर् र ? 21 आकाशमा बतास चलपेिछ र त् यसले त् यहाँको बादललाई उडाएर सफा गरेपिछ, जब त् यहाँ सयूर् च म् कन् छ,
तब मािनसहरूले त् यो हनेर् सक्दनैन ् । 22 उ रबाट सनुौलो वभैवको आगमन हुन्छ— परमशे् वर भययोग्य मिहमा हुनहुुन्छ ।
23 सवर्श मान ्को बारेमा, हामी उहाँलाई भे ाउन सक्दनैौं । श मा उहाँ महान ् हुनहुुन्छ । उहाँले न्यायलाई दबाउनहुुन् न
र धािमर्कता सस् त पान ुर्हुन् छ । 24 त्यसकारण मािनसहरू उहाँदे ख डराउछँन ्। आफ्नै मनले ब ु मान ्सम् झनहेरूलाई उहाँले
ध्यान िदनहुुन् न ।”

38
1 तब परम भलुे अय्यबूलाई चण्ड आधँीबाट बोलाउनभुयो र यसो भन् नभुयो, 2 “ज्ञानिवनाका शब् दहरू बोलरे,

योजनाहरूमा अन्धकार ल्याउने यो को हो ? 3 अब एक जना मािनसले झैं आफ् नो कम्मर कस,् िकनिक म तलँाई हरू
सोध् नछुे, र तैंले जवाफ िदनपुछर् । 4 मलैे पथृ्वीको जग बसाल्दा त ँ कहाँ िथइस ्? तिँसत धरैे समझश छ भने मलाई भन ्।
5 यसको नाप कसले िनधो गर् यो ? तलँाई थाहा भए मलाई भन ्। यसमािथ कसले नाप्ने धागो टाँग्यो ? 6 के कुरा मािथ यसका
जगहरू बसा लए ? यसको कुन-ेढुङ्गो कसले बसाल्यो ? 7 कित बलेा िबहानका ताराहरूले एकसाथ गाए, र परमशे् वरका
सबै छोराहरूले आनन् दले िचच् च्याए । 8 गभर्बाट िनस्केझैं समु फुटेर िनस्कँदा, कसले त् यसका ढोकाहरू बन्द गर् यो ?
9 कित बलेा मलैे त् यसलाई बादलको कपडाले ढाकें , अिन िनस्प अन्धकारलाई त्यसको पटुका बनाएँ ? 10 त्यस बलेा
मलैे सम ु मा मरेो िसमाना तोिकिदएँ, र यसका गजबारहरू तथा ढोकाहरू लगाइिदएँ, 11 अिन मलैे त्यसलाई भनें, 'त ँ यहाँसम्म
आउन सक्छस,् तर यसभन्दा पर होइन । तरेा छालहरूको अहङ्कारको िसमा म यहाँ तोिकिदन् छु ।' 12 के तैंले िबहानीलाई
आज्ञा िदएको, अथवा िमरिमरेलाई त् यसको ठाउँ िचनाएको छस,् 13 जसको कारणले त् यसले पथृ्वीको छेउ समातोस,् अिन
दषु् टहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनलाई हल्लाओस ् ? 14 छाप मिुनको माटोको आकार बद लएझैं स् वरूपमा पथृ्वी ब द्लन्छ
। एउटा लगुा कच् चकेो धारझैं त्यसमा भएका सबै कुरा स्ट दे खन्छन ् । 15 दषु् टहरूबाट ितनीहरूको 'ज्योित' लिगन्छ ।
ितनीहरूको उठाइएको पाखरुा भाँिचन्छ । 16 के त ँ सम ु को पानीको मलूमा गएको छस ्? के त ँ गिहरोभन्दा गिहरो ठाउँमा
िहडंकेो छस ्? 17 के मतृ्यकुा ढोकाहरू तलँाई दखेाइएको छ ? के तैंले मतृ्यकुा छायाका ढोकाहरू दखेकेो छस ्? 18 के
पथृ्वीको िवस्ततृ फैलावटलाई तैंले बझुकेो छस ्? तलँाई यो सबै थाहा छ भने मलाई भन ्। 19 ज्योितको बासस्थानमा जाने बाटो
कता— अन्धकारको बारेमा, त् यसको ठाउँ कहाँ बस्छ ? 20 ज्योित र अन्धकारलाई ितनीहरूको काम गन ठाउँमा तैंले लएर
जान सक्छस ्? ितनीहरूका घरमा ितनीहरूलाई फकार्एर लाने बाटो तैंले िचन् न सक्छस ्? 21 त्यित बलेा नै तरेो जन्म भएको
भए िनस्सन्दहे, तलँाई थाहा हुन् छ । तरेो उमरे धरैे भइसकेको हुन्छ ! 22 िहउकँा भण्डारहरूिभ त ँ पसकेो छस ्? अथवा
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अिसनाका भण्डारहरू तैंले दखेकेो छस ्? 23 यी कुराहरू मलैे सङ्कष् टको समयको िन म् त, अिन सघंषर् र य ु को िदनको लािग
साँचकेो छु । 24 िबजलुी चम्केर जाने बाटो कुन हो, अथवा पवू य बतास कहाँबाट पथृ्वीको चारैितर जान् छ ? 25 झरीको
बाडीको लािग कसले नहरहरू खनकेो छ, अथवा गजर्नको लािग कसले बाटो बनाएको छ, 26 कुनै व् य नरहने ठाउँ र
कोही नभएको उजाड-स्थानमा पानी पानर्लाई, 27 सवर्नाश भएको र उजाड ठाउँहरूलाई ह रयाली ल् याउनलाई, र भिूमबाट
घाँस उमानर्लाई ? 28 के झरीको कुनै बबुा छ, अथार्त ् शीतको थोपालाई जन्माउने को हो ? 29 कसको गभर्बाट बरफको
जन् म भयो ? आकाशबाट झन तसुारोलाई कसले जन्मायो ? 30 पानीले आफैलाई लकुाउँछ र ढुङ्गाझैं बन्छ । महासागरको
सतह जमकेो हुन् छ । 31 के तैंले िकरिकटी ताराहरूलाई साङ्लाले बाँध् न सक्छस ्? अथार्त ् मगृिशराको पञु्जलाई फुकाल्न
सक्छस ्? 32 के तैंले तारामण्डलहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो ऋतमुा कट गराउन सक्छस ्? के तैंले सप् तिषर् तारा र त्यसको
दललाई डोर् याउन सक्छस ्? 33 के तैंले आकाशको शासन गन िनयमहरूलाई जानकेो छस ्? के तैंले आकाशको िनयमलाई
पथृ्वीमािथ बसाउन सक्छस ्? 34 के तैंले आफ्नो सोर बादलसम्म परु् याउन सक्छस,् जसले गदार् झरीको सस् त भलले तलँाई
ढाक् न सक् छ ? 35 के तैलँ िबजलुीका चमकहरूलाई पठाउन सक्छस ्जसले गदार् ती बािहर जान सकून,् ितनले तलँाई यसो
भननू,् 'हामी यहाँ छौं ?' 36 बादलमा कसले ब ु राखकेो छ, अथवा तवुाँलोलाई समझश िदएको छ ? 37 कसले
आफ्नो िसप ारा बादललाई गन् न सक्छ ? कसले आकाशको पानीको भण्डारबाट खन्याउन सक्छ, 38 जित बलेा धलुो कडा
डल्लो बन्छ, अिन माटोका डल्लाहरू एकसाथ टाँिसएर बस्छ ? 39 के िसहंनीको िन म्त तैंले िसकार खोज्न सक्छस,् अथार्त ्
त्यसका डमरूहरूको भोकलाई तपृ् त पानर् सक्छस,् 40 जित बलेा ितनीहरू आफ्नो खोरमा ढुिकबस्छन,् अिन गपु् तमा लकेुर
प खर्रहन् छन ् ? 41 कागका बचरेाहरूले परमशे् वरमा पकुारा गदार्, र खानकुेराको अभावले भाउन् न हुदँा, कसले ितनलाई
आहार जटुाइिदन्छ ?

39
1 च ानहरूका घोरल किहले िबयाउछँ भनी त ँ जान् दछस ् ? ह रणीले बच् चा जन्माउदँै गदार् के तैंले हनेर् सक्छस ् ?

2 ितनीहरूले पटेमा पाठा बोक्दा के तैंले ितनीहरूको मिहना गन् न सक्छस ्? ितनीहरूले बच् चा जन्माउने समय तलँाई थाहा छ
? 3 ितनीहरू िनहु रन्छन,् र आफ्ना पाठा पाउछँन,् अिन यसरी ितनीहरूको आफ्नो सव-वदेना सिकन्छ । 4 ितनीहरूका पाठा
ब लया हुन्छन,् र खलुा खतेहरूमा हुकर् न्छन ्। ितनीहरू बािहर िनस्कन्छन,् र फे र फकर आउँदनैन ्। 5 वन-गधालाई कसले
छाडा छोडकेो हो ? कुद् ने गधाको बन्धन कसले फुकालकेो हो, 6 जसको बासस्थान अराबामा, त्यसको घर खारको जग्गामा
मलैे बनाएको छु । 7 सहरको होहल्ला सनुरे त्यसले िगल्ला गद हाँस् छ । लखटे्नलेे कराएको त्यसले सनु्दनै । 8 डाँडाहरूमा
भएका आफ् ना खकर् हरूितर त् यो घमु् छ । खानलाई त्यहाँ त्यसले हरेक ह रयो िबरुवा खोज् छ । 9 वन-गोरुले तरेो सवेा गनर्
खसुी हुनछे र ? तरेो डुडँनरे बस् न त्यो सन्तषु् ट हुनछे र ? 10 वन-गोरुलाई हलोको िसयोमा िहडंाउन त ँ डोरीको योग गनर्
सक्छन ्? त्यसले तरेो कुरा मानरे उपत्यकाहरूलाई जोत् नछे ? 11 त्यसको बल अत् यािधक हुनाले त्यसमा त ँ भर पछर्स ्र ?
त्यसले तरेो काम गरोस ्भनरे के तैंले आफ्नो काम छाड्नछेस ्? 12 तरेो अन् न घरमा ल् याउन, अन् लाई तरेो खलामा जम्मा
गनर्, के त्यसमािथ त ँ भर पछर्स ्र ? 13 शतुरुमगुर्का पखटेा हष ल्लाससाथ चल्छन,् तर के ती मेका पखटेाहरू र पचु् छर हुन ्
र ? 14 िकनिक त्यसले भइँुमा आफ्ना फुलहरू छोड्छ, र ती त् यसले धलूोमा नै तातो हुन िदन्छ । 15 पतैलाले ितनलाई कुल्चन
सक्छ वा जङ्गली जनावरले कु ल्चन सक् छ भनी त्यसले िबसर्न्छ । 16 त्यसले आफ्ना बच् चाहरूलाई आफ्नो नभएजस्तै गरी
िनदर्यतापवूर्क वहार गछर् । त्यसको प र म थमा खरे जान्छ िक भनी त्यो डराउदँनै, 17 िकनिक परमशे् वरले त्यसलाई
ब ु हीन तलु्याउनभुएको छ, र त्यसलाई कुनै समझश िदनभुएको छैन । 18 जब त्यो ती गितमा दोडन् छ, त्यसले घोडा र
त्यसमा सवार हुनलेाई िगल्ला गछर् । 19 घोडालाई त्यसको श तैंले िदएको हो ? त्यसको गदर्नमा जगरले पिहराएको तैंले
हो ? 20 त्यसलाई तैंले किहल्यै सलहले झैं उ न लगाएको छस ्? त्यसको चक िहनिहनाइ डरलाग्दो हुन् छ । 21 त्यसले
श मा टाप बजाउछँ, र आफ्नो ताकतमा आनन्द मनाउछँ । हितयारको सामना गनर् त्यो जाइलाग्छ । 22 त्यसले डरको
खल्ली उडाउँछ, र हतोत्साही हुदँनै । तरवार दखेरे त्यो फकर भाग् दनै । 23 काँडको ठो ो त्यसको छेउमा धरर्रर बज्छ, अिन

त्यहाँ भाला र तरवार चम्कन्छ । 24 ोध र रसले त्यसले जिमनलाई िन लिदन्छ । तरुहीको आवाजले गदार् त्यो एक ठाउँमा
खडा हुन सक्दनै । 25 जब तरुही बजकेो सिुनन् छ, तब त्यसले भन्छ, 'आहा!' कमान् डरहरूका गजर्ने आवाज र होहल् लाल,े
त्यसले टाढबैाट य ु को गन्ध थाहा पाउछँ । 26 के तरेो ब ु ारा बाज मािथ-मािथ उड्ने हो र दिक्षणितर त्यसले आफ्नो पखटेा
िफंजाउने हो ? 27 के तरेो आज्ञामा िग मािथ-मािथ उड्ने हो र अग्ला ठाउँहरूमा आफ्ना ग ुडँहरू बनाउने हो ? 28 त्यो पहरामा
बस्छ र पहराकै टाकुरामा त्यसले आफ्नो घर बनाउछँ जनु िकल् लाझैं हुन्छ । 29 त्यहाँबाट त्यसले िसकारहरूको खोजी गछर्
। त्यसका आखँाले धरैे टाढाबाट ितनलाई दखे्छन ्। 30 त्यसका बचरेाहरूले पिन रगत िपउँछन ्। जहाँ लाश हुन्छ, त्यहाँ त्यो
हुन्छ ।”
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40
1 परम भलुे अय्यबूिसत िनरन् तर बोल् नभुयो । उहाँले यसो भन् नभुयो, 2 “आलोचना गनर् चाहनलेे सवर्श मान ्लाई सधुान

कोिसस गन ुर्पछर् र ? जसले परमशे् वरिसत िववाद गछर्, त् यसले जवाफ दओेस ्।” 3 तब अय्यबूले परमशे् वरलाई जवाफ िदए
र यसो भन,े 4 “हने ुर्होस,् म नगण्य छु । मलैे तपाईंलाई कसरी जवाफ िदन सक्छु र ? म आफ् नो हातलाई आफ् नो मखुमा
राख्छु । 5 मलैे एकपल् ट बोलें, अिन म अब जवाफ िदने छैन ँ । वास्तवमा दईु पकट बोलें, तर म अरू अगािड बढनछैेन ँ ।”
6 तब परम भलुे चण्ड आधँीबाट अय्यबूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, 7 “अब एक जना मािनसले झैं आफ्नो कम्मर
कस,् िकनिक म तलँाई हरू सोध् नछुे, र तैंले मलाई जवाफ िदनपैछर् । 8 के म अन्यायी छु भनरे त ँ साँच् चै भन् छस ्? तैंले
आफू ठक छु भनी दाबी गनर्लाई त ँ मलाई दोष लगाउछँस ्? 9 के तसँगँ परमशे् वरको जस्तो पाखरुा छ ? के त ँ उहाँको जस्तो
आवाजले गजर्न सक्छस ्? 10 अब मिहमा र इज् जतले आफैलाई ससु ज् जत पार । आदर र ऐश् वयर्ले आफैलाई ससुोिभत पार
। 11 तरेो रसको झोँक छरपष् ट पार ्। हरेक अहङ्कारीलाई हरे अिन उसलाई तल झार ्। 12 हरेक अहङ्कारीलाई हरे अिन
उसलाई तल झार ्। दषु् ट मािनसहरू खडा भएकै ठाउँमा ितनीहरूलाई कुल् ची । 13 ितनीहरूलाई एकसाथ जिमनमा गािडदे
। ितनीहरूका अनरुहरूलाई लकुाइएको ठाउँमा कैद गर ्। 14 तब तरेो दािहने हातले तलँाई बचाउन सक्दोरहछे, भनरे म तरेो
िवषयमा स्वीकार गनछु । 15 अब मलैे तलँाई बनाउदँा बनाएको बहमेोथलाई िवचार गर ।् एउटा गोरुले झैं त्यसले घाँस खान्छ
। 16 हरे,् त्यसको बल त्यसको कम्मरमा हुन्छ । त्यसको श त्यसको पटेको मांसपशेीमा हुन्छ । 17 त्यसले आफ्नो पचु्छर
दवेदारुको रुखझैं बनाउछँ । त्यसको ित ाका नसाहरू किसएका हुन्छन ्। 18 त्यसका हड् डीहरू काँसाका नलीहरूझैं हुन्छन ्
। त्यसका खु ाहरू फलामका गजबारहरूझैं हुन्छन ् । 19 परमशे् वरका स ृ ष् टहरूमध्ये त्यो मखु्य हो । त्यसलाई बनाउनहुुने
परमशे् वरले मा त्यसलाई परािजत गनर् सक् नहुुन्छ । 20 िकनिक पहाडहरूले त्यसलाई खानकुेरो जटुाउछँन ् । वन-पशहुरू
त्यसकै निजक खले्छन ्। 21 कमलको फुलमिुन त् यो लकेुर बस् छ । िनगालोको झाडीको छाया र िसमसारहरूमा त्यो लकु्छ ।
22 कमलको फुलको छायाले त् यसलाई ढाक् छ । खोलाका लहरे-पीपलहरूले त्यसलाई चारैितर घछेर् । 23 नदीको बाडी उलर
िकनारमा आयो भने त्यो काँप्दनै । यदर्न नदी नै उलर आई त्यसको मखुमा पस् यो भने पिन त्यो िनधर्क् क हुन्छ । 24 के कसलैे
त्यसलाई बल्छीले प न सक्छ ? अथवा पासो थापरे त्यसको नाक छेड्न सक्छ ?
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1 के एउटा बल्छीले तैंले ल ातन ्लाई तान् न सक्छस ्? अथार्त ् एउटा डोरीले त्यसको बङ्गारा बाँध् न सक्छस ्? 2 के

त्यसको नाकमा तैंले डोरी लगाउन सक्छस ्? एउटा बल्छीले त् यसको बङ्गारा छेड्न सक्छस ्? 3 के त्यसले तलँाई धरैे
िबन्ती चढाउनछे र ? के त्यसले तिँसत न वचनहरू बोल्नछे र ? 4 के त्यसले तिँसत करार गनछ, जसले गदार् सदाको
िन म्त तैंले त् यसलाई कमारो बनाउनपुछर् ? 5 तलैे चरािसत खलेझेैं के त ँ त्योिसत खले्नछेस ्र ? तरेा दासीहरूका िन म्त तैंले
त्यसलाई बाँध् नछेस ् र ? 6 के मछुवाहरूका समहूरूले त्यसको लािग बागिनङ् गनछन ्? के ितनीहरूले त्यसको ापार गनर्

ापारीहरूका िबचमा भाग लगाउनछेन ्? 7 के तैंले त्यसको छालामा चक् कु हान् न, अथार्त ्टाउकोमा माछा मान भाला हान् न
सक्छस ्? 8 एकपल् ट त्यसमािथ आफ् नो हात राख,् अिन तलँाई त् यो य ु को सम्झना हुनछे, र फे र तैंले कदािप त्यसो गनछैनस ्
। 9 हरे,् त्यसो गन कसकैो आशा पिन झटुो सिबत हुन्छ । के त्यसको हरेाइले पिन कोही मछू परेर भइँुमा ढल् नछैेनन ् र ?
10 कोही पिन यित िहं क छैन त्यसले ल ातन ्लाई उ िेजत पान आटँ गछर् । त्यसो हो भन,े मरेो साम ु को खडा हुन सक्छ ?
11 मलैे ितन ुर्पन गरी कसले मलाई कुनै कुरो िदएको छ र ? सम्पणूर् आकाशमिुन भएका सबै थोक मरैे हुन ्। 12 ल ातन ्का
खु ाहरूको िवषयमा म चपु लाग् नछैेन,ँ न त्यसको बल, न त त्यसको भ आकारको िवषयमा चपु लाग् नछुे । 13 त्यसको
बािहरको पोशाकलाई कसले उतानर् सक्छ ? ढाल जस् तो त्यसको दोहोरो छाला कसले छेड्न सक्छ ? 14 त्यसको मखुका
ढोकाहरू कसले खोल्न — त्यसका दाँत बजाउन सक् छ, जनु ासदी हो । 15 ितनका ढाडका छालाहरू ढालका लहरहरूझैं,
एउटा बन् द छापझैं एकसाथ जोिडएका हुन् छन ्। 16 एक अक मा यसरी टाँिसन् छन,् जसको िबचबाट हावा पिन िछनर् सक्दनै
। 17 ती एक-अकार्मा टाँिसएका हुन् छन ्। छुट् ाउनै नसिकने गरी ती एकसाथ टाँिसन्छन ्। 18 त्यसले हाच् छीं गदार् बािहर
िझल् काहरू िनस्कन्छन ् । त्यसका आखँा िबहानको पलकजस्तै छन ् । 19 त्यसको मखुबाट ब लरहकेा राँकोहरू, आगोका
िझल्काहरू बािहर िनस्कन्छन ्। 20 तताउनलाई आगोमािथ राखकेो भाँडोबाट वाफ िनस् केझैं, त्यसका नाकका प्वालहरूबाट
धवुाँ िनस्कन्छन ्। 21 त्यसको सासले कोइलालाई बा लिदन्छ । त्यसको मखुबाट आगो िनस्कन्छ । 22 त्यसको गधर्नमा बल
हुन्छ, र त्यसको साम ु ासले नाच लगाउछँ । 23 त्यसका छालाका प हरू एकसाथ टाँिसन्छन ्। उसमा ती यित कडा हुन्छन ्
। ती पल् टाउन सिकंदनै । 24 त्यसको मटुु ढुङ्गाजस्तै कडा हुन्छ । वास्तवमा जाँतोको तल्लो पाटोझैं कडा हुन्छ । 25 त्यो
खडा हुदँा दवेताहरू पिन डराउछँन ्। डरको कारण ती पिछ हट्छन ्। 26 तरवारले त्यसलाई हान् ने हो भन,े त्यसले केही हुदँनै,
न त भाला, काँड वा अरू कुनै चचु् चे हितयारले त्यसलाई केही हुन् छ । 27 त्यसले फलामलाई पराल भएझैं, र काँसालाई
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कुहकेो काठ भएझैं ठान् छ । 28 काँडले त्यसलाई भगाउन सक्दनै । घयुें ोले हानकेो ढुङ्गा त त्यसको लािग भसु बन्छ ।
29 मङु् ाहरूलाई त परालझैं ठािनन्छ । भालाको हारमा त त्यसले िगल्ला गछर् । 30 त्यसको भुसँी भागहरू माटोका भाँडाका
कडा खपटाहरूजस्तै हुन्छन ्। िघि दंा दाँदकेो डोबझैं त्यसले माटोमा फैलकेो डोब छोड् छ । 31 त्यसले गिहरो पानीलाई पानी
उम्लको भाँडोजस्तै उमाल्छ । त्यसले समु लाई मलहमको भाँडोजस्तै बनाउछँ । 32 त्यसले आफ्नो पछािड चम्कने रेखा
बनाउछँ । कसलैे त्यसलाई गिहरो पानीमा फुलकेो कपालजस्तै ठान्छ । 33 पथृ्वीमा त्यसको बराबरी कोही छैन, जसलाई
िबनाडर बाँच्न बनाइएको छ । 34 हरेक अहङ्कारी कुरालाई त्यसले हछेर् । घमण् डका सबै छोराहरूमध् ये त्यो त राजा नै हो ।”
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1 तब अय्यबूले परम भलुाई जवाफ िदए र यसो भन,े 2 “तपाईंले सबै कुरा गनर् सक् नहुुन्छ भनी म जान् दछु, र तपाईंको कुनै

पिन उ ेश्यलाई रोक् न सिकंदनै । 3 तपाईंले सोध् नभुयो, 'ज्ञानिवना योजनाहरू लकुाउने को हो ?' वास्तवमा मलैे यस्ता कुराहरू
बोलकेो छु, जनु मलैे बिुझन,ँ जनु बझु्न मलाई अत्यन्तै गार् हो िथयो, जसको बारेमा मलाई थाहा िथएन । 4 तपाईंले मलाई
भन् नभुयो, 'अब सनु,् र म बोल्नछुे । म तलँाई सोध् नछुे, र तैंले मलाई जवाफ िदनछेस ्।' 5 तपाईंको िवषयमा मरेा कानले मा
मलैे सनुकेो िथएँ, तर अिहले मरेा आखँाले नै तपाईंलाई दखेकेा छन ्। 6 त्यसलैे म आफैलाई हीन ठान् छु । धलूो र खरानीमा
बसरे म पश् चा ाप गछुर् ।” 7 परम भलुे अय्यबूिसत यी वचनहरू बोल् नभुएपिछ, उहाँले एलीपज तमेानीलाई भन् नभुयो, “त ँ
र तरेा दईु जना िम को िवरु मा मरेो ोध द न्कएको छ, िकनिक मरेो दास अय्यबूले झैं ितमीहरूले मरेो िवषयमा जे ठक
छ, सो बोलकेा छैनौ । 8 त्यसकारण अब आफ् नो िन म् त सातवटा साँढे र सातवटा भडेा लओे, मरेो दास अय्यबूकहाँ जाओ, र
आफ्नो लािग होमब ल चढाओ । मरेो दास अय्यबूले ितमीहरूका लािग ाथर्ना चढाउनछे, र म त्यसको ाथर्ना हण गनछु,
जसको कारणले ितमीहरूको मखूर्ताअनरुूपको वहार मलैे ितमीहरूिसत गनर् नपरोस ्। मरेो दास अय्यबूले भनझेैं ितमीहरूले
मरेो िवषयमा जे ठक छ, सो बोलकेा छैनौ ।” 9 त्यसलैे एलीपज तमेानी, िबल्दद शहुी र सोपर नमाती गए, र परम भलुे
ितनीहरूलाई आज्ञा िदनभुएझैं गरे, अिन परम भलुे अय्यबूको ाथर्ना हण गन ुर्भयो । 10 अय्यबूले आफ्ना िम हरूका िन म्त
ाथर्ना गरेपिछ, परम भलुे ितनको सिुदन पनुस्थार्िपत गन ुर्भयो । ितनीिसत पिहले भएकोभन्दा परम भलुे ितनलाई दोब्बर

िदनभुयो । 11 तब अय्यबूका सबै दाज-ुभाइ, िददी-बिहनी र ितनले पिहले िचनकेा सबै जना ितनीकहाँ आए, र ितनको घरमा
भोज गरे । परम भलुे ितनीमािथ ल्याउनभुएका सबै िवपि को िन म्त ितनीहरूले ितनलाई सहानभुिूत र सान्त्वना कट गरे ।
हरेकले अय्यबूलाई चाँदीको टु ा र सनुको औठँी िदए । 12 परम भलुे अय्यबूको जीवनको अिगल्लो समयमा भन्दा पिछल्लो
समयमा झन ्धरैे आिशष ् िदनभुयो । ितनका चौध हजार भडेा, छ हजार ऊँट, एक हजार हल गोरु र एक हजार गधनैी िथए
। 13 ितनका सात छोरा र ितन छोरी पिन िथए । 14 ितनले जठेीको नाउँ यमीमा, मािहलीको नाउँ कसीआ र कान्छीको
नाउँ केरेन-हप्पकू राखे । 15 सारा दशेमा अय्यबूका छोरीहरूजि कै सनु्दरी कुनै स् ीहरू पिन िथएनन ्। ितनीहरूका िपताले
ितनीहरूलाई आफ् ना दाजभुाइसरह नै पतैकृ-अशं िदए । 16 यसपिछ अय्यबू थप १४० वषर्सम्म बाँचे । ितनले आफ्ना छोराहरू,
नाितहरू र चार पसु्तासम्मका सन्तानहरूलाई दखेे । 17 तब परुा बढुसेकालमा दीघार्य ूभएर अय्यबू मरे ।
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भजनसं हको पसु्तक
1

1 त्यो मािनस धन्यको हो जो दषु् टको सल्लाहमा िहडं्दनै वा पापीहरूका मागर्हरूमा खडा हुदँनै वा िगल् ला गनहरूको सभामा
बस्दनै । 2 तर त्यसको खसुी परम भकुो वस्थामा हुन्छ र उहाँको ावस्थमा त्यसले िदन र रात मनन ्गछर् । 3 त्यो खोलाको
िकनारमा रोपकेो रूखजस्तै हुनछे जसले आफ् नो ऋतमुा त् यसको फल िदन्छ जसको पातहरू किहल्यै ओइलाउदँनै त्यसले जे
गरे पिन सफल हुनछे । 4 दषु् टहरू त् यस्ता होइनन ्तर हावाले उडाउने भसुजस्तै हुन ्। 5 त्यसलैे दषु् टहरू न्यायमा खडा हुनछैेनन ्
न त पापीहरू धम को सभामा हुनछेन ्। 6 िकनिक परम भलुे धम लाई मागर्दशर्न गन ुर्हुन्छ तर दषु् टको मागर् भने नष् ट हुनछे ।

2
1जाितहरूले िकन कोलाहल मच् चाउँछन ्र मािनसहरूले िकन असफल हुने ष ान् रच्छन?् 2 पथृ्वीका राजाहरू एकसाथ

िमलरे साँठगाँठ गछर्न ्अिन परम भु र उहाँको अिभिषक् त जनको िवरु मा शासकहरू यसो भनरे ष ान् रच् छन,् 3“ितनीहरूले
हामीलाई लगाएका हतकडीहरू हामी तोडौं र ितनीहरूका साङ्लाहरू फालौं ।” 4 स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुनचेािहं ितनीहरूलाई
उपहास गन ुर्हुन्छ । परम भलुे ितनीहरूलाई खसी गन ुर्हुन्छ । 5 तब उहाँ ितनीहरूसगँ आफ्नो रसमा बोल्नहुुन्छ र ितनीहरूलाई
आफ्नो ोधमा यसो भनरे िसत पान ुर्हुन्छ, 6 “मरेो पिव पवर्त िसयोनमा म आफैं ले मरेो राजालाई अिभषके गरेको छु ।”
7 परम भकुो एउटा आदशे म घोषणा गनछु । उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ितमी मरेो प ु हौ! आजको िदन म ित ो िपता भएको
छु । 8 मसगँ माग र ित ो उ रािधाकरको रूपमा म ितमीलाई जाितहरू िदनछुे र पथृ्वीका टाढाका क्षे हरू ित ो सम्पि को
रूपमा िदनछुे । 9 ितमीले ितनीहरूलाई फलामे डन्डाले तोड्नछेौ । कुमाले भाँडोझैं ितमीले ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछौ ।”
10 त्यसलैे ए राजाहरू हो, सावधान होओ । ए पथृ्वीका शासकहरू हो, आफूलाई सच्याओ । 11भयसाथ परम भकुो आराधना
गर र कम्पनसाथ आन न्दत होओ । 12 पु लाई चमु्बन गर न ितमीहरूसगँ उहाँ रसाउनहुुनछे र उहाँको ोध एक क्षणको
िन म्त द न्कंदा ितमीहरू बाटैमा मनछौ । उहाँमा शरण लने सबै जना कित धन्य हुन ्।

3
1 हे परम भ,ु मरेा श हुरू कित धरैै छन!् मरेो िवरु धरैे जना खडा छन ्। 2धरैे जनाले मरेो बारेमा भन्छन,् “त्यसको िन म् त

परमशे् वरबाट कुनै सहायता छैन ।” सलेा 3 तर हे परम भ,ु तपाईं मरेो व रप रको ढाल, मरेो मिहमा हुनहुुन्छ, र जसले मरेो
िशर उच् च पान ुर्हुन्छ । 4 परम भमुा म आफ् नो सोर उचाल् छु र आफ्नो पिव पहाडबाट उहाँले मलाई जवाफ िदनहुुन्छ । सलेा
5 म ढ ल्कन्छु र सतु्छु । म ब्य ुिँझन्छु, िकनिक परम भलुे मलाई सरुक्षा िदनभुयो । 6 मािनसहरूका भीडसगँ म डराउनछैेन जो
चारैितर मरेो िवरु मा खडा भएका छन ्। 7 हे परम भ,ु उठ्नहुोस!् हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस!् िकनिक तपाईंले मरेा सबै
श लुाई बङ्गरामा हान् नहुुनछे । तपाईंले दषु् टहरूका दाँतहरू भाँच् नहुुनछे । 8 उ ार परम भबुाट आउँछ । तपाईंका आिशष ्हरू
तपाईंका मािनसहरूमा रहोस ्। सलेा

4
1हे मरेा धािमर्कताका परमशे् वर, मलैे पकुारा गदार् मलाइ जवाफ िदनहुोस ।् म घरेामा पदार् मलाई आ य िदनहुोस ।् ममािथ दया

गन ुर्होस ्र मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ्। 2 ए मािनसहरू, मरेो इज् जतलाई ितमीहरू किहलसेम्म लाजमा प रवतर्न गछ ? किहलसेम्म
ितमीहरू व् यथर्का कुरालाई मे गछ अिन झटुको पिछ लग्छौ? सलेा 3 तर धम हरूलाई परम भलुे आफ्नो िन म्त अलग
गन ुर्हुन्छ भनी जान । मलैे परम भलुाई पकुारा गदार् उहाँले सनु् नहुुनछे । 4डरले काम, तर पाप नगर । आफ्नो ओ ानमा आफ्नो
मनमा ध् यान गर र शान् त होओ । सलेा 5 धािमर्कताका ब लदानहरू चढाओ र आफ् नो भरोसा परम भमुा राख । 6 धरैे जना
भन्छन,् “हामीलाई कुनै असल कुरा कसले दखेाउनछे र?” हे परम भ,ु तपाईंको महुारको ज्योित हामीमा चम्काउनहुोस ् ।
7अरूसगँ आफ् नो अन् न र नयाँ दाखम शस् त भएको बलेामा भन्दा धरैे खसुी तपाईंले मरेो हृदयमा िदनभुएको छ । 8शा न्तमा
ढ ल्कनछुे र िनदाउनछुे, िकनिक, हे परम भ,ु तपाईंले मा मलाई सरुिक्षत बनाउनहुुन्छ ।

5
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई पकुारा गदार् सनु् नहुोस ् । मरेा ससु्केराहरूका बारेमा िवचार गन ुर्होस ् । 2 हे मरेो राजा र मरेो

परमशे् वर, मरेो पकुाराको सोर सनु् नहुोस,् िकनिक मलैे ाथर्ना गन तपाईंसगँ नै हो । 3 हे परम भ,ु िबहान तपाईंले मरेो रोदन



5:4 411 भजनसं ह 7:17

सनु् नहुुन्छ । िबहानै म आफ् नो िबन् ती तपाईंकहाँ ल्याउनछुे र आसा गरेर प खर्नछुे । 4 िनश् चय नै तपाईं खराबी हण गन परमशे् वर
हुनहुुन् न । दषु् ट मािनसहरू तपाईंका पाहुनाहरू हुनछैेनन ्। 5 अहङ्कारी तपाईंको उप स्थितमा खडा हुनछैेनन ्। दषु् ट िकिसमले

वहार गन सबलैाई तपाईंले घणृा गन ुर्हुन्छ । 6 तपाईंले झटु बोल्नहेरूलाई नष् ट पान ुर्हुन्छ । िहं क र छली मािनसहरूलाई
परम भलुे घणृा गन ुर्हुन्छ । 7 तर मरेो बारेमा, तपाईंको महान ्करारको िवश् वस् तताको कारणल,े म तपाईंको म न् दरमा आउनछुे
। आदरसाथ तपाईंको पिव म न्दरतफर् फकर म दण्डवत ् गनछु । 8 हे परम भ,ु मरेा श हुरूका कारणले मलाई तपाईंको
धािमर्कतामा डोर् याउनहुोस ् । मरेो समु तपाईंको बाटो सोझो बनाउनहुोस ् । 9 िकनिक ितनीहरूका मखुमा कुनै सत्य छैन ।
ितनीहरू अन्तस्करण दषु् ट छ । ितनीहरूका गला एउटा खलुा िचहान हो । आफ्नो िज ोले ितनीहरू चाप्लसुी गछर्न ्। 10 हे
परमशे् वर, ितनीहरूलाई दोषी ठहराउनहुोस ्। ितनीहरूको ष ान् नै ितनीहरूको पतन बनोस ्। ितनीहरूका धरैे अपराधहरूका
कारणले ितनीहरूलाई खदे् नहुोस ्िकनिक ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा िव ोह गरेका छन ्। 11 तर तपाईंमा शरण लनै सबै जना
आन न्दत होऊन ्। ितनीहरू आनन्दले कराऊन ् िकनभने तपाईंले ितनीहरूको सरक्षा गन ुर्हुन्छ । तपाईंको नाउँ मन पराउनहेरू
तपाईंमा आन न्दत होऊन ्। 12 िकनिक हे परम भ,ु तपाईंले धम हरूलाई आिशष ्  िदनहुुन्छ । ितनीहरूका व रप र ढालले झैं
तपाईंले कृपाले घने ुर्हुनछे ।

6
1 हे परम भ,ु तपाईंको रसमा मलाई नहप् काउनहुोस ्वा तपाईंको ोधमा मलाई ताडना निदनहुोस ्। 2 हे परम भ,ु ममािथ

दया गन ुर्होस,् िकनिक म कमजोर छु । हे परम भ,ु मलाई िनको पान ुर्होस,् िकनिक मरेा हाडहरू काम्दछैन ्। 3 मरेो ाण पिन धरैे
दःुखमा परेको छ । तर हे परम भ,ु यो किहलसेम्म िनरन् तर रहन् छ? 4 हे परम भु फकर् नहुोस,् मलाई बचाउनहुोस ्। तपाईंको
करारको िवश् वस् तताको कारणले मलाई बचाउनहुोस ् । 5 िकनिक मतृ्यमुा तपाईंको कुनै सम्झना हुदँनै । िचहानमा तपाईंलाई
कसले धन्यवाद िदनछे? 6 मरेो ससु् केराले म थिकत छु । सारा रात आशँलुे म आफ् नो ओ ान िभजाउँछु । म आफ् नो पलङ्ग
मरेो आशँलुे धनु्छु । 7 मरेा आखँाहरू शोकले धिमला हुन्छन ्। मरेा सारा वरैीहरूका कारणले ती कमजोर हुन्छन ्। 8 ए अधमर्
गनहरू, ितमीहरू सबै जना मबाट ह टजाओ । िकनिक परम भलुे मरेो रुवाइको सोर सनु् नभुएको छ । 9 दयाको िन म्त मलैे
गरेको िनवदेन परम भलुे सनु् नभुएको छ । परम भलुे मरेो ाथर्ना हण गन ुर्भएको छ । 10 मरेा सबै वरैीहरू लाजमा पनछन ्र
स ै कष् टमा पनछन ्। ितनीहरू पिछ हट्नछेन ्र अचानक अपमािनत हुनछेन ्।

7
1 हे परम भु मरेा परमशे् वर, म तपाईंमा शरण लन्छु । मलाई खदे् ने सबबैाट मलाई बचाउनहुोस ् र मलाई छुटाउनहुोस ् ।

2 न ितनीहरूले मलाई िसहंले झैं टु ा-टु ा पानछन,् मलाई सरुक्षा िदने कोही नहुदँा मलाई च् यातरे टु ा गनछन ्। 3 हे परम भु
मरेो परमशे् वर, मलैे नै यो गरेको हु,ँ र मरेा हातहरूमा दोष छन ्भन,े 4 मसगँ िमलापमा हुनलेाई मलैे खराबीको गरेको छु भन,े वा
िबनाकारण मलैे आफ् ना श लुाई हािन गरेको छु भन,े मरेा शब्दहरू सनु् नहुोस ्। 5 तब मरेो श लुे मरेो जीवनलाई खदेोस ्र मलाई
नाश पारोस ् । त्यसले मरेो जीवनलाई भइँूमा कुल्चोस ् र मरेो आदर भइँूमा िमलाओस ् । सलेा 6 हे परम भ,ु आफ्नो रसमा
उठ्नहुोस ्। मरेा श हुरूका िवरु खडा हुनहुोस ्। मरेो खाितर जाग् नहुोस ्र तपाईंले ितनीहरूलाई िदनभुएका धािमर्क आदशेहरू
परुा गन ुर्होस ्7 दशेहरू तपाईंको व रप र भलेा हुन् छन ्। ितनीहरूमािथ फे र पिन आफ् नो उिचत स्थान लनहुोस ्। 8 हे परम भ,ु
जाितहरूको न्याय गन ुर्होस ् । हे परम भ,ु मरेो सरुक्षा गन ुर्होस,् िकनभने हे सव च् च, म धम र िनद ष छु । 9 दषु् टका खराब
कामहरूको अन्त होस,् तर हे धम परमशे् वर, तपाईं जसले हृदय र मन जाँच्नहुुन्छ, धम मािनसहरूलाई स्थािपत गन ुर्होस ् ।
10 मरेो ढाल परमशे् वरबाट आउँछ, जसले सोझो हृदय हुनलेाई बचाउनहुुन्छ । 11 परमशे् वर धम न्यायकतार् हुनहुुन्छ, परमशे् वर
जो हरेक िदन ोिधत हुनहुुन्छ । 12 मािनसले पश् चाताप गदन भन,े परमशे् वरले य ु को िन म्त आफ्नो तरवार धा रलो पान ुर्हुन्छ,
र आफ्नो धन ु तयार पान ुर्हुन्छ । 13 त्यसको िवरु मा हितयार योग गन तयारी उहाँले गन ुर्हुन्छ । उहाँले आफ्ना वाणहरूलाई
अग् नीवाण बनाउनहुुन्छ । 14 त् यस् तो क् तको बारेमा िवचार गर जसका कल् पना दषु् टतापणूर् छन,् जो िवनाशपणूर् योजनाहरू
लन् छ, जसले हािनकारक झटुहरू जन्माउछँ । 15 त्यसले खाडल खन्छ र त् यसलाई गिहरो बनाउछँ अिन त्यसले बनाएको

खाल्टोमा खस्छ । 16 त्यसका आफ्नै िवनाशपणूर् योजनाहरू त्यसका आफ्नै िशरमािथ पछर्न,् िकनभने त्यसको िहसंा त् यसको
आफ्नै िशरमािथ आउँछ । 17 परम भकुो न्यायको िन म्त म उहाँलाई धन्यवाद िदनछुे । सव च् च परम भकुो िन म्त म शसंाको
गीत गाउनछुे ।
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8
1 हे हा ा परम भु परमशे् वर, तपाईंको नाउँ सारा पथृ्वीभ र कित मिहिमत छ, तपाईंले मािथ स्वगर्मा आफ्नो मिहमा कट

गन ुर्हुन्छ । 2 तपाईंका श हुरूका कारणले बालकहरू र दधू े बालकहरूका मखुबाट तपाईंले शसंा स्थािपत गन ुर्भएको छ,
तािक तपाईंले श ु र बदला लने दवुलैाई शान् त गराउन सक् नहुुन् छ । 3 जब म मािथ तपाईंको आकाशलाई हछुेर्, जनु तपाईंका
औंलाहरूले बनाए, चन् र ताराहरू जसलाई ितनका ठाउँमा तपाईंले राख् नभुएको छ, 4 मानवजाितको के मह व छ िक तपाईंले
ितनीहरूलाई हने ुर्हुन्छ, वा मािनसजाितको िक तपाईंले ितनीहरूको वास् ता िदनहुुन्छ? 5 तापिन तपाईंले ितनीहरूलाई स्वग य
ाणीहरूभन्दा थोरै मा िनम् न बनाउनभुएको छ र ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मकुुट िदनभुएको छ । 6 तपाईंका हातका

कामहरूमािथ शासन गन तपाईंले त्यसलाई बनाउनभुएको छ । सबै कुरा तपाईंले त्यसको पाउमिुन राख् नभुएको छः 7 सबै भडेा
र गोरु अिन मदैानका पशहुरू, 8 आकाशका चराहरू र समु हरूका माछाहरू, समु का धारहरूमा िहडं् ने हरेक कुरा । 9 हे हा ा
परम भु परमशे् वर, तपाईंको नाउँ सारा पथृ्वीमा कित मिहिमत छ!

9
1 हे परम भ,ु म तपाईंलाई आफ् नो सारा हृदयले धन्यवाद िदनछुे । तपाईंका सबै अचम् मका कामहरूको वयान म गनछु

। 2 तपाईंमा म खसुी र आन न् दत हुनछुे । हे सव च् च, तपाईंको नाउमँा म स् तिुत गाउनछुे । 3 जब मरेा श हुरू पिछ हट्छन,्
तब ितनीहरू तपाईंको साम ु ठेस खान्छन ् र िवनाश हुन्छन ् । 4 िकनिक तपाईंले मरेो न् यायोिचत मामलाको रक्षा गन ुर्भएको
छ । हे धाम न्यायकतार्, तपाईं आफ्नो िसहंासनमा बस् नहुोस!् 5 जाितहरूलाई तपाईंले हप्काउनभुयो । दषु् टहरूलाई तपाईंले
नाश गन ुर्भएको छ । ितनीहरूका नाउलँाई तपाईंले सदासवर्दाको िन म्त मटेाउनभुएको छ । 6 जब तपाईंले श हुरूका सहरहरू
िवनाश गन ुर्भयो, तब ती भग् नावशषेहरूझैं टु ा-टु ा भए । ितनीहरूका सबै सम्झना नष् ट भयो । 7 तर परम भु सदासवर्दा
रहनहुुन्छ । न्यायको िन म्त उहाँको आफ् नो िसहंासन स्थािपत गन ुर्भएको छ । 8 उहाँले धािमर्कतामा ससंारको न्याय गन ुर्हुनछे,
र उहाँले जाितहरूका न्याय िनश् पक्ष रूपले गन ुर्हुनछे । 9 अत्यचारमा परेकाहरूका िन म्त परम भु एउटा िकल्ला, कष् टको
समयको एउटा शरणस् थान हुनहुुनछे । 10 तपाईंको नाउँ जान् नहेरूले तपाईंमा भरोसा गछर्न,् िकनिक, हे परम भ,ु तपाईंलाई
खोज् नहेरूलाई तपाईंले त्याग् नहुुन् न । 11 परम भकुो स् तिुत गाओ, जसले िसयोनमा राज् य गन ुर्हुन्छ । उहाँले गन ुर्भएका कुरा
जाितहरूलाई भन । 12 िकनिक रक् तपातको बदला लनहुुने परमशे् वरले सम्झनहुुन्छ । िथचोिमचोमा परेकाहरूका रोदनलाई
उहाँले िबसर्नहुुन् न । 13 हे परम भ,ु ममािथ कृपा गन ुर्होस ्। मलाई घणृा गनहरू ारा म कित िथचोिमचोमा परेको छु सो हने ुर्होस,्
तपाईंले मलाई मतृ्यकुो ढोकाबाट तानरे िनकाल् न सक् नहुुन्छ । 14 जसले गदार् तपाईंका सारा शसंा म घोषणा गनर् सकँू ।
िसयोनकी छोरीको ढोकाहरूमा म तपाईंको उ ारमा आन न् दत हुनछुे । 15 जाितहरू आफैले बनाएका खाल्डोमा जािकएका
छन ् । ितनीहरूले लकुाएका पासोहरूमा ितनीहरूका खु ाहरू फसकेा छन ् । 16 परम भलुे आफैलाई कट गन ुर्भएको छ ।
उहाँले न्यायको फैसला गन ुर्भएको छ । दषु् टहरू आफ्नै कामहरूका पासोमा परेका छन ् । सलेा 17 दषु् टहरू फकार्इएका र
िचहानमा पठाइएका छन,् सबै जाितहरू जसले परमशे् वरलाई िबिसर्न्छन ् । 18 िकनिक द र हरूलाई सधैं िबिसर्नछैेन, न त
िथचोिमचोमा परेकाहरूका आसा सधैं चकनाचरू हुनछैेन । 19 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ् । मािनसले तपाईंलाई िजत् न नपाऊन ्।
तपाईंको द ृ ष् टमा जाितहरूको न्याय ग रयोस ् । 20 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई िसत पान ुर्होस ् । ितनीहरू मािनसहरू मा हुन ्
भनी जाितहरूले जाननू ्। सलेा

10
1 हे परम भ,ु तपाईं िकन टाढा खडा हुनहुुन्छ? कष् टको समयमा तपाईं िकन आफैलाई लकुाउनहुुन्छ? 2 आफ् नो

अहङ्कारको कारणले दषु् ट मािनसहरूले िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई लखटे्छन ्। तर दषु् टहरूलाई ितनीहरू आफैले बनाएका
योजनाहरूका पासोमा पनर् िदनहुोस ्। 3 िकनिक दषु् ट व् य क् तले आफ्ना गिहरा इच्छाहरूमा घमण्ड गछर् । त्यसले लालचीलाई
आिशष ्  िदन्छ र परम भकुो अपमान गछर् । 4 दषु् ट मािनसको महुार अहङ्कारपणूर् छ । त्यसले परमशे् वरलाई खोज् दनै । त्यसले
परमशे् वरको बारेमा कदािप िवचार गदन िकनभने त्यसले उहाँको बारेमा केही वास् तै गदन । 5 त्यो हर समय ढुक् क हुन्छ, तर
तपाईंका धािमर्क आदशेहरू त्यसको िन म्त अित उच् च छन ्। त्यसले आफ् ना सबै श लुाई घणृा गछर् । 6 त्यसले आफ् नो मनमा
भन्छ, “म किहल्यै असफल हुन् न ँ । सारा पसु्ताभ र नै मलै े दिुदर्न दखे् नछैेन ।” 7 त्यसको मखु सराप, छलले र हािनकारक
शब्दहरूले पणू र् हुन्छ । त्यसको िज ोले घायल पाछर् र नाश गछर् । 8 त्यो गाउकँो निजकै ढुकेर बस्छ । गपु् त ठाउँहरूमा
त्यसले िनद षको हत्या गछर् । त्यसका आखँाले बसेाहारा िपिडतलाई खोज्छ । 9 िसहं झाडीमा लकेुझैं त्यो गपु् तमा ढुक्छ ।
िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई समात् न त् यो पखर बस् छ । त्यसले आफ्नो जाल तान्दा िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई समाउछँ ।
10 त्यसका पन् जामा परेकाहरूलाई टेिकन् छन ्र िप टन्छन ्। ितनीहरू त्यसको ब लयो जालहरूमा फस्छन ्। 11 त्यसले आफ्नो
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मनमा भन्छ, “परमशे् वरले िबसर्नभुएको छ । उहाँले आफ्नो महुार ढाक् नहुुन् छ । उहाँले हने कष् ट गन ुर्हुनछैेन ।” 12 हे परम भ,ु
उठ् नहुोस!् हे परमशे् वर, आफ्नो हात उठाउनहुोस!् ितिचएकाहरूलाई निबसर्नहुोस ् । 13 िकन दषु् ट मािनसले परमशे् वरलाई
इन्कार गछर्न ्र आफ्नो हृदयमा यसो भन् छ, “तपाईंले मलाई जवाफदहेी बनाउन ु हुनछैेन”? 14 तपाईंले ध्यान िदनभुएको छ,
िकनिक िवपद र दःुख ल्याउनलेाई तपाईंलेसदासवर्दा हने ुर्हुन्छ । बसेाहारालेआफैलाई तपाईंमा समु्पन्छ । तपाईंलेअनाथहरूलाई
छुटकारा िदनहुुन्छ । 15 दषु् ट र खराब मािनसहरूको पाखरुा भाँच्नहुोस ्। त्यसलाई आफ् नो दषु् ट कामहरूको लखेा लनहुोस,्
जनु तपाईंले प ा लगाउन ु हुन् न भनी त्यसले सोच्यो । 16 परम भु सदासवर्दा राजा हुनहुुन्छ । जाितहरू उहाँको दशेबाट
लखे टन् छन ् । 17 हे परम भ,ु िथचोिमचोमा परेकाहरूको खाँचोहरूका बारेमा तपाईंले सनु् नभुएको छ । तपाईंले ितनीहरूका
हृदयलाई मजबतु पान ुर्हुन्छ, तपाईंले ितनीहरूका ाथर्ना सनु् नहुुन्छ । 18 तपाईंले अनाथहरू र िथचोिमचोमा परेकाहरूको रक्षा
गन ुर्हुन्छ तािक पथृ्वीका कुनै पिन मािनसले फे र आत ङ् कत नपारोस ्।

11
1 म परम भमुा शरण लन्छु । ितमीहरूले मलाई कसरी भन् न सक्छौ, “चराझैं पहाडितर भाग”्? 2 िकनिक हरे, दषु् टहरूले

आफ् ना धन ु तयार गछर्न।् सोझो हृदय हुनलेाई अन्धकारमा हार गनर् ितनीहरू आफ् ना काँडहरू ताँदोमा चढाउँछन ्। 3 िकनिक
जगहरू नै भग् नावशषे हुन् छन ्भन,े धम ले के गनर् सक्छ र? 4 परम भु आफ् नो पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ । उहाँका आखँाले
हेछ्र्न,् उहाँका आखँाले मानवजाितका छोराछोरीको र जाँच गछर्न ्। 5 परम भलुे धम र दषु् ट दवुकैो जाँच गन ुर्हुन्छ, तर िहसंा
गनर् मन पराउनलेाई उहाँले घणृा गन ुर्हुन्छ । 6 दषु् टहरूमािथ उहाँले भङु् ो र गन्धक बसार्उनहुुन्छ । उहाँको कचौराबाट बहने
तातो हावा ितनीहरूको िहस् सा हुनछे । 7 िकनिक परम भु धम हुनहुुन्छ, र उहाँले धािमर्कता मन पराउनहुुन्छ । सोझोले उहाँको
महुार दखे् नछे ।

12
1हे परम भ,ु मदत गन ुर्होस,् िकनिक धम हरू लोप भएका छन ।् िवश् वासीचािहं हराएको छ । 2हरेकलेआफ्ना िछमकेीलाई

फो ा कुरा भन्छ । हरेकले चाप्लसुी ओठहरू र झटु मनले बोल्छन ्। 3 हे परम भ,ु चाप्लसुी सबै ओठ, ठुला कुरा गन हरेक
िज ोलाई काट्नहुोस ् । 4 यसो भन् ने ियनीहरू नै हुन,् “हा ो िज ोले नै हामीले िजत्छौं । जब हा ा ओठहरू बोल् छन,् तब
हामीमािथ को मा लक हुन सक्छ र?” 5 परम भु भन् नहुुन्छ, “गरीबको िवरु मा िहसंा, द र को ससु्केराले गदार् म उठ् नछुे, म
सरुक्षा दान गनछु जसको इच् छा ितनीहरू गछर्न ्।” 6 परम भकुा वचनहरू पथृ्वीको भ मा सातपल् ट श ु पा रएका चाँदीझैं
श ु हुन् छन ् । 7 तपाईं परम भु हुनहुुन्छ । तपाईंले ितनीहरूलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ । तपाईंले धम मािनसहरूलाई यो दषु् ट
पसु्ताबाट र सदासवर्दा सरुक्षा िदनहुुन्छ । 8 मानवजाितका छोराछोरीका माझमा खराब कुराको शसंा हुदँा दषु् टहरू चारैितर
िहडं् डुल गछर्न ्।

13
1 हे परम भ,ु तपाईंले किहलसेम्म मलाई िबिसर्रहनहुुन् छ? किहलसेम्म तपाईं आफ् नो महुार मबाट लकुाउनहुुनछे ?

2 किहलसेम्म मलैे िचन् ता गन र िदनभ र मरेो हृदयमा शोक लन?े किहलसेम्म मरेो श लुे ममािथ िवजय पाउने ? 3 हे
परम भु मरेा परमशे् वर, मलाई हने ुर्होस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस ् । मरेा आखँालाई ज्योित िदनहुोस,् न म मतृ्यमुा सतु् नछुे
। 4 मरेो श लुाई यसो भन् न निदनहुोस,् “मलैे त्यसलाई हराएको छु ।” तािक मरेा श लुे यसो नभनोस,् “मरेो वरैीलाई मलैे
िजतकेो छु,” न मलाई तल झादार् मरेा श हुरू आन न् दत हुनछेन ्। 5 तर मलैे तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा भरोसा गरेको
छु । तपाईंको उ ारमा मरेो हृदय आन न् दत हुन् छ । 6 परम भकुो िन म्त गाउनछुे िकनभने उहाँले मलाई धरैे उदार भएर वहार
गन ुर्भएको छ ।

14
1 मखूर्ले आफ्नो हृदयमा भन्छ, “परमशे् वर हुनहुुन् न ।” ितनीहरू ष् ट छन ्र घिृणत अधमर् गरेका छन ्। असल गन कोही

छैन । 2बझु् ने कोही छन ि्क, परम भलुाई खोज् ने कोही छन ि्क भनी हनेर् उहाँले मानवजाितका छोराछोरीलाई स्वगर्बाट हने ुर्हुन्छ
। 3 ितनीहरू सबै बरा लएका छन ्। ितनीहरू एकसाथ ष् ट भएका छन ्। असल गन कोही छैन, अह,ँ एक जना पिन छैन
। 4 ितनीहरू जसले अधमर् गछर्न,् ितनीहरू जसले मरेा मािनसहरूलाई रोटीझैं खान् छन,् तर जसले पमर भलुाई पकुारा गदन,
के ितनीहरूले केही कुरा पिन जान्दनैन ् र? 5 ितनीहरू डरले कम्छन,् िकनिक परमशे् वर धम सभामा हुनहुुन्छ । 6 ितमीहरू
गरीब व् य क् तको अपमान गन इच् छा गछ तापिन परम भु त्यसको शरणस्थान हुनहुुन्छ । 7ओहो, इ ाएलको उ ार िसयोनबाट
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आउँछ । जब परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनहुुन्छ, तब याकूब आन न् दत हुनछे र इ ाएल खसुी
हुनछे ।

15
1 हे परम भ,ु तपाईंको पिव स्थानमा को बस् न सक्छ? तपाईंको पिव पवर्तमा को वास गनर् सक्छ? 2 जो िनद ष भएर

िहडं्छ, जसले ठक काम गछर् र आफ् नो हृदयले सत्य बोल्छ । 3 त्यसले आफ्नो िज ोले िनन्दा गदन, त्यसले अरूको हािन गदन
र त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई होच् याउँदनै । 4 उसको द ृ ष् टमा व् यथर्को व् य क् त घिृणत हुन्छ, तर परम भकुो भय मान् नहेरूलाई
त्यसले आदर गछर् । त्यसले आफ्नो हािन हुदँा पिन शपथ खान्छ र आफ् नो ितज्ञाहरूबाट पिछ हट्दनै । 5 त्यसले रुिपयाँ िददंा
ब्याज लदंनै । िनद षको िवरु साक्षी िदन त्यसले घसू लदंनै । यी कुरा गनहरू किहल्यै डग् नछैेनन ्।

16
1 हे परमशे् वर, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् िकनिक म तपाईंमा शरण लन्छु । 2 म परम भलुाई भन्छु, “तपाईं मरेो परम भु हुनहुुन्छ;

तपाईंबाहके मरेो असल कुरा केही छैन । 3 पथृ्वीमा भएका पिव मािनसहरूका बारेमा, ितनीहरू सज् जन मािनसहरू हुन ्। मरेा
सबै खसुी ितनीहरूमा नै छ । 4 ितनीहरू जसले अरू ईश् वरहरूको खोजी गछर्न,् ितनीहरूका कष् टहरू बढ् नछेन ्। ितनीहरूका
ईश् वरहरूलाई रगतको अघर्ब ल म चढाउनछैेन वा मरेा ओठहरूले ितनीहरूका नाउहँरू लनछैेन । 5 हे परम भ,ु तपाईं मरेो
चिुनएको िहस्सा र मरेो कचौरा हुनहुुन्छ । तपाईंले मरेो भाग राख् नहुुन्छ । 6 रमणीय ठाउँहरूमा मरेो िन म्त नापका रेखाहरू
रा खएका छन ्। िनश् चय नै मनोहर उ रािधकार मरै हो । 7 मलाई सल् लाह िदनहुुने परम भलुाई म धन् यको भन् नछुे । रातको
समयमा पिन मरेो मनले मलाई िशक्षा िदन्छ । 8 हर समय म परम भलुाई नै मरेो साम ु राख्छु, त्यसरी म उहाँको दािहने हातबाट
डग् नछैेन । 9 यसकारण मरेो हृदय खसुी छ । मरेो मिहमा आन न् दत छ । िनश् चय नै म सरुक्षामा िजउनछुे । 10 िकनिक तपाईंले
मरो ाणलाई िचहानमा त्यग् नहुुनछैेन । तपाईंले आफ्नो िवश् वासयोग्यलाई खाडल दखे् न िदनहुुन् न । 11 तपाईंले मलाई जीवनको
बाटो िसकाउनहुुन् छ । तपाईंको उप स्थितमा शस् त आनन्दले वास गछर्, तपाईंको दािहने हातमा खसुी सदासवर्दा रहन् छ ।”

17
1 हे परम भ,ु न्यायको िन म्त मरेो िबन्ती सनु् नहुोस ्। मदतको िन म् त मरेो पकुारामा ध्यान िदनहुोस ्। मरेो छलरिहत ओठको

मरेो ाथर्नामा कान थाप् नहुोस ्। 2 मरेो िनद षता तपाईंको उप स्थितबाट आओस ्। तपाईंको आखँाले जे ठक छ सो दखेनू ्।
3 तपाईंले मरेो हृदय जाँच् नहुुन्छ भन,े राित तपाईं मकहाँ आउनहुुन्छ भन,े तपाईंले मलाई श ु पान ुर्हुनछे र कुनै दषु् ट योजनाहरू
पाउनहुुनछैेन । मरेो मखुले अपराध गनछैन । 4 मािनसजाितका कामहरूका बारेमा, तपाईंको मखुको वचनले मलैे आफैं लाई
अराजकका चालबाट अलग राखकेो छु । 5 मरेा पाइलाहरू तपाईंका मागर्हरूमा दढृतासाथ अिडग छन ् । मरेा पाइलाहरू
िचप् लकेा छैनन ्। 6 हे परमशे् वर, म तपाईंमा पकुाछुर्, िकनिक तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुन्छ । आफ् नो कान मितर फकार्उनहुोस ्
र म बोल्दा सनु् नहुोस ्। 7 आफ् ना श हुरूबाट तपाईंमा शरण लनहेरूलाई तपाईं जसले आफ्नो दािहने बाहु लले बचाउनहुुन्छ,
आफ् नो करारको िवश् वस् तता अचम् म िकिसमले दखेाउनहुोस ्। 8 आफ् नो आखँाको नानीलाई झैं मरेो सरुक्षा गन ुर्होस ्। आफ् नो
पखटेाको छायामिुन मलाई लकुाउनहुोस ्। 9 मलाई आ मण गन व् य क् तको उप स्थितबाट, मलाई घरेा हाल्ने मरेा श हुरूबाट
। 10 ितनीहरूले कसलैाई दया गदनन ्। ितनीहरूका मखुहरूले घमण्डसाथ बोल्छन ्। 11 ितनीहरूले मरेा पाइलाहरूलाई घरेेका
छन ् । मलाई हार गरेर जिमनमा ढाल् नलाई ितनीहरूले आफ् ना आखँा लगाउछँन ् । 12 ितनीहरू िशकारको उत्कट इच्छा
गन िसहंझैं, लकु् ने ठाउँहरूमा ढुिकरहकेो जवान िसहंझैं छन ् । 13 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ् । ितनीहरूलाई आ मण गन ुर्होस ् ।
ितनीहरूकै साम ु ितनीहरूलाई पछान ुर्होस ्। तपाईंको तरवारले मरेो जीवनलाई दषु् टबाट बचाउनहुोस ्। 14 हे परम भ,ु तपाईंको
हातले मािनसहरूबाट मलाई छुटकारा िदनहुोस,् यस ससंारका मािनसहरू जसको सम ृ यस जीवनमा मा छ । तपाईंले आफ्ना
बहुमलू्यहरूका पटे दौलतले भन ुर्हुनछे । ितनीहरूका धरैे छोराछोरी हुनछेन ्र आफ् ना धन आफ् ना छोराछोरीलाई छोड्नछेन ्।
15 मरेो बारेमा, म धािमर्कतामा तपाईंको महुार हनेछु । तपाईंको द ृ ष् टमा म ब्य ुझँदँा, म सन्तषु् ट हुनछुे ।

18
1 हे परम भ,ु मरेो बल, म तपाईंलाई मे गछुर् । 2 परम भु मरेो च ान, मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, जसले मलाई सरुक्षामा

लानहुुन्छ । उहाँ मरेो परमशे् वर, मरेो च ाना हुनहुुन्छ । उहाँमा नै म शरण लन् छु । उहाँ मरेो ढाल, मरेो उ ारको िसङ् र
मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । 3 म परम भलुाई पकुारा गछुर् जो शसंायोग्य हुनहुुन्छ र म आफ् ना श हुरूबाट बाँच् नछुे । 4 मतृ्यकुा
डोरीहरूले मलाई बाँध े र व् यथर्का छालहरूले मलाई ाकुल बनाए । 5 िचहानका डोरीहरूले मलाई बाँध े । मतृ्यकुो पासोले
मलाई समात् यो । 6 मरेो कष् टमा, मलैे परम भमुा पकुारा गरें । मलैे सहायताको िन म्त मरेो परमशे् वरमा पकुारा गरें । उहाँले
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आफ्नो म न्दरबाट मरेो सोर सनु् नभुयो । सहायताको िन म्त मरेो पकुारा उहाँको उप स्थितमा गयो । यो उहाँको कानहरूिभ
गयो । 7 तब पथृ्वी ह ल्लयो र काम् यो । पहाडहरूका जगहरू पिन कामे र ह ल् लए िकनभने परमशे् वर रसाउनभुयो । 8 उहाँको
नाकका प्वालहरूबाट ध ूवँा मािथ गयो र उहाँको मखुबाट बल्दो आगो िनस्केर आयो । यसले कोइलाहरू बाल् यो । 9 उहाँले
स्वगर् खोल्नभुयो, र तल आउनभुयो र उहाँको पाउमिुन बाक् लो अध्याँरो िथयो । 10 उहाँ करूबमा चढ्नभुयो र उड्नभुयो ।
हावाको पखटेाहरूमा उहाँ सवार हुनभुयो । 11 अन्धकार र आकाशको बाक् लो बादललाई उहाँले आफ् नो व रप रको पाल
बनाउनभुयो । 12 उहाँको साम ु िबजलुीबाट अिसना र आगोका भङु् ोहरू झरे । 13 परम भु स्वगर्बाट गजर्नभुयो । सव च् चको
आवाजले कराउनयुो । 14 उहाँले आफ्ना वाणहरू हार गन ुर्भयो र आफ् ना श हुरूलाई िततरिबतर पान ुर्भयो । धरैे च ाङहरूले
ितनीहरूलाई िततरिबतर पारे । 15 तब पानीका धारहरू दखेा परे । हे परम भ,ु तपाईंको हप् की र तपाईंको नाकको प्वालहरूका
सासको िवष्फोटले ससंारका जगहरू उदाङ्गो पा रए । 16उहाँले मािथबाट हात पसान ुर्भयो । उहाँले मलाई समात् नभुयो । उहाँले
मलाई उलर्दंो पानीबाट बािहर िनकाल्नभुयो । 17 मरेो ब लयो श बुाट, मलाई घणृा गनहरूबाट उहाँले मलाई बचाउनभुयो,
िकनिक ितनीहरू मरेो िन म्त अित ब लया िथए । 18 मरेो कष् टको िदनमा ितनीहरू मरेो िवरु आए तर परम भु नै मरेो सहारा
हुनभुयो । 19 उहाँले मलाई फरािकलो ठाउँमा स् वतन् राख् नभुयो । उहाँले मलाई बचाउनभुयो िकनभने उहाँ मसगँ खसुी हुनभुयो
। 20 मरेो धािमर्कताको कारणले परम भलुे मलाई इनाम िदनभुएको छ । उहाँले मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ िकनभने मरेा
हातहरू शु िथए । 21 िकनिक मलैे परम भकुा मागर्हरू मलैे पालन गरेको छु र मरेो परमशे् वरबाट दषु् टतासाथ फकको छैन ।
22 िकनिक उहाँका सबै धािमर्क आदशेहरू मरेो साम ु छन ्। उहाँको िनयमहरूको बारेमा, ितबाट म भड्केको छैन । 23 उहाँको
साम ु म िनद ष भएको छु र मलैे आफूलाई पापबाट अलग राखकेो छु । 24 यसकारण मरेो धािमर्कताको कारणले परम भलुे
मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ, िकनभने मरेा हातहरू उहाँको आखँाका समु श ु िथए । 25 कुनै पिन िवश् वासीलाई तपाईं
आफै िवश् वासयोग्य कट गन ुर्हुन्छ । िनद ष मािनसलाई तपाईं आफै िनद ष कट गन ुर्हुन्छ । 26 कुनै पिन श ु व् य क् तलाई
तपाईं आफै शु कट गन ुर्हुन्छ । तर कुनै पिन बाङ्गो व् य क् तलाई तपाईं आफै चलाख कट गन ुर्हुन्छ । 27 िकनिक तपाईंले
कष् टमा परेकाहरूलाई बचाउनहुुन्छ तर घमण्डी, अहङ्कारी आखँालाई तपाईंले तल झान ुर्हुन्छ । 28 तपाईंले मरेो बि लाई
काश िदनहुुन्छ । परम भु मरेा परमशे् वरले मरेो अन्धकारलाई उज्यालो पान ुर्हुन्छ । 29 िकनिक तपाईं ारा नै म बाधालाई नाघ् न

सक्छु । मरेा परमशे् वर ारा नै म पखार्ल नाध् न सक्छु । 30 परमशे् वरको बारेमा, उहाँको मागर् िस छ । परम भकुो वचन शु छ
। उहाँमा शरण लने हरेकको िन म्त उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 31 िकनिक परम भबुाहके को परमशे् वर छ र? हा ा परमशे् वरबाहके
को च ान छ र? 32कम्मर पटेीझैं परमशे् वरले नै मलाई बल िदनहुुन्छ, जसले िनद ष व् य क् तलाई आफ्नो मागर्मा राख् नहुुन्छ ।
33 उहाँले मरेा ख ु ाहरूलाई ह रणको जस्तै तजे बनाउनहुुन्छ र मलाई उच् च ठाउँहरूमा राख् नहुुन्छ । 34 य ु को िन म्त उहाँले
मरेा हातहरूलाई ता लम िदनहुुन्छ र मरेा पाखरुाहरूले काँसाको धन ु झकुाउँछन ् । 35 तपाईंले मलाई आफ् नो उ ारको ढाल
िदनभुएको छ । तपाईंको दािहने हातले मलाई सहायता गरेको छ र तपाईंको कृपाले मलाई महान ्बनाएको छ । 36 तपाईंले
मरेो तल मरेो ख ु ाहरूलाई ठाउँ फरािकलो पान ुर्भएको छ तािक मरेा ख ु ाहरू िचप् लकेा छैनन ् । 37 मलैे आफ् ना श हुरूलाई
खदेें र ितनीहरूलाई समातें । ितनीहरू नाश नभएसम्म म फिकर् न ँ । 38 मलैे ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पारें तािक ितनीहरू उठ्न
सकेनन ्। ितनीहरू मरेा ख ु ाहरूमिुन ढलकेा छन ्। 39 िकनिक य ु को िन म् त कम्मर पटेीझैं तपाईंले मलाई बल िदनभुयो । मरेो
िवरु उठ्नहेरूलाई तपाईंले मरेो अधीनमा पान ुर्भयो । 40 मरेा श हुरूका गदर्न तपाईंले मलाई िदनभुयो । मलाई घणृा गनहरूलाई
मलैे िनम ूर्ल पारें । 41 ितनीहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गरे, तर कसलैे ितनीहरूलाई बचाएन । ितनीहरूले परम भलुाई
पकुारा गरे, तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन । 42 हावाको साम ु धलूोझैं मलै े ितनीहरूलाई चकनाचरू पारें । गल् लीमा
िहलोझैं मलै े ितनीहरूलाई फालें । 43 मािनसहरूका िववादबाट तपाईंले मलाई बचाउनभुयो । तपाईंले मलाई जाितहरूमािथ
िशर तलु्याउनभुएको छ । मलैे निचनकेा मािनसहरूले मरेो सवेा गछर्न ् । 44 ितनीहरूले मरेा कुरा सनु् ने िबि कै, ितनीहरूले
मरेा आज्ञा पालन गरे । िवदशेीहरू मरेो साम ु झकु् न बाध्य भए । 45 िवदशेीहरू आफ् ना िकल्लाहरूबाट थरथर कम्दै बािहर
आए । 46 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ । मरेो च ानको शसंा होस ् । मरेो उ ारका परमशे् वरलाई उच् च पा रयोस ् । 47 मरेो
िन म्त बदला लनहुुने परमशे् वर उहाँ नै हुनहुुन्छ, जसले जाितहरूलाई मरेो वशमा पान ुर्हुन्छ । 48 मरेा श हरूबाट म मकु् त
पा रएको छु । वास्तवमा, मरेो िवरु उठ्नहेरूभन्दा मािथ तपाईंले मलाई उठाउनभुयो । िहं क मािनसहरूबाट तपाईंले मलाई
बचाउनभुयो । 49यसकारण, हे परम भ,ु म तपाईंलाई जाितहरूको माझमा धन्यवाद िदनछुे । तपाईंको नाउमँा शसंा म गाउनछुे
। 50 परमशे् वरले आफ्नो राजालाई महान ्िवजय िदनहुुन्छ र उहाँले आफ्नो करारको िवश् वस् तता आफ्नो अिभिषक् त जन, दाऊद
र ितनका सन्तानहरूलाई सदासवर्दा कट गन ुर्हुन्छ ।

19
1 आकाशले परमशे् वरको मिहमा घोषणा गछर् र आकाशहरूले उहाँका हातका कामहरूको घोषणा गछर्न ्। 2 िदनिदनै भाषण
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िदन् छ । त् यसले हरेक रात ज्ञान कट गछर् । 3 त् यहाँ कुनै बोली वा शब्दको आवाज सिुनदंनै। ितनीहरूका आवाज सिुनएंको
हुदँनै । 4 तापिन ितनका शब्दहरू सारा पथृ्वीभ र जान्छन ् र ितनीहरूका भाषण ससंारको अन्तसम्म नै पगु्छ । ितनीहरूका
माझमा सयूर्को िन म्त उहाँले पाल टाँग् नभुएको छ । 5 सयूर्चािहं दलुहा आफ्नो कोठाबाट बािहर आइरहकेो जस् तै हो र आफ् नो
दौड िसद् याउदँा आन न् दत हुने ब लयो मािनसजस्तै हो । 6 एक छेउमा सयूर् उदाउछँ र आकाश पार गरेर अक छेउमा पगु् छ
। त् यसको तातोबाट कुनै कुरा पिन उम्कँदनै । 7 परम भकुो वस्था िस छ, ाणलाई पनुर्जीिवत पान । परम भकुो साक्षी
भरपद छ, सोझोलाई ब ु मान बनाउने । 8 परम भकुा िशक्षाहरू ठीक छन,् हृदयलाई खसुी पान । परम भकुो आज्ञा श ु
छन,् आखँालाई ज् योित िदने । 9 परम भकुो भय शु छ, यो सदासवर्दा रहने । परम भकुा धािमर्क आदशेहरू सत्य र सम मा
ठक छन ् । 10 ितनीहरू सनुभन्दा, धरैे श ु सनुभन्दा मलू्यवान छन ् । ितनीहरू मह र चाकाबाट चिुहरंहकेो महभन्दा पिन

ग ु लया छन ्। 11 हो, ित ारा तपाईंका सवेकहरूले चतेावनी पाउछँन ् । ित पलना गन ुर्मा ठुलो इनाम छ । 12 कसले आफ्ना
सबै गल्तीहरू बझु् न सक्छ? मलाई लकेुका गल्तीहरूबाट श ु पान ुर्होस ् । 13 तपाईंको दासलाई अहङ्कारका पापहरूबाट
बचाउनहुोस,् ितनीहरूले ममािथ राज् य नगरून ्। तब म िस हुनछुे र धरैे अपराधहरूबाट म िनद ष हुनछुे । 14 हे परम भ,ु मरेो
च ान र मरेो उ ारक, मरेा मखुका शब् दहरू र मरेा हृदयका िवचारहरू तपाईंको द ृ ष् टमा हणयोग्य होऊन ्।

20
1 कष् टको िदनमा परम भलुे तपाईंलाई सहायता गरून ्। याकूबका परमशे् वरको नाउलँे तपाईंको सरुक्षा दऊेन ्2 र तपाईंलाई

िसयोनबाट सहारा िदन पिव स्थानबाट सहायता पठाऊन ्। 3 उहाँले तपाईंका सबै ब लहरू सम्झना गरून ्र तपाईंका ब लदान
स्वीकार गरून ्। सलेा 4 तपाईंको हृदयको इच् छा उहाँले तपाईंलाई परुा ग रदऊेन ्र तपाईंका सबै योजनाहरू परुा होऊन ्। 5अिन
हामी तपाईंको िवजयमा आन न् दत हुनछेौं र हा ा परमशे् वरको नाउमँा हामी झन्डाहरू उचाल्नछेौं । परम भलुे तपाईंका सबै
िबन्तीहरू सनु् नभुएको होस ्। 6 परम भलुे आफ् नो अिभिषक् त जनलाई बचाउनहुुन्छ भनी म जान्दछु । उहाँलाई बचाउन सक् ने
आफ्नो दािहने हातको बलल,े आफ् नो पिव स्वगर्बाट परम भलुे उहाँलाई जवाफ िदनहुुनछे । 7 कसलैे रथहरूमा र अरूले
घोडाहरूमा भर पछर्न ् तर हामी परम भु हा ा परमशे् वरमा पकुारा गछ ं । 8 ितनीहरू तल झा रनछेन ् र ढल् नछेन,् तर हामी
उठ्नछेौं र सोझो खडा हुनछेौं । 9 हे परम भ,ु राजालाई बचानहुोस ्। हामीले पकुारा गदार् हामीलाई मदत गन ुर्होस ्।

21
1 हे परम भ,ु तपाईंको बलमा राजा आन न् दत हुन् छन ्। तपाईंले िदनहुुने उ ारमा ितनी कित धरैे आन न् दत हुन् छन ्! 2 ितनको

मन इच्छा तपाईंले ितनलाई परुा गन ुर्भएको छ र ितनको ओठको िबन्ती तपाईंले बाँकी राख् नभुएको छैन । 3 िकनिक तपाईंले
ितनलाई भरपरू आिशष ्हरू िदनहुुन्छ, तपाईंले ितनको िशरमा श ु सनुको मकुुट लगाउनहुुन्छ । 4 ितनले तपाईंलाई जीवन मागे
। तपाईंले त् यो ितनलाई िदनभुयो । तपाईंले ितनलाई सदासवर्दाको िन म्त लामो आय ु िदनभुयो । 5 तपाईंको िवजयको कारणले
ितनको गौरव महान छ् । तपाईंले ितनलाई वभैव र ऐश् वयर् िदनभुएको छ । 6 िकनिक तपाईंले ितनलाई सदाको आिशष ्  िदनहुुन्छ ।
आफ् नो उप स्थितले आनन्दते तपाईंले ितनलाई खसुी तलु्याउनहुुन्छ । 7 राजाले परम भमुा भरोसा गछर्न ।् सव च् चको करारको
िवश् वस् तताले ितनी डग् नछैेनन ्। 8 तपाईंका हातले तपाईंका सबै श लुाई समात् नछेन ्। तपाईंका दािहले हातले तपाईंलाई घणृा
गनहरूलाई समात् नछे । 9 तपाईंको ोधको िदनमा, आगोको भ ीमा झैं तपाईंले ितनीहरूलाई जलाउनहुुन्छ । परम भलुे
आफ् नो ोधमा ितनीहरूलाई भस्मा पान ुर्हुनछे र आगोले ितनीहरूलाई सखाप पानछ । 10 ितनीहरूकाई सन्तानलाई पथृ्वीबाट
र ितनीहरूका छोराछोरीलाई मानवजाितको माझबाट तपाईंले नाश पान ुर्हुनछे । 11 िकनिक ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा खराब
इच् छा गरे । ितनीहरूले एउटा ष न् रचे जस ारा ितनीहरू सफल हुनछैेनन ्। 12 िकनिक तपाईंले ितनीहरूलाई फकार्उनहुुनछे
। ितनीहरूको साम ु तपाईंले आफ् नो धनमुा तान् नहुुनछे । 13 हे परम भ,ु आफ् नो बलमा उच् च हुनहुोस ्। तपाईंको श को गीत
हामी गाउछौं र स् तिुत गछ ं ।
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1हे परमशे् वर, हे परमशे् वर, तपाईंले मलाई िकन त्याग् नभुएको? तपाईं िकन मलाई बचाउनबाट त् यित धरैे टाढा र मरेा वदेनाका

शब्दहरूबाट टाढा हुनहुुन्छ? 2 हे मरेा परमशे् वर, िदनको समयमा म पकुारा गछुर्, तर तपाईंले जवाफ िदनहुुन् न र रातको समयमा
पिन म शान् त छैन । 3 तापिन तपाईं पिव हुनहुुन्छ । इ ाएलको शसंामा तपाईं राजाझैं िवराजमान हुनहुुन्छ । 4 हा ा पखुार्हरूले
तपाईंलाई भरोसा गरे । ितनीहरूले तपाईंमा भरोसा गरे र तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो । 5 ितनीहरूले तपाईंमा पकुारा गरे
र ितनीहरूलाई बचाइयो । ितनीहरूले तपाईंमा भरोसा गरे र िनराश भएनन ्। 6 म एउटा कीरा हु ँ र मािनस होइन, मािनसहरूले
अपमान गरेको र मािनसहरू ारा अवहे लत भएको छु । 7 मलाई दखे् ने सबलैे मलाई िगज्याउछँन ् । ितनीहरूले मरेो खसी
गछर्न ्। ितनीहरूले मलाई हरेर आफ् नो टाउको हल्लाउछँन ्। 8 ितनीहरू भन्छन,् “त्यसले परम भमुा भरोसा गछर् । परम भलुे
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नै त्यसलाई बचाऊन,् िकनिक त्यो उहाँमा नै खसुी हुन् छ ।” 9 तपाईंले मलाई गभर्बाट ल्याउनभुयो । मलैे आमाको दधू खाँदा
नै तपाईंले मलाई तपाईंमा भरोसा गन बनाउनभुयो । 10 गभदे ख मलाई तपाईंमा स ु म्पएको छ । म आफ् नो आमाको गभर्मा
हुदँादे ख नै तपाईं मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ 11 मबाट टाढा नहुनहुोस,् िकनिक कष् ट निजकै छ । मलाई सहायता गन कोही
पिन छैन । 12 धरैे साँढहेरूले मलाई घछेर्न ् । बाशानका ब लया साँढहेरूले मलाई घछेर्न ् । 13 गजर्ने िसहंले आफ्नो िशकार
च्यातझेैं, मरेो िवरु मा ितनीहरू आफ् ना मखु चौडा खोल् छन ्। 14 पानीलाई झैं मलाई खन्याइँदछै र सबै मरेा हाडहरूले ठाउँ
छोडकेा छन ्। मरेो हृदय मनैझैं भएको छ । मरेो अन्तरकरणमा त् यो प ग्लन्छ । 15 माटोको भाँडोको खपटोझैं मरेो बल सकेुको
छ । मरेो िज ो मरेो तालमुा टाँिसन्छ । तपाईंले मलाई मतृ्यकुो धलूोमा सतुाउनभुएको छ । 16 िकनिक कुकुरहरूले मलाई
घरेेका छन ् । खराब गनहरूको हुलले मलाई घरेा लगाएका छन ् । ितनीहरूले मरेा हातहरू र खु ाहरू छेडकेा छन ् । 17 म
आफ् ना सबै हाड गन् न सक्छु । ितनीहरू हछेर्न ् र मलाई आखँा तछर्न ् । 18 मरेो लगुा ितनीहरूले आपसमा बाँड्छन ् । मरेो
लगुाको िन म्त ितनीहरूले िच ा हाल्छन ्। 19 हे परम भ,ु टाढा नहुनहुोस ् । हे मरेो बल, मलाई सहायता गनर् चाँडो गन ुर्होस ्
। 20 मरेो ाणलाई तरवरबाट र मरेो जीवनलाई जङ्गली कुकुरहरूका पञ् जाबाट बचाउनहुोस ् । 21 मलाई िसहंको मखुबाट
बचाउनहुोस ्। जङ्गली साँढहेरूका िसङ्हरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 22 तपाईंको नाउँ म आफ् ना भाइहरूलाई घोषणा गनछु
। सभाको माझमा म तपाईंको शसंा गनछु । 23 ितमी जसले परम भकुो भय मान् छौ, उहाँको शसंा गर । ितमी सबै याकूबका
सन्तानहरू हो, उहाँको आदर गर । ए इ ाएलका सारा सन्तान हो, उहाँको भयमा खडा होओ । 24 कष् टमा परेका व् य क् तको
कष् टलाई उहाँले घणृा वा अवहलेना गन ुर्भएको छैन । ितनीबाट परम भलुे आफ्नो महुार लकुाउनभुएको छैन । जब कष् टमा
परेको व् य क् तले उहाँमा पकुारा गरे, तब उहाँले सनु् नभुयो । 25 तपाईंको कारणले म ठुलो सभामा शसंा गाउनछुे । उहाँको
भय मान् नहेरूका साम ु म आफ् नो भाकल परुा गनछु । 26 िथचोिमचोमा परेकाहरूले खानछेन ् र तपृ् त हुनछेन ् । परम भकुो
खोजी गनहरूले उहाँको शसंा गनछन ्। ितमीहरूका हृदयहरू सदा जीिवत रहून ्। 27 पथृ्वीका सबै मािनसहरूले सम्झनछेन ्
र परम भिुतर फकर् नछेन ् । जाितहरूका सबै प रवार तपाईंको साम ु घोप् टो पनछन ् । 28 िकनिक राज्य परम भकैु हो । उहाँ
नै जाितहरूका शासक हुनहुुन्छ । 29 पथृ्वीका सबै सम ृ मािनसहरूले भोज गनछन ्र आराधना गनछन ्। धलूोमा झ ररहकेा
सबलैे उहाँको साम ु दण्डवत गनछन,् जसले ितनीहरूको आफ्नो जीवनको रक्षा गनर् सक्दनैन ् । 30 आउने पसु्ताले उहाँको
सवेा गनछ । ितनीहरूले अक पसु्तालाई परम भकुो बारेमा भन् नछेन ्। 31 ितनीहरू आउनछेन ्र उहाँको धािमर्कताको बारेमा
भन् नछेन ्। उहाँले जे गन ुर्भएको छ सो ितनीहरूले अझै नजन् मकेा मािनसहरूलाई भन् नछेन ्।

23
1 परम भु मरेो गोठाला हुनहुुन्छ । मलाई कुनै कुरा खाँचो पनछैन । 2 उहाँले मलाई ह रयो खकर् हरूमा सतुाउनहुुन्छ । उहाँले

मलाई शान् त पानीको छेउमा डोर् याउनहुुन्छ । 3 उहाँले मरेो जीवनलाई पनुज िवत पान ुर्हुन्छ । उहाँले आफ् नो नाउकँो खाितर
मलाई ठक बाटो दखेाउनहुुन्छ । 4 मलैे िनस् प अधँ् यारो छायाको बसेीमा िहडं् नपुदार् पिन, हािनसगँ म डराउनछैेन िकनभने
तपाईं मसगँ हुनहुुन्छ । तपाईंको ल ी र तपाईंको लौरोले मलाई सान्त्वना िदन्छन ्। 5 मरेा श हुरूका साम ु तपाईंले मरेो िन म्त
भोज तयार पान ुर्हुन्छ । तपाईंले मरेो िशरलाई तलेले अिभषके गन ुर्भएको छ । मरेो कचौरा भ रएर पो खन्छ । 6 िनश् चय न,ै
मरेो जीवनका सारा िदन भलाइ र करारको िवश् वस् तता मरेो पिछ आउनछे । र परम भकुो म न् दरमा म सधैंभ र वास गनछु ।

24
1 पथृ्वी र त् यसको पणूर्ता, ससंार र त् यसमा बसोवास गन सबै परम भकुा हुन ् । 2 उहाँले त् यसलाई समु हरूमािथ

बसाल्नभुएको छ र त् यसलाई नदीहरूमािथ स्थािपत गन ुर्भएको छ । 3 परम भकुो पवर्तमािथको को चढ्नछे? उहाँको पिव
स्थानमा को खडा हुनछे ? 4 त्यो जसका हातहरू शु छन ् र हृदय शु छ । जसले झटुलाई उचालकेो छैन र छल गनर्लाई
सपथ खाएको छैन । 5 त्यसले परम भबुाट आिशष ्  र त्यसको उ ारको परमशे् वरबाट धािमर्कता ाप् त गनछ । 6 उहाँको खोजी
गनहरूका पसु्ता, याकूबका परमशे् वरको महुार खोज् नहेरू यस्तै हुन्छन ्। सलेा 7 ए मलू ढोकाहरू हो, आफ् ना िशर उठाओ । ए
अनन्त ढोकाहरू हो, उच् च होओ, तािक मिहमाका राजा िभ आऊन ्। 8 मिहमाको यो राजा को हुनहुुन्छ? परम भ,ु ब लयो
र श शाली । परम भ,ु य ु मा श शाली । 9 ए मलू ढोकाहरू हो, आफ् ना िशर उठाओ । हे अनन्त ढोकाहरू हो, उच् च
होओ, तािक मिहमाका राजा िभ आऊन ्। 10 मिहमाको यो राजा को हुनहुुन्छ ? सवर्श मान ्परम भ,ु उहाँ नै मिहमाको
राजा हुनहुुन्छ । सलेा

25
1 हे परम भ,ु म आफ् नो जीवन तपाईंमा उचाल्छु । 2 हे परमशे् वर, म तपाईंमा भरोसा गछुर् । मलाई अपमािनत हुन निदनहुोस ्

। मरेा श हुरू ममािथ िवजयसाथ आन न् दत हुन निदनहुोस ्। 3 तपाईंमा आसा राख् ने कोही पिन अपमािनत नहोस ्। िवनाकारण
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छली रूपले काम गनहरू ल ज् जत होऊन ्! 4 हे परम भ,ु तपाईंका मागर्हरू मलाई कट गन ुर्होस ् । तपाईंका मागर्हरू मलाई
िसकाउनहुोस ् । 5 मलाई तपाईंको सत्यतामा डोर् याउनहुोस ् र मलाई िसकाउनहुोस ् । िकनिक तपाईं मरेो उ ारको परमशे् वर
हुनहुन्छ । म िदनभ र तपाईंमा नै आसा गछुर् । 6 हे परम भ,ु तपाईंका दयाका कामहरू र करारको िवश् वस्तता सम्झनहुोस ्।
िकनिक ितनीहरू सधँै अ स्तत्वमा िथए । 7 मरेा जवानीका पापहरू वा मरेा िव ोहको बारेमा िवचार नगन ुर्होस ् । हे परम भ,ु
तपाईंको भलाइको कारणले करारको िवश् वस्ततामा मलाई सम्झनहुोस ् । 8 परम भु असल र सोझो हुनहुुन्छ । यसकारण
उहाँले पापीहरूलाई बाटो िसकाउनहुुन्छ । 9 उहाँले न हरूलाई ठक कुरा िसकाउनहुुन्छ र उहाँले ितनीहरूलाई आफ्नो मागर्
िसकाउनहुुन्छ । 10 परम भकुा करार र उहाँका गहन आज्ञाहरू पालन गनहरूका िन म्त उहाँका सबै मागर्हरू अटल मे र
िवश् वस् तता हुन ।् 11हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो खाितर मरेो पाप क्षमा गन ुर्होस,् िकनिक यो महान छ् । 12परम भकुो भय मान् ने
मािनस को हो? त्यसले चनु् नपुन मागर्मा परम भलुे त्यसलाई िशक्षा िदनहुुन्छ । 13 त्यसको जीवन भलाइमा िबत् नछे । त्यसका
सन्तानहरूले दशेको उ रािधकार पाउनछेन ्। 14 परम भकुो िम ता उहाँलाई आदर गनहरूका िन म्त हो, र उहाँले ितनीहरूलाई
उहाँको करार कट गन ुर्हुनछे । 15 मरेा आखँाहरू सदासवर्दा परम भमुािथ हुन्छन,् िकनिक उहाँले मरेा ख ु ाहरूलाई जालबाट
मकु् त गन ुर्हुनछे । 16 मितर फकर् नहुोस ् र मलाई दया गन ुर्होस ् । िकनिक म एक् लो र कष् टमा परेको छु । 17 मरेो हृदयका
कष् टहरू ठुला भएका छन ्। मरेो कष् टहरूबाट मलाई बािहर तान् नहुोस ्। 18 मरेो कष् ट र मरेो प र महरू हने ुर्होस ्। मरेा सबै
पाप क्षमा गन ुर्होस ्। 19 मरेा श हुरूलाई हने ुर्होस,् िकनिक ितनीहरू धरैे जना छन ्। ितनीहरूले मलाई ू र घणृाले घणृा गछर्न ्।
20 मरेो जीवनको रक्षा गन ुर्होस ् र मलाई बचाउनहुोस ्। मलाई अपमािनत हुन निदनहुोस ् िकनिक मलैे तपाईंमा शरण लन्छु ।
21 िन ा र इमानदारीले मलाई बचाओस,् िकनिक म तपाईंमा आसा गछुर् । 22 हे परमशे् वर, इ ाएललाई त्यसको सबै कष् टबाट
बचाउनहुोस ्।

26
1 हे परम भ,ु मरेो न्याय गन ुर्होस,् िकनिक म इमानदारीसगँ िहडंकेो छु । हलचल नगरी मलैे परम भमुा भरोसा गरेको छु

। 2 हे परम भ,ु मलाई जाँच्नहुोस ् र मलाई प रक्षण गन ुर्होस ् । मरेो अन्तस्करण र मरेो हृदयको जाँच गन ुर्होस ् । 3 िकनिक
तपाईंको करारको िवश् वस् तता मरेो आखँाका साम ु छ, र म तपाईंको िवश् वस् ततामा िहडं् छु । 4 मलैे छली मािनसहरूिसत सङ्गत
गिदर्न,ँ न त म कपटी मािनसहरूिसत घलुिमल गछुर् । 5खराब गनहरूको सभालाई म घणृा गछुर्, र दषु् टहरूिसत म ब स् दन ँ । 6 हे
परम भ,ु नोद षतामा म आफ् नो हात धनु्छु, र म तपाईंको वदेी व रप र घमु्छु, 7 शसंाको गीत ठुलो सोरले गाउन र तपाईंका
सबै अचम् मका कामहरूको वणर्न गनर् । 8 हे परम भ,ु तपाईं बस् नहुुने म न् दरलाई म मे गछुर्, त्यो ठाउँ जहाँ तपाईंको मिहमाले
वास गछर् । 9 मलाई पापीहरूसगँै वा मरेो जीवनलाई रक् तिपपास ु मािनसहरूसगँै नबढान ुर्होस,् 10 जसको हातमा ष ान् छ,
र जसको दािहने हात घसूले पणू र् छ । 11 तर मरेो बारेमा, म िन ामा चल्छु । मलाई उ ार गन ुर्होस ् र ममािथ दया गन ुर्होस ् ।
12 मरेो ख ु ा मदैानमा खडा छ । सभाहरूमा म परम भलुाई धन् यको भन् नछुे ।

27
1 परम भु मरेो ज्योित र मरेो उ ार हुनहुुन्छ । म कोसगँ डराउन?ु परम भु मरेो जीवनको शरणस्थान हुनहुुन्छ । म कोसगँ

िसत हुन?ु 2जब खराबी गनहरू मरेो मास ुखान निजक आए, तब मरेा वरैीहरू र मरेा श हुरूले ठेस खाए र ढले । 3फौजले मरेो
िवरु िशिवर हाले तापिन, मरेो हृदय डराउने छैन । मरेो िवरु मा य ु भए तापिन म दढृ रहनछुे । 4 मलैे परम भिुसत एउटा कुरा
मागकेो छु र म त्यो खोज् नछुेः परम भकुो सनु्दरता हनेर्, र उहाँको म न्दरमा मनन गनर्, मरेो जीवनका सारा िदन म परम भकुो
म न् दरमा बस् न सकँू । 5 िकनिक कष् टको िदनमा उहाँले मलाई आफ् नो छहारीमा लकुाउनहुुनछे । उहाँको आफ् नो पालको
कभरिभ मलाई लकुाउनहुुनछे । उहाँले मलाई च ानमािथ उच् च पान ुर्हुनछे । 6 तब मरेो चारैितर भएका मरेा श हुरूमािथ
मरेो िशर उच् च पा रनछे र उहाँको पालमा आनन्दका ब लहरू म चढाउनछुे । परम भकुो िन म्त म गीत रच् नछुे र गाउनछुे ।
7 हे परम भ,ु मलैे पकुारा गदार् मरेो सोर सनु् नहुोस ् । ममािथ दया गन ुर्होस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस ् । 8 मरेो हृदयले तपाईंको
बारेमा यसो भन्छ, “उहाँको महुारको खोजी गर ्!” हे परम भ,ु म तपाईंको महुारको खोजी गछुर् । 9 मबाट तपाईंको महुार
नलकुाउनहुोस ्। आफ्नो दासलाई रसमा नफकार्उनहुोस ्। तपाईं मरेो सहायक हुनभुएको छ । हे मरेो उ ारको परमशे् वर, मलाई
नत्याग् नहुोस ्वा नछोड् नहुोस ् । 10 मरेो बबुा र मरेी आमाले मलाई त्याग् न सक् छन,् परम भलुे मलाई िभ लानहुुनछे । 11 हे
परम भ,ु मलाई तपाईंको मागर् िसकाउनहुोस ्। मरेा श हुरूका कारणले मलाई मदैानको बाटोमा डोर् याउनहुोस ्। 12 मलाई मरेा
श हुरूको इच्छामा नछोड्नहुोस,् िकनिक झटुो साक्षीहरू मरेो िवरु मा उठेका छन,् र ितनीहरूले िहसंाको सास फेछर्न ्। 13 मलैे
जीिवतहरूको दशेमा परम भकुो भलाइ दखे् नछुे भनी मलैे िवश् वास नगरेको भए मलाई के हुन्थ्यो होला? 14 परम भकुो आसा
गर । ब लयो होओ र ितमीहरूका हृदय उत्सािहत होस ्। परम भकुो आसा गर ।
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28
1 हे परम भ,ु तपाईंमा नै म पकुारा गछुर् । हे मरेो च ान, मलाई बवेास् ता नगन ुर्होस ् । तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुएन

भन,े िचहानमा जानहेरूसगँ म सहभागी हुनछुे । 2 तपाईंबाट सहायताको िन म्त मलैे पकुारा गदार्, तपाईंको महापिव स्थानितर
मलैे आफ् ना हातहरू उचाल्दा मरेो िब न्तको सोर सनु् नहुोस ्। 3 अधमर् गन दषु् टहरूसगँै मलाई टाढा नलानहुोस,् जसले आफ् ना
िछमकेीहरूसगँ शा न्तका कुरा गछर्न ् तर आफ् ना हृदयहरूमा खराबी हुन्छ । 4 ितनीहरूका कामहरूका फल ितनीहरूलाई
िदनहुोस ्र ितनीहरूका दषु् टताले मागअनसुार ितफल ितनीहरूलाई िदनहुोस ्। ितनीहरूका हातहरूका कामको िन म्त ितफल
ितनीहरूलाई िदनहुोस ्र ितनीहरूले पाउनपुन कुरा ितनीहरूलाई िदनहुोस ्। 5 िकनभने ितनीहरूले परम भकुो कामहरू वा उहाँका
हातका कामहरू बझु्दनैन,् उहाँले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुनछे र ितनीहरूलाई किहल्यै पनुः िनमार्ण गन ुर्हुनछैेनन ्। 6 परम भु
धन्यको होऊन ि्कनभने उहाँले मरेो िब न्तको सोर सनु् नभुएको छ । 7 परम भु मरेो बल र मरेो ढाल हुनहुुन्छ । मरेो हृदयले उहाँमा
भरोसा गछर् र मलाई मदत भयो । यसकारण मरेो हृदय सा ै आन न् दत हुन् छ र गाउदँै उहाँको म शसंा गनछु । 8 परम भु आफ् ना
मािनसहरूका बल हुनहुुन्छ, अिन उहाँ आफ्नो अभीिषक् त जनलाई बचाउने शरणस्थान हुनहुुन्छ । 9 आफ्ना मािनसहरूलाई
बचाउनहुोस ्र आफ्नो उ रािधकारलाई आिशष ्  िदनहुोस ्। ितनीहरूका गोठाला हुनहुोस ्र ितनीहरूलाई सदासवर्दा बोक् नहुोस ्
।

29
1 ए परमशे् वरका छोराहरू हो, परम भलुाई ये दओे, मिहमा र बलको ये परम भलुाई दओे । 2 परम भलुाई उहाँको नाउँ

सहुाउदँो मिहमाको ये दओे । पिव तामा सहुाउदँो भएर परम भलुाई दण्डत गर । 3 परम भकुो सोर पानीहरूमािथ सिुनन्छ ।
मिहमाको परमशे् वर गजर्नहुुन्छ । परम भु धरैे पानीहरूमािथ गजर्नहुुन्छ । 4 परम भकुो सोर श शाली छ । परम भकुो सोर
मिहिमत छ । 5 परम भकुो सोरले दवेदारुहरूलाई भाँिचिदन् छ । परम भलुे लबेनानका दवेदारुहरूलाई टु ा-टु ा पान ुर्हुन्छ ।
6 उहाँले लबेनानलाई बाछोझैं र िस रओनलाई जवान गोरुझैं उ न लगाउनहुुन्छ । 7 परम भकुो सोरले आगोको ज्वालाहरू
पठाउँछ । 8 परम भकुो सोरले उजाड-स् थानलाई हल्लाउछँ । परम भलुे कादशेको उजाड-स् थानलाई थकर् मान पान ुर्हुन्छ ।
9 परम भकुो सोरले फलाँटका रूखहरूलाई बङ्ग्याउँछ, र वनहरूलाई उखलेरे उजाड पाछर् । उहाँको म न्दरमा हुने हरेकले
भन्छ, “मिहमा !” 10 परम भु बाढीमािथ राजाको रूपमा िवराजमान हुनहुुन्छ । परम भु सदासवर्दा राजाको रूपमा िवराजमान
हुनहुुन्छ । 11 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई बल िदनहुुन्छ । परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई िमलापले आिशष ्  िदनहुुन्छ
।

30
1 हे परम भ,ु म तपाईंलाई उचाल्छु, िकनिक तपाईंले मलाई उठाउनभुएको छ र मरेा श हुरूलाई ममािथ आन न् दत हुन

िदनभुएको छैन । 2 हे परम भु मरेो परमशे् वर, मलैे सहयताको िन म्त तपाईंमा पकुारा गरें र तपाईंले मलाई िनको गन ुर्भयो । 3 हे
परम भ,ु तपाईंले मरेो ाणलाई िचहानबाट मािथ ल्याउनभुएको छ । तपाईंले मलाई िचहानमा जानबाट जीिवत राख् नभुएको
छ । 4 हे परम भकुा िवश् वासी मािनसहरू हो, उहाँको स् तिुत गाओ । उहाँको पिव ता ितमीहरूले याद गदार् धन्यवाद दओे ।
5 िकनिक उहाँको रस क्षणभरको िन म्त मा हुन् छ । तर उहाँको कृपा जीवनभ रको िन म्त हो । रातको िन म्त रोदन आउँछ,
तर िबहान आनन्द आउँछ । 6 दढृतामा मलैे भनें , “म कदािप डग् नछैेन ।” 7 हे परम भ,ु आफ् नो कृपाले तपाईंले मलाई ब लयो
पहाडको रूपमा स्थािपत गन ुर्भयो । तर जब तपाईंले आफ्नो महुार लकुाउनभुयो,तब मलाई कष् ट पर् यो । 8 हे परम भ,ु मलैे
तपाईंमा पकुारा गरें र मरेा परम भबुाट कृपा खोजें । 9 मरेो मतृ्यमुा म िचहानमा गएँ भने के फाइदा हुन्छ र? के धलूोले तपाईंको
शसंा गनछ र? के त् यसले तपाईंको िवश् वासनीयताको घोषणा गछर् र? 10 हे परम भ,ु सनु् नहुोस ् र मलाई दया गन ुर्होस ् । हे

परम भ,ु मरेो सहायक हुनहुोस ्। 11 तपाईंले मरेो शोकलाई नाँचमा प रणत गन ुर्भएको छ । तपाईंले मरेो भाङ् ा हटाउनभुएको
छ र मलाई खसुीको पोशाक लगाउनभुएको छ । 12 त्यसलैे मरेो मिहमाले तपाईंको शसंा गाउनछे र चपू लाग् ने छैन । हे
परम भु मरेो परमशे् वर, सदासवर्दा म तपाईंलाई दन्यवाद िदनछुे ।

31
1 हे परम भ,ु तपाईंमा म शरण लन्छु । मलाई कदािप अपमािनत हुन निदनहुोस ्। तपाईंको धािमर्कतामा मलाई बचाउनहुोस ्

। 2 मरेो पकुार सनु् नहुोस ्। मलाई तरुुन् तै बचाउनहुोस ्। मरेो शरणको च ान अथार्त ्मलाई बचाउने िकल्ला हुनहुोस ्। 3 िकनिक
तपाईं मरेो च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । यसकारण तपाईंको नाउकँो खाितर मलाई डोर् याउनहुोस ् र बाटो दखेाउनहुोस ् ।
4 ितनीहरूले मरेो िन म्त लकुाएर थपकेा जालबाट मलाई तानरे िनकाल्नहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ । 5 मरेो
आत्मा म तपाईंको हातमा स ु म्पन्छु । हे परम भ,ु िवश् वासनीयताको परमशे् वर, तपाईंले मलाई उ ार गन ुर्हुनछे । 6 व् यथर्का
मतू हरूको सवेा गनहरूलाई म घणृा गछुर्, तर म परम भमुा भरोसा गछुर् । 7 तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा म खसुी र
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आन न् दत हुनछुे, िकनिक तपाईंले मरेो कष् ट दखे् नभुयो । मरेो ाणको कष् ट तपाईंले थाहा पाउनभुयो । 8 तपाईंले मलाई मरेो
श कुो हातमा िदनभुएको छैन । तपाईंले मरेा ख ु ाहरूलाई चौडा खलु्ला ठाउँमा राख् नभुएको छ । 9 हे परम भ,ु ममािथ दया
गन ुर्होस,् िकनिक म कष् टमा परेको छु । मरेो ाण र मरेो शरीरको दःुखसगँै मरेा आखँाहरू थिकत हुन्छ । 10 िकनिक मरेो जीवन
कष् टले र मरेा वषर्हरू शोकले थिकत छ । मरेो पापको कारणले मरेो बल सिकन् छ र मरेा हाडहरू खइन् छन ् । 11 मरेा सबै
श कुा कारणले मािनसहरूले मलाई घणृा गछर्न ्। मरेो स् थित हरेेर मरेा िछमकेीहरू डराउनँ ्र मलाई िचन् नहेरू भयभीत हुन्छन ्
। मलाई बाटोमा दखे् नहेरू मदे ख भाग्छन ्। 12 मरेको मािनसलाई झैं मलाई भु लएको जसलाई कसलैे िवचार गदन । म फुटेको
भाँडोजस्तै छु । 13 िकनिक मलैे धरैे जनाको कानखेसुी, ितनीहरूले एकसाथ मरेो िवरु ष ान् गदार् चारैितरबाट डरलाग् दो
खबर मलैे सनुकेो छु । मरेो ज्यान लन ितनीहरूले ष ान् गछर्न ् । 14 तर हे परम भ,ु म तपाईंमा भरोसा गछुर् । म भन्छु,
“तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” 15 मरेा समयहरू तपाईंका हातमा छन ्। मरेा श हुरू र मलाई खदे् नहेरूका हातबाट मलाई
बचाउनहुोस ्। 16आफ्नो दासमािथ तपाईंको महुार चम्काउनहुोस ्। तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा मलाई बचाउनहुोस ्। 17 हे
परम भ,ु मलाई अपमािनसत हुन निदनहुोस ्। िकनिक म तपाईंमा पकुारा गछुर् । दषु् टहरू अपमािनत होऊन!् ितनीहरू िचहानमा
शान् त होऊन!् 18 धम हरूका िवरु मा अहङ्कार र घणृासिहत उपिेक्षत रूपले बोल्ने ओठहरू चपू होऊन ् । 19 तपाईंको
आदर गनहरूका िन म् त तपाईंले स न् चत गन ुर्भएको तपाईंको भलाइ कित महान ् छ । त् यो तपाईंमा शरण लनहेरूका िन म्त
मानवजाितका सारा सन्तानका साम ु तपाईंले दशर्न गन ुर्हुन्छ । 20 तपाईंको उप स्थितको छ छायामा, तपाईंले ितनीहरूलाई
मािनसहरूको ष न् बाट लकुाउनहुुन्छ । िज ाहरूका िहसंाबाट तपाईंले ितनीहरूलाई छ छायामा लकुाउनहुुन्छ । 21 परम भु
धन्यको होऊन,् िकनिक म घरेाबन्दीको सहरमा हुदँा उहाँले मलाई आफ् नो अचम् मको करारको िवश् वस् तता दशार्उनभुयो ।
22 मलैे हतारमा यसो भनें, “तपाईंको द ृ ष् टबाट म हटाइएको छु,” तापिन मलैे तपाईंलमा पकुारा गदार्, तपाईंले मरेो िबन्ती
सनु् नभुयो । 23 ए सबै िवश् वासयोग् य अनयुायीहरू हो, परम भलुाई मे गर । परम भलुे िवश् वासयोग् यलाई सरुक्षा िदनहुुन्छ ।
तर उहाँले अहङ्कारीलाई परूा बदला लनहुुन् छ । 24 ए सबै सहायताको िन म्त परम भमुा भरोसा गनहरू हो, ब लयो र दढृ
होओ ।

32
1 त्यो व् य क् त धन्यको हो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढािकएको छ । 2 त्यो मािनस धन्यको हो जसको

दोषको लखेा परम भलुे लनहुुन् न र जसको आत्मामा छल छैन । 3 जब म चपू लागें, तब िदनभ रको मरेो ससु् केराले मरेा
हाडहरू खइएर गए । 4 िकनिक िदन र रात ममािथ तपाईंको हात ग ौं भयो । ीष् टमको सखु् खाझैं मरेो बल सकु्यो । 5 तब
मलैे आफ् नो पाप तपाईंमा स्वीकार गरें र मलैे फे र मरेो अधमर् लकुाइन ँ । मलैे भनें, “म आफ् ना अपराधहरू परम भमुा स्वीकार
गनछु,” र तपाईंले मरेो पापको दोष क्षमा गन ुर्भयो । सले 6 यसलैे सबै धम हरूले ठुलो कष् टको समयमा तपाईंमा ाथर्ना गन ुर्पछर्
। तब पानीको उलर्ने भले ती मािनसहरूकहाँ पगु् नछैेन । 7 तपाईं मरेो लकु् ने ठाउँ हुनहुुन्छ । तपाईंले मलाई कष् टबाट सरुक्षा
िदनहुुन्छ । तपाईंले मलाई िवजयको गीतहरू घने ुर्हुनछे । 8 म तलँाई िशक्षा िदनछुे र त ँ िहडं् नपुन बाटो िसकाउनछुे । तमँािथ मरेो
द ृ ष् ट राखरे म तलँाई िशक्षा िदनछुे । 9 घोडा वा खच् चरजस्तो नहो, जसको कुनै समझ हुदँनै । जहाँ तैंले इच् छा गछर्स ् त्यहाँ
ितनीहरूलाई लान ितनीहरूलाई अधीन गनर् लगाम र मखुारीले मा सिकन् छ । 10 दषु् टलाई धरैे दःुखहरू हुन्छन,् तर परम भमुा
भरोसा गनलाई उहाँको करारको िवश् वस् तताले घरेा हाल् छ । 11 ए धम हरू हो, परम भमुा खसुी होओ र आन न् दत होओ ।
सोझो हृदय हुनहेरू सबै जना आनन्दले कराओ ।

33
1 ए धम हरू हो, परम भमुा आन न् दत होओ । सोझाहरूले शसंा गनर् सहुाउछँ । 2वीणा बजाएर परम भलुाई धन्यवाद दओे

। दस तारे सारङ्गीसगँै उहाँको शसंा गर । 3 उहाँको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ । िनपणुता साथ बजाओ र आनन्दले गाओ
। 4 िकनिक परम भकुो वचन ठीक छ र उहाँले गन हरेक कुरा न्यायोिचत छ । 5 उहाँले धािमर्कता र न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ ।
पथृ्वी परम भकुो करारको िवश् वस् तताले पणू र् छ । 6 परम भकुो वचनले आकाशको स ृ ष् ट भयो र सबै ताराहरू उहाँको मखुको
सासले बिनएका िथए । 7 उहाँले सम ु को पानीलाई एक ठाउँमा थु ोझैं जम् मा गन ुर्हुन्छ । उहाँले महासागरहरूलाई भण् डारहरूमा
राख् नहुुन्छ । 8 सारा पथृ्वीले परम भकुो भय मानोस ्। ससंारका सबै बािसन्दा उहाँको भयमा खडा होऊन ्। 9 िकनिक उहाँले
बोल्नभुयो र त् यो हुन आयो । उहाँले आज्ञा गन ुर्भयो र यो ठाउँमा खडा भयो । 10 परम भलुे जाितहरूका िम तालाई व् यथर्
तलु् याउनहुुन्छ । उहाँले मािनसहरूका योजनाहरूलाई र गन ुर्हुन्छ । 11 परम भकुो योजना सदासवर्दा रहन्छ, उहाँको हृदयका
योजनाहरू सबै पसु्ताका िन म् त रहन्छ । 12 त्यो जाित धन्यको हो जसको परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ, ती मािनसहरू जसलाई
आफ्नै उ रािधकारको रूपमा उहाँले चनु् नभुएको छ । 13 परम भलुे स्वगर्बाट हने ुर्हुन्छ । उहाँले सबै मािनसलाई दखे् नहुुन्छ ।
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14आफू बस् नहुुने ठाउँबाट तल पथृ्वीमा बस् ने सबलैाई उहाँले हेन् ुर्हुन्छ । 15 ितनीहरू सबकैा हृदयहरू बनाउनहुुनलेे ितनीहरूका
सबै कामहरू हने ुर्हुन्छ । 16 ठुलो फौज ारा कुनै पिन राजा बाँच् न सक् दनै । आफ् नो महाबलले कुनै पिन यो ा बाँच् न सक् दनै ।
17 घोडाचािहं िवजयको िन म्त झटुो आसा हो । त्यसको महान ्बल भए पिन त् यसले बचाउन सक्दनै । 18 हरे, परम भकुो
आखँा उहाँको भय मान् नहेरूमािथ र उहाँको करारको िवश् वस् ततामा आसा गनहरूमािथ रहन् छ । 19 ितनीहरूका जीवन मतृ्यबुाट
छु ाउन र अिनकालको समयमा ितनीहरूलाई जीिवत राख् नलाई । 20 हामी परम भकुो आसा गछ ं । उहाँ हा ो सहायता र
हा ो ढाल हुनहुुन्छ । 21 हा ा हृदयहरू उहाँमा आन न् दत हुन् छन,् िकनिक उहाँको पिव नाउमँा हामी भरोसा गछ ं । 22 हे
परम भ,ु हामीले आफ् नो आसा तपाईंमा राख् दा, तपाईंको करारको िवश् वस् तता हामीसगँ रहोस ्।

34
1 हरबखत म परम भकुो शसंा गनछु, उहाँको शसंा सधैं मरेो मखुमा हुनछे । 2म परम भकुो शसंा गनछु । िथचोिमचोमा

परेकाहरूले सनुनू ् र आन न् दत होऊन ्। 3 मसगँै परम भकुो शसंा गर, हामी एकसाथ िमलरे उहाँको नाउलँाई उच् च पारौं ।
4 मलैे रम भकुो खोजी गरें र उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो, र मरेा सबै डरमािथ उहाँले मलाई िवजय िदनभुयो । 5 उहाँलाई
हेन्हरू उज् ज्वल हुन्छन ्र ितनीहरू महुार ल ज् जत हुदँनै । 6यो िथचोिमचोमा परेको मािनसले पकुारा गर् यो र परम भलुे त्यसको
पकुारा सनु् नभुयो, र त्यसका सबै दःुखबाट त् यसलाई बचाउनभुयो । 7 परम भकुा दतूहरूले उहाँको भय मान् नहेरूका चारैितर
छाउनी बनाउछँन ् र ितनीहरूलाई बचाउछँन ् । 8 परम भु असल हुनहुुन्छ भन् ने कुरा जाँच र हरे । उहाँमा शरण लने मािनस
धन्यको हो । 9 ए परम भकुा पिव मािनस हो, उहाँको भय मान । उहाँको भय मान् नहेरूलाई कुनै कुराको खाँचो हुदँनै ।
10 जवान िसहंहरूलाई किहलकेाहीं खानाकुरा खाँचो पछर् र भोकाउँछन,् तर परम भकुो खोजी गनहरूलाई कुनै असल कुरा
खाँचो हुदँनै । 11 ए छोराहरू हो, आओ, मरेो कुरा सनु । ितमीहरूलाई म परम भकुो भय मान् न िसकाउनछुे । 12 जीवन चाहने
र असल कुरा हनेर्लाई धरैे िदन मन पराउने मािनस कस् तो हुन् छ? 13 त् यसो हो भन,े आफ्नो िज ोलाई खराबीदे ख र आफ्ना
ओठहरूलाई झटु बोल्नदे ख जोगाओ । 14खराबीबाट फकर् र असल गर । शा न् त खोज र त् यसको पिछ लाग । 15 परम भकुो
द ृ ष् ट धम हरूमा हुन्छन ्र उहाँका कानहरू ितनीहरूका पकुारमा हुन्छन ्। 16खराबी गनहरूका सम्झना पथृ्वीबाट मटेाउनलाई
परम भकुो महुार ितनीहरूका िवरु मा हुन्छ । 17धम हरूले पकुारा गछर्न,् र परम भलुे सनु् नहुुन्छ र ितनीहरूका सबै कष् टबाट
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनहुुन्छ । 18 परम भु तोिडएको हृदय भएकाहरूका निजक हुनहुुन्छ र आत्मामा चणूर् भएकाहरूलाई
उहाँले बचाउनहुुन्छ । 19 धम हरूको कष् टहरू धरैे हुन्छन,् तर ित सबबैाट परम भलुे ितनीहरूलाई छुटकारा िदनहुुन्छ ।
20 त्यसका सबै हाडलाई उहाँले सरुिक्षत राख् नहुुन्छ, ितमध् ये एउटा पिन भाँिचनछैेन । 21 खराबीले दषु् टलाई मान छ ।
धम लाई घणृा गन दोिष ठह रने छ । 22 परम भलुे आफ्ना सवेकहरूका जीवनलाई बचाउनहुुनछे । उहाँमा शरण न लनहेरू
कसलैाई पिन दोषी ठहराइनछैेन ।

35
1 हे परम भ,ु मरेो िवरु मा काम गनहरूका िवरु मा काम गन ुर्होस ् । मरेो िवरु मा य ु गनहरूका िवरु मा य ु गन ुर्होस ् ।

2 तपाईंको साना ढाल र ठुला ढाल लनहुोस।् उठ्नहुोस ् र मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 3 मलाई खदे् नहेरूका िवरु मा तपाईंको
भाला र बन् चरो योग गन ुर्होस ् । मरेो ाणलाई भन् नहुोस, “म नै तरेो उ ार हु ँ ।” 4 मरेो ज्याल लन खोज् नहेरू लज िजत र
अपमािनत होऊन ्। मरेो हािन गनर् योजना रच् नहेरू पिछ हटनू ्र व् याकुल होऊन ्। 5 परम भकुा दतूले ितनीहरूलाई लखटे्दा
ितनीहरू हावाको साम ु भसुझैं होऊन ् । 6 परम भकुा दतूले ितनीहरूलाई खदे् दा ितनीहरूका मागर् अधँ्यारो र िचप् लो होस ् ।
7 िवनाकारण ितनीहरूले मरेो िन म्त जाल थाप्छन ्। िवनाकारण ितनीहरूले मरेो जीवनको िन म्त खल्डो खन्छन ्। 8 िवनाशले
ितनीहरूलाई अचानक ाकुल बनाओस ् । ितनीहरूले थापकेो जालले ितनीहरूलाई नै समातोस ् । ितनीहरूको िवनाशको
िन म्त त् यसमा ितनीहरू नै फसनू ्। 9 तर म परम भमुा आन न्दत हुनछुे र उहाँको उ ारमा रमाउनछुे । 10 मरेा सबै हाडहरूले
भन् नछेन,् “हे परम भ,ु तपाईंझैं को छ, जसले िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई ितनीहरू भन् दा अित ब लयाहरूबाट, र ग रब तथा
द र हरूलाई ितनीहरूलाई लटु्न खोज्नहेरूबाट बचाउनहुुन् छ?” 11अधम साक्षीहरू खडा हुन्छन ्। ितनीहरू मलाई झटुो दोष
लगाउँछन ्। 12 ितनीहरूले मलाई भलाइको स ा खराबी गछर्न ्। म दःुखी छु । 13 तर ितनीहरू िबरामी हुदँा, मलैे भाङ् ा लगाएँ
। मरेो िशर छातीमा िनहुर् याएर मलैे ितनीहरूको िन म्त उपवास बसें । 14 मरेो आफ्नै भाइलाई झैं मलै े शोक गरें । मरेी आमाको
िन म्त झैं मलैे िवलाप गरें । 15 तर जब मलैे ठेस खाएँ, तब ितनीहरू खसुी भए र एकसाथ भलेा भए । ितनीहरू मरेो िवरु मा
एकसाथ भलेा भए र ितनीहरूले मलाई छक् क पारे । ितनीहरूले मलाई िनरन्तर हप् काए । 16कि पिन आदर नगरी ितनीहरूले
मरेो िगल् ला गरे । ितनीहरूले ोधमा ममािथ आफ् ना दाँत िकटे । 17 हे परम भ,ु किहलसेम्म तपाईं हने ुर्हुन्छ? ितनीहरूका
िवनाशपणूर् आ मणबाट मरेो ाणलाई, र िसहंहरूबाट मरेो जीवनलाई बचाउनहुोस ्। 18 तब ठुलो सभामा म तपाईंलाई धन्यवाद
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िदनछुे । धरैे जना मािनसका माझमा म तपाईंको शसंा गनछु । 19 मरेा छली श हुरूलाई ममािथ आन न् दत हुन निदनहुोस ्
। ितनीहरूका दषु् ट योजनाहरू परुा गनर् ितनीहरूलाई निदनहुोस ् । 20 िकनिक ितनीहरूले शा न्तको कुरा गदनन ् । तर हा ो
दशेमा शा न्तमा बसकेाहरूका िवरु मा ितनीहरू छलपणूर् कुरा गछर्न ्। 21 मरेो िवरु मा ितनीहरूले आफ् ना मखु चौडा खोल् छन ्
। ितनीहरूले भन,े “आहा, आहा, हा ा आखँाले दखेकेा छन ्।” 22 हे परम भ,ु तपाईंले यो दखे् नभुएको छ, चपू नलाग् नहुोस ्
। हे परम भ,ु मबाट टाढा नहुनहुोस ्। 23 आफैलाई जाग् नहुोस ्र मरेो रक्षा गनर् जाग् नहुोस ्। हे मरेो परमशे् वर, मरेा भ,ु मरेो रक्षा
गन ुर्होस ्। 24 हे परम भु मरेा परमशे् वर, तपाईंको धािमर्कताको कारणले मरेो रक्षा गन ुर्होस ्। ितनीहरूलाई ममािथ आन न् दत हुन
निदनहुोस ्। 25 ितनीहरूले आफ् नो हृदयमा यसो नभननू,् “आहा, हामीले जे इच् छा गर् यौं सो पाएका छौं ।” ितनीहरूले यसो
नभननू,् “हामीले त्यसलाई िनलकेा छौं ।” 26 मरेो कष् टमा आन न् दत हुनहेरू ल ज् जत होऊन ्र ितनीहरू व् याकुल होऊन ्।
ममािथ आफैलाई उच् च पानहरू लाज र अनादरले ढािकन परोस ् । 27 मरेो िनद षताको इच्छा गनहरू आनन्दले कराऊन ् र
खसुी होऊन ् । ितनीहरूले िनरन् तर यसो भननू,् “परम भकुो शसंा होस,् जो आफ्नो सवेकको भलो हुदँा खसुी हुनहुुन्छ ।”
28 तब म तपाईंको न्यायको बारेमा भन् नछुे र सारा िदन तपाईंकै शसंा गनछु ।
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1 खराब मािनसले आफ्नो हृदयिभ आफ्नो अपराधको बारेमा बोल्छ, त् यसका आखँामा परमशे् वरको भय नै हुदँनै ।

2 िकनिक त्यसको पाप थाहा हुनछैेन र घिृणत हुनछैेन भनी सोचरे त्यसले आफैलाई सान्त्वना िदन्छ । 3 त्यसका शब्दहरू
पापी र छली छन ्। त्यसले ब ु मान हुने र असल गन इच् छा गदन । 4 त्यो ओ ानमा प ल्टंदा, त्यसले पाप गन उपायहरूका
योजना बनाउछँ । त्यो दषु् ट मागर्ितर लाग्छ । त्यसले खराबीलाई इन्कार गदन । 5 हे परम भ,ु तपाईंको करारको िवश् वस्तता
आकाशसम्म नै पगु्छ । तपाईंको िनष् ठा बादलसम्म पगु्छ । 6 तपाईंको धािमर्कता परमशे् वरको पवर्तजस् तो छ । तपाईंका न्यायहरू
गिहरा सागरजस्ता छन ्। हे परम भ,ु तपाईंले मानवजाित र पशहुरू दवुकैो सरुक्षा गन ुर्हुन्छ । 7 हे परमशे् वर, तपाईंको करारको
िवश् वस्तता कित मलू्यवान छ ! तपाईंको पखटेाहरूका छायामिुन मानवजाितले शरण लन्छ । 8 तपाईंको म न् दरको शस् ततामा
ितनीहरूले भोज गछर्न ्तपाईंको खसुीको नदीबाट तपाईंले ितनीहरूलाई िपउन िदनहुुन्छ । 9 िकनिक तपाईंसगँ जीवनको मलू
छ । तपाईंको ज्योितमा हामीले काश दखे् नछेौं । 10 तपाईंलाई िचन् नहेरूलाई तपाईंको करारको िवश् वस्तता, र हृदय सोझो
हुनहेरूलाई तपाईंको रक्षा पणूर् रूपले फैलाउनहुोस ्। 11 अहङ्कारी मािनसको पाइला मरेो निजक आउन निदनहुोस ्। दषु् टका
हातले मलाई खदे् न निदनहुोस ्। 12 त्यहाँ खराबी गनहरू ढलकेा छन ्। ितनीहरूलाई पछा रएको छ र उठ्न सक् दनैन ्।
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1 खराबी गनहरूको कारण झक नमान । अधािमर्क िकिसमले काम गनहरूका इष्यार् नगर । 2 िकनिक घाँसझैं ितनीहरू

चाँडै नै सकेुर जानछेन ्र ह रया िबरुवाहरूझैं ओइलाएर जानछेन ्। 3 परम भमुा भरोसा राख र जे असल छ सो गर । दशेमा
बसोवास गर र िवश् वस् ततामा उपभोग गर । 4 परम भमुा आफूलाई खसुी बनाऊ र उहाँले ित ो हृदयका इच्छाहरू परुा गन ुर्हुनछे
। 5 आफ्ना मागर्हरू परम भलुाई दऊे । उहाँमा भरोसा गर र उहाँले ित ो िन म् त काम गन ुर्हुनछे । 6 उहाँले ित ो न्याय िदनको
उज्यालोझैं र ित ो िनद षता मध्यिदनझैं कट गन ुर्हुनछे । 7 परम भकुो साम ु मौन बस र धयैर्पवूर्क उहाँको आसा गर । आफूले
गरेका कुरामा कोही सफल हुदँा वा त्यसले दषु् ट ष न् हरू बनाउदँा ोिधत नहोऊ । 8 ोिधत नहोऊ र िनराश नहोऊ ।
िचन्ता नगर । यसले समस् यामा मा पाछर् । 9 दषु् ट काम गनहरूलाई बिहकृत हुनछेन,् तर परम भकुो आसा गनहरूले दशेको
उ रािधकार गनछन ्। 10 केही क्षणमा नै दषु् ट मािनस लोप हुनछेन ्। ितमीले त्यसको ठाउँमा हनेछौ तर त्यो गइसकेको हुनछे
। 11 तर न हरूले दशेको उ रािधकार गनछन ्र ठुलो सम ृ मा खसुी हुनछेन ्। 12 दषु् ट मािनसले धम को िवरु मा ष न्
गछर् र त्यसले उनको िवरु दा ा िकट्छ । 13 परम भु त् योमािथ हाँस् नहुुनछे, िकनिक त्यसको िदन आइरहकेो उहाँले दखे् नहुुन्छ
। 14 िथचोिमचोमा परेका र द र हरूलाई ढाल्न, सोझाहरूलाई मानर् दषु् टहरूले आफ् ना तरवारहरू थतुकेा छन ्र आफ् ना धनमुा
ताँदो चढाएका छन ्। 15 ितनीहरूका तरवारहरूले ितनीहरूका आफ् नै हृदयहरू छेड्नछेन ्र ितनीहरूका धनहुरू भाँिचनछेन ्।
16 धरैे जना दषु् ट मािनसहरूका शस् तताभन्दा धम सगँ भएको थोरै नै असल हो । 17 िकनिक दषु् ट मािनसहरूका पाखरुाहरू
भाँिचनछेन,् तर परम भलुे धम मािनसहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ । 18 परम भलुे नोष्खोटमािथ िदनिदनै हेन् ुर्हुन्छ र ितनीहरू
उ रािधकार सदाको िन म्त हुनछे । 19समय खराब हुदँा ितनीहरू ल ज् जत हुनछैेनन ्। जब अिनकाल आउँछ, तब ितनीहरूिसत
शस् त खानकुेरा हुनछे । 20 तर दषु् ट मािनसहरू नष् ट हुनछेन ्। परम भकुा श हुरू खकर् हरूका गौरवजस्ता हुनछेन ्। ितनीहरू

भष् म हुनछेन ् र धवूाँमा हराउनछेन ् । 21 दषु् ट मािनसहरूले ऋण लन्छन ् तर ितदनन,् तर धम व् य क् त उदार हुन्छ र िदन्छ
। 22 परमशे् वरले आिशष ्  िदनभुएकाहरूले दशेको उ रािधकार पाउनछेन ् । उहाँ ारा सराप पाएकाहरू बिहष् कृत हुनछेन ् ।
23 परम भु ारा नै मािनसकको कदमहरू स्थािपत हुन्छ, त् यो मािनस जसको चाल परमशे् वरको द ृ ष् टमा शसंिनय हुन्छ ।
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24 त् यसले ठेस खान् छ, तापिन त्यो ढल्नछैेन, िकनिक परम भलुे त्यसलाई आफ्नो बाहु लले समात् नहुुन् छ । 25 म जवान िथएँ
र अिहले व ृ भएको छु । धम व् य क् त त्यािगएको वा त् यसको छोराछोरीले रोटीको िन म्त मागकेो मलैे किहल्यै दखेकेो छैन
। 26 िदनभ र नै अन ु ही हुन्छ र पैंचो िदन्छ अिन त् यसका छोराछोरीले आिशष ्पाउछँन ्। 27 खराबीबाट फकर् र जे असल
छ सो गर । तब ितमी सदासवर्दा सरुिक्षत हुनछेौ । 28 िकनिक परम भलुे न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ र उहाँका िवश् वासयोग्य
अनयुायीहरूलाई त्याग् नहुुन् न । ितनीहरू सधैं सरुिक्षत रा खन्छन,् तर दषु् टका सन्तानहरू बिहष्कृत हुनछेन ्। 29 धम ले दशेको
उ रािधकार गनछन ्र त् यहाँ सदासवर्दा बास गनछन ्। 30 धम व् य क् तको मखुले ब ु को कुरा बोल्छ र न्याय व ृ गछर् ।
31 आफ् नो परमशे् वरको वस्था त्यसको हृदयमा हुन्छ । त्यसका खु ाहरू िचप्लदँनैन ्। 32 दषु् ट व् य क् तले धम व् य क् तलाई
हेछ्र् र ितनलाई मानर् खोज्छ । 33 परम भलुे त्यसलाई दषु् ट व् य क् तको हातमा छोड् नहुुन् न वा त्यसको न्याय हुदँा त्यसलाई दोषी
ठहराउनहुुन् न । 34 परम भकुो आसा गर र उहाँको मागर् कायम राख, अिन उहाँले दशे अिधकार गनर् ितमीलाई उठाउनहुुनछे ।
दषु् टहरू बिहष् कृत भएको ितमीले दखे् नछेौ । 35 दषु् ट र डरलाग् दा क् त आफ्नो माटोमा ह रयो रूखझैं फै लएको मलैे दखेकेो
छु । 36 तर जब म फे र त्यो बाटो जाँदा, त्यो त्यहाँ िथएन । मलैे त्यसलाई खोजें तर त्यसलाई भे ाउन सिकएन । 37 इमान् दार
मािनसलाई हरे र सझोलाई ध्यान दऊे । िमलापको मािनसको िन म्त असल भिवष्य छ । 38 पापीहरू पणूर् रूपमा नष् ट हुनछेन ्
। दषु् ट मािनसको भिवष्य नष् ट हुनछे । 39 धम को उ ार परम भबुाट आउँछ । कष् टको समयहरूमा उहाँले ितनीहरूलाई
रक्षा गन ुर्हुन्छ । 40 परम भलुे ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ र बचाउनहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई खराब मािनसहरूबाट
छटाउनहुुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउनहुुन्छ िकनभने ितनीहरूले उहाँमा शरण लएका छन ्।

38
1 हे परम भ,ु तपाईंको रसमा मलाई नहप् काउनहुोस ् । तपाईंको ोधमा मलाई दण्ड निदनहुोस ् । 2 िकनिक तपाईंका

काँडहरूले मलाई छेड्छन ्र तपाईंका हातले मलाई भइँुमा पछाछर् । 3 तपाईंको रसको कारणले मरेो सम् पणूर् शरीर िबरामी छ
। मरेो पापको कारणले मरेा हाडहरू स्वस्थ्य छैनन ् । 4 िकनिक मरेा अधमर्हरूले मलाई ाकुल बनाउछन ्। ती मरेो िन म्त
ज् यादै ग ौं भारी हुन ् । 5 मरेा मखूर्तापणू र् पापहरूका कारणले मरेा घाउहरू सडकेा र दगुर् न्धत भएका छन ् । 6 म कुि न् छु र
हरेक िदन अपमािनत हुन्छु । म िदनभ र िवलाप ग ररहन् छु । 7 िकनिक जलनले मलाई भरेको छ । मरेो शरीर स्वस्थ्य छैन
। 8 म स्तब्ध र पणूर् रूपमा चणूर् छु । मरेो हृदयको वदेनाको कारणले म ससु् केरा हाल् छु । 9 हे परम भ,ु मरेो हृदयको िभ ी
चाहानलाई तपाईंले बझु् नहुुन्छ र मरेा ससु् केराहरू तपाईंबाट लकुाइएका छैनन ्। 10 मरेो मटुु ध ड्कन्छ, मरेो बल घट्छ र मरेा
आखँा धिमला हुन्छन ्। 11 मरेो अवस्थाको कारणले मरेा िम हरू र साथीहरूले मलाई त्याग्छन ्। मरेा िछमकेीहरू टाढै खडा
हुन्छन ् । 12 मरेो ज्यान लन खोज् नहेरूले मरेो िन म्त पासो थाप्छन ् । मरेो हािन गनर् खोज् नहेरूले िवनाशकारी कुरा गछर्न ् र
िदनभ र छलपणूर् शब्दहरू भन्छन ् । 13 तर म बिहरो मािनसजस्तो भएको छु र केही स ु न् दन । म ग ुगँो मािनसजस् तो भएको
छु जसले केही भन् दनै । 14 म त् यो मािनसजस् तो भएको छु, जसले सनु् दनै, अिन जवाफ फकार्उँदनै । 15 हे परम भ,ु िनश् चय
न,ै म तपाईंको आसा गछुर् । हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाईंले जवाफ िदनहुुनछे । 16 म यसो भन्छु तािक मरेा श हुरूले मरेो
िगल्ला नगरून ्। मरेो ख ु ा िचप्लयो भन,े ितनीहरूले मलाई डरलाग्दो कुराहरू गनछन ्। 17 िकन मलैे ठेस खान लागकेो छु र
म िनरन् तर पीडामा छु । 18 म आफ् नो दोष स्वीकार गछुर् । मरेा पापको बारेमा म िच न्तत छु । 19 तर मरेा श हुरू असखं्या
छन ् । मलाई गलत िकिसमले घणृा गनहरू धरैे जना छन ् । 20 ितनीहरूले मलाई असलको स ा खराबी गछर्न ् । जे असल
छ सो कुराको पिछ म लागे तापिन, ितनीहरूले ममािथ दोष थपुाछर्न ्। 21 हे परम भ,ु मलाई नत्याग् नहुोस ्। हे मरेा परमशे् वर,
मबाट टाढा नहुनहुोस ्। 22 हे परम भ,ु मरेो उ ार, मलाई सहायता गनर् चाँडो आउनहुोस ्।
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1 मलैे िनणर्य गरें, “म जे भन्छु सो कुरामा म सावधान हुनछुे तािक मरेो िज ोले म पाप नगरुँ । खराब मािनसको उप स्थितमा

हुदँा म आफ् नो मखुलाई चपू राख् नछुे ।” 2 म शान् त बसें । कुनै असल कुरा भन् नलाई पिन मलैे आफ् नो मखु खो लन ँ र मरेो
दःुख झन ्बढी भयो । 3 मरेो हृदय तातो भयो । जब मलैे यी कुराका बारेमा िवचार गरें, तब त् यो आगोझैं बल्यो । तब अन्तमा
मलैे बोलें । 4 “हे परम भ,ु मरेो जीवनको अन्त किहले हुन्छ र मरेो समय किहलसेम् म छ सो मलाई जान् न िदनहुोस ्। म कित
क्षिणक छु भनी मलाई दखेाउनहुोस ् । 5 हने ुर्होस,् तपाईंले मरेो समय मरेो हातको िब ाभ रको मा बनाउनभुएको छ र मरेो
जीवनकाल तपाईंको साम ु केही पिन होइन । िनश् चय न,ै हरेक मािनस एक सास मा हो । सलेा 6 िनश् चय नै हरेक मािनस
छाया झैं िहडं् डुल गछर् । िनश् चय नै हरेक व् य क् त धन थपुानर् हतार गछर्, तापिन ित कसले पाउनछे भनी ितनीहरू जान्दनैन ्
। 7 हे परम भ,ु म के प खर्रहकेो छु? मरेो एक मा आसा तपाईं हुनहुुन्छ । 8 मरेा पापहरूबाट मलाई बचाउनहुोस ् । मलाई
मखूर्हरूको िनन्दा नबाउनहुोस ्। 9 म शान् त छु र मरेो मखु खोल्न स क्दन,ँ िकनभने त् यो गन तपाईं नै हुनहुुन्छ । 10 मलाई चोट
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िदन छोड्नहुोस ्। तपाईंको हातको मकु् काले म िवह् वल भएको छु । 11 जब तपाईंले मािनसहरूलाई पापको िन म्त अनशुासन
गन ुर्हुन्छ, तब ितनीहरूले इच्छा गन कुरालाई तपाईंले कीराले झैं नष् ट पान ुर्हुन्छ । िनश् चय नै सबै मािनसहरू बाफबाहके केही
पिन होइन । सलेा 12 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ् र मरेो कुरामा ध् यान िदनहुोस ् । मरेो रोदन सनु् नहुोस ् । मरेो कुरामा
बिहरो नहुनहुोस,् िकनिक तपाईंसगँ म िवदशेीजस्त,ै मरेा सबै पखुार्जस्तै एक जना शरणाथ हु ँ । 13 मबाट तपाईंको हरेाइलाई
हटाउनहुोस ्तािक म मनर्अिघ म फे र मसुकु् क हाँस् न सकौं।

40
1धयैर् भएर मलैे परम भमुा आसा गरें । उहाँले मलाई हने ुर्भयो र मरेो पकुारा सनु् नभुयो । 2उहाँले मलाई डरलाग् दो खाडलबाट,

दलदले िहलोबाट िनकाल्नभुयो र उहाँले मरेा ख ु ाहरूलाई च ानमािथ बसाल्नभुयो र मरेा पाइलाहरूलाई सरुिक्षत बनाउनभुयो ।
3उहाँले मरेो मखुमा एउटा नयाँ गीत हा लिदनभुयो । परमशे् वरको शसंा होस ।् धरैे जनाले यो दखे् नछेन,् र उहाँको आदर गनछन ्
र परम भमुा भरोसा गनछन ् । 4 परम भलुाई आफ्नो भरोसा बनाउने र घमण्डीहरू वा उहाँबाट झटुितर लाग् नहेरूलाई आदर
नगन मािनस धन्यको हो । 5 हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाईंले गन ुर्भएका अचम् मका कामहरू धरैे छन ्र हा ो बारेमा भएका
तपाईंका िवचारहरू गन् न सिकंदनैन ् । मलैे ितनीहरूका बारेमा घोषणा गरें र बताएँ भन,े ितनीहरू गन् न सक् नभेन्दा धरैे हुन् छन ्
। 6 ब लदान वा भे टमा तपाईं खसुी हुनहुुन् न, तर तपाईंले मरेा कानहरू खोल्नभुएको छ । तपाईंले होमब ल वा पापब लको
इच् छा गन ुर्भएको छैन । 7 तब मलैे भनें, “हने ुर्होस,् म आएको छु । लखेकेो चमर्प मा मरेो बारेमा यस् तो ले खएको छ । 8 हे मरेो
परमशे् वर, तपाईंको इच्छा परुा गनर् म खसुी हुन्छु । तपाईंको वस्था मरेो हृदयमा छन ्। 9 ठुलो सभामा तपाईंको धािमर्कताको
ससुमाचार मलैे घोषणा गरेको छु । हे परम भ,ु यसो गनर्बाट मरेा ओठहरू रोिकएका छैनन ्भनी तपाईं जान् नहुुन्छ । 10 आफ् नो
हृदयमा तपाईंको धािमर्कता मलैे लकुाएको छैन । तपाईंको िवश् वस् तता र तपाईंको उ ारलाई मलैे घोषणा गरेको छु । ठुलो
सभाबाट तपाईंको करारको िवश् वस् तता वा तपाईंको भरोसालाई मलैे लकुाएको छैन । 11 हे परम भ,ु मबाट तपाईंका दयाका
कामहरू नहटाउनहुोस ्। तपाईंको करारको िवश् वस् तता वा तपाईंको भरोसाले मलाई सदासवर्दा सरुिक्षत राखोस ्। 12अनिगन् ती
कष् टहरूले मलाई घछेर्न ्। मरेा अधमर्हरूले मलाई गाँजकेा छन,् तािक म फे र कुनै कुरा हनेर् सक्षम छैन ँ । ितनीहरू मरेा िशरका
कपालभन्दा धरैे छन ्र मरेो हृदय मलाई िनरास पारेको छ । 13 हे परम भ,ु मलाई बचाउन खसुी हुनहुोस ्। हे परम भ,ु मलाई
मदत गनर् चाँडो गन ुर्होस ् । 14 मरेो ज्यान लन मलाई खदे् नहेरू ल ज् जत होऊन ् र पणू र् रूपमा िनराश होऊन ् । मलाई चोट
परु् याउन खसुी हुनहेरू, ितनीहरू फकर जाऊन ्र अनादरमा परून ्। 15 मलाई, “आहा, आहा!” भन् नहेरू, ितनीहरू आफ् नो
लाजको कारणले चिकत होऊन ्। 16 तर तपाईंको खोजी गनहरू सबै जना आन न् दत होऊन ्र खसुी होऊन ्। तपाईंको उ ारलाई
मे गन हरेकले िनरन्तर यसो भनोस,् “परम भकुो शसंा होस ् ।” 17 म गरीब र द र छु । तापिन परम भलुे मरेो बारेमा

सोच्नहुुन्छ । तपाईं मरेो सहायता हुनहुुन्छ र तपाईं मलाई बचाउन आउनहुुन्छ । हे परमशे् वर, िढला नगन ुर्होस ्।

41
1 कमजोरहरूलाई वास् ता गन मािनस धन्यको हो । कष् टको िदनमा परम भलुे त्यसलाई बचाउनहुुनछे । 2 परम भलुे

त्यसलाई सरुिक्षत राख् नहुुनछे र त्यसलाई जीिवत राख् नहुुनछे, र त्यो पथृ्वीमा आिशिषत ्हुनछे । परम भलुे त्यसका श हुरूका
हातमा त्यसलाई िदनहुुनछैेन । 3 कष् टको शयै्यामा परम भलुे त्यसलाई सहायता गन ुर्हुनछे । तपाईंले त्यसको िबरामीको
शयै्यालाई आरोग्यताको शयै्या बनाउनहुुनछे । 4 मलैे भनें , “हे परम भ,ु ममािथ दया गन ुर्होस ्। मलाई िनको पान ुर्होस ्िकनिक
मलैे तपाईंको िवरु मा पाप गरेको छु ।” 5 मरेा श हुरूले मरेो िवरु मा यसो भनरे खराबी बोल्छन,्”त्यो किहले मलार् र त्यसको
नाउँ नष् ट होला?” 6 मरेो श ु मलाई हनेर् आउँछ भन,े त्यसले व् यथर् कुराहरू गछर् । त्यसको हृदयले आफ् नो िन म् त मरेो िवपि
बटुल्छ । त्यो मबाट टाढा जाँदा, यसबारे त्यसले अरूलाई भन् छ । 7 मलाई घणृा गनहरू सबै एकसाथ िमलरे मरेो िवरु मा
कानखेसुी गछर्न ् । मरेो िवरु ितनीहरूले मलाई चोट परु् याउने आसा गछर्न ् । 8 ितनीहरू भन्छन,् “खराब रोगले त्यसलाई
िसिकस् त पारेको छ । त्यो ओ ान थला परेको छ । त्यो फे र उठ्नछैेन ।” 9 वास्तवमा, मरेो रोटी खाएको मरेो आफ्नो घिन
िम जसमा मलैे भरोसा गरें, त्यसलैे मरेो िवरु मा आफ् नो लात उठाएको छ । 10 तर हे परम भ,ु तपाईंले ममािथ दया गन ुर्होस ्
र मलाई उठाउनहुोस ् तािक मलैे ितनीहरूलाई बदला लन सकँू । 11 तपाईं मसगँ खसुी हुनहुुन् छ भनी यसै ारा म जान् नछुे,
िकनिक मरेो श लुे मलाई िजत् दनै । 12 मरेो बारेमा, मरेो इमान् दारीतामा तपाईंले मलाई सहायता गन ुर्हुनछे र मलाई सधैंभ र
तपाईंकै साम ु राख् नहुुनछे । 13 अनन् तदे ख अनन् तसम् म नै परम भु इ ाएलका परमशे् वरको शसंा होस ्। आमने र आमने ।

42
1 जसरी ह रणले खोलाको पानीको तषृ्णा गछर्, त्यसरी न,ै हे परमशे् वर, म तपाईंको तषृ्णा गछुर् । 2 परमशे् वरको, जीिवत

परमशे् वरको तषृ्णा म गछुर्, म किहले आऊँ र परमशे् वरको साम ु दखेा परू? 3 िदनरात मरेा आशँ ु मरेो खानकुेरा भएका छन,्
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मरेा श हुरूले मलाई सधैं यसो भन् छन,् “तरेो परमशे् वर खोइ कहाँ छन?्” 4 मरेो ाण खन्याउदँा यी कुराहरू मनमा म याद
गछुर्ः कसरी म िभडसगँ गएँ, अिन उत्सव मनाउने धरैे जनाको िभडसगँ आनन्द र शसंाको सोरसगँै परमशे् वरको म न् दरमा
ितनीहरूलाई डोर् याएँ । 5 ए मरेो ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै त ँ िकन उदाश हुन्छस?् परमशे् वरमा आसा राख,् िकनिक
म फे र पिन उहाँको शसंा गनछु जो मरेो उ ार हुनहुुन्छ । 6 हे मरेो परमशे् वर, मरेो ाण मिभ ै िनराश भएको छ, यसकारण
यदर्नको भिूमबाट, हमे नका ितन टाकुराबाट र िमसारको डाँडाबाट तपाईंलाई सम्झन्छु । 7 तपाईंका झरनाहरूका हल् लामा
सागरले सागरलाई बोलाउँछ । तपाईंका सबै छाल र तरङ्गहरू ममािथ गएका छन ् । 8 तापिन परम भलुे िदनको समयमा
आफ् नो करारको िवश् वस् ततालाई आज्ञा गन ुर्हुनछे । उहाँको गीत, मरेो जीवनको परमशे् वरमा गरेको ाथर्ना रातमा मसगँ हुनछे
। 9 परमशे् वर, मरेा च ानलाई म भन् नछुे, “तपाईंले मलाई िकन िबसर्नभुएको छ? श लुे िथचकेो कारणले मलैे िकन शोक
गन ुर्पन?” 10 मरेा हाडहरूमा तरवार परेझैं, मरेा श हुरूले मलाई हप् काउछँन,् ितनीहरू सधैं मलाई यसो भन्छन,् “तरेो परमशे् वर
खोइ कहाँ छन?्” 11 ए मरेो ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै त ँ िकन उदाश हुन्छस?् परमशे् वरमा आसा राख,् िकनिक
म फे र पिन उहाँको शसंा गनछु जो मरेो उ ार र मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ ।

43
1 हे परमशे् वर, मलाई न्याय िदनहुोस ् र अधम जाितको िवरु मा मरेो पक्षमा बोल् नहुोस ् । 2 िकनिक तपाईं मरेो बलको

परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंले मलाई िकन ितरस् कार गन ुर्भएको छ? मरेो श कुो अत् याचारको कारणले मलैे िकन िवलाप गद
िहडं्नपुछर्? 3 ओहो, तपाईंको काश र तपाईंको सत्यता पठाउनहुोस ् । ितनीहरूले मलाई डोर् याऊन ् । ितनीहरूले मलाई
तपाईंको पिव पहाड र तपाईंको वासस्थानमा ल्याऊन ् । 4 तब परमशे् वरको वदेीमा, मरेो अपार आनन्दमा म परमशे् वरकहाँ
जानछुे । हे परमशे् वर, मरेो परमशे् वर, वीणा बजाउदँै म तपाईंको शसंा गनछु । 5 ए मरेो ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै
त ँ िकन उदाश हुन्छस?् परमशे् वरमा आसा राख,् िकनिक म फे र पिन उहाँको शसंा गनछु जो मरेो उ ार र मरेो परमशे् वर
हुनहुुन्छ ।

44
1 हे परमशे् वर, हामीले हा ो कानले सनुकेा छौं, हा ा पखुार्हरूका समयमा, ाचीन िदनहरूमा जे काम तपाईंले गन ुर्भयो ित

ितनीहरूले हामीलाई भनकेा छन ् । 2 तपाईंले जाितहरूलाई आफ्नै हातले लखटे्नभुयो, तर तपाईंले हा ा मािनसहरूलाई
बसाल्नभुयो । तपाईंले मािनसहरूलाई कष् ट िदनभुयो तर तपाईंले दशेमा हा ा मािनसहरूलाई फैलाउनभुयो । 3 िकनिक
ितनीहरूले आफ् नो लािग दशे अिधकार गनर्लाई आफ्नै तरवारले ाप् त गरेनन,् न त ितनीहरूको आफ्नै पाखरुाले ितनीहरूलाई
बचाए । तर तपाईंको दािहने हात, तपाईंको पाखरुा र तपाईंको महुारको ज् योितले बचायो, िकनभने उनीहरू ित तपाईं कृपाल ु
हुनहुुन्थ्यो । 4 हे परमशे् वर, तपाईं मरेो राजा हुनहुुन्छ । याकूबको िन म्त िवजय िदनहुोस ् । 5 तपाईं ारा नै हामी आफ् ना
श हुरूलाई धकेल् नछेौं । हा ा िवरु खडा हुनहेरूलाई तपाईंको नाउँ ारा नै हामी कुल्चनछेौं । 6 िकनिक म आफ् नो धनमुा
भरोसा गनछैन,ँ न त मलाई मरेो तरवारले बचाउनछे । 7 तर हा ो श हरूबाट तपाईंले हामीलाई बाचउनभुएको छ र हामीलाई
घणृा गनहरूलाई लाजमा पान ुर्भएको छ । 8 िदनभ र हामीले परमशे् वरमा नै गवर् गरेका छौं र तपाईंको नाउलँाई नै हामी
सदासवर्दा धन्यवाद िदनछेौं । सलेा 9 तर अिहले तपाईंले हामीलाई फाल् नभुएको र हामीमािथ अनादर ल्याउनभुएको छ,
र हा ा फौजसगँ तपाईं जानहुुन् न । 10 तपाईंले हामीलाई श बुाट फकार्उनहुुन्छ । अिन हामीलाई घणृा गनहरूले आफ्नो
िन म्त लटू्न्छन ् । 11 तपाईंले हामीलाई मानर् लिगएका भडेाझैं बनाउनभुएको छ र हामीलाई जाितहरूका माझमा िततरिबतर
पान ुर्भएको छ । 12 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई िस ैंमा बचे् नभुएको छ, यसो गरेर तपाईंले आफ् नो सम्पि व ृ गन ुर्भएको
छैन । 13 तपाईंले हामीलाई हा ो िछमकेीहरूको हप् की बनाउननु् छ, हा ा व रप रकाहरूले िगल्ला र खसी गरे । 14 तपाईंले
हामीलाई जाितहरूका माझमा अपमान, मािनसहरूले घणृाले िशर हल्लाउने बनाउनहुुन्छ । 15 िदनभ र मे र अनादर मरेो साम ु
हुन् छ र मरेो महुारको लाजले मलाई ढाकेको छ, 16 हप् काउने र अपमान गन सोरको कारणल,े श हुरू र बदला लनहेरूको
कारणले । 17 यी सबै कुरा हामीमा हुन आएका छन ्। तापिन हामीले तपाईंलाई िबसका वा तपाईंको करारसगँ झटुो िकिसमले

वहार गरेका छैनौं । 18 हा ो हृदय बरा लएको छैन । हा ा कदमहरू तपाईको मागर्बाट भ ड् कएका छैनन ् । 19 तापिन
तपाईंले हामीलाई ग म् भर रूपले नष् ट पारेर स्यालहरूका ठाउँ बनाउनभुएको छ र हामीलाई मतृ्यकुो छायाले ढाक् नभुएको छ
। 20 हामीले आफ् नो परमशे् वरको नाउँ िबसका वा हा ा हातहरू िवदशेी दवेताहरूितर फैलाएका छौं भन,े 21 के परमशे् वर यो
कुरा खोजी गन ुर्हुन् नथ्यो र? िकनिक हृदयका गोप्यताहरू उहाँले जान् नहुुन्छ । 22 वस्तवमा, तपाईंकै खाितर हामी िदनभ र
मा रंदछैौं । मानर् लिगएका भडेाहरूझै हामी ठािनएका छौं । 23 हे परम भ,ु जाग् नहुोस,् तपाईं िकन सतु् नहुुन्छ? उठ्नहुोस,्
हामीलाई स्थायी रूपमा नफाल् नहुोस ् । 24 तपाईंले िकन आफ्नो महुार लकुाउनहुुन् छ र हा ा कष् ट र हा ा अत् याचारलाई
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िबसर्नहुुन्छ? 25 िकनिक हामी पग् लरे धलूोमा िमलकेा छौं । हा ा शरीरहरू भइँूमा टाँिसन्छन ्। 26 हा ो सहायताको िन म्त
उठ्नहुोस ्र आफ् नो करारको िवश् वस् तताको िन म् त हा ो उ ार गन ुर्होस ्।

45
1 असल िवषयले मरेो हृदय भ रएर पो खन्छ । राजाको बारेमा मलैे लखेकेा शब्दहरू म ठुलो सोरले पढ् नछुे । मरेो जी ो

तयार लखेको कलम हो । 2 मानवजाितका सन्तानभन्दा तपाईं सनु् दर हुनहुुन्छ । तपाईंका ओठहरूमा अन ु ह खन्याइन्छ ।
यसकारण परमशे् वरले तपाईंलाई सदाको िन म्त आिशष ्  िदनभुएको छ भनी हामी जान्दछौं । 3 हे सवर्श मान,् आफ् नो मिहमा
र ऐश् वयर्मा आफ्नो तरवार िभन ुर्होस ्। 4 िवश् वस् तता, न ता र धािमर्कताको कारणले आफ् नो ऐश् वयर्मा िवजयसाथ सवार हुनहुोस ्
। तपाईंको दािहने हातले तपाईंलाई डरलाग् दा कुराहरू िसकाउनछेन ् । 5 तपाईंका काँडहरू तीखा छन ् । मािनसहरू तपाईंको
मिुन ढल् छन ्। तपाईंका काँडहरू राजाका श हुरूका मटुुमा छन ्। 6 हे परमशे् वर, तपाईंको िसहंासन सदासवर्दाको िन म्त हो ।
न्यायको राजदण्ड तपाईंको राज्यको राजदण्ड हो । 7 तपाईंले धािमर्कतालाई मे र दषु् टतालाई घणृा गन ुर्भएको छ । यसकारण
तपाईंको परमशे् वरले तपाईंका िम हरूभन्दा धरैे खसुीको तलेले तपाईंलाई अिभषके गन ुर्भएको छ । 8 तपाईंका सबै पोशाकमा
मरूर्, एलवा र तजेपातको सगुन्ध हुन् छ । हस्ती-हाडका दरबारहरूबाट िनस्केका तारको बाजाका धनुले तपाईंलाई खसुी बनाएको
छ । 9 राजाकी छोरीहरू तपाईंका आदरिनय स् ीहरूका माझमा हुन् छन ्। तपाईंको दािहने हातितर ओपीरको सनु लगाएर रानी
खडा हु न् छन ् । 10 हे छोरी, सनु, िवचार गर र आफ्नो खान थाप । आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना बबुाको घरलाई िबसर् ।
11 यसरी राजाले ित ो सनु्दरको इच्छा गनछन ् । उहाँ ित ो मा लक हुनहुुन्छ । उहाँलाई आदर गर । 12 टुरोसकी छोरी
उपहारसिहत त्यहाँ हुनिेछन ्। मािनसहरूमध्यकेा धनीहरूले ित ो कृपा खोज् नछेन ्। 13 दरवारका छोरी स ै मिहिमत िछन ्।
ितनको पिहरन सनुले बनाइएको छ । 14 ब ु ेदार पोशाकमा ितनलाई राजाकहाँ लिगनछे । ितनको पिछ िहडं्ने कन्यहरूलाई
ितमीकहाँ ल्याइनछेन ्। 15 ितनीहरूलाई खसुी र रमाहटले डोर् याइनछेन ्। ितनीहरू राजाको दरबारिभ पस् नछेन ्। 16 तपाईंको
बबुाको स्थान तपाईंका छोराछोरीले लनछेन,् जसलाई तपाईंले सारा पथृ्वीमा राजकुमारहरू बनाउनहुुनछे । 17 म तपाईंको
नाउलँाई सबै पसु्ताले याद गन बनाउनछुे । यसकारण मािनसहरूले तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यावाद िदनछेन ्।

46
1 परमशे् वर हा ो शरणस्थान र बल, दःुखको समयमा तरुुन् तै पाउन सिकने मदत हुनहुुन्छ । 2 यसकारण, पथृ्वी ब द् लए

पिन, पवर्तहरू हल् लाएर समु को िपधंमा खसाइए पिन, हामी डराउनँछैेनौं । 3 त् यसको पानीहरू गजर उ ल्लए पिन र त्यसको
गजर्नले पवर्तहरू कामे पिन । सलेा 4 एउटा नदी छ जसका ावाहहरूले परमशे् वरको सहर अथार्त,् सव च् चले वास गन ुर्हुने
एउटा पिव ठाउँलाई हिषर्त तलु्याउछँ । 5 परमशे् वर त्यसको िबचमा हुनहुुन्छ । त् यो डग् नछैेन । परमशे् वरले त् यसलाई सहायता
गन ुर्हुनछे र उहाँले िबहानको िझसिमसमेा त् यसो गन ुर्हुनछे । 6 जाितहरू ु भए र राज्यहरू ह ल् लए । उहाँले आफ्नो सोर
उचाल् नभुयो र पथृ्वी प ग् लयो । 7 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ । याकूबका परमशे् वर हा ो शरण हुनहुुन्छ । सलेा
8 आओ, परम भकुो कामहरू, उहाँले पथृ्वीमा ल्याउनभुएको िवनाशलाई हरे । 9 उहाँले य ु हरूलाई पथृ्वीको अन्तसम्म बन् द
गराउनहुुन्छ । उहाँले धनहुरू भाँच् नहुुन् छ र भालाहरू काट्नहुुन् छ । उहाँले ढालहरूलाई जलाउनहुुन् छ । 10 शान् त होओ र म
नै परमशे् वर हु ँ भनी जान । जाितहरूका माझमा म उचा लनछुे । पथृ्वीमा म उचा लनछुे । 11 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ
हुनहुुन्छ । याकूबका परमशे् वर हा ो शरण हुनहुुन्छ । सलेा

47
1 ए सबै मािनसहरू हो, आफ् ना ताली बजाओ । िवजयको सोरले परमशे् वरको िन म् त कराओ । 2 िकनिक सव च् च परम भु

भययोग्य हुनहुुन्छ । सारा पथृ्वीका महान ्राजा उहाँ नै हुनहुुन्छ । 3 उहाँले मािनसहरूलाई हा ो अधीनमा र जाितहरूलाई हा ा
पाउमिुन पान ुर्हुन्छ । 4 उहाँले हा ा िन म् त हा ो उ रािधकार रोज् नहुुन् छ, याकूबको मिहमा जसलाई उहाँले मे गन ुर्हुन् छ । सलेा
5 परमशे् वर सोरसगँ,ै परम भु तरुहीको सोरसगँै मािथ जानभुएको छ 6 परमशे् वर शसंा गाओ, शसंा गाओ । हा ा राजाको
िन म् त शसंा गाओ, शसंा गाओ । 7 िकन परमशे् वर सारा पथृ्वीमा राजा हुनहुुन्छ । समझले शसंा गाओ । 8 परमशे् वरले
जाितहरूमा राज् य गन ुर्हुन्छ । परमशे् वर आफ् नो पिव िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ । 9 मािनसहरूका शासकहरू अ ाहामका
परमशे् वरका मानिसहरूकहाँ एकसाथ भलेा भएका छन,् िकनिक पथृ्वीको ढाल परमशे् वरकै हो । उहाँ अित उच् च हुनहुुन्छ ।

48
1 परम भु महान ् हुनहुुन्छ र हा ा परमशे् वरको सहर उहाँको पिव पवर्तमा ज् यादै धरैे शसंा हुनपुछर् । 2 महान ् राजाको

सहरको उ रमा अव स् थत िसयोन पवर्त उच् च ठाउँमा सनु्दर, सारा पथृ्वीको आनन्द हो । 3 त् यसका दरबारहरूमा परमशे् वरले
आफैलाई शरणस्थानको रूपमा कट गन ुर्भएको छ । 4 हने ुर्होस,् राजाहरू आफै भलेा भए । ितनीहरू सगँसगँै अिघ बढे । 5जब
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ितनीहरूले यो दखे,े तब ितनीहरू चिकत भए । ितनीहरू भयिभत भए र ितनीहरू हतार गरेर गए । 6 कम् पले ितनीहरूलाई
समात् यो, सव वदेना परेकी स् ीझैं पीिडत भए । 7 पवू य बतासले तपाईंले तश शका जहाजहरू तोड्नहुुन्छ । 8 सवर्श मान ्
परम भु हा ा परमशे् वरको सहरमा हामीले जस्तो सनुकेा छौं त्यस्तै हामीले दखेकेा छौं । परमशे् वरले यसलाई सदासवर्दाको
िन म्त स्थािपत गन ुर्हुनछे । सलेा 9 हे परमशे् वर, हामीले तपाईंको म न्दरको िबचमा तपाईंको करारको िवश् वस् तताका बारेमा
िवचार गरेका छौं । 10 हे परमशे् वर, तपाईंको नाउँ जस्तो छ पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म तपाईंको शसंा त्यस्तै छ । तपाईंको
दािहने हात धािमर्कताले पणू र् छ । 11 तपाईंका धािमर्क आदशेहरूका कारणले िसयोन पवर्त खसुी होस,् यहूदाका छोरीहरू
आन न् दत होऊन ् । 12 िसयोन पवर्त व रप र िहडं, त्यसको चारैितर जाओ । त्यसका धरहराहरू गन् ती गर, 13 त्यसका
पखार्लहरू ध् यान लगाएर हरे, र त्यसका दरबारहरू हरे, तािक ितमीहरूले अक पसु्तालाई यसको बारेमा बताउन सक् छौ ।
14 िकनिक यही परमशे् वर सदासवर्दा हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । मतृ्यसुम्म नै हामीलाई बाटो दखेाउने उहाँ नै हुनहुुन्छ ।

49
1 ए सबै मािनसहरू हो, यो कुरा सनु । ए ससंारका सबै बािसन्दाहरू हो कान थाप । 2 मािथल् लो र तल् लो दजार्का, गरीब र

धनी दवुै एकसाथ । 3 मरेो मखुले ब ु का कुरा बोल्नछे र मरेो हृदयको ध् यान समझको हुनछे । 4 म आफ् ना कान दषृ् टान्तमा
लगाउनछुे । म आफ् नो दषृ् टान्तलाई वीणा बजाएर सरुु गनछु । 5जब अधमर्ले मलाई घरेा हाल् छ, तब म िकन खराब िदनहरूको
डर मान् न?े 6 आफ् ना सम्पि मा भरोसा गनहरू र आफ् नो धरैे धन घमण् ड गनहरूसगँ म िकन डराउन?े 7 यो िनश् चय हो िक
कसलैे आफ्नो भाइलाई बचाउन वा त्यसको िन म्त परमशे् वरलाई छुकाराको मोल ितनर् सक्दनै, 8 िकनिक कसकैो जीवनको
छुटकारा मलू्य महङ् गो छ र हामीले ितन ुर्पन जित त कसलैे ितनर् सक्दनै । 9 कोही पिन सदासवर्दा जीिवत रहन सक्दनै, तािक
त्यसको शरीर सडरे नजाओस ् । 10 िकनिक त्यसले सडकेो दखे् नछे । ब ु मान ् मािनसहरू मछर्न ् । मखूर् र ू र त् यसरी नै
नाश हुन्छन ्र आफ् ना सम्पि अरूलाई छोड्छन ्। 11 आफ् ना प रवारहरू सधैंभ र िनरन्तर रहन् छन,् र आफू बसोवास गरेका
ठाउँहरू सबै पसु्तालाई हुन् छ भन् ने ितनीहरूका िभ ी िवचार हुन् छ । आफ् ना जिमनहरूलाई ितनीहरूले आफ्नै नाउँ िदन् छन।्
12 तर धन भए पिन मािनस सधैं बाँच् न सक् दनै । त् यो नष् ट हुने जङ् गली पशजुस् तै हो । 13 ितनीहरूको यो मागर् नै ितनीहरूको
मखूर्ता हो । तापिन ितनीहरू पिछ, मािनसहरूले ितनीहरूका भनाइहरूलाई मान् यता िदन् छन ्। 14भडेाहरूझैं ती िचहानको िन म्त
िनयकु् त हुन् छन,् र मतृ्यचुािहं ितनीहरूका गोठाला हुनछे । सोझाहरूले िबहान ितनीहरूमािथ राज् य गनछन ्र ितनीहरूलाई बस् ने
कुनै ठाउँ नभई ितनीहरूका शरीरहरू िचहानमा नष् ट हुनछेन ्। 15 तर परमशे् वरले मरेो जीवनलाई िचहानको श बाट उ ार
गन ुर्हुनछे । उहाँले मलाई हण गन ुर्हुनछे । सलेा 16 कोही धनी हुदँा र त्यसको घरको गौरव बढ्दा नडरा । 17 िकनिक जब
त्यो मनछ, तब त्यसले कुनै कुरा पिन लानछैेन । त्यसको गौरव त्यसको पिछपिछ जानछैेन । 18 त्यो जीिवत हुदँा नै त् यसले
आफ्नो ाणलाई धन् यको भन् यो र जब ितमीले आफ्नो िन म्त जीवन बताउछँौ, तब मािनसहरूले ित ो शसंा गछर्न—् 19 त्यो
आफ्नो पखुार्हरूका पसु्तामा जानछे र ितनीहरूले फे र किहल्यै त् योित दखे् नछैेनन ् । 20 जससगँ सम्पि छ, तर समझ छैन,
त् यो जङ् गली पशहुरूजस्तै हो, जो नाश हुन्छ ।
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1 सवर्श मान,् परम भु परमशे् वर बोल्नभुएको छ, र पथृ्वीलाई सयू दयदे ख सयूार्स्तसम्म बलाउनभुएको छ ।

2सनु्दरताको िस ता िसयोनबाट परमशे् वर ज् व लत हुनभुएको छ । 3 हा ो परमशे् वर आउनहुुन्छ र चपूचाप रहनहुुन् न । उहाँको
अिग भस्म गन आगो छ र उहाँको चारैितर चण् ड आधँी छ । 4 उहाँले मािथको आकाशलाई र पथृ्वीलाई बोउनहुुन्छ, तािक
उहाँले आफ्ना मािनसहरूको न्याय गनर् सक् नहुुन् छ । 5 “मरेा वोश् वासयोग्यहरूलाई मकहाँ भलेा गराओ, जसले ब लदान ारा
मसगँ करार बाँधकेा छन ् ।” 6 आकाशले उहाँको धािमर्कताको घोषणा गनछ, िकनिक परमशे् वर स्वयम ् न्यायकतार् हुनहुुन्छ
। सलेा 7 “ए मरेा मािनसहरू, सनु र म बोल्ने छु । म परमशे् वर, तरेो परमशे् वर हु ँ । 8 ितमीहरूका ब लदानको िन म्त म
ितमीहरूलाई िनन्दा गिदर्न,ँ ितमीहरूका होमब लहरू सदासवर्दा मरेो साम ु छन ्। 9 ितमीहरूका घरका कुनै साँढे वा ितमीहरूका
बगालका बोकाहरू म लनछैेन । 10 िकनिक वनका हरेक पशु मरैे हुन ्र हजारौं पहाडका गाइवस्त ु मरैे हुन ्। 11 पवर्तहरूका
सबै चरालाई म िचन्छु र मदैानका जङ्गली पशहुरू मरैे हुन ् । 12 म भोकाएको भए पिन, मलैे ितमीहरूलाई भन् ने िथएन ँ
। िकनिक ससंार मरैे हो र यसमा भएका हरेक कुरा मरैे हुन ् । 13 के म साँढकेो मास ु खानछुे वा बोकाको रगत िपउनछुे?
14 परमशे् वरलाई धन्यवादको ब ल चढाओ र सव च् चमा आफ्नो भाकल परुा गर । 15 कष् टको समय मलाई पकुारा गर । म
ितमीहरूलाई बचाउनछुे र ितमीहरूले मरेो मिहमा गनछौ ।” 16 तर दषु् टलाई परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “मरेा आदशेहरूका
घोषणा गन कुरा तलँाई के मतलब छ । तैंले मरेो करार तरेो मखुमा लएको छस,् 17 िकनभने तैंले िशक्षालाई घणृा गछर्स ्र मरेा
वचनलाई लत्याउँछस?् 18 तैंले चोरलाई भटे्दा, त्योसगँ त ँ सहमत हुन्छस ्। ािभचार गनसगँ त ँ िमल् छस ्। 19 तरेो मखुले
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खराबी बोल्छ र तरेो िज ोले छल गछर् । 20 त ँ बस्छस ्र तरेो भाइको िवरु मा बोल्छस ्। आफ्नै आमाको छोराको िनन्दा तैंले
गछर्स ्। 21 तैंले यी कुराहरू गरेको छस,् तर म चपू लागकेो छु । त्यसलैे म पिन तजँस्तै हो भनी तैंले िवचार ग रस ्। तर म तरेो
िनन्दा गनछु र तैंले गरेका सबै कुरा तरैे आखँाको साम ु ल्याउनछुे । 22 हे परमशे् वरलाई िबसर्ने हो, यसलाई रा री िवचार गर ।
न म ितमीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु र ितमीहरूलाई सहायता गनर् आउने कोही पिन हुनछैेन । 23 धन्यवादको ब ल चढाउनलेे
मरेो शसंा गछर् र आफ्नो मागर्लाई ठक िकिसमले योजना गन कुनै पिन व् य क् तलाई म परमशे् वरको उ ार दखेाउनछुे ।”

51
1 हे परमशे् वर, तपाईंको करारको िवश् वस् तताको कारणले ममािथ दया गन ुर्होस ् । तपाईंको असङ् ख् य दयापणूर् कामहरूको

खाितर मरेा अपराधहरू मे टिदनहुोस ् । 2 मलाई मरेो अधमर्बाट पणूर् रूपले धनुहुोस ् र मरेो पापबाट मलाई श ु पान ुर्होस ् ।
3 िकनिक म आफ् ना अपराधहरू जान्दछु र मरेो पाप सधैं मरैे साम ु छ । 4 तपाईंको िवरु मा, केवल तपाईंको िवरु मा मलैे पाप
गरेको छु र तपाईंको द ृ ष् टमा जे खराब छ त्यही गरेको छु । तपाईं बोल्नहुुदँा तपाईं ठक हुनहुुन्छ । तपाईंले न्याय गन ुर्हुदँा
तपाईं ठक हुनहुुन्छ । 5 हने ुर्होस,् म पापमा नै जन्में । आमाले गभर्मा गभर्धारण गन िबि कै, म पापमा नै िथएँ । 6 हने ुर्होस,्
तपाईंले मरेो अन्तस्करणमा िवश् वासयोग्ता खोज् नहुुन्छ । अिन िभ को गोप्य ठाउँमा तपाईंले मलाई ब ु का कुरा िसकाउनहुुन्छ
। 7 मलाई िहसपले श ु पान ुर्होस ् र म श ु हुनछुे । मलाई धनुहुोस ् र म िहउभँन्दा सतेो हुनछुे । 8 मलाई तपाईंको आनन्द र
खसुी सनु् न िदनहुोस,् तािक तपाईंले तोड्नभुएका हाडहरू आन न् दत होऊन ्। 9 मरेा पापहरूबाट तपाईंको महुार लकुाउनहुोस ्
र मरेा सबै अधमर्हरू मटेाउनहुोस ्। 10 हे परमशे् वर, ममा श ु हृदय सजृनहुोस ्। र मिभ ठक आत्मालाई नयाँ तलु् याउनहुोस ्
। 11 मलाई तपाईंको उप स्थितबाट टाढा नपठाउनहुोस,् र मबाट तपाईंको पिव आत्मा नलानहुोस ् । 12 तपाईंको म ु क् तको
आनन्दलाई ममा पनुज िवत पान ुर्होस,् र इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नहुोस ् । 13 तब अपराध गनहरूलाई म तपाईंका
मागर्हरू िसकाउनछुे र पापीहरू तपाईंितर फकर् नछेन ्। 14 हे मरेा उ ारका परमशे् वर, रक् तपातको िन म्त मलाई क्षमा गन ुर्होस,्
र तपाईंको धािमर्कताको आनन्दको िन म् त म काराउनछुे । 15 हे परम भ,ु मरेा ओठहरू खोल्नहुोस,् र मरेो मखुले तपाईंको
शसंा गाउनछे । 16 िकनिक तपाईं ब लदानमा खसुी हुनहुुन् न, न म ब ल चढाउँथें । होमब लमा तपाईं आन न् दत हुनहुुन् न ।

17 परमशे् वरका ब लदानहरू तोिडएको आत्मा हो । हे परमशे् वर, तपाईंले तोिडएको र पश् चतापी हृदयलाई घणृा गन ुर्हुनछैेन ।
18 िसयोनलाई तपाईंको सभुचे्छामा भलइ गन ुर्होस,् यरूशलमेको पखार्लहरू पनःुिनमार्ण गन ुर्होस ्। 19 तब तपाईं धािमर्कताको
ब लहरूमा, होमब लहरू र सम् पणूर् होमब लमा शन् न हुनहुुनछे । तब हा ा मािनसहरूले तपाईंको वदेीमा साँढहेरू चढाउनछेन ्
।
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1 हे वीर मािनस, दःुख िदनमा ितमी िकन घमण्ड गछ ? परमशे् वरको करारको िवश् वस् तता हरेक िदन आउँछ । 2 छलपणूर्

रूपले काम गरेर ित ो िज ोले धा रलो छुराले जस्तै िवनाशको योजना बनाउछँ । 3 ितमीले असलभन्दा खराब र धािमर्कताभन्दा
झटु बोल्न रुचाउछँौ । सलेा 4 त ँ चली िज ो, त ँ अरूलाई िनल्ने सबै कुराहरू रुचाउछँस ् । 5 परमशे् वरले तलँाई त्यसरी नै
सदासवर्दाको िन म् त नाश पान ुर्हुनछे । उहाँले तलँाई मािथ उठाउनहुुनछे, तरेो पालबाट तलँाई िनकाल्नहुुनछे र जीिवतहरूको
दशेबाट तलँाई उखले्नहुुनछे । सलेा 6 धम हरूले यो दखे् नछेन ्र भय मान् नछेन ्। ितनीहरूले त्यसलाई हाँसो उडाउनछेन ्र यसो
भन् नछेन,् 7 “हरे, यो मािनसले परमशे् वरलाई आफ्नो शरणस्थान बनाएन, तर त्यसले आफ्नो समपि को शस् ततामा भरोसा
गर् यो । र त्यसले अरूको िवनाश गदार् त्यो ब लयो िथयो ।” 8 तर मरेो बारेमा, परमशे् वरको म न् दरमा म ह रयो जतैनूको
रूखजस्तो छु । म परमशे् वरको करारको िवश् वस् ततामा सदासवर्दा भरोसा गनछु । 9 तपाईंले जे गन ुर्भएको छ त् यसको िन म्त
म तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यवाद चढाउनछुे । तपाईंका भक् तजनहरूका उप स्थितमा म तपाईंको नाउकँो आसा गनछु, िकनिक
यो असल हो ।
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1मखूर्ले आफ्नो मनमा भन्छ, “ईश् वर छदँछैैन ।” ितनीहरू ष् ट छन र् घिृणत अधमर् गरेका छन ।् असल गन कोही पिन छैन

। 2कसलैे बझु् छन,् वा परमशे् वरलाई खोज्छन ्िक भनी हनेर् उहाँले मानवजाितका सन्तानहरूलाई स्वगर्बाट हने ुर्हुन्छ । 3 ितनीहरू
सबै जना बरा लएका छन ्। ितनीहरू एकसाथ ष् ट भएका छन ्। असल गन कोही पिन छैन, एक जना पिन छैन । 4 के अधमर्
गनहरूको कुनै समझ नै छैन, जसले मरेा मािनसहरूलाई रोटी खाएझैं खान्छन ् र ितनीहरूले परमशे् वरलाई पकुारा गदनन?्
5 डराउनपुन कुनै कारण नभए तापिन ितनीहरू भयङ्कर डरमा हुन् छन ् । िकनिक ितमीहरू िवरु पाल टाँग् नहेरूका हाडहरू
परमशे् वरले छरपस्ट पान ुर्हुनछे । यस्ता मािनसहरू लाजमा पनछन,् िकनभने परमशे् वरले ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्भएको छ ।
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6 इ ाएलको उ ार िसयोनबाट आएको भए त हुन्थ्यो! जब परमशे् वरले आफ्ना मानिसहरूलाई िनवार्सनबाट िफतार् ल्याउनहुुन् छ,
तब याकूब आन न् दत र इ ाएल खसुी हुनछे ।
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1 हे परमशे् वर, मलाई तपाईंको नाउँ ारा बचाउनहुोस ्र तपाईंको श ले न्याय गन ुर्होस ्। 2 हे परमशे् वर, मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ्

। मरेो मखुका शब्दहरूमा कान थाप् नहुोस ्। 3 िकनिक िवदशेीहरू मरेो िवरु मा उठेका छन ्र िनदर्यी मािनसहरूले मरेो ज्यान
लन खोजकेा छन ।् ितनीहरूले आफ्नो साम ु परमशे् वरलाई राखकेा छैनन ।् सलेा 4 हरे, परमशे् वर मरेो सहायक हुनहुुन्छ । मलाई

उचाल् नहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ । 5 उहाँले मरेा श हुरूलाई खराबीको ितफल िदनहुुनछे । आफ् नो िवश् वस् ततामा ितनीहरूको
नाश गन ुर्होस ्! 6 म तपाईंलाई स्वचे्छा ब ल चढाउनछुे । हे परम भ,ु म तपाईंको नाउलँा ई धन्यवाद िदनछुे, िकनिक यो असल
छ । 7 िकनिक उहाँले मलाई हरेक कष् टबाट बचानभुएको छ । मरेो आखँाले मरेा श हरूमािथ िवजयको द ृ ष् टले हरेको छ ।
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1 हे परमशे् वर, मरेो ाथर्नामा कान थाप् नहुोस ्। मरेो िबन् तीबाट आफूलाई नलकुाउनहुोस ्। 2 मलाई ध्यान िदनहुोस ्र मलाई

जवाफ िदनहुोस ्। मरेो कष् टमा मलाई िव म हुदँनै । 3 मरेा श हुरूका आवाजको कारणल,े दषु् टहरूका िथचोिमचोका कारणले
। िकनिक ितनीहरूले ममािथ कष् ट ल् याउछँन ्र रसमा मलाई सताउछँन ्। 4 मरेो हृदय मिभ काम्छ र मतृ्यकुा ासहरू ममािथ
परेका छन ्। 5 डर र कम्पन ममािथ आइपरेको छ र ासले मलाई ाकुल बनाएको छ । 6 मलैे भनें, “मिसत ढुकुरका जस्ता
पखटेाहरू भए त! तब म उडरे जाने र िव म लने िथएँ । 7 हने ुर्होस,् तब म टाढा जाने िथएँ । म उजाड-स् थानमा बस् ने िथएँ ।
सलेा 8आधँी र हुरीबाट बच् न हतार गरेर म शरणस्थाणमा जाने िथएँ ।” 9 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई भस्म पान ुर्होस ्। ितनीहरूको
भाषा खल्बल् याउनहुोस ्! िकनिक मलैे सहरमा िहसंा र कलह दखेकेो छु । 10 िदनरात ितनीहरू पखार्लहरूमा चढरे घमु् छन ्
। अधमर् र हािन यसको माझमा छन ्। 11 यसको िबचमा दषु् टता छ । िथचोिमचो र छलले यसका गल् लीहरूलाई छोड्दनैन ्
। 12 िकनिक मलाई हप्काउने श ु िथएन, तब म त् यो सहनिेथएँ । न त मरेो िवरु उठ्ने मलाई घणृा गन क् त नै िथयो, तब
म त्यसबाट लकु् निेथएँ । 13 तर यो त त् यही, म समानको मािनस, मरेो िम र मरेो घिन साथी िथयो । 14 हामीले एकसाथ
मीठो सङ्गित गथ् य ं । भीडको साथमा हामी परमशे् वरको भवनमा जान् थ् यौं । 15 ितनीहरूमािथ अचानक मतृ्य ु आइ लागोस ्
। ितनीहरू िजउँदै िचहानमा जाऊन ् िकनिक ितनीहरू जहाँ बस्छन ् त्यहाँ ितनीहरूकै माझमा दषु् टता छ । 16 मरेो बारेमा, म
परमशे् वरलाई पकुाछुर् र पमर भलुे मलाई बचाउनहुुनछे । 17 साँझ, िबहान र मध्यन्हमा म गनुासो गछुर् र िवलाप गछुर् । उहाँले
मरेो आवाज सनु् नहुुनछे । 18 मरेो िवरु मा भएको य ु बाट उहाँले मरेो जीवनलाई सरुिक्षत छु ाउनहुुन्छ, िकनिक मरेो िवरु मा
य ु गनहरू धरैै जना िथए । 19 परमशे् वर, जसले अनन् तदे ख राज् य गन ुर्हुन् छ उहाँले ितनीहरूका कुरा सनु् नहुुनछे र ितनीहरूको
अपमान गन ुर्हुनछे । सलेा ितनीहरू किहल्यै प रवतर्न हुदँनैन ्र ितनीहरूले परमशे् वरको भय मान्दनैन ्। 20 मरेो िम ले आफूसगँ
िमलापमा भएकाहरूका िवरु मा आफ् नो हात उठाएको छ । उसले बाँधकेो करारलाई उसले आदर गरेको छैन । 21 उसको
मखुले नौनीझैं िचप्लो िथयो, तर त् यसको हृदय श तुापणू र् िथयो । त् यसका शब्दहरू तलेभन्दा पिन िचल् ला िथए, तापिन ितनीहरू
वास्तवमा नाङ्गो तरवारहरू नै िथए । 22 आफ् ना बोझहरू परम भमुा राख र उहाँले ितमीलाई सम्हाल्नहुुनछे । उहाँले धम
मािनसलाई किहल्यै पिन डग् न िदनहुुन् न । 23 तर हे परमशे् वर, तपाईंले दषु् टलाई तल िवनाशको खडलमा लानहुुनछे । रक् तपात
गनहरू र छली मािनसहरू अरूभन्दा आधा आयसुम्म पिन बचँ्दनैन,् तर म तपाईंमा नै भरोसा गछुर् ।
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1 हे परमशे् वर, ममािथ दया गन ुर्होस,् िकनिक मािनसहरूले मलाई आ मण गदछन ्। मसगँ य ु गनहरूले िदनभ र आफ् नो

दबावमा राख्छन ् । 2 मरेा श हुरूले मलाई िदनभ र कुल्चन्छन ् । िकन मरेो िवरु मा अहङ्कारपणूर् िकिसमले य ु गनहरू
धरैे जना छन ् । 3 जब म डराउछुँ, तब म आफ् नो भरोसा तपाईंमा राख्छु । 4 परमशे् वर, जसको वचनको शसंा म गछुर्—
परमशे् वरमा मलैे आफ् नो भरोसा राखकेो छु । म डराउनछैेन । मािनसले मलाई के गनर् सक्छ र? 5 िदनभ र ितनीहरू मरेा कुराहरू
बङ्ग्याउँछन ् । ितनीहरूका सबै िवचार खराबीको िन म्त मरेो िवर मा हुन् छन ् । 6 ितनीहरू आफूलाई एकसाथ भलेा गछर्न,्
ितनीहरू आफूलाई लकुाउँछन ्र ितनीहरूले मरेा पाइलाहरू पिहल्याउछँन,् जसरी ितनीहरूले मरेो ज् यान लन ढुिकबसकेा छन ्
। 7 अधमर् गरेर ितनीहरूलाई उम्कन निदनहुोस ्। हे परमशे् वर, तपाईंको ोधमा मािनसहरूलाई तल झान ुर्होस ् । 8 मरेा भागरे
िहडंकेो िहसाब तपाईंले राख् नहुोस ् र मरेा आसँहुरू तपाईंको बोतलमा राख् नहुोस ् । के ती तपाईंका पसु्तकमा छैनन ् र? 9 तब
मलैे तपाईंलाई पकुारा गरेको िदनमा मरेा श हुरू फकर जानछेन ् । परमशे् वर मरेो पक्षमा हुनहुुन्छ भनी यसबैाट म जान् नछुे ।
10 परमशे् वर, जसको वचनको शसंा म गछुर्, परम भ,ु जसको वचनको शसंा म गछुर्, 11 परमशे् वरमा म भरोसा गछुर्, म



56:12 430 भजनसं ह 59:13

डराउनछैेन । कसले मलाई के गनर् सक्छ र? 12 हे परमशे् वर, तपाईंको िन म्त आफ् ना भाकलहरू परुा गन कतर् ममा छ ।
तपाईंलाई धन्यवादका म ब लहरू चढाउनछुे । 13 िकनिक तपाईंले मरेो जीवनलाई मतृ्यबुाट बचाउनभुएको छ । तपाईंले मरेा
गोडाहरूलाई लड्नबाट जोगाउनभुएको छ, तािक म जीिवतहरूका अिघ परमशे् वरको उप स् थितमा िहडं्न सकँू ।
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1 हे परमशे् वर, म ित दयाल ु हुनहुोस,् म ित दयाल ु हुनहुोस,् िकनिक यी कष् टहरू अन्त नभएसम्म म तपाईंमा शरण लन्छु ।

यो िवनाश अन्त नभएसम्म सरुक्षाको िन म्त म तपाईंका पखटेामिुन बस् छु । 2सव च् च परमशे् वरमा म पकुारा गनछु, परमशे् वरमा
जसले मलाई सबै कुरा गनर्हुन्छ । 3 उहाँ स्वगर्बाट सहायता पठाउनहुुनछे र मलाई बचाउनहुुनछे । मलाई कुल्चनहेरूसगँ उहाँ

ु हुनहुुन्छ । सलेा परमशे् वरले मलाई उहाँको दया र िवश् वस् तता पठाउनहुुनछे । 4 मरेो जीवन िसहंहरूका माझमा छ । मरेो
नाश गनर् तयार भएकाहरूका माझमा म छु । म ती मािनसहरूका माझमा छु जसका दाँतहरू भालाहरू र काँडहरू हुन,् र जसका
िज ाहरू धा रला तरवारहरू हुन ्। 5 हे परमशे् वर, आकाशभन्दा उच् च हुनहुोस ्। तपाईंको मिहमा सारा पथृ्वीमािथ उच् च होस ्।
6 ितनीहरू मरेा ख ु ाहरूका िन म्त जाल िफंजाउछँन ्। म सकंष् टमा िथएँ । ितनीहरूले मरैे साम ु खल्डो खने । त् यसको िबचमा
ितनीहरू आफै खसकेा छन ्। सलेा 7 हे परमशे् वर, मरेो मन स्थर छ, मरेो मन स्थर छ । म गाउनछुे, हो, म शसंाका गीत
गाउनछुे । 8 हे मरेो आदरको हृदय, जाग ्। हे वीणा र सारङ्गी जाग । िबहान सबरैे म जगाउनछुे । 9 हे परम भ,ु म तपाईंलाई
मािनसहरूको माझमा धन्यवाद िदनछुे । जाितहरूका माझमा म तपाईंको शसंा गनछु । 10 िकनिक स्वगर्सम्मै पगु् ने तपाईंको
अचकू मे माहन ्छ । र तपाईंको िवश् वस् तता बादलहरूसम्मै पगु्छन ्। 11 हे परमशे् वर, आकाशभन्दा उच् च हुनहुोस ्। तपाईंको
मिहमा सारा पथृ्वीमािथ उच् च होस ्।
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1 ए शासकहरू हो, के ितमीहरू धिमर्कतामा बोल्छौ? ए मािनसहरू, के ितमीहरू ठक िकसमले न्याय गछ ? 2 गदनौ,

ितमीहरू आफ्नो हृदयमा दषु् टता गछ । ितमीहरू आफ्नै हातले दशेभ र िहसंा फैलाउछँौ । 3 दषु् टहरू गभर्मा हुदँा पिन ितनीहरू
पथ ष् ट हुन्छन ् । जन्मदेे ख नै ितनीहरू झटु बोलरे पथ ष् ट हुन्छन ् । 4 ितनीहरूका िवष सपर्को िवषजस्तै छ । ितनीहरू
बिहरा गोमनजस्तै छन ्जसले यसका कानहरू बन्द गछर्, 5 त्यसले सपरेाको आवाज सनु्दनै, ितनीहरू जि नै िनपणु भए पिन
पवार्ह छैन । 6 हे परमशे् वर, ितनीहरूका दाँतहरू भाँिचिदनहुोस ् । हे परम भ,ु जवान िसहंहरूका बङ्गराहरू झा रिदनहुोस ् ।
7 पानी बगरे गएजस्तै ितनीहरू िबलरे जाऊन ् । ितनीहरूले आफ् ना काँडाहरू हान्दा, ितनका चचु् चो नभएजस्तै ती होऊन ् ।
8 ितनीहरू शखंकेीराजस्तै होऊन ्र िब ल जाऊन ्र ितनीहरू एउटी स् ीको तहुकेो बालकजस्तै होऊन ्जसले किहल्यै सयूर्को
उज्यालो दखे्दनैन ्। 9 ित ा भाँडाहरूले काँढाको आगोको राप थाहा पाउनअिग नै ह रया काँढाहरू र ज लरहकेा काँढाहरूजस्तै
त्यसले ितनीहरूलाई भमुरीसगँै उठाइ लानछे । 10धम ले परमशे् वरको बदला दखे्दा, त्यो आन न् दत हुनछे । ितनीहरूले आफ्ना
खु ाहरू दषु् टहरूका रगतमा धनुछेन,् 11 तािक मािनसहरूले भन् नछेन,् “साँच् च,ै धम व् य क् तको िन म्त इनाम छ । साँच् च,ै
परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले पथृ्वीको न्याय गन ुर्हुन् छ ।”
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1 हे मरेा परमशे् वर, मलाई मरेा श हुरूबाट बचाउनहुोस ्। मरेो िवरु मा उठ्नहेरूदे ख मलाई उच् चमा राख् नहुोस ्। 2 अधमर्

गनहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्र रक् तिपपास ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 3 हने ुर्होस,् ितनीहरूले मरेो ज्यान लन
ढुकेर बस्छन ् । श शाली मािनसहरू मरेो िवरु एकसाथ भलेा हुन्छन,् तर हे परम भ,ु मरेो पाप वा अपराधको कारणले
होइन । 4 म दोषरिहत भए तापिन ितनीहरू मितर झम्टन तयार छन ् । जाग् नहुोस ् र मलाई सहायता गन ुर्होस ् र हने ुर्होस ् । 5 हे
सवर्श मान ्परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, तपाई जाग् नहुोस ्र जाितहरूलाई दण्ड िदनहुहोस ्। कुनै पिन दषु् ट अपराधीहरू ित
दयाल ु नहुनहुोस ्। सलेा 6 ितनीहरू साँझमा फकर् न्छन,् ितनीहरू कुकुरहरूझैं कराउँछन ्र सहरका व रप र जान्छन ्। 7 हने ुर्होस,्
ितनीहरूका मखुले नरा ा कुरा बोल् छन ्। ितनीहरूका ओठहरूमा तरवारहरू छन,् िकनिक ितनीहरू भन्छन,् “हा ा कुरा कसले
सनु्छ?” 8 तर हे परम भ,ु तपाईं ितनीहरूमािथ हाँस् नहुुन्छ । तपाईंले सबै जाितहरूलाई उपहास गन ुर्हुन्छ । 9 हे परमशे् वर,
मरेो बल, म तपाईंमा नै ध्यान िदनछुे । तपाईं मरेो अग्लो धरहरा हुनहुुन्छ । 10 मरेो परमशे् वरले मलाई उहाँको करारको
िवश् वस् ततासिहत भटे्नहुुनछे । परमशे् वरले मरेा श हुरूमािथ मरेो इच्छा दखे् न मलाई िदनहुुनछे । 11 ितनीहरूलाई नमान ुर्होस,्
न मरेा मािनसहरूले िबसर्नछेन ्। हे परम भ,ु हा ो ढाल, ितनीहरूलाई तपाईंको श ले िततरिबतर पान ुर्होस ् र ितनीहरूलाई
ढाल्नहुोस ् । 12 ितनीहरूका मखुका पापहरू र ितनीहरूका ओठहरूका शब्दहरूका िन म्त, ितनीहरूलाई आफ् नै घमण्डमा
कब्जा ग रयोस ्र ितनीहरूलले क् त गरेका सराप र झटूको िन म्त । 13 ितनीहरूलाई ोधमा भस्म पान ुर्होस,् ितनीहरूलाई
भस्म पान ुर्होस ् तािक ितनीहरू कदािप नरहून ् । परमशे् वरले याकूबामािथ र पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म राज् य गन ुर्हुन्छ भनी
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ितनीहरूले जाननू ् । सलेा 14 ितनीहरू कुकुरझैं कराउँदै सहरभ र गएर साँझमा फकर् न्छन ् । 15 ितनीहरू खाने कुरा खोज्दै
घमु्छन ्र ितनीहरू तपृ् त भएनन ्भने ितनीहरू कुकुरजस्तै कराउँछन ्। 16 तर म तपाईंको सामथ्यर्को स्तिुत गाउनछुे र िबहान म
तपाईंको अटल मेको स्तिुत गाउनछुे । िकनिक मरेो सकंष् टको समय तपाईं मरेो उच् च धरहरा र शरणस्थान हुनभुएको छ ।
17 हे मरेो सामथ्यर्, म तपाईंको स्तिुत गाउनछुे । िकनिक परमशे् वरचािहं मरेो उच् च धरहरा, करारको िवश् वस् तताको परमशे् वर
हुनहुुन्छ ।

60
1 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई फाल् नभुएको छ । तपाईंले हा ा सरुक्षाहरू तोड्नभुएको छ । तपाईं रसाउनभुएको छ ।

हामीलाई फे र पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्। 2 तपाईंले दशेलाई क म्पत पान ुर्भएको छ । तपाईंले यसलाई टु ा पान ुर्भएको छ । यसका
दरारहरू िनको पान ुर्होस,् िकनिक यो कािमरहकेो छ । 3 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई क ठन कुराहरू दखे् न लगाउनभुएको छ
। तपाईंले हामीलाई धरमराउने दाखम िपउन लगाउनभुएको छ । 4 धनधुारीहरूका िवरु मा दशर्न गनर्लाई तपाईंलाई आदर
गनहरूको िन म्त तपाईंले झन्डा खडा गन ुर्भएको छ । सलेा 5 तािक तपाईंले मे गन ुर्भएकाहरू बाँचनू,् हामीलाई तपाईंको दािहने
बाहु लले बचाउनहुोस ्र मलाई जवाफ िदनहुोस ्। 6 परमशे् वरले आफ्नो पिव तामा बोल्नभुएको छ, “म आन न् दत हुनछुे । म
शकेमलाई बाँड्नछुे र सकु् कोतको बसेीलाई भाग लगाउनछुे । 7 िगलाद मरेो हो, मनश् शे मरेो हो । ए ाइम मरेो टोप हो । यहूदा
मरेो राजदण्ड हो । 8 मोआब मरेो बाटा हो । एदोममा म आफ् नो जु ा फुकाल्छु । प लश्तीको कारणले म िवजयमा कराउनछुे
।” 9 कसले मलाई ब लयो सहरमा ल्याउनछे? कसले मलाई एदोममा लानछे? 10 तर हे परमशे् वर, के तपाईंले हामीलाई
इन्कार गन ुर्भएको छैन र? तपाईं हा ा फौजसगँ य ु मा जानहुुन् न । 11 श कुा िवरु मा हामीलाई सहायता िदनहुोस,् िकनिक
मािनसको सहायता ाथर्को हुन्छ । 12 परमशे् वरको सहायताले हामी िवजयी हुनछेौं । उहाँले हा ा श हुरूलाई कुल्चनहुुनछे
।

61
1 हे परमशे् वर, मरेो पकुारा सनु् नहुोस ्। मरेो ाथर्नामा ध्यान िदनहुोस ्। 2 मरेो हृदय िशिथल हुदँा म पथृ्वीको अ न्तम छेउबाट

तपाईंलाई पकुारा गनछु । मभन्दा उच् च च ानितर मलाई लानहुोस ् । 3 िकनिक तपाईं मरेो िन म्त शरणस्थान, श बुाट बच् ने
ब लयो धरहरा हुनभुएको छ । 4 मलाई सधैं तपाईंको पिव -स्थानमा बस् न िदनहुोस ् । मलाई तपाईंका पखटेाहरूको आडमा
शरण लन िदनहुोस ् । सलेा 5 िकनिक हे परमशे् वर, तपाईंले मरेा भाकलहरू सनु् नभुएको छ, तपाईंले मलाई तपाईंलाई आदर
गनहरूको उ रािधकार िदनभुएको छ । 6 तपाईंले राजालाई िदघार्य ु बनाउनहुुन्छ । ितनको आय ु धरैे पसु्ताहरूजस्तै हुनछे ।
7 ितनी परमशे् वरको साम ु सदासवर्दा रहनछेन ्। 8 तपाईंको नाउकँो स्तिुत म सदा गाउनछुे तािक हरेक िदन म आफ् नो भाकल
परुा गनर् सकौं।

62
1 परमशे् वरमा मा म चपूचाप प खर्न् छु । मरेो उ ार उहाँबाट आउँछ । 2 उहाँ मा मरेो च ान र मरेो उ ार हुनहुुन्छ ।

उहाँ मरेो अग् लो धरहरा हुनहुुन्छ । म धरैे डग् नछैेन । 3 ितमीहरू सबै जनाले एक जना मािनसलाई किहलसेम्म आ मण गछ ,
जसलाई ितमीहरूले ढल्न लागकेो पखार्ल वा कमजोर बारजस्तै ढाल् न सक्छौ? 4 त्यसको आदरको ठाउँबाट त्यसलाई तल
झानर्लाई मा ितनीहरू िवचार िवमशर् गछर्न ् । ितनीहरू झटुो बोल्न रुचाउछँन ् । आफ्ना मखुले ितनीहरूले त्यसलाई आिशष ्
  िदन्छन,् तर आफ्ना हृदयमा ितनीहरूले त्यसलाई सराप्छन ्। सलेा 5 परमशे् वरमा मा म चपूचाप प खर्न् छु । िकनिक मरेो आसा
उहाँमा रा खएको छ । 6 उहाँ मा मरेो च ान र मरेो उ ार हुनहुुन्छ । उहाँ मरेो अग् लो धरहरा हुनहुुन्छ । म डग् नछैेन । 7 मरेो
उ ार र मिहमा परमशे् वरसगँ छ । मरेो बल र शरणको च ान परमशे् वर हुनहुुन् छ । 8 ए मािनसहरू हो, सबै समय उहाँमा भरोसा
गर । उहाँमा आफ्नो हृदय पोखाओ । परमशे् वर हा ो शरणस् थान हुनहुुन्छ । सलेा 9 िनश् चय नै िनम् न स्तरका मािनसहरू थर्
हुन ्र उच् च स् तरका मािनसहरू झटु हुन ्। ितनीहरू तराजमुा तौ लदंा हलकुा हुन् छन ्। एकसाथ तौ लदंा पिन ितनीहरू केही पिन
हुदँनैन ्। 10 िथचोिमचो वा लटुमा भरोसा नगर । अिन व् यथर्मा धनमा आसा नगर, िकनिक ितनीहरूले कुनै फल िदने छैनन ्।
आफ् नो हृदय ितनमा नलगाओ । 11 परमशे् वरले एक पल् ट बोल्नभुएको छ, मलैे यो दईु पल् ट सनुकेो छुः श परमशे् वरकै हो ।
12 हे परम भ,ु करारको िवश् वस् तता पिन तपाईंकै हो, िकनिक हरेक क् तले जे गरेको छ त्यसको ितफल तपाईंले िदनहुुन्छ
।

63
1 हे परमशे् वर, तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । उत् सकुतासाथ म तपाईंको खोजी गछुर् । पानी नभएको सखु् खा र बाँझो

जिमनमा, मरेो ाणले तपाईंको तणृा गछर् र मरेो शरीरले तपाईंलाई खोज् छ । 2 त्यसलैे तपाईंको श र मिहमा दखे् नलाई
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तपाईंलाई मलैे पिव स्थानमा हरेेको छु । 3 िकनभने तपाईंको करारको िवश् वस् तता जीवनभन्दा उ म छ । मरेा ओठहरूले
तपाईंको शसंा गनछ । 4 त्यसलैे म जीिवत रहदँा म तपाईंलाई धन् यको भन् नछुे । तपाईंकै नाउमँा म आफ् ना हातहरू उचाल् नछुे
। 5 हाडको गदुी र िचल् लो खाना मलैे खाएको जस्तै हुनछे । आन न्दत ओठहरूले मरेो मखुले तपाईंको शसंा गनछ । 6 जब
आफ् नो ओ ानमा तपाईंको बारेमा म िवचार गछुर् र रातको समयमा तपाईंमा ध् यान गछुर् । 7 िकनिक तपाईं मरेो सहायता
हुनभुएको छ र म तपाईंको पखटेाहरूको छायामा आन न् दत हुनछुे । 8 तपाईंसगँ म टाँिसन् छु । तपाईंको दािहने हातले मलाई
सहारा िदन्छ । 9 तर मलाई नष् ट गनर् खोज् नहेरू पथृ्वीको सबभैन्दा तल्लो भागहरूमा जानछेन,् 10 तरवार चलाउनहेरूका
हातहरूमा ितनीहरूलाई िदइनछे, र ितनीहरू स्यालहरूका आहारा हुनछेन ्। 11 तर राजाचािहं परमशे् वरमा आन न् दत हुनछेन ्।
उहाँ ारा शपथ खाने हरेकले उहाँमा गौरव गनछन,् तर झटु बोल्नहेरूका मखु बन्द ग रनछे ।

64
1 हे परमशे् वर, मरेो सोर सनु् नहुोस ्। मरेो गनुसोमा ध् यान िदनहुोस ्। मरेा श हुरूका डरबाट मरेो जीवन सरुिक्षत राख् नहुोस ्।

2खराबी गनहरूको गपु् त ष न् बाट र अधमर् गनहरूको कोलाहलबाट मलाई लकुाउनहुोस ्। 3 ितनीहरूले तरवारहरूझैं आफ् ना
िज ाहरू धा रला बनाएका छन ् । तीता शब्दहरूका काँडहरूले ितनीहरूले लिक्षत गरेका छन ् । 4 तािक ितनीहरूले िनद ष
कसलैाई गपु् त ठाउँबाट हान् न सकून ् । अचानक ितनीहरूले त्यसलाई हान्छन ् र कुनै डर मान्दनैन ् । 5 ितनीहरूले आफैलाई
दषु् ट योजनामा उत्सािहत पाछर्न ्। पासोहरू थाप् न ितनीहरू गोप्य रूपमा सल्लाह गछर्न ्। ितनीहरू भन्छन,् “हामीलाई कसले
दखे् नछे र?” 6 ितनीहरू पापपणूर् योजनाहरू बनाउछँन ् । ितनीहरू भन्छन,् “हामीले एउटा होिसयार योजना परूा गरेका छौं
।” मािनसका िभ ी िवचारहरू र हृदयहरू गहन हुन्छन ्। 7 तर परमशे् वरले ितनीहरूलाई हार गन ुर्हुनछे । अचानक ितनीहरू
उहाँको काँडले घाइते हुनछेन ् । 8 ितनीहरूलाई ठेस खानछेन ् । िकनभने ितनीहरूका िज ोहरू ितनीहरूका िवरु मा छन ् ।
ितनीहरूलाई दखे् ने सबै जनाले आफ् ना मनु्टो हल्लाउनछेन ्। 9 सबै मािनसहरूले भय मान् नछेन ्र परमशे् वरका कामहरू घोषणा
गनछन ्। उहाँले जे गन ुर्भएको छ, त् यसको बारेमा ितनीहरूले ब ु मान ्भएर िवचार गछर्न ्। 10 धम परम भकुो बारेमा खसुी
हुनछे र उहाँमा शरण लनछे । हृदयमा सोझा हुने सबै जनाले उहाँमा गवर् गनछन ्।

65
1 हे िसयोनका परमशे् वर, हा ो शसंाले तपाईंको आसा गछर् । हा ा भाकलहरू तपाईंकहाँ परूा हुनछेन ्। 2 तपाईंले ाथर्ना

सनु् नहुुन्छ । सबै मािनसहरू तपाईंकहाँ आउनछेन ्। 3 अधमर्हरूले हामीलाई िजतकेा छन ्। हा ा अपराधहरूको बारेमा तपाईंले
ती क्षमा गन ुर्हुनछे । 4 तपाईंले आफ्नो निजक ल्याउन चनु् नभुएको मािनस धन्यको हो, तािक त् यो तपाईंको आगँनहरूमा बस् न
सक् छ । तपाईंको घरको अथार्त ्तपाईंको पिव म न्दरको भलाईले हामी तपृ् त हुनछेौं । 5 हे हा ो उ ारको परमशे् वर, अचम् मका
कुराहरू गरेर तपाईंले धािमर्कतामा हामीलाई जवाफ िदनहुुनछे । पथृ्वीको अ न्तम छेउ र समु पा र टाढा रहनहेरूका आसा तपाईं
नै हुनहुुन्छ । 6 िकनिक पडाडहरूलाई दढृ पान तपाईं नै हुनहुुन्छ । तपाईं जसले बलको पटेी लगाउनभुएको छ । 7 समु हरू
गजर्नहरू, ितनका छालहरूका गजर्नहरू र मािनसहरूका होहल्लालाई शान् त पान तपाईं नै हुनहुुन्छ । 8 पथृ्वीका पल् लो छेउका
भागहरूमा बस् नहेरू तपाईंका कामहरूका माणले भयभीय हुन्छन ् । तपाईंले पवूर् र प श् चमलाई आन न् दत बनाउनहुुन्छ ।
9 तपाईं पथृ्वीलाई सहायता गनर् आउनहुुन्छ । तपाईंले त् यसलाई िभजाउनहुुन् छ । तपाईंले त् यसलाई धरैे समपन् न तलु्याउनहुुन्छ
। परमशे् वरका नदीमा पानी भ रएको छ । तपाईंले पथृ्वीलाई तयार गन ुर्हुदँा तपाईंले मानवजाितलाई अन् न िदनहुुन् छ । 10 तपाईंले
यसका जोतकेा खतेलाई शस् त पानीले िभजाउनहुुन्छ । तपाईंले जोतकेा खतेका ठल् ला फुटाउनहुुन्छ । झरीका पानीले तपाईंले
ती नरम पान ुर्हुन्छ । ितनका िबचका िवरुवाहरूलाई तपाईंले आिशष ्  िदनहुुन्छ । 11 तपाईंले वषर्लाई आफ् नो भलाईको मकुुट
लगाइिदनहुुन्छ र तपाईंका गाडाहरू शस् तताले भ रएर पो खन्छन ् । 12 उजाडस् थानका खकर् हरूमा शीत झछर् र डाँडाहरू
आनन्दले ढािकन्छन ्। 13 खकर् हरू बगालहरूले ढािकन्छन ्। बसेीहरू अन् नले ढािकन्छन ्। ितनीहरू आनन्दले कराउँछन ् र
ितनीहरू गाउछँन ्।

66
1 हे सारा पथृ्वी, परमशे् वरको िन म्त आनन्दले कराओ । 2 उहाँको नाउकँो मिहमाको स्तिुत गाओ । उहाँको शसंालाई

मिहिमत बनाओ । 3 परमशे् वरलाई भन, “तपाईंका कामहरू कित भयानक छन ् । तपाईंको श को महान ्ता ारा तपाईंका
श हुरू तपाईंको अधीनतामा आउनछेन ् । 4 सारा पथृ्वीले तपाईंको आराधना गनछ र तपाईंको स्तिुत गाउने छ । ितनीहरूले
तपाईंको नाउकँो स्तिुत गाउनछेन ्।” सलेा 5 आओ र परमशे् वरका कामहरू हरे । मानवजाितका सन्तानहरूका िन म्त उहाँले
गन ुर्भएका कामहरूमा उहाँ भयवह हुनहुुन्छ । 6 उहाँले सम ु लाई सखु्खा जिमन बनाउनभुयो । ितनीहरूले नदीमा खु ाले
िहडंरे तरे । त्यहाँ हामी उहाँमा आन न् दत भयौं । 7 उहाँले आफ्नो श ले सदासवर्दा शासन गन ुर्हुन्छ । उहाँका आखँाहरूले
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जाितहरूलाई िनयाल्छन ् । िव ोहीहरूले आफैलाई उच् च नपारून ् । सलेा 8 हे मािनसहरू हो, परमशे् वरलाई धन् यको भन ।
उहाँको शसंाको आवाज सिुनयोस ्। 9 उहाँले हामीलाई जीिवतहरूका माझमा राख् नहुुन्छ र उहाँले हा ा ख ु ाहरूलाई िचप् लन
िदनहुुन् न । 10 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई जाँच् नभुएको छ । तपाईंले हामीलाई चाँदीलाई जाँचझेैं जाँच गन ुर्भएको छ ।
11 तपाईंले हामीलाई जालिभ ल्याउनभुयो । तपाईंले हा ो िप मुािथ ग ौं बोझ राख् नभुयो । 12 तपाईंले मािनसहरूलाई हा ा
िशरहरूमा टेक् न लगाउनभुएको छ । हामी आगो र पानीबाट भएर गयौ, तर तपाईंले हामीलाई फरािकलो ठाउँमा ल्याउनभुयो
। 13 म तपाईंको म न् दरमा होमब ल लएर आउनछुे । म तपाईंमा आफ् नो भाकल परुा गनछु, 14 जनु म सकंष् टमा हुदँा मरेा
ओठहरूले ितज्ञा गरे र मरेो मखुले बोले । 15 म तपाईंलाई थमुाहरूको सगु न्धत बास् नासिहतको पशहुरूको होमब ल चढाउनछुे
। म साँढहेरू र बोकाहरू चढाउनछुे । सलेा 16 हे सबै परमशे् वरको भय मान् नहेरू हो, आओ र सनु । र उहाँले मरेो ाणको
िन म्त के गन ुर्भएको छ सो म बताउनछुे । 17 मलैे आफ् नो मखुले उहाँमा पकुारा गरें र मरेो िज ोले उहाँको शसंा गर् यो ।
18 मलैे आफ् नो हृदयिभ पाप दखेकेो भए, परम भलुे मरेो पकुारा सनु् नहुुनिेथएन । 19 तर परमशे् वरले साँच् चै सनु् नभुएको छ ।
उहाँले मरेो ाथर्नाको आवाजमा ध्यान िदनभुएको छ । 20 परमशे् वर धन्यको हुनहुुन्छ, जसले मरेो ाथर्ना वा उहाँको करारको
िवश् वस् ततालाई मबाट हटाउनभुएको छैन ।

67
1 परमशे् वर हामी ित दयाल ु हुनभुएको होस,् र हामीलाई आिशष ्  िदनभुएको होस,् अिन हामीमािथ आफ् नो महुार

चम्काउनभुएको होस ् । सलेा 2 तािक तपाईंका मागर्हरू पथृ्वीलाई र तपाईंको म ु क् त सबै जाितहरूमा कट होस ् । 3 हे
परमशे् वर, मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ्। सबै मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ्। 4 जाितहरू खसुी होऊन ्र आनन्दले
गाऊन,् िकनिक तपाईंले मािनसहरूको न् याय सत्यतामा गन ुर्हुनछे र पथृ्वीका जाितहरूमा शासन गन ुर्हुनछे । सलेा 5 हे परमशे् वर,
मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ्। सबै मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ्। 6 पथृ्वीले यसको फसल उत्पादन गरेको छ,
र परमशे् वर, हा ा परमशे् वरले हामीलाई आिशष ्  िदनभुएको छ । 7 परमशे् वरले हामीलाई आिशष ्  िदनभुएको छ र पथृ्वीका
अ न्तम छेउसम्म भएका सबलैे उहाँको आदर गछर्न ्।

68
1 परमशे् वर उठ्नभुएको होस ्। उहाँका श हुरू िततरिबतर होऊन ्। उहाँलाई घणृा गनहरू उहाँको सामबुाट भागनू ्। 2जसरी

धवुाँ उडरे जान् छन,् त् यसरी नै ितनीहरूलाई उडाउनहुोस ् । जसरी आगोको निजक मनैबि प ग्लन् छ, त् यसरी नै दषु् टहरू
परमशे् वरको उप स्थितमा नाश होऊन ्। 3 तर धम हरू खसुी होऊन ्। ितनीहरू परमशे् वरको साम ु ज् यादै खसुी होऊन ्। ितनीहरू
आन न् दत होऊन ्र खसुी होऊन ्। 4 परमशे् वरको स्तिुत गाओ । उहाँको नाउकँो स्तिुत गाओ । यदर्न नदीको बसेीको मदैानमा
सवार हुनहुुनकेो िन म् त स्तिुत गाओ । उहाँको नाउँ परम भु हो । उहाँको साम ु आन न् दत होओ । 5 अनाथहरूका बबुा,
िवधवाहरूका न्यायकतार् पिव स्थानमा बास गन ुर्हुने परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 6 एक् लो व् य क् तलाई परमशे् वरले प रवार िदनहुुन्छ
। उहाँले कैदीहरूलाई गीत गाउदँै बािहर आउन िदनहुुन्छ । तर िव ोहीहरूचािहं सखु्खा जिमनमा बस्छन ्। 7 हे परमशे् वर, जब
तपाईं आफ् ना मानिसहरूका अिघ जानभुयो, जब तपाईं उजाडस् थानमा िहडं् नभुयो, सलेा 8 तब पथृ्वी काम्यो । परमशे् वरको
उप स्थितमा, उहाँ िसयोनमा आउनहुुदँा परमशे् वरको उप स्थितमा, इ ाएलका परमशे् वर, परमशे् वरको उप स्थितमा, आकाशले
पिन व ृ ष् ट खन्यायो । 9 हे परमशे् वर, तपाईंले शस् त झरी पठाउनभुयो । तपाईंको उ रािधकार थिकत हुदँा तपाईंले त् यसलाई
ब लयो पान ुर्भयो । 10 तपाईंका मािनसहरू यसमा बसोवास गरे । हे परमशे् वर, तपाईंले आफ्नो भलाइबाट गरीबहरूलाई िदनभुयो
। 11 परम भलुे आदशे िदनभुयो र ितनीहरूलाई घोषणा गनहरू ठुला फौज िथए । 12 फौजका राजाहरू भाग्छन,् ितनीहरू
भाग्छन,् र घरमा प खर्रहने स् ीहरूले लटुको माल बाँड्छन ्13 चाँदीले ढािकएको ढुकुरहरू, पखटेाहरू सनुले ढािकएका ।
ितमीहरूमध्ये कोही भडेाका बगालहरूका माझमा बस्यौ, ितमीहरूले िकन यसो गर् यौ? 14 सवर्श मान ्ले त्यहाँ राजाहरूलाई
िततरिबतर पान ुर्भयो, त् यो सल्मोन डाँडामािथ िहउँ परेको बलेाजस्तै िथयो । 15 बाशानको पहाडी दशेचािहं श शाली पहाड
हो । बाशानको पहाडी दशे एउटा अग्लो पहाड हो । 16 हे उच् च पहाडी दशे, त ँ िकन डाहले हछेर्स,् त् यो पहाड जसमा
परमशे् वर बस् ने इच्छा गन ुर्हुन्छ? वास्तवमा, परम भु सदासवर्दा त् यसमा बास गन ुर्हुन्छ । 17 परमशे् वरका रथहरू बीसौं हजार,
हजारौं हजार छन ् । परम भु सीनमैा जस्तै पिव स्थानमा ितनीहरूमा माझमा हुनहुुन्छ । 18 तपाईं उच् चमा उक्लनभुएको
छ । तपाईंले कैदीहरूलाई डोर् याउनभुएको छ । मािनसहरूका माझबाट, तपाईंको िवरु मा य ु लड्नहेरूबाट समते तपाईंले
उपहार हण गन ुर्भएको छ, तािक हे परम भु परमशे् वर, तपाईं त्यहाँ बास गन ुर्भएको होस ्। 19 परम भु धन्यको होऊन,् जसले
िदनिदने हा ो बोझ उठाउनहुुन्छ । परमशे् वर जो हा ो उ ार हुनहुुन्छ । सलेा 20 हा ो परमशे् वर बचाउनहुुने परमशे् वर हुनहुुन्छ
। हामीलाई मतृ्यबुाट बचाउन सक्षम परम भु परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 21 तर परमशे् वरले आफ् नो श हुरूका िशरहरूमा, उहाँको
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िवरु मा िहडं् नहेरूका कपाल भएका खप् परमा िहकार्उनहुुनछे । 22 परम भलुे भन् नभुयो, “म आफ् ना श हुरूलाई बाशानबाट
फकार्एर ल्याउनछुे । ितनीहरूलाई समु को गिहराइबाट म फकार्एर ल्याउनछुे । 23 तािक आफ् ना खु ा रगतमा चोपरे ितमीहरूले
आफ्ना श हुरूलाई कुल्चनछेौ र ितमीहरूका श हुरूबाट ितमीहरूका कुकुरहरूका िज ाहरूले पिन आफ्नो भाग पाऊन ् ।”
24 हे परमशे् वर, पिव स्थानमा तपाईंको शोभा-या ा, मरेो राजा, मरेो परमशे् वरको शोभा-या ा ितनीहरूले दखेकेा छन ् ।
25 पिहले गायकहरू गए, त्यसपिछ व वादकहरू र िबचमा अिववािहत केटीहरूले खैंजडी बजाउदँै गए । 26 सभाहरूमा
परमशे् वरको शसंा गर । ितमीहरू जो इ ाएलको मलूका हौ, परम भकुो स्तिुत गर । 27 त्यहाँ सबभैन्दा सानो कुल बने्यामीन,
त् यसपिछ यहूदाका अगवुाहरू र ितनीहरूका दलहरू, जबलूनुका अगवुाहरू र नप् तालीका अगवुाहरू छन ् । 28 हे इ ाएल,
तरेो परमशे् वरले तरेो सामथ्यर्को आदशे िदनभुएको छ । हामीलाई तपाईंको श कट गन ुर्होस,् हे परमशे् वर, जसरी तपाईंले
िवगतका समयहरूमा कट गन ुर्भएको छ । 29 यरूशलमेको तपाईंको म न्दरबाट हामीलाई तपाईंको श कट गन ुर्होस,् जहाँ
राजाहरूले तपाईंलाई उपहारहरू ल्याउछँन ्। 30 नकर् टका जङ्गली पशहुरूका िवरु मा, साँढहेरू र बाछाहरूजस् ता मािनसहरूका
भीडको िवरु मा कराउनहुोस ् । ितनीहरूलाई होच् याउनहुोस ् र तपाईंलाई उपहारहरू ल्याउने ितनीहरूलाई बनाउनहुोस ् । य ु
गनर् मन पराउने मािनसहरूलाई िततरिबतर पान ुर्होस ्। 31 िम दशेबाट शासकहरू बािहर आउनछेन ्। कूशले आफ्नै हातहरूले
परमशे् वरको निजक जान हतार गनछ । 32 हे पथृ्वीका राज्यहरू हो, परमशे् वरको िन म् त गाओ । सलेा पमर भकुो स्तिुत
गाओ । 33 आकाशका स्वगर्मा सवारहुनहुुनलेाई, जनु ाचीन समयदे ख अ स्तत्वमा छ । हरे, श ले उहाँले आफ्नो आवाज
उचाल्नहुुन्छ । 34 परमशे् वरलाई बलको िन म्त ये दओे । इ ाएलमा उहाँको ऐश् वयर् छ र उहाँको बल आकाशमा छ । 35 हे
परमशे् वर, तपाईं आफ्नो पिव स्थानमा भयवह हुनहुुन्छ । इ ाएलको परमशे् वर जसले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र श
िदनहुुन्छ ।
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1 हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस ् । िकनिक पानीले मरेो जीवनलाई खतरामा पारेको छ । 2 म गिहरो दलदलमा डुबकेो

छु, जहाँ टेक् ने ठाउँ नै छैन । म गिहरो पानीमा आएको छु, जहाँ ममािथ बािढहरू बग् छन ् । 3 म आफ् नो िचत् कारले थाकेको
छु । मरेो घाँटी सकेुको छ । मरेो परमशे् वरमा आसा गदार् मरेा आखँाहरू धिमला हुन्छन ् । 4 िवनाकारण मलाई घणृा गनहरू
मरेो िशरको कपालभन्दा धरैे छन ् । मरेा श हुरू बनरे गलत तकर् हरू गरी मलाई नाश गनर् खोज् नहेरू श शाली छन ् । मलैे
जे चोरेको िथएन, सो मलैे ितन ुर्पछर् । 5 हे परमशे् वर, तपाईंले मरेो मखूर्ता जान् नहुुन्छ र मरेा पापहरू मबाट लकेुका छैनन ् ।
6 हे सवर्श मान ्परम भ,ु मरेो कारणले तपाईंमा आसा राख् नहेरू ल ज् जत नहोऊन ्। हे इ ाएलको परमशे् वर, मरेो कारणले
तपाईंलाई खोज् नहेरू अनादरमा नपरून ् । 7 तपाईंको खाितर मलैे हप्की सहकेो छु । मरेो महुार लाजले ढाकेको छ । 8 मरेा
भाइहरूका िन म्त म िबरानो, मरेी आमाका सन्तानहरूका िन म्त िवदशेी भएको छु । 9 िकनको तपाईंको म न् दरको जोशले
मलाई खाएको छ र तपाईंलाई हप्काउनहेरूका हप्कीहरू ममािथ परेको छ । 10जब म रोएँ र खाना खाइन, तब ितनीहरूले मरेो
अपमान गरे । 11 जब मलैे भाङ् ालाई मरेो लगुा बनाए, तब म ितनीहरूको ठ ाको पा बनें । 12 सहरको ढोकामा बस् नहेरूले
मरेो बारेमा कुरा गछर्न ् । म ज ाँहाहरूका गीत भएको छु । 13 तर हे परम भ,ु मरेो थर्ना तपाईंमा नै छ, कुनै समयमा
तपाईंले स्वीकार गन ुर्हुनछे । तपाईंको उ ारको िवश् वस् ततामा मलाई जवाफ िदनहुोस ् । 14 मलाई दलदलबाट नकाल्नहुोस ् र
मलाई डुब् न निदनहुोस ् । मलाई घणृा गनहरूबाट मलाई टाढा लानहुोस ् र गिहरो पानीबाट मलाई बचाउनहुोस ् । 15 बढीको
पानीले मलाई ाकुल पानर् निदनहुोस,् न त सागरले मलाई िनल् न िदनहुोस ् । खाडलले ममािथ आफ् नो मखु बन्द नगरोस ्
। 16 हे परम भ,ु मलाई जवाफ िदनहुोस,् िकनिक तपाईंको करारको िवश् वस् तता असल छ । मरेो िन म्त तपाईंका कृपाहरू
धरैे भएको हुनाल,े मितर फकर् नहुोस ् । 17 आफ् नो दासबाट आफ्नो महुार नलकुाउनहुोस,् िकनिक म सकंष् टमा छु । मलाई
चाँडै जवाफ िदनहुोस ्। 18 मकहाँ आउनहुोस ्र मलाई उ ार गन ुर्होस ्। मरेा श हुरूका कारणले मोल ितरेर मरेो उ ार गन ुर्होस ्
। 19 मरेो हप् की, मरेो लाज र मरेो अपमान तपाईंलाई थाहा छ । मरेा वरैीहरू सबै मरैे साम ु छन ् । 20 हप्कीले मरेो हृदय
तोिडएको छ । म ग ौं बोझले दिबएको छु । कोही दया गन मािनस मलैे खोजें, तर कोही िथएन । मलैे सान्त्वना िदनहेरू
खोजें, तर मलैे कोही भे टन ँ । 21 खानलाई ितनीहरूले मलाई िवष िदए । म ितखार्उदँा ितनीहरूले िपउनलाई िसकार् िदए ।
22 ितनीहरूको िन म्त रा खएको भोजन ितनीहरूको िन म्त पासो बनोस ्। ितनीहरू सरुिक्षत छन ्भनी ितनीहरूले िवचार गदार्,
त् यो नै पासो बनोस ्। 23 ितनीहरूका आखँाहरू धिमला होऊन,् तािक ितनीहरूले दखे् न नसकून ्। अिन ितनीहरूका कम्मर सधैं
दबुर्ल बनाउनहुोस ्। 24 ितनीहरूमािथ आफ् नो ोध खन्याउनहुोस ्र तपाईंको रसको उ ताले ितनीहरूलाई ाकुल बनाओस ्
। 25 ितनीहरूको ठाउँ उजाड होस ् । ितनीहरूको पालमा कोही नबसोस ् । 26 िकनिक तपाईंले हार गन ुर्भएको क् तलाई
ितनीहरूले सताए । तपाईंले घाइते बनाउनभुएकाहरूका पीडा िववरण ितनीहरूले दोहोर् याए । 27 अधमर्मािथ अधमर् गरेको
दोष ितनीहरूलाई लगाउनहुोस ्। ितनीहरू तपाईंको धािमर्क िवजयमा आउन नसकून ्। 28 ितनीहरूलाई जीवनको पसु्तकबाट
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हटाइयोस ् र धम हरूसगँै नले खयोस ् । 29 तर म गरीब र दःुखी छु । हे परमशे् वर, तपाईंको उ ारले मलाई उच् च स्थानमा
बसालोस ् । 30 गीत गाउदँै म परमश् वरको नाउकँो शसंा गनछु र धन्यवादको साथ उहाँलाई उच् च पानछु । 31 िसङ्हरू र
खरुहरू भएका गोरु वा साँढले े भन्दा धरैे त् यसले परम भु खसुी पानछ । 32 न हरूले यो दखेकेा छन ् र खसुी भएका छन ्।
परमशे् वरको खोजी गनहरूको हृदय जीिवत रहोस ् । 33 िकनिक परम भलुे द र को पकुारा सनुहुुन्छ र आफ् ना कैदीहरूलाई
घणृा गन ुर्हुन् न । 34 स्वगर् र पथृ्वी, समु र त् यसमा हलचल गन हरेक थोकले उहाँको शसंा गरून ्। 35 िकनभने परमशे् वरले
िसयोनलाई बचाउनहुुनछे र यहूदाका सहरहरू पनुःिनमार्ण गन ुर्हुनछे । मािनसहरू त्यहाँ बसोवास गनछन ्र यसलाई सम्पि को
रूपमा लनछेन ्। 36 उहाँका सवेकहरूका सन्तानहरूले यसको उ रािधकार ाप् त गनछन ्। अिन उहाँको नाउलँाई मे गनहरू
त्यहाँ बस् नछेन ्।
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1 हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस!् हे परम भ,ु चाँडो आउनहुोस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 2 मरेो ज् यान लन खोज् नहेरू

ल ज् जत र अपमािनत होऊन ्। ितनीहरूलाई फकार्इयोस ्र अनादर ग रयोस,् जो मरेो पीडामा आन न् दत हुन् छन ्। 3 ितनीहरूका
लाजको कारणले ितनीहरूलाई फकार्इयोस,् जसले भन्छन,् “आहा, आहा !” 4 तपाईंको खोजी गनहरू आन न् दत होऊन ् र
तपाईंमा खसुी होऊन ्। तपाईंको उ ार मन पराउनहेरूले सधैं भननू,् “परमशे् वरको स्तिुत होस ्।” 5 तर म गरीब र द र छु । हे
परमशे् वर, मकहाँ चाँडो आउनहुोस ्। तपाईं मरेो सहायता हुनहुुन्छ र तपाईंले मलाई छुटाउनहुुन्छ । हे परम भ,ु िढलो नगन ुर्होस ्
।
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1 हे परम भ,ु म तपाईंमा शरण लन्छु । मलाई कदािप लाजमा नपान ुर्होस ्। 2 मलाई बचाउनहुोस ्र तपाईंको धािमर्कतामा

मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्। तपाईंको काम मितर फकार्उनहुोस ्र मलाई बचाउनहुोस ्। 3 मरेो िन म्त च ान हुनहुोस ्जहाँ म सधैं
जान सकँू । तपाईंले मलाई बचाउन आज्ञा िदनभुएको छ, िकनिक तपाईं मरेो च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । 4 हे परमशे् वर,
दषु् टहरूका हातबाट, अधम र िनदर्यीहरूका हातबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 5 िकनिक हे परम भु परमशे् वर, तपाईं मरेो आसा
हुनहुुन्छ । मरेो बालक हुदँादे ख नै मलै े तपाईंमा भरोसा राखकेो छु । 6 म गभर्मा हुदँादे ख नै तपाईंले मलाई सहारा िदनभुएको
छ । मरेो आमाको गभर्दे ख मलाई बिहर िनकाल्ने तपाईं नै हुनहुुन्छ । मरेो शसंा सधैं तपाईंको बारेमा नै हुनछे । 7 धरैे जना
मािनसका िन म्त म उदाहरण भएको छु । तपाईं मरेो ब लयो शरण हुनहुुन्छ । 8 मरेो मखु तपाईंको शसंाल,े िदनभ र नै तपाईंको
आदरले भ रनछे । 9मरेो व ृ अवस्थामा मलाई टढा नफाल् नहुोस ्। मरेो बल कमजोर हुदँा मलाई नत्याग् नहुोस ्। 10 िकनिक मरेा
श हुरूले मरेो बारेमा कुरा गदछन ्। मरेो ज् यान लन खोज् नहेरूले एकसाथ ष ान् गदछन ्। 11 ितनीहरू भन्छन,् “परमशे् वरले
त्यसलाई त्याग् नभुएको छ । लखटेेर त्यसलाई समात,् िकनिक त्यसलाई बचाउने कोही पिन छैन ।” 12 हे परमशे् वर, मबाट
टाढा नहुनहुोस ्। हे मरेो परमशे् वर, मलाई सहायता गनर् चाँडो गन ुर्होस ्। 13 ितनीहरू लाजमा परून ्र नाश होऊन,् जसले मरेो
जीवनसगँ श तुा गछर्न ्। ितनीहरू हप्की र अनादरले ढािकऊन,् जसले मलाई चोट परु् याउन खोज् छन ्। 14 तर म सधैं तपाईंमा
आसा गनछु र म तपाईंको झन ्धरैे स्तिुत गाउनछुे । 15 मलैे तपाईंको धािमर्कता र तपाईंको म ु क् तलाई नबझुे तापिन, मरेो मखुले
िदनभ र त्यसकैो बारेमा भन् नछे । 16 म परम भु परमशे् वरको श शाली कामहरूसगँै आउनछुे । म तपाईंको, केवल तपाईंको
धािमर्कताको वणर्न गनछु । 17 हे परमशे् वर, तपाईंले मलाई मरेो यवुावस्थादे ख नै िसकाउनभुएको छ । अिहले पिन म तपाईंको
अचम् मका कामहरू घोषणा गनछु । 18 वास्तवमा, हे परमशे् वर, म व ृ हुदँा र मरेो कपाल फुल्दा पिन मलाई नत्याग् नहुोस,् जसरी
मलैे तपाईंको सामथ्यर् अक पसु्तालाई, तपाईंको श आउनवेाला हरेकलाई घोषणा ग ररहकेो छु । 19 हे परमशे् वर, तपाईंको
धािमर्कता धरैे उच् च छ । हे परमशे् वर, तपाईंले महान ् कुराहरू गन ुर्भएको छ, तपाईंजस्तो को छ र? 20 तपाईंले मलाई धरैे
कष् टहरू दखे् न िदनभुयो तपाईंले नै हामीलाई फे र जागतृ पान ुर्हुनछे र हामीलाई पथृ्वीको गिहराइबाट फे र मािथ ल्याउनहुुनछे
। 21 तपाईंले मरेो इज् जत व ृ गन ुर्होस ्। फे र फकर् नहुोस ्र मलाई सान्त्वना िदनहुोस ्। 22 हे मरेो परमशे् वर, तपाईंको सत् यताको
िन म् त वीणा बजाएर म तपाईंलाई धन् यवाद चढाउनछुे । हे इ ाएलको परम पिव , सारङ्गी बजाएर म तपाईंको स्तिुत गाउनछुे
। 23 जब म तपाईंको शसंाका गीतहरू गाउनछुे, तब मरेा ओठहरू आनन्दले कराउनछेन—् मरेो ाणले पिन जसलाई तपाईंले
उ ार गन ुर्भएको छ । 24 मरेो िज ोले पिन िदनभ र तपाईंको धािमर्कताको बारेमा बताउनछे । िकनिक ितनीहरू लाजमा र
गोलमाल पा रएका छन ्जसले मलाई चोट परु् याउन खोजे ।

72
1 हे परमशे् वर, राजालाई आफ् नो धािमर्क आदशेहरू िदनहुोस ्। राजाको छोरालाई तपाईंको धािमर्कता िदनहुोस ्। 2 ितनले

तपाईंका मािनसहरूलाई धािमर्कताले र तपाईंका गरीबहरूलाई न्यायले फैसला गरून ् । 3 पहाडहरूले मािनसहरूका िन म्त
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शा न्त उत्पन् न गरून ्। डाँडाहरूले धिमर्कता उत्पन् न गरून ्। 4 उनले मािनसहरूका गरीबलाई न्याय दऊेन ्। उनले द र हरूका
छोराछोरीलाई बचाऊन ्र िथचोिमचो गनहरूलाई चकनाचरू पारून ्। 5 सयूर् रहसेम्म र च मा रहुन् जलेसम्म सबै पसु्ताहरूमा,
ितनीहरूले तपाईंको आदर गरून ् । 6 काटेको घाँसमा झरीपरेझैं र पथृ्वीलाई िभजाउने झरीझैं उनी तल आऊन ् । 7 उनको
समयमा धम हरूको फ लफाप होस ् र च माको लोप नभएसम् म त् यहाँ शस् त शा न्त होस ् । 8 उनले समु दे ख समु सम्म र
नदीदे ख पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म अधीन गरून ्। 9 उजाडस् थानमा बस् नहेरू उनको साम ु घोप् टो परेर दण्डवत गरून ्। उनका
श हुरूले धलूो चाटनू ् । 10 तश श र टापहूरूका राजाहरूले कर ितरून ् । शबेा र शबेाका राजहरूले उपहारहरू ल्याऊन ् ।
11 वास्तवमा, सबै राजा उनको साम ु घोप् टो परून ् । सबै जाितहरूले ितनको सवेा गरून ् । 12 उनले पकुारा गन द र लाई र
अरू कुनै सहायक नभएका गरीबलाई सहायता गछर्न ्। 13 उनले गरीब र द र हरूलाई दया गछर्न ्र उनले द र हरूको जीवन
बचाउछँन ्। 14 उनले िथचोिमचो र िहसंाबाट ितनीहरूको जीवन बचाउछँन,् उनको द ृ ष् टमा ितनीहरूका रगत बहुमलू्य हुन् छ
। 15 उनी जीिवत रहून!् शबेाको सनु उनलाई िदइयोस ् । मािनसहरूले उनको िन म्त सधैं थर्ना गरून ्। परमशे् वरले उनलाई
िदनभ र आिशष ्  दऊेन ्। 16 दशेमा अन् नको शस् त होस ्। पहाड टुप् पाहरूमा उनीहरूका बाली लहलह होऊन ्। यसको फल
लबेनानको जस्तै होस ्। सहरका मािनसहरू मदैानको घाँसझैं फल्दोफुल्दो होऊन ्। 17 उनको नाउँ अमर रहोस ्। सयूर् रहसेम्म
उनको नाउँ िनरन्तर रहोस ्। मािनसहरू उनमा आशोिषत ्होऊन ।् सबै जाितहरूले उनलाई धन्यको भननू ।् 18 परम भु परमशे् वर,
इ ाएलको परमशे् वर धन्यको होऊन,् जसले मा अचम् मका कामहरू गन ुर्हुन्छ । 19 उहाँको मिहिमत नाउँ सदासवर्दा धन्यको
होस ्र सारा पथृ्वी उहाँको मिहमाले भ रपणूर् होस ्। आमने र आमने । 20 ियशकैा छोरा दाऊदका ाथर्नाहरू सिकएको छ ।
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1 िनश् चय नै परमशे् वर इ ाएलको िन म् त, शु हृदय हुनहेरूका िन म् त भला हुनहुुन्छ । 2 तर मरेो बारेमा, मरेा ख ु ाहरू झण्डै

िचप्ले । मरेा ख ु ाहरू मरेो मिुनबाट झण्डै िचप् ले । 3 िकनभने जब मलैे दषु् टहरूका फ लफाप दखेें, तब मलैे अहङ्कारीहरूको
डाह गरें । 4 िकनिक मतृ्यसुम्म नै ितनीहरूलाई कुनै पीडा नै हुछैँन, तर ितनीहरू ब लया र स्वस्थ्य हुन् छन ्। 5अरू मािनसहरूका
बोझहरूबाट ितनीहरू मकु् त छन ्। अरू मािनसहरूलाई झैं ितनीहरूलाई कष् ट हुदँनै । 6 ितनीहरूका घाँटीमा िस ीझैं ितनीहरू
घमण्डले सिजछन ् । वस् ले ढाकेझैं ितनीहरूलाई िहसंाले ढाक् नछे । 7 यस्ता अन्धोपनबाट नै पाप आउँछ । ितनीहरूका
हृदयहरूबाट दषु् ट िवचारहरू जान्छन ् । 8 ितनीहरू दषु् टतापवूर्क िगल्ला गछर्न ् र बोल्छन ्। आफ् नो अहङ्कारमा ितनीहरूले
अत्यचारको धम्की िदन्छन ्। 9आफ्नो मखुले ितनीहरू स्वगर्को िवरु मा बोल् छन ्र ितनीहरूका िज ोहरूले पथृ्वीको अिधकार
गछर्न ्। 10 यसकारण ितनका मािनसहरू ितनीहरूितर फकर् न्छन ्र शस् त पानी बगाइन्छ । 11 ितनीहरू भन्छन,् “परमशे् वरले
कसरी जान् नहुुन्छ? के सव च् चसगँ ज्ञान छ र?” 12 हने ुर्होसः् यी मािनसहरू दषु् टहरू हुन ्। ितनीहरू िन श् चन्त छन ्र झन-्झन ्
धनी हुदँछैन ्। 13 िनश् चय नै मलै े ाथर्मा मरेो हृदयलाई सरुिक्षत राखकेो छु र िनद षतामा मरेा हातहरू धोएको छु । 14 िकनिक
म िदनभ र कष् टमा परेको छु र हरेक िबहान ताड्ना पाएको छु । 15 “म यी कुराहरू भन् नछुे,” भनी मलैे भनकेो भए, तपाईंका
छोराछोरीका यो पसु्तालाई मलैे धोका िदनिेथएँ । 16 मलैे यी कुराहरू बझु् ने कोिसस गरे तापिन, मरेो िन म्त यो धरैे क ठन िथयो
। 17 तब म परमशे् वरको पिव स्थानिभ गएँ र ितनीहरूका अ न् तम अवस् थालाई बझुें । 18 िनश् चय नै तपाईंले ितनीहरूलाई
िचप् लो ठाउँहरूमा राख् नहुुन् छ । तपाईंले ितनीहरूलाई सवर्नाश लानहुुन् छ । 19 ितनीहरू कसरी क्षणभरमा नै उजाडस् थान बन!े
ितनीहरूको अन् त भयो र भयानक ासहरूले समाप् त पा रए । 20 कोही ब्य ुझँदँा, ती सपनामा भएजस्तो हुन् छन ्। हे परम भ,ु
जब तपाई खडा हुनहुुन्छ, तब तपाईंले ती सपनाहरूका बारेमा केही िवचार गन ुर्हुन् न । 21 िकनिक मरेो हृदय शोकमा परेको
िथयो र म गिहरो चोटमा परेको िथएँ । 22 म मखूर् िथएँ र अन्तरद ृ ष् टको कमी िथयो । तपाईंको साम ु म मखूर् पशजुस्तै िथएँ ।
23 तापिन म सधैं तपाईंसगँै छु । तपाईंले मरेो दािहने हात समात् नहुुन् छ । 24 तपाईंले मलाई आफ् नो सल्लाहले मागर्दशर्न गन ुर्हुनछे
र पिछ मलाई मिहमामा हण गन ुर्हुनछे । 25 स्वगर्मा तपाईंबाहके मरेो को छ र? पथृ् वीमा मलैे इच् छा गन तपाईंबाहके अरू
कोही छैन । 26 मरेो शरीर र मरेो मटुु कमजोर हुन्छन,् तर परमशे् वर नै सदासवर्दा मरेो हृदयको बल हुनहुुन्छ । 27 तपाईंदे ख
टाढा हुनहेरू नष् ट हुनछेन ् । तपाईं ित िवश् वासयोग् य नहुनहेरूलाई तपाईंले नष् ट पान ुर्हुनछे । 28 तर मरेो बारेमा, मलैे गन ुर्पन
कुराचािहं परमशे् वरको निजक जाने हो । परम भु परमशे् वरलाई मलैे आफ् नो शरणस्थान बनाएको छु । तपाईंका सबै कामहरू
म घोषणा गनछु ।
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1 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई िकन सदाको िन म्त इन्कार गन ुर्भएको छ? तपाईंको ोध िकन तपाईंका खकर् का

भडेाहरूका िवरु मा द न्कन्छ? 2आफ्ना मािनसहरू जसलाई तपाईंले ाचीन समयमा िकन् नभुयो, तपाईंको आफ्नै उ रािधकार
हुनलाई उ ार गन ुर्भएका कुलहरू र तपाईं वास गन ुर्हुने िसयोन पवर्तलाई सम्झनहुोस ् । 3 आउनहुोस,् श लुे पिव स्थानमा
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गरेका सम् पणूर् भग् नावशषे, सारा सवर्नाशलाई हने ुर्होस ् । 4 तपाईंको तोिकएको ठाउँको िबचमा तपाईंका वरैीहरू गजर्न्छन ् ।
ितनीहरूले आफ्ना य ु का झन्डाहरू खडा गछर्न ् । 5 बञ् चरोले घना जङ्गल काटेझैं ितनीहरूले काटेर लगे । 6 ितनीहरूले
ब ाहरूलाई फुटाएका छन ्र टु -टु ा पारेका छन ्। ितनीहरूले बन् चरो र घनहरूले फुटाए । 7 तपाईंको पिव स्थान ितनीहरूले
आगोले जलाए । तपाईं वास गन ुर्हुने ठाउँलाई ितनीहरूले भइँूमा ढालरे अपिव पारे । 8 ितनीहरूले आफ्ना हृदयहरूमा भन,े
“ितनीहरू सबलैाई हामी नाश गनछौं ।” दशेमा भएका तपाईंको आराधना हुने ठाउँहरू सबै ितनीहरूले जलाए । 9 हामी
अब कुनै िचन्हहरू दखे्दनैौं । अब कोही अगमवक् ता छैनन ् र यो किहलसेम्म रहन्छ भनी हा ा िबचमा हुने कसलैे पिन
जान् दनै । 10 हे परमशे् वर, श हुरूले किहलसेम्म हामीलाई अपमान गछर्न?् के श हुरूले सदासवर्दा तपाईंको िनन्दा गनछन ्
? 11 आफ् नो बाहुली, तपाईंको दािहने हात तपाईंले िकन रोक् नहुुन्छ? आफ् नो दािहने हात आफ्नो खल् तीबाट िझक् नहुोस ्
र ितनीहरूलाई नाश पान ुर्होस ् । 12 तापिन पथृ्वीमा उ ार ल्याउनभुएर परमशे् वर ाचीन समयदे ख नै मरेो राजा हुनभुएको
छ । 13 तपाईंले समु लाई आफ्नो श ले िवभाजन गन ुर्भयो । तपाईंले समु ी भयानक जन् तहुरूका िशरहरू तोड्नभुयो
। 14 तपाईंले ल ातन ्को िशर कुच् याउनभुयो । तपाईंले त्यसलाई उजास् थानमा बस् नहेरूलाई खवुाउनभुयो । 15 तपाईंले
मलूहरू र खोलाहरूका महुान खोल् नभुयो । तपाईंले बिगरहकेा नदीहरूलाई सकुाउनभुयो । 16 िदन तपाईंको हो र रात पिन
तपाईंकै हो । तपाईंले सयूर् र चन मालाई आफ्नो ठाउँमा राख् नभुयो । 17 तपाईंले पथृ्वीको सबै िसमाना तोक् नभुएको छ ।
तपाईंले िहउँद र ीष्म बनाउनभुएको छ । 18 हे परम भ,ु श हुरूले तपाईंलाई कसरी अपमान गरे सो सम्झनहुोस ्। अिन मखूर्
मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो िनन्दा गरेका छन ्। 19 तपाईंको ढुकुरको जीवन जङ्गली पशलुाई निदनहुोस ् । िथचोिमचोमा
परेका तपाईंका मािनसहरूका जीवन सधैं निबसर्नहुोस ।् 20आफ्नो करार सम्झनहुोस,् िकनिक दशेका अन्धकार क्षे हरू िहसंाले
भ रएको ठाउँहरू हुन ्। 21 िथचोिमचोमा परेकाहरू लाजमा परेर फिकर् ने नतलु् याउनहुोस ्। गरीब र िथचोिमचोमा परेकाहरूले
तपाईंको नाउकँो स्तिुत गरून ् । 22 हे परमशे् वर, उठ्नहुोस ् । तपाईंको आफ्नो इज् जतको रक्षा गन ुर्होस ् । मखूर्हरूले िदनभ र
कसरी तपाईंको अपमान गछर्न ् सम्झनहुोस ् । 23 तपाईंका वरैीहरूका आवाजहरू वा तपाईंलाई िनरन् तर अनादर गनहरूका
कोलाहल निबसर्नहुोस ्।
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1 हे परमशे् वर, हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछौं । हामी धन्यवाद िदन्छौं, िकनिक तपाईंले आफ्नो उप स्थित कट

गन ुर्हुन्छ । मािनसहरूले तपाईंका अचम् मका कामहरूका बारेमा बताउछँन ्। 2 तोिकएको समयमा म न्यायोिचत रूपमा फैसला
गनछु । 3 पथृ्वी र यसका सबै बािसन्दा डरले थरथर कामे पिन, पथृ्वीका खम्बाहरूलाई म दढृ बनाउछु । सलेा 4 मलैे
अहङ्कारीलाई भनें, “अहङ्कारी नहो,” र दषु् टहरूलाई भनें, “िसङ् ठाडो नपार ्। 5 आफ्ना िसङहरूलाई मािथ नउचाल ्।
हठपणूर् घाँटी बनाएर नबोल ्।” 6 उचाल् ने कुरा पवूर्बाट वा, प श् चमबाट होइन र त् यो उजाडस् थानबाट आउने होइन । 7 तर
परमशे् वर नै न्यायकतार् हुनहुुन्छ । उहाँले तल झान ुर्हुन्छ र उहाँले मािथ उठाउनहुुन्छ । 8 िकनिक परम भलुे आफ्नो हातमा िफंज
आइरहकेो दाखम को कचौरा समात् नहुुन्छ, जनु मसलासगँ िमसाइएको छ र  यसलाई खन्याउनहुुन् छ । िनश् चय नै पथृ्वीका
सबै दषु् टहरूले यसको अ न्तम थोपासम्म िपउनछेन ्। 9 तर तपाईंले भन् नभुएको कुरा म िनरन्तर रूपमा बताउनछुे । याकूबका
परमशे् वरको स्तिुत म गाउनछुे । 10 उहाँ भन् नहुुन्छ, “दषु् टहरूका सबै िसङलाई म काट् नछुे, तर धम हरूका िसङहरू मािथ
उचा लनछेन ्।”
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1 परमशे् वरले आफैलाई यहूदामा कट गन ुर्भएको छ । इ ाएलमा उहाँको नाउँ महान ्छ । 2 उहाँको पाल शालमेमा छ

। उहाँको बासस् थान िसयोनमा छ । 3 त्यहाँ उहाँले धनकुो काँड, तरवार, ढाल र य ु का अन्य हितयारहरू नष् ट गन ुर्भयो ।
सलेा 4 पवर्तहरूमािथ तपाईंले आफ् ना िशकारहरू मारेर ओलर्नहुुदँा तपाईं च म् कनहुुन् छ र आफ् नो मािहमा कट गन ुर्हुन्छ ।
5 साहसी हृदय भएकाहरू ल ु टएका िथए । ितनीहरू मस्त िन मा परे । सबै यो ाहरू असहाय िथए । 6 हे याकूबको परमशे् वर,
तपाईंले हप्काउनहुुदँा घोडाचढी र घोडा दवुै मस्त िन ामा परे । 7 तपाईंको, हो तपाईंकै भय मािनन्छ । तपाईं रसाउनहुुदँा
तपाईंको साम ु को खडा हुन सक्छ र? 8 स्वगर्बाट तपाईंले आफ्नो न्याय सनुाउनभुयो । पथृ्वी भयभीत र चपूचाप िथयो । 9 हे
परमशे् वर, जित बलेा तपाईं न्याय गनर् र पथृ्वीका सबै िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई बचाउन उठ्नभुयो । सलेा 10 िनश् चय न,ै
मानवजाितको िवरु मा तपाईंको ोधपणूर् न्यायले तपाईंलाई शसंा ल्याउनछे । तपाईंको ोधबाट बाँकी रहकेाहरूले तपाईंले
आफूलाई घने ुर्होस ्। 11 परम भु आफ् ना परमशे् वरसगँ भाकल गर र ती परुा गर । उहाँको व रप र भएका सबै जनाले उहाँलाई
उपहारहरू ल्याऊन ्जसको भय मान् नपुछर् । 12 उहाँले शासकहरूका आत्मा नाश पान ुर्हुन्छ । पथृ्वीका राजाहरूले उहाँको भय
मान्छन ्।
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77
1 म आफ् नो आवाजले परमशे् वरमा पकुारा गनछु । म आफ् नो आवाजले परमशे् वरमा पकुारा गनछु, र मरेो परमश् वरले

सनु् नहुुनछे । 2 मरेो कष् टको िदनमा मलैे परम भलुाई खोजें । राित मलैे आफ् नो हात फैलाएँ र ितनीहरू थाकेनन ्। मरेो ाणले
सान्त्वना पाउन इन् कार गर् यो । 3 मलैे ससु् केरा हाल् दा मलैे परमशे् वरको बारेमा िवचार गरें । म मछूार् पदार् मलै े उहाँको बारेमा
िवचार गरें । सलेा 4 तपाईंले मरेा आखँा खलु्ला राख् नभुयो । म बोल् नै नसक् ने कष् टमा िथएँ । 5 मलैे परुाना िदनहरू, धरैे
पिहलकेो समयको बारेमा िवचार गरें । 6 मलैे कुनै समय गाएको गीतलाई मलैे रातको समयमा याद गरें । मलैे होिसयार
भएर िवचार गरें र के भएको िथयो भनी बझु् ने कोिसस गरें । 7 के परम भलुे मलाई सदाको िन म्त इन्कार गन ुर्हुनछे ? के
उहाँले मलाई फे र किहल्यै कृपा दखेाउनहुुनछैेन? 8 के उहाँको करारको िवश् वस् तता सदाको िन म्त सिकयो? के उहाँको
ितज्ञा सदाको िन म्त िवफल भएको िथयो? 9 के परमशे् वरले अन ु ही हुन िबसर्नभुएको िथयो? के उहाँको ोधले उहाँको

दयालाई बन्द गरेको िथयो? सलेा 10 मलैे भनें, “यो मरेो कष् ट होः हामी ित सव च् चको दािहने बाहुलीको प रवतर्न हो
।” 11 तर हे परम भ,ु म तपाईंका कामहरू सम्झने छु । िवगतका तपाईंका अचम् मका कामहरूका बारेमा म िवचार गनछु
। 12 तपाईंका सबै कामहरूका बारेमा म िवचार गनछु र ितनमा िवचार गनछु । 13 हे परमशे् वर, तपाईंको मागर् पिव छ ।
हा ो महान ् परमशे् वरिसत कुन परमशे् वरको तलुना हुन्छ र? 14 तपाईं अचम् मका कामहरू गन परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंले
मािनसहरूका माझमा आफ्नो सामथ्यर् कट गन ुर्भएको छ । 15 आफ्नो महान ्श ले तपाईंले आफ् ना मािनसहरू, याकूब र
योसफेका सन्तानहरूलाई आफ् नो िवजय िदनभुयो । सलेा 16 हे परमशे् वर, पानीले तपाईंलाई दखे्यो । पानीले तपाईंलाई दखे्यो
र ितनीहरू भयभीत भए । गिहराइहरू थरथर कामे । 17 बादलहरूले पानी तल खन् याए । बादल लागकेो आकाशले आवाज
िनकाल्यो । तपाईंका काँडहरू यताउता उडे । 18 तपाईंको गजर्नको सोर हावामा सिुनयो । िबजलुीको चमकले ससंारलाई
उज् यालो बनायो । पथृ्वी थरथर काम्यो र ह ल्लयो । 19 तपाईंको मागर् सम ु बाट गयो र तपाईंको बाटो उलर्दंो पानीबाट गयो,
तर तपाईंका पाइलाहरू दे खएनन ्। 20 तपाईंले मोशा र हारूनको हात ारा बगाललाई झैं आफ्ना मािनसहरूलाई डोर् याउनभुयो
।
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1 हे मरेा मािनसहरू, मरेो िशक्षा सनु । मरेा मखुका वचनहरू सनु । 2 दषृ् टान्तमा म आफ् नो मखु खोल्नछुे । िवगतका

गपु् त कुराको बारेमा म गीत गाउनछुे । 3 हामीले सनुकेा र िसकेका कुराहरू, हा ा पखुार्हरूले हामीलाई भनकेा कुराहरू ियनै
हुन ् । 4 ितनीहरूका सन् तानहरूबाट हामी ती कुरा लकुाउनछैेनौं । परम भकुा शसंनीय कामहरू, उहाँको सामथ्यर् र उहाँले
गन ुर्भएका अचम् मका कामहरूका बारेमा हामी अक पसु्तालाई बताउनछेौं । 5 िकनिक उहाँले याकूबमा करारका िनयमहरू
स्थािपत गन ुर्भयो र इ ाएलमा वस्था िदनभुयो । उहाँले हा ा पखूार्हरूलाई ती आफ्ना सन्तानहरूलाई िसकाउने आज्ञा िदनभुयो
। 6 उहाँले यस्तो आज्ञा िदनभुयो, तािक अझै नजन् मकेा छोराछोरी, अथार्त ्आउने पसु् ताले उहाँका आदशेहरू जानोस,् जसले
पिछ ितनीहरूका आफ् नै सन्ताहरूलाई ती भन् नपुछर् । 7 तब ितनीहरूले आफ् नो आसा परमशे् वरमा राखनू ् र उहाँका कामरू
निबस ूर्न,् तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गरून ्। 8 तब ितनीहरू आफ् ना पखुार्हरूजस्ता हुनछैेनन,् जो हठी र िव ोही पसु्ता िथए
। एउटा यस्तो पसु्ता जसका हृदयहरू ठक िथएनन ् र जसका आत्माहरू परमशे् वर ित समिपर्त र िवश् वासयोग्य िथएनन ् ।
9 ए ाइमीहरू धनलुे ससु ज् जत िथए, तर ितनीहरू य ु को िदनमा पिछ फक । 10 ितनीहरूले परमशे् वरसगँको करार पालन
गरेनन ् र ितनीहरूले उहाँको वस्था पालन गनर् इन्कार गरे । 11 ितनीहरूले उहाँका कामहरू, उहाँले ितनीहरूलाई कट
गन ुर्भएको अचम् मका कुराहरूलाई िबस । 12 िम दशेमा, सोअनको दशेमा ितनीहरूका पखुार्हरूका द ृ ष् टमा उहाँले गन ुर्भएको
चमत्का रक कुराहरूलाई ितनीहरूले िबस । 13 उहाँले सम ु लाई दईु भाग पान ुर्भयो र ितनीहरूलाई त् यसको पा रप लानभुयो
। उहाँले पानीलाई पखार्लहरूझैं खडा गन ुर्भयो । 14 िदनको समयमा बादलले र रातभ र आगोको काशले उहाँले ितनीहरूलाई
डोर् याउनभुयो । 15 उहाँले उजाडस्थानको च ा िचन ुर्भयो र समु को गिहराइ भनर् शस् त हुने पानी उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो
। 16 च ानबाट उहाँले खोलाहरू बगाउनभुयो र पानीलाई नदीहरूझैं बगाउनभुयो । 17 तापिन ितनीहरूले उजाड-स्थानमा
सव च् चको िवरु मा िव ोह गरेर उहाँको िवरु मा पाप ग ररहे । 18 आफ् नो भोक मटेाउनलाई खाना मागरे आफ् ना हृदयहरूले
ितनीहरूले परमशे् वरलाई चनुौित िदए । 19 ितनीहरू परमशे् वरको िवरु मा बोले । ितनीहरूले भन,े “परमशे् वरले हामीलाई
उजाड-स्थानमा साँच् चै नै खाना खवुाउन सक् नहुुन्छ र? 20 हरे, उहाँले च ानलाई हार गन ुर्हुदँा, पानी िन स्कयो र नदीहरू
बगे । तर के उहाँले रोटी पिन िदन सक् नहुुन्छ? के उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई मास ु िदनहुुनछे ?” 21 जब परम भलुे
यो सनु् नभुयो, तब उहाँ रसाउनभुयो । त्यसलैे उहाँको आगो याकूबको िवरु दन्क्यो र उहाँको रसले इ ाएललाई आ मण
गर् यो, 22 िकनभने ितनीहरूले परमशे् वरमा िवश् वास गरेनन ् र उहाँको उ ारमा भरोसा गरेनन ् । 23 तापिन उहाँले मािथका
आकाशलाई आज्ञा गन ुर्भयो र आकाशका ढोकाहरू खोल्नभुयो । 24 ितनीहरूलाई खानलाई उहाँले मन् न बसार्उनभुयो, र उहाँले
ितनीहरूलाई स्वगर्को अन् न िदनभुयो । 25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका रोटी खाए । ितनीहरूलाई उहाँले शस् त गरी खाना
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पठाउनभुयो । 26 उहाँले आकाशमा पवू बतास चलाउनभुयो र दिक्षणी बतासलाई आफ् नो श ले उहाँले डोर् याउनभुयो ।
27धलूोझैं उहाँले ितनीहरूमािथ मास,ु समु को बालवुाझैं चराहरू बसार्उनभुयो । 28 ितनीहरूका िशिवरको िबचमा, ितनीहरूका
पालहरूको चारैितर ती झरे । 29 त्यसलैे ितनीहरूले खाए र अघाए । ितनीहरूले जे लालसा गरे सो उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो
। 30 तर ितनीहरू अझै अघाएका िथएनन ् । ितनीहरूको खाना अझै ितनीहरूको मखुमै िथयो । 31 तब परमशे् वरको ोध
ितनीहरूमािथ पर् यो र ितमध्यकेा ब लयाहरूलाई मार् यो । उहाँले इ ाएलका जवानहरूलाई तल झान ुर्भयो । 32 यित हुदँा पिन,
ितनीहरूले िनरन् तर पाप गरे र उहाँका अचम् मका कामहरूमा िवश् वास गरेनन ्। 33 यसकारण परमशे् वरले ितनीहरूका िदनहरू
घटाउनभुयो । ितनीहरूका वषर्हरू ासले भ रएका िथए । 34जब परमशे् वरले ितनीहरूमािथ िवपि ल्याउनभुयो, तब ितनीहरूले
उहाँको खोजी गनर् थाल,े अिन ितनीहरू फक र उहाँलाई उत् सकुतासाथ खोजे । 35 परमशे् वर ितनीहरूका च ान हुनहुुन्थ्यो र
सव च् च ितनीहरूका उ ारकतार् हुनहुुन्थ्यो भनी ितनीहरूले सम्झे । 36 तर ितनीहरूले आफ् ना मखुले उहाँसगँ चापलसुी गरे र
ितनीहरूका शब्दहरूले उहाँसगँ झटु बोले । 37 िकनिक ितनीहरूका हृदयहरू उहाँमा स्थर िथएनन ्र ितनीहरू उहाँको करार ित
िवश् वासयोग्य िथएनन ्। 38 तापिन उहाँ कृपाल ु हुनभुएर ितनीहरूका अधमर् क्षमा गन ुर्भयो र ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्भएन । हो,
धरैे पल् ट उहाँले आफ्नो रस थाम् नभुयो र उहाँका सबै ोधलाई उ िेजत गन ुर्भएन । 39 ितनीहरू मासलुे बनकेा हुन,् ितनीहरू
िबितजाने र फकर नआउने बतास हुन ्भनी उहाँले याद गन ुर्भयो । 40 उजाड-स्थानमा र बाँझो ठाउँहरूमा ितनीहरूले कित धरैे
पल् ट उहाँको िवरु मा िव ोह गरेर उहाँलाई दःुखी बनाए! 41 ितनीहरूले परमशे् वरलाई धरैे पल् ट चनुौित िदए र इ ाएलका परम
पिव लाई िच दखुाए । 42 ितनीहरूले उहाँको श को बारेमा िवचार गरेनन,् उहाँले ितनीहरूलाई श हुरूबाट कसरी छुटकारा
िदनभुएको िथयो, 43 जब उहाँले िम दशेमा आफ् ना डरलाग् दा िचन्हहरू दखेाउनभुयो र सोअनको क्षे मा आफ् ना चमत्कारहरू
दखेाउनभुयो । 44 उहाँले िम दशेका नदीहरूलाई रगतमा प रणत गन ुर्भयो, तािक ितनीहरूले आफ् ना नदीहरूका पानी िपउन
सकेनन ।् 45उहाँले झींगाका हुल पठाउनभुयो, जसले ितनीहरूलाई टोके र भ्यागतुाहरूले ितनीहरूका दशेलाई अित मण गर् यो
। 46 ितनीहरूका अन् न फ ाङ् हरूलाई र ितनीहरूका प र म सलहहरूलाई उहाँले िदनभुयो । 47 ितनीहरूका दाखहरूलाई
अिसनाले र ितनीहरूका अञ् जीरका रूखहरूलाई धरैे अिसनाले उहाँले नाश पान ुर्भयो । 48 ितनीहरूका बथानमािथ उहाँले
अिसना बसार्उनभुयो र ितनीहरूका बगालमािथ िबजलुी फाल् नभुयो । 49 उहाँको रसको उ ता ितनीहरूका िवरु मा पर् यो ।
उहाँले ोध, रस र समस् यालाई िवपि ल्याउने एजने् टझैं पठाउनभुयो । 50 आफ्नो रसको िन म्त उहाँले मागर् तयार गन ुर्भयो
। उहाँले ितनीहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउनभुएन तर ितनीहरूलाई रूढीमा स ु म्पनभुयो । 51 िम दशेका सबै जठेाहरूलाई, हामका
पालहरूमा भएका ितनीहरूका जठेाहरूलाई उहाँले मान ुर्भयो । 52 आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँले भडेालाई झैं डोर् याउनभुयो र
बगाललाई झैं ितनीहरूलाई उजाडस् थानमा बाटो दखेाउनभुयो । 53 सरुिक्षत र िनभर्यसाथ उहाँले ितनीहरूलाई डोर् याउनभुयो,
तर समु ले ितनीहरूका श हुरूलाई डुबायो । 54 त् यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई आफ् नो पिव दशेको िसमानामा, उहाँको दिहने
हातले ाप् त गरेको यो पवर्तमा ल्याउनभुयो । 55 ितनीहरूको सामबुाट उहाँले जाितहरूलाई धपाउनभुयो र ितनीहरूलाई आफ् नो
उ रािधकार िदनभुयो । इ ाएलका कुलहरू उहाँले ितनीहरूका आफ् ना पालहरूमा बसाल्नभुयो । 56तापिन ितनीहरूलेसव च् च
परमशे् वरलाई चनुौित िदए र अवज्ञा गरे, अिन उहाँका गम्भीर आज्ञाहरू पालन गरेनन ् । 57 ितनीहरू अिवश् वासयोग्य भए र
आफ् ना पखुार्हरूले झैं धोकापणूर् काम गरे । ितनीहरू खोटपणूर् धनजुस्तै भरोसाहीन िथए । 58 िकनिक ितनीहरूले उहाँलाई आफ् ना
अग् ला डाँडाहरूले ु बनाए र आफ् ना मतू हरूले उहाँलाई डाहले रसाउने बनाए । 59 जब परमशे् वरले यो सनु् नभुयो, तब उहाँ
रसाउनभुयो र इ ाएललाई पणूर् रूपमा इन्कार गन ुर्भयो । 60 शीलोको पिव स्थान, उहाँ मािनसहरूका िबचमा बास गन ुर्भएको

पाललाई उहाँले त्याग् नभुयो । 61 उहाँले आफ् नो सामथ्यर्लाई कसकैो कब्जामा स ु म् पिदनभुयो र आफ् नो मिहमालाई श हुरूका
हातमा स ु म्पनभुयो । 62 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई तरवारमा स ु म् पनभुयो र उहाँ आफ्ना उ रािधकारसगँ रसाउनभुयो ।
63आगोले ितनीहरूका जवान मािनसहरूलाई भष् म पारे, र ितनीहरूका जवान स् ीहरूसगँ िववाहको गीत िथएन । 64 ितनीहरूका
पजुारीहरू तरवारले ढले र ितनीहरूका िवधवाहरू रुन सकेनन ।् 65अिन परम भु िन ाबाट जागझेैं, दाखम को कारणले कराउने
यो ाजस्तै उठ्नभुयो । 66 उहाँले आफ् ना वरैीहरूलाई पिछ फकार्उनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई अनन्त लाजमा पान ुर्भयो ।
67 उहाँले योसफेको पाललाई इन्कार गन ुर्भयो र उहाँले ए ाइमको कुललाई चनु् नभुएन । 68 उहाँले यहूदाको कुल र उहाँले मे
गन ुर्भएको िसयोन पवर्तलाई चनु् नभुयो । 69 उहाँले आफ्नो पिव स्थानलाई स् वगर्झैं, उहाँले सदाको िन म्त स्थापना गन ुर्भएको
पथृ्वीझैं बनाउनभुयो । 70 उहाँले आफ्नो दास दाऊदलाई चनु् नभुयो र ितनलाई भडेाका बगालहरूबाट ल् याउनभुयो । 71आफ् ना
पाठाहरूका साथमा िहडं् ने भडेीहरूका पिछ लाग् नबाट उहाँले ितनलाई ल् याउनभुयो, अिन उहाँले ितनलाई याकूब, उहाँका
मािनसहरू, र उहाँको उ रािधकार इ ाएलको गोठालो तलु्याउनभुयो । 72आफ् नो हृदयको इमानदारीताले दाऊदले उनीहरूको
रेखदखे गरे र आफ्नो हातको सीपले ितनले उनीहरूलाई बाटो दखेाए ।
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1 हे परमशे् वर, िवदशेी जाितहरू तपाईंको उ रािधकारमा आएका छन ् । ितनीहरूले तपाईंको पिव म न्दरलाई अपिव

तलु्याएका छन ् । ितनीहरूले यरूशलमेलाई भग् नावशषेको थु ो बनाएका छन ् । 2 तपाईंका सवेकहरूका लासहरू ितनीहरूले
आकाशका चराहरूका खानाको रूपमा, तपाईंका िवश् वासयोग्य मािनसहरूका शरीरहरूलाई पथृ्वीका जङ्गली पशहुरूलाई
िदएका छन ्। 3 ितनीहरूले यरूशलमेको चारैितर उनीहरूका रगत पानीझैं बगाएका छन ्र ितनीहरूको दफन गन त् यहाँ कोही
भएन । 4 हा ा िछमकेीको िन म्त िनन्दा र हा ा व रप र भएकाहरूका िन म्त खसी र उपहास हामी बनकेा छौं । 5 हे परम भु
किहलसेम्म? के तपाईं सदासवर्दा रसाउनहुुनछे ? किहलसेम्म तपाईंको डाही रस आगोझैं ज लरहनछे? 6 तपाईंलाई निचन् ने
जाितहरूमािथ र तपाईंको नाउँ पकुारा नगन राज्यहरूमािथ तपाईंको ोध खन्याउनहुोस ् । 7 िकनिक ितनीहरूले याकूबलाई
िनलकेा र त् यसका गाउहँरूलाई नाश पारेका छन ्। 8 हा ा पखुार्हरूका पापहरू हा ा िवरु मा न लनहुोस ् । तपाईंका कृपापणूर्
कामहरू हामीकहाँ आऊन,् िकनिक हामी धरैे िनम् न छौं । 9 हे हा ा उ ारका परमशे् वर, तपाईंको नाउकँो मिहमाको खाितर
हामीलाई सहायता गन ुर्होस ् । तपाईंको नाउकँो खाितर हामीलाई बचाउनहुोस ् र हा ा पापहरू क्षमा गन ुर्होस ् । 10 जाितहरूले
िकन यसो भन् ने “ितनीहरूका परमशे् वर खोइ कहाँ छ?” तपाईंका सवेकहरूका रगत बगाइएको बदला जाितहरूमािथ हा ै
साम ु लनहुोस ्। 11 कैदीहरूका ससु् केरा तपाईंको साम ु आओस ्। तपाईंको श को महान ्ताले मतृ्यकुा सन्तानहरूलाई जीिवत
राख् नहुोस ्। 12 हे परम भ,ु िछमकेी दशेहरूले तपाईंलाई जित अपमान गरेका छन ्त्यसको सात गणुा बढी बदला ितनीहरूसगँ
लनहुोस ् । 13 यसरी हामी तपाईंका मािनसहरू र तपाईंका खकर् का भडेाहरूले तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यवाद चढाउनछेौं ।

तपाईंको शसंा सबै पसु्तालाई हामी बताउनछेौं ।
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1 हे इ ाएलका गोठालो, ध्यान िदनहुोस ् । तपाईं जसले योसफेलाई बगालझैं डोर् याउनहुुन्छ । तपाईं जो करूबहरूभन्दा

मािथ िवराजमान हुनहुुन्छ, हामीमािथ चम् कनहुोस ्। 2 ए ाइम, बने्यामीन र मनश् शकेो द ृ ष् टमा तपाईंको श चलाउनहुोस ्।
आउनहुोस ्र हामीलाई बचाउनहुोस ्। 3 हे परमशे् वर, हामीलाई पनुस्थार्िपत गन ुर्होस ्। हामीमािथ तपाईंको महुार चम्काउनहुोस ्
र हामी बाँचाइनछेौं । 4 हे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर, तपाईंका मािनसहरूले ाथर्ना गदार् तपाईं किहलसेम्म ितनीहरूसगँ
रसाउनहुुनछे ? 5 तपाईंले ितनीहरूलाई आसँकुो रोटी खवुाउनभुएको छ र ितनीहरूलाई अित धरैे आशँ ु िपउन िदनभुएको छ ।
6 हा ा िछमकेीहरूलाई बहस गनर् तपाईंले हामीलाई त् यस् तो केही बनाउनहुुन्छ र हा ा श हुरू आफ् ना माझमा हा ो बारेमा हाँसो
गछर्न ्। 7 हे सवर्श मान ्परम भ,ु हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्। आफ् नो महुार हामीमािथ चम्काउनहुोस ्र हामी बचाइनछेौं
। 8 तपाईंले िम दशेबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनभुयो । तपाईंले जाितहरूलाई धपाउनभुयो र त् यसलाई रोप् नभुयो । 9 तपाईंले
त् यसको िन म्त दशेलाई सफा पान ुर्भयो । त् यसले जरा हाल्यो र दशेमा भ रयो । 10 त् यसको छायाले पहाडहरूलाई, त् यसका
हाँगाहरूले परमशे् वरका दवेदारुहरूलाई ढाक्यो । 11 यसले आफ् ना हाँगाहरू समु सम्म र आफ् ना जराहरू य ू े टस नदीसम्समै
फैलायो । 12 तपाईंले िकन यसको पखार्ल भत्काउनभुएको छ तािक यो बाटो भएर जाने सबलैे यसको फल टपनू?् 13 वनका
बदँहेरूले यसलाई िबगाछर्न ् र मदैानका पशहुरूले यसमा चछर्न ् । 14 हे सवर्श मान ् परमशे् वर, फकर् नहुोस ् । स्वगर्बाट तल
हने ुर्होस ् र ध् यान िदनहुोस ् र यो दाखको रेखदखे गन ुर्होस ् । 15 तपाईंको दािहने हातले रोपकेो जरा, तपाईंले बढाउनभुएको
िबरुवा यही हो । 16 यसलाई जलाइएको छ र का टएको छ । तपाईंको हप्कीको कारणले ती नष् ट हुन्छन ् । 17 तपाईंको
बाहुली तपाईंको दािहने हातको मािनसमािथ, तपाईंले आफ्नो िन म्त ब लयो बनाउनभुएको मािनसको पु मािथ रहोस ्। 18 तब
तपाईंबाट हामी तकर जानछैेनौं । हामीलाई पनुज िवत पान ुर्होस ् र हामीले तपाईंको नाउँ पकुानछौं । 19 हे सवर्श मान ्
परम भु परमशे् वर, हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्। तपाईंको महुार हामीमािथ चम्काउनहुोस ्र हामीलाई बचाइनछेौं ।
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1 हा ो बल परमशे् वरको िन म्त ठुलो सोरले गाओ । याकूबका परमशे् वरको िन म्त जयजयकार गर । 2 गीत गाओ र

खैंजडी बजाओ, वीणासगँै सारङ्गीको मीठो धनु बजाओ । 3 औंसीको िदनमा र पिूणर्माको िदनमा, हा ो चाड सरुु हुदँा तरुही
फुक । 4 िकनिक यो इ ाएलको िन म्त आदशे हो, याकूबका परमशे् वरले िदनभुएको िवधान हो । 5 जब उहाँ िम दशेको
िवरु मा जानभुयो, जहाँ मलै े निचनकेो सोर मलैे सनुें, तब उहाँले योसफेमा िनयमको रूपमा यो जारी गन ुर्भयोः 6 “मलैे त्यसको
काँधबाट बोझ हटाएँ । टोकरीहरू समात् ने त्यसका हातहरू मकु् त भए । 7 ितमीहरूको सकंष् टमा ितमीहरूले पकुारा गर् यौ र मलैे
ितमीहरूलाई सहायता गरें । गजर्नको कालो बादलबाट मलैे ितमीहरूलाई जवाफ िदएँ । मे रबाको पानीमा मलैे ितमीहरूको
जाँच गरें । सलेा 8 हे मािनसहरू, सनु, म ितमीहरूलाई चतेावनी िदन्छु । हे इ ाएल, ितमीहरूले मरेा कुरा सनुकेो मा भए
! 9 ितमीहरूका माझमा कुनै िवदशेी दवेता हुनिेथएन । ितमीहरूले कुनै पिन िवदशेी दवेता पजुा गन ुर्हुदँनै । 10 म परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्यायो । ितमीहरूको मखु चौडा खोल र त् यो म भनछु ।
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11 तर मरेा मािनसहरूले मरेा वचनहरू सनुनेन ् । इ ाएलले मरेा आज्ञा पालन गरेनन ् । 12 त्यसलैे ितनीहरूका आफ्नै हठी
मागर्मा मलैे ितनीहरूलाई छोिडिदएँ, तािक ितनीहरूले आफूलाई जे ठक लाग्छ त्यही गरून ् । 13 ओहो, मरेा मािनसहरूले
मरेो कुरा सनुकेो भए । मरेा मािनसहरूले मरेा मागर्हरूमा िहडंकेा भए । 14 तब म तरुुन् तै ितनीहरूका श हुरूलाई अधीन गथं
र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनहरूका िवरु मा म आफ् नो हात फकार्उँथे । 15 परम भलुाई घणृा गनहरू उहाँको साम ु ासले
ल क् क परून!् ितनीहरू सदाको िन म्त अपमािनत होऊन ्। 16 इ ाएललाई म उ म गहु ँ खवुाउथँें । ितमीहरूलाई म च ानको
मह खवुाएर तपृ् त पाथं ।”

82
1 परमशे् वर ईश् वरीय सभामा खडा हुनहुुन्छ । दवेताहरूका माझमा उहाँले न्यायको फैसला गन ुर्हुन्छ । 2किहलसेम्म ितमीहरू

अन्यायपवुर्क फैसला गछ र दषु् टको पक्षलाई कृपा गछ ? सलेा 3 गरीब र अनाथहरूको बचाऊ गर । कष् टमा परेकाहरू
र द र हरूको अिधकार कायम गर । 4 गरीब र खाँचोमा परेकाहरूलाई बचाओ । ितनीहरूलाई दषु् टहरूका हातबाट छु ाओ
। 5 ितनीहरूले न जान्दछन ् न बझु्छन ् । ितनीहरू अन्धकारमा भौंता रन्छन ् । पथृ्वीका सबै जगहरू टुि न्छन ् । 6 मै भनें,
“ितमीहरू दवेताहरू हौ र ितमीहरू सबै जना सव च् चका छोराहरू हौ । 7 तापिन ितमीहरू मािनसहरूझैं मनछौ र शासकमध् ये
एक जनाझैं ढल् नछेौ ।” 8 हे परमशे् वर, पथृ्वीको न्याय गनर् उठ्नहुोस,् िकनिक सबै जाितहरूमा तपाईंको उ रािधकार छ ।

83
1 हे परमशे् वर, चपूचाप नबस् नहुोस ्! हे परमशे् वर, हामीलाई बवेास् ता नगन ुर्होस ् र कठोर नहुनहुोस ् । 2 हने ुर्होस,् तपाईंका

श हुरूले हल्ला गदछन ्र तपाईंलाई घणृा गनहरूले आफ् ना िशरहरू उठाएका छन ्। 3 ितनीहरू तपाईंका मािनसहरूका िवर मा
ष न् रच्छन ् र तपाईंका सरुिक्षत जनहरूको िवरु िमलरे योजना गछर्न ् । 4 ितनीहरूले भनकेा छन,् “आओ, ितनीहरूलाई
जाितको रूपमा हामी नष् ट पारौं । तब इ ाएलको नाउँ कदािप सम् झना हुनछैेन ।” 5 ितनीहरूले एउटै रणनीतले योजना बनाएका
छन ् । तपाईंको िवरु मा ितनीहरूले िम ता गरेका छन ् । 6 यसमा एदोम र इश् माएलका पालहरू, र मोआबका मािनसहरू र
ह ी पछर्न,् 7 जसले गबाल, अम् मोन, अमालकेसगँ िमलरे ष न् रच्छन ्। यसमा प लश् त र टुरोसका बािसन्दाहरू पिन पछर्न ्
। 8 ितनीहरूसगँ अश् शरू पिन िमलकेो छ । ितनीहरूले लोतका सन्तानहरूलाई सहायता गदछन ् । सलेा 9 ितनीहरूलाई पिन
तपाईंले िम नलाई गरेझैं, सीसरालाई गरेझैं र कीशोन खोलामा याबीनलाई गरेझैं गन ुर्होस ् । 10 ितनीहरू एन्दोरमा नष् ट भए
र पथृ्वीको िन म्त मलजस्तै भए । 11 ितनीहरूका भारदारहरूलाई ओरेब र जएबझैं, र ितनीहरूका सबै शासकहरूलाई जबेह
र सल्मनु् नझैं बनाउनहुोस ् । 12 ितनीहरूले भन,े “हामीले आफ्नो िन म्त परमशे् वरको खकर् लऊँ ।” 13 हे मरेो परमशे् वर,
ितनीहरूलाई मडा रंदै उडकेो धलूोझैं, हावाले उडाइको भसुझैैं बनाउनहुोस ् । 14 वन डढाउने आगोझैं र पहाडको आगोको
ज् वालाझैं बनाउनहुोस ्। 15 तपाईंको श साली हावाले ितनीहरूलाई लखटे्नहुोस ्र तपाईंको हुरीबतासले ितनीहरूलाई िसत
पान ुर्होस ् । 16 हे परम भ,ु ितनीहरूको महुार लाजले भन ुर्होस ् तािक ितनीहरूले तपाईंको नाउँ खोजी गरून ् । 17 ितनीहरू
ल ज् जत होऊन ् र सधैं िसत होऊन ् । ितनीहरू अपमानमा नष् ट होऊन ् । 18 तब हे परम भ,ु तपाईं मा सारा पथृ्वीमािथ
सव च् च हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।

84
1 हे सवर्श मान ् परम भ,ु तपाईं बस् ने ठाउँ कित सनु्दर छ! 2 परम भकुो चोकको िन म् त म उत्कट इच् छा गछुर् ।

यसको िन म्त मरेो इच्छाले मलाई थिकत बनाएको छ । मरेो हृदय र मरेो सारा ाणले जीिवत परमशे् वरमा पकुारा गछर् । 3 हे
सवर्श मान ्परम भ,ु मरेो राजा, र मरेो परमशे् वर, भगँरेाले आफ्नो ग ुडँ, अिन गौंथलीले तपाईंको वदेीहरूको निजकै त्यसका
बचरेाहरू राख् न आफ्नो ग ुडँ भे ाएको छ । 4 तपाईंका म न् दरमा बस् नहेरू धन्यका हुन ् । ितनीहरूले िनरन्तर तपाईंको शसंा
गछर्न ्। सलेा 5 त्यो मािनस धन्यको हो जसको बल तपाईंमा छ, जसको हृदयमा िसयोन जाने मलूबाटो छ । 6आसँकुो बसेीबाट
जाँदा ितनीहरूले िपउनलाई पानीको मलूहरू भे ाउछँन ् । सरुुको वषार्ले यसलाई आिशष ्ले ढाक्छ । 7 ितनीहरूले बलमािथ
बल पाएर जान् छन ्। ितनीहरूमध् ये हरेक िसयोनमा परमशे् वरको साम ु दखेा पछर्न ्। 8 हे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर, मरेो
ाथर्ना सनु् नहुोस ् । हे याकूबका परमशे् वर, म के भन् दछुै सो सनु् नहुोस ् । सलेा 9 हे परमशे् वर, हा ा ढाल हुनहुोस ् । तपाईंको

अिभिषक् त जनको िन म्त चासो दखेाउनहुोस ्। 10 िकनिक तपाईंको चोकको एक िदन अन् त कतकैो हजार िदनभन्दा असल
हुन्छ । दषु् टहरूका पालहरूमा बस् नभुन्दा म आफ् नो परमशे् वरको म न् दरको पाले हुनछुे । 11 िकनिक परम भु परमशे् वर हा ो
सयूर् र ढाल हुनहुुन्छ । परम भलुे अन ु ह र गौरव िदनहुुनछे । इमानदा रतामा िहडं्नहेरूलाई उहाँले कुनै असल थोक रोक् नहुुन् न
। 12 हे सवर्श मान ्परम भ,ु त्यो मािनस धन्यको हो, जसले तपाईंमा भरोसा गछर् ।
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85
1 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो दशेलाई कृपा गन ुर्भएको छ । तपाईंले याकूबको भलाइलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ ।

2 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूका पाप क्षमा गन ुर्भएको छ । तपाईंले ितनीहरूका सबै पापहरू ढाक् नभुएको छ । सलेा 3 तपाईंले
आफ्नो सबै ोध हटाउनभुएको छ । तपाईं आफ्नो तातो रसबाट पिछ हट् नभुएको छ । 4 हे हा ा उ ारका परमशे् वर, हामीलाई
पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्र हामी ित तपाईंको अ शन् नता छोिडिदनहुोस ्। 5 के तपाईं हामीसगँ सधैं रसाउनहुुनछे र? के तपाईं भावी
पसु्ताभ र नै रसाउनहुुनछे र? 6 के तपाईंले हामीलाई फे र पनुज िवत पान ुर्हुन् न र? तब तपाईंका मािनसहरू तपाईंमा आन न् दत
हुनछेन ्। 7 हे परम भ,ु हामीलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुोस ्। हामीलाई तपाईंको म ु क् त िदनहुोस ्। 8 परम भु
परमशे् वरले जे भन् नहुुन्छ सो म सनु् नछुे, िकनिक उहाँले आफ्ना मािनसहरूिसत, उहाँका िवश् वासयोग्य अनयुायीहरूिसत शा न्त
कायम गन ुर्हुनछे । तापिन ितनीहरू फे र मखूर् मागर्हरूितर फकर् नहुुदँनै । 9 िनश् चय नै उहाँको उ ार उहाँको भय मान् नहेरूका
निजक हुन्छ । तब हा ो दशेमा मिहमा रहनछे । 10करारको िवश् वस् तता र सत् यता िमलकेा छन ।् धािमर्कता र शा न्तले आपसमा
चमु्बन गरेका छन ् । 11 सत् यता जिमनबाट उि न्छ र धािमर्कताले आकाशबाट तल हछेर् । 12 हो, परम भलुे आफ्नो उ म
आिशष ्  िदनहुुनछे र हा ो जिमनले आफ् नो अन् नहरू उब्जाउनछे । 13 धािमर्कता उहाँको अिग जानछे र उहाँको पाइलाहरूका
िन म्त मागर् बनाउनछे ।

86
1 हे परम भ,ु सनु् नहुोस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस,् िकनिक म गरीब र िथचोिमचोमा परेको छु । 2 मरेो सरुक्षा गन ुर्होस,्

िकनिक म बफदार छु । हे मरेो परमशे् वर, तपाईंमा भरोसा गन तपाईंको सवेकलाई बचाउनहुोस ्। 3 हे परम भ,ु म ित दयाल ु
हुनहुोस,् िकनिक म िदनभ र तपाईंलाई पकुारा गछुर् । 4 तपाईंको सवेकलाई खसुी बनाउनहुोस,् िकनिक हे परम भ,ु म आफ् नो
ाण तपाईंमा उचाल् नछुे । 5 हे परम भ,ु तपाईं भलो र क्षमा गनर् तत्पर हुनहुुन्छ, अिन तपाईंमा पकुारा गन सबलैाई तपाईंले

महान ्दया दखेाउनहुुन् छ । 6 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ्। मरेो िबन् तीको सोर सनु् नहुोस ्। 7 कष् टको िदनमा म तपाईंलाई
पकुारा गनछु, िकनिक तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुनछे । 8 हे परम भ,ु दवेतामध्ये कसकैो पिन तपाईंसगँ तलुना हुदँनै ।
तपाईंका कामहरूझैं कामहरू भएकै छैनन ्। 9 हे परम भ,ु तपाईंले बनाउनभुएका सबै जाित आउनछेन ्र तपाईंको साम ु घोप्टो
पनछन ् । ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो आदर गनछन ् । 10 िकनिक तपाईं महान ् हुनहुुन्छ र अचम् मका कुराहरू गन ुर्हुन्छ ।
तपाईं मा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 11 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका मागर्हरू िसकाउनहुोस ्। तब तपाईंको सत्यतामा म िहडं्नछुे ।
तपाईंको आदर गनर् मरेो हृयदलाई एका तलु् याउनहुोस ् । 12 हे परम भु मरेो परमशे् वर, मरेो सारा हृदयले म तपाईंको शसंा
गनछु । म सधैं तपाईंको नाउलँाई मिहिमत पानछु । 13 िकनिक म ित तपाईंको करारको िवश् वस् तता महान ्छ । तपाईंले मरेो
जीवनलाई िचहानको गिहराइबाट बचाउनभुएको छ । 14 हे परमशे् वर, अहङ्कारीहरू मरेो िवरु उठेका छन ् । िहसंात् मक
मािनसहरूका एक हुलले मरेो ज्यान मानर् खोज्छन ्। ितनीहरूले तपाईंको वास् तै गदनन ्। 15 तर हे परम भ,ु तपाईं कृपाल ु र
अन ु ही, रसाउनमा िढला, करारको िवश् वस् तता र भरोसायोग् य गणुमा शस्तका परमशे् वर हुनहुुन्छ । 16 मत र फिकर् नहुोस ्
र ममािथ दया गन ुर्होस ्। आफ्नो सवेकलाई तपाईंको बल िदनहुोस ्। तपाईंको सिेवकाको छोरालाई बचाउनहुोस ्। 17 मलाई
तपाईंको कृपाको िचन्ह दखेाउनहुोस ्। तब मलाई घणृा गनहरूले यो दखे् नछेन ्र ल ज् जत हुनछेन,् िकनभने तपाईं परम भलुे नै
मलाई सहायता गन ुर्भएको र मलाई सान्त्वना िदनभुएको छ ।

87
1उहाँले स्थािपत गन ुर्भएको सहर पिव पवर्तमा खडा छ । 2याकूबका सबै पालभन्दा धरैे पमर भलुे िसयोनको ढोकाहरूलाई

नै मन पराउनहुुन्छ । 3 हे परमशे् वरको सहर, तरेो बारेमा मिहिमत कुराहरू भिनएको छ । सलेा 4 “मरेा अनसुरण गनहरूलाई
म राहाब र बिेब लन उल्लखे गछुर् । हरे, कूशसगँै प ल श्त र टुरोस छन,् र भन् नछेन ् 'यो त्यहाँ ज न्मयो' ।” 5 िसयोनको
बारेमा यसो भिननछे, “ियमध् ये हरेक त् यहाँ जन्मकेा िथयो । अिन सव च् चले नै त्यसलाई स्थािपत गन ुर्हुनछे ।” 6 परम भलुे
जाितहरूका जनगणनाका पसु्तकमा लखे् नहुुन्छ, “यो त् यहाँ जन्मकेो िथयो ।” सलेा 7 त्यसलैे पिन गायकहरू र नाच् नहेरूले
पिन िमलरे भन् छन,् “मरेा सबै मलूहरू तमँा छन ्।”

88
1 हे परम भ,ु मरेो उ ारको परमशे् वर, िदनरात म तपाईंको साम ु पकुारा गछुर् । 2 मरेो ाथर्ना सनु् नहोस ्। मरेो पकुरामा ध्यान

िदनहुोस ्। 3 िकनिक म कष् टले पणू र् छु, र मरेो जीवन िचहानमा पगुकेो छ । 4 मािनसहरूले मलाई तल खाडलमा जानहेरूलाई
झैं वहार गछर्न ्। म कुनै बल नै नभएको मािनस हु ँ । 5 म मतृहरूका माझ त्यािगएको छु । म िचहानमा पल्टेको मतृजस्तै छु,
जसको बारेमा तपाईंले कुनै चासो लनहुुन् न, िकनभने ितनीहरू तपाईंको श बाट टाढा हुन् छन ्। 6 तपाईंले मलाई खाडलको
तल्लो भागमा, अधँ्यारो र गिहरो ठाउँमा राख् नहुुन्छ । 7 तपाईंको ोध मलाई ग ौं भएको छ र तपाईंका सबै छालहरू ममािथ



88:8 443 भजनसं ह 89:38

बजा रन्छन ्। सलेा 8 तपाईंकै कारणले मरेा िचनजानकाहरूले मलाई बवेास् ता गछर्न ्। ितनीहरूका िन म्त तपाईंले मलाई िबभत् स
दशृ्य बनाउनभुयो । म चारैितरबाट घे रएको छु र म उ म्कन स क्दन ँ । 9 मरेा आखँाहरू कष् टले कमजोर हुन्छन ्। हे परम भ,ु
िदनभ र म तपाईंमा पकुारा गछुर् । म आफ् ना हातहरू तपाईंितर फैलाउछुँ । 10 के तपाईंले मतृहरूका िन म्त चमत्कार गन ुर्हुन्छ
र? के मरेकाहरू उठनछेन ्अिन तपाईंको शसंा गनछन ् र? सलेा 11 के तपाईंको करारको िवश् वस् तता िचहानमा, तपाईंको
बफदा रता मतृकहरूका ठाउँमा घोषणा ग रने छ र? 12 के तपाईंका अचम् मका कामहरू अन् धकारमा, वा तपाईंको धािमर्कता
िबसर्ने ठाउँमा थाहा हुनछे र? 13 तर हे परम भ,ु म तपाईंमा पकुारा गछुर् । िबहानै मरेो ाथर्ना तपाईंको साम ु आउँछ । 14 हे
परम भ,ु तपाईंले मलाई िकन इन्कार गन ुर्हुन् छ? तपाईंको महुार मबाट िकन लकुाउनहुुन्छ? 15 मरेो जवान अवस्थादे ख नै म
सधैं कष् टमा परेको र मतृ्यकुो जो खममा रहकेो छु । तपाईंका ासहरूका दःुख मलैे भोगकेो छु । म िनराशमा छु । 16 तपाईंका

ोधपणूर् कामहरू ममािथ परेका छन ्र तपाईंका डरलाग् दा कामहरूले मलाई नाश पारेका छन ्। 17 ितनीहरूले मलाई िदनभ र
पानीले झैं घछेर्न ्। ितनीहरू सबलैे मलाई घरेेका छन ्। 18 तपाईंले हरेक िम र िचनजानकाहरूलाई मबाट हटाउनभुएको छ
। मरेो िचनजानको भनकेो अन्धकार मा हो ।
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1 म परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरूका बारेमा सधैं गाउनछुे । म भावी पसु्ताहरूलाई तपाईंको सत्यता घोषणा

गनछु । 2 िकनिक मलैे भनकेो छु, “करारको िवश् वस् तता सदाको िन म्त स्थािपत ग रएको छ । तपाईंले आफ् नो सत्यता स्वगर्मा
स्थािपत गन ुर्भएको छ ।” 3 मलैे आफ् नो चिुनएको जनसगँ करार बाँधकेो छु । मलैे आफ् नो दास दाऊदसगँ सपथ खाएको छु
। 4 म तरेा सन्तानहरूलाई सदाको िन म्त स्थािपत गनछु र म तरेो िसहंासन सबै पसु्ताहरूसम्म स्थािपत गनछु ।” सलेा 5 हे
परम भ,ु स्वगर्ले तपाईंका आश् चयर् कामहरूका शसंा गछर् । तपाईंको सत्यताको शसंा पिव जनहरूका सभामा ग रन्छ ।
6 िकनिक आकाशमा हुने कोसगँ परम भकुो तलुना गनर् सिकन्छ र? दवेताहरूका छोराहरूमध्ये कोचािहं परम भजुस्तो छ र?
7 उहाँ त् यस् तो परमशे् वर हुनहुुन्छ जसलाई पिव जनहरूका भलेामा उच् च आदर ग रन् छ र उहाँलाई घरेा हाल् ने सबकैो माझमा
भयानक हुनहुुन्छ । 8 हे परम भु सवर्श मान ्परमशे् वर, हे परम भ,ु तपाईंझैं ब लयो को छ र? तपाईंको सत्यता तपाईंलाई
घरेा हाल् छ । 9 तपाईंले उलर्दंो सम ु लाई वशमा पान ुर्हुन्छ । जब छालहरू उ लर्न्छन,् तब तपाईंले ितनीहरूलाई शान्त पान ुर्हुन्छ
। 10 तपाईंले राहाबलाई मा रएकालाई झैं चरू पान ुर्भयो । आफ्ना श हुरूलाई आफ्नो ब लयो बाहुलीले तपाईंले िततरिबतर
पान ुर्भयो । 11 स्वगर् तपाईंको र पथृ्वी पिन तपाईंकै हो । ससंार र त् यसमा भएका सबै थोक तपाईंले नै बनाउनभुयो । 12 तपाईंले
उ र र दिक्षणको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । तबोर र हमे न तपाईंको नाउमँा आन न् दत हुन् छन ्। 13 तपाईंसगँ श शाली बाहुली र ब लयो
हात छ र तपाईंको दािहने हात उच् च छ । 14 धािमर्कता र न्याय तपाईंको िसहंासनको जग हुन ्। करारको िवश् वस् तता र सत् यता
तपाईंको सामबुाट आउँछन ् । 15 ती मािनसहरू धन्य हुन ् जसले तपाईंको आराधना गछर्न!् हे परम भ,ु ितनीहरू तपाईंको
महुारको काशमा िहडं्छन ् । 16 ितनीहरू तपाईंको नाउमँा िदनभ र रमाउँछन ् र तपाईंको धािमर्कतामा ितनीहरूले तपाईंलाई
उचाल्छन ् । 17 तपाईं ितनीहरूका ऐश् वयर्को बल हुनहुुन्छ र तपाईंको कृपाले हामी िवजयी भएका छौं । 18 िकनिक हा ो
ढाल परम भकुो हो । हा ा राजा इ ाएलका परमपिव का हुन ्। 19 धरैे अिघ आफ्ना िवश् वासी जनहरूसगँ तपाईं बोल्नभुयो
। तपाईंले भन् नभुयो, “मलैे वीर मािनसलाई मटुुक लगाइिदएको छु ।” मलैे मािनसहरू माझबाट चिुनएको एक जनालाई
उठाएको छु । 20 मलैे आफ् नो सवेक दाऊदलाई चनुकेो छु । मलैे त्यसलाई मरेो पिव तलेले अिभषके गरेको छु । 21 मरेो
हातले त्यसलाई सहयत िदनछे । मरेो बाहुलीले त्यसलाई ब लयो बनाउनछे । 22 कुनै पिन श लुे त्यसलाई छल गनछैन ।
दषु् टताका कुनै पिन सन्तानले त्यसलाई िथचोिमचो गनछैन । 23 त्यसको साम ु भएका श हुरूलाई म चरू पानछु । त्यसलाई
घणृा गनहरूलाई म मानछु । 24 मरेो सत्यता र मरेो करारको िवश् वस् तता त्यससगँ हुनछे । मरेो नाउँ ारा नै त्यो िवजयी हुनछे ।
25 म त्यसको हात समु मािथ र त्यसको दािहने बाहुली नदीहरूमािथ राख् नछुे । 26 त्यसले मलाई पकुारा गनछ, 'हे परमशे् वर,
तपाईं मरेो िपता र मरेो उ ारको च ान हुनहुुन्छ ।' 27 मरेो जठेो छोरो, पथृ्वीका राजाहरूमध् ये सबभैन्दा उच् च पा रएको रूपमा
पिन त्यसलाई म राख् नछुे । 28 म आफ् नो करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा त्यसलाई िदनछुे । अिन त्यससगँको मरेो करार
सरुिक्षत हुनछे । 29 त्यसका सन्तानहरूलाई सदासवर्दासम्म रहने र त्यसको िसहंासन मािथको आकाश जि कै रिहरहने म
बनाउनछुे । 30 त्यसका सन्तानहरूले मरेो वस्ता त्यागे र मरेा िविधहरूमा िहडंनेन ्भन,े 31 ितनीहरूले मरेा िनयमहरू तोडे र
मरेा आज्ञाहरू पालन गरेनन ्भन,े 32 तब ितनीहरूका िव ोहलाई ल ीले र ितनीहरूको अधमर्लाई आघातले म दण्ड िदनछुे ।
33 तर त्यसबाट आफ् नो अटल मेलाई म हटाउनछैेन वा मरेो ितज्ञा ित अिवश् वासी हुनछैेन । 34 म आफ् नो करार तोड्नछैेन
वा मरेा ओठका शब्दहरू फेनछैन । 35 सदाको िन म्त एकै पटक मलैे आफ् नो पिव ता ारा शपथ खाएको छु, म दाऊदिसत
झटु बोल्नछैेनः 36 त्यसका सन्तानहरू सधैं िनरन् तर रहनछेन ्र मरेो साम ु सयूर् रहसेम्म त्यसको िसहंासन रहनछे । 37आकाशमा
िवश् वासयोग्य साक्षी चन् माझैं यसलाई सदाको िन म्त स्थािपत ग रनछे ।” सलेा 38 तर तपाईंले इन्कार र अस्वीकार गन ुर्भएको
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छ । आफ्नो अिभिषक् त राजासगँ तपाईं रसाउनभुएको छ । 39 तपाईंले आफ्नो सवेको करार त्याग् नभुएको छ । तपाईंले त्यसको
मकुुटलाई जिमनमा अपिव पान ुर्भएको छ । 40 तपाईंले त्यसका सबै पखार्लहरू भत्काउनभुएको छ । तपाईंले त्यसका सबै
िकल्लाहरूलाई भग् नावशषे पान ुर्भएको छ । 41 त्यो बाटो जाने सबलैे त् यसलाई लटेुका छन ्। आफ्नो िछमकेीको िन म्त त्यो
घणृाको पा भएको छ । 42 तपाईंले त्यसको श हुरूको दािहने हात उठाउनभुएको छ । त्यसका सबै श लुाई तपाईंले आन न् दत
बनाउनभुएको छ । 43 तपाईंले त्यसको तरवारको धारलाई फकार्उनभुएको छ र य ु हुदँा त्यसलाई खडा पान ुर्भएको छैन ।
44तपाईंले त्यसको ऐस् वयर्को अन्त्य गन ुर्भएको छ । तपाईंले त्यसको िसहंासनलाई तल जिमनमा ल् याउनभुएको छ । 45तपाईंले
त्यसको जवानी िदनलाई छोटो पान ुर्भएको छ । तपाईंले त्यसलाई लाजले ढाक् नभुएको छ । सलेा 46 हे परम भ,ु किहलसेम्म?
तपाईंले सधैं आफूलाई लकुाउनहुुनछे ? तपाईंको रस किहलसेम्म आगोझैं द न्कनछे? 47 मरेो आय ु कित छोटो छ र तपाईंले
मानवजाितका सबै सन्तानलाई कित बकेामको स ृ ष् ट गन ुर्भएको छ भनी िवचार गन ुर्होस ्। 48 को जीिवत रहनछे र मदन, वा
आफ्नै जीवनलाई िचहानबाट बचाउन सक्छ र? सलेा 49 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो सत्यतामा दाऊदसगँ शपथ खानभुएको
करारको िवश् वस् तताका पिहलकेा कामहरू कहाँ छन?् 50 हे परम भ,ु आफ्नो सवेक ित लिक्षत िगल् ला र मलैे जाितहरूका
यित धरैे अपमानहरू म आफ् नो मनमा कसरी सहन्छु सो सम्झनहुोस ् । 51 हे परम भ,ु तपाईंका श हरूले अपमानको ओइरो
लगाउछँन ् । ितनीहरूले तपाईंको अिभिषक् त जनको पाइलाको िगल्ला गछर्न ् । 52 सदासवर्दा परम भलुाई धन् यवाद होस ् ।
आमने र आमने ।
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1 हे परम भ,ु सबै पसु्ताभ र नै तपाईं हा ो सरणस्थान हुनभुएको छ । 2 पहाडहरू बनाउनअुिग वा तपाईंले पथृ्वी र

ससंारलाई बनाउनअुिग, अनािददे ख अनन्तसम्म नै तपाईं परमशे् वर हुनहुुन्छ । 3 तपाईंले मािनसलाई धलूोमा फकार्उनहुुन्छ, र
तपाईं भन् नहुुन्छ, “ए मानवजाितका सन्तानहरू हो, फकर् ।” 4 िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा हजार वषर्चािहं िबतरे जाँदा िहजोको
िदन र रातको एक पहरजस्तै हो । 5 तपाईंले ितनीहरूलाई बाढीले झैं बढान ुर्हुन्छ र ितनीहरू िनदाउछँन ् । िबहानमा ितनीहरू
उ ने घाँसहरूजस्तै हुन् छन ्। 6 िबहानमा त् यो फि न् छ र बढ्छ । साँझमा त् यो ओइलाउछँ र सकु् छ । 7 साँच् च,ै हामी तपाईंको
रसमा नष् ट भएका छौं र तपाईंको ोधमा हामी िसत छौं । 8 तपाईंले हा ा अधमर्हरू आफ् नो साम,ु हा ा लकेुका पापहरू

आफ् नो उप स्थितमा राख् नभुएको छ । 9 हा ो जीवन तपाईंको ोधमा िबतरे जान्छ । हा ो वषर्हरू ससु् सकेराझैं िबत्छ ।
10 हा ा आय ु स री वषर् वा हामी स्वस्थ्य छौं भने असी वषर् हुन्छ । तर हा ा उ म वषर्हरू पिन कष् ट र पीडाले पणू र् छन ्
। हो, ती चाँडै िबितजन् छन ् र हामी उिडजान्छौं । 11 तपाईंको रसको चण्डता र तपाईंको भय समानको तपाईंको ोध
कसले जान्दछ? 12 त्यसलैे हा ो जीवनको िवचार गनर् हामीलाई िसकाउनहुोस,् तािक हामी ब ु मान ् भएर िजउन सकौं।
13 हे परम भ,ु फकर् नहुोस!् यो किहलसेम्म हुनछे ? आफ्नो सवेकमािथ दया गन ुर्होस ्। 14 िबहान हामीलाई तपाईंको करारको
िवश् वस् तताले सन् तषु् ट पान ुर्होस,् तािक हा ो जीवनभ र हामी आन न् दत र खसुी हुन सकौं। 15 हामीलाई िवपि मा पान ुर्भएका
िदनहरू र हामीले कष् ट भोगकेा वषर्हरू जित िथए त्यित नै हामीलाई खसुी पान ुर्होस ् । 16 तपाईंको सवेकले तपाईंको काम
दखेोस ्र हा ा छोराछोरीले तपाईंको ऐश् वयर् दखेनू ्। 17 परम भु परमशे् वरको कृपा हा ो होस ्। हा ा हातका कामहरू फ लफाप
होऊन ्। वास्तवमा, हा ा हातका कामहरू फ लफाप ग रिदनहुोस ्।
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1 जो सव च् चको छ छायामा बस् छ, त्यो सवर्श मान ्को छायामा रहनछे । 2 म परम भकुो बारेमा भन्छु, “उहाँ मरेो

शरणस्थान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, मरेो परमशे् वर जसमा म भरोसा गछुर् ।” 3 िकनिक उहाँ ितमीलाई िशकारीको पासो र घातक
रूढीबाट बचाउनहुुनछे । 4 उहाँले ितमीलाई आफ् नो पखटेाहरूले ढाक् नहुुनछे र उहाँको पखटेाहरूमिुन ितमीले शरण पाउनछेौ
। उहाँको सत् यताचािहं ढाल र सरुक्षा हो । 5 ितमी रातको सदे ख वा िदनमा आउने काँडदे ख, 6 वा अधँ्यारोमा चाहान रूढी
वा मध्यिदनमा आउने रोगदे ख भयभीत हुनछैेनौ । 7 हजार जना ित ो छेउमा र ित ो दािहने हातप दश हजार जना ढल्लान,्
तर त् यो ितमीकहाँ आउनछैेन । 8 ितमीले दषु् टको दण्ड िनयाल् ने र दखे् ने मा छौ । 9 िकनिक पमर भु मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ
। सव च् चलाई ित ो पिन शरणस्थान बनाऊ । 10 कुनै खराबीले ितमीलाई िजत् नछैेन । ित ो घर निजक कुनै कष् ट आउनछैेन
। 11 िकनिक उहाँले ितमीलाई सरुक्षा िदन, ित ा सबै मागर्मा ित ो रेखदखे गनर् आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई िनदशन िदनहुुनछे ।
12 ितनीहरूले ितमीलाई आफ् ना हातले थाम् नछेन,् तािक ितमीले आफ् ना खु ालाई ढुङ्गामा ठोकाउनछैेनौ । 13 ितमीले आफ्नो
खु ामिुन िसहंहरू र गोमनहरूलाई कुल्चनछेौ । ितमीले जवान िसहंहरू र सपर्हरू कुल्चनछेौ । 14 त्यो म ित समिपर्त भएको
हुनाले म त्यसलाई बचाउनछुे । म त्यसलाई सरुक्षा िदनछुे िकनभने त्यो म ित बफदार छ । 15 जब त्यसले मलाई पकुारा गछर्,
तब म त्यसलाई जवाफ िदनछुे । म कष् टमा त्योसगँ हुनछुे । म त्यसलाई िवजय िदनछुे र त्यसको आदर गनछु । 16 म त्यसलाई
लामो जीवनले सन् तषु् ट पानछु र त्यसलाई मरेो उ ार दखेाउनछुे ।
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1 हे सव च् च, परम भलुाई धन्यवाद िदन ु र तपाईंको नाउकँो स्तिुत गन ुर् असल कुरा हो, 2 िबहानमा तपाईंको करारको

िवश् वस् तता र हरेक रात तपाईंको सत्यता घोषणा गन ुर्, 3 दस तारे वीणा बजाउदँै र सारङ्गीको धनुसगँै । 4 िकनिक, हे परम भ,ु
तपाईंका कामहरूले तपाईंले मलाई खसुी बनाउनभुएको छ । तपाईंको हातका कामहरूको कारणले म आनन्दले गाउनछुे । 5 हे
परम भ,ु तपाईंका कामहरू कित महान ्छन!् तपाईंका िवचारहरू धरैे गहन छन ्। 6 एक जना िनदर्यी व् य क् तले जान्दनै, न त
मखूर्ले यो बझु् छः 7जब दषु् टहरू घाँसझैं उि न् छन,् र दषु् ट काम गनहरू सबै जना मौलाउँछन,् तापिन ितनीहरू अनन्त िवनाशितर
लागकेा हुन् छन ्। 8 तर हे परम भ,ु तपाईंले सदासवर्दा राज् य गन ुर्हुनछे । 9 वास् तवमा, हे परम भ,ु आफ् ना श हुरूलाई हने ुर्होस ्
। वास् तवमा, आफ्ना श हुरूलाई हेन् ुर्होस ्। ितनीहरू नाश हुनछेन!् खराबी गनहरू सबै िततरिबतर हुनछेन ्। 10 तपाईंले मरेो
िसङलाई जङ्गली गोरुको िसङझैं ठाडो पान ुर्भएको छ । मलाई ताजा तलेले अिभषके ग रएको छ । 11 मरेा आखँाहरूले
मरेा श हुरूका पतन दखेकेा छन ्। मरेा कानहरूले मरेा दषु् ट वरैीहरूका िवनाश सनुकेो छन ्। 12 धाम हरू खजरूको रूखझैं
मौलाउनछेन ्। ितनीहरू लबेनानको दवेदारुझैं बढ् नछेन ्। 13 ितनीहरूलाई परम भकुो म न् दरमा रोिपएका छन ्। ितनीहरू हा ो
परमशे् वरको म न्दरमा चोकमा मौलाउनछेन ् । 14 ती बढुा हुदँा पिन ितनले फल फलाउँछन ् । ती ताजा र ह रया नै रहन्छन,्
15 त् यसले परम भु न्यायी हुनहुुन्छ भनी दखेाउछँ । उहाँ मरेो च ान हुनहुुन् छ र उहाँमा कुनै अधमर् छैन ।
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1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन् छ । ऐश् वयर् मा उहाँ आभिुषत हुनहुुन् छ । परम भलुे आफूलाई बलले पिहर् याउनभुएको र घने ुर्भएको

छ । ससंार दढृ रूपमा स् थािपत छ । यो हल् लाउन सिकन् न । 2 ाचीन समयदे ख िसहंासन स् थािपत छ । तपाईं अनािददे ख
नै हुनहुुन्छ । 3 हे परम भु महासागरहरू उठ्छन ्। ितनीहरूले आफ् नो स् वर उचाल् छन ्। महासागरहरूका छालहरू ठोिकन् छन ्
र गजर्न् छन ् । 4 तर धरैै ठोिकने छालहरू, समु का श शाली छालहरूभन् दा मािथ परम भु उच् चमा श शाली हुनहुुन् छ ।
5 तपाईंका गम् भीर आज्ञाहरू धरैे भरोसायोग् य छन ्। हे परम भ,ु तपाईंको म न् दरलाई सदासवर्दा पिव ताले ससु ज् जत पाछर् ।
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1 हे परम भ,ु परमशे् वर जसले बदला लनहुुन्छ । हे बदला लनहुुने परमशे् वर, हामीमािथ च म् कनहुोस ् । 2 हे पथृ्वीका

न्यायकतार्, उठ्नहुोस ् । घमण् डीहरूलाई जे सहुाउदँो हुन् छ, त् यो ितनीहरूलाई िदनहुोस ् । 3 हे परम भ,ु दषु् टहरू किहलसेम्म
खसुी हुनछेन,् दषु् टहरू किहलसेम्म आन न् दत हुनछेन?् 4 ितनीहरू आफ् ना घमण् डका शब् दहरू पोखाउछँन ्। खराब गनहरू सबै
जना अहङ्कार गछर्न ्। 5 हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंका मािनसहरूलाई कु ल् चन् छन ्। ितनीहरूले तपाईंका जाितलाई कष् ट
िदन् छन ्। 6 ितनीहरूले िवधवाहरू र ितनीहरूका दशेमा बस् ने िवदशेीलाई माछर्न,् अिन ितनीहरूले अनाथहरूको हत् या गछर्न ्।
7 ितनीहरू भन्छन,् “परम भलुे दखे् नहुुन् न । याकूबका परमशे् वरले यो कुरामा ध् यान िदनहुुन् न ।” 8 ए ब ु हीन मािनसहरू हो,
ितमीहरू बझु । ए मखूर्हरू, ितमीहरू किहले िसक् नछेौ? 9 उहाँ जसले कान बनाउनभुयो, उहाँले सनु् नहुुन् न र? उहाँ जसले आखँा
बनाउनभुयो, उहाँले दखे् नहुुन् न र? 10 उहाँ जसले जाितहरूलाई अनशुािसत गन ुर्हुन् छ, के उहाँले सच् याउनहुुन् न र? मािनसलाई
ज्ञान िदने उहाँ नै हुनहुुन् छ । 11 परम भलुे मािनसहरूका िवचारहरू जान् नहुुन् छ, ती वाफ हुन ्। 12 हे परम भ,ु तपाईंले जसलाई
िशक्षा िदनहुुन्छ, जसलाई तपाईंले आफ्नो वस्था िसकाउनहुुन्छ, त्यो धन्यको हो । 13 दषु् टहरूका िन म्त खाडल नखनसेम्म
तपाईंले त्यसलाई कष् टको समयमा िव ाम िदनहुुन्छ । 14 िकनिक परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई त्यग् नहुुन् न वा आफ्ना
उ रािधकारलाई छोड् नहुुन् न । 15 फैसला फे र धम को आधारमा हुनछे । अिन हृदयमा सोझो हुनहेरू सबै जनाले यसको
अनसुरण गनछन ्। 16 खराब गनहरूका िवरु मा मरेो सरुक्षा गनर् को उठ्नछे? दषु् टको िवरु मा मरेो समथर्नमा को खडा हुनछे
? 17 परम भु मरेो सहायता नहुनभुएको भए, म तरुुन् तै मौनताको ठाउँमा प ल्टरहकेो हुनिेथएँ । 18 जब मलैे भनें, “मरेो ख ु ा
िचप् लदँछै,” हे परम भ,ु तपाईंको करारको िवश् वस् तताले मलाई मािथ उचाल् यो । 19 जब मिभ िफ ीहरू धरैै हुन्छन,् तब
तपाईंका सान्त्वनाहरूले मलाई खसुी बनाउछँन ् । 20 के िवनाशको िसहंासन, जसले िनयम ारा अन्यायको सजृना गछर् सो
तपाईंसगँ िमल्न सक्छ र? 21 ितनीहरू धम को ज्यान लन सगँै ष न् रच् छन ् र ितनीहरूले िनद षलाई मतृ्यदुण्ड िदन्छन ्
। 22 तर परम भु मरेो अग्लो धरहरा हुनभुएको छ र मरेो परमशे् वर मरेो शरणस्थानको च ान हुनभुएको छ । 23 ितनीहरूका
आफ्नै अधमर् उहाँले ितनीहरूमािथ ल्याउनहुुनछे र ितनीहरूको आफ्नै दषु् टतामा ितनीहरूलाई नष् ट गन ुर्हुनछे । परम भु हा ा
परमशे् वरले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुनछे ।
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1आओ, परम भकुो िन म्त हामी गाऔं । हा ो उ ारको च ानको िन म्त हामी आनन्दसाथ गाऔं । 2उहाँको उप स्थितिभ

हामी धन्यवादसाथ पसौं । शसंाको भजनले हामी उहाँको िन म्त गाऔं । 3 िकनिक परम भु महान ्परमशे् वर हुनहुुन्छ र सबै
दवेहरूभन्दा मािथका महान ् राजा हुनहुुन्छ । 4 पथृ्वीको गिहराइ उहाँको हातमा छ । पहाडहरूका उच् चाइहरू उहाँकै हुन ् ।
5 समु उहाँकै हो, िकनिक उहाँले नै त्यो बनाउनभुयो । अिन सखु् खा जिमन उहाँकै हातले बनाए । 6 आओ, हामी आराधना
गरौं र घोप् टो परौं । हा ा स ृ ष् टकतार् परम भकुो साम ु हामी घ ुडँा टेकौं । 7 िकनिक उहाँ हा ो परमशे् वर हुनहुन्छ र हामी उहाँका
खकर् का मािनसहरू र उहाँका हातका भडेाहरू हौं । आज, ितमीहरूले उहाँको सोर सनु् नछेौ । 8 “मरेीबामा वा उजाडस् थानको
मस्साहका िदनमा झैं आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार, 9 जहाँ ितमीहरूका पखुार्हरूले मरेा कामहरू दखेे तापिन ितनीहरूले मलाई
जाँचे र मरेो परीक्षा गरे । 10 िकनिक चा लस वषर्सम्म म त्यो पसु् तािसत रसाएँ र भनें, ‘यी मािनसहरूका हृदयहरू भ ड्कएका
छन ्। ितनीहरूले मरेा मागर्हरू जानकेा छैनन ्।' 11 यसकारण मलैे आफ् नो रसमा शपथ खाएँ, िक ितनीहरू मरेो िव ाम गन
ठाउँमा किहल्यै वशे गनछैनन ्।

96
1 परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ । हे सारा पथृ्वी, परम भकुो िन म्त गाओ । 2 परम भकुो िन म्त गाओ, उहाँको

नाउलँाई धन् यको भन । उहाँको उ ार िदनिदनै घोषणा गर । 3 उहाँको मिहमा जाितहरूका माझमा, उहाँका अचम्मका कामहरू
सबै जाितहरूका माझमा घोषणा गर । 4 िकनिक परम भु महान ्हुनहुुन्छ र उहाँको ठुलो शसंा हुनपुछर् । अरू सबै दवेताभन्दा
बढी उहाँकै भय मान् नपुछर् । 5 िकनिक जाितहरूका सबै दवेता मतू हरू हुन,् तर आकाश बनाउनहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ ।
6 उहाँको उप स्थितमा वभैव र ऐश् वयर् छन ्। उहाँको पिव स्थानमा सामथ्यर् र सनु्दरता छन ्। 7 हे मािनसहरूका वशंहरू हो,
परम भकुो स् तिुत गर, उहाँको मिहमा र सामथ्यर्को िन म्त परम भलुाई शसंासाथ स् तिुत गर । 8 परम भलुाई उहाँको नाउँ
सहुाउदँो मिहमा दओे । ब ल ल् याओ र उहाँको म न्दरिभ आओ । 9 पिव ताको ससुोिभत भएर परम भकुो साम ु घोप् टो पर । हे
सारा पथृ्वी उहाँको साम ु थरथर होओ । 10जाितहरू माझमा भन, “परम भलुे राज् य गन ुर्हुन्छ ।” ससंार पिन स्थािपत भएको छ
। यसलाई डगाउन सिकंदनै । उहाँले िनष्पक्षतासाथ मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुन्छ । 11 आकाश खसुी होस ्र पथृ्वी आन न् दत
होस ्। समु गिजर्ओस ्र त् यसलाई भनचािहं आनन् दले कराओस ्। 12 मदैानहरू र त्यसमा भएका सबै थोक आन न् दत होऊन ्।
वनका सबै रूखहरूले आनन्दले कराऊन,् 13 परम भकुो साम,ु िकनिक उहाँ आउँदै हुनहुुन्छ । उहाँ पथृ्वीको न्याय गनर् आउँदै
हुनहुुन्छ । उहाँले ससंारको धािमर्कतामा र मािनसहरूको िवश् वस् ततामा न्याय गन ुर्हुनछे ।

97
1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन्छ । पथृ् वी आन न् दत होस ्। धरैेवटा समु ी िकनार खसुी होऊन ्। 2 बादल र अन्धकारले उहाँलाई

घछेर्न ् । धािमर्कता र न्याय उहाँको िसहंासनको जग हो । 3 आगो उहाँको अिगअिग जान्छ र उहाँका वरैीहरूलाई हरेकितर
भष् म पाछर् । 4 उहाँको िबजलुीको चमकले ससंारलाई उज् यालो बनाउछँ । पथृ्वीले दखे् छ र थरथर काम्छ । 5 परम भ,ु सारा
पथृ्वीको परम भकुो साम ु पहाडहरू मनैझैं प ग्लन्छन ्। 6आकाशले उहाँको न्यायको घोषणा गछर् र सबै जाितले उहाँको मिहमा
दखे्छन ् । 7 कँुदकेा आकृितहरू पजु् नहेरू, व् यथर्का मिूतर्हरूमा घमण् ड गनहरू सबै जना लाजमा पनछन ् । हे सबै दवेता हो,
उहाँमा घोप् टो पर! 8 हे परम भ,ु तपाईंको धािमर्क आदशेहरूका कारणले िसयोनले सनु्यो र खसुी भयो, अिन यहूदाका नगरहरू
आन न् दत भए । 9 हे परम भ,ु तपाईं सारा पथृ्वीभन्दा उच् च हुनहुुन्छ । तपाईं सबै दवेताभन्दा उच् च हुनहुुन्छ । 10 ितमीहरू
जसले परम भलुाई मे गछ , खराबीलाई घणृा गर । उहाँले आफ्ना सन्तहरूका जीवन रक्षा गन ुर्हुन्छ र उहाँले ितनीहरूलाई
दषु् टको हातबाट बािहर िनकाल्नहुुन्छ । 11 धाम हरूका िन म्त ज् योित कट हुन् छ र इमानदार हृदय भएकाहरूका िन म्त खसुी
आउँछ । 12 ए धम हरू हो, परम भमुा खसुी होओ । अिन ितमीहरूले उहाँको पिव ता स म्झदंा धन्यवाद दओे ।

98
1 परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ, िकनिक उहाँले अचम्मका कामहरू गन ुर्भएको छ । उहाँको दािहने बहुली र

उहाँको पिव हातले उहाँलाई िवजय िदएको छ । 2 परम भलुे उहाँको उ ार कट गन ुर्भएको छ । उहाँ आफ्नो न्यायलाई
सबै जितलाई खलुम्खलु्ला दखेाउनभुएको छ । 3 उहाँले इ ाएलको घरनाको िन म्त आफ्नो करारको बफादरी र िवश् वस् तता
स म्झनहुुन्छ । पथृ्वीको अ न् तम छेउसम्मकाहरू सबलैे हा ा परमशे् वरको िवजय दखे् नछेन ्। 4 हे सबै पथृ्वी, परम भकुो िन म्त
आनन्दसाथ जयजयकार गर । गीत गाओ, आनन्दसाथ गाओ र स्तिुत गर । 5 वीणा बजाएर परम भकुो शसंा गर । वीणा
बजाओ र मधरु धनुसिहत गाओ । 6 तरुहीहरू र िसङको आवाजले परम भु राजाको साम ु आनन्दसाथ जयजयकार गर ।
7 समु र त् यसमा भएका हरेक कुरा, ससंार र यसमा बसोवास गनहरू कराओ । 8 नदीहरूले ितनीहरूले आफ् ना ताली बजाऊन ्
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र पहाडहरू आनन्दले कराऊन ्। 9 परम भु पथृ्वीको न्याय गनर् आउँदै हुनहुुन् छ । उहाँले ससंारलाई धािमर्कतामा र जाितहरूलाई
िनष्पक्षतामा न्याय गन ुर्हुन्छ ।

99
1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन्छ । जाितहरू थरथर होऊन ् । उहाँ करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ । पथृ्वी थरथराओस ् ।

2 परम भु िसयोनमा महान ्हुनहुुन्छ । उहाँ सबै जाितभन्दा मािथ उचा लनभुएको छ । 3 ितनीहरूले तपाईंको महान ्र भयङ्कर
नाउकँो स्तिुत गरून ्। उहाँ पिव हुनहुुन्छ । 4 राजा श शाली हुनहुुन्छ र उहाँले न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ । तपाईंले िनश् पक्षता
स्थािपत गन ुर्भएको छ । तपाईंले याकूबमा धािमर्कता र न्याय गन ुर्भएको छ । 5 परम भु हा ा परमशे् वरको स्तिुत गर र उहाँको
पाउदानमा आराधना गर । उहाँ पिव हुनहुुन्छ । 6 मोशा र हारून उहाँका पजुारीमध् यकेा िथए, र शमएूल उहाँको नाउँ पकुारा
गनहरूमध्यकेा िथए । ितनीहरू परम भलुाई पकुारा गरे र उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो । 7 उहाँ ितनीहरूसगँ बादलको
खामोबाट बोल्नभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुएको उहाँका मह वपणूर् आज्ञाहरू र िविधहरू ितनीहरूले पालन गरे । 8 हे
परम भु हा ा परमशे् वर, तपाईंले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो । तपाईं ितनीहरूको िन म्त क्षमा िदनहुुने परमशे् वर हुनहुुन्थ्यो,
तर जसले ितनीहरूका पापपणूर् कामहरूलाई दण्ड िदनभुयो । 9 परम भु हा ा परमशे् वरको स्तिुत गर र उहाँको पिव पवर्तमा
आराधना गर, िकनिक परम भु हा ा परमशे् वर पिव हुनहुुन्छ ।

100
1 हे सारा पथृ्वी, आनन्दसाथ परम भकुो जयजयकार गर । 2 खसुीसाथ परम भकुो सवेा गर । आनन्दले गाउदँै उहाँको

उप स्थितको साम ु आओ । 3 परम भु नै परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी जान । उहाँले हामीलाई बनाउनभुयो र हामी उहाँका हौं ।
हामी उहाँका मािनसहरू र उहाँका खकर् का भडेाहरू हौं । 4 धन्यवाद िददं ै उहाँको ढोकािभ र शसंा गद उहाँको चोकिभ
पस । उहाँलाई धन्यवाद दओे र उहाँको नाउकँो स्तिुत गर । 5 िकनिक परम भु असल हुनहुुन्छ । उहाँको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा र उहाँको सत्यता सबै पसु्तामा रहन्छ ।

101
1 करारको िवश् वस् तता र न्यायको बारेमा म गाउनछुे । हे परम भ,ु तपाईंको िन म्त म स् तिुत गाउनछुे । 2 इमानदरीताको

बाटोमा म िहडं्नछुे । तपाईं मकहाँ किहले आउनहुुनछे ? म आफ् नो घरिभ इमानदरीतामा िहडं् नछुे । 3 आफ् नो आखँाको
साम ु म खराबीलाई राख् नछैेन । व् यथर्का खराब कुरालाई म घणृा गछुर् । त् यो मिसत टाँिसनछैेन । 4 ष् ट मािनसहरूले मलाई
छोड्नछेन ्। खराबी ित बफादार छैन । 5 आफ्नो िछमकेी गपु् त रूपमा िनन्दा गन जोसकैुलाई म नाश गनछु । घमण्डी आचरण
र अहङ्कारी िवचार भएको कुनै पिन क् तलाई म सहनछैेन । 6 मरेो छेउमा बस् नलाई म दशेका िवश् वासयोग्यहरू खोज् नछुे ।
इमानदारीताको बाटोमा िहडं्नहेरूले मरेो सवेा गनर् सक्छन ्। 7 छली मािनसहरू मरेो म न् दरिभ रहनछैेनन ्। झटु बोल्नहेरूलाई
मरेो साम ु स्वागत ग रनछैेन । 8 हरेक िबहानै म दषु् टहरूलाई दशेबाट नष् ट पानछु । दषु् ट काम गन सबलैाई म परम भकुो
सहरबाट हटाउनछुे ।

102
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्न सनु् नहुोस ् । तपाईंलाई मरेो पकुारा सनु् नहुोस ् । 2 मरेो कष् टको समयमा तपाईंको महुार मबाट

नलकुाउनहुोस ् । मरेो पकुारा सनु् नहुोस ् । मलैे तपाईंलाई पकुारा गदार्, मलाई तरुुन् तै जवाफ िदनहुोस ् । 3 िकनिक मरेो िदनहरू
धवूाँझैं िबत्छन ् र मरेा हाडहरू आगोझैं जल्छन ् । 4 मरेो हृदय चणूर् भएको छ र म ओइ लएको घाँसजस्तो छु । म कुनै पिन
खानकुेरा खान िबिसर्न्छु । 5 मरेो िनरन् तरको ससु् केराले म धरैे दबु् लो भएको छु । 6 म उजाडस् थानको धनसेझैं भएको छु ।
भग् नावशषेको लाटोकोसरेोझैं म भएको छु । 7ए क् लएको चराझैं छानामािथ म एक् लैजागा रहन्छु । 8मरेा श हुरूले िदनभ र मरेो
खसी गछर्न ्। मरेो िगल्ला गनहरूले मरेो नाउँ सरापको रूपमा योग गछर्न ्। 9खरानीलाई म रोटीझैं खान्छु र मरेो िपउने कुरामा

आशँ ु िमसाउँछु । 10 तपाईंको दन्कँदो रसको कारणले तपाईंले मलाई तल फाल् नलाई मािथ उचाल्नभुएको छ । 11मरेा िदनहरू
हराएर जाने छायाजस्तै छन र् म घाँसझैं ओइलाएको छु । 12 तर हे परम भ,ु तपाईं सदासवर्दा जीिवत हुनहुुन्छ र तपाईंको ख्याित
सबै पसु्तामा रहन्छ । 13तपाईं मािथ उठ्नहुुनछे र िसयोनमािथ दया गन ुर्हुनछे । यो त्यसमािथ दया गन समय हो । तोिकएको समय
आएको छ । 14 िकनिक तपाईंको सवेकले त्यसका ढुङ्गाहरू ि य मान्छ र त्यसका भग् नावशषेका धलूो ित दयाको महससु
गछर् । 15 हे परम भ,ु जाितहरूले तपाईंको नाउकँो आदर गनछन ्र पथृ्वीका सबै राजाले तपाईंको मिहमाको आदर गनछन ्।
16 परम भलुे िसयोनको पनुःिनमार्ण गन ुर्हुनछे र आफ् नो मिहमामा दखेा पन ुर्हुनछे । 17 त्यसबलेा, उहाँले द र को ाथर्नाको
जवाफ िदनहुुनछे । उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना इन्कार गन ुर्हुनछैेन । 18 यो भावी पसु्ताहरूका िन म्त ले खनछे, र अिहलसेम् म
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नजन्मकेा मािनसहरूले परम भकुो शसंा गनछन ् । 19 िकनिक उहाँले पिव उचाइबाट तल हने ुर्भएको छ । परम भलुे
स्वगर्बाट पथृ्वीलाई हने ुर्भएको छ, 20 कैदीहरूका िवलाप सनु् न, मतृ्यदुण्ड पाएकाहरूलाई छुटाउन । 21 तब मािनसहरूले
िसयोनमा परम भकुो नाउँ र यरूशलमेमा उहाँको शसंाको घोषणा गनछन,् 22 जब मािनसहरू र राज्यहरू परम भकुो सवेा
गनर् भलेा हुन्छन ् । 23 उहाँले मरेो जीवनको िबचमा मरेो बल हटाउनभुएको छ । उहाँले मरेो आयलुाई घटाउनभुएको छ ।
24 मलैे भनें, “हे मरेो परमशे् वर, मरेो जीवनको िबचमैा मलाई नलानहुोस ् । तपाईं सबै पसु्ताभ र यहाँ हुनहुुन्छ । 25 ाचीन
समयमा पथृ्वीलाई तपाईंले यसको ठाउँमा बसाल्नभुयो । आकाश तपाईंकै हातका काम हुन ्। 26 ितनीहरू नष् ट हुनछेन,् तर
तपाईं रहनहुुनछे । ितनीहरू सबै लगुाझैं परुानो हुनछेन ्। तपाईंले ितनीहरूलाई लगुालाई झैं हटाउनहुुनछे र ितनीहरू लोप हुनछेन ्
। 27 तर तपाईं समान हुनहुुन्छ, र तपाईंका वषर्हरूका अन्त हुनछैेन । 28 तपाईंका सवेकहरूका सन्तानहरू िनरन् तर िजउनछेन ्
र ितनीहरूका सन्तानहरू तपाईंको उप स्थितमा बस् नछेन ्।”
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1 परम भलुाई मरेो सारा जीवनले म शसंा िदनछुे, र मिभ भएका सबै कुराले उहाँको पिव नाउलँाई म शसंा िदनछुे ।

2 परम भलुाई मरेो सारा जीवनले म शसंा िदनछुे, र उहाँका सबै असल कामहरूलाई म स म्झन्छु । 3 उहाँले ित ा सबै पाप
क्षमा गन ुर्हुन्छ । उहाँले ित ा सबै रोग िनको पान ुर्हुन्छ । 4 उहाँले ित ो जीवनलाई नाश हुनबाट बचाउनहुुन्छ । उहाँले ितमीलाई
करारको िवश् वस् तता र कोमल कृपाका कामहरूको मकुुट लगाउनहुुन्छ । 5 उहाँले ित ो जीवनलाई असक थोकहरूले सन् तषु् ट
पान ुर्हुन्छ, तािक ित ो जवानी चीलको झैं नयाँ हुन् छ । 6 परम भलुे जे िनष्पक्ष छ सो गन ुर्हुन्छ र िथचोिमचोमा परेकाहरू सबकैा
िन म्त न्यायका कामहरू गन ुर्हुन्छ । 7 उहाँले मोशालाई आफ्ना मागर्हरू र इ ाएलका सन्तानहरूलाई उहाँका कामहरू कट
गन ुर्भयो । 8 परम भु कृपाल ु र अन ु ही हुनहुुन्छ । उहा धयैर्वान ्हुनहुुन्छ । उहाँमा महान ्करारको बफादारी छ । 9 उहाँले सधैं
ताड्ना िदनहुुन् न । उहाँ सधैं रसाउनहुुन् न । 10 उहाँले हामीसगँ हा ो पाप सहुाउदँो वहार गन ुर्हुन् न वा हा ा पापअनसुारको
ितफल िदनहुुन् न । 11 िकनिक पथृ्वीमािथ आकाश जित अग्लो छ, उहाँलाई आदर गन ित उहाँको करारको िवश् वस् तता

त् यित नै महान ्छ । 12 प श् चमबाट पवूर् जित टाढा छ, उहाँले हा ा पापहरूका दोषलाई हामीबाट त् यित नै टाढा हटाउनभुएको
छ । 13 बबुाले आफ् ना छोराछोरीलाई जसरी दया गछर्न,् परम भलुे उहाँलाई आदर गनहरूलाई त्यसरी नै दया गन ुर्हुन्छ ।
14 िकनिक हामी कसरी बिनएका छौं भनी उहाँले जान् नहुुन्छ । हामी धलूो हौं भनी उहाँलाई थाहा छ । 15 मािनसको बारेमा,
त्यसका िदनहरू घाँसजस्ता छन ्। मदैानको फूलझैं त् यो मौलाउँछ । 16 त् यसमािथ हावा चल्छ र त् यो लोप हुन्छ, र त् यो कहाँ
उ केो िथयो भनी कसलैे भन् न पिन सक् दनै । 17 तर परम भलुाई आदर गनहरूमािथ उहाँको करारको िवश् वस् तता अनािददे ख
अनन्तसम्म रहन्छ । उहाँको धािमर्कता ितनीहरूका सन्तानहरूमा रहन्छ । 18 ितनीहरूले उहाँको करार पालन गछर्न ्र उहाँका
िशक्षाहरू पालन गनर् स म्झन्छन ्। 19 परम भलुे स्वगर्मा आफ् नो िसहंासन स्थािपत गन ुर्भएको छ र उहाँको राज्यले हरेकमािथ
शासन गछर् । 20 ए परम भकुा दतूहरू हो, श शाली वीरहरू र उहाँको वचन पालन गनहरू, अिन उहाँको वचनको आवाज
पालन गनहरूले समते उहाँको शसंा गर । 21 ए परम भकुा सबै फौज हो, ितमीहरू उहाँका सवेकहरू जसले उहाँको इच्छा
परुा गछ , उहाँको शसंा गर । 22 ए परम भकुा सबै ाणी हो, उहाँले राज् य गन सबै ठाउँमा उहाँको शसंा गर । म आफ् नो
सारा जीवनले परम भकुो शसंा गनछु ।
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1 मरेो सारा जीवनले म परम भकुो शसंा गनछु । हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाई अित महान ्हुनहुुन्छ । तपाईं वभैव र

ऐश् वयर्ले िवभिूषत हुनहुुन्छ । 2 तपाईंले आफूलाई लगुाले झैं ज् योितले ढाक् नहुुन्छ । तपाईंले आकाशलाई पालको पदार्लाई झैं
फैलाउनहुुन्छ । 3 तपाईंले आफ्नो कोठाहरूका द लनहरू बादलमा राख् नहुुन्छ । तपाईंले बदललाई आफ्नो रथ बनाउनहुुन्छ
। तपाईं हावाको पखटेाहरूमा िहडं् नहुुन्छ । 4 उहाँले हावालाई आफ्नो दतूहरू र आगोका ज्वालाहरूलाई आफ्ना सवेकहरू
बनाउनहुुन्छ । 5 उहाँले पथृ्वीका जगहरू बसाल्नभुयो र त् यो किहल्यै हटाइनछैेन । 6 तपाईंले पथृ्वीलाई लगुाले झैं पानीले
ढाक् नभुयो । पानीले पहाडहरू ढाके । 7 तपाईंको हप्कीले पानीहरू पिछ हटेर गए । तपाईंको गजर्नको सोरमा ितनीहरू भागे ।
8 तपाईंले ितनीहरूका िन म् त तोक् नभुएका ठाउँहरूमा पहाडहरू उठे र बसेीहरू फै लए । 9 तपाईंले ितनीहरूका िन म्त िसमाना
तोक् नभुएको छ, जनु ितनीहरूले नाघ् ने छैनन ् । ितनीहरूले पथृ्वीलाई फे र ढाक् नछैेनन ् । 10 उहाँले मलूहरूलाई बसेीहरूमा
बगाउनभुयो । पहाडहरूका िबचबाट खोलाहरू बग्छन ् । 11 ितनीहरूले मदैानका सबै जनावरलाई पानी िदन् छन ् । जङ्गली
गधाहरूले आफ् नो ितखार् मटेाउछँन ् । 12 नदीका िकनाराहरूमा चराहरूले आफ् ना ग ुडँ बनाउछँन ् । ितनीहरूले हाँगाहरूमा
गाउछँन ्। 13 आकाशमा भएको पानीका आफ् ना भण्डारहरूबाट उहाँले पहाडहरूलाई पानीले िभजाउनहुुन्छ । पथृ्वी उहाँको

मको फलले पणू र् छ । 14 उहाँले गाईवस् तकुो िन म्त घाँस र मािनसलाई खतेी गनर् िबरुवाहरू उमान ुर्हुन्छ, तािक मिनसले
पथृ्वीबाट खानकुेरा उत्पादन गरोस ् । 15 मािनसलाई खसुी राख् न दाखम , त्यसको अनहुार च म्कलो पानर् तले र त्यसको
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जीवन बचाउन खानकुेरा उहाँले बनाउनहुुन्छ । 16 परम भकुा रूखहरूले शस् त पानी पाउछँन ्। लबेनानको दवेदारु जसलाई
उहाँले रोप् नभुयो । 17 चराहरूले त् यहाँ ग ुडँ बनाउछँन ्। सारसले सल्लाका रूखहरूलाई आफ्नो घर बनाउछँ । 18 घोरलहरू
उच् च पहाडहरूितर बस्छन ् । पहाडका टाकुराहरू खरायोहरूका शरणस्थान हुन ् । 19 उहाँले चन् मालाई ऋतु िचनाउनलाई
तोक् नभुयो । सयुर्ले आफ् नो अस्ताउने समय जान्दछ । 20 तपाईंले रातको अधँ्यारो बनाउनहुुन्छ, जब वनका सबै पशहुरू बािहर
िन स् कन् छन ् । 21 जवान िसहंहरू आफ् ना िशकारको िन म्त गिजर्न्छन ् र परमशे् वरबाट आफ् नो खानकुेरा खोज्छन ् । 22 जब
सयूर् उदाउछँ, ितनीहरू फकर् न्छन ्र आफ् ना खोरहरूमा सतु्छन ्। 23 यसिबच मािनसहरू आ-आफ्ना काममा बािहर जान्छन ्र
साँझसम्म नै प र म गछर्न ्। 24 हे परम भ,ु तपाईंका कामहरू कित धरैे र फरक िकिसमका छन!् ब ु ले तपाईंले ितनीहरू सबै
बनाउनभुयो । पथृ्वी तपाईंको कामहरूले भ रन् छ । 25 त्यहाँ गिहरो र फरािकलो, साना र ठुला दवुै असखं्या ाणीले भ रएको
समु छ । 26 पानी जहाजहरू त्यहाँ या ा गछर्न ्र ल ातन पिन त्यहाँ छ, जसलाई तपाईंले समु मा खले्नलाई बनाउनभुयो
। 27 यी सबलैे समयमा आफ् नो खाना पाउनलाई तपाईंितर हछेर्न ्। 28 तपाईंले ितनीहरूलाई िदनहुुदँा, ितनीहरूले बटुल्छन ्।
तपाईंले आफ्नो हात खोल्नहुुदँा, ितनीहरू सन् तषु् ट हुन्छन ्। 29 तपाईंले आफ्नो मखु लकुाउनहुुदँा, ितनीहरू सकंष् टमा पछर्न ्।
तपाईंले ितनीहरूको सास लनभुयो भन,े ितनीहरू मछर्न ्र धलूोमा फिकर् न्छन ्। 30 तपाईंले तपाईंको आत्मा पठाउनहुुदँा ितनीहरू
स ृ ष् ट हुन्छन ्र तपाईंले गाउलँाई नयाँ तलु्याउनहुुन्छ । 31 परम भकुो मिहमा सदासवर्दा रिहरहोस ्। परम भु आफ् नो स ृ ष् टमा
आन न्दत हुनभुएको होस ् । 32 उहाँले तल पथृ्वीमा हने ुर्हुन् छ र त् यो ह ल्लन् छ । उहाँले पहाडहरूलाई छुनहुुन्छ र ितनीहरूमा
धवूाँ िनस्कन्छ । 33 आफ् नो सारा जीवनभ र म परम भकुो िन म्त गीत गाउनछुे । म बाँचनु् जले आफ् नो परमशे् वरको स् तिुत
गाउनछुे । 34 मरेो िवचारहरू उहाँलाई मन पद होस ्। म परम भमुा आन न् दत हुनछुे । 35 पापीहरू पथृ्वीबाट लोप होऊन ्र
दषु् टहरू कदािप नरहून ्। आफ् नो सारा जीवनभ र म परम भकुो शसंा गछुर् । परम भकुो स्तिुत होस ्।

105
1 परम भलुाई धन्यवाद दओे । उहाँको नाउमँा पकुारा गर । उहाँका कामहरू जाितहरूका माझमा कट गर । 2 उहाँको

िन म्त गाओ । उहाँको स् तिुत गाओ । उहाँका सबै अचम्मका कामहरूका बारेमा भन । 3 उहाँको पिव नाउमँा गवर् गर
। परम भकुो खोजी गनहरूका हृदय आन न् दत होस ् । 4 परम भु र उहाँको श को खोिज गर । उहाँको उप स्थितको
िनरन् तर खोजी गर । 5 उहाँले गन ुर्भएका अचम्मका कामहरू, उहाँका आश् चयर् कामहरू र उहाँको मखुका आदशेहरूलाई
याद गर, 6 ए उहाँका सवेक अ ाहामका सन्तानहरू, याकूबका मािनसहरू, उहाँका चिुनएका जनहरू हो । 7 उहाँ परम भु
हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँका आदशेहरू सारा पथृ्वीभ र छन ् । 8 उहाँले आफ्नो करारलाई सदासवर्दा, आफूले आज्ञा
गन ुर्भएका वचनलाई हजार पसु्तासम् म सम् झनहुुन्छ । 9 आफूले अ ाहामसगँ गरेको करार र इसहाकसगँ खाएको शपथलाई
उहाँले सम्झनहुुन्छ । 10 यो उहाँले याकूबसगँ आदशे रूपमा र इ ाएलसगँ अनन्त करारको रूपमा प ु ष् ट गन ुर्भयो । 11 उहाँले
भन् नभुयो, “तरेो उ रािधकारको तरेो अशंको रूपमा तलँाई म कनान दशे िदनछुे ।” 12 ितनीहरू सखं्यामा थोरै, अित थोरै
मा हुदँा र दशेमा परदशेीहरू हुदँा नै उहाँले यसो भन् नभुयो । 13 ितनीहरू एक जाितबाट अक जाितमा र एक राज्यबाट
अक राज्यमा गए । 14 उहाँले कसलैाई पिन ितनीहरूमािथ िथचोिमचो गन अनमुित िदनभुएन । ितनीहरूका खाितर उहाँले
राजाहरूलाई हप् काउनभुयो । 15 उहाँले भन् नभुयो, “मरेो अिभिषक् त जनलाई नछोओ र मरेा अगमवक् ताहरूका हािन नगर ।”
16 उहाँ दशेमा अिनकाल ल्याउनभुयो । उहाँ खानकुेराको सारा आपतू बन् द गन ुर्भयो । 17 उहाँले ितनीहरू अिगअिग एक जना
मािनसलाई पठाउनभुयो । योसफेलाई कमाराको रूपमा बिेचएका िथए । 18 ितनका खु ाहरू साङ्लाहरूले बाँिधएका िथए ।
ितनको घाँटीमा फालमको जन्जीर लगाइयो, 19 ितनले जे भनकेा िथए सो हुन नआएसम्म । परम भकुो वचनले ितनको जाँच
गर् यो । 20 ितनलाई मकु् त गनर् राजाले सवेकहरू पठाए । मािनसहरूका शासकले ितनलाई मकु् त गरे । 21उनले ितनलाई आफ् नो
सारा सम्पि को शासकको रूपमा आफ् नो दरवारको िनरीक्षक बनाए, 22 ितनले चाहअेनरुूप उनका शासकहरूलाई सल् लाह
िदन र उनका धमर्गरुुहरूलाई ब ु िसकाउन । 23 त् यसपिछ इ ाएल िम दशेमा गए र याकूब केही समय हामको दशेमा बसे
। 24 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई फल्दोफुल्दो बनाउनभुयो र ितनीहरूलाई आफ् ना श हुरूभन्दा ब लयो बनाउनभुयो ।
25उहाँका मािनसहरूलाई ितनीहरूका श हुरूले घणृा गन,आफ्ना सवेकहरूलाई द ु र्वहार गन उहाँले बनाउनभुयो । 26आफूले
चनु् नभुएका आफ्ना सवेक मोशा र हारूनलाई उहाँले पठाउनभुयो । 27 ितनीहरूले िम ीहरूका माझमा उहाँका िचन्हहरू, हामको
दशेमा उहाँ अचम्मका कामहरू गरे । 28 उहाँले अन्धकार पठाउनभुयो र त्यो दशेलाई अधँ् यारो बनाउनभुयो, तर त् यसका
मािनसहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन ् । 29 उहाँले ितनीहरूका पानीलाई रगतमा ब द्लनभुयो र ितनीहरूका माछाहरू
मान ुर्भयो । 30 ितनीहरूका दशे, ितनीहरूका शासकहरूका कोठाहरूमा समते भ्यागतुाहरूले भ रए । 31 उहाँले बोल्नभुयो र
िझगंाहरू र भसुनुाहरूको हुल ितनीहरूको दशेभ र आए । 32 ितनीहरूका दशेमा ब लरहकेो आगोको ज्वालासिहत, उहाँले
ितनीहरूको वसार्लाई अिसनामा ब द्लनभुयो । 33 उहाँले ितनीहरूका दाखका बोटहरू र अञ् जीरका रूखहरू नष् ट पान ुर्भयो
। उहाँ ितनीहरूका दशेका रूखहरू भाँच् नभुयो । 34 उहाँ बोल्नभुयो र सलहहरू, सा ै नै धरैे सलहहरू आए । 35 सलहहरूले
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ितनीहरूका दशेमा भएका सबै वनस्पितहरू खाए । ितनीहरूले जिमनका सबै फसलहरू खाए । 36 ितनीहरूका दशेमा भएका
हरेक जठेा सन्तान, ितनीहरूका बलको पिहलो फललाई उहाँले मान ुर्भयो । 37 उहाँले इ ाएलीहरूलाई सनु र चाँदीसिहत
हािबर िनकालरे ल्याउनभुयो । उहाँका कुलमध् ये कुनलै े पिन बाटोमा ठेस खाएन । 38 ितनीहरू िनस्केर जाँदा िम दशे खसुी
िथयो, िकनिक िम ीहरू ितनीहरूसगँ डराएका िथए । 39 उहाँले ढाक् नलाई बादल िफंजाउनभुयो र रातलाई उज्यालो पानर्
आगो बाल् नभुयो । 40 इ ाएलीहरूले खानकुेरा मागे र उहाँले ब ाई चरा िदनभुयो र स्वगर्को रोटीले ितनीहरूलाई सन् तषु् ट
पान ुर्भयो । 41 उहाँले च ानलाई िचरा पान ुर्भयो र त् यसबाट पानी बगरे िनस्क्यो । उजाडस्थानमा ती नदीझैं बगे । 42 िकनिक
उहाँले आफ्नो सवेक अ ाहामसगँ गन ुर्भएको आफ् नो पिव ितज्ञालाइ स म्झनभुयो । 43 आफ्ना मािनसहरूलाई आनन्दसाथ,
उहाँका चिुनएकाहरूलाई जयजयकारको ध्विनसगँै उहाँले डोर् याउनभुयो । 44 उहाँले ितनीहरूलाई जाितहरूका दशे िदनभुयो ।
ितनीहरूले मािनसहरूका सम्पि मािथ आफ्नो अिधकार जमाए, 45 तािक ितनीहरूले उहाँका आदशेहरू पालन गरून ्र उहाँका

वस्थाहरू माननू ्। परम भकुो शसंा गर ।

106
1 परम भकुो शसंा गर । परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता

सदासवर्दा रहन्छ । 2 परम भकुो श शाली कामहरू कसले वणर्न गनर् सक्छ वा उहाँ सबै शसंानिनय कामहरू कसले घोषणा
गनर् सक्छ र? 3 जे ठक छ सो गनहरू र जसका कामहरू सधैं न्यायोिचत हुन् छन,् ितनीहरू धन्यका होऊन ्। 4 हे परम भ,ु
तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई कृपा गन ुर्हुदँा मलाई समम्झनहुोस ्। तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउनहुुदँा मलाई सहायता गन ुर्होस ्
। 5 तब तपाईंका चिुनएकाहरूको फ लफाप म हनेछु, तपाईंको जाितको खसुीमा आन न् दत हुनछुे र तपाईंको उ रािधकारसगँै
मिहिमत हुनछुे । 6 हा ा पखुार्हरूले झैं हामीले पाप गरेका छौं । हामीले गल्ती गरेका छौं र हामीले खराबी गरेका छौं ।
7 हा ा पखुार्हरूले िम दशेमा तपाईंका अचम्मका कामहरूको कदर गरेनन ् । ितनीहरूले तपाईंका करारको िवश् वस् तताका
धरैे कामहरूलाई बवास् ता गरे । ितनीहरू लाल समु मा िव ोही भए । 8 तापिन, उहाँले आफ्नो नाउकँो खाितर ितनीहरूलाई
बचाउनभुयो तािक उहाँले आफ्नो श कट गनर् सक् नभुएको होस ् । 9 उहाँले लाल समु लाई हप्कानभुयो र त् यो सकु्यो
। अिन उहाँले ितनीहरूलाई उजाडस् थानमा झैं समु को गिहराइमा डोर् याउनभुयो । 10 ितनीहरूलाई घणृा गनहरूको हातबट
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो र श हुरूका हातबाट उहाँले ितनीहरूलाई छु ाउनभुयो । 11 तर ितनीहरूका वरैीहरूलाई
पानीले छोप्यो । ितनीहरूमध् ये एक जना पिन बाँचने । 12 तब ितनीहरूले उहाँको वचनमा िवश् वास गरे र ितनीहरूले उहाँको
स् तिुत गाए । 13 तर उहाँले जे गन ुर्भएको िथयो त् यो ितनीहरूले तरुुन् तै िबस । ितनीहरूले उहाँको सल् लाहको िन म्त पखनन ्
। 14 उजाडस्थानमा ितनीहरूमा असन् तषु् ट इच् छाहरू िथए र ितनीहरूले मरुभिूममा परमशे् वरलाई चनुौित िदए । 15 त्यसलैे
ितनीहरूले जे मागे उहाँले ितनीहरूलाई त् यही िदनभुयो, तर उहाँले ितनीहरूमािथ डरलाग्दो रोग पठाउनभुयो । 16 छाउनीमा
ितनीहरू परम भकुा पिव पजुारी मोशा र हारून ित डाही बने । 17 पथृ्वीले खलु् यो र दातानलाई िनल्यो र अबीरामको पिछ
लाग् नहेरूलाई ढािकिदयो । 18 ितनीहरू माझमा आगो स ल्कयो । त् यो आगोले दषु् टहरूलाई भष् म पार् यो । 19 ितनीहरूले होरेबा
एउटा बाछो बनाए र धातकुो मतू को आकृित पजुे । 20 ितनीहरूले परमशे् वरको मिहमालाई घाँस खाने साँढकेो ितमासगँ
साटे । 21 ितनीहरूले आफ् ना उ ारकतार्लाई िबस जसले िम दशेमा महान ् कामहरू गन ुर्भएको िथयो । 22 उहाँले हामको
दशेमा अचम् मका कामहरू र लाल समु मा श शाली कामहरू गन ुर्भएको िथयो । 23 त्यसलैे उहाँले ितनीहरूलाई नाश गछुर्
भन् नहुुदँा—ितनीहरूलाई नष् ट गन उहाँको रस हटाउनलाई उहाँको चिुनएको जन मोशा धाँदोमा खडा भए । 24 त् यसपिछ
ितनीहरूले फलवन्त दशेलाई घणृा गरे । ितनीहरूले उहाँको ितज्ञामा िवश् वास गरेनन,् 25 तर आफ् ना पालहरूमा गनगन
गरे र पमर भकुो आज्ञा पालन गरेनन ् । 26 यसकारण उहाँले आफ्नो हात उठाउनभुयो र ितनीहरूिसत शपथ खानभुयो, िक
उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा नै मनर् िदनहुुनछे, 27 ितनीहरूका सन्तानहरूलाई जाितहरूका माझमा िततरिबतर पानर्हुनछे,
र ितनीहरूलाई िवदशेहरूमा छरपष् ट पान ुर्हुनछे । 28 ितनीहरूले पोरको बाललाई पजुा गरे र मतृकलाई चढाइएको ब लहरू
खाए । 29 ितनीहरूले आफ् ना कामहरूले उहाँलाई रस उठाए र ितनीहरू माझमा एउटा रुढी फै लयो । 30 तब मध्यस्थ
गनर् पीनहास उठे र रूढी थािमयो । 31 यो ितनको िन म्त सबै पसु्तासम्म सदाको िन म्त धािमर्कता गिनयो । 32 ितनीहरूले
मरेीबको पानीमा पिन परम भलुाई रस उठाए र ितनीहरूका कारणले मोशाले कष् ट भोगे । 33 ितनीहरूले मोशालाई ितक् त
बनाए र ितनले हतारमा बोले । 34 परम भलुे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेअनसुार ितनीहरूले जाितहरूलाई नष् ट पारेनन,् 35 तर
ितनीहरू जाितहरूसगँ मिसए र ितनीहरूका मागर्हरू िसके, 36 र ितनीहरूका मतू हरूको पजुा गरे जनु ितनीहरूको िन म्त
पासो बन्यो । 37 ितनीहरूले आफ् ना छोरा र छोरीहरू भतु आत्माहरूलाई ब ल चढाए । 38 ितनीहरूले िनद ष रगतको,
अथार्त ्आफ् ना छोराहरू र छोरीहरूका रगत बगाए, जनु ितनीहरूले कनानको मतू हरूलाई ब ल चढाएर रगतले दशेलाई अशु
पारे । 39 ितनीहरू आफ् ना कामहरूले अशु भए । ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरू वशे्याजस्तै भए । 40 त्यसलैे परम भु
आफ्ना मािनसहरूसगँ रसाउनभुयो र उहाँले आफ्नै मािनसहरूलाई घणृा गन ुर्भयो । 41 उहाँले ितनीहरूलाई जाितहरूका हातमा
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सु म्पनभुयो र ितनीहरूलाई घणृा गनहरूले ितनीहरूमािथ राज् य गरे । 42 ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूमािथ िथचोिमचो गरे, र
ितनीहरूलाई आफ् ना अिधकारीको अधीनमा पा रयो । 43 ितनीहरूलाई सहायता गनर् उहाँ धरैेपल् ट आउनभुयो, तर ितनीहरूले
िनरन् तर िव ोह गरे र ितनीहरूका आफ्नै पापले तल पा रए । 44 तापिन, सहायताको िन म्त ितनीहरूका पकुारा उहाँले सनु् नहुुदँा
उहाँले ितनीहरूका सकंष् टमा ध्यान िदनभुयो । 45उहाँले ितनीहरूसगँको आफ् नो करारलाई स म्झनभुयो र आफ् नो अटल मेको
कारणले नरम हुनभुयो । 46 ितनीहरूका सबै िवजतेालाई ितनीहरूमािथ दया गन उहाँले बनाउनहुुन्थ्यो । 47 हे परम भ,ु हा ा
परमशे् वर, हामीलाई बचाउनहुोस ्। हामीलाई जाितहरूको माझबाट भलेा गन ुर्होस,् तािक तपाईंको पिव नाउमँा हामी धन्यवाद
िदन र तपाईंका शसंाहरूमा गवर् गनर् सकौं। 48 इ ाएलका परम भु परमशे् वरको अनािददे ख अनन्तसम्म स्तिुत होस ् । सबै
मािनसहरूले भन,े “आमने ।” परम भकुो शसंा होस ्।
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1 परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन्छ र उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 2 परम भलुे

उ ार गन ुर्भएकाहरू बोलनू,् जसलाई उहाँले श हुरूका हातबाट बचाउनभुएको छ । 3 उहाँले ितनीहरूलाई िवदशेी भिूमहरूबाट,
पवूर्बाट र प श् चमबाट, उ रबाट र दिक्षणबाट भलेा पान ुर्भएको छ । 4 ितनीहरू मरुभिूमको बाटोमा उजाडस् थानमा भौंता रए
र बस् नलाई कुनै सहर भे ाएनन ् । 5 िकनभने ितनीहरू भोकाएका र ितखार्एका िथए, ितनीहरू थकाइले मिूछर्त भए । 6 तब
ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो । 7 उहाँले
ितनीहरूलाई सोझो बाटोमा लानभुयो तािक ितनीहरू बस् नलाई एउटा सहरमा जान पाऊन ्। 8 परम भकुो करारको िवश् वस् तता
र उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून!् 9 िकनिक उहाँले
ितखार्एकाहरूको ितखार् मटेाउनहुुन्छ र भोकाहरूका इच्छाहरूलाई उहाँले असल थोकहरूले परुा गन ुर्हुन्छ । 10 कोही अधँ्यारो
र दःुखमा, कैदीहरू कष् ट र साङ्लाहरूमा बसे । 11 ितनीहरूले परमशे् वरको वचन िवरु मा िव ोह गरेको र सव च् चको
सल् लाहलाई इन्कार गरेको हुनाले यसो भएको िथयो । 12 उहाँले क ठनाइ ारा ितनीहरूका हृदयलाई न पान ुर्भयो ।
ितनीहरूले ठेस खाए र ितनीहरूलाई उठ्न सहायता गन कोही िथएन । 13 तब ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा परम भलुाई
पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बािहर ल् याउनभुयो । 14 उहाँले ितनीहरूलाई अन्धकार र दःुखबाट
बािहर िनकाल्नभुयो र ितनीहरूका बन्धनहरू िछनाउनभुयो । 15 परम भकुो करारको िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको
िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून!् 16 िकनिक उहाँले काँसाका ढोकाहरू
फुटाउनभुएको छ र फलामका डण्डाहरू काट्नभुएको छ । 17 आफ् ना िव ोही मागर्हरूमा ितनीहरू मखूर् िथए र आफ् ना
पापहरूका कारणले कष् टमा परे । 18 ितनीहरूले कुनै खानकुेरा खाने इच्छा हराए र ितनीहरू मतृ्यकुो ढोकाहरूका निजक पगुे ।
19 तब आफ् ना कष् टमा ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बािहर ल् याउनभुयो ।
20उहाँ आफ्नो वचन पठाउनभुयो र ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो,अिन ितनीहरूका िवनाशबाट उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो
। 21 परम भकुो करारको िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले
उहाँको शसंा गरून!् 22 ितनीहरूले धन्यवादका ब लदानहरू चढाऊन ्र गीतहरूले उहाँका कामहरू घोषणा गरून ्। 23 केहीले
समु मा या ा गछर्न ् र समु पा र पार गछर्न ् । 24 ियनीहरूले समु मा परम भकुा कामहरू र उहाँका चमत्कारहरू दखेे ।
25 िकनिक उहाँले आज्ञा िदनभुयो र समु लाई नै छल्काउने आधँी चल्यो । 26 ितनीहरू मािथ आकाशसम्म पगुे । ितनीहरू
तल गिहराइहरूमा गए । ितनीहरूका जीवन सकंष् टमा िबलरे गयो । 27 ितनीहरू म को मातकेाहरूझैं धरमराए र लडखडाए,
र ितनीहरूका ब ु हरायो । 28 तब ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले
ितनीहरूलाई बािहर ल् याउनभुयो । 29 उहाँले आधँीलाई शान्त पान ुर्भयो र छालहरू शान् त भए । 30 तब ितनीहरू आन न् दत
भए िकनभने समु शान्त भयो, र ितनीहरूले इच् छा गरेको बन् दरगाहमा उहाँले ितनीहरूलाई ल्याउनभुयो । 31 परम भकुो
करारको िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले उहाँको शसंा
गरून!् 32 ितनीहरूले उहाँलाई मािनसहरूको सभामा उच् च पारून ् र धमर्गरुुहरूका सभामा उहकँो शसंा गरून ् । 33 उहाँले
नदीहरूलाई उजाडस् थानमा र पानीका मलूहरूलाई सखु्खा जिमनमा, 34 र यसका मािनसहरूका दषु् टताको कारणले उबर्र
भिूमलाई बाँझो ठाउँमा ब द्लनहुुन् छ । 35 उहाँले उजाडस् थानलाई पानीको तलाउ र सखु्खा जिमनलाई पानीको मलूमा
ब द्लनहुुन् छ । 36 भोकाहरूलाई उहाँले त्यहाँ बसाल्नहुन्छ र ितनीहरूले बस् नलाई एउटा सहर बनाउछँन ् । 37 खतेबारीमा
बीउ छनर्लाई, दाखबारी लगाउनलाई र शस् त उब् जनी ल् याउनलाई ितनीहरूले एउटा सहर बनाउछँन ्। 38 उहाँले ितनीहरूलाई
आिशष ्  िदनहुुन्छ, यसलैे ितनीहरू असखं्या हुन् छन ् । उहाँले ितनीहरूका गाईवस्तकुो सखं्या घट्न िदनहुुन् न । 39 पीडादायी
सकंष् ट र दःुखले ितनीहरूको सङ् ख् या घट् यो र तल झा रए । 40 उहाँले अगवुाहरूमािथ घणृा खन्याउनहुुन्छ र ितनीहरूलाई
उजाडस् थानमा भौंता रन लगाउनहुुन्छ, जहाँ कुनै बाटो हुदँनै । 41 तर खाँचोमा परेकाहरूलाई उहाँले कष् टबाट सरुक्षा िदनहुुन्छ
र बगाललाई झैं आफ्नो प रवारको वास्ता गन ुर्हुन्छ । 42सोझो मन भएकाहरूले यो दखे् नछेन ्र आन न् द हुनछेन ्। सबै दषु् टताले
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आफ् नो मखु बन्द गछर् । 43 ब ु मान ्हरूले यी कुराहरूमा ख् याल गन ुर्पछर् र परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरूमा
ध् यान गन ुर्पछर् ।

108
1 हे परमशे् वर, मरेो हृदय स्थर छ । म गाउनछुे, हो, मरेो हृदयको खसुसाथ म स् तिुत गाउनछुे । 2 हे वीणा र सारङ्गी,

जाग । िझसिमसलेाई म जगाउनछुे । 3 हे परम भ,ु मािनसहरूका माझमा म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । जाितहरूका माझ म
तपाईंको स् तिुत गाउनछुे । 4 िकनिक तपाईंको करारको िवश् वस् तता स्वगर्भन्दा पिन महान ्छ र तपाईंको सत् यता आकाससम्मै
पगु्छ । 5 हे परमशे् वर, स्वगर्भन्दा मािथ उच् च हुनहुोस ्र सारा पथृ्वीभ र तपाईंको मिहलाई उच् च पा रयोस ्। 6 तािक तपाईंले
मे गन ुर्भएकाहरूलाई बचाइयोस,् तपाईंको दािहने बाहुलीले हामीलाई बचाउनहुोस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस ्। 7 परमशे् वरले

आफ् नो पिव तामा बल्नभुएको छ, “म आन न् दत हुनछुे । म शकेमलाई बाँड्नछुे र सकु् कोतको बसेीलाई भाग लगाउनछुे ।
8 िगलाद मरेो हो, र मनश् शे मरेो हो । ए ाइम पिन मरेो टोप हो । यहूदा मरेो राजदण्ड हो । 9 मोआब मरेो पानीको बाटा हो ।
एदोममािथ म आफ् नो जु ा फुकाल्नछुे । प लश् तको कारणले म िवजयसाथ कराउनछुे । 10 कसले मलाई ब लयो सहरिभ
ल्याउनछे? कसले मलाई एदोममा लानछे?” 11 हे परमशे् वर, के तपाईंले हामीलाई इन्कार गन ुर्भएको छैन? हा ा फौजसगँ
तपाईं य ु मा जानहुुन् न । 12श हुरूको िवरु मा हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनिक मािनसको सहसयता ाथर् हुन्छ । 13 हामी
परमशे् वरको सहायताले िजत् नछेौं । उहाँले हा ा श हुरूलाई कुल्चनहुुनछे ।

109
1 हे परमशे् वर जसको म शसंा गछुर्, चपूचाप नबस् नहुोस,् 2 िकनिक दषु् टहरू र छलीहरूले मलाई आ माण गछर्न ् ।

ितनीहरूले मरेो िवरु मा झटुा बोल्छन ्। 3 ितनीहरूले मलाई घछेर्न ् र घिृणत कुराहरू भन्छन,् र ितनीहरूले मलाई िवनाकारण
आ मण गछर्न ्। 4 मरेो मेको स ामा ितनीहरूले मलाई दोष लगाउछँन,् तर ितनीहरूको िन म्त म ाथर्ना गछुर् । 5 भलाइको
साटोमा ितनीहरूले मलाई खराबी गछर्न,् मरेो मेलाई ितनीहरूले घणृा गछर्न ् । 6 यी मािनसहरूजस्ता श हुरूमािथ एक जना
दषु् ट मािनसलाई िनयकु् त गन ुर्होस ् । त्यसको दािहने हातप खडा हुनलाई एक जना दोष लगाउनलेाई िनयकु् त गन ुर्होस ् ।
7 त्यसको न्याय हुदँा, त् यो दोषी भे ाइयोस ् । त्यसको ाथर्ना पापपणूर् ठािनयोस ् । 8 त्यसका िदनहरू थोरै होऊन ् । त्यसको
पद अरूले लओेस ्। 9 त्यसका छोराछोरी अनाथ होऊन ्र त्यसकी पत् नी िवधवा होस ्। 10 त्यसका छोराछोरी भौंता रऊन ्र
आफ् ना भग् नावशषे घर छोडरे जाँदा ितनीहरूले भीख मागनू ्। 11 त्यससगँ भएका सबै थोक ऋणदाताले लजैाओस ्। त्यसले जे
कमाउँछ त् यो िवदशेीहरूले लटुनू ्। 12 त्यसलाई कसलैे दया नदखेाओस ्। त्यसका अनाथ छोराछोरीलाई कसलैे दया नगरोस ्
। 13 त्यसका छोराछोरीलाई बिहष्कार ग रयोस ् । ितनीहरूका नाउँ अक पसु्ताबाट मटेाइयोस ् । 14 त्यसका पखुार्हरूका
पापहरू परम भलुाई बताइयोस ्। अिन त्यसकी आमाकी पाप निबिसर्योस ्। 15 ितनीहरूका दोष सधैं परम भकुो साम ु रहोस ्
। परम भलुे ितनीहरूका सम् झना पथृ्वीबाट मटेाइदऊेन ् । 16 परम भलुे यसै गन ुर्भएको होस ् िकनभने यो मािनसले करारको
िवश् वस् तता दखेाउने मन किहल्यै गरेन, तर बरु िथचोिमचोमा परेकाहरू, द र हरू र िनरुत्सािहतहरूलाई मतृ्यसुम्मै सतायो ।
17 त्यसले सराप् न मन परायो । त् यो त्यसमैािथ आइपरोस ्। त्यसले आिशष ्लाई   घणृा गर् यो । त्यसकहाँ कुनै आिशष ्  नआओस ्
। 18 त्यसले सरापलाई आफ्  नो लगुाको रूपमा लगायो र त्यसको सराप त्यसको अन्तस्करणमा पानीझैं र त्यसको हाडमा
तलेझैं आयो । 19 त्यसको सराप त्यसले आफैलाई ढाक् नलाई लगाउने लगुाझैं, त्यसले सधँैं लगाउने कम्मर पटेीझैं त् यसमैा
परोस ् । 20 मलाई दोष लगाउन,े अथार्त ् मरेो बारेमा खरब कुराहरू भन् नलेाई परम भबुाट यो इनाम होस ् । 21 हे परम भु
मरेो परमशे् वर, तपाईंको नाउकँो खाितर मसगँ कृपासाथ वहार गन ुर्होस ्। तपाईंको करारको िवश् वस् तता असल भएको हुनाले
मलाई बचाउनहुोस ्। 22 िकनिक म िथचोिमचोमा परेको र द र भएको छु, र मरेो हृदय मिभ ै घायल छ । 23साँझको छायाझैं
म लोप हुदँछुै । सहललाई झैं मलाई हल् लाइएको छ । 24 उपवासले गदार् मरेा घ ुडँाहरू कमजोर भएका छन ्। म हाड-छाला
मा भएको छु । 25 मलाई दोष लगाउने ारा मलाई घणृा ग रएको छ । ितनीहरूले मलाई दखे् दा, ितनीहरूले आफ् ना िशर
हल्लाउछँन ् । 26 हे परम भु परमशे् वर, मलाई सहायता गन ुर्होस ् । मलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तता ारा बचाउनहुोस ् ।
27 हे परम भ,ु यो तपाईंको काम हो, जनु तपाईंले नै गन ुर्भएको छ भनी ितनीहरूले जाननू ्। 28 ितनीहरूले मलाई सरापे तापिन
मलाई आिशष ्  िदनहुोस ्। ितनीहरूले मलाई आ मण गदार्, ितनीहरू लाजमा परून,् तर तपाईंको सवेक आन न् दत होस ्। 29 मरेा
वरैीहरू लाजले ढािकऊन ्। ितनीहरूले आफ् ना लाज लगुाझैं लगाऊन ्। 30 म आफ् नो मखुले परम भलुाई धरैे धन्यवाद िदन्छु
। म उहाँलाई िभडको माझमा शसंा गनछु । 31 िकनिक द र को न्याय गनहरूबाट त् यसलाई बचाउन उहाँ त्यसको दािहने
हातप खडा हुनहुुनछे ।
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110
1 परम भलुे मरेो भलुाई भन् नहुुन्छ, “मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो ख ु ाको पाउदान नबनाएसम् म मरेो दािहने हातप

बस ।” 2 परम भलुे िसयोनबाट तपाईंको श को राजदण्ड पसान ुर्हुनछे । तपाईंका श हुरूमािथ राज् य गन ुर्होस ्। 3 तपाईंका
मािनसहरूले तपाईंको श को िदनमा आफ्नै स् वइच्छाले पिव वस् मा तपाईंको पिछ लाग् नछेन ् । भातको गभर्दे ख नै
तपाईंको जवानी तपाईंको िन म् त शीतझैं हुनछे । 4 परम भलुे शपथ खानभुएको छ र ब द् लनहुुन् नः “सदासवर्दाको िन म् त
ितमी मल्कीसदेकेजस् तै पजुारी हौ ।” 5 परम भु ित ो दािहने हातप हुनहुुन्छ । उहाँले आफ् नो ोधको िदनमा राजाहरूलाई
मान ुर्हुनछे । 6 उहाँले जाितहरूको न्याय गन ुर्हुनछे । उहाँल य ु मदैानलाई मतृ शरीरहरूले भन ुर्हुनछे । उहाँले धरैे दशेहरूका
अगवुाहरूलाई मान ुर्हुनछे । 7उहाँले बाटो निजकैको खोलबाट िपउनहुुनछे र तब िवजयपिछ उहाँले आफ् नो िशर उच् च पान ुर्हुनछे
।

111
1 परम भकुो शसंा गर । म सोझाहरूको सभामा, ितनीहरूको भलेामा आफ् नो सारा हृदयले परम भलुाई धन् यवाद चढाउनछुे

। 2 परम भकुा कामहरू महान ्छन ्। ितनको इच् छा गन सबलैे उत्सकुतासाथ आसा गछर्न ् । 3 उहाँको काम ऐश् वयर्शाली र
मिहिमत छ । उहाँको धािमर्कता सदासवर्दा रहन्छ । 4 उहाँले अचम्मका कामहरू गन ुर्हुन्छ, जसको सम्झना हुनछे । परम भु
अन ु ही र कृपाल ुहुनहुुन्छ । 5 िवश् वासयोग्यतासाथ उहाँको अनसुरण गनहरूलाई उहाँले भोजन िदनहुुन्छ । उहाँले आफ् नो करार
सधैं स म्झनहुुनछे । 6 उहाँले जाितहरूका उ रािधकार आफ् ना मािनसहरूलाई िदनहुुदँा उहाँले ितनीहरूलाई आफ् ना श शाली
कामहरू दखेाउनभुयो । 7 उहाँका हातहरूका कामहरू भरपदार् र िनष् पक्ष छन ् । उहाँका सबै सझुावहरू िवश् वासयोग् य छन ् ।
8 िवश् वासयोग् य र उिचत िकिसमले पालन गनर् ती सदाको िन म्त स्थािपत ग रएका छन ् । 9 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई
िवजय िदनभुयो । उहाँले आफ् नो करार सदाको िन म्त स् थािपत गन ुर्भयो । उहाँको नाउँ पिव र भययोग् य छ । 10 परम भकुो
आदर गन ुर् ब ु को सरुु हो । उहाँका सझुावहरू पालन गनहरूसगँ सझुबझु हुन्छ । उहाँको शसंा सदासवर्दा रहन्छ ।

112
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो आज्ञा पालन गन, अिन उहाँका आज्ञाहरूमा शन् न हुने मािनस धन्यको हो । 2 त्यसका

सन्तानहरू पथृ्वीमा श शाली हुनछेन ्। भक् त मािनसका सन्तानहरू धन्यका हुनछेन ्। 3 धन र सम्पि त्यसको घरमा हुन्छन ्
। उहाँको धािमर्कता सदासवर्दा रहनछे । 4 भक् त मािनसको िन म्त अन्धकारमा ज् योित च म्कन्छ । उहाँ अन ु ही, कृपाल ु र
िनष् पक्ष हुनहुुन्छ । 5 अनु हसाथ वहार गन र रुिपयाँ ऋण िदन,े अिन आफ्नो करोबार इमानदारसाथ गन मािनसको भलो
हुन्छ । 6 िकनिक त्यो किहल्यै डग् नछैेन । धम क् तको सम्झना सधैं हुनछे । 7 त् यो खराब समाचारदे ख डराउदँनै । त्यो
परम भमुा भरोसा गरेर दढृ हुन्छ । 8 त्यसले आफ्ना श हुरूमािथ िवजय नदखेसेम् म त्यसको हृदय िवनाडर शान्त हुन् छ ।
9 त्यसले गरीबहरूलाई उदार िच ले िदन्छ । त्यसको धािमर्कता सदासवर्दा रहन्छ । त्यसलाई आदरसाथ उच् च पा रनछे ।
10 दषु् ट क् तले यो दखे् नछे र ु हुनछे । त्यसले रसले दा ा िकट्नछे र त्यो िबलरे जाने छ । दषु् ट मािनसहरूका इच् छा
नष् ट हुनछे ।

113
1 परम भकुो शसंा गर । हे परम भकुा सवेकहरू हो, उहाँको शसंा गर । परम भकुो नाउकँो शसंा गर । 2 परम भकुो

नाउँ अिहले र सदासवर्दा धन्यको होस ्। 3सयूर् उदायदे ख त् यो नअस् ताएसम्म न,ै परम भकुो नाउकँो शसंा हुनपुछर् । 4 परम भु
सबै जाितभन्दा उच् च हुनहुुन् छ र उहाँको मिहमा आकाशसम् म पगु् छ । 5 परम भु हा ा परमशे् वरझैं को छ र, जसको आफ् नो
आसन उच् चमा छ, 6 जसले तल आकाश र पथृ्वीमा हेन् ुर्हुन्छ? 7 उहाँले गरीबलाई फोहोरबाट उठाउनहुुन् छ र द र लाई
खरानीको थु ोबाट उचाल् नहुुन् छ, 8 तािक उहाँले त्यसलाई शासकहरूिसत, त्यसका मािनसहरूका शासकहरूिसत बसाल् नहुुन्छ
। 9 उहाँले घरकी बाँझी स् ीलाई घर िदनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई छोराछोरीकी आन न् दत आमा बनाउनहुुन्छ । परम भकुो
शसंा गर ।

114
1 जब इ ाएलले िम दशे छोड् यो, याकूबका घराना िवदशेी भाषा बोल्ने मािनसहरूबाट आयो, 2 तब यहूदा उहाँको

पिव स्थान र इ ाएल उहाँको राज्य बन् यो । 3 समु ले हरे् यो र भाग्यो । यदर्न पिछ फिकर् यो । 4 पहाडहरू पाठाहरूझैं उ े ,
डाँडहरू थमुाहरूझैं उ े । 5 ए समु , त ँ िकन भािगस?् ए यदर्न, त ँ िकन पिछ फिकर् स?् 6 ए पहाड, त ँ िकन पाठाहरूझैं उि स?्
ए साना डाँडाहरू, ितमीहरू िकन थमुाहरूझैं उ यौ? 7 ए पथृ्वी, परम भकुो याकूबका परमशे् वरको उप स्थितमा साम ु थरथर
हो । 8 उहाँले च ानलाई पानीको तलाउमा र कडा च ानलाई पानीको मलूमा ब द् लनभुयो ।
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115
1 हा ो होइन, हे परम भ,ु हा ो होइन, तर तपाईंको करारको िवश् वस् तता र तपाईंको सत् यताको खाितर तपाईंको नाउकँो

मिहमा होस ्। 2 जाितहरूले िकन यसो भन् न,े “ितनीहरूका परमशे् वर कहाँ छ?” 3 हा ा परमशे् वर स्वगर्मा हुनहुुन्छ । उहाँले
जे इच् छा गन ुर्हुन्छ त्यही उहाँले गन ुर्हुन्छ । 4 जाितहरूको मतू हरू सनु र चाँदी अथार्त ्मािनसहरूका हातका काम हुन ्। 5 ती
मतू हरूका मखुहरू छन,् तर ती बोल्दनैन ्। ितनीहरूका आखँाहरू छन,् तर ितनले दखे् दनैन ्। 6 ितनीहरूका कानहरू छन,् तर
ितनले सनु्दनैन ।् ितनीहरूका नाकहरू छन,् तर ितनले स ुघँ्दनैन ।् 7 ती मतू हरूका हातहरू छन त्र छोएको ितनले थाहा पाउदँनैन ्
। ितनीहरूका खु ाहरू छन,् तर ितनीहरू िहडं्न सक्दनैन ्। न त ितनीहरूले आफ् ना मखुबाट बोल् न सक् छन ्। 8 ितनीहरूलाई
बनाउनहेरू ितनीहरूजस्तै छन,् ितनीहरूमा भरोसा गन हरेक व् य क् त त् यस्तै हुन् छ । 9 ए इ ाएल परम भमुा भरोसा गर ्। उहाँ
तरेो सहायता र ढाल हुनहुुन्छ । 10 ए हारूनका घराना, परम भमुा भरोसा गर ।् उहाँ तरेो सहायता र ढाल हुनहुुन्छ । 11 ितमीहरू
जसले परम भलुाई आदर गछ उहाँमा भरोसा गर । उहाँ ितमीहरूका सहायता र ढाल हुनहुुन्छ । 12 परम भलुे हामीलाई ध् यान
िदनहुुन्छ र हामीलाई आिशष ्  िदनहुुन्छ । उहाँले इ ाएलका घरानालाई आिशष ्  िदनहुुनछे । उहाँले हारूनका घरानालाई आिशष ्
  िदनहुुनछे । 13 उहाँलाई आदर गनहरू, जवान र व ृ दवुलैाई उहाँले आिशष ्  िदनहुुनछे । 14 परम भलु,े ितमीहरूलाई, अथार्त ्
ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूका सङ् ख्या धरैे व ृ गरून ्। 15 परम भलुे ितमीहरूलाई आिशष ्दऊेन,् जसले स्वगर् र पथृ्वी
बनाउनभुयो । 16 स्वगर् परम भकैु हो । तर पथृ्वीचािहं उहाँले मानवजाितलाई िदनभुएको छ । 17 मतृहरूले परम भकुो शसंा
गदनन,् न त तल शान् तमा जाने कसलैे गनछ । 18 तर हामी परम भलुाई अिहले र सदासवर्दा धन् यवाद िदनछेौं । परम भकुो
शसंा गर ।

116
1 म परम भलुाई मे गछुर् िकनभने उहाँले दायको िन म्त मरेो सोर र िबन्ती सनु् नहुुन्छ । 2 उहाँले मरेो पकुारा सनु् नभुएको

हुनाल,े म जीिवत भएसम्म म उहाँमा नै पकुारा गनछु । 3 मतृ्यकुा डोरीहरूले मलाई बे े र िचहानको पसोहरूले मरेो सामान गरे
। मलैे वदेना र दःुखको महससु गरें । 4 तब मलैे परम भकुो नाउकँो पकुारा गरें: “हे परम भ,ु कृपया, मरेो जीवन बचाउनहुोस ्
।” 5 परम भु कृपाल ु र िनष् पक्ष हुनहुुन्छ । हा ो परमशे् वर करुणामय हुनहुुन्छ । 6 परम भलुे सोझोलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ । म
तल झा रएको िथएँ र उहाँले मलाई बचाउनभुयो । 7 मरेो ाण आफ् नो िव ामको ठाउँमा फकर् न सक्छ, िकनिक परम भु मरेो
िन म्त असल हुनभुएको छ । 8 िकनिक मरेो जीवनलाई मतृ् यबुाट, मरेा आखँाहरूबाट आशँ ु झनर्बाट र मरेा ख ु ाहरूलाई ठेस
खानबाट तपाईंले बचाउनभुयो । 9 म जीिवतहरूको दशेमा परम भकुो सवेा गनछु । 10 “म ठुलो दःुखमा परेको छु,” भनी मलैे
भनकेो बलेामा पिन मलैे उहाँमा िवश् वास गरें । 11 आफ् नो अन्योलमा मलैे भनें, “सबै मािन झटुा हुन ्।” 12 परम भलुे मरेो
िन म् त गन ुर्भएको सबै भलाइको साटो म कसरी चकु् ता गनर् सक्छ र? 13 मु क् तको कचौरा म उठाउनछुे र परम भकुो नाउकँो
पकुारा गनछु । 14 परम भकुा सबै मिनसको साम ु आफ् ना भाकलहरू उहाँमा म परुा गनछु । 15 परम भकुो द ृ ष् टमा उहाँका
सन् तहरूका मतृ्य ु बहुमलू्य हुन्छ । 16 हे परम भ,ु वस्तवमा, म तपाईंको सवेक हु ँ । म तपाईकी कमारीकी छोरा तपाईंको सवेक
हु ँ । तपाईंले मरेा बन्धनहरू तोड्नभुएको छ । 17 म तपाईंलाई धन्यवादको ब ल चढाउनछुे र परम भकुो नाउकँो पकुारा गनछु
। 18 परम भकुा सबै मिनसका साम ु म आफ् ना सबै भाकलहरू उहाँमा, 19 परम भकुो म न् दरका चोकहरूमा, यरूशलमेको
िबचमा म परुा गनछु । परम भकुो शसंा गर ।

117
1 ए सबै जाितहरूका मािनस हो, परम भकुो शसंा गर । ए सबै मािनसहरू हो, उहाँलाई उच् च पार । 2 िकनभने हामी ित

उहाँको करारको िवश् वस् तता महान ्छ र परम भकुो सत् यता सदासवर्दा रहन्छ । परम भकुो शसंा गर ।
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1 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन् छ । िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ

। 2 इ ाएलले भनोस,् “उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” 3 हारूनको घरानाले भनोस,् “उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” 4बफादार भएर परम भकुो अनसुरण गनहरूलेभननू,् “उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा
रहन् छ ।” 5 मरेो सकंष् टमा मलैे परम भलुाई पकुारा गरें । परम भलुे मलाई जवाफ िदनभुयो र मलाई स् वतन् गन ुर्भयो ।
6 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ । म भयभीत हुनछैेन । मािनसले मलाई के गनर् सक्छ र? 7 परम भु मरेो सहायकको रूपमा मरेो
पक्षमा हुनहुुन्छ । मलाई घणृा गनहरूलाई म िवजयको द ृ ष् टले हेन्छु । 8 मािनसमा भरोसा गन ुर्भन्दा परम भमुा शरण लन ु
असल हुन्छ । 9 कसलैे शासकहरूमा भरोसा गन ुर्भन्दा परम भमुा शरण लन ु असल हुन्छ । 10 सबै जाितले मलाई घरेा
हाले । परम भकुो नाउमँा मलैे ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 11 ितनीहरूले मलाई घरेा हाले । हो, ितनीहरूले मलाई घरेा हाले
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। परम भकुो नाउमँा मलैे ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 12 ितनीहरूले मलाई मौरीहरूले झैं घरेा हाले । काँढाहरू िबचको आगो
जि कै िछटो ितनीहरू लोप भए । परम भकुो नाउमँा मलैे ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 13 ितनीहरूले मलाई िगराउनलाई आ मण
गरे, तर परम भलुे मलाई सहायता गन ुर्भयो । 14 परम भु मरेो बल र आनन्द हुनहुुन्छ, अिन मलाई बचाउने उहाँ नै हुनहुुन्छ ।
15 धम हरूका पालहरूमा िवजयको आन न् दत सोर सिुनन्छ । परम भकुो दािहने बाहुलीले िवजय ाप् त गछर् । 16 परम भकुो
दािहने बाहुली उच् च पा रन्छ । परम भकुो दािहने बाहुलीले िवजय ाप् त गछर् । 17 म मनछैन, तर िजउनछुे र परम भकुा
कामहरू घोषणा गनछु । 18 परम भलुे मलाई कठोर िकिसमले दण्ड िदनभुएको छ । तर उहाँले मलाई मतृ्यमुा स ु म्पनभुएको
छैन । 19 मलाई धािमर्कताका ढोकाहरू खोल्नहुोस ् । ितनीहरूिभ म पस् नछुे र परम भलुाई म धन्यवाद िदनछुे । 20 यो
परम भकुो ढोका हो । धम यसबाट िभ पस् छ । 21 म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे, िकनिक तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो
र तपाईं मरेो उ ार हुनभुएको छ । 22 िनमार्ण गनहरूले इन्कार गरेको ढुङ्गो कुनढुेङ्गा बनकेो छ । 23 यो परम भकुो काम हो
। यो हा ा द ृ ष् टमा अचम् मको कुरा हो । 24 यो िदनमा परम भलुे काम गन ुर्भएको छ । यसमा हामी आन न् दत हुनछेौं र खसुी
हुनछेौं । 25 हे परम भ,ु हामीलाई िवजय िदनहुोस!् हे परम भ,ु हामीलाई सफलता िदनहुोस ्! 26 परम भकुो नाउमँा आउने
धन्यको हो । ितमीलाई परम भकुो म न् दरबाट हामी आशीवार्द िदनछेौं । 27 परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँले हामीलाई
ज् योित िदनभुएको छ । वदेीका िसङहरूमा ब लदानलाई डोरीहरूले बाँध । 28 तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ, र म तपाईंलाई
धन्यवाद िदनछुे । तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । म तपाईंलाई उच् च पानछु । 29 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ । िकनिक
उहाँ भलो हुनहुुन्छ । िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ ।
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अलफे 1 ितनीहरू धन्य हुन ्जसको मागर्हरू िनद ष छन,् जो परम भकुो वस्थामा िहडं्छन ्। 2 ितनीहरू धन्य हुन ्जसले
उहाँका गहन आज्ञाहरू पालन गछर्न,् जसले आफ् नो सारा हृदयले उहाँको खोजी गछर्न ्। 3 ितनीहरूले कुनै खराबी गदनन ्।
ितनीहरू उहाँका मागर्हरूमा िहडं्छन ्। 4 तपाईंले हामीलाई तपाईंका िशक्षाहरू पालन गन आज्ञा िदनभुएको छ, तािक हामी
ितनलाई होिसयारीसाथ पालन गनर् सकौं । 5 तपाईंका िविधहरू पालन गनर् म दढृ हुन सके कित असल हुन्थ्यो 6 तब मलैे
तपाईंका सबै आज्ञालाई िवचार गदार् म लाजमा पनिथइन ँ । 7 मलैे तपाईंको धािमर्क आदशेहरू िसकेपिछ सोझो हृदयले म

तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । 8 म तपाईंको िविधहरू पालन गनछु । मलाई बवेास् ता नगन ुर्होस ्।
बथे 9जवान व् य क् तले आफ्नो मागर् कसरी श ु राख् न सक्छ? तपाईंको वचन पालन गरेर सक् छ । 10 आफ् नो सारा हृदयले म

तपाईंलाई खोज् दछु । मलाई तपाईंका आज्ञाहरूबाट टाढा जान निदनहुोस ्। 11 तपाईंको वचन मलैे आफ् नो हृदयमा जम् मा
गरेको छु तािक तपाईंको िवरु मलैे पाप गन ुर् नपरोस ्। 12 हे परम भ,ुतपाईं धन्यको हुनहुुन्छ । मलाई तपाईंका िविधहरू
िसकाउनहुोस ्। 13 तपाईंले कट गन ुर्भएका सबै धािमर्क आदशेहरूलाई मलैे आफ् नो मखुले घोषणा गरेको छु । 14 सारा
धनसम् पि मा भन्दा बढी म तपाईंको करारका आदशेहरूका मागर्मा आन न् दत हुन् छु । 15 म तपाईंको सझुावहरूमा ध् यान
गनछु र तपाईंका मागर्हरूलाई वास् ता गनछु । 16 म तपाईंका िविधहरूमा खसुी हुन्छु । तपाईंको वचन म िबसर्नछैेन ।

िगमले 17 आफ् नो सवेक ित कृपाल ु हुनहुोस ्तािक म बाँच् न र तपाईंको वचन पालन गनर् सकँू । 18 मरेा आखँाहरू खोल्नहुोस ्
तािक तपाईंको वस्थाका अचम्मका कुराहरू म दखे् न सकँू । 19 दशेमा म िवदशेी हु ँ । तपाईंका आज्ञाहरू मबाट

नलकुाउनहुोस ्। 20 हर समय तपाईंका धािमर्क आदशेहरू जान् ने उत्कट चाहनाले गदार् मरेा इच्छाहरू चणूर् भएका छन ्।
21 तपाईंले घमण्डीलाई हप्काउनहुुन्छ, जो ािपत छन,् जो तपाईंका आज्ञाहरूबाट टाढा जान्छन ्। 22 अनादर र अपमानबाट
मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक मलैे तपाईंका करारका आदशेहरू पालन गरेको छु । 23 शासकहरूले मरेो ष न् र िनन् दा गरे
पिन, तपाईंको सवेकले तपाईंका िविधहरूमा ध् यान िदन् छ । 24 तपाईंका करारका आदशेहरू मरेो आनन्द हुन ्र ितनीहरू मरेा

सल् लाहकारहरू हुन ्।
दालथे 25 मरेो जीवन धलूोमा टाँिसएको छ । तपाईंको वचन ारा मलाई जीवन िदनहुोस ्। 26 तपाईंलाई मलैे आफ् ना मागर्हरू
भनें र तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो । मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्। 27 तपाईंका सझुावहरूका मागर्हरू बझु् ने
मलाई बनाउनहुोस,् तािक तपाईंका आचम् मका िशक्षाहरूमा म ध् यान गनर् सकँू । 28 शोकले म ाकुल भएको छु । मलाई

तपाईंको वचनले ब लयो बनाउनहुोस ्। 29 छलको मागर् मबाट हटाउनहुोस ्। तपाईंको वस्था अन ु हसाथ मलाई
िसकाउनहुोस ्। 30 िवश् वस् तताको मागर्लाई मलैे चनुकेो छु । तपाईंका धािमर्क आदशेहरूलाई सधैं मलैे आफ् नो साम ु राखकेो

छु । 31 तपाईंका करारका आदशेहरूमा म टाँिसन्छु । हे परम भ,ु मलाई लाजमा नपान ुर्होस ्। 32 तपाईंका आज्ञाहरूका
मागर्मा म दौिडनछुे, िकनिक त् यसो गनर् तपाईंले मरेो हृदयलाई ठुलो बनाउनहुुन्छ ।

हे 33 हे परम भ,ु तपाईंका िविधहरूका मागर् मलाई िसकाउनहुोस ्र ितनलाई म अन्त्यसम्म नै पालन गनछु । 34 मलाई
सझुबझु िदनहुोस ्र तपाईंको वस्था म पालन गनछु । आफ् नो सारा हृदयले यो म पालन गनछु । 35 तपाईंका आज्ञाहरूका
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मगर्मा मलाई डोर् याउनहुोस,् िकनिक त् यसमा िहडं्न म खसुी हुन्छु । 36 मरेो हृदयलाई तपाईंका करारका आदशेहरूितर, र
अधािमर्क फाइदाबाट टाढा लजैानहुोस ्। 37 व् यथर्का कुराहरू हनेर्बाट मरेा आखँाहरू फकार्उनहुोस ्। तपाईंका मागर्हरूमा
मलाई पनुज िवत पान ुर्होस ्। 38 तपाईंको सवेकको िन म्त तपाईंका ितज्ञा परुा गन ुर्होस ्जनु तपाईंलाई आदर गनहरूको

िन म्त तपाईंले गन ुर्भयो । 39 मलाई डर लाग् ने अपमानहरू हटाइिदनहुोस,् िकनिक तपाईंका धािमर्क फैसलाहरू असल हुन् छन ्
। 40 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंका सझुवहरूको उत्कट इच्छा गरेको छु । तपाईंको धािमर्कतामा मलाई पनुज िवत पान ुर्होस ्।

वाव 41 हे परम भ,ु तपाईंको अचकू मे, तपाईंको ितज्ञाअनसुार तपाईंको उ ार मलाई िदनहुोस ्। 42 तब मलाई िगल्ला
गनलाई म जवाफ िदनछुे, िकनिक म तपाईंको वचनमा भरोसा गछुर् । 43 मरेो मखुबाट सत्यको वचन नलानहुोस,् िकनिक मरेो

आसा तपाईंका धािमर्क आदशेहरूमा छन ्। 44 तपाईंको वचन म सदासवर्दा िनरन्तर पालन गनछु । 45 म सरुिक्षत भएर
िहडं्नछुे िकनिक तपाईंका सझुावहरको खोजी म गछुर् । 46 तपाईंका गहन आज्ञाहरू म राजाहरूको साम ु भन् नछुे र म लाज

मान् नछैेन । 47 तपाईंका आज्ञाहरूमा म खसुी हुन्छ, जसलाई म अित मे गछुर् । 48 तपाईंका आज्ञाहरूितर म आफ् ना हातहरू
उचाल्नछुे, जसलाई म मे गछुर् । तपाईंका िविधहरूमा म ध् यान गनछु ।

जाइन ्49 तपाईंको सवेकिसत तपाईंले गन ुर्भएको ितज्ञा सम्झनहुोस ्िकनभने तपाईंले मलाई आसा िदनभुएको छ । 50 यो मरेो
सकंष् टमा मरेो सान्त्वना होः तािक तपाईंको ितज्ञाले मलाई जीिवत राखकेो छ । 51 घमण्डीहरूले मरेो खसी गरेका छन,्

तापिन म तपाईंको वस्थाबाट तकर टाढा गएको छैन । 52 हे परम भ,ु ाचीन कालदे ख नै मलै े तपाईंका धािमर्क
आदशेहरूका बारेमा िवचार गरेको छु, र म आफैं लाई सान्त्वना िदन्छु । 53 तपाईंको वस्थालाई इन्कार गन दषु् टहरूका
कारणले चण्ड ोधले मलाई समातकेो छ । 54 म अस्थयी रूपमा बसोबास गन घरमा तपाईंका िविधहरू नै मरेा गीतहरू
भएका छन ्। 55 हे परम भ,ु म रातको समयमा तपाईंको नाउकँो बारेमा िवचार गछुर् र म तपाईंको वस्था पालन गछुर् ।

56 यो मरेो चलन भएको छ िकनभने तपाईंका सझुावहरू मलैे पालन गरेको छु ।
हथे 57 परम भु मरेो भाग हुनहुुन्छ । तपाईंका वचन पालन गन अठोट मलैे गरेको छु । 58 तपाईंको कृपाको िन म्त म

िदलोज्यानले िबन्ती गछुर् । तपाईंको वचनले ितज्ञा गरेअनसुार म ित कृपाल ु हुनहुोस ्। 59 मलैे आफ् ना मागर्हरू जाँच गरें र
मरेा ख ु ाहरूलाई तपाईंका आदशेहरूितर फकार्एँ । 60 तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् म हतार गछुर् र िढलो गिदर्न ँ ।

61 दषु् टहरूका डोरीहरूले मलाई पासोमा परेका छन ्। मलैे तपाईंको वस्थालाई िबसको छैन । 62 तपाईंका धािमर्क
आदशेहरूका कारणले तपाईंलाई धन्यवाद िदन म मध्यरातमा उठ्छु । 63 तपाईंको आदर गन सबै जना, तपाईंका सझुावहरू
पालन गन सबै जानको म एक जना िम हु ँ । 64 हे परम भ,ु पथृ्वी तपाईंको करारको िवश् वस् तताले भ रपणूर् छ । मलाई

तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्।
टेथ 65 हे परम भ,ु तपाईंको वचनको मध्यमले तपाईंले आफ्नो सवेकलाई असल गन ुर्भएको छ । 66 मलाई ठक िववके र
सझुबझु िसकाउनहुोस,् िकनिक मलैे तपाईंका आज्ञाहरूमा िवश् वास गरेको छु । 67 सकंष् टमा पनर्अिग म बरा लएर गएको

िथएँ, तर अिहले तपाईंको वचन म पालन गछुर् । 68 तपाईं असल हुनहुुन्छ र असल गन तपाईं नै हुनहुुन्छ । मलाई तपाईंका
िविधहरू िसकाउनहुोस ्। 69 अहङ्कारीहरूले झटुा बोलरे मरेो बदनाम गरेका छन,् तर आफ् नो सारा हृदयले तपाईंका

सझुावहरू म पालन गछुर् । 70 ितनीहरूका हृदय कठोर भएका छन,् तर म तपाईंको वस्थामा खसुी हुन्छु 71 मलैे सतावट
भोगकेो मरेो िन म्त असल हुन् छ, तािक म तपाईंका िविधहरू िसक् न सक् छु । 72 तपाईंको मखुबाट िनस्केको िशक्षाहरू मरेो

िन म्त सनु र चाँदीका हजारौं टु ाहरूभन्दा बढी मलू्यवान छन ्।
योध 73 तपाईंका हातहरूले मलाई बनाएका र आकार िदएका छन ्। मलाई सझुबझु िदनहुोस ्तािक म तपाईंका आज्ञाहरू
िसक् न सकँू । 74 तपाईंलाई आदर गनहरूले मलाई दखेरे खसुी हुनछेन ्िकनभने तपाईंको वचनमा म आसा पाउछुँ । 75 हे

परम भ,ु तपाईंका आदशेहरू िनष् पक्ष छन ्र िवश् वस् ततामा तपाईंले मलाई कष् ट िदनभुयो भनी म जान्दछु । 76 आफ्नो
सवेकिसत तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार तपाईंको करारको िवश् वस् तताले मलाई सान्त्वना दओेस ्। 77 मलाई दया

दखेाउनहुोस ्तािक म जीिवत रहन सकँू, िकनिक तपाईंको वस्था नै मरेो खसुी हो । 78 घमण्डीहरू लाजमा परून ्िकनिक
ितनीहरूले मरेो िनन्दा गरेका छन ्। तर म तपाईंका सझुावहरूमा ध् यान गनछु । 79 तपाईंलाई आदर गनहरू मितर फकूर् न,्
जसले तपाईंका करारका आदशेहरू जान्दछन ्। 80 तपाईंका िविधहरू ित मरेो हृदय िनद ष होस ्तािक म लाजमा नपरूँ ।
काफ 81 तपाईंले मलाई बचाउने आसा गरेर म मिूछर्त हुन्छु । तपाईंकै वचनमा म आसा गछुर् । 82 तपाईंको ितज्ञा हनेर्लाई
मरेा आखँाले इच्छा गछर्न ्। तपाईंले मलाई किहले सान्त्वना िदनहुुनछे ? 83 िकनिक म धवूाँमा राखकेो मशकजस्तो भएको

छु । तपाईंका िविधहरू म िबिसर्न् न । 84 तपाईंको सवेकले यो किहलसेम्म यो कुरा सहन ु पन हो? मरेो खदेो गनहरूलाई
तपाईंले किहले न्याय गन ुर्हुनछे? 85 तपाईंको वस्थाला अशु पारेर घमण्डीहरूले मरेो िन म्त खाडल खनकेा छन ्।

86 तपाईंका सबै आज्ञा िवश् वासनीय छन ्। ती मािनसहरूले मलाई गलत िकिसमले सताउछँन ्। मलाई सहायता गन ुर्होस ्।
87 ितनीहरूले पथृ्वीमा झण्डै मरेो अन्त्य गरेका छन,् तर तपाईंका सझुावहरूलाई म इन्कार गिदर्न ँ । 88 तपाईंको अटल मले
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मलाई जीिवत राख् नहुोस,् तािक तपाईंका आज्ञाहरू म पालन गनर् सकँू ।
लामधे 89 हे परम भ,ु तपाईंको वचन सदासवर्दा रहन्छ । तपाईंको वचन स्वगर्मा दढृ रूपमा स्थिपत छन ्। 90 तपाईंको
िवश् वसनीयता सबै पसु्तामा रहन्छ । तपाईंले पथृ्वीलाई स्थािपत गन ुर्भएको छ, र यो रहन्छ । 91 तपाईंले आफ्नो धािमर्क

आदशेहरूमा भन् नभुएझैं आजको िदनसम्म सबै थोक िनरन् तर रहन्छ, िकनिक सबै थोकहरू तपाईंका सवेकहरू हुन ्।
92 तपाईंको वस्था नै मरेो आनन्द भएको िथएन भन,े म आफ् नो कष् टमा नाश भएको हुन् थें । 93 तपाईंका सझुावहरूलाई म

किहल्यै िबसर्नछैेन, िकनिक तपाईंले मलाई ित ारा नै जीिवत राख् नभुएको छ । 94 म तपाईंकै हु ँ । मलाई बचाउनहुोस,्
िकनिक म तपाईंका सझुावहरूको खोजी गछुर् । 95 दषु् टहरूले मलाई नाश पान तयारी गछर्न,् तर म तपाईंका करारका

आदशेहरू बझु् न खोज् नछुे । 96 सबै थोकका िसमा भएको मलैे दखेकेो छु, तर तपाईंका आज्ञाहरू भने िसमाभन्दा परसम् म
फरािकला छन ्।

ममे 97 ओहो, तपाईंको वस्थालाई म कित मे गछुर्! यो नै मरेो िदनभ रको ध् यान हो । 98 तपाईंका आज्ञाहरूले मलाई
आफ् ना श हुरूभन्दा ब ु मान ्बनाउछँन,् िकनिक तपाईंका आज्ञाहरू सधैं मसगँ छन ्। 99 मरेा िशक्षकहरूभन्दा मसगँ धरैे
सझुबझु छ, िकनिक तपाईंको करारका आदशेहरूमा नै म ध् यान गछुर् । 100 मभन्दा पाकाहरूभन्दा धरैे म बझु्छु । मलैे
तपाईंका सझुावहरू पालन गरेको हुनाले नै यसो भएको हो । 101 हरेक खराब मागर्बाट मलैे आफ् ना खु ाहरूलाई पिछ

राखकेो छु तािक म तपाईंको वचन पालन गनर् सकँू । 102 तपाईंका धािमर्क आदशेहरूबाट फकको छैन, िकनिक तपाईंले
मलाई िसकाउनभुएको छ । 103 तपाईंका वचनहरू मरेो िज ोमा कित स्विदला छन ्। हो, मरेो मखुमा महभन्दा पिन ग ु लया

छन!् 104 तपाईंका सझुावहरू ारा म िववके पाउछुँ, यसकारण हरेक झटुो मागर्लाई म घणृा गछुर् ।
ननु 105 तपाईंका वचन मरेा पाउको िन म्त ब ी र मरेो बाटोको िन म्त उज् यालो हो । 106 मलैे शपथ खाएको छु र  पक् का
गरेको छु, तािक म तपाईंका धािमर्क आदशेहरू पालन गनछु 107 म धरैे कष् टमा परेको छु । हे परम भ,ु मलाई जीिवत

राख् नहुोस,् जस् तो तपाईंले आफ्नो वचनमा ितज्ञा गन ुर्भएको छ । 108 हे परम भ,ु मरेो मखुको स्वचे्छा ब ल हण गन ुर्होस ्र
मलाई तपाईंका धािमर्क आदशेहरू िसकाउनहुोस ्। 109 मरेो जीवन सधैं मरेो हातमा छ, तापिन म तपाईंको वस्था िबिसर्न् न ।

110 दषु् टहरूले मरेो िन म्त पासो थापकेा छन,् तर म तपाईंका सझुावहरूबाट टाढा गएको छैन । 111 तपाईंका करारका
आदशेहरूलाई सदासवर्दा म आफ् नो पतैकृ अशंको रूपमा दाबी गछुर्, िकनिक ित मरेो हृदयको आनन्द हुन ्। 112 सदासवर्दा

अन्त्यसम्म नै मरेो हृदय तपाईंका िविधहरू पालन गनर् समिपर्त छ ।
समखे 113 दोहोरो मन भएकाहरूलाई म घणृा गछुर्, तर म तपाईंको वस्थालाई मे गछुर् । 114 तपाईं मरेो लकु् ने ठाउँ र ढाल
हुनहुुन्छ । तपाईंको वचनमा म आसा गछुर् । 115 हे दषु् ट काम गनहरू हो, मबाट टाढा होओ, तािक म आफ् नो परमशे् वरका
आज्ञाहरू पालन गनर् सकँू । 116 मलाई तपाईंको वचन ारा सम्हाल्नहुोस ्तािक म िजउन सकँू र मरेो आसामा ल ज् जत हुन ु

नपरोस ्। 117 मलाई सहायता गन ुर्होस ्र म सरुिक्षत हुनछुे । म सधैं तपाईंका िविधहरूमा ध् यान गनछु । 118 तपाईंका
िविधहरूबाट टाढा जानहेरू सबलैाई तपाईंले इन्कार गन ुर्हुन्छ, िकनिक ती मािनसहरू छली र अिवश् वासनीय छन ्।

119 तपाईंले दषु् टहरूलाई फोहोरझैं हटाउनहुुनछे । यसकारण म तपाईंका गहन आज्ञाहरूलाई मे गछुर् । 120 तपाईंको भयले
मरेो शरीर थरथर हुन् छ र तपाईंका धािमर्क आदशेहरूको डर मलाई हुन् छ ।

ऐियन 121 जे िनष् पक्ष र ठक छ सो म गछुर् । मरेा अत्यचारीहरूका हातमा मलाई निदनहुोस ्। 122 तपाईंको सवेकको भलाइ
गन िजम्मा लनहुोस ्। घमण्डीहरूले मलाई िथचोिमचो नगरून ्। 123 तपाईंको उ ारको िन म् त र तपाईंको धािमर्क वचनको

िन म् त म प खर्दंा मरेा आखँाहरू थिकत हुन् छन ्। 124 तपाईंको सवेकलाई आफ् नो करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुोस ्र
तपाईंका िविधहरू मलाई िसकाउनहुोस ्। 125 म तपाईंको सवेक हु ँ । मलाई सझुबझु िदनहुोस ्तािक तपाईंको करारका

आदशेहरू म जान् न सकँू । 126 यो परम भलुे काम गन समय हो, िकनिक मािनसहरूले तपाईंको वस्था भङ् ग गरेका छन ्।
127 साँच् च,ै म तपाईंका आज्ञाहरूलाई सनु वा िनख्खरु सनुभन्दा धरैे मे गछुर् । 128 यसकारण, तपाईंका सबै सझुावहरूलाई

म सावधान भएर अनसुरण गछुर् र झटुका हरेक मागर्लाई म घणृा गछुर् ।
पकेा 129 तपाईंका िनयमहरू अचम्मका छन ्। त्यसलैे म ितनलाई पालन गछुर् । 130 तपाईंका वचनहरूको ाख्याले ज्योित

िदन्छ । यसले ता लम नभएकाहरूलाई सझुबझु िदन्छ । 131 म आफ् नो मखु खोल्छु र ितखार्उछुँ, िकनिक तपाईंका
आज्ञाहरूको उत्कट इच्छा म गछुर् । 132 तपाईंको नाउँ मे गनहरूलाई तपाईंले सधैं गन ुर्भएझैं मितर फकर् नहुोस ्र ममािथ दया

गन ुर्होस ्। 133 तपाईंको वचनले मरेा पाइलाहरूलाई बाटो दखेाउनहुोस ्। कुनै पापले ममािथ राज् य गनर् निदनहुोस ्।
134 मलाई मािनसको िथचोिमचोबाट बचाउनहुोस ्तािक तपाईंका सझुावहरू म पालन गनर् सकँू । 135 तपाईंको सवेकमािथ

तपाईंको महुार चम्काउनहुोस ्र मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्। 136 मरेा आखँाहरूबाट आसँकुा ब लन् धारा
बग्छन ्िकनभने मािनसहरूले तपाईंको वस्था पालन गदनन ्।

साधे 137 हे परम भ,ु तपाईं धम हुनहुुन्छ र तपाईंका आदशेहरू िनष् पक्ष छन ्। 138 तपाईंले आफ् नो करारका आदशेहरू
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धािमर्क रूपमा र िवश् वस् ततासाथ िदनभुएको छ । 139 रसले मलाई नष् ट पारेको छ िकनभने मरेा वरैीहरूले तपाईंका
वचनहरू िबिसर्न्छन ्। 140 तपाईंका वचनलाई धरैे जाँिचएका छ र तपाईंको सवेकले यसलाई मे गछर् । 141 म तचु्छ र

घिृणत छु, तापिन तपाईंको सझुावहरूलाई म िबिसर्न् न । 142 तपाईंको न्याय सदासवर्दा ठक हुन्छ र तपाईंको वस्था भरपद
छ । 143 सकंष् ट र क्लशेले मलाई भे ाएको भए पिन, तपाईंका आज्ञाहरू अझै मरेो आनन्द नै हुन ्। 144 तपाईंको करारका

आदशेहरू सदासवर्दा धािमर्क छन ्। मलाई सझुबझु िदनहुोस ्तािक म जीिवत रहन सकँू ।
कोफ 145 मलैे आफ् नो सम् पणूर् हृदयले पकुारा गरें, “हे परम भ,ु मलाई जवाफ िदनहुोस ्। म तपाईंका िविधहरू पालन गनछु

। 146 म तपाईंलाई पकुारा गछुर् । मलाई बचाउनहुोस ्र म तपाईंका करारका आदशेहरू पालन गनछु ।” 147 िबहान
िझसिमसे हुन ु अगािड नै म उठ्छु र सहायताको िन म्त पकुारा गछुर् । तपाईंको वचनमा म आसा गछुर् । 148 रातका पहरहरू

ब द् लनअुिग नै मरेा आखँाहरू खलुा हुन् छन ्तािक म तपाईंको वचनमा ध् यान गनर् सकँू । 149 तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा
मरेो सोर सनु् नहुोस ्। हे परम भ,ु मलाई जीिवत राख् नहुोस,् जस्तो तपाईंले आफ्नो धािमर्क आदशेहरूमा ितज्ञा गन ुर्भएको छ ।
150 मरेो सतावट गनहरू मरेो निजक आइरहकेा छन,् तर ितनीहरू तपाईंको वस्थाबाट धरैे टाढा छन ्। 151 हे परम भ,ु
तपाईं निजक हुनहुुन्छ र तपाईंका सबै आज्ञा भरपदार् छन ्। 152 धरैे अिघ नै तपाईंका करारका आदशेहरूबाट मलैे िसकें

जसलाई सदासवर्दा रहोस ्भनरे तपाईंले स् थािपत गन ुर्भएको िथयो ।
रेश 153 मरेो कष् टलाई हने ुर्होस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस,् िकन म तपाईंको वस्था िबिसर्न् न । 154 मरेो पक्षमा बोल्नहुोस ्र
मलाई उ ार गन ुर्होस ्। तपाईंले आफ्नो वचनमा ितज्ञा गरेअनसुार मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्। 155 उ ारचािहं दषु् टहरूदे ख
धरैे टाढा हुन् छ, िकनिक ितनीहरूले तपाईंका िविधहरू मन पराउँदनैन ्। 156 हे परम भ,ु तपाईंका कृपापणूर् कामहरू महान ्
छन ्। तपाईंले सधैं गन ुर्भएझैं मलाई जीिवत राख् नहुोस ्। 157 मलाई सताउनहेरू र मरेा वरैीहरू धरैे जान छन,् तापिन म

तपाईंका करारका दशेहरूबाट तकको छैन । 158 धोकेबाजलाई म घणृाको द ृ ष् टले हछुेर् िकनभने ितनीहरूले तपाईंका वचन
पालन गदनन ्। 159 हने ुर्होस ्म तपाईंका सझुावहरूलाई कित मे गछुर् । हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो करारको िवश् वस् तता ारा

ितज्ञा गन ुर्भएझैं मलाई जीिवत राख् नहुोस ्। 160 तपाईंको वचनको सार सत्य छ । तपाईंका हरेक धािमर्क आदशेहरू
सदासवर्दा रहन्छन ्।

शीन 161 शासकहरूले मलाई िवनाकारण सताउछँन,् तर मरेो हृदय तपाईंको वचनको भयमा स्थर छ । 162 कसलैे धरैे
लटूको माल पाएझैं म तपाईंको वचनमा आन न् दत हुन् छु । 163 झटुलाई म घणृा र ितरस्कार गछुर्, तर म तपाईंको वस्थालाई
मे गछुर् । 164 तपाईंको धािमर्क आदशेहरूका कारणले िदनमा सातपल् ट म तपाईंको शसंा गछुर् । 165 तपाईंको वस्थालाई
मे गनहरूसगँ महान ्शा न्त हुन्छ । ितनीहरूलाई कुनै कुराले ठेस खान िददंनै । 166 हे परम भ,ु म तपाईंको उ ारको आसा

गछुर् र तपाईंका आज्ञाहरू म पालन गछुर् । 167 म तपाईंक गहन आज्ञाहरू पालन गछुर् र ितनलाई म अित मे गछुर् ।
168 तपाईंका सझुावहरू र तपाईंका गहन आज्ञाहरू म पालन गछुर्, िकनिक मलैे गन हरेक कुराको बारेमा तपाईंलाई जानकारी

हुन्छ ।
ताव 169 हे परम भ,ु सहायताको िन म्त मरेो पकुारा सनु् नहुोस ्। तपाईंको वचनमा मलाई सझुबझु िदनहुोस ्। 170 मरेा

िबन्तीहरू तपाईंकै साम ु आऊन ्। तपाईंले वचनमा तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएझैं मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 171 मरेा ओठहरूले
शसंा गरोस ्िकनिक तपाईंले मलाई आफ् ना िविधहरू िसकाउनहुुन्छ । 172 मरेो िज ोले तपाईंको वचनको बारेमा गीत

गाओस,् िकनिक तपाईंका सबै आज्ञा ठक छन ्। 173 तपाईंको हातले मलाई सहायता गरोस,् िकनिक तपाईंका
सझुावहरूलाई मलैे रोजकेो छु । 174 हे परम भ,ु म तपाईंको उ ारको इच् छा हछुेर् र तपाईंको वस्था नै मरेो आनन्द हो ।
175 म िजउन सकँू र तपाईंको शसंा गनर् सकँू । अिन तपाईंका धािमर्क आदशेहरूले मलाई सहायता गरून ्। 176 हराएको

भडेाझैं म बरा लएको छु । आफ् नो सवेकलाई खोज्नहुोस ्। िकनिक मलैे तपाईंका आज्ञाहरू िबसको छैन ।

120
1 मरेो सकंष् टमा मलैे परम भमुा पकुारा गरें र उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो । 2 हे परम भ,ु आफ् ना ओठहरूले झटुा

बोल्नहेरू र आफ् ना िज ाहरूले छल गनहरूबाट मरेो जीवनलाई बचाउनहुोस ् । 3 ए झटुा बोल्ने िज ो, उहाँले तलँाई कस्तो
दण्ड िदनहुुनछे र तलँाई अझ धरैे के गन ुर्हुनछे ? 4 झाडीको भङु् ोमा तताएर धा रलो बनाइएको यो ाका काँडहरूले उहाँले
तलँाई दण्ड िदनहुुनछे । 5 मलाई िधक् कार होस,् िकनभने म मशेकेमा अस्थायी रूपमा मा बस्छु । पिहले केदारका पालहरूका
माझमा म बस्थें । 6 िकनिक शा न्तलाई घणृा गनहरूसगँ म धरैे लामो समय बसकेो छु । 7 म शा न्तको पक्षमा छु, तर जब म
बोल्छु, ितनीहरू य ु को िन म्त हुन्छन ्।

121
1 पवर्तहरूितर म आफ् ना आखँाहरू उचाल्नछुे । मरेो सहायता कहाँबाट आउनछे? 2 मरेो सहायता परम भबुाट आउँछ,
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जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो । 3 उहाँले ित ो ख ु ा िचप् लन िदनहुुनछैेन । ितमीलाई सरुक्षा िदनहुुन,े उहाँ उघँ् नहुुनछैेन ।
4 हरे, इ ाएलको रक्षक न त उघँ् नहुुन्छ न त सतु् नहुुन्छ । 5 परम भु ित ो रक्षक हुनहुुन्छ । परम भु ित ो दािहने हातप को
छहारी हुनहुुन्छ । 6 िदनमा ितमीलाई सयूर्ले हािन गनछैन, न त रातमा चन् माले कुनै हािन गनछ । 7 पमर भलुे ितमीलाई सबै
हािनबाट सरुक्षा िदनहुुनछे र उहाँले ित ो जीवनलाई सरुक्षा िदनहुुनछे । 8 ितमीले गन सबै कुरामा परम भलुे ितमीलाई अिहले
र सदासवर्दा रक्षा गन ुर्हुनछे ।

122
1 ितनीहरूले मलाई, “हामी परम भकुो म न् दरमा जाऔं” भन्दा म खसुी हुन्थें । 2 ए यरूशलमे, हा ा ख ु ाहरू तरेा

ढोकाहरूिभ खडा छन ्। 3 ए यरूशलमे, होिसयार भएर योजना गरी बनाइएको सहर हो । 4 कुलहरू, परम भकुा कुलहरू,
इ ाएलको साक्षीको रूपमा परम भकुो नाउमँा धन्यवाद िदनलाई यरूशलमेमा जान्छन ।् 5 त्यहाँ न्यायका िसहंासनहरू, दाऊदको
घरानाको िसहंासनहरू खडा ग रएका िथए । 6यरूशलमेको श न्तको िन म्त ाथर्ना गर । “तलँाई मे गनहरूलाई शा न्त िमलोस ्
। 7 तरेो रक्षा गन पखार्लहरूिभ शा न्त रहोस ्र ितनीहरूले तरेा िकल्लाहरूिभ शा न्त पाऊन ्।” 8 मरेा दाजभुाइ र िम हरूका
खाितर, म भन् नछुे, “तिँभ शा न्त होस ्।” 9 परम भु हा ा परमशे् वरको म न् दरको खाितर, म तरेो भलाइ खोज् नछुे ।

123
1 तपाईंितर म आफ् ना आखँा उचल्छु, तपाईं जो स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुन्छ । 2 हरे, जसरी कमाराहरूका आखँाले आफ् ना

मा लकको हातितर हछेर्न,् कमारीहरूका आखँाले आफ् ना मा लक् नीको हातितर हछेर्न,् त्यसरी नै हा ा आखँाले परम भु हा ा
परमशे् वरितर हछेर्न,् जबसम्म उहाँले हामीलाई कृपा गन ुर्हुन् न । 3 हामीमािथ दया गन ुर्होस,् हे परम भ,ु हामीमािथ दया गन ुर्होस,्
िकनिक हामी अपमानले भ रएका छौं । 4 अिभमानीहरूका िगल्ला र घमण्डीहरूका घणृाले भ रएको भन्दा पिन धरैे हामी
भएका छौं ।

124
1अब इ ाएलले भनोस,् “परम भु हा ो पक्षमा नहुनभुएको भए, 2 मािनसहरू हा ा िवरु मा खडा हुदँा परम भु हा ो पक्षमा

नहुनभुएको भए, 3 तब हा ा िवरु मा ितनीहरूका रस द न्कंदा ितनीहरूले हामीलाई िजउँदै िनल्निेथए । 4 पानीले हामीलाई
बगाएर लानिेथयो । पानीको भलले हामीलाई बगाउनिेथयो । 5 तब उलर्दंो पानीले हामीलाई डुबाउनिेथयो ।” 6 परम भकुो
शसंा होस,् जसले हामीलाई ितनीहरूको दाँतले धजुाधजुा हुन िदनभुएको छैन । 7 िशकारीको पासोबाट चरा फुत् केझैं हामी

भएका छौं । पासो च ुडँकेो छ र हामी उम्केका छौं । 8 परम भु हा ो सहायता हुनहुुन्छ, जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो ।

125
1 परम भमुा भरोसा गनहरू िसयोन पवर्तजस्तै अटल र सदासवर्दा रिहरहन्छन ्। 2 जसरी पहाडहरूले यरूशलमेलाई घरेको

छ त्यसरी नै परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई अिहले र सदावर्दा घनेर्हुन्छ । 3 दषु् टहरूका राजदण्डले धम हरूका दशेमा राज् य
गन ुर्हुन् न । अन् यथा धम हरूले जे खराब छ त्यही गनर् सक् छन ्। 4 हे परम भ,ु असलहरू र आफ् ना हृदयहरूमा सोझो हुनहेरूलाई
असलै गन ुर्होस ्। 5 तर आफ् ना कु टल मागर्हरूितर लाग् नहेरूलाई परम भलुे ितनीहरूलाई खराबी गनहरूसगँै डोर् याउनहुुनछे ।
इ ाएलमा शा न्त होस ्।

126
1 परम भलुे िसयोनको सिुदन फकार्उनहुुदँा, हामीलाई सपना दखेजेस्तो भयो । 2 तब हा ा मखुहरू हाँसोले र हा ा िज ाहरू

गीत भ रएका िथए । तब जाितहरूका माझमा ितनीहरूले भन,े “परम भलुे ितनीहरूको िन म्त महान ् कुराहरू गन ुर्भएको छ
।” 3 परम भलुे हा ो िन म्त महान ्कुरा गन ुर्भयो । हामी कित खसुी िथयौं । 4 हे परम भ,ु नगेवेका नदीहरूझैं हा ा सिुदनहरू
फकार्उनहुोस ्। 5आशँु झाद बीउ छनहरूले आनन्दको गीत गाउदँै कटनी गनछन ्। 6 बीउ बोकेर छनर्लाई रुँदै जानहेरू अन् नका
िबटाहरू लएर आनन्दको गीत गाउदँै फे र फिकर् नछे ।

127
1 परम भलुे नै घर बनाउनभुएन भन,े त् यसलाई बनाउनहेरूले थर्मा काम गछर्न ्। परम भलुे नै सहरको रक्षा गन ुर्भएन भन,े

रक्षकले थर्मा रक्षा गछर् । 2 िबहान सबरैे उठ्न,ु घर िढला आउन ु वा कडा प र मको रोटी खान ु ित ो िन म्त ाथर् हुन् छ,
िकनिक परम भकुा ि यजन सतु् दा, उहाँले ितनीहरूला जटुाउनहुुन्छ । 3 हरे, छोराछोरी परम भबुाट ाप् त उ रािधकार हुन ्र
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गभर्को फल उहाँको इनाम हो । 4 यो ाको हातका काँडहरूझैं जवानी अवस्थाका छोराछोरी हुन्छन ्। 5 त्यो मािनस धन्यको
हो,जसको ठो ो काँडहरूले भ रएको छ । त्यसले ढोकामा त्यसका श हुरूको सामना गदार् त्यो ल ज् जत हुनछैेन ।

128
1 परम भकुो आदर गन हरेक व् य क् त धन्यको हो जो उहाँका मागर्हरूमा िहडं्छ । 2 ित ो हातले जे िदन् छ, त् यसमा ितमी

आन न् दत हुनछेौ । ितमी आिशिषत ् र सम् व ृ हुनछेौ । 3 ित ो घरमा ित ी पत् नी फल् दोफुल् दो दाखको बोटजस्तो हुनिेछन ् ।
ित ा छोराछोरी टेबलको व रप र बस्दा ितनीहरू जतैनूका रूखहरूझैं हुनछेन ् । 4 हो, परम भलुाई आदर गन मािनस साँच् चै
आिशिषत ्हुनछे । 5 परम भलुे ितमीलाई िसयोनबाट आिशष ्  दऊेन ्। आफ्नो जीवनभ र ितमीले यरूशलमेको सम् व ृ दखे् न
सक् नछेौ । 6 आफ्ना छोराछोरीका छोराछोरी हनेर्लाई ितमी बाँच्नछेौ । इ ाएलमा शा न्त होस ्।

129
1“मरेो यवुावस्थादे ख नै ितनीहरूले मलाई आ मण गरेका छन,्” इ ाएलले भनोस ्। 2“मरेो यवुावस्थादे ख नै ितनीहरूले

मलाई आ मण गरेका छन,् तापिन ितनीहरूले मलाई परािजत गरेका छैनन ्। 3 हलो जोत् नहेरूले मरेो ढाडमा जोते । ितमीहरूले
आफ् ना हलोको डोबलाई लामो बनाए । 4परम भुधम हुनहुुन्छ । उहाँले दषु् टहरूका डोरीहरू काट्नभुएको छ ।” 5 िसयोनलाई
घणृा गनहरू सबै जना लाजमा परून र् फकर जाऊन ।् 6 ितनीहरू घरमािथका घाँसहरूजस्ता होऊन ज्नु बढ्नअिग नै ओइलाउछँ,
7जसले कटनी गनको हात भनर् सक्दनै वा अन् नको िबटा बाँध् नकेो छाती ढाक् न सक्दनै । 8 त्यो बाटो िहडं् नहेरूले यसो नभननू,्
“परम भकुो आिशष ्  ितमीमािथ रहोस ्। ितमीलाई परम भकुो नाउमँा हामी आिशष ्  िदन्छौं ।”

130
1 हे परम भ,ु गिहराइबाट तपाईंमा म पकुारा गछुर् । 2 हे परम भ,ु मरेो सोर सनु् नहुोस ्। दयाको िन म्त मरेो िबन् ती सनु् नलाई

तपाईंका कानहरू सचते होऊन ्। 3 हे परम भ,ु तपाईंले अधमर्हरू उल्लखे गन ुर्भयो भन,े हे पमर भ,ु को खडा हुन सक्थ्यो र?
4 तर तपाईंमा क्षमा छ, जसले गदार् तपाईंको आदर ग रन् छ । 5 म परम भमुा प खर्न् छु, मरेो ाणले प खर्न् छु र उहाँको वचनमा
म आसा गछुर् । 6 रक्षकले िबहानको तीक्षा गनभन्दा धरैे मरेो ाणले परम भकुो तीक्षा गछर् । 7 ए इ ाएल, परम भमुा आसा
गर । परम भु कृपाल ु हुनहुुन्छ र उहाँ क्षमा िदन तत्पर हुनहुुन्छ । 8 इ ाएललाई त्यसका सबै पापहरूबाट उ ार गन ुर्हुने उहाँ नै
हुनहुुन्छ ।

131
1 हे परम भ,ु मरेो हृदय घमण्डी छैन न त मरेा आखँा हठी छन ्। आफ् नै िन म्त मसगँ ठुला आसाहरू छैनन ्न त मलैे गनर्

नसक् ने कुराहरूको वास् ता म गछुर् । 2 वास्तवमा मलैे आफ् नो ाणलाई स्थर र शान्त बनाएको छु । दधू छोडाएको बालक
आमासगँ भएझैं, मिभ मरेो ाण दधू छोडकेो बलकझैं छ । 3 ए इ ाएल, अिहले र सदासवर्दा परम भमुा नै आसा गर ्।

132
1 हे परम भ,ु दाऊदको खाितर ितनका सबै कष् टहरू याद गन ुर्होस ् । 2 ितनले कसरी परम भमुा शपथ खाए, याकूबका

सवर्श मान ्सगँ ितनले कसरी भाकल गरे सो सम्झनहुोस ् । 3 ितनले भन,े “म मरेो घरिभ पस् नछैेन ँ वा मरेो ओ ानमा
जानछैेन, 4 म आफ् ना आखँालाई सतु् न िदनछैेन न त आफ् ना पलकहरूलाई िव ाम िदनछुे, 5 जबसम्म परम भकुो िन म्त
एउटा ठाउँ, याकूबको सवर्श मान ्को िन म्त एउटा वासस्थान म पाउिँदन ।” 6 हने ुर्होस,् हामीले यसबारे ए ातामा सनु्यौ ।
हामीले यसलाई याआरको मदैनमा भे ायौं । 7 हामी परमशे् वरको वासस्थानमा जानछेौं । हामीले उहाँको पाउदानमा आरधना
गनछौं । 8 हे परम भ,ु तपाईंको िव ाम गन ठाउँ, तपाईं र तपाईंको श को सन्दकुितर जाग् नहुोस ्। 9 तपाईंका पजुारीहरूले
इमानदारीताको वस् लगाऊन ् । तपाईंका िवश् वासयोग्य जनहरू आनन्दले कराऊन ् । 10 तपाईंको सवेक दाऊदको खाितर,
तपाईंको अिभिषक् त राजाबाट नतिकर् नहुोस ् । 11 परम भलुे दाऊदिसत पक् का शपथ खानभुयो, एउटा पक् का शपथ जसलाई
उहाँले उल्टाउनहुुनछैेनः “तरेा सन्तानमध्ये एक जनालाई तरेो िसहंासनमा म राख् नछुे । 12 तरेा छोराहरूले मरेो करार र मलैे
ितनीहरूलाई िसकाउनछुे वस् था पालन गछर्न ् भन,े ितनीहरूका सन्तानहरू पिन तरेो िसहंासनमा सदासवर्दा बस् नछेन ् ।”
13 िनश् चय नै परम भलुे िसयोनलाई रोज् नभुएको छ । उहाँको आफ् नो आसनको िन म्त उहाँले त्यसको इच् छा गन ुर्भएको छ
। 14 “यो सदासवर्दाको िन म्त मरेो िव ाम स्थल हो । म यहाँ बस् नछुे िकनिक म यसलाई चाहन्छु । 15 म त्यसलाई शस् त
मा मा अन् नको आिशष ्  िदनछुे । त्यसका गरीबलाई म रोटीले तपृ् त पान छु । 16 त्यसका पजुारीहरूलाई म उ ारको वस् 
पिहराउनछुे । त्यसका िवश् वासयोग्य जनहरू आनन्दले जयजयकार गनछन ्। 17 दाऊदको िन म्त त् यहाँ म एउटा िसङ् उमानछु



132:18 461 भजनसं ह 136:15

र मरेो अिभिषक् त जनको िन म्त एउटा ब ी राख् नछुे । 18 त्यसका श हुरूलाई म लाजले ढाक् नछुे, तर त् यसको शीरमा त् यसको
मकुुट च म्कनछे ।”

133
1 हरे, दाजभुाइका िन म् त एकसाथ िमलरे बस् न ु कित असल र सखुद कुरा हो । 2 यो िशरमा लगाएको असल तलेजस्तो हो

जनु दा ीितर, हारूनकै दा ीितर बगरे झछर् र त् यसपिछ यो ितनको वस् को कठालोसम्म झछर् । 3 यो हमे न डाँडाको शीतजस्तो
हो जनु िसयोन पवर्तमािथ झछर् । िकनिक परम भलुे त्यहाँ आिशष ्— सदासवर्दाको जीवनलाई आज्ञा िदनभुयो ।

134
1 हे परम भकुा सबै सवेक हो, आओ, परम भकुो शसंा गर । ितमीहरू जसले परम भकुो म न् दरमा राित सवेा गछ ।

2 पिव स्थानितर आफ् ना हात उचाल र परम भकुो शसंा गर । 3 परम भलुे ितमीलाई िसयोनबाट आिशष ्  दऊेन,् जसले स्वगर्
र पथृ्वी बनाउनभुयो ।

135
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो नाउकँो शसंा गर । हे परम भकुा सवेकहरू हो, उहाँको शसंा गर । 2 ितमीहरू

जो परम भकुो म न् दरमा, हा ा परमशे् वरको म न् दरको चोकहरूमा खडा हुन् छौ । 3 परम भकुो शसंा गर, िकनिक उहाँ
असल हुनहुुन्छ । उहाँको नाउकँो स् तिुत गाओ, िकनिक यसो गन ुर् सखुाद कुरा हो । 4 िकनिक परम भलुे याकूबलाई आफ्नो
िन म्त, इ ाएललाई आफ्नो सम् पि को रूपमा रोज् नभुएको छ । 5 परम भु महान ्हुनहुुन्छ भनी म जान्दछु, िक हा ो परम भु
सबै दवेताभन्दा मािथ हुनहुुन्छ । 6 परम भलुे जे इच्छा गन ुर्हुन्छ, स्वगर्मा, पथृ्वीमा, समु मा र सबै महासागरका गिहराइमा
उहाँले त् यही गन ुर्हुन्छ । 7 उहाँले बादललाई टाढाबाट, च ाङलाई वषार्को साथी बनाएर ल्याउनहुुन्छ, र आफ् नो भण्डारबाट
हुरीबतास िनकाल् नहुुन्छ । 8 उहाँले िम दशेमा मािनस र पशु दवुकैो जठेोलाई मान ुर्भयो । 9 उहाँले िम दशेमा ितमीहरूका
माझमा फारो र त्यसका सबै सवेकहरूका िवरु मा िचन्हहरू र चमत्कारहरू पठाउनभुयो । 10 उहाँले धरैे जाितलाई आ मण
गन ुर्भयो र श शाली राजाहरूलाई मान ुर्भयो, 11 एमोरीहरूका राजा सीहोन र बाशानका राजा ओग, अिन कनानका सबै
राज्यलाई । 12 ितनीहरूका दशे उहाँले हामीलाई उ रािधकार, उहाँका मािनस इ ाएलका उ रािधकारको रूपमा िदनभुयो ।
13 हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ सदासवर्दा रिहरहन्छ । हे परम भ,ु तपाईंको िकत सबै पसु्तामा रहन्छ । 14 िकनिक परम भलुे
आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ र आफ् ना सवेकहरूमािथ दया दखेाउनहुुन्छ । 15 जाितहरूका मतू हरू सनु र चाँदीका
मानिसहरूका हातका कामहरू हुन ।् 16ती मतू हरूका मखु छन,् तर ितनीहरू बोल्दनैन ।् ितनीहरूका आखँा छन,् तर ितनीहरूले
दखे्दनैन ्। 17 ितनीहरूका कान छन,् तर ितनीहरूले सनु्दनैन,् न त ितनीहरूका मखुमा सास नै छ । 18 ितनीहरूलाई बनाउनहेरू
ितनीहरूजस्तै हुन्छन ्जस्तो ितनीहरूमा भरोसा गन हरेक व् य क् त हुन्छ । 19 हे इ ाएलका सन्तानहरू हो, परम भकुो शसंा
गर । हे हारूनका सन्तानहरू, परम भकुो शसंा गर । 20 हे लवेीका सन्तानहरू हो, परम भकुो शसंा गर । ितमीहरू जसले
परम भकुो आदर गछ , परम भकुो शसंा गर । 21 िसयोनमा परम भलुाई शसंा होस,् जो यरूशलमेमा बसोबास गन ुर्हुन्छ ।
परम भकुो शसंा गर ।

136
1 परम भलुाई धन्यवाद दओे । िकनिक उहाँ असल हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ

। 2 दवेताहरूका परमशे् वरलाई धन्वाद दओे, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 3 भहुरूका भलुाई
धन्यवाद दओे िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 4 उहाँलाई धन्यवाद चढाओ जसले मा महान ्आश् चयर्
कामहरू गन ुर्हुन् छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 5 उहाँलाई जसले ब ु ारा आकाश बनाउनभुयो,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 6उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले पथृ्वीलाई पानीहरूमािथ फैलाउनभुयो
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 7 उहाँलाई जसले ठुला ज्योितहरू बनाउनभुयो, िकनिक उहाँको
करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 8 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले िदनमा राज् य गनर् सयूर् िदनभुयो, िकनिक उहाँको
करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 9 रातमा राज् य गनर् चन् मा र ताराहरू िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा रहन्छ । 10 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले िम दशेका जठेालाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा रहन्छ । 11 र ितनीहरूको माझबाट इ ाएललाई बािहर ल्याउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा
रहन्छ । 12 श शाली हात र उचा लएको बाहुलील,े िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 13 उहाँलाई
धन्यवाद दओे जसले लाल समु लाई िवभाजन गन ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 14 र
इ ाएललाई त् यसको माझबाट िहडंाउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 15 तर फारो र ितनका
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फौजलाई लाल समु मा नष् ट पान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 16 उहाँलाई धन्यवाद
दओे, जसले आफ्ना मािनसहरूलाई उजाडस् थानमा डोर् याउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ
। 17 उहाँलाई जसले महान ् राजाहरूलाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 18 उहाँलाई
धन्यवाद दओे जसले िस राजाहरूलाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 19 एमोरीहरूका
राजा सीहोनलाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 20 र बाशानका राजा ओगलाई मान ुर्भयो,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 21 उहाँलाई धन्यवाद दओे, जसले ितनीहरूका दशे उ रािधकारको
रूपमा िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 22 उहाँको सवेक इ ाएलको उ रािधकारको रूपमा
िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 23 उहाँलाई जसले हामीलाई सम्झनभुयो र हा ो अपमानमा
हामीलाई सहायता गन ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 24 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले हा ा
श हुरूमािथ हामीलाई िवजय िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 25 जसले सबै जीिवत
ाणीलाई खाना िदनहुुन्छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 26 स्वगर्का परमशे् वरलाई धन्यवाद दओे,

िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ ।
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1 बिेबलोनका नदीहरूका छेउमा बसरे हामीले िसयोनको बारेमा िवचार गदार् हामी रोयौं । 2 त् यहाँका लहरे िपपलका

रूखहरूमा हामीले आफ् ना वीणाहरू झनु्डायौं । 3 हामीलाई कैद गरेर लानहेरूले त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लगाए र हामीलाई
िगल्ला गनहरूले हामीलाई यसो भन् दै खसुी होओ भन,े “हा ा िन म्त िसयोनका गीतमध् ये एउटा गाओ ।” 4 िवदशेी भिूममा
परम भकुो बारेमा हामीले कसरी गीत गाउन सक्थ्यौं? 5 हे यरूशलमे, मलैे तरेो सम् झनालाई बवेास् ता गछुर् भन,े मरेो दािहने
हातले आफ् नो सीप िबस स ्। 6 मलैे तरेो बारेमा फे र िवचार ग रन ँभन,े आफ् ना सबभन्दा ठुलो आनन्दभन्दा बढी मलैे तरेो चाह
ग रन ँ भन,े मरेो िज ो मरैे तालमुा टाँिसयोस ् । 7 हे परम भ,ु यरूशलमेको पतन भएको िदनमा एदोमीहरूले के गरे सो स्मरण
गन ुर्होस ् । ितनीहरूले भन,े “यसलाई भत्काओ, यसको तल जगसैमते भत्काओ ।” 8 बिेबलोनकी छोरी, चाँडै नष् ट हुन् छ ।
तैंले हामीलाई जे ग रस ् त् यसको बदला लने क् त धन्यको होस ् । 9 जसले तरेा सा-साना बालबच् चालाई लएर च ानमा
पछाछर्, त् यो क् त धन्यको होस ्।
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1आफ् नो सारा हृदयले म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । दवेताहरूका साम ु म तपाईंको शसंाका गीतहरू गउनछुे । 2 तपाईंको

पिव म न्दरितर फकर म दण्डवत गनछु र तपाईंको करारको िवश् वस् तता र तपाईंको सत् यताको िन म्त तपाईंको नाउमँा
धन्यवाद िदनछुे । तपाईंले आफ्नो वचन र आफ् नो नाउलँाई अरू कुनै पिन थोकभन्दा धरैे मह वपणूर् बनाउनभुएको छ । 3 मलैे
तपाईंलाई पकुारा गरेको िदन तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो । तपाईंले मलाई साहसी बनाउनभुयो र मरेो ाणलाई ब लयो
पान ुर्भयो । 4 हे परम भ,ु पथृ्वीका सबै राजाले तपाईंलाई धन्यवाद िदनछेन,् िकनिक ितनीहरूले तपाईंको मखुको वचनहरू
सनु् नछेन ् । 5 वास्तवमा, ितनीहरूले परम भकुा कामहरूका बारेमा गीतहरू गाउनछेन,् िकनिक परम भकुो मिहमा महान ्छ
। 6 िकनिक परम भु उच् च हुनभुए तापिन उहाँले िवन हरूलाई वास् ता गन ुर्हुन् छ, तर घमण्डीलाई उहाँले टाढबैाट िचन् नहुुन्छ
। 7 म खतराहरूको िबचबाट िहड्न ु परे तापिन, तपाईंले मरेो जीवनलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ । मरेा श हुरूका ोध िवरु मा
तपाईंले आफ् नो बाहुली पसान ुर्हुन्छ र तपाईंको दािहने बाहुलीले मलाई बचाउछँ । 8 परम भु अन्तसम्म नै मसगँ हुनहुुन्छ । हे
परम भ,ु तपाईंको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । तपाईंका हातहरूले बनाएका जनलाई नत्याग् नहुोस ्।
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1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जाँच्नभुएको छ र तपाईंले मलाई िचन् नहुुन्छ । 2 म बस् दा र म उठ्दा तपाईंले जान् नहुुन्छ

। तपाईंले मरेो िवचार टाढबैाट बझु् नहुुन्छ । 3 तपाईंले मरेो मागर् र मरेो सतुाइ हेन् ुर्हुन्छ । मरेा सबै मागर्हरूका बारेमा तपाईं
प रिचत हुनहुुन्छ । 4 हे परम भ,ु मरेो िज ोमा शब्द आउनअिग नै तपाईंले त् यो पणू र् रूपमा जान् नहुुन्छ । 5 मरेो अगािड र
पछािड तपाईं मलाई घने ुर्हुन्छ र ममािथ तपाईंको हात राख् नहुुन्छ । 6 यस्तो ज्ञान मरेो िन म्त अित धरैे हुन्छ । यो अत्यन्त उच् च
छ, म यसमा पगु् नै स क्दन ँ । 7 तपाईंको आत्माबाट म कहाँ कान सक्छु र? तपाईंको उप स्थितबाट म कहाँ भाग् न सक्छु र?
8आकाशमािथ उक् लें भने तपाईं त्यहाँ हुनहुुन्छ । मलैे िचहानमा आफ् नो ओ ान बनाएँ भन,े तपाईं त्यहीं हुनहुुन्छ । 9 भातका
पखटेाहरूमा उडरे म टाढा गएँ र समु पा र पल् लो भागमा बसें भन,े 10 त्यहाँ पिन तपाईंको बाहुलीले मलाई डोर् याउनछे ।
तपाईंको दािहने बाहुलीले मलाई समातरे राख् नछे । 11 मलैे भनें, “िनश् चय नै अन्धकारले मलाई ढाक् नछे र मरेो िवरप रको
ज् योित रात हुनछे,” 12 तापिन त् यो अन्धकार तपाईंको िन म्त अधँ्यारो हुदँनै । रात पिन िदनझैं च म्कन्छ, िकनिक तपाईंको
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िन म्त अधँ्यारो र उज्यालो दवुै उस्तै हुन ्। 13 तपाईं मरेा िभ ी अङ्गहरू बनाउनभुयो । मरेी आमाको गभर्मा तपाईंले मलाई
बनाउनभुयो । 14 म तपाईंको शसंा गनछु, िकनिक म अचम् म िकिसमले बनाइएको छु । मरेो ाणले यो रा री जान्दछ ।
15 जब मलाई गपु् तमा बनाइयो, जब मलाई पथृ्वीको गिहराइमा ज टल िकिसमले बनाइयो, तब मरेा हाडहरू तपाईंबाट लकेुका
िथएनन ्। 16 तपाईंले मलाई गभर्िभ ै दखे् नभुयो । मरेो िन म् त तोिकएको आयकुो पिहलो िदन हुनअुिग नै ती तपाईंको पसु्तकमा
ले खएका िथए । 17 हे परमशे् वर, तपाईंका िवचारहरू मरेो िन म् त कित बहुमलू्य छन ् ! ितनका सङ्ख् या कित धरैे छन ् !
18 ितनलाई मलैे गन् न कोिसस गरें भन,े ती बलवुाको सखं्याभन्दा धरैे हुन् छन ् । म ब्य ुिँझदंा, म अझै तपाईंसगँै हुन्छु । 19 हे
परमशे् वर, तपाईंले दषु् टहरूलाई मान ुर्भएको भए असल हुन् थ् यो । ए िहं क मािनसहरू हो, मबाट दरू होओ । 20 ितनीहरूले
तपाईंको िवरु मा िव ोह गछर्न ् र छलपणूर् काम गछर्न ् । तपाईंका श हुरूले झटुा बोल्छन ् । 21 हे परम भ,ु तपाईंलाई घणृा
गनहरूलाई के म घणृा गिदर्न ँ र? तपाईंको िवरु मा खडा हुनहेरूलाई के म घणृा गिदर्न ँ र? 22 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपले घणृा
गछुर् । ितनीहरू मरेा श हुरू भएका छन ्। 23 हे परमशे् वर, मलाई जाँच् नहुोस ्र मरेो हृदय जान् नहुोस ्। मलाई जाँच् नहुोस ्र मरेा
िवचारहरू जान् नहुोस ्। 24 मिभ कुनै दषु् ट चाल छन ्िक भनी हने ुर्होस ्र मलाई अनन्तको मागर्मा डोर् याउनहुोस ्।
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1 हे परम भ,ु मलाई दषु् टहरूबाट बचाउनहुोस ् । िहं क मािनसहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ् । 2 ितनीहरूले आफ् ना

हृदयहरूमा दषु् ट योजना बनाउछँन ् । ितनीहरू हरेक िदन य ु मच् चाउँछन ् । 3 सपर्हरूले झैं ितनीहरूका िज ाहरूले घाउ
बनाउछँन ्। ितनीहरूका ओठहरूमा सपर्को िवष हुन् छ । सलेा 4 हे परम भ,ु मलाई दषु् टहरूका हातबाट बचाउनहुोस ्। िहं क
मािनसहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ् जसले मलाई घो याएर बािहर िनकाल् ने योजना बनाउछँन ् । 5 घमण्डीहरूले मरेो
िन म्त पासो थापकेा छन ्। ितनीहरूले जाल िफंजाएका छन ्। ितनीहरूले मरेो िन म्त एउटा पासो थापकेा छन ्। सलेा 6 मलैे
परम भलुाई भनें, “तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । दयाको िन म्त मरेो पकुारा सनु् नहुोस ् ।” 7 हे परम भु मरेा परमशे् वर,
मलाई बचाउन तपाईं श साली िकिसमले सक्षम हुनहुुन्छ । य ु को िदनमा तपाईंले मरेो िशरलाई छेक् नहुुन्छ । 8 हे परम भ,ु
दषु् टहरूका इच्छाहरू परुा नगन ुर्होस ्। ितनीहरूका ष न् हरू सफल नहोऊन ्। सलेा 9 मलाई घनेहरूले आफ् ना िशर उठाउँछन ्
। आफ् नै ओठहरूका उप वले ितनीहरूलाई ढाकोस ् । 10 ब लरहकेो भङु् ो ितनीहरूमािथ खसोस ् । किहल्यै नउठ्ने गरी
ितनीहरूलाई आगोमा, अतलकुण् डमा फाल्नहुोस ् । 11 िनन् दा गन िज ो भएका मािनसहरूलाई पथृ्वीमा सरुिक्षत नग रयोस ् ।
िह क मािनसलाई िहकार्एर मानर् खराबीले त् यसलाई खदेोस ्। 12 कष् टमा परेकाहरूका पक्षमा परम भलुे न्याय गन ुर्हुनछे भनी
म जान्दछु र उहाँले द र हरूलाई न्याय िदनहुुनछे । 13 िनश् चय नै धम मािनसहरूले तपाईंको नाउलँाई धन्यवाद िदनछेन ्।
सोझा मािनसहरू तपाईंको उप स्थितमा बस् नछेन ्।
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1 हे परम भ,ु तपाईंमा म पकुारा ग ररहकेो छु । मकहाँ चाँडो आउनहुोस ्। मलैे तपाईंलाई पकुारा गदार् मरेो पकुार सनु् नहुोस ्

। 2 मरेो ाथर्ना तपाईंको साम ु सगु न्धत धपूझैं होस ्। मरेा उचा लएका हातहरू साँझको ब लदान झैं होऊन ्। 3 हे परम भ,ु मरेो
मखुमा रक्षक राख् नहुोस ्। मरेा ओठहरूका ढोकाहरूको रक्षा गन ुर्होस ्। 4 मरेो हृदयले कुनै कराब कुराको इच् छा नगरोस ्वा दषु् ट
िकिसमले व् यवहार गन मािनसहरूका पापपणूर् कामहरूमा सहभागी नहोस ्। ितनीहरूका कुनै स्वािदष् ट कुराहरू मलैे खान नपरोस ्
। 5 धम मािनसले मलाई िहकार्ओस ् । त् यो मरेो िन म्त दया हुनछे । त्यसले मलाई सच्याओस ्। त् यो मरेो िशरमा लगाएको
तलेझैं हुनछे । मरेो िशरले त् यो स्वीकार गनर् इन्कार नगरोस ्। तर मरेो ाथर्ना सधैं नै ितनीहरूका दषु् ट कामहरूको िवरु मा हुन्छ
। 6 ितनीहरूका अगवुाहरूलाई च ानको टाकुराबाट तल फा लनछे । मरेा आफ्नै शब् दहरू सखुद छन ्भनी ितनीहरूले सनु् नछेन ्
। 7 ितनीहरूले भन् नपुनछ, “जसरी कसलैे जोत्छ र जिमन िचछर्, त्यसरी नै हा ा हाडहरू िचहानको मखुमा छ रएका छन ्
।” 8 हे परम भु परमशे् वर, मरेा आखँाहरू िनश् चय नै तपाईंमा हुन् छन ्। तपाईंमा नै म शरण लन्छु । मरेो ाणलाई सरुक्षाहीन
नछोड्नहुोस ्। 9 ितनीहरूले मरेो िन म् त राखकेा पासोहरूबाट, दषु् ट काम गनहरूका धरापहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्।
10 म भागरे बाँच् दा दषु् टहरू आफ्नै पासोहरूमा फसनू ्।

142
1 आफ् नो सोर िनकालरे सहायताको िन म्त म परम भमुा पकुारा गछुर् । आफ् नो सोर िनकालरे परम भकुो कृपाको िन म्त म

िबन्ती गछुर् । 2 उहाँको साम ु म आफ् नो िवलाप खन्याउछुँ । उहाँलाई म आफ् ना कष् टहरू भन् छु । 3 मरेो आत्मा मिभ कमजोर
हुदँा, तपाईंले मरेो मागर् जान् नहुुन्छ । म िहडं्ने बाटोमा ितनीहरूले मरेो िन म्त धराप थापकेा छन ्। 4 म आफ् नो दायाँितर हछुेर्
र त् यहाँ एक जना पिन दे ख् दन ँ जसले मरेो वास्ता गछर् । म बाँच् ने ठाउँ कहीं छैन । मरेो जीवनको बारेमा कसलैे पिन वास्ता
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गदन । 5 हे परम भ,ु मलैे तपाईंमा पकुारा गरें । मलैे भनें, “तपाईं नै मरेो शरण, जीिवतहरूका दशेमा मरेो भाग हुनहुुन्छ ।
6 मरेो पकुारा सनु् नहुोस,् िकनिक मलाई धरैे तल झा रएको छ । मरेो सतावट गनहरूबाट मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक ितनीहरू
मभन्दा ब लया छन ्। 7 मरेो ाणलाई कैदबाट बािहर िनकाल्नहुोस,् तािक म तपाईंको नाउलँाई धन्यवाद िदन सकँू । धम हरू
मरेो चारैितर भलेा हुन्छन ्िकनभने तपाईं म ित असल हुनभुएको छ ।”

143
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ् । मरेो िबन्ती सनु् नहुोस ् । तपाईंको िवश् वस् तता र धािमर्कताको कारणले मलाई जवाफ

िदनहुोस ्। 2 तपाईंको सवेकलाई इन् साफमा नपान ुर्होस,् िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा कोही पिन धम छैन । 3 श लुे मरेो ज्यान
लनलाई खदेकेा छ । त् यसले मलाई जिमनमा कुल्चकेो छ । त् यसले मलाई उिहले नै मरेकाहरूझैं अधँ्यारोमा बस् न लगाएको

छ । 4 मिभ मरेो आत्मा ाकुल भएको छ । मरेो हृदय िनराश हुन्छ । 5 परुाना िदनहरूलाई म स म्झन्छु । तपाईंका सबै
कामहरू म ध् यान गछुर् । तपाईंका उपव्धीहरूमा म िचन् तन गछुर् । 6 म आफ् ना हातहरू तपाईंितर फैलाउछुँ । सखु्खा जिमनमा
मरेो ाण तपाईंको तषृ्णा गछर् । सलेा 7 हे परम भ,ु मलाई चाँडै जवाफ िदनहुोस,् िकनभने मरेो आत्मा मिूछर्त हुन्छ । तपाईंको
महुार मबाट नलकुाउनहुोस,् न ता ती खाल्डोमा जानहेरूजस्तै म हुनछुे । 8 िबहानमा मलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तता
सनु् न िदनहुोस,् िकनिक म तपाईंमा भरोसा गछुर् । म कहाँ िहडं्नपुछर् सो मलाई दखेाउनहुोस,् िकनिक म आफ् नो ाण तपाईंितर
उचाल्छु । 9 हे परम भ,ु मरेा श हुरूबाट मलाई बचाउनहुोस ् । लकु् नलाई म तपाईंकहाँ भागरे आउँछु । 10 तपाईंको इच्छा
परुा गनर् मलाई िसकाउनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंको असल आत्माले मलाई सोझाहरूका दशेमा
डोर् याओस ्। 11 हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो खाितर मलाई जीिवत राख् नहुोस ्। तपाईंको धािमर्कतामा मरेो ाणलाई कष् टबाट
बािहर िनकाल् नहुोस ् । 12 तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा मरेा श हुरूलाई नष् ट पान ुर्होस ् र मरेो जीवनका सबै श लुाई नाश
गन ुर्होस,् िकनिक म तपाईंको सवेक हु ँ ।

144
1 परम भु मरेा च ानको स् तिुत होस,् जसले य ु गनर् मरेा हातहरूलाई र लडन् त गनर् मरेा औंलाहरूलाई ता लम िदनहुुन्छ ।

2 तपाईं मरेो करारको िवश् वस् तता र मरेो िकल् ला हुनहुुन् छ । मरेो अग्लो धरहरा जसले मलाई बचाउनहुुन् छ । मरेो ढाल र एक मा
जसमा म शरण लन् छु । एक मा जसले जाितहरूलाई मरेो अधीनमा पान ुर्हुन्छ । 3 हे परम भ,ु मािनस के हो र तपाईंले त्यसलाई
ध्यान िदनहुुन्छ वा मािनसको छोरो को हो जसको बारेमा तपाईंले िवचार गन ुर्हुन्छ? 4 मािनस एकपल् टको सासजस्तो हो ।
त्यसका िदनहरू िबतरे जाने छायाजस्ता हो । 5 हे परम भ,ु आकाशलाई खोल् नहुोस ्र तल आउनहुोस ्। पहाडहरू छुनहुोस ्र
ितनीहरूबाट धवूाँ िनकाल् नहुोस ्। 6 िबजलुीका चमकहरू पठाउनहुोस ्र मरेा श हुरूलाई छरपष् ट पान ुर्होस ्। तपाईंका काँडहरू
हान् नहुोस ्र ितनीहरूलाई गोलमालमा पछािड फकार्उनहुोस ्। 7मािथबाट आफ् नो हात पसान ुर्होस ्। धरैे पानीबाट र िवदशेीहरूका
हातबाट मलाई बचाउनहुोस ् । 8 ितनीहरूका मखुहरूले झटुा बोल्छन ् र ितनीहरूका दािहने हात झटुा हो । 9 हे परमशे् वर, म
तपाईंको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाउनछुे । दस तारे वीणासगँै म तपाईंको स् तिुत गाउनछुे, 10जसले राजाहरूलाई उ ार िदनहुुन्छ,
जसले आफ् नो सवेक दाऊदलाई दषु् ट तरवारबाट बचाउनभुयो । 11 मलाई िवदशेीहरूका हातहरूबाट बचाउनहुोस ् र स् वतन्
गन ुर्होस ्। ितनीहरूका मखुहरूले झटुा बोल्छन ्र ितनीहरूका दािहने हात झटुा हो । 12 हा ा छोराहरू आफ् नो जवान अवस् थाको
पणूर् आकारमा व ृ भएका रूखहरूजस्ता र हा ा छोरीहरू कँुिदएका कुनामा खम्बाहरूजस्ता, दरबारका जस्तै रूपवती होऊन ्
। 13 हा ा अन् नभण् डारहरू हरेक िकिसमको अन् नहरूले भ रपणूर् होऊन ्र हा ा भडेाहरूले मदैानहरूमा हजारौं र दसौं हजार
उत् पादन गरून ्। 14अिन हा ा गोरूहरूमा धरैे बहरहरू हुनछेन ्। कसलैे पिन हा ा पखार्लहरू भत्काउनछैेन । त्यहाँ कोही पिन
िनवार्िसत हुनछैेन र हा ा सडकहरूमा कुनै िचत्कार हुनछैेन । 15 यस्ता आिशष ्ले आिशिषत ्  भएका मािनस धन्यको होऊन ्।
यस् ता मािनसहरू धन् यका हुन ्जसका परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ ।

145
1 हे मरेो परमशे् वर, राजा, म तपाईंको शसंा गनछु । तपाईंको नाउलँाई म सदासवर्दा धन् यको भन् नछुे । 2 हरेक िदन म

तपाईंलाई धन् यको भन् नछुे । तपाईंको नाउकँो सदासवर्दा म शसंा गनछु । 3 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र धरैे शसंा हुनपुछर् ।
उहाँको महान ्ता अथाहा छ । 4 एउटा पसु्ताले तपाईंका कामहरूको शसंा अक पसु्तालाई गनछ र तपाईंका श शाली
कामहरू घोषणा गनछ । 5 म तपाईंको मिहमाको ऐश् वयर् र तपाईंका अचम् मका कामहरू ध् यान गनछु । 6 ितनीहरूले तपाईंका
भयानक कामहरूका श को बारेमा भन् नछेन ्र म तपाईंको महान ् ताको घोषणा गनछु । 7 ितनीहरूले तपाईंको चरू भलाइको
घोषणा गनछन ्र ितनीहरूले तपाईंको धािमर्कताको बारेमा गाउनछेन ्। 8 परम भु अन ु ही र कैपाल,ु रसमा िढला र करारको
िवश् वस् ततामा शस्त हुनहुुन्छ । 9 परम भु सबकैा िन म्त भला हुनहुुन्छ । उहाँका सबै काममा उहाँका कोमल कृपा छन ् ।
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10 हे परम भ,ु तपाईंले बनाउनभुएका सबै कुराले तपाईंलाई धन्यवाद िदनछेन ् । तपाईंका िवश् वासयोग्य जनहरूले तपाईंलाई
धन् यको भन् नछेन ् । 11 तपाईंका िवश् वासयोग्य जनहरूले तपाईंको राज्यको मिहमाको बारेमा भन् नछेन ् र ितनीहरूले तपाईंको
श को बारेमा बोल् नछेन ् । 12 ितनीहरूले मानवजाितलाई परमशे् वरको श शाली कामहरू र उहाँको राज्यको मिहिमत
वभैव कट गनछन ्। 13 तपाईंको राज्य अनन्तको राज्य हो र तपाईंको भतु्व सबै पसु्ताभ र रहन्छ । 14 असफल भइरहकेा
सबलैाई परम भलुे सहारा िदनहुुन्छ र दिबएकाहरू सबलैाई मािथ उठाउनहुुन्छ । 15सबकैा आखँाहरूले तपाईंमा आसा गछर्न ्।
ितनीहरूका भोजन तपाईंले ितनीहरूलाई ठक समयमा िदनहुुन्छ । 16 तपाईंले आफ्नो हात खोल्नहुुन्छ र सबै जीिवत ाणीका
इच्छा तपृ् त पान ुर्हुन्छ । 17 परम भु आफ् ना सबै मागर्मा धम र उहाँले गन सबै काममा अन ु ही हुनहुुन्छ । 18 परम भलुाई
पकुानहरू सबकैा निजक, उहाँलाई सत्यतामा पकुानहरूको निजक हुनहुुन्छ । 19 उहाँलाई आदर गनहरूका इच्छा उहाँले परुा
गन ुर्हुन्छ । उहाँले ितनीहरूको पकुारा सनु् नहुुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउनहुुन्छ । 20 परम भलुे उहाँलाई मे गनहरू सबमैािथ
हने ुर्हुन्छ, तर उहाँले सबै दषु् टलाई नाश गन ुर्हुनछे । 21 मरेो मखुले परम भकुो शसंा गनछ । सबै मानवजाितले उहाँको पिव
नाउलँाई सदासवर्दा धन् यको भननू ्।

146
1 परम भकुो शसंा गर । हे मरेो ाण, परम भकुो शसंा गर ।् 2मरेो सारा जीवनले म परम भकुो शसंा गनछु । म रहसेम्म

परम भकुो शसंा म गनछु । 3 शासकहरू वा मनावजाितमा आफ् नो भरोसा नराख, जसमा कुनै उ ार छैन । 4 जब मािनसको
जीवनको सास रोिकन्छ, तब त्यो जिमनमा फिकर् न्छ । त्यो िदन त्यसका योजना िस न् छ । 5 त्यो धन्यको हो, जसको आफ् नो
सहायताको िन म्त याकूबको परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसको आसा परम भकुो आफ् नो परमशे् वरमा हुन् छ । 6 परम भलुे स्वगर्,
पथृ्वी, समु र त्यसमा सबलैाई बनाउनभुयो । उहाँले सदासवर्दा सत्यता हेन् ुर्हुन्छ । 7 िथचोिमचोमा परेकालाई उहाँले न्याय
िदनहुुन्छ र भोकालाई भोजन िदनहुुन्छ । परम भलुे कैदीहरूलाई मकु् त गन ुर्हुन्छ । 8 परम भलुे अन्धाको आखँा खोल्नहुुन्छ
। परम भलुे झकेुकालाई उठाउनहुुन्छ । परम भलुे धम मािनसलाई मे गन ुर्हुन्छ । 9 परम भलुे दशेमा िवदशेीको सरुक्षा
गन ुर्हुन्छ । उहाँले अनाथ र िवधवालाई मािथ उठाउनहुुन्छ । तर उहाँले दषु् टहरूको िवरोध गन ुर्हुन्छ । 10 परम भलुे सदासवर्दा,
हे िसयोन, तरेो परमशे् वरले सबै पसु्तामा राज् य गन ुर्हुन्छ । परम भकुो शसंा गर ।

147
1 परम भकुो शसंा गर, िकनिक हा ा परमशे् वरको स् तिुत गाउन ु असल कुरा हो । यो सखुद हुन् छ र शसंा उिचत छ ।

2 परम भलुे यरूशलमे पनुःिनमार्ण गन ुर्हुन्छ । उहाँले छ रएका इ ाएलका मािनसलाई एकसाथ भलेा गन ुर्हुन्छ । 3 तोिडएको
हृदयलाई उहाँले िनको पान ुर्हुन्छ र ितनीहरूका घाउहरू बाँिधिदनहुुन्छ । 4 उहाँले ताराहरू गन् नहुुन्छ । उहाँले ितनीहरू सबलैाई
नाउँ िदनहुुन्छ । 5 हा ा परम भु महान ्र श मा भयङ्कर हुनहुुन्छ । उहाँको समझलाई नाप् न गनर् सिकंदनै । 6 परम भलुे
िथचोिमचोमा परेकालाई मािथ उठाउनहुुन्छ । उहाँले दषु् टहरूलाई तल जिमनमा झान ुर्हुन्छ । 7 धन्यवादसाथ परम भकुो शसंा
गर । वीणा बजाएर हा ो परमशे् वरको शसंा गर । 8 उहाँले आकाशलाई बादलले ढाक् नहुुन्छ र पथृ्वीको िन म्त झरी तयार
पान ुर्हुन्छ । पहडाहरूमािथ घाँस उमान ुर्हुन्छ । 9 उहाँले पशहुरूलाई र कागहरूका बचरेाहरूले पकुारा गदार् ितनीहरूलाई भोजन
िदनहुुन्छ । 10 घोडाको बलमा उहाँ शन् न हुनहुुन् न । मािनसका ब लयो गोडाहरूमा उहाँ खसुी हुनहुुन् न । 11 परम भलुाई
आदर गनहरूसगँ उहाँ शन् न हुनहुुन्छ, जसले उहाँको करारको िवश् वस् ततामा आसा गछर्न ् । 12 हे यरूशलमे, परम भकुो
शसंा गर ्। हे िसयोन, तरेो परमशे् वरको शसंा गर ्। 13 िकनिक उहाँले तरेा ढोकाहरूका डण् डाहरू ब लयो बनाउनहुुन्छ ।

उहाँले तरेो माझमा भएका तरेा छोराछोरीलाई आिशष ्  िदनहुुन्छ । 14 उहाँले तरेो िसमानािभ िफ लफाप ल्याउनहुुन्छ । उ म
गहुलँे उहाँले तलँाई तपृ् त पान ुर्हुन्छ । 15 उहाँले आफ्ना आज्ञालाई पथृ्वीमा पठाउनहुुन्छ । उहाँका आज्ञा तू गितमा दौिडन्छ ।
16 उहाँले िहउलँाई ऊनझैं बनाउनहुुन्छ । उहाँले तषुारोलाई खरानीझैं छन ुर्हुन्छ । 17 उहाँले अिसना कङ्कडझैं बसार्उनहुुन्छ
। उहाँले पठाउने िचसोको सामना कसले गनर् सक्छ र? 18 उहाँले आफ्नो आज्ञा पठाउनहुुन्छ र ती प ग् लन् छन ्। उहाँले हावा
चलाउनहुुन्छ र पानीलाई बगाउनहुुन्छ । 19 उहाँले आफ्नो वचन याकूबलाई, उहाँका िविधहरू र उहाँ धािमर्क आदशेहरू
इ ाएललाई घोषणा गन ुर्भयो । 20 उहाँले अरू कुनै जाितमा त् यसो गन ुर्भएको छैन, र उहाँको आदशेहरूका बारेमा ितनीहरूले
ती जान्दनैन ्। परम भकुो शसंा गर ।

148
1 परम भकुो शसंा गर । ए स्वगर्मा हुनहेरू हो, परम भकुो शसंा गर । ए उच् च स्थानहरूमा हुनहेरू हो, उहाँको शसंा गर

। 2 उहाँका सबै स्वगर्दतू हो, उहाँको शसंा गर । ए उहाँका सबै फौज हो, उहाँको शसंा गर । 3 हे सयूर् र चन् मा हो, उहाँको
शसंा गर । ए सबै च म्कने तारा हो, उहाँको शसंा गर । 4 ए सव च् च स्वगर् र आकाशमािथका पानी हो, उहाँको शसंा गर
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। 5 ितनीहरूले परम भकुो नाउकँो शसंा गरून,् िकनिक उहाँले आज्ञा िदनभुयो र ितनीहरू स ृ ष् ट भए । 6 उहाँले ितनलाई
सदासवर्दाको िन म्त स्थािपत पिन गन ुर्भएको छ । उहाँले एउटा आदशे जारी गन ुर्भयो जो किहल्यै ब द्लदंनै । 7 पथृ्वीबाट
उहाँको शसंा गर, हे समु का िवशाल जन् तहुरू र सागरका गिहराइहरू हो, 8हे आगो र अिसना, िहउँ र बादल, उहाँको वचन परुा
गन आधँी बहेरी हो । 9 उहाँको शसंा गर, हे सबै पहाड र डाँडाहरू, फलका रूखहरू र सबै दवेदारुहरू हो, 10जङ्गली पशहुरू
र पाल्त ु पशहुरू, घ ने ाणीहरू र चराहरू हो । 11 परम भकुो शसंा गर, हे पथृ्वीका राजाहरू र सबै जाितहरू, शासकहरू र
पथृ्वीमा शासन गन सबलै,े 12 जवान परुुषहरू र जवान स् ीहरू, व ृ हरू र बालकहरू दवुलै े । 13 ितनीहरू सबलैे परम भकुो
नाउकँो शसंा गरून,् िकनिक उहाँको नाउँ मा उच् च पा रन्छ र उहाँको मिहमाले पथृ्वी र स्वगर्लाई ढाक्छ । 14 उहाँले आफ् ना
सबै िवश् वासयोग्य जनहरू, इ ाएलीहरू, उहाँका निजकका सबै मािनसबाट शसंाको िन म् त आफ् ना मािनसहरूका िसङ खडा
गन ुर्भएको छ । परम भकुो शसंा गर ।

149
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ । िवश् वासयोग्य जनहरूका सभामा उहाँको शसंाको

गीत गाओ । 2 इ ाएल ितनीहरूलाई बाउनहुुनमेा आन न् दत होस ् । िसयोनका मािनसहरू आफ् ना राजामा आन न् दत होऊन ्।
3 ितनीहरूले नाँच्दै उहाँको नाउकँो शसंा गरून ्। खैंजडी र वीणा बजाउदँै ितनीहरूले उहाँको शसंाको गीत गाऊन ्। 4 िकनिक
परम भु आफ् ना मािनसहरूसगँ शन् न हुनहुुन्छ । उहाँले न हरूलाई उ ारले मिहिमत पान ुर्हुन्छ । 5 िवजयमा धम हरू आन न् द
होऊन ्। ितनीहरू आ-आफ्ना ओ ानमा आनन्दका गीत गाऊन ्। 6 ितनीहरूका मखुहरूमा परमशे् वरको शसंा र ितनीहरूका
हातमा दईु धारे तरवार होस,् 7जाितहरूमा बदला लन र मािनसहरूमा दण्डका कामहरू गनर् । 8 ितनीहरूले आफ् ना राजाहरूलाई
साङ्लाहरूले र आफ् ना शासक वगर्लाई फलामे िस ीले बाँध् नछेन ्। 9ले खएका न् यायका फैसला ितनीहरूले गनछन ्। उहाँका
सबै िवश् वासयोग्य जनका िन म्त यो एउटा आदर हुनछे । परम भकुो शसंा गर ।

150
1 परम भकुो शसंा गर । परमशे् वरको पिव स्थानमा उहाँको शसंा गर । श शाली आकाशमा उहाँको शसंा गर ।

2 उहाँका श शाली कामहरूका िन म्त उहाँको शसंा गर । उहाँको आश् चयर्को महान ्ताको िन म्त उहाँको शसंा गर ।
3 िसङ बजाएर उहाँको शसंा गर । वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको शसंा गर । 4खैंजडी बजाउदँै र नाँच्दै उहाँको शसंा गर
। तार-वाजा र बाँसरुी बजाएर उहाँको शसंा गर । 5 ठुलो सोरका झ्यालीहरूले उहाँको शसंा गर । चक सोरका झ्यालीहरू
बजाएर उहाँको शसंा गर । 6 सास हुने हरेक कुराले परम भकुो शसंा गरोस ्। परम भकुो शसंा गर ।
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िहतोपदशेको पसु्तक
1 दाऊदका छोरा इ ाएलका राजा सोलोमनको िहतोपदशेः 2 यी िहतोपदशेहरू ब ु र िनदशनक कुराहरू िसकाउन र

अन्तद ृर् ष् टका वचनहरू िसकाउनलाई हो, 3तािक जे ठक, न्यायी र उिचत छ त्यो गरेर बाँच्नलाई ितमीले िनदशन ाप् त गनर् सक
। 4 यी िहतोपदशेहरू सोझाहरूलाई ब ु िदन र यवुाहरूलाई ज्ञान र समझदारी िदनलाई पिन हो । 5 ब ु मानी मािनसहरूले सनुनू ्
र ितनीहरूको ज्ञान बढाऊन,् अिन िववकेशील मािनसहरूले मागर्दशर्न पाऊन,् 6जस ारा ितनीहरूले िहतोपदशेहरू, दषृ् टान्तहरू,
ब ु मानीहरूका वचनहरू र आहानहरू बझुनू ्। 7 परम भकुो भय नै ज्ञानको सरुु हो । मखूर्हरूले ब ु र िनदशनलाई तचु्छ ठान्छ
। 8 हे मरो छोरो, आफ्नो छोरोको िनदशन सनु,् र आफ्नी आमाका िनयमहरूलाई पाखा नलगा । 9 ती तरेो िशरमा अन ु हको
माला हुने छन,् र तरेो गलामा सम्मानको हार हुने छन ् । 10 हे मरेो छोरो, पापीहरूले तलँाई ितनीहरूकै पापमा बहकाउन
खोजे भन,े ितनीहरूको पिछ नलाग ्। 11 ितनीहरूले भन्लान,् “हामीिसत आऊ । उ पातको लािग ढुिकबसौँ । िवनाकारण
लकेुर िनद ष मािनसहरूलाई आ मण गरौँ । 12 स्वस्थहरूलाई पातालले िनलझेै ँ ितनीहरूलाई िजउँदै िनलौ,ँ र ितनीहरूलाई
खाडलमा खस् नहेरूलाई झै ँ गरौँ । 13 हामीले सबै िकिसमका बहुमलू्य थोकहरू पाउने छौँ । ितनीहरूबाट हामीले चोरेका
थोकहरूले हामी आफ्ना घरहरू भन छौँ । 14 ितमी हामीिसत साझदेार होऊ । हामी सबकैो एउटै थलैो हुने छ ।” 15 हे मरेो
छोरो, ितनीहरूसगँ त्यस मागर्मा नचल । ितनीहरू िहडँ्ने बाटोमा तरेा पाउलाई छुन नदे । 16 ितनीहरूका पाउ खराबीको लािग
दौडन्छन,् र ितनीहरू रगत बगाउन हता रन्छन ्। 17 िकनिक कुनै पिन पक्षीको द ृ ष् टमा जाल फ्याँक् न ु बकेाम्मा हुन्छ । 18 यी
मािनसहरू ितनीहरूको आफ्नै रगतको लािग ढुिकबस्छन ्। ितनीहरूले आफ्नै ज्यानको लािग पासो थाप्छन ्। 19 अन्याय ारा
धन थपुान हरेकका मागर्हरू पिन त्यस्तै हुन्छन ् । अन्याय ारा कमाउनहेरूको जीवन त्यही धनले िछनरे लजैान्छ । 20 ब ु
सडकमा चक गरी कराउँछ, र खलुा ठाउँहरूमा त्यसले आफ्नो सोर उचाल्छ । 21 होहल्लाले भ रएका सडकहरूको मािथ
त्यो कराउँछ, र सहरको मलू ढोकामा त्यसले भन्छ, 22 “हे िनब ुर् मािनसहरू हो, ितमीहरू किहलसेम्म िनब ुर् भइरहन्छौ ?
हे िगल्ला गनहरू हो, ितमीहरू किहलसेम्म िगल्ला गनर्मा रमाउँछौ ? र हे मखूर्हरू हो, ितमीहरू किहलसेम्म ज्ञानलाई घणृा
गछ ? 23 मरेो सधुारलाई ध्यान दओे । म ितमीहरूमािथ मरेा िवचार खन्याइिदने छु । म ितमीहरूलाई मरेा वचनहरू ज्ञात
गराइिदने छु । 24 मलैे बोलाएको छु, तर ितमीहरूले सनु् न इन्कार गरेका छौ । मलैे मरेा हात फैलाएँ, तर ध्यान िदने कोही िथएन
। 25 ितमीहरूले मरेा सबै िनदशनलाई बवेास्ता गरेका छौ, र मरेो सधुारलाई वास्तै गरेका छैनौ । 26 ितमीहरूमािथ िवपि
आइपदार् म खसी गन छु; ास आउँदा म ितमीहरूलाई उपहास गन छु- 27 जब ितमीहरूमािथ आधँीबहेरीझै ँ डरलाग्दो ास
आउने छ, र भमुरीझै ँ िवपि ितमीहरूमािथ मडा रन्छ, र सङ्कष् ट र पीडा ितमीहरूमािथ आउँछन ्। 28 तब ितनीहरूले मरेो
पकुारा गन छन,् तर मे जवाफ िदने छैन ँ । ितनीहरूले मरेो औधी खोजी गन छन,् तर मलाई भे ाउने छैनन ् । 29 ितनीहरूले
ज्ञानलाई घणृा गन भएकाले र परम भकुो भयलाई नरोजकेाल,े 30 ितनीहरूले मरेो िनदशनलाई माननेन,् र मरेो सधुारलाई तचु्छ
ठाने । 31 ितनीहरूले ितनीहरूका चालको फल खाने छन,् र ितनीहरूका ष न् को फलले ितनीहरू भ रने छन ्। 32 िकनिक
िनब ुर् हरू फकर् ंदा ितनीहरू मा रन्छन,् र मखूर्हरूको तटस्थताले ितनीहरूलाई नष् ट गन छन ्। 33 तर मरेो कुरा सनु् ने सरुक्षामा
िजउने छ, र कुनै पिन िवपि को डरैिवना ढुक् किसत बस् ने छ ।”

2
1 हे मरेो छोरो, तैलँ े मरेा वचनहरू हण ग रस ् र मरेा आज्ञाहरूलाई तरेो मनमा रा खस ्भन,े 2 ब ु का कुराहरू सनु् न तरेो

कान थािपस,् र तरेो हृदयलाई समझश ितर लगाइस ्भन,े 3 तैलँ े समझश को लािग पकुारा ग रस,् र यसको लािग सोर
उचा लस ्भन,े 4 तैलँ े चाँदीलाई झै ँ यसलाई खोिजस,् र गाडधनलाई झै ँ समझश को खोजी ग रस ्भन,े 5 तैलँ े परम भकुो भय
बझु्ने छस,् र परमशे् वरको ज्ञान पाउने छस ्। 6 िकनिक परम भलुे नै ब ु िदनहुुन्छ, अिन उहाँको मखुबाट ज्ञान र समझश
िनस्कन्छन ्। 7 उहाँलाई खसुी तलु्याउनहेरूका लािग उहाँले पक् का ब ु साँचरे राख् नभुएको छ । िनष् ठामा चल्नहेरूका लािग
उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 8 उहाँले न्यायका मागर्हरूलाई सरुक्षा िदनहुुन्छ, र उहाँ ित िवश् वासयोग्य हुनहेरूको मागर् रक्षा गन ुर्हुन्छ ।
9 तब तैलँ े धािमर्कता, न्याय, समानता र हरेक असल मागर्लाई बझु्ने छस ् । 10 िकनिक ब ु तरेो हृदयमा आउने छ, र ज्ञान
तरेो ाणको लािग आनन्ददायक हुने छ । 11 िववकेले तमँािथ िनगरानी गन छ; समझश ले तरेो रक्षा गन छ । 12 ितनीहरूले
तलँाई दषु् ट चालबाट र छली कुराहरू गनबाट जोगाउने छन ् । 13 त्यस्ताहरूले ठक मागर्लाई त्याग्छन,् र अन्धकारका
मागर्मा िहडँ्छन ्। 14 ितनीहरूले खराबी गदार् ितनीहरू रमाउँछन,् र दषु् टका बदमासीहरूमा आनन्द मनाउछँन ्। 15 ितनीहरू
बाङ्गा टङ्गा बाटाहरूमा िहडँ्छन,् र छलको योग गद ितनीहरूले आफ्ना चाल लकुाउँछन ् । 16 ब ु र िववकेले तलँाई
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िभचारी स् ी, र अनिैतक स् ीसाथै त्यसका चाप्लसुी वचानहरूबाट बचाउने छ । 17 त्यसले आफ्नो यवुावस्थाको िम लाई
त्याग्छे, र आफ्ना परमशे् वरको करारलाई भलु्छे । 18 िकनिक त्यसको घरले मतृ्यमुा डोर् याउछँ, र त्यसका बाटाहरूले तलँाई
िचहानमा भएकाहरूकहाँ परु् याउने छन ।् 19 त्यसकहाँ जाने कोही पिन फे र फकर आउने छैनन,् र ितनीहरूले जीवनका मागर्हरू
भे ाउने छैनन ्। 20 त्यसकारण असल मािनसहरूको बाटोमा िहडँ,् र धम मािनसहरूको मागर्को पिछ लाग । 21 िकनिक ती
ठक गनहरूले दशेमा घर बनाउने छन,् र िनष् ठावान ्हरू यसमा रहने छन ् । 22 तर दषु् टहरूचािह ँ दशेबाट जरैदे ख उखे लने

छन,् र िवश् वासहीनहरू यसबाट िमल्काइने छन ्।

3
1 हे मरेो छोरो, मरेा आज्ञाहरू नभलु,् र मरेा िशक्षाहरूलाई तरेो हृदयमा राख ्। 2 िकनिक ितनले तरेो आय ुलामो बनाउने छन,्

र शा न्त ल्याउने छन ्। 3 करारको िवश् वसनीयता र भरोसाले तलँाई किहल्यै नछोडनू ्। ितनलाई तरेो गलाको व रप र सगँसगँै
बाँध ्। ितनलाई तरेो हृदयको पाटीमा लखे ्। 4 तब तैलँ े परमशे् वर र मािनसको द ृ ष् टमा िनगाह पाउने छस,् र ख्याित कमाउने छस ्
। 5 तरेो सारा हृदयले परम भमुािथ भरोसा राख,् र तरेो आफ्नै समझश मा भर नपर ्। 6 तरेा सबै मागर्मा उहाँलाई उहाँलाई
सम्झी र उहाँले तरेा मागर्हरू सोझा तलु्याउने हुनछे । 7 तरेो आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ्नबन ्। परम भकुो भय मान,् र खराबीबाट
फक । 8यो तरेो शरीरको लािग चङ्गाइ हुने छ, र तरेो दहेको लािग ताजापन हुने छ । 9 तरेो धन-सम्पि र तरेा सबै उब्जनीको
अगौटे-फलले परम भकुो आदर गर ।् 10 तब तरेा भन्डार कोठाहरू भ रने छन,् र तरेा भाँडाकँुडाहरू नयाँ दाखम ले च ु लएर
पो खने छन ्। 11 हे मरेो छोरो, परम भकुो िनदशनलाई तचु्छ नठान,् र उहाँको हप्कीलाई घणृा नगर ्। 12 िकनिक परम भलुे
मे गन ुर्हुनहेरूलाई नै उहाँले अनशुासनमा राख् नहुुन्छ, जस्तो बबुालाई खसुी पान छोरोलाई बबुाले वहार गछर् । 13 ब ु ाप् त

गन धन्यको हो । त्यसले समझश पिन पाउछँ । 14 तैलँ े ब ु बाट ाप् त गन कुरो चाँदीबाट ाप् त गन कुरोभन्दा उ म हुन्छ,
र यसको लाभ सनुभन्दा उ म हुन्छ । 15 ब ु गरगहनाभन्दा बहुमलू्य हुन्छ, र तैलँ े इच्छा गरेको कुनै पिन थोक त्यसिसत
तलुना गनर् सिकँदनै । 16 ब ु को दािहने हातमा दीघार्य ु हुन्छ भने त्यसको दे े हातमा धन-सम्पि र मान हुन्छन ्। 17 त्यसको
मागर् दयाको मागर् हो, र त्यसका सबै बाटा शा न्तका छन ्। 18 ब ु लाई प नहेरूका लािग त्यो जीवनको रुख हो, र त्यसलाई
समात् नहेरू खसुी हुन्छन ् । 19 ब ु ले नै परम भलुे पथृ्वी बनाउनभुयो र समझश ले उहाँले आकाशहरू स्थापना गन ुर्भयो
। 20 उहाँको ज्ञान ारा गिहरा-गिहरा सागरहरू फुटेर िनस्के, र बादलले तलितर शीत झारे । 21 हे मरेो छोरो, पक् का ब ु र
समझश लाई जोगाइराख,् अिन ितनलाई तरेो नजरबाट जान नदे । 22 ती तरेो ाणको िन म्त जीवन हुने छन,् र तरेो गलाको
व रप र लगाउने स् नहेको गहना हुने छन ् । 23 तब त ँ आफ्नो मागर्मा सरुिक्षतसाथ िहडँ्ने छस,् र तरेो ख ु ा ठो क् कने छैन ।
24 त ँ पल्टदँा डराउने छैनस ्। त ँ पल्टदँा तलँाई िमठो िन ा लाग् ने छ । 25 दषु् टहरूबाट अकस्मात ्आउने ास वा िवपि दे ख
नडरा । 26 िकनिक परम भु तरेो पक्षमा हुनहुुने छ, र उहाँले तरेो पाउलाई पासोमा पनर्दे ख जोगाउनहुुने छ । 27 त ँ श मा
रहुञ् जलेसम्म भलाइ ग रन योग्य भएकाहरूबाट त्यसलाई नरोक् । 28 तिँसत रुिपया-ँपसैा हुदँा आफ्नो िछमकेीलाई यसो नभन,्
“जाऊ, र फे र आऊ अिन म भोली िदने छु ।” 29 तरेो निजकै बस् ने र तमँािथ भर पन आफ्नो िछमकेीको हािन गन योजना
नबना । 30 तलँाई कसलैे हािन नपरु् याउदँा िवनाकारण त्यसिसत तकर् -िवतकर् नगर ्। 31 िहसंात्मक को ईष्यार् नगर ्वा
त्यसको कुनै पिन मागर्लाई नछान ् । 32 िकनिक कु टल परम भकुो लािग घिृणत हुन्छ, तर सोझो लाई उहाँले
आफ्नो िवश् वासमा ल्याउनहुुन्छ । 33 दषु् टहरूको घरमा परम भकुो सराप पछर्, तर धम हरूको घरमा उहाँको आिशष ् पछर्
। 34 उहाँले िगल्ला गनहरूलाई िगल्ला गन ुर्हुन्छ, तर िवन मािनसहरूलाई उहाँले आफ्नो स् नहे दखेाउनहुुन्छ । 35 ब ु मान ्
मािनसहरू आदरको हकदार हुने छन,् तर मखूर्हरू ितनीहरूकै लाजमा पन छन ्।

4
1 हे मरेा छोराहरू हो, बबुाको िनदशन सनु, र ध्यान दओे तािक समझश के रहछे भनी ितमीहरूले जान् न सक । 2 म

ितमीहरूलाई असल िनदशनहरू िददँै छु । मरेो िशक्षालाई नत्याग । 3 म मरेो बबुाको छोरो हुदँा, मरेी आमाको कोमल र एक
मा सन्तान हुदँा, 4 उहाँले मलाई िसकाउनभुयो, र भन् नभुयो, “तरेो हृदयले मरेा वचनहरू पि राख ् । मरेा आज्ञाहरू पालन
गरेर बाँच ्। 5 ब ु र समझश ाप् त गर ्। मरेो मखुका वचनहरूलाई निबस र इन्कार नगर ्। 6 ब ु लाई नत्याग ्र त्यसले
तरेो िनगरानी गन छ । त्यसलाई मे गर,् र त्यसले तलँाई सरुक्षा िदने छ । 7 ब ु सबभैन्दा मह वपणूर् वस्त ु हो । त्यसलैे
ब ु ाप् त गर,् र समझश ाप् त गनर् सबै मलू्य चकुा । 8 ब ु लाई कदर गर,् र त्यसले तलँाई मािथ उठाउने छ । तैलँ े
त्यसलाई अङ्गाल्दा त्यसले तरेो इज् जत गन छ । 9 ब ु ले तरेो िशरमा आदरको माला पिहराइिदने छ । त्यसले तलँाई सनु्दर
मकुुट िदने छ ।” 10 हे मरेो छोरो, मरेा वचनहरू सनु,् र ितनलाई ध्यान द,े अिन तरेो जीवनको आय ु लामो हुने छ । 11 म
तलँाई ब ु को बाटोमा लजैान्छु । म तलँाई िसधा बाटाहरूमा अगवुाइ गछुर् । 12 त ँ िहडँ्दा तरेो बाटोमा कोही खडा हुने छैन,



4:13 469 िहतोपदशे 6:13

र त ँ दौिडस ्भने पिन ठक् कर खाने छैनस ् । 13 िनदशनलाई समातरे राख;् यसलाई जान नदे । यसलाई पहरा द,े िकनिक यो
तरेो जीवन हो । 14 दषु् टहरूको चालमा निहडँ ् र खराबी गनहरूको मागर्मा नजा । 15 त्यसलाई त्यािगद;े त्यसमा निहडँ ् ।
त्यसबाट फकर अक बाटो लाग ्। 16 िकनिक ितनीहरूले खराबी नगरेसम्म ितनीहरू सतु् न सक्दनैन,् र ितनीहरूले कसलैाई
नलडाएसम्म ितनीहरूलाई िनन् ै लाग्दनै । 17 िकनिक ितनीहरूले दषु् टताको रोटी खान्छन,् र िहसंाको म िपउँछन ्। 18 तर
धम मािनसहरूको मागर् भातको पिहलो िकरणजस्तै हो । मध्यिदन नआएसम्म यो झन-्झन ्च म्कलो हुन्छ । 19 दषु् टहरूको
मागर् अन्धकारजस्तै छ । ितनीहरू केमा ठक् कर खान्छन ्भनी ितनीहरूलाई थाहै हुदँनै । 20 हे मरेो छोरो, मरेा वचनहरूलाई
ध्यान दे । मरेा भनाइहरू सनु् न तरेो कान थाप । 21 तरेो नजरबाट ितनलाई उम्केर जान नदे । ितनलाई तरेो हृदयमा राख ् ।
22 िकनिक मरेा वचनहरू पाउनकेा लािग ती जीवन हुन,् र ितनीहरूको परैु शरीरको लािग स्वास्थ्य हो । 23 तरेो हृदयलाई
सरुिक्षत राख,् र परुा महेनतसाथ यसको रक्षा गर,् िकनिक यसबाट नै जीवनका मलूहरू उ न्छन ्। 24 कुवाक्यलाई तबँाट पर
राख,् र ष् ट कुराकानीलाई तबँाट टाढा राख ्। 25 तरेा आखँाले िसधा अगािड हरेून,् र तरेो अिग ल्तर िसधा एकटक लगाएर
हरे ्। 26 तरेो ख ु ाको लािग निैतकताको मागर् बना । तब तरेा सबै मागर्हरू सरुिक्षत हुने छन ्। 27 दािहने वा दे िेतर नलाग ्।
खराबीबाट तरेो चाललाई फकार् ।

5
1 हे मरेो छोरो, मरेो ब ु मा ध्यान लगा । मरेो समझश मा कान थाप । 2 यसरी तैलँ े िववकेको िवषयमा िसक् ने छस,् र

तरेो ओठले ज्ञानको रक्षा गनर् सक् ने छ । 3 िकनिक िभचारी स् ीको ओठबाट मह चहुन्छ, र त्यसको मखु तलेभन्दा पिन
िचल्लो हुन्छ । 4 तर अन्त्यमा त्यो ऐरेल ु जि कै िततो हुन्छ, र दईुधारे तरवारजस्तै धा रलो हुन्छ । 5 त्यसको खु ा मतृ्यिुतर
ओ ालो लाग्छ । त्यसका कदमहरू पातालको मागर्मा जान्छन ्। 6 त्यसले जीवनको मागर्को बारेमा सोच्दनै । त्यसका चालहरू
भौँता रन्छन ् । कहाँ जाँद ै छे भनी त्यसलाई थाहै हुदँनै । 7 अब हे मरेा छोराहरू हो, मरेो कुरा सनु । मरेो मखुका वचनहरू
सनु् नदे ख नतकर् । 8 ितमीहरूको मागर् त्यसबाट परै राख, र त्यसको घरको ढोका निजक नआओ । 9 यसरी ितमीहरूले आफ्नो
इज् जत अरूलाई िदने छैनौ वा ितमीहरूको उमरे ु र लाई िदने समु्पने छैनौ । 10 परदशेीहरूले ितमीहरूको धन-सम्पि मा
भोज लगाउने छैनन ् । ितमीहरूले जकेो लािग काम गरेका छौ, त्यो परदशेीहरूको घरमा जाने छैन । 11 ितमीहरूका मास ु र
छाला ग लसक्दा ितमीहरूको जीवनको अन्त्यमा ितमीहरूले िवलाप गन छौ । 12 ितमीहरूले भन् ने छौ, “हाय, मलैे िनदशनलाई
कसरी घणृा गरे,ँ र मरेो हृदयले सधुारलाई तचु्छ ठान्यो! 13 मलैे मरेा िशक्षकहरूको आज्ञा मािनन ँ वा मरेा िशक्षकहरूका कुरा
सनु् न कान थािपन ँ । 14 सभाको िबचमा, मािनसहरूको जमघटमा म झण्डै पणू र् रूपमा िवनाश भएँ ।” 15 आफ्नै कुण्डको पानी
िपउन,ू र आफ्नै कुवाबाट बगकेो पानी िपउन ू । 16 के तरेो कुवाको पानी जताततै र तरेो खोलाको पानी सावर्जिनक चोकहरूमा
बग् न िदने ? 17 ती तरेा लािग मा होऊन,् र तिँसत भएका परदशेीहरूका लािग नहोऊन ्। 18 तरेो फुहाराले आिशष ्पाओस,्
र तरेो यवुावस्थाकी पत् नीिसत त ँ आन न्दत भएको होस ् । 19 िकनिक त्यो मायाल ु मगृ र अन ु हमय ह रणझै ँ छे । त्यसका
स्तनहरूले तलँाई सधैभँ र सन्तषु् ट पारून ्। त्यसको मे ारा त ँ िनरन्तर रूपमा मोिहत तलु्याइएको होस ् । 20 हे मरेो छोरो, त ँ
िकन िभचारी स् ी ारा फसाइने ? तैलँ े िकन अनिैतक स् ीलाई अङ्गालो हाल्ने ? 21 मािनसले गन हरेक कुरो परम भलुे
दखे् नहुुन्छ, र त्यसका सबै मागर्लाई उहाँले िनगरानी गन ुर्हुन्छ । 22 दषु् ट आफ्नै अधमर् ारा पासोमा पन छ । त्यसको
पापका डोरीहरूले त्यसलाई कसरे बाँध् ने छ । 23 िनदशनको कमीले त्यो मन छ । त्यसको असीम मखूर्ता ारा त्यसले बाटो
िबराउँछ ।

6
1 हे मरेो छोरो, आफ्नो िछमकेीको ऋणको लािग त ँ जमानी बसकेो छस,् वा आफूले निचनकेो को ऋणको लािग तैलँ े

ितज्ञा गरेको छस ्भन,े 2 तरेो ितज्ञा ारा तैलँ े आफैलाई पासो थापकेो छस,् र तरेो मखुको वचन ारा त ँ पि एको छस ्। 3 हे
मरेो छोरो, तरेो वचन ारा त ँ प ाउ पदार् यसो गरेर आफैलाई बचा, िकनिक त ँ तरेो िछमकेीको हातमा प रसकेको छस ्। गएर
आफैलाई िवन तलु्या, र तरेो िछमकेीको साम ु आफ्नो मामला राख । 4 आखँामा िन ा पनर् नद,े र तरेा पलकलाई बन्द हुन
नदे । 5 िसकारीको हातबाट ह रण उम्केझै ँ र धाको हातबाट चरा उम्केझै ँ आफैलाई बचा । 6 ए अल्छे मािनस, किमलालाई
हरे ्। त्यसका चालहरूलाई िवचार गरेर ब ु मानी बन ् । 7 त्यसको कुनै अगवुा, हािकम वा शासक हुदँनै, 8 तरै पिन ि ष्म
ऋतमुा त्यसले आफ्नो भोजन तयार गछर्, र कटनीको बलेा आफ्नो खानकुेरा सञ्चय गछर् । 9 ए अल्छे मािनस, त ँ किहलसेम्म
सतु् ने छस ्? तरेो िन ाबाट त ँ किहले ब्य ुझँने छस ्? 10 क्षिणक सतुाइ, क्षिणक उघँाइ र आरामको लािग क्षिणक हात बाँध् ने
कामले 11 ग रबी चोरझै ँ आउने छ, र आवश्यकताचािह ँ हितयार िभरेको िसपाहीझै ँ आउने छ । 12 बकेम्मा अथार्त ्
दषु् ट मािनस आफ्नो जाली बो लवचन ारा िजउँछ । 13 त्यसले आफ्ना आखँा िझम्काउँछ, आफ्नो खु ाले सङ्केत गछर् र
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आफ्ना औलँाले इसारा गछर् । 14 त्यसले आफ्नो हृदयमा छल राखरे दषु् ट योजना बनाउछँ । त्यसले सधै ँ िववाद िनम्त्याउँछ
। 15 त्यसकारण त्यसको िवपि ले त्यसलाई एकै क्षणमा आ मण गन छ । क्षण भरमा नै िनको नहुने गरी त्यो टुट्ने छ ।
16 छवटा कुरा छन ्जसलाई परम भु घणृा गन ुर्हुन्छ, र सातौचािह ँ उहाँको लािग िघनलाग्दो छ । 17 अहङ्कारी का
आखँा, झटु बोल्ने िज ो, िनद ष मािनसहरूको रगत बगाउने हात, 18 दषु् ट योजनाहरू रच्ने हृदय, खराबी गनर् अ सर हुने
ख ु ा, 19 झटु बोल्ने साक्षी र दाजभुाइहरूका िबचमा िववाद उत्पन् न गन मािनस । 20 हे मरेो छोरो, आफ्नो बबुाको आज्ञा मान,्
र आफ्नी आमाको िशक्षालाई नत्याग ्। 21 ितनलाई सधै ँ तरेो हृदयमा बाँिधराख ्। ितनलाई तरेो गलाको व रप र बाँिधराख ्।
22 त ँ िहडँ्दा ितनले तलँाई अगवुाइ गन छन ्। त ँ सतु्दा ितनले तरेो हरेचाह गन छन,् र त ँ ब्य ुझँदँा ितनले तलँाई िसकाउने छन ्
। 23 िकनिक आज्ञाहरू ब ी र िशक्षा ज्योित हुन ्। िनदशन ारा आउने सधुार जीवनका मागर् हुन ्। 24 यसले तलँाई अनिैतक
स् ीबाट बचाउने छ, र त्यसका िचल्ला वचनहरूबाट जोगाउने छ । 25 त्यसको सनु्दरताको कारण तरेो हृदयमा कामवासनाले
नजल, र त्यसका आखँाले तलँाई नफसाओस ्। 26 वशे्यािसतको सतुाइको मलू्य रोटीको एउटा टु ा हुन सक्छ, तर अकार्की
पत् नीको लािग तैलँ े आफ्नो जीवनै गमुाउनपुन हुन सक्छ । 27 के आफ्नो लगुा नडढाइकन कसलैे आफ्नो काखमा आगो राख् न
सक्छ ? 28 के आफ्नो खु ा नजलाइकन कुनै मािनस आगोको भङु् ोमा िहडँ्न सक्छ ? 29 आफ्नो िछमकेीकी पत् नीिसत
सतु् ने परुुष पिन त्यस्तै हुन्छ । त्यसिसत सतु् ने मािनस दण्डिवना उम्कने छैन । 30 भोकाएको मािनसले आफ्नो भोक मटे्न चोरी
गर् यो भने मािनसहरूले त्यसलाई तचु्छ ठान्दनैन ् । 31 तापिन त्यो प ाउ पर् यो भने त्यसले आफूले चोरेको सात गणुा बढी
ितन ुर्पन हुन्छ । त्यसले आफ्नो घरमा भएको हरेक थोक िदनपुन हुन सक्छ । 32 िभचार गन समझिवनाको हुन्छ ।
यसो गनले आफैलाई नष् ट पाछर् । 33 त्यो चोट र लाजको हकदार बन्छ, र त्यसको अपमान मे टने छैन । 34 िकनिक लालचले
मािनसलाई ोिधत तलु्याउछँ । त्यसले बदला लदँा कृपा दखेाउने छैन । 35 त्यसले कुनै क्षितपिूतर् स्वीकार गन छैन, र धरैे
घसु िदए तापिन त्यसलाई िकन् न सिकँदनै ।

7
1 हे मरेो छोरो, मरेा वचनहरू पालन गर,् र मरेा आज्ञाहरू तिँभ सञ्चय गरेर राख ्। 2 मरेा आज्ञाहरू पालन गरेर बाँच,् र

मरेो िनदशनलाई तरेो आखँाको नानीजस्तै जोगाइराख ्। 3 ितनलाई तरेा औलँाहरूमा बे रे राख ्। ितनलाई तरेो हृदयको पाटीमा
लखेरे राख ्। 4 ब ु लाई भन,् “ितमी मरेी बिहनी हौ,ँ” र समझश लाई आफ्नो आफन्त भन ्। 5 तब ितनले तलँाई िभचारी
स् ी र अनिैतक स् ीको मोिहत तलु्याउने कुराहरूबाट बचाउने छन ्। 6 मरेो घरको झ्यालमा बसरे मलैे आखँी-झ्यालबाट हदे
िथएँ । 7 मलैे सोझा मािनसहरूलाई हरेे,ँ र यवुाहरूका िबचमा एक जना िनब ुर् लाई ख्याल गरेँ । 8 त्यो जवान मािनस त्यस
स् ी बस् ने गल्ली निजकबाट गयो, र त्यो स् ीको घरतफर् लाग्यो । 9 साँझको बलेामा िदन ढल्कँदै िथयो, जनु बलेा अन्धकार
छाएको िथयो । 10 एउटी स् ीले त्यसलाई भटेी, जसले वशे्याले जस्तै पिहरन लगाएकी िथई र त्यसको हृदय धतूर् िथयो ।
11 त्यो चञ्चली र िज ीवाल िथई । त्यो आफ्नो घरमा ब स्दनथी । 12 त्यो किहले सडकमा त किहले बजारमा बस्थी, अिन
हरेक कुनाकाप्चामा त्यो लकेुर बस्थी । 13 त्यसले उसलाई प े र चमु्बन गरी, र िनलर्ज् ज चहेरा लएर भनी, 14 “आज मलैे
आफ्नो मलेब ल चढाएँ; मरेा भाकलहरू परुा गरेँ । 15 त्यसलैे म तपाईंलाई भटे्न, उत्सकुतासाथ तपाईंको महुार हनेर् आएकी
हु,ँ र अिहले मलैे तपाईंलाई भे ाएकी छु । 16 मलैे मरेो ओ ानमा िम दशेको र ङ्गन तन् ना ओ ाएकी छु । 17 मलैे मरेो
ओ ानमा मरूर्, एलवा र दालिचनी छककी छु । 18आउनहुोस,् िबहानसम्मै हामी मेको सागरमा डुबौँ । हामी मेको कायर्मा
रमाऔ ँ । 19 िकनिक मरेा पित घरमा हुनहुुन् न । उहाँ लामो या ामा जानभुएको छ । 20 उहाँले आफूिसत पसैाको थलैी लएर
जानभुएको छ । उहाँ पिूणर्मामा मा घर फकर् नहुुने छ ।” 21 धरैे कुराकानी गरेर त्यो उसकहाँ फक । त्यसले आफ्ना मोिहत
तलु्याउने कुराहरूलाई उसलाई फकाई । 22 मा रनलाई लिगएको गोरुझै ँ र पासोमा परेको मगृझै ँ त्यो अकस्मात ् स् ीको पिछ
लाग्यो । 23 वाणले त्यसको कलजेो नछेडसेम्म त्यो पिछ लाग ररह् यो । त्यो जालितर कुिदरहरेको चरोजस्तो िथयो । आफ्नो
ज्यानै गमुाउनपुथ्य भनी त्यसलाई थाहा िथएन । 24 अब हे मरेा छोराहरू हो, मरेो कुरा सनु । मरेा मखुका वचनहरूलाई
ध्यान दओे । 25 ितमीहरूको हृदय त्यसका मागर्हरूमा नलागोस ् । त्यसका मागर्हरूमा बरा लएर नजाओ । 26 त्यसले धरैे
मािनसहरूलाई फसाएकी छे । त्यसका िसकारहरू धरैे छन ् । 27 त्यसको घर पातालका मागर्हरूमा छ । ितनीहरू मतृ्यकुा
अन्धकारपणूर् कोठाहरूमा जान्छन ्।

8
1 के ब ु ले आव्हान गदन र ? के समझश ले त्यसको सोर उचाल्दनै र ? 2 बाटोको छेउका उच् च ठाउँहरूमा,

चौबाटाहरूमा ब ु ले आफ्नो ठाउँ लएको छ । 3 सहरको मलू ढोकाको साम,ु वशे ारमा त्यो चक सोरले यसरी कराउँछ,
4“हे मािनसहरू हो, म ितमीहरूलाई नै आव्हान गदर्छु । मरेो सोर मानव-जाितका छोराहरूका लािग हो । 5 ितमीहरू जो िनब ुर्
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छौ, ब ु ाप् त गर । ितमीहरू जो मखूर् छौ, ितमीहरूले समझश को हृदय ाप् त गर । 6सनु, िकनिक म आदरणीय कुराहरूको
िवषयमा बताउने छु, र मरेो ओठ खलुा हुदँा मलैे िसधा कुराहरू भन् ने छु । 7 िकनिक मरेो मखुले भरोसायोग्य कुरा बताउछँ, र
दषु् टता मरेो ओठको लािग घिृणत कुरो हो । 8 मरेो मखुका सबै वचन न्यायपणूर् छन ्। ितनमा कुनै पिन बाङ्गो टङ्गो छैन वा
ितनले गलत मागर्मा लजैाँदनैन ्। 9 बझु्नकेो को लािग ती सबै िसधा छन ्। ज्ञान पाउनहेरूका लािग मरेा वचनहरू उिचत
छन ् । 10 चाँदीभन्दा मरेो िनदशनलाई ाप् त गर । िनखरु सनुभन्दा मरेो ज्ञानलाई ाप् त गर । 11 िकनिक ब ु रत् नहरूभन्दा
बहुमलू्य हुन्छ । कुनै पिन खजाना यसको समान छैन । 12 म ब ु सावधानीिसत बस्छु, र म ज्ञान र िववके अिधकार गछुर् ।
13 परम भकुो भय खराबीलाई घणृा गन ुर् हो । म घमण्ड, अहङ्कार, दषु् ट मागर् र भड्काउने बोलीवचनलाई घणृा गदर्छु । म
ितनीहरूलाई घणृा गदर्छु । 14 मिसत असल सरसल्लाह र पक् का ब ु छ । म अन्तद ृर् ष् ट हु ँ । मिसत सामथ्यर् छ । 15 म ारा
नै राजाहरूले शासन गछर्न,् र शासकहरूले न्यायपणूर् वस्था बनाउछँन ् । 16 म ारा नै राजकुमारहरू र कुलीनहरूले शासन
गछर्न,् अिन सबलैे न्यायिसत शासन चलाउछँन ्। 17 मलाई मे गनहरूलाई म मे गदर्छु, र मलाई प र मसाथ खोज्नहेरूले
मलाई भे ाउछँन ्। 18 मिसत रुिपया-ँपसैा र इज् जत, टिकरहने धन-सम्पि र धािमर्कता छन ्। 19 मरेो फल सनुभन्दा अथार्त ्
िनखरु सनुभन्दा षे् ठ छ । मरेो उत्पादन िनखरु चाँदीभन्दा षे् ठ छ । 20 म धािमर्कताको मागर्मा, न्यायका मागर्हरूका िबचमा
िहडँ्छु । 21 प रणामस्वरूप, मलाई मे गनहरूलाई म धन-सम्पि ले सम्पन् न तलु्याउने छु । म ितनीहरूका ढुकुटीहरू भ रिदने
छु । 22 परम भलुे मलाई सरुुमा अथार्त ्उहाँका सरुुका कायर्हरूभन्दा पिहले नै स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 23 पथृ्वीको आरम्भदे ख नै
यगुौँ पिहले मलाई बनाइएको िथयो । 24 महासागरहरू हुनभुन्दा पिहले न,ै पानीले भ रपणूर् खोला-नालाहरू हुनभुन्दा पिहले
नै मलाई जन्म िदइयो । 25 पहाडहरू स्थािपत ग रनअुिग, डाँडाहरू बनाइनअुिग म जन्मकेो िथएँ । 26 परम भलुे पथृ्वी वा
जिमनहरू वा ससंारको पिहलो धलुो बनाउनअुिग म जन्मकेो िथएँ । 27 उहाँले आकाशहरू स्थािपत गन ुर्हुदँा, महासागरको
सतहमा घरेा लगाउनहुुदँा म त्यहाँ िथएँ । 28 उहाँले मािथ बादलहरू स्थािपत गन ुर्हुदँा र महासागरका मलूहरूलाई ितनीहरूका
स्थानमा बसाल्नहुुदँा म त्यहाँ िथएँ । 29 उहाँको आज्ञािवना पानी आफ्नो िसमानाभन्दा बािहर नजाओस ्भन् नाका लािग उहाँले
सम ु को िसमा तोिकिदनहुुदँा र सकु्खा भिूमका जगहरू बसाल्नहुुदँा म त्यहाँ िथएँ । 30 एउटा िसपाल ु कारीगरझै ँ म उहाँको
छेउमा िथएँ । िदन ित िदन म उहाँको आनन्द भएँ र सधैभँ र उहाँको साम ु आन न्दत हुन्थे ँ । 31 म उहाँको सारा ससंारमा
रमाउँदै िथएँ, र मानव-जाितका छोराहरूमा मरेो आनन्द िथयो । 32 अब हे मरेा छोराहरू हो, मरेो कुरा सनु, िकनिक मरेा
मागर्हरूमा िहडँ्ने आिशिषत ्हुने छन ्। 33 मरेो िनदशनलाई सनुरे ब ु मान ्होओ । यसलाई बवेास्ता नगर । 34 मरेो कुरा सनु् ने
जन आिशिषत ्हुने छ । मरेा ढोकाहरूको चौकोसनरे तीक्षा गद उसले हरेक िदन मरेा ढोकाहरूमा हने छ । 35 िकनिक मलाई
भटे्ने जोसकैुले पिन जीवन पाउछँ, र उसले परम भकुो िनगाह पाउने छ । 36 तर असफल हुनलेे चािह ँ आफ्नै जीवनमा हािन
ल्याउछँ । मलाई घणृा गन सबलैे मतृ्यलुाई मे गछर् ।”
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1 ब ु ले आफ्नै घर बनाएको छ । त्यसले च ानबाट सातवटा खम्बा गाडकेो छ । 2 त्यसले आफ्ना पशहुरू मारेको छ

। त्यसले आफ्नो दाखम िमसाएको छ, र त्यसले आफ्नो टेबलु तयार पारेको छ । 3 त्यसले आफ्ना दासीहरूलाई बािहर
पठाएको छ । त्यो सहरको सबभैन्दा अग्लो टाकुराबाट िचच् च्याउँछ । 4 “िनब ुर् को हो ? त्यो यहाँ फक स ्।” त्यो समझ
नभएको िसत बोल्छ । 5 “आएर मरेो खाना खाओ, र मलैे िमसाएको दाखम िपओ । 6आफ्ना िनब ुर् चालहरू त्यागरे
बाँच । समझश को मागर्मा िहडँ । 7 िगल्ला गनलाई अनशुासनमा राख् नलेे द ु र्वहार पाउछँ, र दषु् ट लाई हप्काउनलेे
अपमान पाउछँ । 8 िगल्ला गनलाई नहप्का, न ता त्यसले तलँाई घणृा गन छ । ब ु मान ्मािनसलाई हप्का, र त्यसले तलँाई
मे गन छ । 9 ब ु मान ् लाई िनदशन द,े र त्यो अझै ब ु मान ् हुने छ । धम लाई िसका, र त्यो अझै िसपाल ु

हुने छ । 10 परम भकुो भय नै ब ु को सरुु हो, र परमपिव को ज्ञान नै समझश हो । 11 िकनिक म ारा तरेा िदनहरू धरैे
हुने छन,् र तरेो आय ु लामो हुने छ । 12 त ँ ब ु मान ् भइस ् भने त ँ आफ्नै लािग ब ु मान ् हुने छस ् । तैलँ े िगल्ला ग रस ् भने
त ैलँ े त्यो आफैिसत बोक् ने छस ् ।” 13 मखूर् स् ी अज्ञानी हुन्छे । त्यो अिशिक्षत हुन्छे र त्यसलाई केही थाहा हुदँनै । 14 त्यो
आफ्नो घरको ढोकामा, सहरका सबभैन्दा अग्ला ठाउँहरूमा बस्छे । 15 त्यसले सडकमा िहडँ्नहेरू, आफ्नो बाटोम िसधा
अगािड बढ्नहेरूलाई डाक्दै छे । 16 “कोही िनब ुर् छ भने त्यो यहाँ फक स,्” समझश नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छे ।
17 “चोरीको पानी िमठो हुन्छ, र गपु् तमा खाएको रोटी स्वािदष् ट हुन्छ ।” 18 तर त्यहाँ मरेकाहरू छन ्र त्यस स् ीले िनम्तो
िदएका पाहुनाहरू पातालको गिहराइमा छन ्भनी त्यसलाई थाहा छैन ।

10
1 सोलोमनको िहतोपदशे । ब ु मान ् छोरोले आफ्नो बबुालाई खसुी तलु्याउछँ, तर मखूर् छोरोले आफ्नी आमामा शोक
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ल्याउछँ । 2 दषु् टता ारा जम्मा ग रएको धन-सम्पि को कुनै मलू्य हुदँनै, तर ठक गनार्ले तपाईंलाई मतृ्यबुाट जोगाउँछ ।
3 परम भलुे धम को ाणलाई भोकै रहन िदनहुुन् न, तर उहाँले दषु् टको इच्छालाई िनराश तलु्याइिदनहुुन्छ । 4 अल्छे
हातले मािनसलाई ग रब बनाउछँ, तर प र मी मािनसको हातले धन-सम्पि आजर्न गछर् । 5 ब ु मान ्छोरोले ि ष्म ऋतमुा
फसल जोहो गछर्, तर कटनीको समयमा सतु् नले े अपमान ल्याउछँ । 6 परमशे् वरका उपहारहरू धम को िशरमा पछर्न,् तर
दषु् टहरूको मखु िहसंाले ढािकएको हुन्छ । 7धम लाई सम्झनहेरूलाई उसले खसुी तलु्याउछँ, तर दषु् टहरूको नामचािह ँ
सडरे जाने छ । 8 सवंदेनशील हुनहेरूले आज्ञालाई स्वीकार गछर्न,् तर बकबके मखूर् नष् ट हुने छ । 9 िनष् ठामा िहडँ्ने सरुक्षामा
िहडँ्छ, तर आफ्ना मागर्हरूलाई टेडो बनाउने प ाउमा पन छ । 10 षेपणू र् आखँा िझम्क्याउनलेे शोक िनम्त्याउँछ, तर बकबके
मखूर् फ्याँिकने छ । 11 धमार्त्माको मखु जीवनको पानीको फुहारा हो, तर दषु् टहरूको मखुमा िहसंा लकेुको हुन्छ । 12 घणृाले
न् िनम्त्याउँछ, तर मेले सबै कुकमर्लाई ढािकिदन्छ । 13 ब ु िववकेशील को ओठमा पाइन्छ, तर ल ीचािह ँ समझ

नभएको को लािग हो । 14 ब ु मान ्मािनसहरूले ज्ञान सञ्चय गछर्न,् तर मखूर्को मखुले िवनाशलाई निजक ल्याउछँ ।
15 धनी मािनसको सम्पि उसको िकल्लाबन्दी ग रएको सहर हो, तर ग रबहरूको ग रबी ितनीहरूको िवनाश हो । 16 धम
मािनसको ज्यालाले जीवनमा परु् याउछँ, तर दषु् टहरूको लाभले पापमा परु् याउछँ । 17 अनशुासनलाई प ाउनकेो लािग
जीवनको मागर् छ, तर सधुारलाई इन्कार गन कुबाटोमा लिगन्छ । 18 घणृालाई लकुाउने जोसकैुिसत छली िज ो हुन्छ, र
बदख्याइँ फैलाउनचेािह ँ मखूर् हो । 19 जहाँ धरैे कुरा ग रन्छ, त्यहाँ अपराधको कमी हुदँनै, तर आफूले बोल्ने कुरामा सतकर्
हुनचेािह ँ ब ु मानी हो । 20 धम को िज ो श ु चाँदी हो, तर दषु् टहरूको हृदयमा थोरै मलू्य हुन्छ । 21 धम को
ओठले धरैेलाई तपृ् त पाछर्, तर समझश को कमीको कारण मखूर्हरू मछर्न ्। 22 परम भकुा असल वरदानहरूले धन-सम्पि
ल्याउछँन,् र उहाँले त्यसमा दःुखकष् ट थप् नहुुन् न । 23 दषु् टता मखूर्ले खले्ने खले हो, तर ब ु समझश भएको मािनसको
लािग खसुी हो । 24 दषु् ट को डरले त्यसलाई उिछन् ने छ, तर धम को इच्छा परुा हुने छ । 25 दषु् टहरू िबितजाने
आधँीबहेरीझै ँ हुन,् र ितनीहरू रहदँनैन,् तर धमार्त्माचािह ँ सदा टिकरहने जग हो । 26 दाँतमा िसकार् र आखँामा धवुाँजस्तै अल्छे
आफूलाई पठाउनहेरूका िन म्त त्यस्तै हुन्छ । 27 परम भलुे भयले जीवनको आय ु लम्ब्याउछँ, तर दषु् टको आय ु छो टने छ ।
28धम मािनसहरूको आशा ितनीहरूको आनन्द हो, तर दषु् ट मािनसहरूको आय ुछो टने छ । 29 परम भकुो मागर्ले िनष् ठावान ्
मािनसहरूको रक्षा गछर्, तर दषु् टको लािग यो िवनाश हो । 30 धमार्त्मा किहल्यै उखे लने छैन, तर दषु् टचािह ँ पथृ्वी रहने छैन ।
31 धमार्त्माको मखुबाट ब ु को फल िनस्कन्छ, तर भड्काउने िज ो का टने छ । 32 धमार्त्माको ओठले स्वीकारयोग्य कुरा
जान्दछ, तर दषु् टको मखुले बाङ्गो टङ्गो कुरा मा जान्दछ ।
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1 बे ठक तराजलुाई परम भु घणृा गन ुर्हुन्छ, तर ठक तौलमा उहाँ आनन्द मनाउनहुुन्छ । 2 जब घमण्ड आउँछ, तब

अपमान आउँछ, तर िवन तािसत ब ु आउँछ । 3 सोझाहरूको िनष् ठाले ितनीहरूलाई अगवुाइ गछर्, तर िवश् वासघातीहरूका
टेडा मागर्हरूले ितनीहरूलाई नष् ट गछर्न ्। 4 ोधको िदनमा धन-सम्पि बकेामको हुन्छ, तर ठक गनार्ले मतृ्यबुाट जोगाउँछ
। 5 खोटरिहत को ठक आचरणले उसको मागर् िसधा बनाउछँ, तर दषु् टहरूको दषु् टताको कारण ितनीहरूको पतन
हुने छ । 6 परमशे् वरलाई खसुी पानहरूको ठक आचरणले ितनीहरूलाई सरुिक्षत राख्छन,् तर िवश् वासघातीहरू ितनीहरूकै
अिभलाषा ारा पासोमा पछर्न ् । 7 दषु् ट मािनस मदार् त्यसको आशा नष् ट हुन्छ, र त्यसको श मा भएको आशा िनरथर्क
हुन्छ । 8 धमार्त्मा सङ्कष् टबाट बचाइन्छ, र त्यसको साटो यो दषु् टमािथ आइपछर् । 9 ईश् वरहीन ले आफ्नो मखुले
त्यसको िछमकेीलाई नष् ट गछर्, तर धम मािनसहरू ज्ञान ारा सरुिक्षत हुन्छन ् । 10 धम मािनसहरूले उन् नित गदार् सहर नै
रमाउँछ, तर दषु् टहरू नष् ट हुदँा रमाहट हुन्छ । 11 परमशे् वरलाई खसुी पानहरूका असल उपहारहरू ारा सहर महान ् हुन्छ,
तर दषु् टहरूको मखु ारा सहर भताभङु्ग हुन्छ । 12 आफ्नो साथीलाई ितरस्कार गन मािनस बसेमझको हुन्छ, तर समझश
भएको मािनस चपु लागरे बस्छ । 13 चारैितर बदख्याइँ गद िहडँ्नलेे गोप्य कुराहरू कट गछर्, तर िवश् वासयोग्य ले
िवषयलाई लकुाएर राख्छ । 14 ब ु मान ् िनदशन नहुदँा दशेको पतन हुन्छ, तर धरैे परामशर्दाताहरूको कारण िवजय आउँछ
। 15 परदशेीको लािग ऋणको जमानी बस् नलेे िनश् चय नै हािन भोग् ने छ, तर त्यस िकिसमको ितज्ञामा जमानीलाई इन्कार
गन सरुिक्षत हुन्छ । 16 अनु ही स् ीले आदर पाउछेँ, तर िनदर्यी मािनसहरूले धन-सम्पि कमाउँछन ्। 17 दयाले ले
आफैमा लाभ ल्याउछँ, तर ु र ले आफैलाई चोट परु् याउछँ । 18 दषु् ट ले आफ्नो ज्याला पाउन झटु बोल्छ,
तर ठक कुरो छनले सत्यताको ज्याला कटनी गन छ । 19 ठक कुरो गन इमानदार िजउने छ, तर खराबीको िपछा
गनचािह ँ मन छ । 20 कु टल हृदय भएकाहरूलाई परम भलुे घणृा गन ुर्हुन्छ, तर खोटरिहत चाल भएकाहरूिसत उहाँ आनन्द
मनाउनहुुन्छ । 21 यो कुरो िन श् चत छ, िक दषु् ट दण्डिवना उम्कने छैन, तर धम मािनसहरूका सन्तानहरू सरुिक्षत रहने
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छन ् । 22 िववकेहीन सनु्दरी स् ी स ुगँरुको नाकमा सनुको नत्थजस्तै हो । 23 धम मािनसहरूका इच्छाले असल नितजामा
परु् याउछँ, तर दषु् ट मािनसहरूले केवल ोधको अपके्षा गनर् सक्छन ्। 24 जसले छछर्, त्यसले धरैे बटुल्ने छ । जसले िदनपुन
पिन समातरे राख्छ, त्यो द र तामा पछर् । 25 उदार को उन् नित हुने छ, र अरूलाई पानी िदने आफैले पानी पाउने
छ । 26 अन् न बचे्न इन्कार गन लाई मािनसहरूले सराप्छन,् तर यसलाई बचे्नकेो िशरमा असल उपहारहरूको मकुुट हुने
छ । 27 प र मसाथ भलाइको खोजी गनले स् नहेको पिन खोजी ग ररहकेो हुन्छ, तर खराबीको खोजी गनले त्यही पाउने छ ।
28 आफ्ना धन-सम्पि मािथ भरोसा गनहरूको पतन हुने छ, तर धम मािनसहरू पातझै ँ मौलाउने छन ्। 29 आफ्नै घरानामािथ
सङ्कष् ट ल्याउनकेो भाग बतास हुने छ, र मखूर्चािह ँ ब ु मान ्को नोकर हुने छ । 30 धमार्त्मा जीवनको रुखझै ँ हुने छ, तर
िहसंाले जीवन लन्छ । 31 धमार्त्माले आफ्नो ितफल पाउछँ भने दषु् ट र पापीले झन ्कित बढी पाउलान!्

12
1 अनशुासनलाई मे गनले ज्ञानलाई मे गदर्छ, तर सधुारलाई घणृा गनचािह ँ अबझु हो । 2 परम भलुे असल मािनसलाई

स् नहे दखेाउनहुुन्छ, तर दषु् ट योजनाहरू रच्ने मािनसलाई उहाँले दोषी ठहराउनहुुन्छ । 3 दषु् टता ारा मािनस स्थािपत हुन सक्दनै,
तर धम मािनसहरूलाई जरैदे ख उखले्न सिकँदनै । 4 च र वान ्पत् नी आफ्नो पितको मकुुट हो, तर लाज ल्याउने पत् नीचािह ँ
आफ्नो हड् डी सडाउने रोगजस्तै हो । 5 धम का योजनाहरू न्यायपणूर् हुन्छन,् तर दषु् टको सल्लाह छलपणूर् हुन्छ । 6 दषु् ट
मािनसका वचनहरू हत्या गन मौकाको तीक्षा गन पासो हुन,् तर धम हरूका वचनहरूले ितनीहरूलाई सरुिक्षत राख्छन ।् 7 दषु् ट
मािनसहरू फा लन्छन,् र ितनीहरू रहदँनैन,् तर धम मािनसहरूको घर खड रहने छ । 8 मािनसलाई त्यसको ब ु अनसुार
शसंा ग रन्छ, तर टेडो रोजाइ गनचािह ँ तचु्छ ठािनन्छ । 9 आफ्नो ितष् ठाबारे घमण्ड गरेर भोजन नहुनभुन्दा बरु नोकर भएर

महत्वहीन पदमा बस् न ु बसे हो । 10 धमार्त्माले आफ्नो पशकुा आवश्यकताहरूको वास्ता गछर्, तर दषु् टको दया पिन ु र हुन्छ
। 11 आफ्नो खतेबारी खनजोत गनले शस्त अन् न उब्जाउने छ, तर बकेामको कामको पिछ कुद् नचेािह ँ बसेमझको हुन्छ ।
12 दषु् टले खराब मािनसहरूले अरूबाट चोरेको वस्तकुो इच्छा गछर्, तर धम मािनसहरूको फल ितनीहरू आफैबाट आउँछ ।
13 दषु् ट त्यसकै खराब बोलीवचनबाट पासोमा पछर्, तर धम चािह ँ सङ्कष् टबाट उम्कन्छ । 14 जसरी आफ्नो
हातको कामले मािनसलाई इनाम िदन्छ, त्यसै गरी आफ्नै वचनको फलबाट ऊ असल थोकहरूले भ रन्छ । 15 मखूर्को बाटो
त्यसको आफ्नै द ृ ष् टमा ठक हुन्छ, तर ब ु मान ्मािनसले सरसल्लाह सनु्छ । 16 मखूर्ले आफ्नो रस तरुुन्तै दखेाउछँ, तर
अपमानलाई बवेास्ता गनचािह ँ िववकेी मािनस हो । 17 सत्य बोल्नलेे ठक कुरा बोल्छ, तर झटुो साक्षीले झटुो कुरा बोल्छ ।
18 असावधानसाथ बोल्नकेा वचनहरू तरवारको घोचाइझै ँ हुन्छन,् तर ब ु मान ्को बोलीले चङ्गाइ ल्याउछँ । 19 सत्य बोल्ने
ओठ सधैभँ र रिहरहन्छ, तर झटु बोल्ने िज ो केही क्षण मा टक्छ । 20 खराबी गन योजना बनाउनहेरूको हृदयमा छल
हुन्छ, तर शा न्तका परामशर्दाताहरूमा आनन्द आउँछ । 21 धमार्त्मामािथ कुनै हािन आइपदन, तर दषु् टचािह ँ क ठनाइहरूले
भ रएको हुन्छ । 22 परम भलुे झटु बोल्ने ओठलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, तर िवश् वासयोग्यसाथ िजउनहेरू उहाँका आनन्द हुन ् ।
23 िववकेशील मािनसले आफ्नो ज्ञान लकुाएर राख्छ, तर मखूर्हरूको हृदयले मखूर्ता कट गछर् । 24 प र मीको हातले
शासन गन छ, तर अल्छे मािनसलाई जबरजस्ती काम लगाइने छ । 25 मािनसको हृदयमा भएको िचन्ताले उसलाई कमजोर
तलु्याउछँ, तर असल वचनले उसलाई सन् न पाछर् । 26 धमार्त्मा उसको िम को लािग पथ- दशर्क हो, तर दषु् टहरूको चालले
ितनीहरूलाई बरा लिदन्छ । 27 अल्छे मािनसले आफ्नो िसकार फेला पादन, तर प र मी मािनसले बहुमलू्य सम्पि पाउने छ
। 28 ठक मागर्मा िहडँ्नहेरूले जीवन पाउने छ, र त्यस मागर्मा मतृ्य ु हुदँनै ।

13
1 ब ु मान ्छोरोले आफ्नो बबुाको अत सनु्छ, तर िगल्ला गनले हप्कीलाई सनु्दनै । 2 आफ्नो मखुको फलबाट मािनसले

असल थोकहरूको भोग गदर्छ, तर िवश् वासघाितको भोक िहसंाको लािग हुन्छ । 3 आफ्नो मखुको रखवाली गनले आफ्नो
जीवनको रक्षा गछर्, तर असावधान बोलीवचनले आफ्नै जीवन बबार्द गन छ । 4 अल्छे मािनसको भोकले लालस गछर्,
तर केही पाउदँनै, जब िक प र मी मािनसको भोक पणूर् रूपमा सन्तषु् ट हुने छ । 5 धमार्त्माले झटुलाई घणृा गछर्, तर दषु् टले
आफैलाई घिृणत तलु्याउछँ, र लज् जास्पद कुरो गछर् । 6 धािमर्कताले ती मािनसहरूको रक्षा गछर्, जो आफ्नो मागर्मा दोषरिहत
छन,् तर दषु् टताले पाप गनहरूलाई पल्टाइिदन्छ । 7 कोही मािनस धनी भएजस्तो गछर्, जब िक त्योसगँ केही हुदँनै, र कसलैे
चािह ँ आफूिसत भएको हरेक थोक िदन्छ, र पिन त्यो साँच् चै धनी हुन्छ । 8 धनी मािनसको जीवनको छुटकारा उसको सम्पि
हो, तर ग रब मािनसले धम्की सनु् नपुदन । 9 धमार्त्माको ब ी ब लरहन्छ, तर दषु् टको ब ी िनभाइने छ । 10 घमण्डले केवल
न् िनम्त्याउँछ, तर असल सल्लाह सनु् निेसत ब ु हुन्छ । 11 बइेमानीिसत कमाएको धनको मह व घट्दै जान्छ, तर आफ्नो
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हातले प र म गरेर कमाएको धन बढ्दै जान्छ । 12 आशालाई स्थिगत ग रदँा यसले हृदय िछया-िछया पाछर्, तर परुा भएको
तषृ्णा जीवनको रुख हो । 13 अत लाई तचु्छ ठान् नले े आफैमा िवनाश ल्याउछँ, तर आज्ञालाई आदर गनलाई इनाम िदइने छ ।
14 ब ु मान ्मािनसको िशक्षा जीवनको फुहारा हो, जसले तपाईंलाई मतृ्यकुा जालहरूबाट जोगाउँछ । 15 असल अन्तद ृर् ष् टले
स् नहे ाप् त गछर्, तर िवश् वासघाितको चाल किहल्यै टुङ्गोमा आउँदनै । 16समझदार मािनसले आफ्नो ज्ञानअनसुार हरेक िनणर्य
गछर्, तर मखूर्ले आफ्नो मखूर्ताको तमाशा दखेाउछँ । 17 दषु् ट दतू सङ्कष् टमा फस्छ, तर िवश् वासयोग्य दतूले िमलाप ल्याउछँ
। 18 अत लाई बवेास्ता गनले ग रबी र लाज पाउने छ, तर सधुारबाट िसक् ने जनमा आदर आउने छ । 19 परुा भएको इच्छा
भोकको लािग िमठो हुन्छ, तर मखूर्हरू आफ्नो दषु् टताबाट फकर् न मन पराउँदनैन ्। 20 ब ु मान ्मािनसहरूिसत िहडँ र ितमी पिन
ब ु मान ्हुने छौ, तर मखूर्हरूको सङ्गत गनले नोक्सानी भोग् ने छ । 21 िवपि ले पापीहरूलाई खदे् ने छ, तर धम मािनसले
भलाइको इनाम पाउने छ । 22 असल ले आफ्ना नाित-नाितनाहरूका िन म्त पतैकृ-सम्पि छाड्छ, तर पापीको सम्पि
धम को लािग सञ्चय ग रन्छ । 23 ग रब मािनसको नजोितएको खतेबारीले शस्तै अन् न उब्जाउला, तर अन्यायले
त्यसलाई खोसरे लजैान्छ । 24 आफ्नो छोरोलाई अनशुासनमा नराख् नलेे उसलाई घणृा गछर्, तर आफ्नो छोरोलाई मे गनले
उसलाई होिसयारीसाथ अत िदन्छ । 25 आफ्नो भोक तपृ् त नभएसम्म धमार्त्माले खान्छ, तर दषु् टको पटे सधै ँ भोकभोकै हुन्छ
।

14
1 ब ु मान ्स् ीले आफ्नो घर बनाउछेँ, तर मखूर् स् ीले आफ्नै हातले त्यो भत्काउँछे । 2सोझो भएर िहडँ्नलेे परम भकुो भय

मान्छ, तर आफ्ना चालहरूमा बइेमान ले उहाँलाई तचु्छ ठान्छ । 3 मखूर्को मखुबाट त्यसको मखूर्ताको हाँगा िनस्कन्छ,
तर ब ु मान ्को ओठले त्यसको रक्षा गछर् । 4 गाईवस्त ु नभएको ठाउँमा भकारी खाली हुन्छ, तर गोरुको बल ारा शस्त
फसलको कटनी हुन सक्छ । 5 िवश् वासयोग्य साक्षीले झटु बोल्दनै, तर झटुो साक्षीले झटुा कुराहरू िनकाल्छ । 6 िगल्ला
गनले ब ु को खोजी गछर्, तर पाउदँनै, जब िक समझदार लाई ज्ञान सिजलिैसत आउँछ । 7 मखूर् मािनसबाट टाढै बस,
िकनिक ितमीले त्यसको ओठमा ज्ञान पाउने छैनौ । 8 समझदार मािनसको ब ु उसको आफ्नै मागर् बझु्नको लािग हो, तर
मखूर्हरूको मखूर्ता छल हो । 9 दोषब ल चढाइँदा मखूर्हरूले िगल्ला गछर्न,् तर सोझाहरूका िबचमा स् नहे बाँडचुडँ ग रन्छ
। 10 हृदयले यसको आफ्नै ित ता जान्दछ, र कुनै पिन परदशेीले यसको आनन्द बाँडचुडँ गदन । 11 दषु् ट मािनसहरूको
घर नष् ट पा रने छ, तर धम मािनसहरूको पालमा फ लफा हुने छ । 12 कुनै बाटो मािनसलाई सोझोजस्तै लाग्ला, तर
अन्त्यमा त्यसले मतृ्यमुा परु् याउछँ । 13 हृदयमा हाँसो भए तापिन वदेना हुन सक्छ, र हषर्को अन्तचािह ँ शोकमा हुन सक्छ
। 14 िवश् वासयोग्य नभएको ले आफ्ना चालहरूको ितफल भोग् ने छ, तर असल ले आफ्नो इनाम पाउने छ ।
15 बवेकूफ मािनसले हरेक कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मािनसले आफ्ना चालहरूबारे िवचार गछर् । 16 ब ु मान ् मािनस
डराएर दषु् टताबाट टाढै बस्छ, तर मखूर्ले िनश् चयतासाथ चतेाउनीलाई खारेज ग रिदन्छ । 17 झ रसाउनलेे मखूर् कुराहरू
गछर्, र दषु् ट योजनाहरू रच्नलेाई घणृा ग रन्छ । 18 बसेमझ मािनसले मखूर्ता कमाउँछ, तर समझदार मािनसले ज्ञानको मकुुट
पिह रन्छ । 19 खराब मािनसहरू असल मािनसहरूका साम ु र दषु् ट मािनसहरू धमार्त्माका ढोकाहरूमा झकु् ने छन ्। 20 आफ्नै
िम हरूबाट समते ग रब मािनसलाई घणृा ग रन्छ, तर धनी मािनसका धरैे साथीहरू हुन्छन ् । 21 आफ्नो िछमकेीलाई हलेा
गनले पाप ग ररहकेो हुन्छ, तर ग रबलाई स् नहे दखेाउने आिशिषत ्हुन्छ । 22 के खराब य ु रच्नहेरू बरा लदँनैन ्र ? तर
असल गन योजना बनाउनहेरूले करारको िवश् वसनीयता र भरोसा ाप् त गन छन ् । 23 सबै कडा प र मले लाभ ल्याउछँ,
तर कुरा मा गनार्ले ग रबीमा परु् याउछँ । 24 ब ु मान ्मािनसहरूको मकुुट ितनीहरूको सम्पि हो, तर मखूर्हरूको मखूर्ताले
ितनीहरूमा झन ्बढी मखूर्ता ल्याउछँ । 25 िवश् वासयोग्य साक्षीले जीवन बचाउछँ, तर झटुो साक्षीले झटुा कुराहरू ओकल्छ ।
26 परम भकुो भय मान् निेसत बढी िनश् चयता हुन्छ । त्यस मािनसको छोराछोरीका िन म्त यो सरुक्षाको एउटा ब लयो स्थानझै ँ
हुने छ । 27 परम भकुो भय जीवनको फुहारा हो, जस ारा मािनस मतृ्यकुा जालहरूबाट उम्कन्छ । 28 राजाको मिहमा ितनका
धरैे मािनसहरूको सङ्ख्यामा पाइन्छ, तर मािनसहरूिवना राजकुमार नष् ट हुन्छ । 29 धयैर्वान ् मािनसिसत ठुलो समझश
हुन्छ, तर गरम िमजासको मािनसले मखूर्तालाई उचाल्छ । 30शान्त हृदय शरीरको लािग जीवन हो, तर ईष्यार्ले हड् डीहरूलाई
सडाउछँ । 31 ग रबलाई िथचोिमचो गनले आफ्नो स ृ ष् टकतार्लाई सराप्छ, तर खाँचोमा परेकाहरूलाई स् नहे दखेाउनलेे उहाँको
आदर गछर् । 32 आफ्ना खराब कामहरू ारा दषु् ट मािनस तल खसा लन्छ, तर धमार्त्माले मतृ्यमुा समते आ य पाउछँ ।
33 ब ु ले िववकेीको हृदयमा बास गछर्, र मखूर्हरूका िबचमा समते त्यसले आफूलाई िचनाउछँ । 34 धािमर्कताले दशेलाई
उचाल्छ, तर पाप कुनै पिन मािनसको लािग अपमानको कुरो हो । 35 समझदारिसत काम गन नोकरमािथ राजाको स् नहे हुन्छ,
तर लाजमद त रकाले काम गनमािथ ितनको रस पछर् ।
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15
1 िवन जवाफले ोधलाई हटाउछँ, तर कठोर वचनले रस उठाउँछ । 2 ब ु मान ्मािनसहरूको िज ोले ज्ञानको ता रफ

गछर्, तर मखूर्हरूको मखुले मखूर्ता खन्याउछँ । 3 परम भकुो द ृ ष् ट जताततै छ । उहाँले दषु् ट र असलमािथ नजर लगाउनहुुन्छ ।
4 िनको पान िज ो जीवनको रुख हो, तर छलपणूर् िज ोले आत्मालाई चोट परु् याउछँ । 5 मखूर्ले आफ्नो बबुाको अत लाई हलेा
गछर्, तर सधुारबाट िसक् नचेािह ँ िववकेशील हो । 6धमार्त्माको घरमा ठुलो खजाना हुन्छ, तर दषु् ट मािनसको कमाइले त्यसलाई
कष् ट िदन्छ । 7 ब ु मान ्मािनसहरूको ओठले चारैितर ज्ञान फैलाउछँ, तर मखूर्हरूको हृदय त्यस्तो हुदँनै । 8 परम भलुे दषु् ट
मािनसहरूको ब लदानलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, तर धम मािनसहरूको ाथर्ना उहाँको आनन्द हो । 9 परम भलुे दषु् ट मािनसहरूको
मागर्लाई घणृा गन ुर्हुन्छ, तर ठक कुराको पिछ लाग् नलेाई उहाँले मे गन ुर्हुन्छ । 10 कठोर अनशुासनले आफ्नो बाटो त्याग् नकेो
तीक्षा गछर्, र सधुारलाई घणृा गनचािह ँ मन छ । 11 पाताल र िवनाश परम भकुो साम ु खलुा छन ्भने मािनसको हृदय झन ्

कित खलुा होला ? 12 िगल्ला गन सधुारदे ख अ सन् न हुन्छ । त्यो ब ु मान ्कहाँ जाँदनै । 13 आन न्दत हृदयले महुारलाई
हिँसलो बनाउछँ, तर हृदयको िपरले आत्मालाई चोट परु् याउछँ । 14 िववशेकशीलहरूको हृदयले ज्ञानको खोजी गछर्, तर
मखूर्हरूको मखुले मखूर्ता नै रुचाउछँ । 15 िथचोिमचोमा परेकाहरूका सबै िदन दःुखद हुन्छन,् तर आन न्दत हृदयको सखुको
अन्त्य हुदँनै । 16 मको साथ धरैे धन-सम्पि हुनभुन्दा बरु परम भकुो भयको साथ थोरै हुन ु उ म हो । 17घणृा भएको ठाउँमा
पषु् टाइएको बाछो खानभुन्दा बरु मे भएको ठाउँमा सागसब्जी खान ु उ म हो । 18 रसाएको मािनसले तकर् -िवतकर् गछर्, तर
रसाउनमा िधमा ले झगडालाई शान्त पाछर् । 19अल्छेको बाटो काँढाको छेकबार भएको ठाउँझै ँ हुन्छ, तर धम को बाटो

िनिमर्त लोकमागर् हो । 20 ब ु मान ्छोरोले आफ्नो बबुालाई आनन्द िदन्छ, तर मखूर् ले आफ्नी आमालाई तचु्छ ठान्छ ।
21 मखूर्ताले बसेमझको मािनसलाई आनन्द िदन्छ, तर समझश भएको मािनस िसधा बाटोमा िहडँ्छ । 22 सरसल्लाह नहुदँा
योजनाहरू गलत हुन्छन,् तर धरैे परामशर्दाताहरू ारा ितनीहरू सफल हुन्छन ।् 23उिचत जवाफ िददँा मािनसले आनन्द पाउछँ ।
ठक समयमा बो लएको वचन कित असल हुन्छ! 24 जीवनको मागर्ले िववकेशील मािनसहरूलाई उभँोितर लजैान्छ । यसले

ितनीहरूलाई उधँो पातालितर जानदे ख फकार्उँछ । 25 परम भलुे अहङ्कारीको घर भत्काइिदनहुुन्छ, तर िवधवाको सम्पि को
रक्षा गन ुर्हुन्छ । 26 परम भलुे दषु् ट मािनसहरूको िवचारलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, तर दयाका वचनहरू शु हुन्छन ्। 27 चोरी गनले
आफ्नो प रवारमा सङ्कष् ट ल्याउछँ, तर घसुलाई घणृा गनचािह ँ बाँच्ने छ । 28 जवाफ िदनअुिग धमार्त्माको हृदयले मनन
गछर्, तर दषु् ट मािनसको मखुले आफ्नो सबै खराबी ओकल्छ । 29 दषु् ट मािनसहरूबाट परम भु िनकै टाढा हुनहुुन्छ, तर उहाँले
धम मािनसहरूको ाथर्ना सनु् नहुुन्छ । 30 आखँाको ज्योितले हृदयमा आनन्द ल्याउछँ, र शभु खबर शरीरको लािग स्वास्थ्य
हो । 31 कसरी िजउने भनी कसलैे ितमीलाई सधुार गदार् ितमीले ध्यान िदयौ भने ितमी ब ु मान ् मािनसहरूका िबचमा रहने
छौ । 32 अनशुासनलाई इन्कार गनले आफैलाई तचु्छ ठान्छ, तर सधुारलाई ध्यान िदनलेे समझश पाउछँ । 33 परम भकुो
भयले ब ु िसकाउँछ, र आदरअिग िवन ता आउँछ ।

16
1 हृदयका योजनाहरू मािनसका हुन,् तर िज ोको जवाफ परम भबुाट नै आउँछ । 2 मािनसका सबै मागर् उसको आफ्नै

द ृ ष् टमा श ु छन,् तर परम भलुे अिभ ायहरू जोख् नहुुन्छ । 3आफ्ना कामहरू परम भमुा समु्प, र ित ा योजनाहरू सफल हुने
छन ्। 4 परम भलुे हरेक थोक यसको आफ्नो उ शे्यको लािग बनाउनभुएको छ । उहाँले दषु् टहरूलाई समते िवनाशको िदनको
लािग राख् नभुएको छ । 5अहङ्कारी हृदय भएको हरेकलाई परम भु घणृा गन ुर्हुन्छ, तर यो िन श् चत छ, िक ितनीहरू दण्डिवना
उम्कने छैनन ्। 6करारको िवश् वसिनयता र भरोसा ारा अधमर्को ाय श् च हुन्छ, र परम भकुो भय ारा मािनसहरू खराबीबाट
तकर् ने छन ्। 7 जब मािनसका मागर्हरूले परम भलुाई खसुी पाछर्न,् तब उहाँले त्यसका श हुरूलाई पिन त्यसिसत िमलापमा
राख् नहुुने छ । 8 अन्यायिसत कमाएको धरैे धन-सम्पि भन्दा बरु ठकिसत कमाएको थोरै नै उ म हुन्छ । 9 मािनसले आफ्नो
हृदयमा योजना बनु्छ, तर परम भलुे नै त्यसका कदमहरू िनधार्रण गन ुर्हुन्छ । 10 राजाको ओठमा अन्तज्ञार्नय ु िनणर्यहरू
हुन्छन ् । ितनको मखुले न्यायलाई धोका िदनहुुदँनै । 11 इमानदार तराजु परम भबुाट आउँछ । थलैीमा भएका सबै ढक
उहाँका काम हुन ्। 12 राजाले दषु् ट कामहरू गदार् त्यसलाई तचु्छ ठािननपुछर्, िकनिक ठक गरेर नै िसहंासन स्थािपत हुन्छ
। 13 ठक बोल्ने ओठमा राजा आन न्दत हुन्छ, र सत्य बोल्ने लाई ितनी मे गछर्न ् । 14 राजाको ोध मतृ्यकुो दतू
हो, तर ब ु मान ्मािनसले ितनको रसलाई शान्त पान कोिसस गछर् । 15 राजाको महुारको ज्योितमा जीवन हुन्छ, र ितनको
िनगाह वसन्त ऋतमुा झरी ल्याउने बादलजस्तै हो । 16 सनुभन्दा ब ु ाप् त गन ुर् र चाँदीभन्दा समझश ाप् त गन ुर् उ म हुन्छ
। 17 धम मािनसहरूको लोकमागर् खराबीबाट अलग रहन्छ । आफ्नो जीवनको रक्षा गनले आफ्नो मागर्को रखवाली गछर्
। 18 िवनाशअिग घमण्ड आउँछ, र पतनअिग हठी आत्मा आउँछ । 19 घमण्डी मािनसहरूलाई लटुको माल बाँड्नभुन्दा बरु
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ग रब मािनसहरूका िबचमा िवन हुन ु उ म हुन्छ । 20 िसकाइएको िशक्षामा मनन गनले असल कुरो पाउने छ, र परम भमुािथ
भरोसा गनहरू आिशिषत ्हुने छन ्। 21 हृदयमा ब ु मान ्हुनलेाई िववकेशील भिनन्छ, र िमठा बोलीवचनले िसकाउने क्षमताको
िवकास गछर् । 22 समझश भएको को लािग त्यो जीवनको फुहारा हो, तर मखूर्हरूको अत नै ितनीहरूको मखूर्ता
हो । 23 ब ु मान ् को हृदयले उसको मखुलाई अन्तद ृर् ष् ट दान गछर्, र उसको ओठमा िवश् वसनीयता थप्छ । 24 िमठा
वचनहरू महका चाकाजस्ता हुन,् जनु ाणको लािग िमठो हुन्छ, र हड् डीहरूका लािग चङ्गाइ हुन्छ । 25 कुनै बाटो मािनसलाई
िसधाजस्तो लाग्ला, तर अन्त्यमा त्यसले मतृ्यमुा परु् याउछँ । 26 प र मीको पटेले नै त्यसलाई काम गनर् लगाउँछ । त्यसको
भोकले त्यसलाई अिभ े रत गछर् । 27 बकेम्मा मािनसले खराबीको खाल्डो खन्छ, र त्यसको बोलीवचन पोल्ने आगोझै ँ हुन्छ
। 28 टेडो मािनसले न् िनम्त्याउँछ, र कुरा काट्नाले घिनष् ठ िम हरूमा पिन फाटो आउँछ । 29 िहसंा गन मािनसले आफ्नो
िछमकेीलाई झटु बोल्छ, र त्यसलाई बे ठक मागर्मा लजैान्छ । 30 षेपणू र् आखँा िझम्क्याउनलेे टेडो ष न् रिचरहकेो हुन्छ
। आफ्नो ओठ लबे् र् याउनलेे खराबी ल्याउछँ । 31 फुलकेो कपाल शोभाको मकुुट हो । ठक त रकाले िजएर यसलाई ाप् त
गनर् सिकन्छ । 32 यो ा हुनभुन्दा बरु रसाउनमा िधमा हुन ु उ म हुन्छ, र आफ्नो आत्मालाई िनयन् ण गनचािह ँ सहरमािथ
िवजयी हािसल गनभन्दा ब लयो हुन्छ । 33 सप्कोमा िच ा त हा लन्छ, तर िनणर्यचािह ँ परम भबुाट नै आउँछ ।

17
1कलहले भ रएको घरमा भोज खानभुन्दा शा न्तसाथ रोटीको सकु्खा टु ा खान ु उ म हो । 2 ब ु मान ्नोकरले लाजमद

गरी काम गन छोरोमािथ शासन जमाउछँ, र दाजभुाइ सरह नै पतैकृ-सम्पि पाउने छ । 3 चाँदी पगाल्न भाँडो र सनु खानर्
आरन हुन्छ, तर परम भलुे नै हृदय जाँच गन ुर्हुन्छ । 4खराब काम गनले दषु् टको ओठमा ध्यान िदन्छ । झटु बोल्नलेे िवनाशक
िज ोमा कान लगाउछँ । 5 ग रबलाई िगल्ला गनले आफ्नो स ृ ष् टकतार्को अपमान गछर्, र अकार्को िवपि मा रमाउनचेािह ँ
दण्डिवना उम्कने छैन । 6 नाित-नाितनाहरू पाकाहरूका मकुुट हुन,् र बबुाआमाले ितनीहरूमा आदर ल्याउछँन ् । 7 िसपाल ु
बोलीवचन मखूर्लाई सहुाउदँनै । शासकको लािग झटु बोल्ने ओठ झन कित असहुाउदँो हुन्छ! 8घसु िदनकेो लािग यो टुनाजस्तै
हो । त्यो जहाँ गए तापिन सफल हुन्छ । 9 िच दखुाइलाई बवेास्ता गनले मेको खोजी गछर्, तर िवषयलाई दोहोर् याउनलेे
घिनष् ठ िम हरूमा फाटो ल्याउछँ । 10 मखूर्लाई सय कोरार् हार गन ुर्भन्दा बरु समझश भएको लाई एउटा हप्की
काफी हुन्छ । 11 दषु् ट ले केवल िव ोहको खोजी गदर्छ । त्यसलैे त्यसको िवरु मा ु र दतू पठाइन्छ । 12 मखूर्लाई
त्यसको मखूर्तामा भटे्नभुन्दा बरु बच् चा खोिसएको भालिुसत भटे गन ुर् उ म हुन्छ । 13 जसले भलाइको साटो खराबी गछर्,
खराबीले त्यसको घर किहल्यै छोड्ने छैन । 14 न् को सरुुआत सवर् पानी फैलनजुस्तै हो । त्यसलैे िववाद चिकर् नअुिग नै
त्यहाँबाट िहिँडहाल । 15 दषु् ट मािनसलाई िनद ष ठहराउने र धम मािनसलाई दण्ड िदने दवु ै नै परम भकुो
लािग घिृणत छन ् । 16 ब ु को िवषयमा िसक् न मखूर्ले िकन पसैा ितन जब िक त्योिसत यसलाई िसक् ने कुनै क्षमता नै छैन
? 17 िम ले हर समय मे ग ररहन्छ, र दाजभुाइचािह ँ कष् टको समयको लािग जन्मकेा हुन्छन ् । 18 बसेमझको मािनसले
वाचा बाँध्च, र आफ्नो िछमकेीको ऋण ित िजम्मवेार बन्छ । 19 न् लाई मे गनले पापलाई मे गछर् । आफ्नो ढोकाको
सङ्घार अित अग्लो बनाउनलेे हड् डी भचँाउने छ । 20 कु टल हृदय भएको मािनसले कुनै असल कुरो पाउदँनै । छली िज ो
भएको मािनस िवपि मा पछर् । 21 जो मखूर्को बबुाआमा, ितनीहरूले आफैमा शोक ल्याउछँन,् र मखूर्को बबुामा कुनै आनन्द
हुदँनै । 22 आन न्दत हृदय असल औषधी हो, तर टुटेको हृदयले हड् डीहरूलाई सकुाउँछ । 23 न्यायको मागर्लाई बङ्ग्याउन
दषु् ट मािनसले गपु् त घसुलाई स्वीकार गछर् । 24 समझश भएको ले ब ु ितर आफ्नो मन लगाउछँ, तर मखूर्को आखँा
पथृ्वीको कुनाकुनामा पगु्छ । 25 मखूर् छोरो आफ्नो बबुाको लािग शोक हो, र त्यसलाई जन्माउने आमाको लािग ित ता हो
। 26 धमार्त्मालाई दण्ड िदन ु किहल्यै असल हुदँनै, न त िनष् ठा भएका कुलीन मािनसहरूलाई कोरार् लगाउन ु असल हुन्छ
। 27 ज्ञान भएको ले थोरै वचन बोल्दछ, र समझश भएको चािह ँ ठन्डा िमजासको हुन्छ । 28 चपु लागमेा
मखूर्लाई पिन ब ु मान ्ठािनन्छ । त्यसले आफ्नो मखु बन्द गदार् त्यसलाई िववकेी मािनन्छ ।

18
1 आफैलाई अलग गन मािनसले आफ्नै इच्छाको खोजी गछर्, र त्यसले सबै पक् का न्यायको िवरोध गछर् । 2 मखूर्लाई

समझश मा कुनै रमाहट हुदँनै, तर त्यसको हृदयमा भएको कुरो कट गनर् पाए त्यो सन् न हुन्छ । 3 दषु् ट मािनस आउँदा
त्योिसतै हलेा, लाज र िनन्दा पिन आउँछन ्। 4 मािनसको मखुका वचनहरू गिहरो पानी हुन ्। ब ु को फुहारा बिगरहने खोला
हो । 5 दषु् ट मािनसको पक्ष लन ु रा ो होइन, न त धम मािनसको न्यायलाई इन्कार गन ुर् रा ो हो । 6 मखूर्को ओठले आफैमािथ
कलह ल्याउछँ, र त्यसको मखुले िपटाइ िनम्त्याउँछ । 7 मखूर्को मखु त्यसको िवनाश हो, र त्यसले आफ्नै ओठले आफैलाई
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पासोमा पाछर् । 8 कुरौटेका वचनहरू स्वािदष् ट गाँसझै ँ हुन्छन,् र ती शरीरका िभ ी भागसम्म पगु्छन ्। 9 आफ्नो काम गराइमा
मन्द हुने सवर्नाश गनको भाइजस्तै हो । 10 परम भकुो नाम एउटा ब लयो धरहरा हो । धमार्त्मा त्यहाँ दौडरे जान्छ र
सरुिक्षत हुन्छ । 11 धनीको सम्पि त्यसको िकल्लाबन्दी ग रएको सहर हो, र त्यसको कल्पनामा यो अग्लो पखार्लझै ँ हुन्छ ।
12 आफ्नो पतनअिग मािनसको हृदयमा घमण्ड आउँछ, तर आदरअिग िवन ता आउँछ । 13 सनु् नअिग जवाफ िदनकेो लािग
त्यो त्यसको मखूर्ता र लाज हो । 14 मािनसको आत्मा िबरामी अवस्थामा बाँच्ने छ, तर टुटेको आत्माको पीडालाई कसले
सहन सक्छ र ? 15 िववकेीको हृदयले ज्ञान ाप् त गछर्, र ब ु मान ्को कानले यसको खोजी गरेर भे ाउछँ । 16 मािनसको
उपहारले बाटो खोली उसलाई मह वपणूर् मािनसको साम ु ल्याउन सक्छ । 17 ित न्दी अगािड बढरे श् नहरू नतसेार्एसम्म
आफ्नो म ु ाको पक्षमा वकालत गन पिहलो नै ठक दे खन्छ । 18 िच ा हाल्नाले वादिववादलाई िमलाउँछ, र ब लया
ित न् ीहरूलाई अलग गराउँछ । 19 ब लयो सहरमािथ िजत हािसल गन ुर्भन्दा बरु चोट लागकेो भाइलाई िजत् न क ठन हुन्छ,

र झगडा गन ुर्चािह ँ िकल्लाका बारहरूझै ँ हो । 20 आफ्नो मखुको फलले त्यसको पटे भ रएको हुन्छ । त्यसको ओठको
फसलले त्यो सन्तषु् ट हुन्छ । 21 मतृ्य ु र जीवन िज ो ारा िनय न् त हुन्छ, र िज ोलाई मे गनहरूले यसको फल खाने छन ्
। 22 पत् नी पाउनलेे असल कुरा पाउछँ, र परम भबुाट िनगाह ाप् त गछर् । 23 ग रब मािनसले कृपाको लािग िबन्ती गछर्, तर
धनी मािनसले हतारमा जवाफ िदन्छ । 24 धरैे साथीहरू भएको दाबी गन मािनस ितनीहरू ारा नै िवनाशमा लिगन्छ, तर कुनै
िम चािह ँ भाइभन्दा पिन निजक रहन्छ ।

19
1 बोलीवचनमा कु टल भई मखूर् हुनभुन्दा आफ्नो सत्यिनष् ठामा िहडँ्ने ग रब मािनस उ म हो । 2 ज्ञानिवनाको इच्छा रा ो

हुदँनै, र हतार गनले बाटो िबराउँछ । 3 मान्छेको मखूर्ताले त्यसको जीवन बबार्द पाछर्, र त्यसको हृदय परम भकुो िवरु मा
ोिधत हुन्छ । 4 धनले धरैे िम हरू बनाउछँ, तर ग रब मािनसचािह ँ आफ्ना िम हरूबाट त्यािगन्छ । 5 झटुो साक्षी दण्डिवना

उम्कने छैन, र झटुो कुरो बोल्ने फुत्कने छैन । 6 धरैेले उदार मािनसबाट िनगाहको लािग िब न्त गन छन,् र हरेक
उपहार िदनकेो िम बन्छ । 7 ग रब मािनसका सबै दाजभुाइले त्यसलाई घणृा गछर्न ्भन,े त्यसका टाढा जाने िम हरूले त झन ्
कित धरैे त्यसलाई त्याग्लान!् त्यसले ितनीहरूलाई बोलाउँछन,् तर ितनीहरू गइसकेका हुन्छन ्। 8 ब ु ाप् त गनले आफ्नो
जीवनलाई मे गछर् । समझश लाई जोगाउनलेे जे असल छ, त्यो पाउने छ । 9 झटुो साक्षी दण्डिवना उम्कने छैन, तर झटुो
कुरो बोल्नचेािह ँ नष् ट हुने छ । 10 मखूर्लाई भोग-िवलासमा िजउन ु सहुाउदँनै भने कमाराले राजकुमारहरूमािथ शासन चलाउन ु
झन ्कित नरा ो हो! 11 िववकेले मािनसलाई रसाउन िधमा बनाउछँ, र िच दखुाइलाई बवेास्ता गन ुर् त्यसको मिहमा हो ।
12 राजाको ोध जवान िसहंको गजर्नजस्तै हुन्छ, तर ितनको िनगाह घाँसमािथको शीतजस्तै हुन्छ । 13 मखूर् छोरो त्यसको
बबुाको लािग िवनाश हो, र झगडा गन पत् नीचािह ँ िनत्य प ररहने तपतपे झरीजस्तै हो । 14 घर र धन-सम्पि बबुाआमाबाट
आएका हुन्छन,् तर िववकेी पत् नीचािह ँ परम भबुाट आउँछ । 15 अल्छीपनले मािनसलाई घोर िन ामा परु् याउछँ, र काम
गनर् अिनच्छुकचािह ँ भोकभोकै हुने छ । 16 आज्ञा पालन गनले त्यसको जीवनको रखवाली गछर्, तर आफ्ना मागर्हरूबारे
नसोच्नचेािह ँ मन छ । 17 ग रब ित दयाल ु हुनलेे परम भलुाई सापट िदन्छ, र उहाँले त्यसले गरेको कामको ितफल िदनहुुने
छ । 18 आशा बाँकी छदँै आफ्नो छोरोलाई अनशुासनमा राख, र त्यसलाई मतृ्यणु्ड िदने इच्छा नबना । 19 गरम िमजास
भएको मािनसले ज रवाना ितनपछर् । त्यसलाई छुटकारा िदइस ्भने त ैलँ े दो ो पटक त्यसै गन ुर्पन हुन्छ । 20 सरसल्लाह सनु ्
र अत लाई स्वीकार गर,् तािक तरेो जीवनको अन्त्यसम्ममा त ँ ब ु मान ्बन् न सक्छस ्। 21 मािनसको हृदयमा धरैे योजनाहरू
हुन्छन,् तर परम भकुो उ शे्य नै स्थर रहने छ । 22 मािनसले भ को चाह गछर्, र झटुो बोल्नभेन्दा त ग रब मािनस उ म
हो । 23 परम भु ितको आदरले मािनसहरूलाई जीवनमा डोर् याउँछ । यो हुने कुनै पिन सन्तषु् ट हुने छ, र त्यसलाई
नोक्सानीले छुदँनै । 24अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ, र त्यसलाई आफ्नो मखुसम्म पिन ल्याउदँनै । 25 िगल्ला गनलाई
िहकार्, र िनब ुर् मािनस िववकेी बन् ने छ । समझदार मािनसलाई अनशुासनमा राख,् र त्यसले ज्ञान ाप् त गन छ । 26 आफ्नो
बबुालाई लटु्ने र आफ्नी आमालाई लखटे्ने छोरोले लाज र बइेज् जत ल्याउछँ । 27 हे मरेो छोरो, तैलँ े अत सनु् न छािडस ्भने
त ँ ज्ञानका वचनहरूबाट बहिकने छस ्। 28 ष् ट साक्षीले न्यायको खल्ली उडाउँछ, र दषु् टको मखुले अधमर्लाई िन लिदन्छ
। 29 िगल्ला गनहरूका लािग दण्डाज्ञा र मखूर्हरूको िप ठउँको लािग कोरार् तयार छ ।

20
1 दाखम खल्ली उडाउने कुरो हो र मिदराचािह ँकिचङ्गाल मच् चाउने कुरो हो । मिदरा ारा बहकाइने कोही पिन ब ु मान ्

हुदँनै । 2 राजाको डर गिजर्रहकेो जवान िसहंको डरजस्तै हुन्छ । ितनलाई रस उठाउनलेे आफ्नो जीवन गमुाउछँ । 3 न् लाई
हटाउन ु हरेकको लािग आदर हो, तर हरेक मखूर्चािह ँ तकर् -िवतकर् मा फस्छ । 4अल्छेले शरद ऋ्तमुा जोत्दनै । त्यसले कटनीको
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बलेा फसल खोज्छ, तर केहीँ पाउने छैन । 5 मानवीय हृदयमा भएको उ शे्य गिहरो पानीजस्तै हो, तर समझश भएको
मािनसले यसलाई बािहर िनकाल्ने छ । 6 धरेैले आफू भ भएको घोषणा गछर्न,् तर कसले िवश् वासयोग्य जन पाउन सक्छ
? 7 धमार्त्मा आफ्नो सत्यिनष् ठामा चल्छ, र त्यसलाई प ाउने त्यसका छोराहरू आिशिषत ्हुने छन ्। 8 न्यायको काम गद
िसहंासनमा बस् ने राजाले आफ्नो साम ु भएका सबै खराबी आफ्नै आखँाले केलाउछँन ्। 9 कसले भन् न सक्छ, “मलैे मरेो हृदय
शु राखकेो छु । म मरेो पापबाट सफा छु ?” 10 निमल्ने नापहरू असमान ढकहरू दवुलैाई परम भु घणृा गन ुर्हुन्छ । 11 एउटा
बालकलाई पिन त्यसका गितिविधहरूबाट त्यसको आचरण शु र सोझो छ िक छैन भनरे िचिनन्छ । 12 सनु् ने कान र दखे् ने
आखँा दवुलैाई परम भलुे बनाउनभुयो । 13 िन ालाई मे नगर,् न ता त ँ द र हुने छस ्। तरेा आखँा खोल,् र तिँसत खानलाई
शस्त हुने छ । 14 “यो खराब छ, यो खराब छ,” ाहकले भन्छ, तर पर पगुपेिछ त्यसले घमण्ड गछर् । 15 सनु छ, र
शस्त महङ्गा मिणहरू छन,् तर ज्ञानको ओठ बहुमलू्य रत् न हो । 16 परदशेीको जमानी बस् नकेो खास्टो पिन खोस् न,ू र त्यसले

अनिैतक स् ीको लािग यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख् न ू । 17 छल ारा ाप् त रोटीको स्वाद िमठो होला, तर पिछ त्यसको
मखुभ र रोडा हालसेरह हुन्छ । 18 सरसल्लाह ारा योजनाहरू स्थािपत हुन्छन,् र ब ु मान ् मागर्-दशर्न ारा मा तैलँ े लडाइँ
लड ् । 19 कुरौटेले गपु् त कुराहरू बािहर ल्याउछँ । त्यसलैे धरैे कुरा गन मािनसहरूिसत सङ्गत नगर ्। 20 कसलैे आफ्नो बबुा
वा आफ्नी आमालाई सराप्यो भने िनस्प अन्धकारमा त्यसो ब ी िनभाइने छ । 21 सरुुमा झ ै ाप् त गरेको पतैकृ-सम्पि ले
अन्त्यमा थोरै भलाइ गन छ । 22 यसो नभन,् “म यस खराबीको बदला लने छु ।” परम भकुो तीक्षा गर,् र उहाँले तलँाई
छुटकारा िदनहुुने छ । 23 परम भलुे असमान ढकहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, र बइेमान तराजहुरू ठक होइनन ्। 24 मािनसका
कदमहरू परम भु ारा िनदिशत हुन्छन ्भने तब त्यसले कसरी आफ्नो मागर् बझु्न सक्ला त ? 25 “यो कुरो पिव छ,” भनी
हतारमा भन् ने र भाकल ग रसकेपिछ मा त्यसको बारेमा सोच्न ु मािनसको लािग पासो हुन्छ । 26 ब ु मान ्राजाले दषु् टहरूलाई
पन्साउछँन,् र ितनले अन् न चटु्ने चक् काले ितनीहरूलाई हार गछर्न ्। 27मािनसको आत्मा परम भकुो ब ी हो जसले त्यसका
िभ ी भागहरूको खोजी गछर् । 28करारको िवश् वसनीयता र भरोसाले राजालाई जोगाउँछ । मे ारा नै ितनको िसहंासन सरुिक्षत
हुन्छ । 29 यवुाहरूको मिहमा ितनीहरूको श हो, र पाकाहरूको शोभा ितनीहरूको फुलकेो कपाल हो । 30 चोट लगाउने
मकु् काले खराबीलाई साफ गछर्, र िपटाइले िभ ी भागहरूलाई श ु पाछर् ।

21
1 राजाको हृदय परम भकुो हातमा भएको खोलाजस्तो हो । उहाँलाई खसुी लागअेनसुार उहाँले त्यसलाई फकार्उनहुुन्छ ।

2 हरेक मािनसको बाटो त्यसको आफ्नै द ृ ष् टमा ठक छ, तर परम भलुे नै हृदयको जाँच गन ुर्हुन्छ । 3 ब लदानभन्दा जे ठक
र न्यायसङ्गत छ, त्यही गन ुर् परम भकुो लािग बढी हणयोग्य हुन्छ । 4अहङ्कारी आखँा, घमण्डी हृदय र दषु् टको ब ी पाप
हुन ्। 5 प र मीका योजनाहरूले केवल उन् नितितर लजैान्छन,् तर हतार काम गनचािह ँ केवल द र तामा पगु्छ । 6 झटु बोलरे
सम्पि आजर्न गन ुर् उिडजाने बाफ र मान पासोजस्तै हो । 7 दषु् टहरूको िहसंाले ितनीहरूलाई तानरे लजैान्छ, िकनिक ठक
काम गनर् ितनीहरू इन्कार गछर्न ् । 8 दोषी मािनसको बाटो टेडो हुन्छ, तर िनद षले ठक काम गछर् । 9 झगडाल ु पत् नीिसत
एउटै घरमा बस् नभुन्दा कौसीको कुनामा बस् न ु बसे हुन्छ । 10 दषु् टको भोकले खराबीको लालसा गछर् । त्यसको िछमकेीले
त्यसको आखँामा िनगाह दखे्दनै । 11 खल्ली गनलाई दण्ड िदइँदा िनब ुर् ब ु मान ् बन्छ, र ब ु मान ् मािनसलाई अत
िदइँदा त्यसले ज्ञानलाई पि राख्छ । 12 धमार्त्माले दषु् ट मािनसको घरको िनगरानी गछर् । उहाँले दषु् ट मािनसहरूमािथ िवपि
ल्याउनहुुन्छ । 13 ग रबको पकुारामा कान थनु् नले े पकुारा गदार् त्यसलाई जवाफ िदइने छैन । 14 गपु् तमा िदइएको उपहारले
रस मा रिदन्छ, र लकुाएर िदइएको उपहारले बल्दो ोधलाई शान्त पा रिदन्छ । 15 न्याय कायम हुदँा यसले धमार्त्मामा

आनन्द ल्याउछँ भने खराबी गनहरूमा ास ल्याउछँ । 16समझश को मागर्बाट तकर् ने मािनसले मरेकाहरूको सभामा िव ाम
पाउने छ । 17 मोजमज् जालाई मे गन ग रब हुनछे । दाखम र तलेलाई मे गन धनी हुने छैन । 18 दषु् ट मािनस धम
मािनसको लािग ाय श् च हुन्छ, र िवश् वासघाती मािनस सोझो मािनसको लािग ाय श् च हुन्छ । 19 झगडाल ु र रसाल ु
पत् नीिसत बस् नभुन्दा उजाड-्स्थानमा बस् न ु बसे हुन्छ । 20 इच्छा ग रएको खजाना र तले ब ु मान ्को बासस्थानमा हुन्छन,्
तर मखूर्ले यी सबै िन लिदन्छन ्। 21 असल काम गन र दयाल ु मािनसले जीवन, धािमर्कता र इज् जत पाउछँ । 22 ब ु मान ्
मािनसले श शाली यो ाहरूको सहरको लखेाजोखा गछर्, र ितनीहरूले भरोसा गरेको िकल्लालाई भत्काइिदन्छ । 23आफ्नो
मखु र िज ोको रखवाली गनले आफैलाई कष् टबाट बचाउछँ । 24 घमण्डी र हठी मािनसको नाउँ “ खल्ली उडाउन”े हो र
त्यसले अिभमानीसाथ वहार गछर् । 25 अल्छेको इच्छाले त्यसलाई माछर्, िकनिक त्यसको हातले काम गनर् इन्कार गछर् ।
26 िदनभ र त्यसले केवल लालसा गछर्, तर धमार्त्माले म ु ी खोलरे िदन्छ । 27 दषु् टको ब लदान घिृणत हुन्छ । त्यसले खराब
अिभ ाय लएर ल्याउदँा यो झनै घिृणत हुन्छ । 28 झटुो साक्षी नष् ट हुने छ, तर ध्यान िदएर सनु् नले े बो लरहने छ । 29 दषु् ट
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मािनस हठी हुन्छ, तर सोझो मािनस आफ्ना मागर्हरूबारे िन श् चत हुन्छ । 30 यस्तो कुनै ब ु , समझश र सरसल्लाह छैन
जनु परम भकुो िवरु मा खडा हुन सक्छ । 31 घोडा य ु को लािग तयार पा रन्छ, तर िवजयचािह ँ परम भकैु हो ।

22
1 धरैे धन-सम्पि भन्दा असल नाउँ रोज्न ु अिन िनगाह सनु र चाँदीभन्दा उ म हो । 2 धनी र ग रब यस कुरामा समान छन,्

िक दवुकैा स ृ ष् टकतार् परमशे् वर हुनहुुन्छ । 3 िववकेी मािनसले सङ्कष् ट दखेरे आफैलाई लकुाउँछ, तर िनब ुर् अगािड बढ्छ
र त्यसकैो कारण दःुख भोग्छ । 4 िवन ता र परम भकुो भयको इनाम धन-सम्पि , मान र जीवन हुन ्। 5 टेडा मािनसहरूको
मागर्मा काँढा र पासाहरू लकेुका हुन्छन ् । आफ्नो जीवनको रखवाली गनचािह ँ तीबाट टाढै बस् ने छन ् । 6 बच् चालाई त्यो
िहडँ्नपुन बाटोमा लाग् न िसका, र बढुसे्कालसम्म पिन त्यो त्यस अत बाट तकर् ने छैन । 7धनी मािनसहरूले ग रब मािनसहरूमािथ
शासन गछर्न,् र सापट लनचेािह ँ सापट िदनकेो दास बन्छ । 8 अन्याय छनले सङ्कष् टको कटनी गन छ, र त्यसको झोँखको
लौरो भाँिचने छ । 9 उदार द ृ ष् ट भएको मािनस आिशिषत ्हुने छ, िकनिक त्यसले आफ्नो रोटी ग रबहरूिसत बाँडचुडँ गछर् ।
10 खल्ली उडाउनलेाई बािहर िनकाल,् र न् हटेर जान्छ अिन वादिववाद र अपमान लोप हुने छन ।् 11शु हृदयलाई मे गन
र बोलीवचन अनु हमय भएको मािनसको लािग राजा पिन िम हुने छ । 12 परम भकुो द ृ ष् टले ज्ञानमािथ नजर लगाइरहन्छ,
तर उहाँले िवश् वासघातीका वचनहरूलाई िमल्काइिदनहुुन्छ । 13 अल्छे मािनसले भन्छ, “बाटोमा एउटा िसहं छ । मलाई
खलुा ठाउँहरूमा मा रने छ ।” 14 िभचारी स् ीको मखु गिहरो खाडलजस्तै हो । त्यसिभ खस् नकेो िवरु मा परम भकुो

ोध दन्कन्छ । 15 बच् चाको हृदयमा मखूर्ता जे लएको हुन्छ, तर अनशुासनको ल ीले त्यसलाई टाढा भगाउछँ । 16 आफ्नो
धन-सम्पि बढाउन ग रब मािनसहरूमािथ िथचोिमचो गन वा धनी मािनसहरूलाई िदने द र तामा पगु् ने छ । 17आफ्नो
कान थाप ् र ब ु मान ्का वचनहरू सनु ्अिन मरेो ज्ञानमा तरेो हृदय लगा । 18 िकनभने ितनलाई तिँभ रा खस ्भने र ती सबै
तरेो ओठमा तयार भए भने यो तरेो लािग रमणीय हुने छ । 19 तरेो भरोसा परम भमुािथ होस ्भनरे आज म तलँाई यी कुराहरू
िसकाउँछु । 20 के मलैे तरेो लािग अत र ज्ञानका ितसवटा नीित-वचन ले खिदएको छैन ँ र ? 21 तकँहाँ पठाइएकाहरूलाई
तैलँ े भरोसायोग्य जवाफहरू िदन सक् भनरे मलैे तलँाई यी भरोसायोग्य वचनहरू िसकाएको होइन ँ र ? 22 ग रबलाई नलटु,्
िकनिक त्यो ग रब हो, न त खाँचोमा परेकोलाई मलू ढोकामा पले्ने गर, 23 िकनिक परम भलुे ितनीहरूको मु ाको पक्षमा
वकालत गन ुर्हुने छ, र ितनीहरूलाई लटु्नहेरूलाई उहाँले लटु्नहुुने छ । 24 रस ारा िनय न् त हुने मािनसलाई िम नबना, र

ोिधत मािनसिसत सङ्गत नगर ।् 25 न ता तैलँ े त्यसका मागर्हरू िसक् ने छस,् र तरेो ाण पासोमा पन छ । 26 िधतोमा आफ्नो
हात नहाल ्वा अकार्को ऋणको जमानी नबस ्। 27 तिँसत ितन उपायको कमी भयो भने कसलैाई तरेो खाटसमते लजैानबाट
कुन कुराले रोक् न सक्छ ? 28 तरेा िपता-पखुार्हरूले खडा गरेका ाचीन साँध-िसमानाको ढुङ्गो नहटा । 29 के आफ्नो काममा
िसपाल ु कुनै मािनसलाई त ँ दखे्छस ्? त्यो राजाहरूका साम ु खडा हुने छ । त्यो सवर्साधारणको साम ु खडा हुने छैन ।

23
1 त ँ खानलाई शासकिसत बस्दा तरेो साम ु रा खएको खानकुेरालाई होिसयारीपवूर्क अवलोकन गर ।् 2 त ँ धरैे खाने खन्चवुा

हो भने तरेो घाँटीमा चक् कु राख ्। 3 ितनको स्वािदष् ट खानकुेराको लालसा नगर,् िकनिक यो झटुको खाना हो । 4 धन-सम्पि
कमाउन धरैे नघो ी । किहले बन्द गन भनी थाहा पाउन ब ु मानी बन ्। 5 के यसमािथ तरेो आखँाको ज्योित चम्कन िदन्छस ्
? यो िबतरे जाने छ, िकनिक गरुडका झै ँ यसका पखटेाहरू पलाउने छन ्र यो आकाशमा उडरे जाने छ । 6 दषु् ट आखँा भएको
मािनसको भोजन नखा, र त्यसको स्वािदष् ट खानकुेराको लालसा नगर ्। 7 िकनिक त्यो भोजनको मलू्य िगन्ती गन मािनस हो
। त्यसले भन्छ, “खाऊ र िपऊ ।” तर त्यसको हृदय तिँसत हुदँनै । 8 तैलँ े खाएको थोरै खानकुेरा पिन तैलँ े बान्ता गन छस,्
र तैलँ े तरेो ता रफलाई त्यसै खरे जान िदनछेस ्। 9 मखूर्ले सनु् ने गरी नबोल,् िकनिक त्यसले तरेा वचनहरूको ब ु लाई तचु्छ
ठान् ने छ । 10 ाचीन साँध-िसमानाको ढुङ्गो नहटा वा अनाथहरूको खतेबारी निमच ् । 11 िकनभने ितनीहरूका उ ारकतार्
श शाली हुनहुुन्छ, र उहाँले तरेो िवरु मा ितनीहरूको मु ा लड्नहुुने छ । 12 तरेो हृदयलाई अत ितर लगा, र तरेा कानलाई
ज्ञानका वचनहरूमा लगा । 13 बच् चाबाट अत लाई नरोक्, िकनिक तैलँ े त्यसलाई अनशुासनमा रा खस ्भने त्यो मन छैन ।
14 त्यसलाई छडी लगाउने र पातालबाट त्यसको ाण जोगाउने त ँ नै होस ्। 15 हे मरेो छोरो, तरेो हृदय ब ु मानी छ भने मरेो
हृदय पिन सन् न हुने छ । 16 तरेो ओठले जे ठक छ, त्यही बोल्दा मरेो अन्तस्करण रमाउने छ । 17 तरेो हृदयलाई पापीहरूको
ईष्यार् गनर् नद,े तर िदनभै र परम भकुो भयमा लािगराख ् । 18 िनश् चय नै एउटा भिवष्य छ, र तरेो आशा िनराश हुने छैन ।
19 हे मरेो छोरो, सनु ्र ब ु मान ्हो, अिन तरेो हृदयलाई समुागर्मा लगा । 20 मातकेाहरू वा धरैे मास ु हुसनहरूिसत सङ्गत नगर,्
21 िकनिक मतवाला र िघचवुाहरू ग रब बन्छन,् र यस्तो लट् ाइले ितनीहरूलाई झु े बनाउछँ । 22 तलँाई जन्म िदने बबुाको
कुरा सनु,् र तरेी आमा व ृ हुदँा उनलाई तचु्छ नठान ्। 23 सत्यलाई िकन,् र त्यसलाई नबचे ्। ब ु , अत र समझश लाई
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िकन ्। 24 धमार्त्माको बबुा अत्यन्तै आन न्दत हुने छ, र ब ु मान ्छोरोलाई जन्म िदने मािनस त्यसमा सन् न हुने छ । 25 तरेा
बबुा र आमा सन् न होऊन,् अिन तलँाई जन्म िदने आन न्दत होऊन ्। 26 हे मरेो छोरो, मलाई तरेो हृदय द,े र तरेा आखँाले मरेा
मागर्हरू हरेून ्। 27 िकनभने वशे्या एउटा गिहरो खाडल हो, र अनिैतक स् ी एउटा साँघरुो इनार हो । 28 त्यो चोरझै ँ ढुिकबस्छे,
र त्यसले मािनसहरूका िबचमा िवश् वासघातीहरूको सङ्ख्या बढाउँछे । 29 कोिसत कष् ट छ ? कोिसत शोक छ ? कोिसत
कलह छ ? कोिसत गनुासो छ ? कोिसत िवनाकारण चोट छ ? कसका आखँा राताराता छन ्? 30 ितनीहरूकै जो धरैे म
िपउँछन,् जसले िमि त म िपउँछन ् । 31 म रातो हुदँा, कचौरामा त्यसको िफँज उठ्दा र त्यो सहजै उधँो जाँदा त्यसलाई
नहरे ्। 32 अन्त्यमा त्यसले सपर्ले झै ँ डस्छ, र गोमनले झै ँ िवष हा लिदन्छ । 33 तरेा आखँाहरूले अनौठा कुराहरू दखे् ने छन,्
र तरेो मनले टेडा कुराहरू गन छन ्। 34 त ँ महासमु मा सिुतरहने झै ँ वा मस्तलुको डोरीको मा स्तर बस् नझेै ँ हुने छ
। 35 तैलँ े भन् ने छस,् “ितनीहरू मलाई िहकार्ए, तर मलाई चोट लागने ।” ितनीहरूले मलाई िपटे, तर मलाई यसको अनभुिूत
भएन । म किहले ब्य ुझँने छु ? म अक चसु्की खोज्ने छु ।”

24
1 खराब मािनसहरूको लालच नगर,् न त ितनीहरूिसत सङ्गत गन चाहना राख ्। 2 िकनभने ितनीहरूको हृदयले िहसंाको

ष न् रच्छ, र ितनीहरूको ओठले कष् टबारे कुराकानी गछर् । 3 ब ु ारा घर िनमार्ण ग रन्छ, र समझश ारा यसलाई
स्थािपत ग रन्छ । 4ज्ञान ारा सारा बहुमलू्य र उत्कृष् ट थोकहरूले कोठाहरू भ रन्छन ्। 5 ब ु मान ्यो ा ब लयो हुन्छ, र ज्ञानी
मािनसले आफ्नो श बढाउँछ । 6 िकनभने ब ु मानी िनदशन ारा तैलँ े आफ्नो य ु लड्न सक्छस,् र धरैे परामशर्दाताहरू ारा
िवजय हािसल ग रन्छ । 7 मखूर्को लािग ब ु अित उच् च हुन्छ । ढोकामा त्यसले आफ्नो मखु खोल्दनै । 8 खराबी गनर्
योजनाहरू बनाउने एउटा छ जसलाई मािनसहरू “ष न् कारीको गरुु” भन्छन ् । 9 मखूर् योजना पाप हो, र मािनसहरूले
खल्ली उडाउनलेाई तचु्छ ठान्छन ् । 10 कष् टको िदनमा त ँ डरले कमजोर भइस ्भने तरेो श क्षीण हुने छ । 11 मतृ्यकुो

लािग लिगदँै गरेकाहरूलाई छुटकारा द,े र मा रनका लािग ढुनमिुनएकाहरूलाई बचा । 12 “हामीलाई यस िवषयमा केही थाहा
िथएन,” भनी तैलँ े भिनस ् भने के हृदयको जाँच गन ुर्हुनले े त ैलँ े भिनरहकेो कुरालाई बझु्नहुुन् न र ? तरेो जीवनको रखवाली
गन ुर्हुनलेाई के यो कुरा थाहा छैन र ? के परमशे् वरले हरेकलाई त्यसको ितफलअनसुार िदनहुुन् न र ? 13 हे मरेो छोरो, मह
खा, िकनिक यो ग ु लयो हुन्छ, िकनिक महको चाकाबाटको महको स्वाद तलँाई ग ु लयो हुन्छ । 14 तरेो ाणको लािग ब ु
यही होः तैलँ े यसलाई भे ाइस ्भने तरेो भिवष्य सनु्दर हुने छ, र तरेो आशा िनराश हुने छैन । 15 धमार्त्माको घरमािथ आ मण
गन दषु् ट मािनसजस्तै ढुकेर नबस ् । त्यसको घर नभत्का । 16 िकनिक धमार्त्मा सात पटक लोट्छ र फे र उठ्छ, तर दषु् ट
मािनसहरू िवपि ारा तल खसा लन्छन ् । 17 तरेो श कुो पतन हुदँा उत्सव नमना, र त्यसले ठक् कर खाँदा तरेो हृदयलाई
सन् न हुन नदे । 18 न ता परम भलुे दखे् नहुुने छ र असहमित जनाउनहुुने छ अिन त्यसबाट आफ्नो ोध हटाउनहुुने छ ।

19 खराबी गनहरूको कारण िचन्ता नमान,् र दषु् ट मािनसहरूको ईष्यार् नगर ।् 20 िकनभने दषु् ट मािनसको कुनै भिवष्य छैन, र
दषु् ट मािनसको ब ी िनभाइने छ । 21 हे मरेो छोरो, परम भकुो भय मान,् र राजादे ख डरा । ितनीहरूको िवरु मा लाग् नहेरूको
सङ्गत नगर ।् 22 िकनभने उहाँहरूको िवपि अकस्मात आइपन छ, र उहाँहरू दवुबैाट आउने िवनाशको मा ा कसलाई थाहा
छ र ? 23 यी पिन ब ु मान ्का नीित-वचनहरू हुन ्। म ु ाको न्यायमा पक्षपात गन ुर् रा ो होइन । 24 दषु् ट मािनसलाई “ितमी
धमार्त्मा हौ,” भनी भन् ने कुनै पिन मािनसहरू ारा ािपत हुने छ, र जाित-जाितहरू ारा घिृणत हुने छ । 25 तर दषु् टलाई
अनशुासनमा राख् नहेरू आन न्दत हुने छन,् र ितनीहरूमा भलाइका उपहारहरू आउने छन ्। 26 इमानदार जवाफ िदनलेे ओठमा
चमु्बन िदन्छ । 27 तरेो बािहरको काम तयार गर,् र खतेबारीमा ग रने हरेक काम त ँ आफैले तयार राख ्। त्यसपिछ तरेो घर
बना । 28 िवनाकारण तरेो िछमकेीको िवरु मा साक्षी नबन,् र तरेो ओठले छल्ने काम नगर ्। 29 यसो नभन,् “त्यसले मलाई
गरेजस्तै म त्यसलाई गन छु । त्यसले मलाई गरेको साटो म लने छु ।” 30 म अल्छे मािनसको खतेनरेबाट गएँ, बसेमझ
मािनसको दाखबारीबाट भएर गएँ । 31 जताततै काँढाहरू उ केा िथए; जिमन झारैझारले ढािकएको िथयो, र यसको ढुङ्गाको
पखार्ल तोिडएको िथयो । 32 तब मलैे दखेकेा कुरामा मलैे िवचार गरेँ । मलैे हरेेँ र अत ाप् त गरेँ । 33 क्षिणक सतुाइ, क्षिणक
उघँाइ र आरामको लािग क्षिणक हात बाँध् ने कामले 34 ग रबी चोरझै ँआउने छ, र आवश्यकताचािह ँ हितयार िभरेको िसपाहीझै ँ
आउने छ ।

25
1 यी सोलोमनका थप िहतोपदशे हुन ्जसलाई यहूदाका राजा िहजिकयाका मािनसहरूले ित लिप गरे । 2 कुनै िवषय गोप्य

राख् नमुा परमशे् वरको मिहमा हुन्छ, तर यसको खोजी गन ुर् राजाहरूको मिहमा हो । 3 जसरी आकाशहरू उचाइका लािग हुन,्
र पथृ्वी गिहराइको लािग हो, त्यसै गरी राजाहरूको हृदय खोजी गनर् नसिकने खालको हुन्छ । 4 चाँदीबाट कसर िनका लद,े
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र धातकुो काम गनले त्यसलाई चाँदीलाई आफ्नो िशल्पकृितमा योग गनर् सक्छ । 5 त्यसै गरी, राजाको उप स्थितबाट दषु् ट
मािनसहरूलाई हटाइद,े र ितनको िसहंासन ठक काम गरेर स्थािपत हुने छ । 6 राजाको उप स्थितमा आफैलाई नउचाल,् र
उच् च मािनसहरूलाई तोिकएको ठाउँमा नबस ् । 7 उच् च मािनसहरूको साम ु तरेो अपमान हुनभुन्दा त बरु तलँाई “यहाँ मािथ
आऊ” भन् न ु उ म हुन्छ । 8 तैलँ े जे दखेकेो छस,् त्यसलाई झ ै अदालतमा नलजैा । िकनिक तरेो िछमकेीले तलँाई लाजमा
पादार् अन्त्यमा त ँ के गन छस ्? 9 तरेो म ु ालाई त ँ र तरेो िछमकेीको िबचमा बहस गर,् र अक को गपु् त कुरोलाई कट नगर ्
। 10 न ता सनु् ने ले तमँािथ लाज र तरेो िवषयमा भएको खराब ितवदेन ल्याउने छ जसलाई चपु गराउन सिकँदनै ।
11 ठक अवस्थामा बो लएको वचन चाँदीमा जडान ग रएको सनुका स्याउहरूजस्तै हुन्छन ् । 12 सनुको औठँी वा िनखरु
सनुबाट बनकेो गहना सनु् ने कानको लािग ब ु मान ् हप्कीझै ँ हो । 13 कटनीको समयमा िहउकँो शीतलझै ँ िवश् वासयोग्य दतू
त्यसलाई पठाउनहेरूका लािग हुन्छ । त्यसले आफ्ना मा लकहरूको जीवन फकार्एर ल्याउछँ । 14आफूले निदएको उपहारबारे
धाक लगाउने मािनस पानीिवनाको बादल र बतासझै ँ हुन्छ । 15 धयैर्ताले शासकलाई पिन मनाउन सिकन्छ, र कोमल िज ोले
हड् डीलाई गलाउन सक्छ । 16मह पाइस ्भने चािहदँो मा ामा खा । न ता अत्यिधक खाइस ्भने त ैलँ े बान्ता गछर्स ्। 17आफ्नो
िछमकेीको घरमा अक्सर जाने नगर ्। त्यो तदँ े ख वाक् क भएर तलँाई घणृा गछर् । 18 आफ्नो िछमकेीको िवरु मा झटुो साक्षी
िदने मािनस य ु मा योग ग रने ल ी, तरवार वा ितखो काँडजस्तै हो । 19 तैलँ े कष् टको समयमा भरोसा गन अिवश् वासयोग्य
मािनस दःुखकेो दाँत वा िचप्लने ख ु ाजस्तै हो । 20 जाडो मौसममा खास्टो खोसरे लजैाने मािनस वा सोडामा िसकार् खन्याएझै ँ
दःु खत हृदय भएकोलाई गीत गाउने मािनसझै ँ हुन्छ । 21 तरेो श ु भोकाएको छ भने त्यसलाई खानलाई भोजन द,े र त्यो
ितखार्एको छ भने त्यसलाई िपउनलाई पानी दे । 22 िकनिक त्यसो गनार्ले त ैलँ े त्यसको टाउकोमा आगोको भङु् ो खन्याउने
छस,् र परम भलुे तलँाई इनाम िदनहुुने छ । 23 जसरी उ री बतासले पक् कै व ृ ष् ट ल्याउछँ, त्यसै गरी गपु् त कुराहरू बताउने
िज ोले ु अनहुार ल्याउछँ । 24झगडाल ु पत् नीसगँ एउटै घरमा बस् नभुन्दा कौसीको कुनामा बस् न ु बसे हुन्छ । 25 ितखार्एको
मािनसलाई िचसो पानी जस्तो हुन्छ, टाढाको दशेबाट आएको शभु खबर त्यस्तै हुन्छ । 26 िहलोको फुहारा वा दिूषत कुवाझै ँ
दषु् ट मािनसको साम ु लखर्राउँदै िहडँ्ने धम मािनस हुन्छ । 27अत्यिधक मह खान ु रा ो हुदँनै । त्यसो गन ुर् भनकेो मान-सम्मान
खोजीरहनजुस्तै हो । 28 आत्मसयंमिवनाको मािनस दरार भएको वा पखार्लिवनाको सहरजस्तै हो ।

26
1 ि ष्म ऋतमुा िहउँ वा फसलको समयमा झरी परेझै ँ मखूर् आदरको योग्य हुदँन । 2भरुर् उड्ने भगँरेो र हािनएर जाने गौँथलीझै ँ

कारणिवनाको ाप पिन लाग्दनै । 3 कोरार् घोडाको लािग हो; लगाम गधाको लािग हो र ल ी मखूर्हरूको िप ठउँको लािग
हो । 4 मखूर्लाई त्यसको मखूर्ताअनसुार जवाफ नद,े न ता त ँ त्योजस्तै हुने छस ्। 5 मखूर्लाई जवाफ दे र त्यसको मखूर्तामा
िमल ्तािक त्यो त्यसको आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ् नहोस ् । 6 मखूर्को हातमा सन्दशे पठाउने मािनसले आफ्नै ख ु ामा बन्चरो
हानरे िहसंा िपउँछ । 7 पक्षाघातीका झु ण्डएका खु ाहरूझै ँ मखूर्को मखुमा भएको िहतोपदशे हुन्छ । 8 मखूर्लाई आदन िदन ु
घयु े ँ ोमा ढुङ्गा बाँध् नजुस्तै हो । 9 मतवालाको हातमा काँढा भएझै ँ मखूर्को मखुमा भएको िहतोपदशे हो । 10 मखूर् वा बटुवालाई
ज्यालामा काम लगाउन ु धनधुार्रीले त्यसको व रप र भएका सबलैाई काँड हानी चोट परु् याउनजुस्तै हो । 11 जसरी कुकुर
आफ्नै बान्तामा फकर आउँछ, त्यसै गरी मखूर्ले आफ्नो मखूर्ता दोहोर् याउछँ । 12 के तैलँ े आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ् भएको
कुनै मािनसलाई दखेकेो छस ्? त्यसको भन्दा त मखूर्को लािग बढी आशा हुन्छ । 13 अल्छे मािनसले भन्छ, “सडकमा
िसहं छ । खलुा ठाउँहरूका िबचमा िसहं छ ।” 14 ढोका आफ्नो कब्जामा यताउता हल्लझेै ँ अल्छे मािनस आफ्नो खाटमा
पल्टन्छ । 15 अल्छे मािनसले आफ्नो हात थालमा गाड्छ, र त्यसलाई आफ्नो मखुसम्म परु् याउन पिन त्योिसत श हुदँनै ।
16सही न्यायसिहत िति या िदने सात जना मािनसभन्दा अल्छे मािनस त्यसको आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ्हुन्छ । 17 कुकुरको
कान समात् ने मािनस आफूिसत सम्ब न्धत नभएको झगडामा रसाउने बटुवाजस्तै हो । 18 त्यो घातक काँड हान् ने बौलाहा
मािनसजस्तो हो, 19 जसले आफ्नो िछमकेीलाई धोका िदइसकेपिछ भन्छ, “के मलैे ठ ा गद िथइन ँ र ?” 20 दाउराको
कमीले आगो िनभ्छ, र जहाँ कुरौटो हुदँनै त्यहाँ झगडाको अन्त्य हुन्छ । 21 जसरी भङु् ोको लािग कोइला र आगोको लािग
दाउरा हो, त्यसै गरी झगडाल ु मािनस कलह सल्काउनको लािग हो । 22 कुरौटेका वचनहरू स्वािदष् ट गाँसजस्तै हुन्छन ् ।
ती शरीरको िभ ी भागसम्म वशे गछर्न ्। 23 माटोको भाँडामा चल्काउने जलप लाएझै ँ आघात परु् याउने ओठ र दषु् ट हृदय
हुन्छ । 24 अरूहरूलाई घणृा गनले आफ्नो ओठले आफ्ना भावना लकुाउँछ, तर िभ प भने त्यसले छलछामलाई आ य
िदन्छ । 25 त्यसले अन ु ही भएर बोले तपािन त्यसमािथ िवश् वास नगर,् िकनिक त्यसको हृदयमा सातवटा घिृणत कुरा छन ्।
26 त्यसको घणृालाई छलले ढािकएको भए तापिन त्यसको दषु् टता सभामा खलुा हुने छ । 27 खाडल खन् ने मािनस त्यसिभ
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जािकन्छ, र ढुङ्गा गडुाउने मािनसमा नै त्यो ढुङ्गा फकर आउने छ । 28झटु बोल्ने िज ोले पीडामा परेकाहरूलाई घणृा गछर्,
र चापलसुी घस् ने मखुले िवनाश ल्याउछँ ।

27
1 भोलीको िवषयमा घमण्ड नगर,् िकनिक एकै िदनमा के आइपछर् भनी तलँाई थाहा छैन । 2 कसलैे तरेो शसंा गरोस,्

तरैे आफ्नै मखुले होइन; परदशेीले गरोस,् तरेो ओठले होइन । 3 ढुङ्गाको बोझ र बालवुाको ओजनलाई िवचार गर ्। मखूर्को
िच ाइ ती दवुभैन्दा गरुङ्गो हुन्छ । 4 झोँकको ोध र रसको बाढी छ, तर डाहको साम ु को खडा हुन सक्छ र ? 5 गपु् त
मेभन्दा खलुा हप्की बसे हो । 6 िम ले िदएको चोट पत्यारलाग्दो हुन्छ, तर श लुे तलँाई चरु मा ामा चमु्बन गनर् सक्छ

। 7 पटेभ र खाएको मािनसले महको चाकालाई पिन इन्कार गछर्, तर भोकाएको लाई हरेक िततो कुरो िमठो लाग्छ ।
8 आफ्नो ग ुडँबाट भ ट्कएर िनस्केको चरा आफ्नो बासस्थानबाट बरा लएको मािनसझै ँ हुन्छ । 9 अ र र धपूले हृदयलाई
आनन्द िदन्छ, तर िम को िमठास उसको इमानदार सल्लाहबाट आउँछ । 10 आफ्नो िम र िम को बबुालाई नत्याग,् अिन
तरेो िवपि को िदनमा तरेो भाइको घरमा नजा । टाढाको भाइभन्दा निजकको िछमकेी उ म हुन्छ । 11 हे मरेो छोरो, ब ु मान
हो, र मरेो हृदयलाई आन न्दत तलु्या । तब मरेो खल्ली उडाउनलेाई म जवाफ िदने छु । 12 िववकेी मािनसले सङ्कष् ट
दखेरे आफैलाई लकुाउँछ, तर िनब ुर् अगािड बढ्छ र त्यसकैो कारण दःुख भोग्छ । 13 परदशेीको जमानी बस् नकेो खास्टो
पिन खोस् न,ू र त्यसले अनिैतक स् ीको लािग यसो गरेको भए त्यो धरौटी राख् न ू । 14 कसलैे आफ्नो िछमकेीलाई िबहान सबरैे
चक सोरमा आिशष ् िदन्छ भन,े त्यो आिशष ्लाई ाप ठािनन्छ । 15 झगडाल ु पत् नी वषार्को समयमा एकहोरो तपतप चहुुने
झरीजस्तै हो । 16 त्यसलाई िनयन् ण गन ुर् बतासलाई िनयन् ण गन ुर्झै ँ हो वा दािहने हातमा तलेलाई समात् नझुै ँ हो । 17 फलामले
फलामलाई उध्याउछँ । त्यसै गरी, मािनसले आफ्नो िम लाई उध्याउछँ । 18अञ् जीरको रुख गोडमले गनले यसको फल खाने
छ, र आफ्नो गरुुको रक्षा गनले आदर पाउछँ । 19 जसरी पानीले मािनसको अनहुार ितिब म्बत गछर्, त्यसै गरी मािनसको
हृदयले उसको ितिब म्बत गछर् । 20जसरी पाताल र एब्बाड् डोन किहल्यै सन्तषु् ट हुदँनैन,् त्यसै गरी मािनसका आखँा किहल्यै
सन्तषु् ट हुदँनैन ्। 21चाँदी पगाल्न भाँडो र सनु खानर् आरन हुन्छ, अिन मािनसको शसंा हुदँा त्यसको जाँच हुन्छ । 22मखूर्लाई
खलमा वा अन् नलाई झै ँ जाँतोमा हालरे िपधँ े तापिन त्यसको मखूर्ता त्यसबाट हट्ने छैन । 23 तरेा भडेा-बा ाहरूको अवस्था
रा री थाहा गर, र तरेा गाईवस्तहुरूको बारेमा ध्यान दे । 24 िकनिक धन-सम्पि सदाको लािग होइन । के मकुुट सबै पसु्ताभ र
रहन्छ र ? 25 पराल किहले हटाइन्छ र नयाँ पालवुा किहले पलाउछँ अिन डाँडापाखाबाट घाँस किहले बटु लन्छ भनी तलँाई
थाहा हुनपुछर् । 26 ती भडेाहरूले तरेो वस् जटुाउने छन,् र बा ाहरूले खतेको मलू्य जटुाउने छन ् । 27 त ँ र तरेो घरानाको
भोजनको लािग बा ीको दधू उपलब्ध हुने छ र त्यो तरेा नोकन हरूलाई पोषण हुने छ ।

28
1 कसलैे नलखटे्दा पिन दषु् ट मािनसहरू भाग्छन,् तर धम मािनसहरू जवान िसहंझै ँ िनभ क हुन्छन ्। 2 दशेको अधमर्को

कारण त्यहाँ धरैे शासकहरू हुन्छन,् तर समझश र ज्ञान भएको मािनसले अमनचनै कायम राख् ने छ । 3 एउटा ग रब
मािनसमािथ िथचोिमचो गन अक ग रब मािनस अन् न सखाप पान मसुलधारे वषार्जस्तो हो । 4 वस्था त्याग् नहेरूले दषु् ट
मािनसहरूको शसंा गछर्न,् तर वस्था पालन गनहरू ितनीहरूको िवरु मा लड्छन ्। 5खराब मािनसले न्यायलाई बझु्दनै, तर
परम भकुो खोजी गनहरूले हरेक कुरो बझु्दछ । 6आफ्ना मागर्हरूमा टेडो हुने धनी मािनसभन्दा आफ्नो िनष् ठामा िहडँ्ने ग रब
मािनस उ म हुन्छ । 7 वस्था पालन गन छोरो समझदार हुन्छ, तर िघचावाको सङ्गत गनले चािह ँआफ्नो बबुालाई ल ज् जत
तलु्याउछँ । 8 धरैे ब्याज लगाएर आफ्नो सम्पि बढाउने मािनसको धनलाई अकले कुम्ल्याउछँ र त्यसले ग रबहरूमािथ
दया दखेाउछँ । 9 कसलैे वस्था सनु् नबाट आफ्नो कान तकार्यो भने त्यसको ाथर्ना पिन घिृणत हुन्छ । 10 सोझाहरूलाई
खराब मागर्मा लजैाने जो कोही पिन आफूले खनकेो खाल्डोमा जािकने छ, तर खोटरिहत मािनसले असल पतैकृ-सम्पि
पाउने छ । 11 धनी मािनस आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ् होला, तर समझश भएको ग रब मािनसले त्यसलाई प ा लगाउने
छ । 12 धम हरू िवजय हुदँा ठुलो मिहमा हुन्छ, तर दषु् टहरूको उदय हुदँा मािनसहरू लकु् न थाल्छन ् । 13 आफ्ना पापहरू
लकुाउनकेो उन् नित हुने छैन, तर ितनलाई स्वीकार गरी त्याग् नलेाई कृपा दखेाइने छ । 14 सधै ँ आदरसाथ िजउने आिशिषत ्
हुने छ, तर आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाउनचेािह ँ कष् टमा पन छ । 15 गजर्ने िसहं वा झम्टने भालझुै ँ मािनसहरूमािथ शासन
गन दषु् ट शासक हुन्छ । 16 समझश कमी भएको शासक ु र हुन्छ, तर बइेमानीलाई घणृा गनचािहकँो आय ु लामो हुन्छ
। 17 कसकैो रगत बगाएकोले मािनस दोषी छ भने त्यसको मतृ्य ु नभएसम्म त्यो भगवुा हुने छ र कसलैे त्यसलाई सहायता
गन छैन । 18 िनष् ठासिहत िहडँ्ने सरुिक्षत हुने छ, तर टेडो चाल भएको मािनस अकस्मात ्पतन हुने छ । 19 आफ्नो खतेबारी
खनजोत गनको शस्त अन् न हुने छ, तर बकेम्मा कोिससको पिछ लाग् नचेािह ँ द र ताले भ रने छ । 20 िवश् वासयोग्य मािनसले
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धरैे आिशष ्हरू पाउने छ, तर झ ै धनी हुनचेािह ँ दण्डिवना उम्कने छैन । 21 पक्षपात गन ुर् रा ो होइन, तरै पिन एक टु ा रोटीको
लािग मािनसले गलत काम गछर् । 22कन्जसु मािनस धनको पिछ लाग्छ, तर द र ता त्यसमािथ आइपन छ भनी त्यसलाई थाहै
हुदँनै । 23 फुक्यार्उने िज ो भएकोले भन्दा अनशुासनमा राख् नलेे नै पिछ बढी िनगाह पाउछँ । 24 आफ्ना बबुा र आमालाई
लटेुर “त्यो पाप होइन” भनी बताउने मािनस बबार्दी ल्याउनकेो िम हुन्छ । 25लोभी मािनसले न् िनम्त्याउँछ, तर परम भमुा
भरोसा गनको उन् नित हुने छ । 26 आफ्नै हृदयमा भरोसा गन मािनस मखूर् हो, तर ब ु मा चल्नचेािह ँ खतराबाट टाढै बस्छ ।
27 ग रबलाई िदनलेाई कुनै कुराको अभाव हुदँनै, तर ितनीहरू ित आखँा िचम्लनलेे धरैे ाप पाउने छ । 28 दषु् टहरूको उदय
हुदँा मािनसहरू लकु्छन,् तर ितनीहरू नष् ट हुदँा धम हरूको व ृ हुन्छ ।

29
1 धरैे पटक हप्की पाएर पिन हठी हुने मािनस िनको नहुने गरी एकै क्षणमा नष् ट हुने छ । 2 धमार्त्माहरूको व ृ हुदँा

मािनसहरूले आनन्द मनाउछँन,् तर दषु् ट मािनस शासक बन्दा मािनसहरूले ससु्केरा हाल्छन ्। 3 ब ु लाई मे गनले आफ्नो
बबुालाई सन् न तलु्याउछँ, तर वशे्याहरूको सङ्गत गनले आफ्नो सम्पि नष् ट पाछर् । 4 राजाले न्याय ारा दशे सदुढृ बनाउछँ,
तर घसु लनले दशेलाई तहसनहस पाछर् । 5 आफ्नो िछमकेीलाई फुक्यार्उनलेे त्यसका खु ाका लािग जाल िफजाइरहकेो
हुन्छ । 6 खराब मािनसको पापमा पासो हुन्छ, तर धमार्त्माले गाएर आनन्द मनाउछँ । 7 धमार्त्मालाई ग रबका अिधकारहरू
थाहा हुन्छ, तर दषु् टले यस्तो ज्ञान बझु्दनै । 8 खल्ली उडाउनहेरूले सहरमा आगो लगाउँछन,् तर ब ु मान ्हरूले ोधलाई
पाखा लगाउछँ । 9 ब ु मान ् मािनसले मखूर्िसत तकर् -िवतकर् गदार् मखूर्ले रस कट गरेर िगल्ला गछर् र त्यहाँ चनै हुदँनै ।
10 र पात गनले खोटरिहत मािनसलाई घणृा गछर्, र सोझाहरूको ज्यान लन खोज्छ । 11 मखूर्ले आफ्ना सबै रस कट
गछर्, तर ब ु मान ्मािनसले त्यसलाई थामरे शान्त हुन्छ । 12 शासकले झटुो कुरोलाई ध्यान िदयो भने त्यसका सबै कमर्चारी
दषु् ट हुने छन ्। 13ग रब र िथचोिमचो गन मािनस उस्तै हुन,् िकनिक परम भलुे नै दवुकैा आखँामा द ृ ष् ट िदनहुुन्छ । 14 राजाले
सत्यता ारा ग रबको न्याय गर् यो भने ितनको िसहंासन सदाको लािग स्थर रहने छ । 15 ल ी र सधुारले ब ु िदन्छन,् तर
अनशुासनिवनाको बालकले आफ्नी आमालाई लाजमा पाछर् । 16 दषु् ट मािनसहरू श मा पगु्दा अधमर्को व ृ हुन्छ, तर
धम मािनसहरू ती दषु् ट मािनसहरूको पतन दखे् ने छन ्। 17 आफ्नो छोरोलाई अनशुासनमा राख,् र त्यसले तलैाई चनै िदने
छ; त्यसले तरेो जीवनमा आनन्द ल्याउने छ । 18 जहाँ अगमवाणीय दशर्न हुदँनै, त्यहाँ मािनसहरू भाँिडन्छन,् तर वस्था
पालन गनचािह ँ धन्यको हो । 19 कुराले मा नोकरलाई सधुानर् सिकँदनै, िकनिक त्यसले बझुे तापिन त्यहाँ कुनै िति या हुदँनै
। 20 के आफ्नो वचनमा हता रएर बोल्ने मािनसलाई त ँ दखे्छस ्? त्यसको लािग भन्दा त मखूर्को लािग बढी आशा हुन्छ ।
21जसले आफ्नो नोकरलाई आफ्नो बाल्यावस्थादे ख पलु्पलु्याउछँ, त्यसले अन्त्यमा कष् ट भोग् ने छ । 22 रसाएको मािनसले
न् िनम्त्याउँछ, र झोँकको मा लकले धरैे पाप गछर् । 23 मािनसले घमण्डले त्यसलाई तल खसाल्छ, तर िवन आत्मा भएको

मािनसलाई आदर िदइने छ । 24 चोरिसत बाँडचुडँ गनले आफ्नै जीवनलाई घणृा गछर् । त्यसले ाप सनु्छ र केही भन्दनै ।
25 मािनसको डर पासोजस्तै हो, तर परम भमुािथ भरोसा गनचािह ँ सरुिक्षत हुने छ । 26 शासकको महुार खोज्नहेरू धरैे छन,्
तर मािनसको लािग न्याय परम भबुाट नै आउँछ । 27 अन्यायी मािनस धमार्त्माको लािग घिृणत हुन्छ, र सोझो चाल भएको
मािनस दषु् टको लािग घिृणत हुन्छ ।

30
1 याकेका छोरा आगरूका वचनहरू अथार्त ्ईश् वरवाणीः यी मािनसले इथीएल र यकूाललाई घोषणा गरेका हुन:् 2 िनश् चय

नै म कुनै पिन मािनसभन्दा पशजुस्तो छु, र मिसत मािनसको समझश छैन । 3 मलैे ब ु ाप् त गरेको छैन,ँ न त मिसत
परमपिव को ज्ञान नै छ । 4 स्वगर् उक्लरे को तल झरेको छ र ? आफ्ना हातको म ु ीमा कसले बतासलाई बटुलकेो छ र
? कसले पानीलाई आफ्नो खास्टोमा जम्मा गरेको छ र ? कसले पथृ्वीका कुना-कुनालाई स्थािपत गरेको छ र ? उहाँको
नाउँ के हो र उहाँका प ु को नाउँ के हो ? िनश् चय नै तलँाई थाहा होला! 5 परमशे् वरको हरेक वचन जाँिचएको छ । उहाँमा
शरण लनहेरूका लािग उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 6 उहाँका वचनहरूमा नथप ्न ता उहाँले तलँाई अनशुासनमा राख् नहुुने छ, र त ँ
झटुो ठह रने छस ्। 7 म तपाईंबाट दईुवटा कुरा माग्दछु । म मन ुर्अिग ती मबाट नरोक् नहुोस ्। 8 थर्ता र झटुलाई मबाट पर
रा खिदनहुोस ् । मलाई द र ता वा धन-सम्पि निदनहुोस ् । मलाई आवश्यक पन भोजन मा िदनहुोस ् । 9 िकनिक मिसत
धरैे भए भने मलै े तपाईंलाई इन्कार गरेर भन ूलँा, “परम भु को हो र ?” वा ग रब भएँ भन,े मलैे चोरेर मरेा परमशे् वरको नाउँ
अपिव तलु्याउलँा । 10 मा लकको साम ु त्यसको नोकरको िनन्दा नगर,् न ता त्यसले तलँाई सराप् ने छ, र त ँ दोषी बन् ने छस ्
। 11 आफ्ना बबुाहरूलाई सराप् ने र आमाहरूलाई आिशष ् निदने पसु्ता पिन छ । 12 आफ्नै द ृ ष् टमा श ु हुने पसु्ता पिन छ,
तापिन ितनीहरू आफ्नो फोहोरबाट सफा भएका छैनन ्। 13 अहङ्कारी आखँा भएकाहरूको पसु्ता पिन छ, जसको हरेाइ अित
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घणृास्पद हुन्छ । 14 यस्तो पसु्ता पिन छ जसका दाँत तरवारहरू हुन,् र ितनीहरूका बङ्गारा छुराजस्तै छन,् तािक ितनीहरूले
दशेबाट ग रबहरूलाई र मानव-जाितबाट खाँचोमा परेकाहरूलाई िनल्न सकून ्। 15जकूाका दईु छोरी छन ्। “दऊे, दऊे” भन्दै
ितनीहरू िचच् च्याउँछन ्। ितनवटा कुरा छन ्जनु किहल्यै सन्तषु् ट हुदँनैन,् र चारवटा कुरा जसले किहल्यै “पगु्यो” भन्दनैन ्।
16 पाताल, बाँझी स् ी, पानीले किहल्यै सन्तषु् ट नहुने जिमन र किहल्यै “पगु्यो” नभन् ने आगो । 17 बबुालाई खल्ली उडाउने
र आमाको आज्ञालाई खसी गन आखँालाई बेसँीका कागहरूले ठँुगरे बािहर िनकाल्ने छन,् र त्यसलाई िग हरूले खाने छन ्।
18 ितनवटा कुरा छन,् जनु मरेा लािग ज्यादै उदकेका छन,् चारवटा छन,् जसलाई म बझु्न स क्दन:ँ 19 आकाशमा िचलको
चाल, च ानमा सपर्को चाल, समु को िबचमा जहाजको चाल र तरुणीिसत परुुषको चाल । 20 िभचारी स् ीको चाल यस्तो
हुन्छः त्यसले खाएर आफ्नो मखु पछु्छे अिन भन्छे, “मलैे कुनै गल्ती गरेकी छैन ँ ।” 21 ितनवटा कुराबाट पथृ्वी काम्छ, र
चारवटा कुरालाई यसले सहन सक्दनैः 22 राजा भएको नोकर, खानाले टन् न अघाएको मखूर्, 23 िववाह गन माया नपाएकी
स् ी र आफ्नी मा लक् नीलाई पन्छाएर उ ठाउँमा बस् ने नोकन । 24 पथृ्वीमा चारवटा कुरा साना छन,् र पिन ितनीहरू
अत्यन्तै ब ु मान ् छन:् 25 किमलाहरू िनबर्ल ाणी हुन,् तरै पिन ितनीहरूले ीष्म ऋतमुा आफ्नो भोजन तयार पाछर्न ् ।
26 शापानहरू श शाली ाणी होइनन,् तरै पिन पहरामा ितनीहरूले आफ्नो घर बनाउछन ्। 27 सलहहरूको कुनै राजा हुदँनै,
तरै पिन ितनीहरू हुल बाँधरे अगािड बढ्छन ्। 28 छेपाराहरूलाई तपाईंका दईुवटा हातले समात् न सिकन्छ, तरै पिन ितनीहरू
राजदरबारमा पाइन्छन ् । 29 ितनवटा कुरा छन,् जो आफ्नो िहडँाइमा रवािफला छन ् र चारवटा छन ्जनु शानसगँ िहडँ्छन:्
30 िसहं पशहुरूमध्ये सबभैन्दा श शाली हुन्छ, जो कुनै ाणीदे ख तकर् ंदनै । 31 शानसगँ िहडँ्ने कुखरुाको भाल,े बोका र
आफ्नो छेउमा िसपाहीहरू राखरे िहडँ्ने राजा । 32आफैलाई उचालरे त ँ मखूर् भएको छस ्भने वा तैलँ े खराबीको योजना रचकेो
छस ्भने हातले तरेो मखु थिुनहाल ्। 33 जसरी दधू मथरे िघउ िनस्कन्छ, र नाक ठो क् कँदा रगत िनस्कन्छ, त्यसरी नै रसमा
ग रएको कामले न् उत्पन् न गराउँछ ।

31
1 राजा लमएूलका वचनहरू अथार्त ् ितनकी आमाले िसकाएकी ईश् वरवाणीः 2 हे मरेो छोरो, हे मरेो गभर्को छोरो, हे मरेा

भाकलहरूको छोरो, त ँ के चाहन्छस ्? 3 स् ीलाई तरेो बल नदे वा राजाहरूलाई नष् ट गनहरूलाई तरेा चालहरू नदे । 4 यो
राजाहरूका लािग होइन, हे लमएूल, राजाहरूले दाखम िपउनहुुन् न वा शासकहरूले मिदराको लालसा गन ुर्हुन् न । 5 िकनभने
ितनीहरूले िपउँदा ितनीहरूले काननुी आदशे िबसका हुन्छन,् र कष् टमा परेकाहरू सबकैा अिधकारलाई व ञ्चत ग रिदन्छन ्
। 6 नष् ट भइरहकेाहरूलाई मिदरा द,े र िवरहमा भएकाहरूलाई दाखम दे । 7 त्यसले िपएर आफ्नो ग रबी भलु्ने छ, र
त्यसले आफ्नो कष् टलाई सम्झने छैन । 8 बोल्न नसक् नहेरू र नष् ट भइरहकेाहरूको अिधकारको लािग बोल ्। 9 आवाज उठा,
र जे ठक छ त्यसको नापअनसुार न्याय गर,् अिन ग रब र खाँचोमा परेकाहरूको अिधकारको िन म्त बोल ् । 10 कसले
सयुोग्य पत् नी पाउन सक्छ ? उनको मलू्य रत् नहरूभन्दा बहुमलू्य हुन्छ । 11 उनका पितको हृदयले उनीमािथ भरोसा गछर्न,्
र ितनी किहल्यै ग रब हुने छैनन ् । 12 उनले ितनका लािग आफ्नो जीवनकालभ र खराब कुराहरू नभई असल कुराहरू
गिछर्न,् 13 उनले ऊन र सनपाट रो ज्छन,् अिन आफ्ना हातले खसुी भएर काम गिछर्न ् । 14 उनी ापारी जहाजझै ँ िछन ्।
उनले टाढाबाट आफ्नो भोजन ल्याउिँछन ्। 15 उनी राती नै उ ठ्छन,् र आफ्नो प रवारलाई भोजन बाँ ड्छन,् अिन आफ्ना
चाकन हरूलाई ितनीहरूका काम बाँडफाँड ग रिद न्छन ्। 16 उनले सोचिवचार गरेर एउटा खते िक न्छन,् र आफ्नो हातको
कमाइले दाखबारी लगाउिँछन ्। 17 उनी श ले आभिुषत हु न्छन ्र आफ्ना पाखरुाहरूलाई ब लयो बनाउिँछन ्। 18 उनको
लािग केले मनुाफा ल्याउने छ भनी ितनी अनमुान गिछर्न ् । रातभै र उनको ब ी िनभ्दनै । 19 उनले आफ्नो हात चखार्को
डन्डामा रा ख्छन,् र आफ्नै औलँाले िपउरी समा त्छन ् । 20 उनले ग रब मािनसहरू ित आफ्नो म ु ी खो ल्छन ् । उनले
खाँचोमा परेकाहरू ित आफ्नो हात अगािड बढाउँिछन ् । 21 आफ्नो प रवारमा िहउँ पदार् उनी डराउिँदनन,् िकनिक उनको
प रवारका सबै सदस्यले िसन्दरेू रङका लगुा लगाउछँन ्। 22 उनले आफ्नो ओ ानको लािग तन् ना बनाउिँछन,् र उनले मिसनो
गरी बाटेको सतुीको कपडाको लगुा लगाउिँछन ् । 23 उनका पित सहरको मलू ढोकामा दशेका पाका मािनसहरूिसत बस्दा
सम्मािनत हुन्छन ्। 24 उनले सतुी कपडाका वस् हरू बनाएर बे च्छन,् र ापारीहरूलाई पटुका उपलब्ध गराउँिछन ्। 25 उनी
श र आदरले आभिुषत िछन,् अिन आउने समयको लािग उनी हाँस् न स क्छन ्। 26 उनले ब ु िसत आफ्नो मखु खो ल्छन,्
र दयाको वस्था उनको िज ोमा छ । 27 उनले आफ्नो प रवारका चालहरूको रेखदखे गिछर्न,् र आलस्यको रोटी खाँिदनन ्
। 28 उनका छोरा-छोरीहरू खडा भएर उनलाई धन्यको भन्छन,् र उनका पितले यसो भन्दै उनको ता रफ गछर्न,् 29 “धरैे
स् ीहरूले रा री काम गरेका छन,् तर ितमीले ितनीहरू सबलैाई िजतकेी ौ ।” 30 सनु्दरता ामक हुन्छ; सौन्दयर् थर्को
हुन्छ, तर परम भकुो भय मान् ने स् ीको नै शसंा ग रने छ । 31 उनको हातको कमाइ उनलाई नै िदन,ू र उनका कामहरूले
मलू ढोकामा उनको शसंा गरून ्।
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उपदशेकको पसु्तक
1 यी वचनहरू एक जना उपदशेकका हुन ् जो दाऊदका छोरा र यरूशलमेका राजा िथए । 2 उपदशेक यसो भन्छन,्

“तवुाँलोको बाफ र बतासमा भएको मन्द हावाजस्तै हरेक कुरा थर् छ, जसले धरैे श् न उब्जाउछँ । 3 मािनसले सयूर्मिून
क ठन प र म गदार् सारा कामबाट उसले के लाभ पाउछँ र ? 4 एउटा पसु्ता जान्छ, र अक पसु्ता आउँछ, तर पथृ्वीचािह ँ
सदासवर्दा रिहरहन्छ । 5 सयूर् उदाउछँ, र अस्ताउछँ, अिन आफू उदाएको ठाउँमा चाँडै फकर जान्छ । 6 बतास दिक्षणितर
बहन्छ, र अिन सधै ँ उ रितर चक् कर माछर् । त्यो सधै ँ आफ्नो मागर्मा जाने र फकर् ने गछर् । 7 सबै नदी समु मा बगरे जान्छन,्
तर समु किहल्यै भ रदँनै । जहाँ नदीहरू बहन्छन,् ितनीहरू फे र त्यहीँ जान्छन ् । 8 हरेक कुरो िवर लाग्दो छ, र कसलैे
यसको वणर्न गनर् सक्दनै । आखँाले जे दखे्छ, त्यसबाट यो सन्तषु् ट हुदँनै, न त कानले जे सनु्छ, त्यसबाट यो सन्तषु् ट हुन्छ ।
9 जे भएको छ, त्यो हुने छ, र जे ग रएको छ, त्यो ग रने छ । सयूर्मिून केही पिन नयाँ छैन । 10 के यस्तो कुनै कुरो छ जसको
िवषयमा 'हरे,् यो त नयाँ छ' भन् न सिकन्छ ? जे अ स्तत्वमा छ, त्यो लामो समयदे ख अ स्तत्वमा रिहआएको छ, हामीभन्दा
धरैे पिहले दे ख रहदँै आएको छ । 11 ाचीन कालमा भएका कुराहरू कसलैे सम्झन्छजस्तो छैन; धरैे पिछ भएका कुराहरू र
भिवष्यमा हुने कुराहरू पिन कसलैे सम्झने छजस्तो छैन ।” 12 म उपदशेक हु,ँ र मलैे यरूशलमेमा राजा भएर शासन गरेको छु
। 13 आकाशमिून ग रने हरेक कुरोलाई ब ु ारा अध्ययन गनर् र अनसुन्धान गनर् मलै े मरेो मन लगाएँ । त्यो अनसुन्धान एउटा
कष् टकर काम हो जनु परमशे् वरले मािनसहरूलाई स्त राख् न िदनभुएको हो । 14 मलैे सयूर्मिून ग रने सबै काम दखेकेो छु, र
ती सबै थर् छन ्र बतासलाई खदेजेस्तो हो 15 बाङ्गोलाई सोझो बनाउन सिकँदनै । हराएकोलाई गन् न सिकँदनै । 16 मलैे मरेो
मनलाई यसो भनकेो छु, “हरे,् यरूशलमेमा मभन्दा अिग भएका सबलैे भन्दा मलैे धरैे ब ु ाप् त गरेको छु । मरेो मनले धरैे
ब ु र ज्ञान दखेकेो छ ।” 17 त्यसलैे ब ु , पागलपन र मखूर्ता जान् न मरेो मन लगाएँ । यो पिन बतासको रेखदखे गन कोिसस
रहछे भनी मलैे बझुे ँ । 18 िकनिक ब ु को शस्ततामा धरैे िनराशा हुन्छ, र ज्ञान बढाउनलेे िपर बढाउँछ ।

2
1 मलैे मरेो मनमा भने,ँ “अब आइज । म तलँाई खसुीले जाँच गन छु । त्यसलैे सखु-िवलास गर ।” तर यो पिन अस्थायी

मन्द बतासमा रहछे । 2 मलैे हाँसोको िवषयमा भने,ँ “यो सन्काहा हो,” र सखु-िवलासको िवषयमा भने,ँ “यसको के फाइदा
छ ?” 3 दाखम ले मरेा इच्छाहरूलाई कसरी तपृ् त पान भनी मलैे मरेो मनमा अन्वषेण गरेँ । मलैे अझै मखूर्तालाई पि रहकेो
भए तापिन मलैे मरेो मनलाई ब ु ारा डोर् याइन िदएँ । मािनसहरूको जीवन अविधमा स्वगर्मिून ितनीहरूको लािग के फाइदा छ
भनरे म प ा लगाउन चाहन्थे ँ । 4 मलैे ठुला-ठुला कुराहरू सम्पन् न गरेँ । मलैे आफ्नो लािग घरहरू बनाएँ र दाखबारीहरू लगाएँ
। 5 मलैे आफ्नो लािग बगैचँाहरू उ ानहरू बनाएँ । मलैे ितनमा हर िकिसमका फलफुल लगाएँ । 6जङ्गलमा िसचँाइ गनर् मलै े
पानीका तलाउहरू बनाएँ अिन रुखहरू लहलह बढे । 7 मलैे कमारा-कमारीहरू िकने ँ । मरेो दरबारमा जन्मकेा कमराहरू पिन
िथए । यरूशलमेमा मभन्दा अिग शासन गरेका कुनै पिन राजाको भन्दा मरेो भडेा-बा ाका बगाल र गाईवस्तकुा बथान बढी
िथए । 8 मलैे आफ्नो लािग चाँदी र सनु, राजाहरू र ान्तहरूका खजानाहरू थपुारेँ । मलैे आफ्नो लािग गायक-गाियकाहरू
अथार्त ्मानव-जाितको मनोरञ् जन र धरैे उपपत् नीहरू राखे ँ । 9 यसरी यरूशलमेमा मभन्दा अिग भएका सबभैन्दा म धरैे महान ्
र धरैे धनी भएँ, अिन ब ु मिसतै िथयो । 10 मरेा आखँाले चाहकेो कुनै पिन कुरो ाप् त गनर्दे ख मलैे रोिकन ँ । मलैे हृदयलाई
कुनै पिन सखु-िवलास रोिकन,ँ िकनिक मरेो हृदय मरेा सबै प र ममा आन न्दत हुन्थ्यो, र सखु-िवलास मरेा सबै कामको लािग
इनाम िथयो । 11 तब मरेा हातले सम्पन् न गरेका सबै काम र मलैे गरेका कामलाई मलैे िनरीक्षण गरे,ँ तर फे र पिन हरेक थोक
बाफ र बतासलाई खदेजेस्तै मा िथयो । सयूर्मिून कुनै लाभ िथएन । 12 तब म ब ु , पागलपन र मखूर्ताको िवषयमा िवचार
गनर्ितर फिकर् एँ । िकनिक राजाले पिहले नै ग रसकेको कामभन्दा ितनको पिछ आउनलेे केचािह ँ बढी गनर् सक्छ र ? 13जसरी
अन्धकारभन्दा ज्योित उ म हो, त्यसै गरी मखूर्ताभन्दा ब ु का फाइदाहरू रहछेन ्भनी मलैे बझु्न थाले ँ । 14 ब ु मान ्मािनसले
आफ्नो िशरमा भएका आखँा त्यो कहाँ जाँद ै छ भनी हनेर् योग गछर्, तर मखूर्चािह ँ अन्धकारमा िहडँ्छ । तर यी सबमैािथ उही
दशा आइपछर् भनी मलाई थाहा छ । 15 तब मलैे मरेो मनमा भने,ँ “मखूर्लाई जे हुन्छ, मलाई पिन त्यही हुने छ । त्यसलैे म
ज्यादै ब ु मान ्भएकोमा केचािह ँ फरक पछर् त ?” मलैे मरेो मनमा िनष्कषर् िनकाले,ँ “यो पिन केवल बाफ हो ।” 16 िकनिक
मखूर्लाई झै ँ ब ु मान ्मािनसलाई पिन धरैे लामो समयसम्म सम्झदँनै । आउँदा िदनहरूमा हरेक कुरा िबिसर्एको हुने छ । ब ु मान ्
मािनस मखूर्झै ँ मछर् । 17 सयूर्मिून ग रएका सबै काम मरेो लािग खराबै मा भएकाले मलैे जीवनको जाँच गरेँ । यसो हुनकुो
कारणचािह ँ हरेक कुरो बाफजस्तै हो र बतासलाई खदे् ने कोिसस मा हो । 18 सयूर्मिून मलैे काम गरेर हािसल गरेका मरेा सबै
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ा प् तहरूलाई मलैे घणृा गरे,ँ िकनिक मलैे ती मपिछ आउनकेो लािग छोड्नपैछर् । 19 िकनिक त्यो ब ु मान ्वा मखूर् मािनस
कुनचािह ँ हुने छ भनी कसलाई थाहा छ र ? तापिन सयूर्मिून मरेो काम र ब ु ले बनाएको हरेक कुरोमािथ त्यो मा लक हुने छ
। यो पिन बाफ हो । 20 त्यसकारण सयूर्मिून मलैे गरेका सबै कामको िवषयमा मरेो मन िनराश हुन थाल्यो । 21 िकनिक ब ु ,
ज्ञान र िसपले काम गन कुनै मािनस होला, तर त्यसले आफूिसत भएका सबै थोक अक मािनसलाई छािडिदने छ । यो पिन
बाफ र ठुलो दभुार्ग्य हो । 22 िकनिक सयूर्मिून कडा महेनतसाथ काम गन र आफ्नो प र मलाई परुा गनर् कोिसस गन मािनसले
के लाभ पाउछँ र ? 23 हरेक िदन त्यसको काम ददर्नाक र तनाव स्त हुन्छ । त्यसलैे रातमा त्यसको ाणले िव ाम पाउने
छैन । यो पिन बाफजस्तै हो । 24 खान,ु िपउन ु र आफ्नो काममा भएको असल कुरोदे ख सन्तषु् ट हुनभुन्दा मािनसको लािग
कुनै उ म कुरो छैन । यो सत्यताचािह ँ परमशे् वरको हातबाट आउँछ भनी मलैे दखेे ँ । 25 िकनिक परमशे् वरिवना कसले खान
र कुनै पिन िकिसमको सखु-िवलासमा रमाउन सक्छ ? 26 परमशे् वरलाई खसुी पान जो कसलैाई उहाँले ब ु , ज्ञान र आनन्द
िदनहुुन्छ । तथािप पापीलाई चािह ँ परमशे् वरले उहाँलाई खसुी तलु्याउने मािनसको िन म्त जम्मा गन र थपुान काम िदनहुुन्छ ।
यो पिन बाफ र बतासलाई खदे् ने कोिसस मा हो ।

3
1 हरेक कुराको लािग तोिकएको समय छ, र आकाशमिून हरेक उ शे्यको लािग बलेाछ । 2 जन्मने एउटा समय छ, र मन

एउटा समय । रोप् ने एउटा समय छ, र उखले्ने एउटा समय । 3 मान एउटा समय छ, र िनको पान एउटा समय । भत्काउने एउटा
समय छ, र बनाउने एउटा समय । 4 रुने एउटा समय छ, र हाँस् ने एउटा समय । शोक गन एउटा समय छ, र नाच्ने एउटा समय
। 5 ढुङ्गा फ्याँक् ने एउटा समय छ, र ती बटुल्ने एउटा समय । अरू मािनसलाई अङ्गाल्ने एउटा समय छ, र त्यसबाट अलग
रहने एउटा समय । 6 खोजी गन एउटा समय छ, र खोज्न छाड्ने एउटा समय । राख् ने एउटा समय छ, र फाल्ने एउटा समय ।
7लगुा च्यात् ने एउटा समय छ, र त्यसलाई ममर्त गन एउटा समय । चपु लाग् ने एउटा समय छ, र बोल्ने एउटा समय । 8 मे गन
एउटा समय छ, र घणृा गन एउटा समय । य ु गन एउटा समय छ, र िमलाप गन एउटा समय । 9कामदारले आफ्नो प र मबाट
के लाभ पाउछँ र ? 10 मानव-जाितलाई परुा गनर् परमशे् वरले िदनभुएको काम मलैे दखेकेो छु । 11 परमशे् वरले हरेक कुरोलाई
त्यसको आफ्नो समयमा सयुोग्य बनाउनभुएको छ । उहाँले मािनसहरूका हृदयमा अनन्तता पिन रा खिदनभुएको छ । तर
मानव-जाितले सरुुदे ख अन्त्यसम्म परमशे् वरले गन ुर्भएका कामहरू बझु्न सक्दनै । 12 मािनस बाँचञु् जलेसम्म त्यो आन न्दत
रहन ु र असल गन ुर्भन्दा त्यसको लािग अक कुनै उ म कुरो छैन भनी मलाई थाहा छ । 13 हरेकले खानपुछर् र िपउनपुछर्,
अिन आफ्ना सबै कामबाट आउने असल कुराहरूमा कसरी आनन्द मनाउने भनी बझु्नपुछर् । यो नै परमशे् वरको उपहार हो ।
14 मलाई थाहा छ, िक परमशे् वरले जे गन ुर्हुन्छ, त्यो रिहरहन्छ । त्यसमा केही थप् न सिकँदनै, न त त्यसबाट हटाउन सिकन्छ,
िकनिक परमशे् वरले नै त्यो गन ुर्भएको हो तािक मािनसहरू आदरसाथ उहाँकहाँ जाऊन ्। 15जे अ स्तत्वमा छ, त्यो पिहलदेे ख
नै अ स्तत्वमा रहकेो छ । जे अ स्तत्वमा रहने छ, त्यो पिहलदेे ख नै अ स्तत्वमा रहकेो छ । लिुकएका कुराहरूको खोजी गनर्
परमशे् वरले मािनसहरूलाई बनाउनहुुन्छ । 16 सयूर्मिूनको दषु् टतालाई मलैे दखेकेो छु, जहाँ न्याय हुनपुथ्य , र धािमर्कताको
स ामा दषु् टता िथयो । 17 मलैे मरेो मनमा भने,ँ “हरेक िवषय र हरेक कामको लािग ठक समयमा परमशे् वरले धम हरू र
दषु् टहरूको न्याय गन ुर्हुने छ ।” 18 मलैे मरेो हृदयमा भने,ँ “मािनसहरू पशहुरूजस्तै हुन ्भनी दखेाउन परमशे् वरले ितनीहरूको
जाँच गन ुर्हुन्छ ।” 19 िकनिक मानव-जाितको अन्त्य र पशहुरूको अन्त्य समान छ । एउटाको मतृ्य ु अक को जस्तै छ ।
ितनीहरू सबकैो एउटै सास छ । मानव-जाितलाई पशहुरूलाई भन्दा बढी लाभ छैन । िकनिक के सबै कुरा सास नै होइन र ?
20 हरेक कुरा उहाँ ठाउँमा जान्छ । हरेक कुरा धलुोबाट आउँछ, र धलुोमा नै फकर जान्छ । 21 मािनसको आत्मा उभँोितर र
पशकुो ाण तलितर माटोमा जान्छ भनी कसलाई थाहा छ र ? 22 त्यसलैे मािनसको लािग आफ्नो काममा आनन्द लनभुन्दा
उ म कुरो छैन भनी फे र मलैे बझुे,ँ िकनिक त्यो नै त्यसको िजम्मवेारी हो । त्योभन्दा पिछ के हुन्छ भनी दखेाउन त्यसलाई
कसले फकार्एर ल्याउन सक्छ र ?

4
1 फे र एक पटक मलैे सयूर्मिून भएका सबै िथचोिमचोको िवषयमा िवचार गरेँ । मलैे िथचोिमचोमा परेकाहरूको आसँ ु दखेे,ँ

र ितनीहरूलाई सान्त्वना िदने कोही िथएन । श ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनहरूको हातमा िथयो, र ितनीहरूलाई सान्त्वना
िदने कोही िथएन । 2 अझै बाँिचरहकेाहरूभन्दा पिहले नै मरेकाहरू बढी भाग्यमानी हुन ्भनी मलैे िवचार गरेँ । 3 तथािप, ती
दवुभैन्दा पिन अझै नजन्मकेोचािह ँ बढी भाग्यमानी हो । त्यसले सयूर्मिून ग रएको कुनै पनी खराब कामहरू दखे् नै पाएको हुदँनै
। 4 तब हरेक प र म र हरेक िसपाल ु काम आफ्नो िछमकेीको ईष्यार्बाट आउँदोरहछे भनी मलैे दखेे ँ । यो पिन बाफ नै हो र
बतासलाई खदे् ने कोिसस मा हो । 5 मखूर्ले आफ्ना हात बाँधरे बस्छ, र कुनै काम गदन । त्यसलैे त्यसको भोजन त्यसको
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आफ्नै शरीर हुन्छ । 6 बतासलाई खदे् ने कोिससबाट ाप् त दईु म ु ीभन्दा मौन कामबाट ाप् त एक मु ी लाभ उ म हुन्छ ।
7 त्यसपिछ मलैे सयूर्मिून थर्ता अथार्त ्हराएर जाने बाफको िवषयमा अझै सोचिवचार गरेँ । 8 एउटा एक्लै बस् ने िकिसमको
मािनस छ । त्यसको कोही छैन, न छोरा, न दाजभुाइ । त्यसको कामको कुनै अन्त्य छैन, र त्यसका आखँा धन-सम्पि
आजर्न गनर्मा सन्तषु् ट हुदँनैन ्। त्यो छक् क पछर्, “मलैे कसको लािग महेनत गद छु ? मलैे िकन सखु-िवलासलाई त्याग्दै छु
?” यो पिन बाफ र खराब अवस्था हो । 9 एकलोले भन्दा दईु जना मािनसले उ म काम गछर् । सगँसगँै िमलरे ितनीहरूले
आफ्नो प र मको लािग रा ो आम्दानी गनर् सक्छन ् । 10 एउटा खस्यो भने अक ले आफ्नो साथीलाई उठाउन सक्छ ।
तथािप एकलो भएको मािनस खस्दा त्यसलाई उठाउने कोही भएन भने त्यसलाई शोकले िपछा गछर् । 11 दईु जना सगँसगँै
सतु े भने न्यानो हुन्छ, तर एक जना मा त कसरी न्यानो हुने ? 12 एक जनालाई िजत् न सिकन्छ, तर दईु जनाले आ मणको
सामना गनर् सक्छन,् र ितन सतूले बाटेको डोरी झ ै च ुिँडदँनै । 13 चतेाउनीहरूलाई कसरी सनु् ने भनी नजान् ने व ृ र मखूर् राजा
हुनभुन्दा ग रब तर ब ु मान ्जवान मािनस हुन ु उ म हो । 14 त्यो जवान मािनस झ्यालखानाबाट िनस्केर राजा भए तापिन वा
आफ्नै राज्यमा ग रब जन्मकेो भए तापिन यो साँचो हुन्छ । 15 मलैे दखेे,ँ िक सयूर्मिून हरेक िजउँदो मािनस र यताउता िहडँडुल
गनहरू त्यही जवान मािनसिसत िहडँ्दै िथए जसले आफ्नो ठाउँ लनै लागकेो िथयो । 16 नयाँ राजाको आज्ञा मान् न चाहने सबै
मािनसहरूका लािग कुनै अन्त्य छैन, तर पिछ ितनीहरूमध्ये धरैेले यवुकको शसंा गन छैनन ् । िनश् चय नै यो अवस्था पिन
बाफ हो, र बतासलाई खदे् ने कोिसस मा हो ।

5
1 परमशे् वरको भवनमा जाँदा आफ्ना कदमहरूको रखवाली गर ्। मखूर्हरूको ब लदान चढाउनभुन्दा सनु् नलाई निजक जा,

िकनिक के गल्ती गद छन ् भनी ितनीहरू बझु्दनैन ् । 2 बोल्नमा हतार नगर,् र परमशे् वरको साम ु आफ्नो िवषय लजैान तरेो
हृदयमा आतरुी नगर ्। परमशे् वर स्वगर्मा हुनहुुन्छ, तर त ँ पथृ्वीमा छस ् । त्यसलैे तरेा वचनहरू थोरै होऊन ् । 3 तैलँ े गन ुर्पन
र िचन्ता लनपुन धरैे कुराहरू छन ्भने त ैलँ े सम्भवतः खराब सपना दखे् ने छस ् । तैलँ े जित धरैे बोल्छस,् सम्भवतः त्यित नै
धरैे मखूर् कुराहरू ओकल्छस ्। 4 तैलँ े परमशे् वरमा भाकल गदार् त्यसलाई परुा गनर् िढलो नगर,् िकनिक परमशे् वर मखूर्हरूिसत
रमाउनहुुन् न । तैलँ े जे गछुर् भनरे भाकल गरेको छस,् त्यो ग रहाल ् । 5 भाकल गरेर परुा नगन ुर् भन्दा भाकलै नगरेको उ म
हुन्छ । 6 तरेो शरीरलाई पाप गनर् तरेो मखुलाई अनमुित नदे । पजुारीको सन्दशेवाहकलाई यसो नभन,् “त्यो भाकल भलु
िथयो ।” झटुो पाराले भाकल गरी परमशे् वरलाई िकन रस उठाउने ? तरेा हातको कामलाई नष् ट पानर् परमशे् वरलाई िकन
िच ाउने ? 7 िकनिक धरैे शब्दहरूमा जस्तै धरैे कल्पनामा अथर्हीन बाफ हुन्छ । त्यसलैे परमशे् वरको भय मान ्। 8 जब तैलँ े
तरेो ान्तमा ग रबहरूलाई िथचोिमचो ग रएको र ितनीहरूबाट न्याय र असल वहार खोिसएको दखे्छस,् तब कसलैाई थाहै
नभएजस्तै गरी चिकत नहो, िकनिक ितनीहरूको रेखदखे गन मािनसहरू श मा छन,् र ितनीहरूभन्दा अझै उच् च पदमा रहरे
ितनीहरूको रेखदखे गन मािनसहरू पिन हुन्छन ्। 9 यस बाहके, खतेबारीको उब्जनी हरेकको लािग हो, र राजा स्वयम ्ले पिन
खतेबारीबाट उब्जनी बटुल्छन ्। 10 चाँदीलाई मे गन चाँदीबाट सन्तषु् ट हुने छैन, र धन-सम्पि लाई मे गनले सधै ँ यसको
बढी चाह गछर् । यो पिन बाफ हो । 11 जब सम ृ बढ्छ, तब यसलाई खाने मखु पिन बढ्छ । मा लकले आफ्ना आखँाले
धन-सम्पि लाई हने ुर्भन्दा बाहके उसलाई केचािह ँ बढी लाभ हुन्छ र ? 12 धरैे खाए पिन थोरै खाए पिन काम गन मािनसको
िन ा िमठो हुन्छ, तर धनी मािनसको धन-सम्पि ले त्यसलाई रा री सतु् न िददँनै । 13 सयूर्मिून मलैे एउटा खराबी दखेकेो छुः
मा लकले आफ्नै ददुर्शाको िन म्त धन-सम्पि थपुाछर् । 14 जब धनी मािनसले दभुार्ग्यबाट आफ्नो धन-सम्पि गमुाउछँ, तब
त्यसले पालन-पोषण गरेको त्यसको आफ्नै छोरोको हातमा केही पिन हुदँनै । 15 मािनस आफ्नी आमाको कोखबाट नाङ्गै
आएजस्तै त्यो पिन नाङ्गै छािडने छ । त्यसले आफ्नो हातमा आफ्नो प र मको कुनै फल लजैान सक्दनै । 16 अक चािह ँ
खराबी यही हो, िक मािनस जसरी आउँछ, त्यसरी नै फकर जान्छ । त्यसलैे बतासको लािग काम गन मािनसलाई केचािह ँ
लाभ छ र ? 17 आफ्नो जीवनकालमा त्यसले नरैाश्यमा खान्छ, अिन रोग र रसबाट ज्यादै िनराश हुन्छ । 18 परमशे् वरले
हामीलाई िदनभुएको यस जीवनकालमा सयूर्मिून हामीले प र म गदार् हा ा सारा कामबाट ाप् त कुराहरूको आनन्द मनाउन,ु
खान ु र िपउन ु नै ठक र उिचत हो भनी मलैे दखेकेो छु । िकनिक यो नै मािनसको िजम्मवेारी हो । 19 जसलाई परमशे् वरले
धन-सम्पि र जग्गा-जिमन, अिन त्यसको काममा त्यसको िहस्सा ाप् त गन र आनन्द मनाउने खबुी िदनभुएको छ, त्योचािह ँ
परमशे् वरको वरदान हो । 20 िकनिक त्यसले आफ्नो जीवनका िदनहरूको ायः स्मरण गदन, िकनिक परमशे् वरले त्यसलाई
यस्ता कुराहरूमा स्त पा रिदनहुुन्छ जसमा त्यो काम गनर्मा रमाउँछ ।

6
1 मलैे सयूर्मिून एउटा खराबी दखेकेो छु, र यसले मािनसहरूलाई सार् है िथचकेो छ । 2 मािनसले इच्छा गरेको कुनै पिन कुरो
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कमी नहोस ्भनरेे परमशे् वरले उसलाई धन-सम्पि , जग्गा-जिमन र मान-सम्मान िदनहुोला, तर त्यसपिछ परमशे् वरले उसलाई
त्यसको उपभोग गन कुनै खबुी िदनहुुन् न । बरु त्यसको थोकहरू अरू कसलैे उपभोग गदर्छ । यो बाफ र खराब पीडा हो । 3 कुनै
मािनस एक सय जना छोराछोरीको बबुा बन्यो र त्यो धरैे वषर्सम्म बाँच्यो अिन त्यसका िदनहरू धरैे भएर पिन असल कुराहरूले
त्यसको हृदय सन्तषु् ट भएन र त्यसलाई गािडएन भने त्यो मािनसभन्दा जन्मदँै मरेको बच् चा उ म हो । 4 यस्तो बच् चा थर्मा
जन्मन्छ र अन्धकारमा लोप हुन्छ, अिन त्यसको नाउँ लकेुको अवस्थामा रहन्छ । 5 त्यस बच् चाले घामलाई नदखेे तापिन
र कुनै कुरा नजाने तापिन त्यस मािनसले भन्दा यसको िव ाम असल हुन्छ । 6 मािनस दईु हजार वषर्सम्म बाँचरे पिन असल
थोकहरूको आनन्द लन पाउदँनै भने त्यो मािनस पिन त्यहीँ जान्छ, जहाँ हरेक मािनस जान्छ । 7 मािनसका सबै काम त्यसको
मखुको लािग हो, तापिन त्यसको भोक सन्तषु् ट हुदँनै । 8 वास्तवमा मखूर्लाई भन्दा ब ु मान ्मािनसलाई केचािह ँ बढी फाइदा
छ र ? अरू मािनसहरूको सामनु् ने कसरी वहार गन भनी ग रब मािनसलाई थाहा भए तापिन त्यसलाई के लाभ हुन्छ र ?
9 भौँता रिहडँ्ने भोकको लालसाले गन इच्छाभन्दा आखँाले जे दखे्छ, त्यसबाट सन्तषु् ट हुन ु उ म हुन्छ । यो पिन बाफ र
बतासलाई खदे् ने कोिसस मा हो । 10 जे अ स्तत्वमा रहकेो छ, त्यसको पिहले नै नाउँ रा खएको छ, र मानव-जाित के हो
भनी पिहले नै जािनएको छ । सबकैा श शाली न्यायाधीशिसत बहस गन ुर् अथर्हीन भएको छ । 11 जित धरैे वचन बो लन्छ,
त्यित नै धरैे थर्ताको व ृ हुन्छ । त्यसो भए, मािनसलाई के लाभ हुन्छ र ? 12 िकनभने छायाझै ँ िबितजाने मािनसको छोटो
जीवनमा त्यसको थर्ताको बलेामा केचािह ँ असल हो भनी कसलाई थाहा हुन्छ र ? सयूर्मिून मािनसको मतृ्य ु भएपिछ के
हुन्छ भनी कसले भन् न सक्छ र ?

7
1 महङ्गो अ रभन्दा असल नाउँ उ म हुन्छ, र जन्मको िदनभन्दा मतृ्यकुो िदन रा ो हुन्छ । 2 भोजको घरमा जानभुन्दा

शोकको घरमा जान ु उ म हुन्छ, िकनिक जीवनको अन्त्यमा सबै मािनसका शोक आउँछ । जीिवत मािनसहरूले यसलाई
मनमा राख् नपैछर् । 3 हाँसोभन्दा अफसोस उ म हो, िकनिक शोिकत अनहुारपिछ हृदयको सन् नता आउँछ । 4 ब ु मान ्को
हृदय शोकको घरमा हुन्छ, तर मखूर्हरूको हृदय भोजको घरमा हुन्छ । 5 मखूर्हरूको गीत सनु् नभुन्दा ब ु मान ्को हप्की सनु् न ु
उ म हो । 6 िकनभने मखूर्हरूको हाँसो भाँडामिुन पड्कने काँढाको आगोझै ँ हुन्छ । यो पिन बाफ हो । 7 करकापले िनश् चय नै
ब ु मान ्मािनसलाई मखूर् बनाउछँ, र घसुले हृदयलाई ष् ट पाछर् । 8 कुनै पिन कुरो सरुुभन्दा अन्त्य रा ो हो, र हृदयमा घमण्ड
हुनभुन्दा हृदयमा धयैर्वान ्हुन ु उ म हुन्छ । 9 आत्मामा ोिधत हुन हतार नगर,् िकनिक ोधले मखूर्हरूको हृदयमा बास गछर्
। 10 यसो नभन,् “यीभन्दा पाकाहरूका िदन िकन उ म हुन्छ ?” िकनिक ब ु को कारण तैलँ े यो श् न सोधकेो होइन ।
11 पतैकृ-सम्पि जस्तै ब ु रा ो कुरो हो । यसले सयूर् दखे् नहेरूलाई लाभ िदन्छ । 12 िकनिक रुिपया-ँपसैाले सरुक्षा िदएजस्तै
ब ु ले पिन सरुक्षा िदन्छ, तर ज्ञानको फाइदा यही हो, िक ब ु भएको मािनसलाई यसले जीवन िदन्छ । 13 परमशे् वरका
कामहरूलाई िवचार गर:् उहाँले बाङ्गो बनाउनभुएकोलाई कसले िसधा पानर् सक्छ ? 14 समय रा ो हुदँा त्यस रा ो समयमा
खसुी भएर बस,् तर समय नरा ो हुदँा यो कुरा िवचार गर:् परमशे् वरले दवुलैाई आमनसेामने रहने अनमुित िदनभुएको छ ।
यही कारणले गदार् मािनसको पिछ के हुदँै छ भनी कसलैे प ा लगाउने छैन । 15 मरेा बकेम्मा िदनहरूमा मलैे धरैे कुराहरू
दखेकेो छु । धमार्त्माहरूको धािमर्कताको बाबजतु पिन ितनीहरू नष् ट हुन्छ, र दषु् टहरूको दषु् टताको बाबजतु पिन ितनीहरू धरैे
वषर्सम्म बाँच्छन ्। 16 स्वधम नबन;् तरेो आफ्नै द ृ ष् टमा ब ु मान ्नबन ्। त ँ िकन आफैलाई नष् ट गछर्स ्? 17 ज्यादै दषु् ट
र मखूर् नबन ्। तरेो समय आउनअुिग नै त ँ िकन मछर्स ्? 18 यो ब ु लाई प े र राख् न ु र धािमर्कतालाई जान निदन ु तरेो लािग
रा ो हुन्छ । िकनिक परमशे् वरको भय मान् ने मािनसले त्यसका सबै कतर् परुा गन छ । 19 कुनै सहरमा भएको दस जना
शासकभन्दा ब ु मान ्मािनसिसत भएको ब ु श शाली हुन्छ । 20 पथृ्वीमा भलाइ गन र किहल्यै पाप नगन धम मािनस
छैन । 21 बो लएको हरेक वचनलाई नसनु,् िकनिक त्यसो गदार् त ैलँ े तरेो नोकरको ापलाई पिन सनु्लास ्। 22 त्यसै गरी, तरेो
हृदयमा तैलँ े ायः धरैेलाई सरापकेो छस ्भनी तलँाई थाहा छ । 23 मलैे ब ु ले यी सबै मािणत गरेको छु । मलैे भने,ँ “म
ब ु मान ्बन् ने छु,” तर यो मलैे सक् नभेन्दा परको कुरो िथयो । 24 ब ु धरैे टाढा र िनकै गिहरो छ । कसले यसलाई पाउन
सक्छ र ? 25 ब ु र वास्तिवकताको िवषयमा िसक् न, जाँच गनर् र खोज्न अिन खराबी बवेकुफ हो र मखूर्ताचािह ँ पागलपन हो
भनी बझु्न मलैे मरेो मन लगाएँ । 26 पासो र जालहरूले भ रएकी कुनै पिन स् ीको मतृ्यभन्दा त्योचािह ँ बढी िततो भएको मलैे
पाएँ । परमशे् वरलाई खसुी पान जो कोही त्यस स् ीबाट भाग् ने छ, तर पापीलाई भने त्यसले लएर जान्छे । 27 “मलैे जे प ा
लगाएको छु, त्यसलाई िवचार गर,्” उपदशेक भन्छन ्। “वास्तिवकताको ाख्या प ा लगाउन मलैे एकपिछ अक खोज
थप्दै आएको छु । 28 मलैे अझै पिन यसको खोजी गद छु, तर मलैे यसलाई भे ाएको छैन ँ । मलैे एक हजार परुुषका िबचमा
एउटा धम मािनस भे ाएँ, तर स् ीहरूका िबचमा एउटै पिन भे ाइन ँ । 29 मलैे प ा लगाएको कुरो केवल यही होः परमशे् वरले
मानव-जाितलाई सोझो स ृ ष् ट गन ुर्भयो, तर धरैे क ठनाइको खोजी गद ितनीहरू तकर गएका छन ्।”
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8
1 ब ु मान ्मािनस को हो ? जीवनमा आइपन घटनाहरूको अथर् के हो भनी कसलाई थाहा हुन्छ र ? मािनसमा भएको

ब ु ले उसको महुार चम्काउँछ, र उसको महुारको कठोरता ब द्लन्छ । 2 राजाको रक्षा गन परमशे् वरको शपथको कारण
ितनको आज्ञा मान् न म तलँाई सल्लाह िदन्छु । 3 ितनको उप स्थितबाट बािह रन हतार नगर,् र कुनै पिन गलत कुराको
समथर्नमा खडा नहोओ, िकनिक राजाले इच्छा गरेअनसुार काम गछर्न ् । 4 राजाको वचनले शासन गछर् । त्यसले कसले
ितनलाई यसो भन् न सक्छ, “तपाईं के गद हुनहुुन्छ ?” 5 राजाको आज्ञा पालन गनले नोक्सानी हटाउछँ । ब ु मान ्मािनसको
हृदयले समयको उिचत मागर् र त रका जान्दछ । 6 हरेक िवषयको लािग ठक िति या र िति या िदने समय छ, िकनिक
मािनसका कष् टहरू धरैे छन ् । 7 पिछ के हुदँै छ भनी कसलैाई थाहा छैन । के हुदँै छ भनी त्यसलाई कसले बताउन सक्छ
र ? 8 सास नै रोक् न सक् ने गरी कोही पिन आफ्नो सासको शासक हुदँनै, र त्यसको मतृ्यको िदनमािथ कसकैो श हुदँनै ।
य ु को समयमा कुनै सनेालाई पिन िबदा िदइँदनै, र दषु् टताले यसका दासहरूलाई छुटकारा िदने छैन । 9 मलैे यी सबै बझुकेो छु
। सयूर्मिून ग रने हरेक कामको लािग मलैे मरेो मरेो मन लगाएको छु । एउटा मािनसले अक मािनसलाई चोट लगाउने गरी
िथचोिमचो गन समय पिन छ । 10 यसरी दषु् टहरूलाई सावर्जिनक रूपमा गािडएको मलैे दखेे ँ । ितनीहरूलाई पिव स्थानबाट
लिगयो र गािडयो, अिन ितनीहरूले दषु् ट कामहरू गरेकै सहरका मािनसहरूले ितनीहरूको शसंा गरे । यो पिन अथर्हीन छ ।
11 दषु् ट अपराधको िवरु मा जारी ग रएको मतृ्यदुण्डलाई झ ै कायार्न्यन नग रदँा यसले मािनसको हृदयलाई खराब काम गनर्
उस्काउँछ । 12 पापीले एक सय पटक खराबी गरी त्यो धरैे वषर्सम्म बाँचे तापिन परमशे् वरको आदर गन, उहाँको साम ु खडा
हुने र उहाँलाई आदर िदनहेरूलाई असलै हुने छ भनी मलाई थाहा छ । 13 तर दषु् ट मािनसको लािग रा ो हुने छैन । त्यसको
आय ु लामो हुने छैन । त्यसले परमशे् वरलाई आदर नगन भएकोले त्यसका िदनहरू एकै क्षण दखेा पन छायाजस्तै हुन्छन ् ।
14 पथृ्वीमा ग रने अक थर् कुरा पिन छ । दषु् ट मािनसहरूलाई झै ँ धम मािनसहरूलाई भएको र धम मािनसहरूलाई झै ँ
दषु् ट मािनसहरूलाई भएको दे खन्छ । म भन्दछु, िक यो पिन बकेामको कुरो हो । 15 त्यसलैे म सन् नताको िसफा र गदर्छु,
िकनिक मािनसको लािग सयूर्मिून खान,ु िपउन ु र खसुी हुनभुन्दा उ म कुरो छैन । सयूर्मिून परमशे् वरले मािनसलाई िदनभुएको
त्यसको जीवनकालिभर त्यसको प र ममा खसुी नै सगँसगँै जाने छ । 16 ब ु लाई जान् न र िदन वा रातमा नसिुतकन अक्सर
ग रने कामलाई बझु्न मलैे मरेो मन लगाउँदा, 17 मलैे परमशे् वरका सबै कामलाई सोच िवचार गरे,ँ र सयूर्मिून ग रएको कामलाई
मािनसले बझु्न नसक् ने रहछे । जवाफहरू पाउनलाई मािनसले जितसकैु प र म गरे तापिन उसले ती पाउने छैन । आफूलाई
थाहा छ भनी ब ु मान ्मािनसले सोचे तापिन वास्तवमा उसलाई पिन थाहा छैन ।

9
1 मलैे धमार्त्मा र ब ु मान ्मािनसहरू र ितनीहरूका कायर्हरूको िवषयमा मरेो मनमा यी सबै कुराबारे िवचार गरेँ । ती सबै

परमशे् वरका हातमा छन ्। कसमैािथ मे वा घणृा के आइपन छ भनी कसलैाई थाहा छैन । 2 सबकैो अन्त्य उही िकिसमको
हुन्छ । धम र दषु् ट मािनसहरू, असल, शु र अशु अिन ब लदान चढाउने र ब लदान नचढाउने सबकैो दशा एउटै हुन्छ ।
जसरी असल मािनसहरू मछर्न,् त्यसै गरी पापीहरू मन छन ्। जसरी वाचा बाँध् ने मछर्, त्यसै गरी शपथ खान डराउने मािनस
पिन मन छ । 3सयूर्मिून ग रने हरेक कुराको लािग एउटा खराब दशा छ । ितनीहरू सबमैा उही कुरो आइपछर् । मािनसको हृदय
खराब कुराहरूले भ रएको छ, र ितनीहरू िजउँदा ितनीहरूको हृदयमा पागलपन हुन्छ । त्यसपिछ ितनीहरू मरेकाहरूकहाँ जाने
छन ्। 4 सबै बाँचकेाहरूिसत िमल्न जानकेो आशा हुन्छ । मरेको िसहंभन्दा िजउँदो कुकुर असल हो । 5 िकनिक बाँचकेाहरू
मन छन ्भनी ितनीहरूलाई थाहा छ, तर मरेकाहरूलाई केही पिन थाहा हुदँनै । ितनीहरूको स्मरणश गइसकेकोले ितनीहरूले
कुनै इनाम पाउदँनै । 6 ितनीहरूका मे, घणृा र ईष्यार् धरैे पिहलै नै गाएब भएर गइसकेका छन ्। सयूर्मिून ग रने कुनै पिन कुराको
लािग ितनीहरूले फे र कुनै ठाउँ पाउने छैनन ् । 7 आफ्नो बाटो लाग;् आनन्द भएर आफ्नो रोटी खा, र सन् न हृदय लएर
आफ्नो दाखम िप, िकनिक असल कामहरूको उत्सवलाई परमशे् वरले अनमुोदन गन ुर्हुन्छ । 8 तरेा लगुाहरू सधै ँ सतेा होऊन,्
र तरेो िशर तलेले अिभषके ग रयोस ्। 9 परमशे् वरले सयूर्मिून िदनभुएको यस थर् जीवनकालभ र तरेी पत् नीिसत खसुी भएर
बस ्। सयूर्मिून तरेो कामको लािग त्यो नै तरेो इनाम हो । 10 तरेो हातले जे काम पाउछँ, त्यो श लगाएर गर,् िकनिक त ँजान
लािगरहकेो पातलमा कुनै काम वा ाख्या वा ज्ञान वा ब ु छैन । 11 मलैे सयूर्मिून केही रोचक कुराहरू दखेकेो छुः ती गितमा
कुद् नहेरूले दौड िजत्दनैन ्। ब लया मािनसहरूले य ु िजत्दनैन ्। ब ु मान ्मािनसहरूले रोटी पाउदँनैन ् । समझश भएका
मािनसहरूले धन-सम्पि पाउदँनैन ् । ज्ञान भएका मािनसहरूले िनगाह पाउदँनैन ् । बरु, समय र अवसरले ितनीहरू सबलैाई
भाव पाछर्न ् । 12 िनश् चय नै त्यसको समय किहले आउने छ भनी कसलैाई थाहा छैन । माछा घातक जालमा परेझै ँ वा

चराचरुुङ्गी पासोमा परेझै ँ मानव-जाित खराब समयको पासोमा जे लएका छन,् जनु पासो अकस्मात ् ितनीहरूमािथ आइपछर्न ्
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। 13 मलैे सयूर्मिून यस्तो ब ु पिन दखेकेो छु, जसले मलाई िनकै भािवत पार् यो । 14 एउटा सानो सहर िथयो जहाँ थोरै मा
मािनसहरू िथए । एउटा महान ्राजा यसको िवरु मा आएर यसलाई घरेा हाले र यसको िवरु मा चारैितर घरेा-मचान लगाए ।
15 अब त्यस सहरमा एउटा ग रब मािनस फेला पा रयो । त्यो ब ु मान ् िथयो, जसले आफ्नो ब ु ले सहरलाई बचायो । तरै
पिन पिछ कसलैे पिन त्यस ग रब मािनसलाई सम्झने । 16 त्यसलैे मलै े िनष्कषर् िनकाले,ँ “श भन्दा ब ु उ म हो, तर त्यस
ग रब मािनसको ब ु लाई तचु्छ ठािनयो, र त्यसका वचनहरूलाई ध्यानै िदइएन ।” 17 मखूर्हरूका िबचमा भएको शासकको
चक सोरभन्दा न भएर बो लएका ब ु मान ्मािनसका वचनहरूलाई रा री ध्यान िदइन्छ । 18 य ु का तरवारहरूभन्दा ब ु
उ म हो, तर एउटा पापीले धरैे असल कामलाई िवनाश गछर् ।

10
1जसरी मरेका िझगँाहरूले अ रलाई दगुर् न्धत तलु्याइिदन्छन,् त्यसै गरी थोरै मखूर्ताले ब ु र सम्मानलाई दबाइिदन सक्छ

। 2 ब ु मान ्मािनसको मन ठक कुराितर लाग्छ, तर मखूर्को मन बे ठक कुराितर लाग्छ । 3 मखूर् सडकमा िहडँ्दा त्यसको
सोचाइ अपणूर् हुन्छ जसले त्यो मखूर् हो भनी हरेकलाई मािणत गछर् । 4 तरेो िवरु मा शासकको रस उ ो भने तरेो काम नछाड ्
। चपुचाप बसाइले ठुलो झोँकलाई पिन शान्त पानर् सक्छ । 5 सयूर्मिून मलैे एउटा खराबी दखेकेो छु, जनु शासकबाट आउने
एक िकिसमको ास होः 6 मखूर्हरूलाई नतेतृ्वका पदहरू िदइन्छ, जब िक सफल मािनसहरूलाई तल्लो स्तरका पदहरू िदइन्छ
। 7 मलैे दासहरूले घोडा चढकेो दखेकेो छु, र सफल मािनसहरू भइँुमा दासहरूजस्तै गरी िहडँकेो दखेकेो छु । 8 खाडल खन् ने
कोही पिन त्यसिभ खस् न सक्छ, र कसलैे पखार्ल भत्काउँदा सपर्ले त्यसलाई डस् न सक्छ । 9 ढुङ्गा काट्नलेाई ढुङ्गाले नै
चोट परु् याउन सक्छ, र दाउरा काट्ने दाउरा ारा नै खतरामा पछर् । 10 बन्चरो बोधो छ र मािनसले त्यसलाई उध्याउदँनै भने
त्यसले बढी श को योग गन ुर्पछर्, तर ब ु ले सफलताको लािग मौका उपलब्ध गराउँछ । 11लट् ाइनअिग नै सपर्ले डस्यो
भने सपरेालाई केही फाइदा हुदँनै । 12 ब ु मान ्मािनसका वचनहरू अनु हमय हुन्छन,् तर मखूर्को ओठले त्यो आफैलाई नष् ट
पाछर् । 13 जसरी मखूर्को मखुबाट वचनहरू वाह हुन थाल्छन,् त्यसै गरी मखूर्ता बािहर आउँछ, र अन्त्यमा त्यसको मखुबाट
दषु् ट पागलपना बािहर िनस्कन्छ । 14 मखूर्ले कुराहरू बढाउँछ, तर के हुने छ भनी कसलैाई थाहा हुदँनै । त्यसको पिछ के
हुने छ भनी कसलैे जान्दनै । 15 मखूर्हरूको प र मले ितनीहरूलाई यसरी थकाउँछ, िक ितनीहरूलाई सहर जाने बाटोसमते
थाहा हुदँनै । 16 त्यो दशेलाई िधक् कार होस,् जनु दशेको राजा जवान ठटो छ, र त्यसका अगवुाहरूले िबहानदैे ख उपवास
बस् न थाल्छन!् 17 तर त्यो दशे धन्यको हो, जसको राजा कुलीहरूको छोरो हो, र त्यसका अगवुाहरूले मात् नको लािग नभई
श को लािग ठक समयमा खान्छन!् 18 अल्छेपनको कारण छाना भत्कन्छ, र िन ष् य हातको कारण घर चहुुने हुन्छ ।
19मािनसहरूले हाँसोको लािग खाना तयार गछर्न;् दाखम ले जीवनमा आनन्द ल्याउछँ, र रुिपया-ँपसैाले दिैनक खाँचोलाई परुा
गछर् । 20 राजालाई नसराप;् तरेो मनमा पिन नसराप,् र तरेो सतु् ने कोठािभ धनी मािनसहरूलाइ नसराप ्। िकनिक आकाशका
चराचरुुङ्गीहरूले तरेा वचनहरू लएर जालान ्। पखटेा भएकाहरूले तरेो िवषयलाई फैलाउन सक्छन ्।

11
1 तरेो अन् न पानीमा फा लद,े िकनिक धरैे िदनपिछ तैलँ े फे र त्यसलाई भे ाउने छस ् । 2 त्यसलाई सात वा आठ जना

मािनसिसत बाँडचुडँ गर,् िकनिक पथृ्वीमा कस्तो िकिसमका िवपि हरू आउँदै छन ् भनी तलँाई थाहा छैन । 3 बादलहरू
पानीले भ रएका छन ्भने ितनीहरू पथृ्वीमा बसर आफै रि न्छन,् र रुख उ र वा दिक्षणितर ढल्यो भने त्यो जहाँसकैु ढले
तापिन त्यो रहने छ । 4 बतासलाई हनेले िबउ नछलार्, र बादललाई हनेले कटनी नगलार् । 5 जसरी तलँाई बतासको बाटो
थाहा छैन, न त गभर्वती मिहलाको गभर्मा बच् चाका हड् डीहरू कसरी बढ्छन ् भनी थाहा छ, त्यसै गरी हरेक थोक स ृ ष् ट
गन ुर्हुने परमशे् वरको कामलाई पिन तैलँ े बझु्न सक्दनैस ्। 6 िबहान तरेो िबउ रोप ् । साँझसम्म आवश्यकताअनसुार तरेो हातले
काम गर,् िकनिक िबहान वा साँझ, त्यो वा यो कुनचािह ँ िबउ उ न्छ वा दवुै रा ा हुन्छन ्भनी तलँाई थाहा छैन । 7 उज्यालो
वास्तवमै रमणीय हुन्छ, र घामलाई दखे् न पाउन ु आखँाको लािग मनोहर कुरो हो । 8 कोही धरैे वषर्सम्म बाँच्यो भने त्यो ती
सबै वषर् सन् न होस,् तर त्यसले आउनवेाला अन्धकार िदनहरूको बारेमा सोचोस,् िकनिक त्यस्ता िदनहरू धरैे हुने छन ्। हुन
आउने हरेक कुरो िबलाएर जाने बाफ हुन ्। 9 हे जवान मािनस, तरेो यवुावस्थामा आनन्द मना, र तरेो यवुावस्थाको बलेामा तरेो
हृदय आन न्दत होस ्। तरेो हृदय र तरेा आखँाले दखे् न सक् ने असल इच्छाहरूको पिछ लाग ्। तथािप यी सबै कुराको लािग
परमशे् वरले तमँािथ इन्साफ ल्याउनहुुने छ भनी जान ्। 10 तरेो हृदयबाट रसलाई हटा, र तरेो शरीरमा भएको कुनै पिन ददर्लाई
बवेास्ता गर,् िकनिक यवुावस्था र यसको श थर् हुन ्।
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12
1 तरेा क ठन िदनहरू आउनअुिग र “मलाई ितनमा रमाहट छैन” भन् ने तरेा वषर्हरू आउनअुिग तरेो यवुावस्थामा नै तरेो

स ृ ष् टकतार्को सम्झना गर ्। 2 सयूर्, चन् मा र ताराहरूको ज्योित कम हुनअुिग र बादलहरू वषार्पिछ फकर् नअुिग यसो उहाँको
सम्झना गर ्। 3 त्यो यस्तो समय हुने छ, जनु बलेा दरबारका पहरेदारहरू काम् ने छन,् र ब लया मािनसहरू झकु्छन,् र जाँतो
िपधँ् ने स् ीहरूको सङ्ख्या कम भएकाले ितनीहरू लोप हुने छन,् र झ्यालबाट हनेहरूले फे र स्टिसत दखे् ने छैनन ्। 4 त्यो यस्तो
समय हुने छ, जनु बलेा सडकहरूमा ढोकाहरू बन्द ग रन्छन,् र जाँतो िपधँ् नहेरू आवाज बन्द हुने छ, र चराचरुुङ्गीको िचरिबरे
आवाजमा मािनसहरू उठ्छन,् र केटीहरूका गीतहरू हराएर जान्छन ्। 5 त्यो यस्तो समय हुने छ, जनु बलेा मािनसहरू उचाइ र
गल्लीका खतराहरूदे ख डराउछँन,् र जब बदामको फुल फ न्छ र जब फटेङ् ो पटेको बलले घ दँै िहडँ्छ र ाकृितक इच्छा
असफल हुन्छ, तब मािनस आफ्नो अनन्त घरमा जान्छ, र शोक गनहरू गल्लीहरूमा जान्छन ्। 6चाँदीको तार च ुिँडनअुिग वा
सनुको कचौरा कुच् च्याइनअुिग वा मलूमा माटोको भाँडो टु ा-टु ा हुनअुिग वा कुवामा पाङ् ो भाँिचनअिग तरेो स ृ ष् टकतार्को
सम्झना राख ् । 7 जिमनबाट आएको धलूो जिमनमा फकर् नअुिग र आत्मा िदनहुुने परमशे् वरकहाँ आत्मा जानअुिग उहाँको
सम्झना गर ्। 8 उपदशेक भन्छन,् “ थर्, थर्, सबै थोक थर् हुन ्।” 9 उपदशेक ब ु मान ् िथए, र ितनले मािनसहरूलाई
ज्ञानका कुराहरू िसकाए । ितनले अध्ययन गरे, र मनन गरे अिन धरैे िहतोपदशेहरू ठक ममा िमलाएर राखे । 10 उपदशेकले
सत्यताका स्ट र िसधा वचनहरूको योग गरी लखे् ने कोिसस गरे । 11 ब ु मान ्मािनसका वचनहरू गोठालोको ल ीझै ँ हुन्छन ्
। गरुुहरूले सङ्कलन गरेका भनाइहरू दि लो िकिसमले ठोकेका िकल्लाहरूझै ँ हुन्छन,् जनु एउटै गोठालाबाट िसकाइएका हुन ्
। 12 हे मरेो छोरो, थप केही कुराबारे सावधान बस:् धरैे पसु्तकहरू लखे् ने कामको अन्त्य हुदँनै, र धरैे अध्ययनले शरीरमा
थकान ल्याउछँ । 13 हरेक कुरा सिुनएपिछ कुराको अन्त्य यही हो, िक तैलँ े परमशे् वरको भय मान् नपुछर्, र उहाँका आज्ञाहरू
पालन गन ुर्पछर्, िकनिक यो नै मानव-जाितको सम्पणूर् कतर् हो । 14 िकनिक हामीले गरेको हरेक गपु् त कुरा, चाहे त्यो असल
होस ्वा खराब, त्यसलाई परमशे् वरले इन्साफ गन ुर्हुने छ ।



 1:1 492 षे् ठगीत 2:17

षे् ठगीतको पसु्तक
1 यो सोलोमनको षे् ठगीत हो । िेमका आफैिसत बोल्द:ै 2 उहाँले मलाई आफ्नो मखुको चमु्बनले चमु्बन गरून ्। िेमका

मेीिसत बोल्द:ै िकनिक तपाईंको मे दाखम भन्दा उ म छ । 3 तपाईंको अिभषकेको तलेमा आनन्द द बास् ना छ । तपाईंको
नाउँ बिगरहने अ रझै ँ छ । त्यसलैे यवुतीहरूले तपाईंलाई मे गछर्न ् । 4 मलाई तपाईंिसतै लजैानहुोस,् र हामी दौडने छौँ ।
िेमका आफैिसत बोल्द:ै राजाले मलाई उहाँका कोठाहरूमा ल्याउनभुएको छ । िेमका मीिसत बोल्द:ै हामी खसुी छौँ ।

हामी तपाईंको िवषयमा आनन्द मनाउछँौँ । तपाईंको मेको उत्सव मनाऔ ँ । यो दाखम भन्दा उ म छ । अरू स् ीहरूले
तपाईंलाई सम्मान गन स्वाभािवक नै हो । िेमका अरू स् ीहरूिसत बोल्दःै 5 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, म काली छु, तर
मायाल ु छु । म केदारका पालहरूजस्तै काली र सोलोमनका पदार्हरूजस्तै मायाल ु छु । 6 म काली भएकीले र घामले मलाई
डढाएकोले मलाई एकटक लगाएर नहरे । मरेी आमाका छोराहरू मिसत रसाउथँे । ितनीहरूले मलाई दाखबारीको रक्षक बनाए,
तर मलैे मरेो आफ्नै दाखबारीको रक्षा गरेकी छैन ँ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 7 हे मरेा मेी, मरेो ाणले तपाईंलाई मे गछर् ।
मलाई बताउनहुोस ्। तपाईंले आफ्नो भडेा-बा ाको बगाल कहाँ चराउनहुुन्छ ? िदउसँो तपाईंले आफ्नो बगाल कहाँ िव ाम
गराउनहुुन्छ ? तपाईंका िम हरूका बगालहरूको छेउमा म िकन भौँता रिहडँ्ने झै ँ हुने ? मेी िेमकािसत बोल्दःै 8 हे
स् ीहरूमध्ये असाध्यै सनु्दरी, ितमीलाई थाहा छैन भने मरेो बगालका पाइलाहरू प ाऊ, र गोठालाहरूको पालनरे ित ा ससाना
बा ाहरू चराऊ । 9 हे मरेी ि य, म ितमीलाई फारोको रथको रा ो घोडािसत तलुना गदर्छु । 10 शङृ्गारले ित ा गाला सनु्दर
भएका छन;् गगर्हनाले ित ो गला सिजएको छ । 11 हामी ित ो लािग चाँदीको जलप लगाइएका सनुका गहनाहरू बनाउने छौँ
। िेमका आफैिसत बोल्दःै 12 राजा आफ्नो िबस्तारमा पल्टनहुुदँा मरेो अ रले आफ्नो बास् ना िफँजायो । 13 मलाई मरेा मेी
मरूर्को थलैीजस्तै लाग्छ जसले मरेा वक्षस्थलका िबचमा रात िबताउनहुुन्छ । 14 मलाई मरेा मेी एन-गदीका दाखबारीहरूमा
फुलकेो महेदीको झपु्पाजस्तै लाग्छ । मेी िेमकािसत बोल्दःै 15 हे मरेी ि य, सनु । ितमी सनु्दरी ौ । सनु, ितमी सनु्दरी

ौ । ित ा आखँा ढुकुरजस्ता छन ्। िेमका मेीिसत बोल्दःै 16 हे मरेा मेी, सनु् नहुोस ्। तपाईं सनु्दर हुनहुुन्छ । हो, तपाईं
कित सनु्दर हुनहुुन्छ! हराभरा िबरुवाहरू हा ो ओ ान हुन ् । 17 हा ो घरका द लनहरू दवेदारूका छन ् । छाना सल्लाका
छन ्।

2
1 िेमका मेीिसत बोल्दःै म शारोनको घाँस े मदैानमा उ ने फुल र बेसँीको लली हु ँ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 2काँढाहरूका

िबचमा फुलकेो लली फुलझै ँमरेी ि य यवुतीहरूका िबचमा िछन ।् िेमका आफैिसत बोल्दःै 3जङ्गलका रुखहरूमध्ये स्याउको
रुखझै ँ मरेा मेी यवुाहरूका िबचमा हुनहुुन्छ । म उहाँको छायामिुन बडो आनन्दिसत पल्टन्छु, र उहाँको फलको स्वाद मलाई
िमठो लाग्छ । 4 उहाँले मलाई दाखम -गहृमा ल्याउनभुयो, र ममािथ भएको उहाँको झन्डा मे िथयो । िेमका मेीिसत
बोल्दःै 5 मलाई िकसिमसको प रकारले सजीव तलु्याउनहुोस,् र स्याउले ताजा बनाउनहुोस,् िकनिक म मेले कमजोर भएकी
छु । िेमका आफैिसत बोल्दःै 6 उहाँको दे े हात मरुो िशरमिून छ, र दािहने हातले मलाई अङ्गालो हाल्छ । िेमका अन्य
स् ीहरूिसत बोल्दःै 7 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, मदैानका मडुुली मगृ र ह रणहरूको नाउमँा म ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु,
िक आफूले नचाहसेम्म मेलाई निबउझँाओ वा नजगाओ । िेमका आफैिसत बोल्दःै 8 मरेा मेीको सोर सिुनएको छ । सनु,
पहाडहरूमा हामफाल्दै र डाँडाहरू िछचोल्दै उहाँ यहाँ आउनहुुन्छ । 9 मरेा मेी ह रण वा जवान मगृजस्तै हुनहुुन्छ । हरे, उहाँ
हा ो पखार्लको पछािडप उिभरहनभुएको छ । उहाँले झ्यालिभ िनयालरे हदे हुनहुुन्छ र आखँी-झ्यालिभ िचयाएर हदे
हुनहुुन्छ । 10 मरेा मेी मिसत बोल्नभुयो र उहाँले मलाई भन् नभुयो, “हे मरेी ि य, उठ । हे मरेी सनु्दरी, मिसत आऊ । 11 हरे,
िहउदँ िबितसकेको छ; वषार् पिन सिकएर गयो । 12 पथृ्वीमा फुलहरू दखेा परेका छन ् । िछवँल्ने र चराचरुुङ्गीहरूले गीत
गाउने समय आएको छ, अिन हा ो दशेमा ढुकुरहरूको सोर सिुनएको छ । 13 अञ् जीरका बोटमा अञ् जीरका ह रया दाना
लािगसकेका छन ्र दाखहरूको मजुरुा लागकेा छन ्। ितनीहरूले आफ्ना बास् ना िफँजाउछँन ्। हे मरेी ि य, मरेी सनु्दरी, उठेर
आऊ । 14 पहराका धाँदाहरू, िभरालो पहाडका गपु् त िचराहरूमा बस् ने मरेी ढुकुन , मलाई ित ो महुार हनेर् दऊे । मलाई ित ो
सोर सनु् न दऊे, िकनिक ित ो सोर स ु रलो छ, र ित ो महुार मायाल ु छ ।” िेमका मेीिसत बोल्दःै 15 हा ा लािग फ्याउराहरू
समात् नहुोस,् ससाना फ्याउराहरू जसले दाखबा र नष् ट पाछर्न,् िकनिक हा ो दाखबारीमा मजुरुा लागकेो छ । 16 मरेा मेी मरैे
हुनहुुन्छ, र म उहाँकी हु ँ । उहाँ सन् न हुदँै लली फुलहरूका िबचमा घमुरे िहडँ्नहुुन्छ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 17 हे मरेा
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मेी, भातको मन्द हावा चल्नअुिग र छाया भाग् नअुिग नै जानहुोस,् गइहाल्नहुोस ् । िभराला पहाडहरूमा ह रण वा जवान
मगृझै ँ हुनहुोस ्।

3
1 िेमका आफैिसत बोल्दःै रातमा मरेो ओ ानमा मरेो ाणले मे गरेको मेीलाई मलैे खोज्दै िथएँ । मलैे उहाँको खोजी

गरे,ँ तर उहाँलाई भे ाउन सिकन ँ । 2 मलैे आफैलाई भने,ँ “म उठ्ने छु, र सहरबाट जाने छु, गल्ली र चोकहरूबाट जाने छु ।
मरेो ाणले मे गरेको मेीलाई म खोज्ने छु ।” मलैे उहाँको खोजी गरे,ँ तर उहाँलाई भे ाउन सिकन ँ । 3 पहरेदारहरू सहरमा
घमु्दै गदार् ितनीहरूले मलाई भे ाए । मलैे ितनीहरूलाई सोधे,ँ “मरेो ाणले मे गन मरेा मेीलाई के तपाईंहरूले दखे् नभुएको
छ ?” 4 ितनीहरूबाट गएको केही समयपिछ मा ै मरेो ाणले मे गन मरेा मेीलाई मलैे भे ाएँ । मलैे उहाँलाई समाते,ँ र मरेी
आमाको घरमा, मलाई जन्म िदनहुुनकेो कोठािभ नल्याएसम्म मलैे उहाँलाई जान िदइन ँ । िेमका अन्य स् ीहरूिसत बोल्दःै
5 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, मदैानका मडुुली मगृ र ह रणहरूको नाउमँा म ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु, िक आफूले नचाहसेम्म
मेलाई निबउझँाओ वा नजगाओ । िेमका आफैिसत बोल्दःै 6 ापारीहरू ारा बिेचएका सबै मसलाबाट बिनएको मरूर् र धपूले

सगु न्धत भएर धवूाँको मसु्लोझै ँ उजाड-स्थानबाट मािथ आउँदै गरेको के हो ? 7 हरे, यो त सोलोमनको पलङ्ग पो रहछे ।
इ ाएलका साठी जना यो ाले यसको व रप र सरुक्षा िददँ ै छन ्। 8 ितनीहरू सबै तरवार चलाउन िसपाल ुछन,् र य ु मा अनभुवी
छन ्। रातको ासको िवरु मा लड्न हरेकले तरवार िभरेको छ । 9 राजा सोलोमनले आफ्नै िन म्त लबेनानको काठबाट पालकी
बनाउनभुयो । 10 यसका डन्डाहरू चाँदीका िथए । यसको पछािडको भाग सनुबाट बनकेो िथयो, र आसनचािह ँ बजैनी वस् ले
ढािकएको िथयो । यसको िभ ी भागचािह ँ यरूशलमेका छोरीहरूको मेले सिजएको िथयो । िेमका यरूशलमेका स् ीहरूिसत
बोल्दःै 11 हे िसयोनका छोरीहरू हो, बािहर गएर राजा सोलोमनलाई एकटक लगाएर हरे, जसले मकुुट लगाउनभुएको छ, जनु
उहाँकी आमाले िववाहको िदनमा, उहाँको हृदय आनन्दले भ रएको िदनमा उहाँलाई पिहराइिदएकी िथइन ्।

4
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे मरेी ि य, ितमी सनु्दरी ौ । ितमी सनु्दरी ौ । घमु्टोिभ लकेुका ित ा आखँा ढुकुरजस्ता

छन ्। ित ो कपाल िगलाद पहाडबाट झ ररहकेा बा ाहरूको बगालजस्तो छ । 2 ित ा दाँत भरखरै क केा, नहुाउने ठाउँबाट
आएका भडेीहरूको बथानजस्तै छन ् । हरेकको जमु्ल्याहा छ, र ितनीहरूका िबचमा कोही पिन एकलो छैन । 3 ित ा ओठ
िसन्दरेु रङको धागोजस्ता राता छन ्। ित ो मखु मायाल ु छ । ित ा गालाहरू घमु्टोिभ का दईु फ्याक परेका दा रमहरूजस्ता
छन ् । 4 ित ो घाँटी िसपाहीहरूका एक हजार ढाल झणु् ाइएको, पत्थरहरूको लहरमा िनिमर्त दाऊदको धरहराजस्तो छ ।
5 ित ा दईु स्तन दईुवटा पाठाजस्ता छन,् ललीहरूको िबचमा चन ह रणका जमु्ल्याहा पाठाजस्ता छन ्। 6 िबहान भएर छाया
नभागसेम्म म मरूर्को पहाड र धपूको डाँडामा उक्लने छु । 7 हे मरेी ि य, ितमी हर क्षे मा सनु्दरी ौ, र ितमीमा कुनै खोट
छैन । 8 हे मरेी दलुही, लबेनानबाट आऊ । लबेनानबाट मिसतै आऊ । अमानाको टाकुराबाट ओलर आऊ; सनेीर र हमे नको
टाकुराबाट, िसहंहरूको ओडार र िचतवुाहरूका पहाडी अखडाबाट आऊ । 9 हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही, ितमीले मरेो हृदय
चोरेकी छौ । एकै नजरल,े ित ो हारको रत् नले ितमीले मरेो हृदय चोरेकी छौ । 10 हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही, ित ो मे
कित सनु्दर छ! ित ो मे दाखम भन्दा कित असल छ! कुनै पिन मसलाभन्दा ित ो अ रको बास् ना सगु न्धत छ । 11 हे
मरेी दलुही, ित ा ओठले मह चहुाउछँन ् । मह र दधू ित ो िज ोमिून छन ् । ित ो लगुाको बास् ना लबेनानको बास् नाझै ँ छ ।
12 हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही बन्द ग रएको बगैचँाझै,ँ छोिपएको फुहाराझै ँ िछन ् । 13 ित ा हाँगाहरू उ म फल फलाउने
अनारका रुखहरू, महेदी र जटामसीको कुञ् जझै,ँ 14 जटामसी र केशर, बोझो र दालिचनीसाथै हर िकिसमका मसलाहरू,
मरूर् र एलावासाथै हर िकिसमका सगु न्धत मसलाहरूको कुञ् जझै ँ छन ् । 15 ितमी त बगैचँाको फुहारा, ताजा पानीको इनार,
लबेनानबाट बहने खोलाहरू हौ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 16 ए उ री बतास, िबउँझी । ए दिक्षणी बतास, आइज । मरेो
बगैचँाका मसलाहरूले आ-आफ्ना सगुन्ध फैलाउन सकून ्भनरे यहाँबाट बह । मरेा मेी उहाँको बगैचँामा आऊन,् र उसका
उ म फलहरू खाऊन ्।

5
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे मरेी बिहनी, मरेी दलुही, म मरेो बगैचँामा आएको छु । आफ्नो सगु न्धत मसालासगँै मलै े मरेो

मरूर् जम्मा गरेको छु । मलैे आफ्नो महसगँै महको चाका खाएको छु । मलैे आफ्नो दधूसगँै मरेो दाखम िपएको छु । िम हरू
मेी र िेमकािसत बोल्दःै हे िम हरू हो, खाओ । िपओ र मेले मात । िेमका आफैिसत बोल्दःै 2 म सतुे,ँ तर मरेो हृदय जागै

िथयो । मरेा मेीले ढकढक्याइरहकेो आवाज आउँदै छ, “हे मरेी बिहनी, मरेी ि य, मरेी श ु ढुकुन , ढोका खोल, िकनिक मरेो
िशर शीतले र मरेो कपाल रातको िचसोले िभजकेो छ ।” 3 “मलैे मरेो लगुा फुकालकेो छु । के मलैे यसलाई फे र लगाउने ?
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मलैे मरेो ख ु ा धोएको छु । के मलैे यसलाई फे र फोहोर बनाउने ?” 4मरेा मेीले छे स्कनी खोल्न हात हाल्नभुयो, र मरेो हृदय
उहाँको लािग उ िेजत भयो । 5 मरेा मेीको लािग ढोका खोल्न म उठँे । मरेा हातहरूबाट मरूर् चहुुदँ ै िथयो, र मरेा औलँाहरूबाट
ढोकाको ताल्चामा िगलो मरूर् चहुुदँ ै िथयो । 6 मलैे मरेा मेीको लािग ढोका खोले,ँ तर मरेा मेी फकर गइसक् नभुएको रहछे ।
उहाँ बोल्नहुुदँा मरेो हृदय शोिकत भयो । मलैे उहाँको खोजी गरे,ँ तर मलैे उहाँलाई भे ाइन ँ । मलैे उहाँलाई डाकँे, तर उहाँले
मलाई जवाफ िदनभुएन । 7 पहरेदारहरू सहरमा घमु्दा ितनीहरूले मलाई भे ाए । ितनीहरूले मलाई हार गरी चोटै-चोट पारे
। पखार्लमािथ भएका पहरेदारहरूले मरेो खास्टो पिन खोसरे लगे । िेमका सहरका स् ीहरूिसत बोल्दःै 8 हे यरूशलमेका
छोरीहरू हो, म ितमीहरूिसत वाचा बाँध्छु, िक ितमीहरूले मरेा मेीलाई भे ायौ भने ितमीहरूले उहाँलाई के भन् ने छौ ? म
मेले िबरामी परेकी छु भनी बताइिदन ू । सहरका स् ीहरू िेमकािसत बोल्दःै 9 हे स् ीहरूमध्ये असाध्यै सनु्दरी, अक ि य

परुुषभन्दा तपाईंका मेी कसरी उ म छन ्? अक ि य परुुषभन्दा तपाईंको मेी िकन उ म छन,् तािक ितमी हामीलाई यस्तो
शपथ खान लगाउँ ौ ? िेमका सहरका स् ीहरूिसत बोल्दःै 10 मरेा मेी उज् ज्वल र स्वस्थ, दस हजारका िबचमा षे् ठ
हुनहुुन्छ । 11 उहाँको िशर िनखरु सनुको छ । उहाँको कपाल घिु एको र कागजस्तै कालो छ । 12 उहाँका आखँा पानीको
खोलाको छेउमा बस् ने ढुकुरहरूजस्ता छन,् दधूले नहुाएको, गगर्हना जिडएका जस्ता छन ् । 13 उहाँका गालाहरू सगु न्धत
मसालाहरूको ाङजस्ता छन,् जसले बास् ना िफँजाउछँन ्। 14 उहाँका ओठ मरूर्को रस चहुाउने लली फुलहरूजस्ता छन ्।
15 उहाँका पाखरुा गगर्हना जिडएका गोलो सनुजस्ता छन ् । उहाँको पटे नीरले ढािकएको हस्ती-हाडजस्तो छ । 16 उहाँका
गोडाहरू िनखरु सनुका अ ाइएका िसङ्गमरमरका खम्बाहरूजस्ता छन ्। उहाँको आकार लबेनानजस्त,ै उ म दवेदारुजस्तै
छ । उहाँको मखु ज्यादै िमठो छ । उहाँ पणू र् रूपमा मायाल ु हुनहुुन्छ । हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, उहाँ नै मरेा मेी हुनहुुन्छ,
र मरेा िम हुनहुुन्छ ।

6
1 यरूशलमेका स् ीहरू िेमकािसत बोल्दःै हे स् ीहरूमध्ये असाध्यै सनु्दरी, ित ा मेी कहाँ जानभुएको छ ? ित ा मेी

कुनचािह ँ िदशामा जानभुएको छ तािक हामी ितमीसगँै खोज्न सकँू ? िेमका आफूिसत बोल्दःै 2 मरेा मेी आफ्नो बगैचँामा,
सगु न्धत मसलाहरूले भ रएको ओ ानमा जानभुएको छ; बगैचँामा चाहानर् र लली फुलहरू बटुल्न जानभुएको छ । 3 म
मरेा मेीको हु,ँ र मरेा मेी मरैे हुनहुुन्छ । उहाँ सन् न हुदँै लली फुलहरूका िबचमा चाहन ुर्हुन्छ । मेी िेमकािसत बोल्दःै 4 हे
मरेी ि य, ितमी ितसार्जि कै सनु्दरी र यरूशलमेजि कै मायाल ु ौ । ितमी आफ्ना झन्डाहरू फहराउने सनेाजि कै तापी

ौ । 5 ित ा आखँा मबाट तकार्ऊ, िकनिक ितनले मलाई ाकुल तलु्याउछँन ्। ित ो कपाल िगलाद पहाडबाट झ ररहकेा
बा ाहरूको बगालजस्तो छ । 6 ित ा दाँत भरखरै क केा, नहुाउने ठाउँबाट आएका भडेीहरूको बथानजस्तै छन ्। हरेकको
जमु्ल्याहा छ, र ितनीहरूका िबचमा कोही पिन एकलो छैन । 7 ित ा गालाहरू घमु्टोिभ का दईु फ्याक परेका दा रमहरूजस्ता
छन ्। मेी आफूिसत बोल्दःै 8साठी जना रानी, असी जना िभि नी र अनिगन्ती यवुतीहरू छन ्। 9 तर मरेी ढुकुन , मरेी िवश ु
एक मा िछन ्। उनी आफ्नी आमाको एक मा छोरी हुन ्। उनी आफ्नी आमाले जन्माएकी मनपन छोरी हुन ्। यवुतीहरूले
उनलाई दखे,े उनलाई धन्यको भने । रानीहरू र िभि नीहरूले पिन उनलाई दखे,े र उनको शसंा गरे । रानीहरू र िभि नीहरूले
भन,े 10 “ भातझै ँ उदाउन,े चन् माझै ँ सनु्दरी, सयूर्झै ँ च म्कलो, आफ्ना झन्डाहरू फहराउने सनेाझै ँ तापी यी को हुन ्?” मेी
आफूिसत बोल्दःै 11 बसेीँमा उब्जनी बढकेो, दाखबारीहरूमा कोिपला लागकेो छ या छैन र अनारमा मजुरुा लागकेो छ या
छैन भनी हनेर् म बदामका रुखहरूको बगैचँािभ िछरेँ । 12 म यित धरैे खसुी भएँ, िक म राजकुमारको रथमा चिढरहकेो भान
भयो । िम हरू िेमकािसत बोल्दःै 13 हे िस िेमका, फकर आऊ, फकर आऊ । हामीले ितमीलाई एकटक लगाएर हनेर् सकँू
भनरे फकर आऊ, फकर आऊ । िेमका साथीहरूिसत बोल्दःै ितमीहरू िकन दईु जना सनेाको िबचमा नाच्छन ्जस्तै गरी िस
िेमकालाई एकटक लगाएर हछे ?

7
1 मेी िेमकािसत बोल्दःै हे राजकुमारकी छोरी, जु ा लगाएका ित ा ख ु ा कित रा ा छन!् गरुु कारीगरका हातले बनाएका

जस्तै ित ा ित ाका गोलाइहरू रत् नझै ँ छन ् । 2 ित ो नािभ व ृ ाकार कचौराजस्तै छ, जसमा िमिसएको दाखम को किहल्यै
कमी नहोस ्। ित ो पटे लली फुलहरूले घे रएको गहुकँो थु ोजस्तै छ । 3 ित ा दईु स्तन दईुवटा पाठाजस्ता छन,् ह रणका
जमु्ल्याहा पाठाजस्ता छन ्। 4 ित ो घाँटी हस्ती-हाडको धरहराजस्तो छ । ित ा आखँा बाथ-रब्बीमको मलू ढोकाको छेउमा
अव स्थत हशे्बोनका तलाउहरूजस्ता छन ्। ित ो नाक दमस्कसितर फकको लबेनानको धरहराजस्तो छ । 5कमल डाँडाजस्तै
ित ो िशरले ितमीमािथ छ । ित ो िशरमा भएको कपाल कालो बजैनी रङको छ । कपालका रािश ारा राजा मोिहत पा रन्छन ्
। 6 हे मरेी ि य, ित ो आनन्दमा ितमी कित सनु्दरी र मायाल ु ौ! 7 ित ो उचाइ खजरूको रुखजस्तै छ, र ित ा स्तनहरू
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फलका झपु्पाझै ँ छन ्। 8 मलैे भने,ँ “म त्यस खजरूको रुखमा चढ्न चाहन्छु । म त्यसका हाँगाहरू समात् ने छु ।” ित ा स्तनहरू
दाखका झपु्पाहरूजस्तै होऊन;् ित ो नाकको सगुन्ध स्याउको बोटझै ँ होस ्। 9 ित ो मखुको ताल ु मरेा मेीकहाँ िबस्तारै बगरे
जान,े सतु् नहेरूका ओठमा बग् ने सव म दाखम जस्तै होस ्। िेमका मेीिसत बोल्दःै 10 म मरेा मेीकी हु,ँ र उहाँले मरेो मरेो
तषृ्णा गन ुर्हुन्छ । 11 हे मरेा मेी, आउनहुोस ् । हामी खतेबारीमा डुल्न जाऔ;ँ गाउहँरूितरै रात िबताऔ ँ । 12 हामी िबहान
सबरैे उठेर दाखबारीहरूमा जाऔ ँ । दाखहरूमा कोिपला लागरे फ े का छन ् िक छैनन,् र दा रमहरूमा फुल लागकेा छन ् िक
छैनन ्भनरे हनेर् जाऔ ँ। त्यहाँ म तपाईंलाई मरेो मे िदने छु । 13 दधू-ेफुलहरूले आफ्नो बास् ना फैलाउँछन ्। हामी उिभरहकेो
ढोकामा हर िकिसमका उ म, नयाँ र परुाना फलहरू छन,् जनु मलैे मरेा मेीका लािग साँिचराखकेी छु ।

8
1 िेमका मेीिसत बोल्दःै तपाईं मरेी आमाको स्तन चसुरे हुकर् नभुएका मरेा दाजजुस्तै हुनभुए त, मलैे तपाईंलाई जिहलसेकैु

बािहर भटे्दा तपाईंलाई चमु्बन गनिथएँ, र कसलैे मलाई तचु्छ ठान् निेथएन । 2 मलैे तपाईंलाई अगवुाइ गरी मरेी आमाको
घरमा लजैानिेथएँ, जसले मलाई िसकाउनभुयो । मलैे तपाईंलाई िपउनलाई मसलाय ु दाखम र मरेा दा रमका रस िदनिेथएँ
। िेमका आफूिसत बोल्दःै 3 उहाँको दे े हात मरेो िशरमिून छ, र उहाँको दािहने हातले मलाई अङ्गालो हाल्छ । िेमका अरू
स् ीहरूिसत बोल्दःै 4 हे यरूशलमेका छोरीहरू हो, म ितमीहरूले वाचा बाँधकेो चाहन्छु, िक हा ो माया ीित खतम नभएसम्म
ितमीहरूले अवरोध नगन ूर् । यरूशलमेका स् ीहरू बोल्दःै 5आफ्ना मेीिसत अडसे लाग्दै उजाड-स्थानबाट आउँदै गरेको को हो
? िेमका मेीिसत बोल्दःै मलैे तपाईंलाई स्याउको रुखमिून ब्य ुझँाएँ । त्यहाँ तपाईंकी आमाले तपाईंलाई गभर्धारण गन ुर्भयो ।
त्यहाँ उहाँलाई सतु्केरी बथेा लाग्यो र तपाईंलाई जन्म िदनभुयो । 6 मलाई तपाईंको हृदय र तपाईंको पाखरुामा एउटा छापजस्तै
गरी लगाउनहुोस,् िकनिक मे मतृ्यजुि कै बल हुन्छ । जोिसको भ पातालजि कै िनष् ठुर हुन्छ । यसको ज्वाला दन्कन्छ
। यो दन्कने आगो हो । यो कुनै पिन आगोभन्दा तातो हुन्छ । 7 उलर्दंो पानीको भलेले मेलाई मटे्न सक्दनै, न त बाढीले
यसलाई बगाउन सक्छ । कुनै मािनसले मेको लािग आफ्नो घरको सारा सम्पि िदए तापिन त्यस स्तावलाई िबल्कुलै
तचु्छ ठािनन्थ्यो । िेमकाका दाजहुरू आफ्नै िबचमा बोल्दःै 8 हा ी एउटी सानी बिहनी िछन,् र ितनका स्तनहरू बिढसकेका
छैनन ् । हा ी बिहनीलाई िववाहको ितज्ञा ग रएको िदनमा हामी उनको लािग के गनर् सक्छौँ ? 9 उनी पखार्ल भइिदएको
भए, हामी उनीमािथ चाँदीको एउटा धरहरा बनाउनिेथयौँ । उनी ढोका भइिदएको भए, हामी उनलाई दवेदारुका फल्याकहरूले
सजाउनिेथयौँ । िेमका आफूिसत बोल्दःै 10 म एक पखार्ल िथएँ, तर मरेा स्तनहरू अिहले िकल्लाका धरहरूजस्तै छन ् ।
त्यसलैे म उहाँको द ृ ष् टमा सन्तषु् ट ल्याउने भएकी छु । िेमका आफूिसत बोल्दःै 11 बाल-हामोनमा सोलोमनको एउटा
दाखबारी िथयो । त्यसको रेखदखे गनर् सक् नहेरूलाई उहाँले त्यो दाखबारी अिधयाँमा िदनभुयो । हरेकले फलफुलको स ा
एक हजार चाँदीका िसक् का ल्याउनपुथ्य । 12 मरेो आफ्नै दाखबारी मरैे साम ु छ । हे सोलोमन, ती एक हजार िसक् का त
तपाईंकै िन म्त हुन,् र दईु सय िसक् का यसको फलफुल हुकार्उनकेा िन म्त हुन ्। मेी िेमकािसत बोल्दःै 13 ितमी बगैचँाहरूमा
बस् ौ । मरेा िम हरूले ित ो सोर सनु्दै छन ्। मलैे पिन सनु् न पाऊँ । िेमका मेीिसत बोल्दःै 14 हे मरेा मेी, हतार गन ुर्होस,्
र सगु न्धत मसलाले भ रएका पवर्तहरूमा बस् ने ह रण वा जवान मगृजस्तै हुनहुोस ्।
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यशयैाको पसु्तक
1 यहूदाका राजाहरू उ ज् जयाह, योताम, आहाज र िहजिकयाका समयमा यरूशलमे र यहूदाको बारेमा आमोसका छोरा

यशयैाले दखकेा दशर्न । 2 ए आकाश सनु,् र ए पथृ्वी कान थाप ् । िकनिक परम भु बोल्नभुएको छः “मलैे छोराछोरीलाई
पालनपोषण गरेको र हुकार्एको छु, तर ितनीहरूले मरेो िवरु मा िव ोह गरेका छन ्। 3 गोरुले आफ्नो मा लक िचन्छ र गधाले
आफ्नो मा लकको डूडँ िचन्छ, तर इ ाएलले िचन्दनै र इ ाएलले बझु्दनै ।” 4 िधक् कार ! पापी जाित, अधमर्ले लािदएका
मािनसहरू, खराब गनहरूका सन्तानहरू, ष् ट रूपले काम गनहरूका सन्तानहरू ! ितनीहरूले परम भलुाई त्यागकेा छन,्
ितनीहरूले इ ाएलका परमपिव लाई घणृा गरेका छन,् ितनीहरूले आफैलाई उहाँबाट टाढा बनाएका छन ् । 5 ितमीहरूलाई
अझै पिन िकन िपटाइ खाँदछैौ? ितमीहरू िकन झन ्िव ोह गछ ? सम् पणुर् टाउको नै िबरामी छ र सम् पणुर् हृदय नै कमजोर छ
। 6 िशरदे ख पाउसम्म हािन नभएको कुनै अगं छैन । घाउहरू, चोटपटक र भखर्रका खलु्ला घाउहरू मा छन ् । ती बन्द
ग रएका, सफा ग रएका, प लगाइएका छैनन,् न त तलेले उपचार ग रएका छन ्। 7 ितमीहरूका दशे िवनाश भएको छ ।
ितमीहरूका सहरहरू भष् म पा रएका छन ्। ितमीहरूका खतेहरू— निचनकेा मािनसहरूले ितमीहरूकै साम ु ती नष् ट पा ररहकेा
छन—् उजाड पारेर छोिडएको छ, निचनकेा मािनसहरूले सवर्नाश पारेका छन ्। 8 िसयोनकी छोरीलाई दाखबारीको कटेरोझैं,
काँ ाबारीको छायाझैं र घरेा हा लएको सहरझैं त्यािगएको छ । 9 सवर्श मान ् परम भलुे हा ा िन म् त थोरै बाँकी रहकेा
िन म्त नछोड्नभुएको भए, हामी सदोमझैं हुनिेथयौं, हामी गमोराझैं हुनिेथयौं। 10 ए सदोमका शासकहरू हो, परम भकुो वचन
सनु । ए गमोराका मािनसहरू, हा ा परमशे् वरको वस्था सनु । 11 परम भु भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूका असखं् य ब लदानहरू
मरेो िन म् त के नै हुन ् र? थमुाहरूका होमब ल र मोटा पशहुरूका बोसो मिसत शस् त भएको छ । र साँढहेरू, थमुाहरू वा
बोकाहरूका रगतमा म खसुी हुन् न । 12 ितमीहरू मरेो साम ु दखेापनर् आउँदा, यसले मरेा चोकहरू कुल्चोस ्भन् ने कसको इच् छा
छ? 13 ाथर्का ब लदानहरू ल्याउन छोड । धपू मरेो िन म्त घिृणत कुरा हो । ितमीहरूका औंसी र सबाथका सभाहरू— यी
दषु् ट सभाहरू म सहन स क्दन ँ । 14 ितमीहरूका औंसीहरू र ितमीहरूका तोिकएका चाडहरूलाई म घणृा गछुर् । ती मरेो िन म्त
बोझ हुन ्। ती बोहोरेर म थािकसकेको छु । 15 त्यसलैे ितमीहरूले ाथर्नामा आफ् ना हातहरू फैलाउदँा, ितमीहरूबाट म आफ् ना
आखँा लकुाउँछु । ितमीहरूले धरैे ाथर्ना चढाए तापिन, म सनु् नछैेन । ितमीहरूका हातहरू रगतले भ रएका छन ्। 16 नहुाओ
र आफूलाई श ु पार । मरेो द ृ ष् टबाट ितमीहरूका सबै दषु् ट कामहरू हटाओ । खराब हुन छोड । 17 असल गनर् िसक ।
न्याय खोज, िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई छुटाओ, अनाथलाई न्याय दओे र िवधवाको रक्षा गर ।” 18 परम भु भन् नहुुन्छ,
“अिहले आओ, हामी िमलरे छलफल गरौं । ितमीहरूका पापहरू बजैनी रङका भए तापिन, ती िहउँजस् तै सतेा हुनछेन ् ।
ती िसन्दरेु रङका भए तापिन ती ऊनजस् तै हुनछेन ् । 19 ितमीहरू आज्ञाकारी र इच् छुक भयौ भन,े ितमीहरूले दशेका असल
कुरा खानछेौ, 20 तर ितमीहरूले इन्कार गर् यौ र िव ोह गर् यौ भन,े तरवारले ितमीहरूलाई िवनाश पानछ” िकनिक परम भकुो
मखुले यसो भन् नभुएको छ । 21 िवश् वासयोग् य सहर कसरी वशे्या भएको छ! त्यो न्यायले पणु र् िथयो— त्यो धिमर्कताले
भ रपणुर् िथयो, तर अिहले त्यो हत्याराहरूले भ रएको छ । 22 ितमीहरूका चाँदी अशु भएको छ, ितमीहरूका दाखम पानी
िमसाइएको छ । 23 ितमीहरूका शासकहरू िव ोहीहरू र चोरका साथीहरू हुन ्। हरेकले घसुलाई मे गछर् र उपहारको पिछ
भाग् छन ्। ितनीहरूले अनाथहरू रक्षा गदनन,् न त न् यायको लािग िवधवाको िब न्त नै ितनीहरूका साम ु आउँछन ्। 24 यसकारण
सवर्श मान ्परम भ,ु इ ाएलका श शाली परमपिव को घोषणा यो हो, “ितनीहरूलाई िधक् कार! आफ् ना िवरोधीहरूसगँ
बदला म लनछुे र आफ् ना श हुरूसगँ म टो फेनछु । 25 म आफ् ना हात ितमीहरूका िवरु उठाउनछुे, अशु िम ण हटाएझैं
ितमीहरूका मलैा श ु पानछु र ितमीहरूका सबै मलैाहरू हटाउनछुे । 26 म ितमीहरूका न्यायकतार्हरूलाई पिहलकेो झैं र
ितमीहरूका सल् लाहकारहरूलाई सरुुको झैं पनुस्थार्पना गन छु । त्यसपिछ ितमीहरू धािमर्कताको सहर र िवश् वासयोग्य नगर
भिननछेौ ।” 27 िसयोनलाई न्यायले उ ार गनछ र त्यसमा भएका पश् चतापीहरूलाई धािमर्कताले नै उ ार गनछ । 28 िव ोहीहरू
र पापीहरू एकसाथ धलूो पा रनछेन ्र परम भलुाई त्याग् नहेरू नष् ट हुनछेन ्। 29 िकनभने ितमीहरूले इच् छा गरेका फँलाटका
पिव रूखहरूिसत ितमीहरू ल ज् जत हुनछेौ र ितमीहरूले चनुकेा बगैंचा ारा नै ितमीहरू हतासमा पनछौ । 30 िकनभने ितमीहरू
पातहरू ओइलाउने फलाँटजस्ता र पानी नभएको बगैंचाजस्ता हुनछेौ । 31 ब लया मािनसहरू चाँडै जल्ने साम ीजस्ता र उसको
काम एउटा िझल्कोजस्तो हुनछेन ्। ती दवुै एकसाथ जल् नछेन ्र कसलैे पिन ती िनभाउनछैेन ।”

2
1 आमोसका छोरा यशयैाले यहूदा र यरूशलमेका बारेमा दशर्नमा दखकेा कुराहरू । 2 अन्तका िदनहरूमा यस् तो हुनछे
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परम भकुो म न् दरको पवर्तलाई सबभैन्दा उच् च पवर्तहरूझैं स्थािपत ग रनछे, र डाँडाहरूभन्दा मािथ त् यो उचा लनछे, र सबै
जाितहरू यतिैतर आउनछेन ्। 3 धरैे जना मािनसहरू आउनछेन ्र भन् नछेन,् “आओ, परम भकुो पवर्त, याकूबका परमशे् वरको
भवनमा मािथ जाऔं, तािक उहाँले आफ् ना केही मागर्हरू हामीलाई िसकाउन ु भएको होस ् र हामी उहाँका मागर्हरूमा िहडं्न
सकौं ।” िकनिक िसयोनबाट नै ावस्था र यरूशलमेबाट नै परम भकुो वचन जानछे । 4 उहाँले जाितहरूका िबचमा न्याय
गन ुर्हुनछे र धरैे जना मािनसहरूका िन म्त िनणर्य िदनहुुनछे । ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरू िपटेर फालीहरू र आफ्ना भालाहरू
िपटेर हिँसयाहरू बनाउनछेन ्। एउटा जाितले अक जाितको िवरु मा तरवार उठाउनछैेन, न त ितनीहरूले फे र य ु को िन म्त
ता लम नै िदनछेन ् । 5 ए याकूबको घराना हो, आओ र परम भकुो काशमा िहडंौं । 6 िकनिक तपाईंले याकूबको घराना,
आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग् नभुएको छ, िकनभने ितनीहरू पवुर्का चलनले भ रएका छन ्र प लश् तीहरूले झैं ितनीहरू जोखना
हछेर्न,् र ितनीहरूले िवदशेीका छोराहरूसगँ हात िमलाउँछन ् । 7 ितनीहरूका दशे सनु र चाँदीले भ रएको छ र ितनीहरूका
सम्पि को कुनै कमी छैन । ितनीहरूका दशे घोडाहरूले पणु र् छ, न त ितनीहरूका रथहरूको नै कुनै कमी छ । 8 ितनीहरूको
दशे मतू हरूले पिन भ रएको छ । ितनीहरूले आफ्नै हातहरूका कलाको, ितनीहरूका आफ् नै औंलाहरूले बनाएका कुराहरूको
पजुा गछर्न ् । 9 मािनहरूलाई झकुाइनछेन ् र व् य क् तहरू घो प् टनछेन ् । त् यसकारण ितनीहरूलाई नउठाउनहुोस।् 10 च ानका
ठाउँहरूमा जाओ र परम भकुो ास र उहाँको वभैवको मिहमाबाट जिमनमा लकु । 11 मािनसहको अहङ्कारी हरेाइलाई तल
झा रनछे र मािनसहरूको घमण्डलाई तल पा रनछे, अिन त् यो िदन परम भलुाई मा उचा लनछे । 12 िकनिक घमण्ड गन र
उच् च पा रएका हरेकको िवरु मा, र हरेक अहङ्कारीको िवरु मा परम भकुो िदन आउनछे— र त्यसलाई तल झा रनछे—
13 र लबेनानका अग्ला र मािथ उठेका सबै दवेदारुका िवरु मा, र बाशानका सबै फँलाटका िवरु मा हुनछे । 14 सवर्श मान ्
परम भकुो त्यो िदन सबै अग् ला पवर्तका िवरु मा, मािथ उठेका सबै डाँडाका िवरु मा, 15 र हरेक अग्ला धरहराका िवरु मा,
छेड् नै नसक् ने हरेक पखार्लका िवरु मा, 16 र तश शका सबै पानी जहाजका िवरु मा र सबै सनु्दर जहाजका िवरु मा हुनछे
। 17 मािनसको घमण्डलाई तल झा रनछे र मािनसहरूका हठको पतन हुनछे । त्यो िदनमा परम भु मा उच् च पा रनहुुनछे ।
18 मतू हरू पणुर् रूपमा िबतरे जानछेन ्। 19 पथृ्वीलाई ासमा पानर् जब परम भु खडा हुनहुुन्छ, तब मािनसहरू उहाँको ास र
उहाँको वभैवको मिहमाबाट लकु् न च ानहरूका गफुाहरू र जिमनको दलुोहरू िभ पस् नछेन ्। 20 त्यस िदन मािनहरूले सनु र
चाँदीका आफ्ना मतू हरू फाल् नछेन,् जसको पजुा गनर् ितनीहरू आफैले बनाएका छन—् ती ितनीहरूले छुचनु् ा र चमरेाहरूका
अिग फाल् नछेन ् । 21 पथृ्वीलाई ासमा पानर् जब परम भु खडा हुनहुुन्छ, तब मािनसहरू उहाँको ास र उहाँको वभैवको
मिहमाबाट लकु् न च ानहरूका प्वालहरू र कडा च ानहरूका कन्दराहरूमा पस् नछेन ् । 22 मािनस भरोसा गनर् छोड, जसको
िजवनको सास नाकका प्वालहरूमा हुन्छ, िकनिक उसको के मलू्य हुन्छ र?

3
1 हरे, सवर्श मान ् परम भलुे यरूशलमे र यहूदाबाट, टेवा र ल ी: अथार्त ् रोटीको सारा आफुत र पानीको सारा

आपतु , 2 वीर मािनसहरू र यो ाहरू, न्यायकतार् र अगमव ा, जोखना हनेहरू र धमर्गरुुहरू, 3 पचास जनाका कप् तानहरू
र आदरिणय नाग रक, सल् लाहकारहरू, िसपाल ु कारीगरहरू र िनपणु जादगूरहरू हटाउन लाग् नभुएको छ । 4 “यवुाहरूलाई
मा म ितनीहरूका अगवुाहरूको बनाउनछुे र जवानहरूले ितनीहरूमािथ शासन गनछन ्। 5 हरेक मािनस एउटाले अक लाई,
हरेक आफ्नै िछमकेी रा मािनसहरूले अत्याचार गनछन ्। बालकले व ृ को अपमान गनछ र तचु्छले आदरिणयलाई चनुौित
िदनछे । 6 एक जना मािनसले आफ्नै बबुाको घरमा आफ्नै दाजलुाई समातरे यसो भन् ने छ, 'ितमीसगँ कोट छ । हा ो शासक
होऊ, र यो िवनाश िजम् मा ितमीले लऊे ।' 7 त्यो िदनमा ऊ िचच्याउनछे र भन् नछे, 'म िनको पान हुनछैेन । मसगँ रोटी
वा लगुा छैन । ितमीहरूले मलाई मािनसहरूका शासक बनाउनछैेनौ' ।” 8 िकनिक यरूशलमेले ठेस खाएको छ र यहूदा
ढलकेो छ, िकनभने ितनीहरूका बो लवचन र कामहरू परम भकुो िवरु मा छन,् उहाँको मिहमाको द ृ ष् टको िवरोध गछर्न ्।
9 ितनीहरूका िवरु को गवाहीहरू ितनीहरूकै अनहुारहरूमा खोज् नहुोस ्। अिन सदोमले झैं ितनीहरूले आफ् ना पाप भन् नछेन ्।
ितनीहरूले त् यो लकुाउने छैनन ्। ितनीहरूलाई िधक् कार ! िकनिक ितनीहरूले आफ्नै िन म्त सवर्नाश परुा गरेका छन ्। 10धम
मािनसलाई रा ो हुनछे भन, िकनिक ितनीहरूले आफ् ना कामहरूका फल खानछेन ्। 11 दषु् टलाई िधक् कार ! उसलाई खराब
हुनछे, िकनिक उहाँको हातको बदला उसमैािथ पनछ । 12 मरेा मािनसहरू—बालबा लका ितनीहरूका अत् याचारी हुन ् र
स् ीहरूले ितनीहरूमािथ शासन गनछन ्। मरेा मािनसहरू, तलँाई अगवुाइ गनहरूले तलँाई भड्काउनछेन ्र तरेा मागर् कता जाने
भन् ने कुरा नै अलमलमा पानछन ् । 13 दोष लगाउनलाई परम भु खडा हुनहुुन्छ । मािनसहरूलाई दोष लगाउन उहाँ खडा
हुनहुुन्छ । 14 आफ् ना मािनसहरूका धमर्गरुुहरू र ितनीहरूका अगवुाहरू िवरु परम भु न् याय लएर आउनहुुनछेः “ितमीहरूले
दाखबारी िवनाश पारेका छौ । गरीबलाई लटेुको माल ितमीहरूका घरहरूमा छन ् । 15 ितमीहरूले मरेा मािनसहरूलाई िकन
कुल्चन्छौ र ग रबहरूको अनहुारहरू िकन िपस् छौ?” यो सवर्श मान ् परम भकुो घोषणा हो । 16 परम भु भन् नहुुन्छ,
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िसयोनकी छोरीहरू घमण्डी छन,् ितनीहरू मणु्टो ठाडो पाद, चञ् चले आखँाल,े िहडं् दा छोटो-छोटो पाइला सारेर, ितनीहरूका
गोडामा भएका पाउजकुा िछन ्िछन ्आवाज िनकाल्दै िहडं्छन ् । 17 यसकारण परम भलुे िसयोनकी छोरीहरूका टाउकोमा
घाव-ैघाउ पान ुर्हुनछे, र परम भलुे ितनीहरूलाई मडुुलो पान ुर्हुनछे । 18 त्यो िदन परम भलुे ितनीहरूका सनु्दर पाउजहुरू,
िशरबन्दीहरू, चन् हारहरू, 19 कुण्डलहरू, बालाहरू, झमु् काहरू, 20 िशर ढाक् नहेरू, कल्लीहरू, पटुकाहरू, अ रदानीहरू,
जन्तरहरू, 21 औंठीहरू, नत्थहरू, 22 चाडका वस् हरू, पछ् यौराहरू, घमु् टोहरू, हात-ेब् यागहरू, 23 हात-ेऐनाहरू, मिसनो
मलमल, िशरफुलहरू र मजे ोहरू हटाउनहुुनछे । 24 सगु न्धत अ रको स ामा दगूर्न्ध हुनछे । अिन पटुकाको स ामा डोरी
हुनछे । रा री कोरेको कपालको स ामा मडुुलो हुनछे । अिन पोशाकको स ामा भाङ् ाको लगुा हुनछे । र सनु्दरताको
स ामा डाम-ैडाम हुनछे । 25 तरेा मािनसहरू तरवारले मा रनछेन ्र तरेा ब लया मािनसहरू य ु मा ढल्नछेन ्। 26 यरूशलमेका
ढोकाहरूले िवलाप र िवलौना गनछन ्। अिन त्यो एक्लो हुनछे र भइँूमा बस् नछे ।

4
1 त्यस िदन सात जना स् ीले एक जना परुुषलाई समात् नछेन ्र भन् नछेन,् “हा ो आफ् नै खाना हामी खानछेौं, हा ो आफ् नै

लगुा हामी लगाउनछेौं । तर हा ो लाज हटाउनलाई हामीलाई तपाईंको नाउँ लन िदनहुोस ्।” 2 त्यस िदन परम भकुो हाँगा
सनु्दर र मिहिमत हुनछे, अिन इ ाएलमा बाँकी रहकेाहरूका िन म्त, दशेको फल स्वािदलो र अनन्ददायी हुनछे । 3 िसयोनमा
बाँकी छोिडएकाहरू, र यरूशलमेमा रहनहेरू पिव भिननछेन,् हरेक जो यरूशलमेमा बिसरहकेो भनरे ल खएको छ । 4 जब
परम भलुे िसयोनकी छोरीहरूको मलैा धनुहुुनछे, र फैसलाको आत्मा र आगोको ज् वालाको आत्माल,े यरूशलमेको माझबाट
रगतका दाखहरू शु पान ुर्हुनछे, तब यसो हुनछे । 5 सम् पणूर् िसयोन पवर्तमािथ र त्यसको सभाको स्थानमािथ, परम भलुे िदनमा
बादल, ध ूवँा, र रातमा ब लरहकेो आगोको चम्कने ज्वाला सजृना गन ुर्हुनछे । यो नै सबै मिहमामािथको ढाक् ने कुरा हुनछे ।
6 िदनको तापबाट बच् नलाई यो नै िसतल छहारी, र हुरी र झरीबाट बच् नलाई िन म्त शरण र छ हुनछे ।

5
1 मरेो असल ि यको िन म्त मलाई गाउन, मरेो ि यको दाखबारीको बारेमा एउटा गीत गाउन िदनहुोस ्। 2 उनले यो खन,े

ढुङ्गाहरू हटाए र त् यसमा उ म जातको दाख रोपे । उनले त् यसको िबचमा एउटा धरहरा बनाए र एउटा दाखको कोल पिन
बनाए । उनले दाख उत्पादन गन समयसम्म पख, तर त् यसले जङ्गली दाख मा फलायो । 3 त्यसलैे अब ए यरूशलमेका
बािसन्दाहरू र यहूदाका मािनस हो, म र मरेो दाखबारीको िबचमा न्याय गर । 4 मरेो दाखबारीको िन म् त मलैे नगरेको त्यस् तो के
कुरा त् यसको िन म्त गनर् सिकन्थ्यो? त् यसले दाख फलाओस ्भन् ने मरेो आशा हुदँा, त् यसले िकन जङ्गली दाखहरू फलायो?
5 अब म आफ् नो दाखबारीलाई के गनछु सो म ितमीहरूलाई भन् नछुे, म त् यसलाई चरनमा बदल् नछुे, त् यसको पखर्ला म
भत्काउनछुे र त् यसलाई कुल्चीिमल्ची ग रनछे । 6 म त् यसलाई बरबाद गनछु र यसलाई छाँटकाँट वा खनजोत ग रनछैेन ।
बरु, यसमा काँढा र िसउडँीहरू उि नछेन ्। त् यसमािथ वषर् नहोस ्भनी म बादललाई आज्ञा पिन िदनछुे । 7 िकनिक सवर्श मान ्
परम भकुो दाखबारी इ ाएलको घराना, र यहूदाका मािनसचािहं आनन् दको बगैंचा हो । न्यायको िन म्त उहाँ पखर्नभुयो, तर
त् यसको साटोमा त्यहाँ हत्या भयो । धािमर्कताको खोज्नभुयो तर त् यसको साटोमा सहायताको िन म् त िचत्कार आयो । 8 ठाउँ
नै नरहने गरी घरिसत घर जोड्ने र खतेिसत खते जोड्नहेरूलाई िधक् कार, र ितमीहरू मा दशेमा रहन्छौ ! 9 सवर्श मान ्
परम भलुे मलाई भन् नभुयो, धरैे वटा घर, ठुला र भव् य महलसमते र ा हुनछेन,् त्यसमा बस् ने कोही हुनछैेन ्। 10 िकनिक दस
हलको दाखबारीले पाँच पाथी दाख र पचास पाथी बीउले पाँच पाथी अन् न मा उब् जाउनछे । 11 कडा म िपउनलाई िबहान
सबरैे उठ्नहेरू, म ले ितनीहरूलाई चरू नबनाएसम्म राती अबरेसम्म बस् नहेरूलाई िधक् कार । 12 ितनीहरू वीणा, सारङ्गी,
बाँसरुी र म िसत भोज खान्छन,् तर ितनीहरूले परम भकुो कामको िचन् दनैन,् न त ितनीहरूले उहाँका हातका कामहरूलाई नै
िवचार गरेका छन ्। 13 यसकारण सझुबझुको कमीला गदार् मरेा मािनसहरू िनवार्सनमा गएका छन ्। ितनीहरूका आदरिणय
अगवुाहरू भोक-भोकै हुन्छन ् र ितनीहरूका साधारण मािनससगँ िपउनलाई कुनै कुरा छैन । 14 यसकारण िचहानले आफ् नो
भोकलाई ठुलो पारेको छ र त् यसले आफ्नो मखुलाई चौडा पारेको छ । ितनीहरूका कुलीनहरू, मािनसहरू, हल्ले गनहरू र
ितनीहरू माझका खसुी हुनहेरू िचहानमा जान् छन ् । 15 मािनसलाई िनहु रन बाध् य बनाइनछे र मानवजाित न तलु्याइनछे ।
घमण्डीका आखँालाई झकुाइनछेन ् । 16 सवर्श मान ्परम भु आफ् नो न्यायमा उच् च पा रनहुुनछे र परमपिव परमशे् वरले
आफ् नो धिमर्कता ारा आफूलाई पिव कट गन ुर्हुनछे । 17 तब भडेाहरू ितनीहरूका आफ्नै चरणमा झैं चनछन ्र भग् नावशषेमा
थमुाहरू परदशेीझैं चनछन ्। 18 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अधमर्लाई व् यथर्का डोरीले तान्छन ्र पापलाई गाडाको डोरीले
झैं तान्छन ्। 19 िधक् कार ितनीहरूलाई, जसले भन्छन,् “परमशे् वरले हतार गन ुर्भएको होस,् उहाँले चाँडै काम गन ुर्भएको होस,्
यसलैे िक हामी यसो भएको दखे् न सक् छौं । र इ ाएलको परमपव र को योजना परुा होस ्तािक हामीले ती थाहा पाउनछेौं ।”
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20 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले खराबलाई असल र असललाई खराब भन्छन ्। जसले ज्योितलाई अधँ्यारो र अधँ्यारोलाई
ज्योितको रूपमा लन्छन ।् अिन तीतोलाई ग ु लयो र ग ु लयोलाई तीतोको रूपमा लन्छन ।् 21 िधक् कार ितनीहरूलाई जो आफ्नै
आखँामा ब ु मान र आफ्नै समझमा चतरु छन ्! 22 िधक् कार ितनीहरूलाई जो दाकम िपउनलाई िसपाल ु र कडा म हरू
िमसाउनमा कुसल छन ्। 23 जसले घसु लएर दषु् टलाई छोिडिदन् छ र िनद षलाई उसको अिधकार हनन ्गछर् ! 24 यसकारण
जसरी आगोको ज्वालाले िझजंािमजंालाई जलाउछँ र जसरी सकेुको घाँस आगोमा भष् म हुन् छ, त्यसरी नै ितनीहरूका जरा
सड्नछे र ितनीहरूका फूल धलूोझैं उड् नछे । सवर्श मान ् परम भकुो ावस्थालाई ितनीहरूले इन्कार गरेका हुनाले यसो
हुनछे, अिन इ ाएलका परमपिव को वचनलाई ितनीहरूले घणृा गरेका हुनाले यस् तो हुनछे । 25 यसकारण परम भकुो रस
उहाँका मािनसहरूका िवरु द न्कएको छ । उहाँले आफ्नो हात ितनीहरूका िवरु मा पसान ुर्भएको छ र ितनीहरूलाई दण्ड
िदनभुएको छ । पहडाहरू काँप्छन ् र ितनीहरूका लाशहरू गल् लीहरूमा फोहोर झैं छन ् । यी सबै कुरामा उहाँको रस मदन
। बरु, उहाँको हात अझै पसा रएको छ । 26 उहाँले टाढाका जाितहरूका िन म्त िचन्हको झण्डा उठाउनहुुनछे र पथृ्वीको
अन्तमा भएकाहरूलाई ससुलेरे बोलाउनहुुनछे । हरे, ितनीहरू तू गितमा र तरुुन्तै आउनछेन ्। 27 ितनीहरूका माझमा कोही
पिन थाक् नछेन ् न त ठेस खानछैेन ् । कोही पिन िनदाउनछैेन न त उघँ् नछेन ् । न त ितनीहरूका पटेीहरू खकुुला हुनछेन,् न
त ितनीहरूका जु ाका िफताहरू नै खकुुला हुनछेन ् । 28 ितनीहरूका काँडहरू तीखा छन ् र ितनीहरूका सबै धनहुरूमा ताँदो
चढाइएका छन ्। ितनीहरूका घोडाहरूका खरु चकमक ढुङ्गाहरूजस्ता छन ्र ितनीहरूका रथहरूका पाङ् ाहरू आिँधजस्ता
छन ् । 29 ितनीहरूका गजर्न िसहंको जस्तो हुनछे । जवान िसहंहरूझैं ितनीहरू गजर्नछेन ् । ितनीहरू गजर्न्छन ् र िशकार
समात् नछेन ्र छुटाउने कोही नभई त् यो िघसारेर लजैान्छन ्। 30 त्यस िदन िशकारको िवरु मा ितनीहरू समु गजझैं गजर्नछेन ्
। कसलैे दशेलाई हछेर् भन,े उसले अन्धकार र कष् ट दखे् नछे । काशलाई पिन बादलले अधँ्यारो पानछ ।

6
1उ ज् जयाह राजाको मतृ्य ुभएको वषर्मा मलैे परम भलुाई िसहंासनमा िवराजमान हुनभुएको दखेें । उहाँ उच् च र उचा लएको

हुनहुुन्थ्यो, अिन उहाँको पोशाकको छेउले म न्दर नै ढाकेको िथयो । 2 उहाँ मािथ ल्तर सराफहरू िथए । त् यकेका छ-छवटा
पखटेाहरू िथए । दईु वटा पखटेाहरूले त् यकेले आफ्नो महुार छोप्थे र दईु वटा पखटेाले ितनले आफ् ना खु ा छोप्थे र दईु
वटाले ती उड्थे । 3 त् यकेले अक लाई बोलाउँथे र यसो भन्थ,े “सवर्श मान ्परम भु पिव , पिव , पिव हुनहुुन्छ ! सारा
पथृ्वी उहाँको मिहमाले भ रएको छ ।” 4 ती कराइरहकेाहरूको आवाजले सघँारका जगहरू ह ल्लए र म न् दर ध ूवँाले भ रएको
िथयो । 5 तब मलैे भन,े “मलाई िधक् कार होस ् ! िकनभने म सवर्नाश भएँ, म त अशु ओठ भएको मािनस हु,ँ र अशु
मािनसहरूको िबचमा म बस्छु, िकनभने सवर्श मान ्परम भु महाराजा परम भलुाई नै मरेा आखँाले दखेकेा छन ्!” 6 तब
सराफहरूमध्ये एउटा उडरे मकहाँ आए । उनको हातमा ब लरहकेो भङु् ो िथयो, जसलाई उनले वदेीबाट िचम्टाले िनकालकेा
िथए । 7 त्यसले उनले मरेो ओठ छोए र भन,े “हरे, यसले ित ो ओठ छोएको छ । ित ा दोषहरू हटाइएका छन ्र ित ा पापको
ाय श् च ग रएको छ ।” 8 मलैे परम भकुो यसो भन् ने आवाज सनुें, “म कसलाई पठाऊँ । हा ा िन म्त को जान्छ?” तब

मलैे भनें, “म यहाँ छु । मलाई पठाउनहुोस ्।” 9 उहाँले भन् नभुयो, “जाऊ, यी मािनहरूलाई भन, 'सनु् छौ, तर बझु्दनैौ । हछे ,
तर थाहा पाउदँनैौ ।' 10 यी मािनसहरूका हृदयलाई मखुर् बनाऊ, र ितनीहरूका कानलाई बरैो बनाऊ र ितनीहरूका आखँालाई
अन् धो बनाऊ । अन् यथा ितनीहरूका आफ्नो आखँाले दखे् लान,् ितनीहरूका कानले सनु् लान ्र ितनीहरूका हृदयले बझु् लान ्र तब
फकर िनको होलान ्।” 11 तब मलैे भन,े “हे परम भ,ु किहलसेम्म?” उहाँले जवाफ िदनभुयो, “ बािसन्दािवनाका भग् नावशषे
सहरहरू ध् वस् त नहुन् जले र मािनसिवनाका घरहरू नहुन् जले, र दशे उजाड नहुन् जले, 12 अिन परम भलुे मािनसहरूलाई टाढा
नपठाउन् जले र दशे ठुलो िनजर्न नहुन् जलेसम् म । 13 यसमा मािनसहरूको दस भागमा एक भाग रहे तापिन, फे र पिन त् यो नष् ट
पा रनछे । तारपीन र फँलाट का टन्छ र त् यसको ठुटो बाँकी रहझेैं, त् यसको पिव बीउ त् यसको ठुटोमा हुन्छ ।”

7
1 उ ज् जयाहको नाित, योतामका छोरा यहूदाको राजा आहाजको समयमा, अरामका राजा रसीन, र इ ाएलका राजा

रमल्याहका छोरा पकेह यरूशलमेको िवरु मा य ु गनर् मािथ गए, तर ितनीहरू त् यसको िवरु मा िवजयी हुन सकेनन ्। 2अरामले
ए ाइमसगँ सन् धी गर् यो भनी दाऊदको घरानालाई बताइयो । ितनको हृदय काँप्यो, अिन ितनका मािनसहरूका हृदय जङ्गलका
रुखहरू हावाले हल्लाएझैं काँप्यो । 3 तब परम भलुे यशयैालाई भन् नभुयो, “तरेो छोरा शायार्सबूलाई साथमा लएर आहाजलाई
भटे्न धोबीको खते जाने बाटोमा मािथल्लो पोखरीको नहरको छेउमा जा । 4 उसलाई भन,् 'होिसयार होऊ, शान्त बस, नडराऊ,
रेसीन र अराम अिन रमल्याहको छोरा पकेहको भयङ्कर रसको ब लरहकेो अगलु्टो ारा िसत नहोऊ । 5 अराम, ए ाइम
र रमल्याहको छोराले ित ो िवरु मा खराब योजना गरेका छन ् । ितनीहरूले भनकेा छन,् 6 “हामी यहूदालाई आ मण गरौं
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र त्यसलाई िसत बनाऔं, र हामी त्यसिभ पसौं र ताबलेका छोरालाई त् यहाँ हा ा राजा बनाऔं ।” 7 परम भु परमशे् वर
भन् नहुुन्छ, “त् यो कुरा हुन आउनछैेन । त् यस् तो हुनछैेन, 8 िकनभने अरामको मखु् यालय दमसकस हो र दमसकसको मु खया
रेसीन हो । पैंस ी वषर्िभ , ए ाइम टु ा-टु ा हुनछे र त्यसमा कोही मािनस हुनछैेन । 9 ए ाइमको मखु् यालय साम रया
हो र साम रयाको म ु खया रमल्याहको छोरा हो । ितमी िवश् वासमा दढृ रहदँनैौ भन,े िनश् चय नै ितमी सरुिक्षत हुनछैेनौ ।”
10 परम भलुे फे र आहाजसगँ बोल्नभुयो, 11 “परम भु आफ् ना परमश् वरसगँ एउटा िचन्ह माग ् । गिहराइमा भए पिन वा
उच् चाइमा पिन यो माग ् ।” 12 तर आहाजले भन,े “म माग् नछैेन, न त म परम भकुो जाँच नै गनछु ।” 13 त्यसलैे यशयैाले
जवाफ िदए, “ए दाऊदका घराना, सनु । के ितमीहरूको िन म्त मािनसहरूका धयेर्को जाँच नै पयार्प् त हुदँनै र? के ितमीहरूले
मरेो परमशे् वरको धयैर्को पिन जाँच गन ुर्पछर् र? 14 यसकारण परम भलुे नै ितमीहरूलाई एउटा िचन्ह िदनहुुनछेः हरे, एज जना
कन्या केटीले गभर्धारण गनिछन,् एउटा छोरा जन्माउनिेछन ्र उनको नाउँ इम्मानएुल राख् निेछन ्। 15 जब उनले खराबलाई
इन्कार गनर् र असललाई रोज् न जान् दछन,् तब उनले दही र मह खानछेन ् । 16 िकनिक बालकले खराबलाई इन्कार गनर् र
असललाई रोज् न जान् नअुिघ नै ितमी डराएका दईु जना राजाहरूका दशे उजाड हुनछेन ्। 17 परम भलुे ितमी, ित ा मािनसहरू
र ित ा बबुाको घरानामािथ ए ाइम यहूदाबाट छुटेदे ख किहल्यै नभएको कुरा ल्याउनहुुनछे— उहाँले ितमीमािथ अश्शरूका
राजा ल्याउनहुुनछे ।” 18 त्यस बलेा परम भलुे झींगालाई िम दशेको खोलादे ख र मौरीलाई अश्शरूको दशेदे ख ससुलेरे
बोलाउनहुुनछे । 19 ितनीहरू सबै आउनछेन ्र घाँटीहरूमा, च ानको िचराहरूिभ , सबै काँढाका झाङमािथ र सबै चरनहरूमा
बस् नछेन ् । 20 त्यस बलेा परम भलुे य ु े टस नदी पा र अश् शरूका राजाकोबाट भाडामा लइएको छुराल,े टाउकाहरू र
खु ाहरूका रौं खौरनहुुनछे । त् यसले दा ीलाई पिन सफा गनछ । 21 त्यस िदन, एक जना मािनसले एउटा कोरली र दईु वटा
भडेा पाल्नछे, 22 र ितनीहरूले िदने दधूको शस् तताको कारणल,े उसले दही खानछे, िकनिक दशेमा छोिडएका हरेकले दधू
र मह खानछेन ् । 23 त्यस बलेा, हजार बोट दाखको हजार शकेेल पन जग्गामा, त् यहाँ िसउडँी र काँढा बाहके केही हुनछैेन
। 24 मािनहरू त्यहाँ धन ु लएर िशकार गनर् जानछेन,् िकनभने सबै दशे नै िसउडँी र काँढा हुनछेन ् । 25 ितनीहरू िसउडँी र
काँढाको डरले खनजोत गरी खतेीपाती ग रएका सबै डाँडाबाट टाढै रहनछेन ्। तर यो गाईवस् त ु र भडेाहरू चन ठाउँ हुनछे ।

8
1 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “एउटा ठुलो पाटी ले र त् यसमा लखे,् ‘महरे-शालल-हाज-बज ।' 2 मरेो कुरा पक् का गनर्लाई

म िवश् वासयोग्य साक्षीहरू अथार्त ्पजुारी उ रयाह र यबेरेक्याहका छोरा जक रयालाई बोलाउनछुे ।” 3 म अगमवािदनीकहाँ
गएँ र ितनी गभर्वती भइन ् र एउटा छोरा जन्माइन ् । तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ महरे-शालल-हाज-बज
राख ्। 4 िकनिक बालकले 'मरेो बबुा' र 'मरेो आमा' भन् न जान् नअिघ नै दमसकसको धन र साम रयाको लटूलाई अश् शरूको
राजाले बोकेर लजैानछे ।” 5 परम भु फे र मसगँ बोल्नभुयो, 6 “यी मािनसहरूले शीलोको शान्त पानीलाई इन्कार गरेका
छन ्अिन रसीन र रमल्याहको छोरािसत खसुी भएका छन,् 7 त् यसकारण परम भलुे श शाली र धरैे नदीको पानी अथार्त ्
अश् शरूका राजा र ितनका सबै मिहमा ितनीहरूमािथ ल्याउन लाग् नभुएको छ । त् यसका सबै नहरमा त् यो आउनछे र त् यसका
िकनारहरू भ रएर बग् नछेन ् । 8 यो ितमीहरूका घाँटीसम्म पगुनु् जले नदी बाढी आएर अिघ बढ्दै यहूदािभ सम्म बग् नछे ।
ए इम्मानएुल, यसको फै लएका पखटेाहरूले तरेो दशेकको सबिैतर ढाक् नछे ।” 9 मािनसहरू टु ा-टु ा हुनछेन ् । सनु, ए
टाढाका दशेहरूः य ु को िन म्त आफूलाई हितयारले तयार गर र चकनाचरू होओ । आफूलाई हितयारले तयार गर र चकनाचरू
होओ । 10 योजना बनाओ, तर यो परुा हुनछैेन । आज्ञा गर, तर यो पालन ग रनछैेन, िकनिक परमशे् वर हामीसगँ हुनहुुन्छ ।
11 परम भलुे मसगँ बोल्नभुयो, उहाँको ब लयो बाहुली ममािथ िथयो र यी मािनसहरू िहडंकेा मागर् निहडं्न मलाई चतेाउनी
िदनभुयो । 12 यी मािनसहरूले ष ान् भनकेो कुनै पिन कुरालाई ष ान् नभन,् ितनीहरू डराउने कुरािसत त ँ डराउने छैनस,्
र िसत नहो । 13 तैंले पिव मानरे आदर गन परम भु नै हुनहुुन्छ । तैंले उहाँकै भय मान् नपुछर् र त ँ उहाँिसतै डराउनपुछर् ।
14 उहाँ पिव वासस्थान हुनहुुनछे । तर इ ाएलका दवुै घरानाका िन म्त उहाँ हार गन ढुङ् गो र ठेस लाग् ने च ान हुनहुुनछे
— र यरूशलमेका मािनसहरूका िन म्त उहाँ पासो र जाल हुनहुुनछे । 15 धरैे जना मािनस यसमा ठेस खानछेन ् र लड्नछेन ्
र चकनाचरू हुनछेन,् र जाल फस् नछेन ् र समाितनछेन ् । 16 मरेो गवाहीलाई बाँध, आिधका रक लखेमा छाप लगाऊ र त् यो
मरेा चलेाहरूलाई दऊे । 17 याकूबको घरानाबाट आफ्नो महुार लकुाउनहुुने परम भु म आशा गछुर् । म उहाँमा भरोसा गछुर्
। 18 हरे, म र परम भलुे मलाई िदनभुएको छोरा िसयोन पवर्तमा वास गन ुर्हुने सवर्श मान ्परम भबुाट, इ ाएलको िन म् त
िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू हुन ्। 19 ितनीहरूले ितमीहरूलाई भन् नछेन,् “भतू खलेाउने र आत्माहरू खलेाउनिेसत सल्लाह
लओे” जसले मन् भन्छन ् र गनुगनुाउछन ्। तर के मािनसहरूले आफ्नो परमशे् वरसगँ सल्लाह लनपुदन र? के ितनीहरूले
जीिवतहरूको िन म् त मतृहरूसगँ सल्लाह लनपुछर् र? 20 वस्था र गवाहीितर लाग ! ितनले यसो भन्दनैन ्भन,े ितनीहरूसगँ
िबहानको िमरिमरे उज्यालो नभएको हुनाले नै हो । 21 ितनीहरू अित ाकूल भएर र भोकाएर दशेमा िहडं् नछेन ्। जब ितनीहरू
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भोकाउँछन,् तब ितनीहरू रसाउनछेन,् र ितनीहरूले आफ्नो अनहुार मािथ उचाल् दा, आफ् ना राजा र आफ् ना परमशे् वरलाई
सराप् नछेन ्। 22 ितनीहरूले पथृ्वीमा हनेछन ्र व् यकुलता, अन्धकार र अत्याचारको बादल दखे् नछेन ्। ितनीहरू अन्धकारको
दशेमा लिगनछेन ्।

9
1 जो वदेनमा िथयो, उसबाट नरैाश् यता दरू ग रनछे । जबलूनूको दशे र नप् तालीको दशेलाई, पिहलकेो समयमा उहाँले

होच् याउनभुयो, तर पिछल्लो समयमा उहाँले त् यसको समु जाने बाटोमा, यदर्नपा र जाितहरूका गलीलमा त् यसलाई मिहिमत
पान ुर्हुनछे । 2 अन्धकारमा िहडं्ने मािनसहरूले एउटा ठुलो ज् योित दखेकेा छन ् । मतृ्यकुो छायाको दशेमा बसकेाहरू,
ितनीहरूमािथ ज्योित चम्केको छ । 3 तपाईंले जाितहरूलाई व ृ गन ुर्भएको छ । तपाईंले ितनीहरूका आनन्दलाई व ृ
गन ुर्भएको छ । कटनीको समयमा झैं ितनीहरू तपाईंको साम ु आन न् दत हुन् छन,् जसरी मािनसहरूले लटूको माल बाँड्दा
ितनीहरू आन न् दत हुन् छन ्। 4 िकनिक त्यसको भरी जवुा, त्यसको िप कुो नाल, त्यसको अत्याचारीको ल ीलाई तपाईंले
िम ानको समयमा झैं चकनाचरू पान ुर्भएको छ । 5 दशु् मन िसपाहीका हरेक जु ा र रगतमा मिुछएको पोशाकलाई जलाइनछे र
आगोको िन म्त इन्धन हुनछे । 6 िकनिक हा ा िन म्त एउटा बालकको जन्म भएको छ, हा ो िन म्त एउटा छोरा जन् मकेो छ,
र शासन उहाँको काँधमा हुनछे । अिन उहाँको नाउँ अचम्मको सल्लाकार, श शाली परमशे् वर, अनन् तका िपता र शा न्तका
राजकुमार रा खनछे । 7 दाऊदको िसहंासनमा र उनको राज्यलाई स्थािपत गनर्, अिन त् यसलाई न्याय र धािमर्कताले थाम् न
उहाँले अिहलदेे ख लएर सदासवर्दा राज् य गन ुर्हुदँा, उहाँको शासन र शा न्त व ृ को अन्त हुनछैेन । सवर्श मान ्परम भकुो
जोशले यो परुा गनछ । 8 परम भलुे याकूबको िवरु मा वचन पठाउनभुयो र यो इ ाएलमा पर् यो । 9सबै मािनसहरूले जान् नछेन,्
घमण्डसाथ र अहङ्कारी हृदयले भन् ने ए ाइम र साम रयाले पिन जान् नछेन,् 10“इँटहरू खसकेा छन,् तर कँुदकेा ढुङ्गाहरूले
नै हामी पनुःिनमार्ण गनछौं । अञ्जीरका रूखहरू का टएका छन,् तर ितनका ठाउँमा हामी दवेदारुका रूखहरू रोप् नछेौं ।”
11 यसकारण परम भलुे उसको श ु रसीनलाई उसको िवरु मा खडा हुनहुुनछे र उसका श हुरूलाई, 12 पवुर्का अरामीहरू
र प श् चमका प लश् तीहरू उक्साउनहुुनछे । ितनीहरूले खलु्ला मखुले इ ाएललाई िनल्नछेन ् । यी सबै कुराले उहाँको रस
मदन । बरु, उहाँको हात अझै पसा रएकै छ । 13 तापिन उहाँले हार गरेका मािनसहरू उहाँितर फकर् ंदनैन,् न त ितनीहरूले
परम भकुो खोजी गनछन ्। 14 यसकारण परम भलुे इ ाएलबाट टाउको र पचु्छर, खजरूको हाँगा र नकर् ट एकै िदनमा नष् ट
पान ुर्हुनछे । 15 अगवुाहरू र भ मािनसहरू मु खया हुन ् । झटुो िसकाउने अगमव ा पचु्छर हो । 16 यी मािनसहरूलाई
डोर् याउनहेरूले ितनीहरूलाई पथ ष् ट पाछर्न ् र ितनीहरू ारा डोर् याइनहेरू िन लन्छन ् । 17 यसकारण परम भु ितनीहरूका
जवानहरूिसत आन न् दत हुनहुुन् न, न त उहाँले ितनीहरूका अनाथ र िवधवाहरूमािथ दया गन ुर्हुनछे, िकनिक हरेक व् य क् त
अधम र दषु् ट छन,् अिन हरेक मखुले मखूर् कुराहरू गछर्न ्। यी सबै कुराहरूमा उहाँको रस मदन । बरु, उहाँको हात अझै
पसा रएकै छ । 18 दषु् टता आगोझैं बल्छ । त् यसले िसउडँी र काँढालाई भष् म पाछर् । यसले जङ्गलको झाडीलाई पिन
जलाउछँ, जसले ध ूवँाको मसु्लोमा उठ्नछे । 19 सवर्श मान ्परम भकुो ोधले दशे जलकेो छ र मािनसहरू आगोको िन म्त
इन्धनजस्तै छन ् । कुनै मािनसले आफ्नो भाइलाई छोड्दनै । 20 ितनीहरूल दािहने हातमा खानकुेरा समात्छन ् तर ितनीहरू
अझै भोको नै हुन् छन ्। ितनीहरूले दे े हातमा खाना खानछेन,् तर अझै तपृ् त हुनछैेनन ्। त् यकेले आफ्नै बाहुलीको मास ु पिन
खानछे । 21 मनश् शलेे ए ाइमलाई, अिन ए ाइमले मनश् शलेाई भस्म गनछ । ितनीहरू एकसाथ यहूदालाई आ मण गनछन ्
। यी कुराहरूमा, उहाँको रस मदन । बरु, उहाँको हात अझै पसा रएकै छ ।

10
1 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अन्यायपणुर् काननु जारी गछर्न ् र अनिुचत िनयम लखे्छन ् । 2 ितनीहरूले खाँचोमा

परेकाहरूलाई न्यायबाट व ञ् चत गछर्न,् मरेा मािनसका ग रबहरूलाई ितनीहरूका अिधकारहरू लटू्छन,् िवधवालाई लटू्छन ्
र अनाथहरूलाई आफ्नो िशकार बनाउछँन ्। 3 इन् साफको िदनमा टाढाबाट िवनाश आउँदा ितमीहरू के गनछौ? सहायताको
िन म्त ितमीहरू कसकहाँ भागरे जानछेौ र आफ्नो सम्पि लाई ितमीहरू कहाँ छोड्नछेौ? 4 कुनै पिन कुरा बाँकी रहदँनै र
कैदीहरूका माझमा ितमीहरू झकु् नछेौ वा मा रएकाहरू माझमा ढल्नछेौ । यी सबै कुराहरूमा उहाँको रस मदन । बरु उहाँको
हात अझै पसा रएकै छ । 5 अश् शरूलाई िधक् कार, जो मरेो रसको ल ी हो, त् यो लहुरो जस ारा म आफ् नो ोध मच् चाउँछु!
6 त्यसलाई अहङ्कारी जाितको िवरु र मरेो परुा ोध पाउने मािनसहरूको िवरु म पठाउँछु । लटूका मालहरू लन,े िशकार
लने र ितनीहरूलाई गल्लीको िहलोलाई झैं कुल्चने आज्ञा म उसलाई िदन्छु । 7 तर यो उहाँको इच्छा होइन, न त उहाँले यसरी

सोच् नहुुन्छ । धरैे जाितहरूलाई िवनाश गन र िनिम ान् न पान कुरा उहाँको मनमा छ । 8 िकनिक उहाँले भन् नहुुन्छ, “मरेा सबै
शासकहरू राजाहरू होइनन?् 9 के कल्नो ककर् मीशजस्तै होइन र? के हमात अपार्दजस्तै होइन र? के साम रया दमस् कसजस्तै
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होइन र? 10 जसरी मरेो हातले मतू पजुक राज्यहरूलाई िजतकेो छ, जसका कँुदकेा मिूतर्हरू यरूशलमे र साम रयामा भएका
भन्दा धरैे िथए, 11 साम रया र त्यसको ाथर्का मतू हरूलाई मलैे जे गरें, यरूशलमे र त्यसको मतू हरूलाई पिन म त्यसै
गनछैन र?” 12 जब परम भलुे िसयोन पवर्तमा र यरूशलमेमा आफ्नो काम िसद्ध्याउनभुएको छ, तब म अश् शरूका राजाको
अहङ्कारी हृदयको बोली र त्यसको घमण्डी हरेाइलाई दण्ड िदनछुे । 13 िकनिक त् यसले भन् छ, “मरेो सामथ्यर् र मरेो ब ु ले
मलै े काम गरें । मसगँ समझ छ, र मलैे मािनसहरूका िसमानाहरू हटाएको छु । मलैे ितनीहरूको बहुमलू्य सम्पि चोरेको
छु, र साँढले े झैं मलै े बािसन्दाहरूलाई होच् याएको छु । 14 एउटा ग ुडँबाट झैं, मरेा हातले जाितहरूका सम्पि समातकेो छ, र
छोिडएको अण्डाहरू कसलैे बटुलझेैं, मलैे सारा पथृ्वीलाई बटुलकेो छु । कसलैे पिन आफ् ना पखटेाहरू चलाएनन ्वा आफ् ना
मखु खोलनेन ् वा िचरिबर आवाज िनकालनेन ् ।” 15 के बन्चरोले आफूलाई चलाउने िवरु आफैमा घमण्ड गनछ र? के
आराले आफूलाई चलाएर काट्नलेाई भन्दा आफ्नै शसंा गनछ र? यो त ल ी उचल्नलेाई ल ीले नै उचालकेो जस्तो भयो,
वा लहुरोले एक जना व् य क् तलाई उचालकेो जस्तो भयो । 16 यसकारण सवर्श मान ् परम भलुे उसका कु लन यो ाहरू
माझ रूढी पठाउनहुुनछे । अिन उहाँको मिहमाको मिुन आगोजस्तै जलन दन्काइनछे । 17 इ ाएलको काश आगो बन् नछे
र त्यसको परमपिव आगोको ज्वालाजस्तो बन् नहुुनछे । त् यसले उसको काँढाहरू र िसउडँीहरूलाई एकै िदनमा डढाउने र
नष् ट पानछ । 18 त्यसको जङ्गलको गौरव र त्यसको फलवन्त भिूमको ाण र शरीर दवुलैाई परम भलुे नष् ट पान ुर्हुनछे
। यो िबरामीको शरीर गलकेो जस्तो हुनछे । 19 त्यसको जङ्गलमा रहकेा रूखहरू अित थोर बाँकी हुनछेन,् जसलाई एक
जना बालकले पिन गन् न सक् छ । 20 त्यस िदन इ ाएलका बाँकी, उम्केका याकूबका घरानाले आफूलाई परािजत गनमािथ
भर पन छैनन,् तर ितनीहरू साँच् चै इ ाएलका परमपिव परम भमुा भर पनछन ्। 21 याकूबका बाँकी रहकेाहरू श शाली
परमशे् वरकहाँ फकर् नछेन ्। 22 िकनिक तपाईंका मानिसहरू इ ाएल समु िकनारको बालवुाझैं भए तापिन, ितनीहरूमा बाँकी
रहकेाहरू मा फकर् नछेन ्। शस् त धािमर्कताले माग गरेझैं, िवनाशलाई आदशे िदइएको छ । 23 िनधार्रण ग रएको िवनाशलाई
परम भु सवर्श मान ् परम भलुे सम् पणूर् दशेभ र ल्याउन लाग् नभुएको छ । 24 यसकारण परम भु सवर्श मान ् परम भलुे
भन् नहुुन्छ, “ए िसयोनमा बस् ने मरेा मािनसहरू हो, अश् शरूसगँ नडराओ । त्यसले ितमीहरूलाई आफ् नो ल ीले हार गनछ र
ितमीहरूको िवरु मा त्यसको लहुरो उठाउनछे जस् तो िम ीहरूले गरे । 25 त्यससगँ नडराओ िकनिक ितमीहरू िवरु को मरेो
रस चाँडै अन् त हुनछे र मरेो ोधले त्यसको िवनाशमा लजैानछे ।” 26 तब सवर्श मान ् परम भलुे ओरेबको च ानमा

िम ानलाई परािजत गरेझैं ितनीहरूका िवरु कोरार् चलाउनहुुनछे । उहाँले आफ्नो हात समु मािथ उठाउनहुुनछे र उहाँले िम मा
गन ुर्भएझैं यसलाई मािथ उचाल् नहुुनछे । 27 त्यस िदन, ितमीहरूका कुममा भएको त्यसको बोझ र ितमीहरूको काँधमा भएको
जवुा हटाइनछे र मोटोपनको कारणले जवुा नष् ट पा रनछे । 28 श हुरू अय्यातमा आएका छन ्र िम ोन भएर गएका छन ्।
िमकमाशमा त्यसले आफ् नो खा न् नहरू भण्डारण गरेको छ । 29 ितनीहरूले भञ् जयाङ पार गरेका छन ्र गबेामा बास बसकेा
छन ् । रामा काँप्छ र शाऊलको िगबा भागकेो छ । 30 ए गल्लीमको छोरी, उच् च सोरमा करा ! हे लाकीश, ध्यान दे ! त ँ
िवचरा अनातोत ! 31 मदमनेा भाग्दछै, गबेीमका बािसन्दाहरू सरुक्षाको िन म्त भाग्छन ्। 32 त्यसै िदन त्यो नोबमा रोिकनछे र
िसयोनका छोरीको पवर्त र यरूशलमेका पहाडहरूितर आफ्नो मकु् का हल् लाउनछे । 33 हरे, परम भु सवर्श मान ्परम भलुे
डरलाग् दो िवनाशसगँै हाँगाहरू लछु्नहुुनछे । सबभैन्दा अग् ला रूखहरू का टनछेन ् र अहङ्कारीलाई होच् याइनछे । 34 उहलँे
वनका झाडीहरूलाई वन्चरोले काट्नहुुनछे र लबेनानको आफ् नो गौरव पतन हुनछे ।

11
1 ियशकैो ठुटोबाट एउटा टुसा पलाउनछे र त्यसका जराहरूबाट पलाएको एउटा हाँगाले फल फलाउनछे । 2 परम भकुो

आत्मा उहाँमािथ रहनेहुुनछे, ब ु र समझको आत्मा, सझुाव र श को आत्मा, ज्ञान र परम भकुो भयको आत्मा ।
3 परम भकुो भय नै उहाँको आनन्द हुने छ । उहाँका आखँाले दखेकेा कुराले उहाँले न्याय गन ुर्हुन् न, न त उहाँका कानले
सनुकेो कुराले िननर्य गन ुर्हुन्छ । 4 बरु, उहाँले गरीबहरूका न्याय धािमर्कताले गन ुर्हुन्छ र पथृ्वीका न हरूका िन म्त उिचत
रूपमा िनणर्य गन ुर्हुन्छ । आफ्नो मखुको ल ीले उहाँले पथृ्वीलाई हार गन ुर्हुन्छ र आफ् नो मखुको सासले उहाँले दषु् टको नाश
गन ुर्हुन्छ । 5 धािमर्कता नै उहाँको कम्मर पटेी हुनछे र िवश् वस् तता उहाँको पटुका हुनछे । 6 ब्वाँसो थमुासगँ बस् नछे र िचतवुा
पाठोसगँ सतु् नछे, बाछा, जवान िसहं र पोिषएको बाछा एकसाथ बस् नछेन ्। एउटा सानो बालकले ितनीहरूलाई डोर् याउनछे ।
7 गाई र भाल ु सगँै चनछन ्र ितनीहरूका बच् चाहरू सगँै सतु् नछेन ्। गोरुले झैं िसहंले पराल खानछे । 8 एक जना दधू े बालक
सपर्को दलुोमा खले्नछे, र दधू े छाडकेो बालकले सपर्को दलुोिभ हात हाल्नछे । 9 मरेो सबै पिव पवर्तमा ितनीहरूले चोट
परु् याउनछैेनन ् न त िवनाश नै गछर्न ् । िकनिक जसरी पानीले समु ढाकेको छ त्यसरी नै परम भकुो ज्ञानले पथृ्वी भ रपणुर्
हुनछे । 10 त्यस िदन, ियशकैो जरा मािनसहरूको िन म्त झण्डाको रूपमा खडा हुनछे । जाितहरूले उहाँलाई खोज् नछेन ् र
उहाँको िव ाम स्थल मिहमायकु् त हुनछे । 11 त्यस िदन परम भलुे अश्शरू, िम , प ोस, कूश, एलाम, शीनार, हमात र
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समु का टापहुरूमा बाँकी रहकेा उहाँका मािनसहरूलाई छुटाउन आफ्नो हात फे र फैलाउनहुुनछे । 12 उहाँले जाितहरूका
िन म्त झण्डा खडा गन ुर्हुनछे, र इ ाएलबाट िनका लएकाहरू र यहूदाका ितततिबतर भएकाहरूलाई पथृ्वीको चारै कुनाबाट
बटुल्नहुुने छ । 13 उहाँ ए ाइमको ईष्यार्लाई उल्टाउनहुुनछे र यहूदाको श तुाहरू नाश पान ुर्हुनछे । ए ाइमले यहूदाको इष्यार्
गनछैन र यहूदा ए ाइमको श ु हुनछैेन । 14 बरु, ितनीहरूले प श् चमका प लश् तीहरूका पवर्तहरूमािथ झम्टनछेन ्र ितनीहरू
एकसाथ िमलरे पवुर्का मािनसहरूलाई लटू्नछेन ्। ितनीहरूले एदोम र मोआबलाई आ मण गनछन ्र अम् मोनका मािनसहरूले
ितनीहरूको आज्ञा पालन गनछन ्। 15 परम भलुे िम दशेको समु का खाडीलाई पणुर् रूपमा नष् ट पान ुर्हुनछे । तातो हावासगँै
उहाँले य ु े टस नदीमािथ आफ्नो हात हल्लाउनहुुनछे र यसलाई सात वटा खोलाहरूमा िवभाजन गन ुर्हुनछे, यसलैे त् यसमा
चप् पलहरू लगाएर तनर् सिकन्छ । 16 इ ाएल िम दशेबाट फकर् ंदा ितनीहरूका िन म्त भएजस्त,ै अश्शरूबाट फकर् ने उहाँका
बाँकी रहकेा मािनसहरूका िन म्त मलु बाटो हुनछे ।

12
1 त्यस िदन ितमीहरूले यसो भन् नछेौ, “हे परम भ,ु म तपाईंलाई धन्यावाद िदनछुे । िकनिक तपाईं मसगँ रसाउन ु भए

तापिन, तपाईंको रस मरेको छ, र तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुएको छ । 2 हरे, परमशे् वर मरेो म ु क् त हुनहुुन्छ । म भरोसा
गनछु र डराउनछैेन, िकन परम भु न,ै हो परम भु नै मरेो बल र गीत हुनहुुन्छ । उहाँ मरेो म ु क् त हुनभुएको छ ।” 3आनन्दसाथ
ितमीहरूले म ु क् तको इनारहरूबाट पानी तान् नछेौ । 4 त्यस िदन ितमीहरूले भन् नछेौ, “परम भलुाई धन्यवाद दऊे र उहाँको
नाउँ पकुार । मािनसहरूका माझमा उहाँको कामहरूको घोषणा गर, उहाँको नाउँ उचा लएको छ भनी बताऊ । 5 परम भकुो
िन म्त गीत गाओ, िकनिक उहाँले मिहिमत कुराहरू गन ुर्भएको छ । यसलाई सारा पथृ्वीभ र कट ग रयोस ्। 6 ए िसयोनका
बािसन्दाहरू हो, उच् च सोरले कराओ र आनन्दसाथ िचच्याओ, िकनिक ितमीहरूका माझमा इ ाएलका परमपिव महान ्
हुनहुुन्छ ।

13
1बिेबलोन बारेमा आमोजका छोरा यशयैाले ाप् त गरेका घोषणाः 2 नाङ्गो पहाडमािथ िचन्हका झण्डाहरू खडा गर, ितनका

िन म् त उच् च सोरले कराओ, भारदारहरूका ढोकाहरूमा जानलाई हातले इशारा गर । 3 मरेो पिव जनलाई मलैे आज्ञा गरेको
छु, हो, मरेो ोध परुा गनर् आफ् ना श शाली मािनसहरूलाई, गभर्का साथ आन न्दत हुने मरेो जनलाई समते मलैे बोलाएको
छु । 4 पवर्तहरूमा एउटा भीडको जस् तो धरैे जना मािनसहरूको हल्ला ! धरैे जाितहरू भलेा भएका राज्यहरूको होहल्लाको
आवाज ! सवर्श मान ् परम भलुे य ु का िन म्त फौज भलेा पाद हुनहुुन् छ । 5 ितनीहरू टाढा दशेहरूबाट, िक्षितज परको
बाटोबाट आउँछन ् । परम भलुे आफ्नो न्यायको माध् यामले सम् पणूर् दशेलाई नाश गन ुर्हुन्छ । 6 डाँको छोडरे रोओ, िकनिक
परम भकुो िदन निजकै छ । यो सवर्श मान ्बाट िवनाशसगँै आउँछ । 7 यसकारण सबै हात कमजोर हुन्छन ्र हरेक मटुुले
ठाउँ छोड्छ । 8 ितनीहरू िसत हुनछेन ्। सव वदेनामा परेकी स् लाई झै ितनीहरूलाई पीडा र वदेनाले समात् छ । ितनीहरूले
चिकत हुदँै एकअकार्लाई हनेछन ्। ितनीहरूका अनहुारहरू राता हुनछेन ्। 9 हरे, दशेलाई िवनाश पानर् र त् यसबाट पापीहरूलाई
नाश पानर्, परम भकुो िदन िनदर्यी ोध र चरू रस लएर आउँछ । 10 आकाशका ताराहरू र तारा पनु् जहरूले आफ् ना काश
िदनछैेनन ।् िबहानदैे ख सयूर् नै अध्याँरो हुनछे र चन् मा चम्कनछैेन । 11ससंारलाई त् यसको दषु् टताको िन म् त अिन दषु् टहरूलाई
ितनीहरूका अपराधको िन म्त म सजाय िदनछुे । घमण्डीको अहङ्कारलाई म अन्त गनछु र िनदर्यीको अहङ्कारलाई तल
खसाल् नछुे । 12मािनसहरूलाई िनखरु सनुभन्दा पिन दलुर्भ र मानवजाित भटे्न ओपीरको श ु सनुभन्दा पिन क ठन म बनाउनछुे
। 13 यसकारण सवर्श मान ्परमभकुो डरलाग् दो ोध र उहाँको चण् ड रसको िदनमा, आकाशलाई म हल्लाउनछुे, र पथृ्वी
आफ् नो ठाउँमा ह ल् लनछे । 14 लखे टएको ह रण वा गठालो नभएको भडेाझैं, हरेक मािनस आफ्ना मािनसितर फकर् नछे
र आफ्नै दशेितर भाग् नछे । 15 भे ाइएका हरेक व् य क् तलाई मा रनछे र कब्जा ग रएका हरेक व् य क् त तरवारले मनछ ।
16 ितनीहरू दधू े बालकहरूलाई पिन ितनीहरूकै आखँाको साम ु पछारेर टु ा-टु ा पा रनछे । ितनीहरूका घरहरू ल ु टनछे
र ितनीहरूका पत् नीहरूलाई बलत् कार ग रनछे । 17 हरे, ितनीहरूलाई आ मण गनर् मलै े मादीहरूलाई उक्साउनै लागकेो छु,
जसले चाँदीको ख्याल गदनन ्न त ितनीहरू सनुमा नै खसुी हुन्छन ्। 18 ितनीहरूका धनलुे जवान मािनसहरूलाई हार गनछ ।
ितनीहरूले दधू े बालकहरूलाई दया दखेाउदँनैन ्र ितनीहरूले बालबा लकालाई दया दखेाउदँनैन ्। 19 त्यसपिछ राज्यहरूमध्ये
धरैे शसंा ग रएको कल्दीहरूका गौरवको वभैव बिेबलोनलाई, परमशे् वरले सदोम र गमोरालाई झैं नष् ट पान ुर्हुनछे । 20 पसु् तौं-
पसु् तासम्म त् यसमा कोही बसोवास गनछैनन ्। अरबीले त्यहाँ आफ्नो पाल टाँग् नछैेन, न त गोठालाहरूले आफ्ना बगालहरूलाई
त्यहाँ िव ाम गराउनछेन ्। 21 तर मरूभिुमका जङ् गली पशहुरू त्यहाँ बस् नछेन ्। ितनीहरूका घरहरू लाटोकोसरेाले भ रनछेन ्।
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सतुमु ुर्गहरू र घोरलहरू त्यहाँ उ नछेन ्। 22 ितनीहरूका िकल्लाहरूमा हुडँारहरू कराउनछेन ्र ितनीहरूका सनु्दर दरबारहरूमा
स्यालहरू हुनछेन ्। त्यसको समय निजकै छ र त्यसका िदनहरू िबलम्व हुनछैेनन ्।

14
1 परम भलुे याकूबलाई दया गन ुर्हुनछे । उहाँले फे र पिन इ ाएललाई रोज् नहुुनछे र ितनीहरूलाई आफ्नै दशेमा पनुस्थार्पना

गन ुर्हुनछे । परदशेीहरू पिन ितनीहरूसगँै सहभागी हुनछेन ्र आफूलाई याकूबको घरानासगँ आव गराउनछेन ्। 2 जाितहरूले
ितनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा ल्याउनछेन ्। तब इ ाएलको घरानाले ितनीहरूलाई सवेक र सिेवकाको रूपमा परम भकुो दशेमा
लानछेन ् । ितनीहरूलाई कैदी बनाउनहेरूलाई ितनीहरूले कैदी बनाउनछेन ् र ितनीहरूले आफ् ना अत्याचारीहरूमािथ राज् य
गनछन ् । 3 त् यो िदनमा ितमीहरूका कष् ट र पीडाबाट, अिन ितमीहरूले गन ुर्पन कडा प र मबाट परम भलुे ितमीहरूलाई
िव ाम िदनहुुन् छ, 4 तब ितमीहरूले बिेबलोनको राजाको िवरु यो िगल्लाको गीत गाउनछेौ, “अत्याचारीको अन्त् य कसरी
भएको छ, घमण्डी ोधको अन्त् य भयो ! 5 परम भलुे दषु् टहरूको ल ी र ती शासकहरूको राजदण्ड भाँच् नभुएको छ,
6 जसले मािनसहरूलाई ोधमा िनरन् तर रूपमा हार गर् यो, जसले अिनय न् त रूपमा आ मण गरेर जाितहरूमािथ ोधमा
राज् य गर् यो । 7सम् पणूर् पथृ्वी नै िव ाममा छ र शान्त छ । ितनीहरूले गीत गाउदँै उत्सव मनाउन सरुु गछर्न ।् 8सल्लाका रूखहरू
लबेनानको दवेदारुहरूसगँै तलँाई दखेरे रमाउँछन ्। ितनीहरू भन्छन,् 'तलँाई तल खसा लएको हुनाल,े हामीलाई काटेर ढाल्न
काठ काट्ने कुनै मािनस मािथ आउनछैेन ।' 9 त ँ िचहानमा जाँदा, तलँाई भटे्न िचहान उत्सकु हुन्छ । पथृ्वीका सबै राजालाई,
जाितहरूका सबै राजालाई, आफ् ना िसहंासनबाट मािथ खडा हुन लगाएर तरेो िन म्त त् यसले मतृहरूलाई जगाउछँ । 10 ितनीहरू
सबै बोल्नछेन ् र तलँाई यसो भन् नछेन,् 'त ँ पिन हामीजस्तै कमजोर भएको छस ् । त ँ पिन हामीजस्तै भएको छस ् । 11 तरेो
तडकभडकलाई तरेो वीणाहरूको आवाजसगँै िचहनामा ल्याइएको छ । तमँिुन औंसाहरू फै लएका छन ् र तलँाई िकराहरूले
ढाकेको छ ,' 12 ए िदनको तारा, िबहानको पु , त ँ कसरी स् वगर्बाट तल झरेको छस ्! जाितहरूमािथ िवजय पाएको, तलँाई
कसरी भइँूमा ढा लएको छ ! 13 तैंले आफ्नो हृदयमा भनकेो िथइस,् 'म स्वगर्मा चढ् नछुे, परमशे् वरका ताराहरूभन्दा मािथ म
आफ् नो िसहंासनलाई उचाल्नछुे, र सभाको पहाडमािथ सदूरू उ रमा म िवराजमान हुनछुे । 14 बादलहरूको उचाइभन्दा मािथ
म चड् नछुे । म आफैलाई सव च् च परमशे् वरजस्तै बनाउनछुे ।' 15 तापिन तलँाई अब िचहानमा, खडालको गिहराइमा तल
खसा लएको छ । 16 तलँाई दखे् नहेरूले तलँाई टुलटुुल ु हनेछन ्र ितनीहरूले तलँाई ध्यान िदनछेन ्। ितनीहरूले सोध् नछेन,् 'के
यो त् यही मािनस हो, जसले पथृ्वीलाई थकर् मान पार् यो, जसले राज्यहरूलाई हल् लायो, 17जसले ससंारलाई उजाड-स् थानजस् तो
बनायो, जसले सहरहरूलाई नष् ट पार् यो र आफ् ना कैदीहरूलाई घर जान िदएन?' 18 जाितहरूका सबै राजा, तीमध् ये सबै
जना, हरेक व् य क् त आ-आफ्ना िचहानमा आदरसाथ सतु् छन ्। 19 तर एउटा हाँगालाई फालझेैं, तरेो िचहानबाट तलँाई बािहर
फा लएको छ । तरवारले छेडरे मा रएका खाल्डोका ढुङ्गाहरूितर जाने मतृकहरूले तलँाई कपडाले झैं ढाक् छन ् । 20 तैंले
आफ्नो दशेलाई नाश पारेको र आफ्ना मािनसहरूलाई मारेको हुनाले ितनीहरूसगँै तरेो दफन हुनछैेन । दषु् ट काम गनहरूका
सन्तानलाई फे र किहल्यै याद ग रनछैेन ।” 21 त्यसका सन् तानलाई, ितनीहरूका पखुार्हरूका अपराधको िन म्त मान ठाउँ
तयार पार,् यसरी ितनीहरू उठ्नछैेनन ्र पथृ्वी अधीन गनछैनन ्र सारा ससंारलाई सहरहरूले भनछैनन ्। 22 “ितनीहरू िवरु मा
म खडा हुनछुे,”— यो सवर्श मान ् परम भकुो घोषणा हो । “म बिेबलोनबाट नाउ,ँ सन्तान र वशंज नष् ट पानछु,”— यो
परम भकुो घोषणा हो । 23 “म त्यसलाई लाटोकोसरेोको अधीनमा र पानीको तलाउमा राख् नछुे, र िवनाशको कुचोले म
त्यसलाई बढानछु,”— यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो । 24सवर्श मान ्परम भलुे शपथ खानभुएको छ, “िनश् चय
न,ै जस्तो मलैे इच् छा गरेको छु, त्यस्तै हुनछे । अिन जे उ ेश्य मलैे राखकेो छु, त् यो परुा हुनछे । 25 अश्शरूलाई म आफ् नो
दशेमा चकनाचरू पानछु र मरेो पवर्तमा म त् यसलाई खु ामिुन कु ल्चनछुे । ितनीहरूका काँधबाट त्यसको जवुा हटाइनछे
र ितनीहरूका िप बूाट त्यसको भारी िनका लनछे ।” 26 सम् पणूर् पथृ्वीको िन म्त इच् छा ग रएको योजना यही हो र सारा
जाितहरूमािथ पसा रएको बहुली यही हो । 27 िकनिक सवर्श मान ्परम भलुे नै यो योजना गन ुर्भएको छ । उहाँलाई कसले
रोक् न सक्छ र? उहाँको हात उचा लएको छ र त् यसलाई कसले फकार्उने छ र? 28 आहाज राजा मरेको वषर्मा यो घोषणा
आयोः 29 ए सारा प लश् तीहरू हो, ितमीहरूलाई हार गन छडी भाँिचएको छ भनरे आन न्दत नहोओ । िकनिक साँपको
वशंबाट झन ् िवषल ु सपर् बढ् नछे, र त्यसको सन्तान डरलाग् दो उड्ने सपर् हुनछे । 30 गरीबको जठेा छोरोले मरेो खकर् हरूमा
आफ् ना भडेाहरू चराउनछेन,् र खाँचामा परेकाहरू सरुक्षासगँ प ल्टनछेन ्। तरेो वशंलाई म अिनकाले मानछु जसले तरेा बाँचकेा
सबलैाई मतृ्यमुा परु् याउनछे । 31 ए ढोका करा । ए सहर िचच्या । हे प लश् ती, ितमीहरू सबै पग् लरे हराउनछेौ । िकनिक
उ रबाट ध ूवँाको बादल आउँछ र त्यसको प ङ्तमा धरमराउने कोही छैन । 32जाितका दलूहरूलाई ितनीहरूले कसरी जवाफ
िदनछेन ्? “परम भलुे िसयोनलाई बसाल्नभुएको छ, त्यसमा कष् टमा परेका मािनसहरूले शरण लनछेन ्।”
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15
1 मोआबको बारेमा एउटा घोषणा । साँच् च,ै मोआबको आरलाई एकै रातमा उजाड र नष् ट पा रन्छ । साँच् च,ै मोआबको

कीरलाई एकै रातमा उजाड र नष् ट पा रन्छ । 2 ितनीहरू मािथ म न्दरमा गएका छन,् दीबोनका मािनसहरू रुनलाई अग्लो
ठाउँमा गए । नबेोको िन म्त र मदेबाको िन म्त मोआबले िवलाप गछर् । ितनीहरूका सबै िशर खौ रएका छन ्र ितनीहरूका सबै
दा ीहरू का टएका छन ् । 3 आफ्ना गल्लीहरूमा ितनीहरू भाङ् ा लगाउँछन ् । ितनीहरू घरका छतहरूमािथ र चोकहरूमा
हरेकले आसँ ु बगाउदँै िवलाप गछर्न ्। 4 हशे्बोन र एलाले सहायताको िन म्त पकुारा गछर्न ्। ितनीहरूको सोर यहसासम्म सिुनन्छ
। यसरी मोआबका हितयारधारी मािनसहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गछर्न ्। ितनीहरू आफैिभ िसत हुन् छन ्। 5मरेो मनले
मोआबको िन म्त पकुारा गछर् । त्यसका भगौडाहरू सोअर र एग्लत-शलीिशयाहितर भाग् छन ्। ितनीहरू लहूीतको उकालोमा
रुँदै जान्छन ्। आफ् नो िवनाशको िन म् त होरोनमैको बाटोमा ितनीहरू ठुलो सोरमा िवलाप गछर्न ्। 6 िन ीमको पानीहरू सखु् खा
भएका छन ् । घाँस ओइ लएका छन ्। ह रयाली सकेुका छन ् । त्यहाँ कुनै ह रयो घाँस छैन । 7 ितनीहरूले शस्त उब् जनी
गरेका कुरा र भण्डारण गरेका कुरा, ितनीहरू लहरे-िपपलहरूको खोलापा र लजैान्छन ्। 8 िचत् कार मोआबको इलाकभ र नै
गएको छ । िवलापचािहं एग्लमे र बअेर-एलीससम्म पगुकेो छ । 9 िकनभने दीबोनका पानीहरू रगतले भ रएका छन ्। तर म
दीबोनमािथ अझ धरैे ल्याउनछुे । मोआबबाट भाग् ने र त्यो दशेमा बस् नमेा समते एउटा िसहंले आ मण गनछ ।

16
1 उजाड-स् थानको सलेाको दशेबाट िसयोन पवर्तको छोरीको शासकलाई थमुाहरू पठाओ । 2जसरी चराहरू भौंता रन् छन ्र

जसरी ग ुडँ छरपष् ट पा रन् छ, मोआबका स् ीहरू अन नका जाँघारहरूमा तसे् तै भएका छन ्। 3“िनदशन दओ, न्याय गर । मध्य
िदनमा पिन रातको जस्तै केही िसतलता दान गर । भगौडाहरूलाई लकुाओ । भगौडाहरूलाई धोका नदओे । 4 मोआबबाट
आएका शरणाथ हरू ितमीहरूको माझमा बसोवास गरून ्। िवनाश गनबाट ितनीहरूका िन म्त लकु् ने ठाउँ होओ ।” िकनिक
अत्याचार रोिकनछे, र िवनाश अन्त हुनछे, कुल्चनहेरू दशेबाट लोप भएर जानछेन ्। 5 करारको िवश् वस्ततामा िसहंासनलाई
स्थािपत ग रनछे । अिन दाऊदको पालबाट आएका एक जना िवश् वस् ततासाथ त्यसमा िवराजमान हुनहुुनछे । उहाँले न् यायको
खोजी गन ुर्हुदँा र धािमर्कतासाथ व् यवहार गन ुर्हुदँा उहाँले इन् साफ गन ुर्हुनछे । 6 मोआबको घमण्ड, त्यसको अहङ्कार र त्यसको
रसको बारेमा हामीले सनुकेा छौं । तर त्यसका घमण्डहरू खो ा शब्दहरू हुन ्। 7 त्यसलैे मोआबले मोआबको िन म्त िवलाप

गनछ— ितनीहरू सबलैे िवलाप गनछन ्। कीर-हरेशतेको िकशिमशको झपु् पाको िन म् त पणुर् रूपमा िवनाश भएकाहरूले िवलाप
गर । 8 हशे्बोनका खतेहरू साथै िसब्माका दाखहरू सकेुका छन ्। याजरेमा पगुकेो र मरुभिूममा फै लएको उ म दाखहरूलाई,
जाितहरूका शासकहरूले कुल्चकेा छन ्। त् यसका टुसाहरू बािहर दशेमा फै लए । ती समु मािथ गए । 9 साँच् च,ै िसब्माको
दाखबारीको िन म्त म याजरेसगँै रुनछुे । ए हशे्बोन र एलाल,े मरेो आसँलुे म तलँाई िभजाउनछुे । िकनिक तरेो गषृ्मका फलहरू
र कटनीको आनन्दको आवाजलाई मलैे अन्त गरेको छु । 10 फलका रूखहरूबाट खसुी र आनन्द ल ु टएको छ । अिन
दाखबारीमा कुनै िकिसमको गीत वा आवाज छैन । दाखको कोलमा कसलैे पिन दाख पले्दनै, िकनिक दाख पाल् नहेरूको
आवाज मलैे अन्त गरेको छु । 11 त्यसलैे मरेो हृदयले मोआबको िन म्त र मरेो अन्तस्करणले कीर-हरेशतेको िन म्त वीणाले
झैं ससु्केरा हाल्छ । 12 जब मोआबले आफूलाई उच् च स्थानमा थिकत बनाउछँ र ाथर्ना गनर् आफ् नो म न्दरमा वशे गछर्,
त्यसको ाथर्नाले केही काम गनछैन । 13 परम भलुे मोआबको बारेमा पिहले नै बोल्नभुएको वचन यही हो । 14 फे र परम भु
भन् नहुुन्छ, “मोआबको गौरव ितन वषर्िभ हराउनछे । त्यसको धरैे मािनहरू भए पिन बाँकी रहकेाहरू अित थोरै र नगण्य
हुनछेन ्।”

17
1 दमस्कसको बारेमा एउटा घोषणा । 2 अरोएरका सहरहरूलाई त्यािगनछे । ितनीहरू बथानहरू बस् ने ठाउँहरू हुनछेन ् र

ितनीहरूलाई कसलैे पिन तसार्उनछैेन । 3 िकल्लाबन् दी ग रएका सहरहरू ए ाइमबाट, दमस्कसको राज्यबाट लोप हुनछेन,्
र अरामका बाँकी रहकेाहरू—ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूको गौरवझैं हुनछेन—् यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो
। 4 त् यो िदनमा यस् तो हुनछे, याकूबको गौरव दबु् लो हुनछे र त्यसको शरीरको मोटाइ पातलो हुनछे । 5 यो अन् न जम् मा
गनले अन् न थपुारेजस्तो हुनछे, र त्यसका हातहरूले अन् न कटानी गछर् । यो रपाईको बसेीमा िशला-बाला बटुलजेस् तो हुनछे
। 6 जतैनूको रुखलाई हल्लाए जसरी पिन िशलाहरू छोिडनछेन:् मािथल् लो हाँगामा दइु-ितन वटा वा फलको सबभन् दा अग्लो
हाँगाहरूमा चार-पाँच वटा जतैनू छोिडन् छन—् यो परम भु इ ाएलका परमशे् वरको घोषणा हो । 7 त्यस िदन मािनसहरूले
आफ् ना स ृ ष् टकतार्लाई हनेछन ्र ितनीहरूका आखँाले इ ाएलका पिव लाई हनेछन ्। 8 ितनीहरूले आफ्नो हातका कामहरू
अथार्त ्वदेीहरूितर हनेछैनन,् न त ितनीहरूले आफ्नै औंलाले बनाएका अशरेाका खम्बाहरू न सयूर्का ितमाहरूलाई नै हनेछन ।्
9 त्यस िदन ितनीहरूका ब लया सहरहरू डाँडाका टाकुराहरूका िभरहरूमा त्यिगएका जङ् गलजस् तै हुनछेन,् जसलाई इ ाएलका
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मािनसहरूका कारणले त्यािगएका िथए र त्यो उजाड हुनछे । 10 िकनिक तैंले आफ् नो म ु क् तको परमशे् वरलाई िबसको छस ्र
तरेो सामथ्यर्को च ानलाई बवेास्ता गरेको छस ्। त् यसलैे तैंले सनु्दर िबरुवाहरू रोिपस ् र िवदशेीबाट पाएको दाखका हाँगाहरू
रोिपस,् 11 तैंले रोपकेो, बार लगाएको र खतेी गरेको िदनमा । तरेा बीउहरू चाँडै व ृ हुनछेन,् तर कष् ट र घोर दखुको
िदनमा फल िदनछैेन । 12 िधक् कार ! धरैे मािनसहरूको गजर्न, जनु समु हरूको गजर्न, र जाितहरूका हल्लाझैं गजर्न्छ, जनु
श शाली पानी बगझेैं बग्छ ! 13 जाितहरू धरैे पानी बगझेैं गजर्न् छन,् तर उहाँले ितनीहरूलाई हप् काउनहुुनछे र ितनीहरू टाढा
भाग् नछेन,् डाँडाहरूमािथ भसुझैं ितनीहरू हावाको साम ु उड् नछेन ्र आधँीको साम ु मडा रएको झारझैं हुनछेन ्। 14 हरे, साँझमा
ास ! िबहान हुनअिग ती िबितजानछेन ्! हामीलाई लटू्नहेरू, हामीलाई डकैती गनहरूको भाग यस् तै हुनछे ।

18
1 ससु् केराको आवाज िनकाल् ने दशेलाई िधक् कार, जनु क्ुसका नदीहरूसगँै छ । 2 जसले नरकटका डुङ्गाहरूमा समु हुदँ ै

राजदतूहरू पठाउँछ । हे फुितर्ला दतूहरू, सबै अग्ला र िचल्ला जाितकहाँ जाओ, टाढा निजकका मािनसलाई डराउनहेरू,
एउटा ब लयो र िवजयी जाित जसको दशेलाई नदीहरूले िवभाजन गछर् । 3 ितमीहरू ससंारका सबै बािसन्दाहरू र पथृ्वीमा
बसोवास गन, ितमीहरू जब डाँडाहरूमािथ िचन्ह उठाइन् छ, तब हरे । अिन जब तरुही बजाइन् छ तब सनु । 4 परम भलुे
मलाई यसो भन् नभुयो, “चक घामको उखमु तापजस्त,ै कटानीको तापमा कुिहरोजस्तै म आफ् नो घरबाट शान्त भएर हनेछु ।
5 कटनीअिग फूल फुल् ने समय िस एपिछ र फूल दाख हुदँगैदार्, उहाँले छाँट्ने हिँसयाहरूले छाँट्नहुुनछे र उहाँले फै लरहकेो
हाँगाहरूलाई काट्नहुुनछे र लानहुुनछे । 6 डाँडाका चराहरू र पथृ्वीका जनावरहरूका िन म्त ती छोिडनछेन ् । चराहरूले
ीष्मको समय ितनीहरूमा िबताउनछेन ्र पथृ्वीका सबै जनावरहरूले ितनीहरूमा िहउदँ िबताउनछेन ्।” 7 त्यस िदन अग्ला र

िचल्ला मािनसहरूल,े टाढा निजकका मािनसलाई डराउनहेरू, ब लया र िवजयीले सवर्श मान ्परम भलुाई उपहार ल्याउने
छन,् जसको दशेलाई नदीहरूले िवभाजन गछर्न,् ितनीहरूले सवर्श मान ्परम भकुो नाउँ भएको िसयोन पवर्तमा ल्याउनछेन ्
।

19
1 िम दशेको बारेमा एउटा घोषणा । हरे, परम भु तू गितको बादलमा सवार हुनहुुन्छ र िम दशेितर आउँदै हुनहुुन्छ ।

िम दशेको मतू हरू उहाँको साम ु थरथर काँप् नछेन ् र िम ीहरूको हृदयहरू िभ िभ ै प ग् लनछेन ् , 2 “िम हरूको िवरु मा
िम ीहरूलाई नै म उठाउनछुेः एक जना मिनसले आफ् नो भाइको िवरु मा लड्नछे र एक जना मािनसले आफ् नो िछमकेीको
िवरु मा लड्नछे । सहरले सहरको िवरु मा र राज्यले राज्यको िवरु मा लड्नछे । 3 िम दशेको आत् मा िभ िभ ै कमजोर हुनछे
। ितनीहरूले मतू हरूका, मतृ मािनसहरूका आत्माहरूका, मन् तन् गनहरूका र झाँ ीहरूका सल्लाह लए तापिन, त्यसको
सल्लाहलाई म नाश पानछु । 4 िम ीहरूलाई कठोर मा लको हातमा म िदनछुे र ितनीहरूमािथ ब लयो राजाले राज् य गनछ—
यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो ।” 5 समु का पानीहरू सकु् नछेन,् अिन नदीहरू सकु् नछेन ्र र ो हुनछेन ्। 6 नदीहरू
दिूषत हुनछेन ्। िम दशेका नदीहरू सकु् नछेन ्र सखु् खा हुनछेन ्। नकर् टहरू र काँसहरू ओइलाउनछेन ्। 7 नील नदीको मखुमा
नील नदीको िकनारका नकर् टहरू र नील नदीको छेउमा बीउ छ रएका खते सखु् खा हुनछेन,् बतासले उडाउनछेन ्र रहनछैेनन ्
। 8 जालाहरीहरूले िवलाप र शोक गनछन,् र नील नदीमा बल् छी हान् ने सबै जनाले िवलाप गनछ, पानीहरूमािथ आफ्नो
जाल िफजाउनहेरूले शोक गनछन ्। 9 बाटेको सनपटका कामदारहरू र सतेो कपडा बनु् नहेरू िनराश हुनछेन ्। 10 िम दशेमा
कपडाको काम गनहरूलाई कु ल्चइनछे । ज्यालामा काम गनहरू सबलैे िभ िभ ै शोक गनछन ।् 11सोअनका शआसकहरू पणुर्
रूपमा मखूर् छन ्। फारोका सबभैन्दा ब ु मान ्को सल्लाह ाथर्को भएको छ । ितमीहरूले फारोलाई कसरी भन् न सक्छौ, “म
ब ु मान ्मािनसहरूका छोरा, ाचीन राजाहरूका छोरा हु ँ ।” 12 तरेा ब ु मान ्मािनसहरू कहाँ छन?् सवर्श मान ्परम भलुे
िम दशेको बारेमा कस् तो योजना बनाउनभुएको छ भनी ितनीहरूले तलँाई बताऊन र् कट गरून ।् 13सोअनका शासकहरू मखूर्
बनकेा छन,् नोपका शासकहरू धोकामा परेका छन ्। ितनीहरूले िम दशेलाई पथ ष् ट बनाएका छन,् जो त्यसका कुलहरूका
कुनढुेङ्गाहरू हुन ्। 14 परम भलुे त्यसको माझमा िवकृितको आत्मा िमसाउनभुएको छ र िम दशेले गन सबै कुरामा आफ्नो
बान्तामा लडीबडी गन ज ाँहाजस्तै पथ ष् ट ितनीहरूले त् यसलाई बनाएका छन ्। 15 िम दशेको िन म्त िशर वा पचु्छर वा
खजरूको हाँगा वा नकर् ट, कसलैे केही गनर् सक्दनै । 16 त्यस िदनमा, िम ीहरू स् ीहरूजस्ता हुनछेन ्। सवर्श मान ्परम भलुे
ितनीहरूमािथ उठाउनहुुने हातको कारणले ितनीहरू थरथर काँप् नछेन ्र डराउनछेन ्। 17 यहूदाको दशे िम दशेलाई लरखराउने
बनाउने कारण बन् नछे । जब कसलैे त्यसलाई ितनीहरूको याद िदलाउछँ, ितनीहरूका िवरु मा परम भलुे योजना बनाउदँै
गन ुर्भएको उहाँको योजनाको कारणले ितनीहरू भयिभय हुनछेन ्। 18 त्यस िदनमा िम दशे पाँच वटा सहरहरू हुनछेन ्जसले
कनानको भाषा बोल् नछेन ् र सवर्श मान ्परम भु ित िन ाको शपथ खानछेन ् । ियमध्ये एउटालाई सयूर्को सहर भिननछे ।
19 त्यस िदन िम दशेको माझमा परम भकुो एउटा वदेी हुनछे र त् यसको छेउमा परम भकुो िन म्त ढुङ्गाको स् मारक हुनछे ।
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20 िम दशेमा यो सवर्श मान ्पर भकुो िन म्त एउटा िचन्ह र गवाहीको रूपमा हुनछे । अत्याचारीहरूको कारणले ितनीहरूले
परम भमुा पकुारा गदार्, उहाँले ितनीहरूका िन म्त एउटा उ ारक र एक जना रक्षक पठाउनहुुनछे र उहाँले ितनीहरूलाई छुटकारा
िदनहुुनछे । 21 िम दशेले परम भलुाई िचन् नछे र त्यस िदन िम ीहरूले परम भलुाई स्वीकार गनछन ्। ितनीहरूले ब लदानहरू
र भटेीहरूिसत आराधना गनछन,् अिन परम भकुो िन म्त भाकल गनछन ्र ती परुा गनछन ्। 22 परम भलुे िम दशेलाई कष् ट
िददं ै र िनको पाद कष् ट िदनहुुनछे । ितनीहरू परम भिुतर फिकर् नछेन ।् उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना सनु् नहुुनछे र ितनीहरूलाई िनको
पान ुर्हुनछे । 23 त्यस िदनमा िम दशेदे ख अश्शरूसम्म जाने एउटा मलु बाटो हुनछे, अिन अश्शरूीहरू िम दशेमा आउनछेन ्
र िम ीहरू अश्शरूमा जानछेन ्। अिन िम ीहरूले अश्शरूीहरूसगँै आराधना गनछन ्। 24 त्यस िदनमा िम दशे र अश्शरूसगँै
इ ाएल पथृ्वीको माझमा आिशष ्मा ते ो हुनछे । 25 सवर्श मान ् परम भलुे ितनीहरूलाई आिशष ् िदनहुुनछे र भन् नहुुनछे,
“ए मरेा मािनस, िम दशे धन्यको होओ । मरेो हातको काम अश्शरू । मरेो उ रािधकार इ ाएल ।”

20
1 अश्शरूका राजा सगार्नले टाटर्नलाई अश्दोदमा पठाउँदा, ितनी आएको वषर्मा, ितनले अश्दोदको य ु लडे र त् यसलाई

कब्जा गरे । 2 त्यस बलेा आमोजका छोरा यशयैा ारा परम भु बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “जा र तरेो कम्मरबाट भाङ् ा हटा र
तरेो ख ु ाको जु ा फुकाल ्।” नाङ्गो भएर र खाली खु ाले िहडंरे ितनले त् यसो गरे । 3 परम भलुे भन् नभुयो, “जसरी मरेो
सवेक यशयैा ितन वषर्सम्म नाङ्गै र खाली खु ाले िहडंकेा छन,् यो िम दशे र कूशको िन म्त िचन्ह र शकून हो— 4 यसरी नै
अश्शरूका राजाले िम दशेका कैदी र कूशका िनवार्िसत, जवान र व ृ हरूलाई िम दशेलाई लाजमा पानर् नाङ्ग,ै खाली खु ा र
चाक नै दखेाएर लजैानछे । 5 ितनीहरूका आशा कूश र ितनीहरूका गौरव िम दशेको कारणले ितनीहरू ाकुल र ल ज् जत
हुनछेन ्। 6 यी समु ी तटका बािसन्दाहरूले त्यस िदन भन् नछेन,् साच् च,ै यो हा ो आशाको ोत िथयो, जहा अश्शरूको राजाबाट
बच् नलाई हामी भाग्यौं, र अब हामी कसरी उ म्कन सक् छौं र?'”

21
1 समु निजकको मरुभिूमको बारेमा एउटा घोषणा । नगेवेमा चल्ने आधँीहुरी जस्तै मरुभिूम र डरलाग् दो दशेबाट यो आउँछ

। 2 मलाई एउटा कष् ट द दशर्न िदइएको छः “धोकेबाजले धोकापणुर् िकिसमले काम गछर् र िवनाश गनले िवनाश गछर् । ए
एलाम, मािथ जा र आ मण गर ्। ए मादी घरेा हाल ्। त्यसको सबै शोकलाई म रोक् नछुे । 3 यसकारण मरेो कमर दखुकेो
छ । स् ीको सव पीडाजस् तो पीडाले मलाई समातकेो छ । मलैे जे सनुकेो छु त्यस ारा म झकेुको छु । मलैे जे दखेकेो छु
सो ारा म ाकुल भएको छु । 4 मरेो मटुु धड्कन्छ । म डरले काँप्छु । मलैे साँझको इच्छा गरें, तर त् यसले ममा ास ल्यायो ।
5 ितनीहरू टेबल तयार गछर्न,् ितनीहतरू राडी ओ ाउँछन,् अिन खान्छन ्र िपउँछन ्। ए शासकहरू उठ, आफ् ना ढालहरूमा
तले लगाओ । 6 िकनिक परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “जा, एक जना पहरेदार राख । उसले जे दखे् छ सो बताउनपुछर्
। 7 जब उसले एउटा रथ, एक जोडी घोडचढी, गधामािथ चढ्नहेरू र उटँमािथ चढ्नहेरू दखे्छ, तब उसले ध्यान िदनपुछर् र
िनकै सजग हुनपुछर् ।” 8 पहरेदार कराउँछ, “हे परम भ,ु म िदनभ र, हरेक िदन पहरा बस् ने धरहरमािथ बस्छु, अिन आफ् नो
अखडामा म रातभ र खडा रहन्छु ।” 9 यहाँ एक जना मािनस र एक जोडी घोडचढी लएर एउटा रथ आउँछ । उसले भन्छ,
“बिेबलोनको पतन भएको छ, पतन भएको छ र यसका कँुदकेा सबै दवेताहरूका मतू हरू जिमनमा चकनाचरू भएका छन ्।”
10 ए मरेा च ु टएका र िनफिनएकाहरू हो, मरेा खलाका सन्तानहरू हो! सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वरबाट मलैे
जे सनुकेो छु सो मलैे ितमीहरूलाई घोषणा गरेको छु । 11 दमुाको बारेमा एउटा घोषणा । कसलैे मलाई सइेरबाट बोलाउँछ, “ए
पहरेदार, रात कित बाँकी छ? ए पहरेदार, रात कित बाँकी छ?” 12 पहरेदारले भन् यो, “िबहान आउँछ र रात पिन आउँछ
। ितमीलाई सोध् नछु भने सोध । अिन फे र फेकर आऊ ।” 13 अरब दशेको बारेमा एउटा घोषणा । ितमीहरू ददानीहरूका
या ी दलहरूले अरबको मरुभिूममा रात िबताओ । 14 ितखार्उनहेरूका िन म्त पानी ल्याओ । ए तमेा दशेका बािसन्दाहरू, रोटी
लएर भगौडाहरूलाई भटे । 15 िकनिक ितनीहरू तरवार, थतुकेो तरवाट, ताँदो चढाएको धनबुाट र य ु को भारबाट भागकेा

छन ्। 16 िकनिक परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “एक वषर्िभ मा नै ज्यालामा लइएको िमकले यो दखे् नछे, केदारको
सारा गौरवको अन् त हुनछे । 17 केदारका धनधुार्री अथार्त ् यो ाहरूमध्ये केही मा रहनेछेन,्” िकनिक परम भु इ ाएलका
परमशे् वरले यसो भन् नभुएको छ ।

22
1 दशर्नको बसेीको िवषयमा एउटा घोषणाः के कारणले ितमीहरू सबै जना घरको छतमािथ गएका छौ? 2 होहल्लाले

भ रएको सहर र खसुीले भ रएको नगरका आवाजहरू सनु् नलाई ितमीहरूले त् यसो गरेका हौ? ितमीहरूका मतृहरू तरवारले
मा रएको िथएनन ्र ितनीहरू य ु मा मरेनन ्। 3 ितमीहरूका सबै शासकहरू एकसाथ भाग,े तर धन ु समते योग नगरी ितनीहरू
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समाितए । ितनीहरू धरैे टाढा भागकेा िथए तापिन ितनीहरू सबै जना एकसाथ समाितए । 4 यसकारण मलैे भनें, “मलाई
नहरे, म धरुुधरुु रुनछुे । मरेा मािनसहरूका छोरीको िवनाशको बारेमा मलाई सान्त्वना िदने कोिसस नगर ।” 5 िकनिक दशर्नको
बसेीमा सवर्श मान ्परम भकुो िन म् त कोलाहल, कु ल्चने अलमल पान र पखार्लहरू भत्काउने र मािनसहरू डाँडाहरूितर
रुने िदन हो । 6 रथीहरू र घोडचढीहरूका साथमा एलामले ठो ो लनछे र कीरले ढाललाई नाङ्गो बनाउछ । 7 तरेा उ म
बसेीहरू रथहरूले भ रनछेन ्र घोडचढीहरूले ढोकाहरूमा आफ् ना ठाउँ ओगट्नछेन ्। 8 उहाँले यहूदाको सरुक्षालाई हटाउनभुयो
। ितमीहरूले त्यस िदन वनको महलमा हितयारहरू हरे् यौ । 9 ितमीहरूले दाऊदका सहरका प् वालहरू दखे्यौ, ती धरैे िथए र
ितमीहरूले तल् लो तलाउबाट पानी जम् मा गर् यौ । 10 ितमीहरूले यरूशलमेा घरहरू गन्यौ र ितमीहरूले पखार्ललाई ब लयो
पानर् घरहरू भत्कायौ । 11 ितमीहरूले परुानो पानीलो तलाउको िन म्त पखार्लहरूको िबचमा एउटा जलाशय बनायौ । तर
ितमीहरूले सहरको िनमार्णकतार्लाई िवचार गरेनौ, जसले धरैे पिहले नै यसको योजना गन ुर्भएको िथयो । 12 त्यस िदन परम भु
सवर्श मान ्परम भलुे रुन, िवलाप गनर्, कपाल खौरन र भाङ् ा लगाउनलाई बोलाउनभुयो । 13 तर त् यसको साटोमा हरे,
उत्सव र खसुी, गाइवस्त ु काट्ने र भडेाहरू मान, मास ु खाने र दाखम िपउने ग रयो । हामी खाऔं र िपऔं, िकनिक भो ल
हामी मनछौं भन् दछैन ् । 14 यो कुरा सवर्श मान ्परम भलुे मरेो कानमा कट गन ुर्भयोः “िनश् चय नै यो अपराधको िन म् त
मतृ् यमुा पिन ितमीहरूलाई क्षमा हुनछैेन,” परम भु सवर्श मान ्परम भु भन् नहुुन्छ । 15 परम भु सवर्श मान ्परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “यो शासक शबे् नाकहाँ जसले महलको रेखदखे गछर् र भन,् 16 'तैंले यहाँ के ग ररहकेो छस,् अिन आफ्नो
िन म्त िचहान खोप् न, उच् च टाउमँा िचहान खन् न र च ानमा िव ाम गन ठाउँ कँुद् न तलँाई कसले अनमुित िदयो ?” 17 हरे,्
परम भलुे तलँाई फाल् न लाग् नभुएको छ, ए श शाली मािनस, तलँाई फाल् न लाग् नभुएको छ । उहाँले तलँाई कसरे समात् नहुुनछे
। 18 िनश् चय नै उहाँले तलँाई हावामा फनफन घमुाउनहुुनछे र ठुलो दशेमा बल फालझेैं फाल् नहुुनछे । त ँ त्यहाँ नै मनछस,्
तरेा गौरवशा ल रथहरू त्यहाँ हुनछेन ् । त ँ तरेो मा लकको महलमा त ँ शमर्मा पनछस ् । 19 तरेो अिफसबाट र तरेो ठाउँबाट
तलँाई म िनकाल्नछुे । त ँ तल खसा लनछेस ् । 20 त् यो िदन यस् तो हुनछे, िह ल्कयाहका छोरा मरेो सवेक एल्याकीमलाई म
बोलाउनछुे । 21 तरेो अलखा म उसलाई लगाइिदनछुे र तरेो पटुका उसलाई बाँिधिदनछुे, तरेो अिधकार म उसको हातमा
स ु म् पनछुे । यरूशलमेका बािसन्दाहरू र यहूदाका घरानाको िन म्त िन म्त ऊ नै िपता हुनछे । 22 दाऊदको घरानाको साँचो म
उसको काँधमा राख् नछुे । उसले खोल्नछे र कसलैे बन्द गनछैन र कसलैे खोल्नछैेन । 23 म त्यसको िन म्त सरुिक्षत स्थानमा
एउटा िकला गाड् नछुे र आफ् नो िपताको घरानाको िन म्त ऊ गौरवको आसन हुनछे । 24 उसको घराना, सन्तानहरू र वशंको,
हरेक सानो भाँडोदे ख कचौराहरू र गा ोहरूका गौरव ितनीहरूले उसमा नै राख् नछेन ्। 25 यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा
हो— त्यो िदन सरुिक्षत स्थानमा गिडएको िकलाले ठाउँ छोड् नछे, भाँिचनछे र ढल् नछे अिन त्यसमा भएको भार हटाइनछे—
िकनिक परम भलुे भन् नभुएको छ ।

23
1 टुरोसको बारेमा एउटा घोषणाः ए तश शका पानी जहाजहरू हो कराओ । िकनिक त्यहाँ न घर छ न बन्दरगाह नै छ ।

साइ सको दशेबाट यो कुरा ितनीहरूलाई कट ग रएको छ । 2 ए समु ी तटका बािसन्दाहरू हो, मौन बस । समु मा या ा
गन सीदोनका ापारीहरूले ितमीहरूलाई भ रिदएका छन ्। 3 ठुला पानीमािथ िसहोरको अन् न िथयो, नील नदीको उत्पादन
त्यसको उब् जनी िथयो । अिन त् यो जाितहरूको ापार भयो । 4 ए सीदोन, ल ज् जत हो, िकनिक समु ल,े समु को श शालीले
बोलकेो छ । त्यसले भन्छ, “म सव वदेनामा परेको छैन, न बालक जन्माएको छु, न मलैे छोराहरू हुकार्एको छु, न छोरीहरू
हुकार्एको छु ।” 5 िम दशेमा खबर आउँदा, टुरोसको िवषयमा ितनीहरूले शोक गनछन ्। 6 तश शपा र जाओ । ए समु तटका
बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू िवलाप गर । 7 ए आन न्दत सहर, के तलँाई यस्तो भएको छ, जसको उत् पि ाचीन समयमा नै
भएको छ, जसका खु ाले त्यसलाई बसोबास गनर् िवदशेी भिूममा परु् याएको छ ? 8 मकुुटहरू िदने टुरोसको िवरु मा यो योजना
कसले बनाएको हो, जसका ापारीहरू शासकहरू छन,् जसका ापारीहरू पथृ्वीमा नै आदरिणय छन?् 9 त्यसका घमण्ड
र त् यसका सबै गौरवलाई अपमान गनर्, त् यसका पथृ्वीकै आदरिणयलाई ल ज् जत पानर् सवर्श मान ्परम भलुे नै यो योजना
बनाउनभुएको हो । 10 ए तश शकी छोरी हो, नील नदीलाई जोतझेैं आफ्नो खते जोत ्। टुरोसमा अब फे र बजार-क्षे छैन ।
11 परम भलुे सम ु मािथ आफ्नो हात पसान ुर्भएको छ र उहाँले राज्यहरूलाई हल्लाउनभुएको छ । फोिनकेको िवषयमा त् यसका
िकल्लाहरूलाई नाश गन आज्ञा उहाँले िदनभुएको छ । 12उहाँले भन् नभुयो, “ए सीदोनकी अत् याचारमा परेकी कन्या छोरी, तलैे
फे र आनन्द मनाउने छैनस ्। उठ,् साइ समा पा र जा । तर तैंले त्यहाँ पिन िव ाम पाउनछैेनस ्।” 13 कल्दीहरूको दशेलाई
हरे ्। यी मािनहरू समाप् त भएका छन ्। अश् शरूीहरूले त् यसलाई जङ्गली जनावरहरूको िन म्त उजाड-स् थान बनाएका छन ्।
ितनीहरूले आफ् ना घरेा-मचान खडा गरेका छन ्। ितनीहरूले त् यसका दरबारहरू नष् ट गरे । ितनीहरूले त् यसलाई भग् नावशषेको
थु ो बनाए । 14 ए तश शका पानी जहाजहरू हो, कराओ । िकनिक ितमीहरूका शरणस्थान िवनाश ग रएको छ । 15 त्यो
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िदनमा, राजाका समयमा झैं टुरोसलाई स री वषर्सम्म िबिसर्इनछे । स री वषर्को अन् तमा टुरोसमा वशे्यको गीतमा जस्तै कुनै
कुरा हुनछे । 16 ए िबिसर्एकी वशे् या, एउटा वीणा ल र सहरमा जा । त् यो रा री बजा, धरैे गीतहरू गा, तािक तरेो सम्झना
ग रनछे । 17 स री वषर्पिछ त् यो िदन यस् तो हुनछे, परम भलुे टुरोसलाई सहायता गन ुर्हुनछे र त्यसले फे र वशे्यविृ गरेर
पसैा कमाउन सरुु गनछे, र त्यसले आफ्ना सवेाहरू पथृ्वीका सबै राज्यहरूलाई िदनछेे । 18 त्यसका नाफाहरू र कमाइहरू
परम भकुो िन म्त अलग ग रनछे । ती भण्डारमा रा खने वा कोषमा जम् मा ग रने छैन, िकनिक त्यसका नाफाहरू पम भकुो
उप स्थितमा बस् नहेरूलाई िदइनछे र ितनीहरूलाई शस्त खाना आपतु गनर् योग ग रनछे, र यसरी ितनीहरूसगँ उ म गणुस्तर
लगुा हुनछे ।

24
1 हरे,् परम भलुे पथृ्वीलाई र ो बनाउन, यसलाई िवनाश पानर्, यसको सतहलाई िबगानर् र यसका बािसन्दाहरूलाई

िततरिबतर पानर् लाग् नभुएको छ । 2 यो मािनसहरूलाई झैं पजुारीहरूलाई, नोकरलाई झैं मा लकलाई, दासीलाई झैं
म लक् नीलाई, िकन् नलेाई झैं बचे् नलेाई, ऋण िदनलेाई झैं ऋण लनलेाई, ब्याज लनलेाई झैं ब्याज िदनलेाई हुनछे । 3 पथृ्वीलाई
पणुर् रूपमा िवनाश ग रनछे र पणुर् रूपमा नाङ्गो बनाइनछे । िकनिक परम भलुे यो वचन बोल्नभुएको छ । 4 पथृ्वी सखु् खा
हुनछे र ओइलाउनछे, ससंार सकु् नछे र ओइलाएर जानछे। पथृ्वीका िविशष् ट मािनसहरू दबुर्ल हुनछेन ्। 5 पथृ्वीलाई यसका
बािसन्दाहरूले दिूषत पारेका छन,् िकनभने ितनीहरूले वस्था भङ्ग गरेका छन,् िनयमहरू तोडकेा छन ् र अनन् तको करार
उलङ्घन गरेका छन ् । 6 यसकारण सरापले पथृ्वीलाई िवनाश पाछर् र यसका बािसन्दाहरू दोषी भे ाइएका छन ् । पथृ् वीका
बािसन्दाहरू जलाइन् छन ्र थोरै मािनसहरू मा बाँकी छन ्। 7 नयाँ दाखम सकु्छ, दाख ओइ लन्छ, सबै आन न्द हृदयहरूले
शोक गछर्न ्। 8खैंजडीको समुधरु आवाज बन्द हुन्छ र आनन्द मनाउनहेरूको आनन् दको सोर पिन बन्द हुन्छ । वीणाको आनन्द
बन्द हुन्छ । 9 ितनीहरूले फे र दाखम िपउँदनैन र् गाउदँनैन,् र कडा म िपउनलेाई त् यो तीतो हुन्छ । 10गोलमालको सहरलाई
भत्काइएको छ । हरेक घर बन्द ग रएको र र ो छ । 11 दाखम को कारणले गदार् सडकमा िचच्याहट छ । सबै आनन्द
अन्धकार भएको छ, दशेको खसुी लोप भएको छ । 12 सहरमा उजाड छोिडएको छ र ढोका भग् नावशषे भएर फुटेको छ ।
13 िकनिक जस् तो जतैनूको रूखलाई हल्लाउदँा, जस् तो अङ्गरु टप् दा फाटफुट छुट्छ, सारा पथृ्वीभ र जाितहरू माझ यस्तै
नै हुनछे । 14 आफ् नो सोरलाई ितनीहरूले उचाल् नछेन ् र परम भकुो वभैवको जयजयकार गनछन ् र समु बाट आनन्दसाथ
कराउनछेन ्। 15 यसकारण पवुर्मा परम भकुो मिहमा गर, समु ा टापहुरूमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको नाउलँाई मिहमा
दओे । 16 हामीले पथृ्वीको सदुरू भागबाट गीतहरू सनुकेा छौं, “धम जनको मिहमा होस ् !” तर मलैे भनें, “म सकेुर
जाँदछुै, म सकेुर जाँदछुै, मलाई िधक् कार! धोकेबाजले धोकापणुर् वहार गरेको छ । हो, धोकेबाजले धरैे धोकापणुर् वहार
गरेको छ । 17 ए पथृ्वीका बािसन्दाहरू, ितमीहरूमािथ ास, खाल्डो र पासो आइलागकेो छ । 18 ासको आवाजदे ख भाग् ने
खाल्डोमा पनछ, खाल्डोको िबचबाट बािहर िनस् कने पासोमा पनछ । स्वगर्का झ्यालहरू खो लनछेन ् र पथृ्वीका जगहरू
ह ल्लनछेन ्। 19 पथृ्वी पणुर् रूपमा टुट् नछे, पथृ्वी िचरा पनछ । पथृ्वीलाई डरलाग् दो िकिसमले हल्लाइनछे । 20 पथृ्वी म ले
मातकेो मािनसझैं लरखराउनछे र यो झु ोझैं यताउता ह ल् लनछे । यसमािथ यसको पाप भा र हुनछे र यो पतन हुनछे अिन
फे र किहल्यै उठ्नछैेन । 21 त्यस िदन परम भलुे स्वगर्का सनेाहरूलाई आकाशमा र पथृ्वीका राजाहरूलाई पथृ्वीमा दण्ड
िदनहुुनछे । 22 ितनीहरूले कैदीको रूपमा खाल्डोमा एकसाथ जम् मा ग रनछे र झ्यालखानमा बन्द ग रनछे । अिन धरैे िदनपिछ
ितनीहरूलाई दण्ड िदइनछे । 23 तब चन् मा ल ज् जत हुनछे र सयूर् अपमानमा पनछ, िकनिक सवर्श मान ्परम भलुे िसयोन
पवर्तमा र यरूशलमेमा अिन मिहमामा आफ् ना धमर्गरुुहरूका साम ु राज् य गन ुर्हुनछे ।

25
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंलाई म उच् च पानछु, तपाईंको नाउकँो म शसंा गनछु । िकनिक धरैे

अिघ योजना बनाइएका कुराहरू, सनु् दर कुराहरू तपाईंले पणु र् िवश् वस् ततासाथ गन ुर्भएको छ । 2 िकन तपाईंले सहरलाई एउटा
थु ो, िकल्लाबन्दी गरेको सहरलाई भग् नावशषे र परदशेीहरूका िकल्ला भएको सहरलाई नाश गन ुर्भएको छ । 3 यसकारण
ब लया मािनसहरूले तपाईंको मिहमा गनछन ् । िनदर्यी सहरका जाितहरूले तपाईंको डर मान् नछेन ् । 4 िकनिक गरीबको
िन म्त तपाईं सरुक्षाको ठाउँ, खाँचोमा परेकाको िन म्त शरणस्थान— हुरीबाट बच् ने घर र तापबाट बच् ने छहारी हुनभुएको
छ । जब िनदर्यीहरूको सास पखार्लिवरु आधँीजस्तै िथयो, 5 र सखु् खा जिमनको ताप जस् तो िथयो, तपाईंले िवदशेीहरूका
आवाजलाई िनस्तजे गन ुर्भयो, जसरी तापलाई बादलको छायाले िनस्तजे पाछर्, त्यसरी नै िनदर्यीको गीतको जवाफ िदइन्छ ।
6 यस पवर्तमािथ सवर्श मान ्परम भलुे सबै मािनसहरूका िन म्त मोटा-मोटा थोकहरू, उ म म हरू, स्विदष् ट मास ु र िमठो
म को भोज तयार पान ुर्हुनछे । 7 उहाँले मािनसहरूमािथका छकनीहरू, सबै जाितहरूमािथ बिुनएका जालोहरू यही पवर्तमािथ
नाश गन ुर्हुनछे । 8 उहाँले मतृ्यलुाई सदाको िन म्त िनल्नहुुनछे, र परम भु परमशे् वरले सबकैो महुारको आसँ ु पछु्नहुुनछे ।
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उहाँले आफ् ना मािनसहरूको अपमानलाई सबै पथृ्वीबाट हटाउनहुुनछे, िकनिक यो परम भलुे भन् नभुएको छ । 9 त्यस िदन
यसो भिननछे, “हरे, उहाँ नै हा ो परमशे् वर हुनहुुन्छ । हामीले उहाँको ितक्षा गरेका छौं र उहाँले हामीलाई बचाउनहुुनछे
। उहाँ परम भु हुनहुुन्छ । उहाँको उ ारमा हामी खसुी हुनछेौं र आनन्द मनाउनछेौं । 10 िकनिक यो पवर्तमा परम भकुो
हातले िव मा लनछे, अिन गोबरले भ रएको खाल्डोमा पराललाई कुल्चझेैं मोआबलाई त्यसकै ठाउँमा कु ल्चइनछे 11 पौडी
खले् नलेे पौडनलाई आफ्नो हात फैलाएझैं ितनीहरूले त् यसको माझमा आफ् ना हातहरू फैलाउनछेन ्। तर ितनीहरूका हातहरूका
सीपहरूको बाबजतु पिन परम भलुे ितनीहरूका घमण्डलाई तल झान ुर्हुनछे । 12 तरेा िकल्लाहरूका अग् ला पखार्लहरूलाई
उहाँले तल जिमनमा माटोमा ढाल् नहुुनछे ।

26
1 त्यस िदन यहूदाको दशेमा यो गीत गाइने छः हामीसगँ ब लयो सहर छ । परमशे् वरले म ुक् तलाई यसको पखार्लहरू र घरेाहरू

बनाउनभुएको छ । 2 ढोका खलु् ला गर, जसले गदार् िवश् वास कायम राख् ने धम जाित िभ आउन सकोस ्। 3 तपाईंमा लागकेो
मनलाई, तपाईंले उसलाई परुा शा न्तमा राख् नहुुनछे, िकनिक उसले तपाईंमा िवश् वास गछर् । 4 सदासवर्दा परम भु िवश् वास
गर । िकनभने परम भ,ु परम भु नै अनन्त च ान हुनहुुन्छ । 5 िकनिक घमण्डसाथ िजउनहेरूलाई उहाँले तल झान ुर्हुनछे ।
िकल्लबन्दी ग रएको सहरलाई उहाँले तल ढाल् नहुुन्छ, उहाँले जिमनमा पल्टाउनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई माटोमा िमलाउनहुुन्छ
। 6 यसलाई गरीबहरूका खु ाले र खाँचोमा परेकाहरूका खु ाले कुल्चनछे । 7 ए धम जन, धम को मागर् िसधा हुन्छ । धम
जनको मागर्लाई तपाईंले सोझो बनाउनहुुन्छ । 8 हे पर भ,ु तपाईंको न्यायको मागर्मा, हामी तपाईंलाई पखर्न्छौं । तपाईंको नाउँ
र तपाईंको ित ा नै हा ो चाहना हो । 9 रातमा मलैे तपाईंको इच् छा गरें । हो, मरेो आत्माले मिभ उत् कट रूपमा तपाईंको
खोजी गछर् । िकनिक जब तपाईंको न्याहरू पथृ्वीमािथ आउँछन,् तब ससंारका बािसन्दाहरूले धािमर्कताको बारेमा जान् दछन ्
। 10 दषु् ट व् य क् तलाई कृपा ग रयोस,् तर त्यसले धािमर्कता जान् नछैेन । सोझाको दशेमा उसले दषु् टतासाथ काम गछर् र
परम भकुो ऐश् वयर्लाई दखे्दनै । 11 हे परम भ,ु तपाईंको हात उचा लएको छ, तर ितनीहरूले दखे्दनैन ् । तर मािनसहरूका
िन म्त तपाईंको जोशलाई ितनीहरूले दखे् नछेन ्र लजमा पा रन्छन,् िकनभने तपाईंका िवरोधीहरूका आगोले ितनीहरूलाई नष् ट
पानछ । 12 हे परम भ,ु तपाईंले हा ा िन म्त शा न्त ल्याउनहुुनछे । िकनिक साँच् च,ै हा ा सबै कामहरू तपाईंले पिन हा ा
िन म्त परुा गन ुर्भएको छ । 13 हे परम भ,ु हा ा परमशे् वर, तपाईं बाहके अरू मा लकहरूले हामीमािथ शासन गरेका छन ् ।
तर तपाईंको नाउकँो मा शसंा हामी गनछौं । 14 ितनीहरू मतृ छन,् ितनीहरू िजउनछैेनन ्। ितनीहरू मरेका छन,् ितनीहरू
उठ्नछैेनन ्। साँच् च,ै न्यायको िन म्त तपाईं आउनभुयो र ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्भयो, र ितनीहरूका सबै सम्झना नाश पान ुर्भयो
। 15 हे परम भ,ु तपाईंले जाितको व ृ गन ुर्भएको छ, तपाईंले जाितको व ृ गन ुर्भएको छ । तपाईंको आदर ग रन्छ । तपाईंले
दशेका सबै िसमानालाई िवस्तार गन ुर्भएको छ । 16 हे परम भ,ु कष् टमा ितनीहरूले तपाईंलाई हरेेका छन ् । ितनीहरूमािथ
तपाईंको अनशुासन पदार् ितनीहरूले ाथर्ना गनुगनुाएका छन ्। 17 गभर्वती स् ीले बालक जन्माउने समय निजक भएझैं, ितनी
सव वदेना हुदँा झैं र आफ्नो सव वदेनामा िचच्याउँदा झैं, हे परम भ,ु तपाईंको साम ु हामी त्यस्तै छौं। 18 हामी गभर्वती

भएका छौं, हामी सव वदेनामा परेका छौं, तर यो त हामीले हावालाई मा जन्माएको जस्तो भएको छ । हामीले पथृ्वीमा
उ ार ल्याएका छैनौं र ससंारका बािसन्दाहरू ढलकेा छैनन ्। 19 तपाईंका मतृहरू जीिवत हुनछेन ्। ितनीहरूका मतृ शरीरहरू
जीिवत हुनछेन ्। ए धलूोमा बस् नहेरू हो, उठ र आनन्दको गीत गाओ । िकनिक तपाईंको शीत िबहानको शीत हो, अिन पथृ्वीले
आफ् ना मतृकहरूलाई ल्याउनछे । 20 ए मरेा मािनसहरू हो, जाओ, आफ्नो कोठािभ पस र पिछ फकर आफ् ना ढोकाहरू बन्द
गर । ोध िबतरे नगएसम्म, केही बरे लकु । 21 िकनिक हरे, पथृ्वीका बािसन्दाहरूलाई ितनीहरूका अपराधको दण् ड िदनलाई
परम भु आफ्नो ठाउँबाट बािहर आउन लाग् नभुएको छ । पथृ्वीले आफ् नो रक् तपात कट गनछ र आफ् ना मा रएकाहरूलाई
फे र लकुाउनछैेन ।

27
1 त्यस िदन परम भलुे आफ्नो कठोर, महान ्र डरलाग् दो तरवारले त् यो सलु्कने सपर् ल ातन, ग ुडुँली पन सपर् ल ातनलाई

दण्ड िदनहुुनछे र समु मा भएको दतै्यलाई उहाँले मान ुर्हुनछे । 2 त्यस िदनमाः दाखम को दाखबरीले यो गीत गाउछँ । 3 “म
परम भु यसको रक्षक हुँ । हरेक पल यसमा म पानी हाल् छु । म यसलाई िदन र रातमा सरुक्षा गछुर्, यसलैे यसलाई कसलैे चोट
परु् याउनछैेन । 4 म रसाएको छैन, ओहो, त्यहाँ िसउडँी र काँडाहरू िथए भने ! य ु मा ितनीहरूको िवरु मा म अिग जानिेथएँ ।
ितनीहरू सबलैाई म एकसाथ जलाउनिेथएँ । 5 ितनीहरू मरेो सरुक्षामा आउनपुछर् र मसगँ िमल् नपुछर् । ितनीहरूले मसगँ िमलाप
गरून ् । 6 आउने िदनहरूमा, याकूबले जरा हाल् नछे । इ ाएलको कोिपला लाग् नछे र फुल्नछे । अिन ितनीहरूले जिमनको
सतहलाई फलले ढाक् नछेन ् ।” 7 याकूब र इ ाएललाई आ मण गन जाितहरूलाई परम भलुे आ मण गन ुर्हुदँा के उहाँले
ितनीहरूलाई आ मण गन ुर्भएको छ र? याकूब र इ ाएलले ती जाितहरूलाई मारेझैं के ितनीहरूलाई म रएका छन?् 8 याकूब
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र इ ाएललाई टाढा पठाउनभुएर तपाईंले ठक त् यस् तै िकिसमले व् यवहार गन ुर्भएको छ । पवु य बतासका िदनमा झैं आफ् नो
डरलाग् दो सासले उहाँले ितनीहरूलाई लखटे्नभुएको छ । 9 यसलैे यसरी याकूबको अपराधको या श् चत ग रनछे, िकनिक
यही नै त्यसको पाप हटाउने कायर्को फल हुनछेः जित बलेा उहाँले वदेीका ढुङ्गाहरूलाई खरी ढुङ्गाजस्तै बनाउनहुुन्छ र
टु ा-टु ा पान ुर्हुन्छ, अिन त्यहाँ कुनै अशरेाको खम्बाहरू वा धपू चढाउने वदेी रहनछैेन । 10 िकनिक िकल्लाबन्दी ग रएको
सहर उजाड भएको छ, बासस्थानलाई उजाड-स् थानझैं उजाड पा रएको र त् यािगएको छ । त्यहाँ बाछा चछर्, पल्टन्छ र
त् यसको हाँगाहरू खान्छ । 11 जब हाँगाहरू सकु् छन,् तब ितनीहरू भाँिचनछेन ्। स् ीहरू आउनछेन ्त्यसबाट आगो बाल् नछेन,्
िकनिक यी समझदार मािनसहरू होइनन ्। यसकारण ितनीहरूका स ृ ष् टकतार्ले ितनीहरूलाई दया गन ुर्हुनछैेन, अिन ितनीहरूलाई
बनाउनहुुने ितनीहरू ित दयाल ु हुनहुुनछैेन । 12 त् यो िदन यस् तो हुनछे, परम भलुे य ू े टस नदीदे ख िम दशेको खोलासम्म
अन् न चटु् नहुुनछे, अिन ितमीहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई एक-एक गरी जम् मा गन ुर्हुनछे । 13 त्यस िदन एउटा ठुलो तरुही
फुिकनछे । अिन अश्शरूको दशेमा नष् टभइरहकेाहरू र िम दशेमा िनस् कािसतहरू आउनछेन,् ितनीहरूले यरूशलमेको पिव
पवर्तमा परम भकुो आराधना गनछन ्।

28
1 ए ाइमका त् यके मतवालाहरूले लगाएका गौरवशाली फुलमाला र त् यसको मिहिमत सनु्दरताको ओइलाउने फुललाई,

दाखम ले ल परेकाहरूका ह रयाली बसेीको िशरमा लगाइएको फुलमालालाई िधक् कार ! 2 हरे, परम भलुे श शाली र
ब लयो एक जनालाई, अिसनाको हुरीबतासझैं अिन िवनाशकारी आधँीझैं, मसुलधार झरी र बाडीको पानीझैं पठाउनहुुन् छ
र उहाँले त् यके फुलमालालाई जिमनमा फाल् नहुुनछे । 3 ए ाइमका मतवालाहरूका गौरवशाली फुलमालालाई खु ाले
कु ल्चिमल्ची ग रनछे । 4 त् यसको मिहिमत सनु्दरताको ओइलाउने फुल अथार्त ्धनी बसेीको िशरमा रहकेो छ, त् यो पिहले
पाकेको अ न् जरजस् तो हुनछे, जब कसलैे त् यसलाई दखे् छ, तब आफ्नो हातमा हुदँा नै त्यसले त् यो िन लहाल् छ । 5 त्यो िदनमा
सवर्श मान ् परम भु नै सनु्दर मकुुट बन् नहुुनछे र आफ् ना बाँकी रहकेा मािनसहरूका िन म् त मिहमाको मकुुट बन् नहुुनछे ।
6 न्याय आसनमा बस् नकेो िन म्त न्यायको आत्मा र आफ् ना ढोकाहरूमा आफ्ना श लुाई फकार्उनहेरूका िन म्त सामथ्यर् हुनहुुनछे
। 7 तर ियनीहरू पिन दाखम ले लरबराउछन ्र कडा म ले लरखराउछन ्। पजुारी र अगमव ा कडा म ले लरखाराउछन ्र
दाखम ले ितनीहरूलाई िनल्छ । कडा म ले ितनीहरू लरखराउँछन,् ितनीहरू दशर्नमा लरखराउँछन ्र िनणर्यमा लरबराउँछन ्
। 8साँच् चै नै सबै टेबलहरू बान्ताले ढाकेकोछ, जसले गदार् त्यहाँ कुनै सफा ठाउँ नै छैन । 9 त्यसले कसलाई ज्ञान िसकाउनछे र
त्यसले कसलाई सन्दशे बताउनछे ? जसलाई दधू छोडाइएका छन व्ा जसलाई बरखरै दधूबाट अलग ग रका छन?् 10 िकनिक
यो आज्ञामािथ आज्ञा, आज्ञामािथ आज्ञा, िनयममािथ िनयम, िनयममािथ िनयम, अ लकित यहाँ, अ लकित त्यहाँ । 11 साच् च,ै
यी मािनहरूसगँ उहाँले िगल् ला गन ओठहरू र िवदशेी भाषामा बोल् नहुुनछे । 12 िवगतमा उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो
िव ाम हो, जो थिकत हुन् छ त्यसलाई िव ाम गनर् दओे । अिन यो ताजा हुने कुरा हो,” तर ितनीहरू सनु् दनैन ् । 13 त्यसलैे
ितनीहरूको िन म्त परम भकुो वचन आज्ञामािथ आज्ञा, आज्ञामािथ आज्ञा, िनयममािथ िनयम, िनयममािथ िनयम, अ लकित
यहाँ, अ लकित त्यहाँ हुनछे । तािक ितनीहरू जान र पिछ हट्न र तोिडन र समाितन सक्छन ्। 14 त्यसलैे ए िगल्ला गनहरू हो,
ितमीहरू जसले यरूशलमेमा भएका यी मािनसहरूमािथ राज् य गछ , ितमीहरूले परम भकुो वचन सनु । 15 ितमीहरूले यसो
भनकेा हुनाले यस् तो हुनछे, “हामीले मतृ्यिुसत करार बाँधकेा छौं र िचहनसगँ हामी समहती गरेका छौं । त्यसलैे डरलाग् दो
कोरार्ले हामीलाई भे ाउदँा, त् यो हामीकहाँ पगु् नछैेन । िकनिक हामीले झठुलाई हा ो शरणस्थान बनाएका छौं र असत् यमा
वास बसकेा छौं।” 16 यसकारण परम भु परमशे् वर भन् नहुन्छ, “हरे,् म िसयोनमा एउटा जगको ढुङ्गा, जाँिचएको ढुङ्गा,
बहुमलू् य कुनढुेङ्गा, एउटा बलयो जग राख् नछुे । जसले िवश् वास गछर् ऊ लाजमा पनछैन । 17 न्यायलाई म नाप् ने ल ी र
धिमर्कतालाई साहुल बनाउनछुे । अिसनाले झटुको शरणस्थानलाई बढानछ र बाढीले लकु् ने ठाउँलाई डुबाउनछे । 18 मतृ्यसुगँ
गरेको ितमीहरूको करार खारेज हुनछे र िचहानसगँको ितमीहरूको सहमित रहनछैेन । जब उलर्दंो बाढी आउँछ, त् यसले
ितमीहरूलाई डुबाउनछे । 19 जब त् यो आउँछ त् यसले ितमीहरूलाई डुबाउनछे, त् यो हरेक िबहान आउनछे र त् यो िदन र रात
आउनछे । जब सन्दशे बिुझन्छ, त् यसले ास पदैा गनछ । 20 िकनिक तन्केर सतु् नलाई ओ ान छोटो छ र आफूलाई ढाक् न
कम्बल सानो छ ।” 21 पराजीम पवर्तझैं परम भु उठ्नहुुनछे । िगबोनको बेंसीमा झैं आफ् नो काम, आफ् नो अनौठो काम र
उहाँको अद् भतु काम गनर् उहाँ उठ्नहुुनछे । 22 यसकारण, अब िगल्ला नगर, न ितमीहरूको बन्धन झन ्किसलो पा रनछे
। मलैे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वरबाट पथृ्वीको िवनाशको उद सनुकेो छु । 23 ध्यान दओे र मरेो आवाज सनु । ध्यान
मग् न होओ र मरेा वचनहरू सनु । 24 छनर्लाई िदनभ र जोत् ने िकसानले के जिमन जोत् ने काम मा गछर् र? के उसले बाँजो
फुटाउने र डल्लो फुटाउछँ मा गछर् र? 25 जब त्यसले जिमन तयार पाछर्, के त्यसले स ूपँ छन र जीराको बीउ फैलाउन,े
गहुलँाई ड् याङमा रोप् ने र जौलाई ठक ठाउँमा र क ठयालाई यसको छेउहरूमा रोप्दनै? 26 त्यसको परमशे् वरले त्यसलाई
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िसकाउनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई ब ु मनीसाथ िसकाउनहुुन्छ । 27 अिन स ूपँलाई हथौडाले झा रंदनै, न जीरालाई झानर् गाडा
नै गडुाइन्छ । तर स ूपँलाई ल ीले कु टन्छ र जीरालाई लहुुरोले कु टन्छ । 28 रोटी बनाउन अन् नलाई िपिसन्छ, तर अित
िमिहन पा रंदनै, र त् यसको गाडाका पाङ् ाहरू र त्यसका घोडाहरूले यसलाई छरे तापिन त्यसका घोडाहरूले यसलाई चरूचरू
पादनन ्। 29 यो पिन सवर्श मान ्परम भबुाट नै आउँछ, जो िशक्षा िदनमा अित हसल र ब ु मा उत्कृष् ट हुनहुुन्छ ।  

29
1 अरीएललाई िधक् कार, ए अरीएल, सहर जहाँ दाऊदले छाउनी हाले ! वषर्मािथ वषर् थप ्। चाडहरू फेरो माद आऊन ्!

2 तर म अरीएललाई घरेा हाल्नछुे, र त्यसले िवलाप र शोक गनछ । त्यो मरेो िन म्त ब लको वदेीजस् तो हुनछे । 3 तरेो िवरु मा
गोलाकार छाउनी म हाल् नछुे र तरेो िवरु मा पखार्लसिहत घरेा म हाल् नछुे, र तरेो िवर घरेा-मचानले म घनेछु । 4 त ँ जिमनमा
ढा लनछेस ्र जिमनबाट बोल् नछेस ्। त ँ धलूोबाट म लन सोरमा बोल् नछेस ्। तरेो आवाज जिमनबाट बोल् ने आत्माजस्तै हुनछे
र धलूोबाट तरेो आवाजले ससु्केर हाल्नछे । 5 ठुलो सङ् ख् यामा भएका तरेा आ मणकारीहरू मिसनो धलूोजस्ता हुनछेन ् र
असखं्या िनदर्यीहरू उडरे जाने भसुजस्तै हुनछेन ् । यो तरुुन्त,ै एकै क्षणमा नै हुनछे । 6 सवर्श मान ् परम भु तकँहाँ गजर्न,
भकूम्म, ठुलो आवाज, श शाली हावाहुरी र िहं क आधँी र भष् म पान आगोको ज्वालासिहत आउनहुुनछे । 7यो सपनाजस्तो
अथार्त ्रातको दशर्नजस्तो हुने छः सबै जाितहरूका हुलले अरीएल र त्यसको िकल्ला िवरु लडाइँ गनछन ्। त्यसमािथ दावाब
पानर् ितनीहरूले त्यसलाई र त्यसका िकल्लाहरूलाई आ मण गनछन ्। 8 यो भोकाएको मािनसले खाइरहकेो सपना दखेकेो,
तर त्यो ब्य ुझँदा त्यसको पटे र ो भएजस्तै हुनछे । यो ितखार्एको मािनसले पानी िपइरहकेो सपना दखेकेो, तर त्यो ब्य ुझँदा
आफ्नो प्यास नमे टएर छट्पटाइरहकेो जस्तै हुनछे । हो, िसयोन पवर्तको िवरु लडाइँ गन धरैे जाितहरूलाई त्यस्तै हुनछे
। 9 आफै चिकत होओ र अचम्म मान । आफैलाई अन्धा बन र अन्धा होओ ! मतवाला होओ, तर दाखम ले होइन ।
लरखराओ, तर म ले होइन । 10 िकनिक परम भलुले ितमीहरूमािथ गिहरो िन ाको आत् मा खन्याउनभुएको छ । उहाँले
ितमीहरू अथार्त ्अगमव ाहरूका आखँाहरू बन्द गन ुर्भएको छ र ितमीहरू अथार्त ् दश हरूलाई िशरहरू ढाक् नभुएको छ ।
11 सबै काश ितमीहरूको िन म्त मोहोर लगाइएको एउटा पसु्तकजस्तो हुनछे, जसलाई मािनसहरूले कोही जान् ने मािनसलाई
“पिढिदनहुोस”् भन् दै दलेान ्। उसले पिन भन्छ, “म पढ्न स क्दन,ँ िकनिक यसमा मोहोर लगाइएको छ ।” 12 कोही पढ्न
नसक् नलेाई “यो पिढिदनहुोस”् भन्दै िददंा, उसले भन् छ, “म पढ्न स क्दन ँ ।” 13 परम भु भन् नभुयो, “यी मािनसहरू आफ् ना
मखुले मरेो निजक आउँछन ्र आफ् ना ओठले मरेो आदर गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदय मबाट टाढा छ । मरेो िन म्त ितनीहरूले
गन आदरचािहं मािनसहरूले िसकाएका आज्ञा मा हुन ् । 14 यसकारण, हरे,् म यी मािनसहरूका माझमा अचम् मका कुरा,
आश् चयर्मािथ आश् चयर् गनर्लाई अिघ बढ् नछुे । ितनीहरूका ब ु मान ्मािनसहरूका ब ु नष् ट हुनछे र ितनीहरूका िववकेशील
मािनसहरूका समझ लोप हुनछे ।” 15 परम भबुाट आफ् ना योजनाहरूलाई गहन रूपमा लकुाउनहेरू र अन्धाकारमा काम
गनहरूलाई िधक् कार ! ितनीहरू भन्छन,् “हामीलाई कसले दखे्छ, र हामीलाई कसले िचन्छ?” 16 ितमीहरूले कुराहरूलाई
उल्टा बनाउछँौ ! के कुमाललेाई माटोजस्तै ठान् न,े तािक बनाइएको थोकले आफूलाई बनाउनलेाई यसो भनोस,् “त्यसले
मलाई बनाएको होइन” वा बनाएको थोकले आफूलाई बनाउनलेाई भन् न,े “त्यसले मलाई बझु्दनै”? 17 केही क्षणमा नै
लबेनानलाई खते बनाइनछे र खतेचािहं जङ्गल हुनछे । 18 त्यो िदनमा बिहराले वचनको पसु्तक सनु् नछे र अन् धाका आखँाले
गहन अन्धकारबाट दखे् नछे । 19 अत्यचारमा परेकाहरूले फे र परम भमुा आनन्द मनाउनछेन ् र मािनसहरू माझका भएका
गरीबहरूले इ ाएलको परमपिव मा आनन्द मनाउनछेन ्। 20 िकनभने िनदर्यीहरूको अन्त हुनछे र िगल्ला गनहरू लप हुनछेन ्
। दषु् ट गनर् रुचाउनहेरू सबै जनालाई िनम ूर्ल पा रनछे, 21 जसले एक वचनले मािनसलाई दोष लगाउने बनाउछँ । ितनीहरूले
न्याय खोज्ने क् तलाई ढोकामा पासो थाप्छन ्र झठु बोलरे धम लाई तल खसाल् छन ्। 22 यसकारण, परम भलुे याकूबको
घरानाको बारेमा, अ ाहमलाई उ ार गन ुर्हुने परम भलुे यसो भन् नहुुन्छ, “याकूब कुनै पिन हालतमा ल ज् जत हुनछैेन, न उसको
महुार नै पहेंलो हुनछे । 23 तर उसले आफ्ना छोराछोरी अथार्त ्मरेा हातका कामलाई दखे् छ, तब ितनीहरूले मरेो नाउलँाई पिव
तलु्याउनछेन ् । ितनीहरूले याकूबको परमपिव को नाउलँाई पिव तलु्याउनछेन ् र ितनीहरू इ ाएलको परमशे् वरको भयमा
खडा हुनछेन ्। 24 ती आत्मामा गल्ती गनहरूले समझ ाप् त गनछन ्र गनगन गनहरूले ज्ञान िसक् नछेन ्।”

30
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “िधक् कार िव ोही छोराछोरीलाई ! ितनीहरू योजना बनाउछँन,् तर मबाट योजना होइन

। ितनीहरूले अरू जाितहरूसगँ िम ता गाँस्छन,् तर ितनीहरू मरेो आत्मा ारा िनदिशत भएनन,् त्यसलैे ितनीहरूले पापमािथ
पाप थप्छन ् । 2 ितनीहरू तल िम दशेमा जान िनस्कन्छन,् तर मरेो िनदशन खोजकेा छैनन ् । ितनीहरूले फारोबाट सरुक्षा
खोज्छन ् र िम दशेको छायामा शरण लन्छन ् । 3 यसकारण फारोको सरुक्षा ितमीहरूको शमर् हुनछे र िम दशेको छायाको
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शरण ितमीहरूको अपमान हुनछे, 4 य िप ितनीहरूका शासकहरू सोअनमा र ितनीहरूका दतूहरू हानसेमा आएका छन ् ।
5 आफूलाई सहायता गनर् नसक् ने मािनसहरूको कारणले ितनीहरू ल ज् जत हुनछेन,् जो न सहायता न मदत हुन,् तर शमर् र
अपमान हुन्छन ्।” 6 नगेवेको घमण्डको बारेमा एउटा घोषणाः कष् ट र खतराको दशेबाट भएर िसहंनी र िसहं, साप र उड्ने सपर्
िनस्कनछेन,् आफूलाई सहायता गनर् नसक् ने मािनसहरूकहाँ लजैानलाई ितनीहरूले गधाहरूलाई आफ् ना सम्पि र ऊँटहरूलाई
आफ् ना बहुमलू्य भण्डारहरू बोकाउँछन ्। 7 िकनिक िम दशेको सहायता ाथर् हुन्छ । यसकारण मलैे त्यसलाई राहाब भन,े
जो चपुचाप बस्छ । 8अब जा, ितनीहरूको साम ु यो एउटा पाटीमा लखे ्र एउटा म ु ामा यो लखे,् तािक आउने समयको िन म्त
यो गवाहीको रूपमा सरुिक्षत हुन सकोस ्। 9 िकनिक यी िव ोही मािनसहरू, झटु बोल्ने छोराछोरी, परम भकुो िशक्षा नसनु् ने
छोराछोरी हुन ्। 10 ितनीहरूले दश हरूलाई भन्छन,् “नहने ुर्होस,्” र अगमव ाहरूलाई भन्छन,् “हामीलाई सत्य अगमवाणी
नगन ुर्होस ् । हा ा िन म् त चापलसुी कुरा गन ुर्होस,् म अगमवाणी गन ुर्होस ् । 11 मागर्बाट तक जानहुोस,् बाटोबाट हट्नहुोस ्
। इ ाएलका परमपिव लाई हा ो साम ु नबोल्ने पान ुर्होस ्।” 12 यसकारण इ ाएलका परमपिव भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूले यो
वचन इन्कार गरेको र अत्यचार र छलमा भरोसा गरेको अिन त् यसमा अडकेो छौ, 13 त्यसलैे यो पाप खस् नलाई तयार भएको
टुटेको थोकजस्त,ै तरुुन्तै अचानक रूपमा खस् न लागकेो अग् लो पखार्लको िनस्केको भागजस्तै हुनछे ।” 14 कुमालकेो भाडा
फुटेझैं उहाँले त् यसलाई फुटाउनहुुनछे । उहाँले त् यसलाई छोड्न ु हुनछैेन, तािक त्यहाँ त् यसका टु ामध्यबेाट चलु्होबाट आगो
िनकाल्ने वा इनारबाट पानी उबाउने टु ा पाइनछैेन । 15 िकनिक परम भु इ ाएलका परमपिव परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
“फकर् न ु र िव ाम गन ुर्ले ितमीहरू बचाइनछेौ । चपुचाप बस् न ु र भरोसा गन ुर्ले ितमीहरूले बल पाउनछेौ । तर ितमीहरू तत्पर
भएनौ । 16 ितमीहरूले भन्यौ, ‘होइन, िकनिक हामी घोडामा भाग् नछेौं,' यसरी ितमीहरू भाग् नछेौ । अिन 'हामी िछटो दौडने
घोडाहरूमा चढ्नछेौं,' त्यसलैे ितमीहरूलाई खदे् नहेरू झन ि्छटो हुनछेन ।् 17 एक जनाको धम् कीले एक हजार जना भाग् नछेन ।्
पाँच जनाको धम् कीले ितमीहरूका बाँकी रहकेाहरू डाँडाको टाकुराको झन्डाको डन्डा वा पवर्तमािथको झन्डाजस्तो नभएसम्म
भाग् नछेौ । 18 तापिन परम भलुे ितमीहरू ित अन ु ही हुनलाई आशा ग ररहनभुएको छ, यसकारण ितमीहरूलाई दया दखेाउन
उहाँ तयार हुनहुुन्छ । िकनिक परम भु न्यायको परमशे् वर हुनहुन्छ । उहाँको ितक्षा गन सबै जना धन्यका हुन ्। 19 िकनिक
मािनसहरू िसयोनमा, यरूशलमेा बस् नछेन र् ितमीहरू फे र रुनछैेनौ । ितमीहरूको रुवाइको आवाज सनु् दा उहाँ िनश् चय नै अन ु ही
हुनहुुनछे । जब उहाँले त् यो सनु् नहुुन्छ, तब उहाँले ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछे । 20 परम भलुले दःुखको रोटी र कष् टको
पानी िदनभुए तापिन, र त् यसो हुदँा पिन ितमीहरूका िशक्षक ितमीहरूबाट लकु् नहुुनछैेन, तर ितमीहरूले आफ्नो िशक्षकलाई
आफ्नै आखँाले दखे् नछेौ । 21 जब ितमीहरू दािहने फकर् न् छौ वा जब ितमीहरू दे े फकर् न् छौ, तब ितमीहरूका पछािडबाट यसो
भिनरहकेो आवाज ितमीहरूका कानले सनु् नछेन ्“बाटो यही हो, यसमैा िहडं ।” 22 ितमीहरूले आफ् ना खोिपएका चाँदीका
र सनुले बनाइएका आकृितहरूलाई अपिव तलु्याउनछेौ । ितमीहरूले मिहनावारीको फोहर फालझेैं ती फाल्नछेौ । ितनलाई
ितमीहरू भन् नछेौ, “यहाँबाट गइहाल ।” 23 ितमीहरूले जिमनमा बीउ छदार् उहाँले ितमीहरूलाई वषार् र जिमनबाट शस् त रोटी
िदनहुुनछे, र अन् नहरू शस् त हुनछेन ्। त्यो िदनमा ितमीहरूका गाइवस्त ु फरािकलो खकर् मा चनछन ्। 24 जिमन जोत् ने गोरुहरू
र गधाहरूले बले्चा र नाङलोले िनफिनएका दाना खानछेन ्। 25 धरहरा ढलरे ठुलो सहंार भएको िदनमा, हरेक अग्लो पहाड
र हरेक अग्लो डाँडामा, त्यहाँ बिगरहने खोलाहरू र खोल् साहरू हुनछेन ् । 26 चन् माको ज्योित सयूर्को ज्योितजस्तै हुनछे
र सयूर्को ज्योित सात िदनको सयूर्को ज्योितजस्तै सात गणुा बढी चहिकलो हुनछे । परम भलुे आफ्ना मािनसहरूका घाउमा
प लगाउनहुुनछे र घाइतहेरूका चोटहरू िनको पान ुर्हुनछे । 27 हरे, परम भकुो नाउँ टाढाबाट उहाँको रसले ज लरहकेो
र गाढा धवूाँमा आउँछ । उहाँका ओठहरू ोधले पणु र् छन ् र उहाँको िज ो िवनाश गन आगोजस्तै छ । 28 उहाँको सास
जाितहरूलाई िवनाशको नाङ्लोले िनफन् न घाँटीसम्म नै आउने उलर्दंो जलाधारजस्तै छ । उहाँको सास मािनसहरूलाई भमार्उन
लगाउने मािनसहरूको बङ्गरामा लगाइएको लगामजस्तो छ । 29 ितमीहरूले पिव चाड मनाउदा झैं रातमा पिन गीत गाउनछेौ
र परम भकुो पवर्तमा अथार्त ् इ ाएलको च ानकहाँ बाँसरुी बजाउदँै जाँदाको जस्तै मन खसुी हुनछे । 30 परम भलुे आफ्नो
आवाजको ताप बनाउनहुुनछे र उहाँको बाहुलीको चाललाई हावाहुरी, आधँीबतास र अिसनासगँै रसको आधँीमा र आगोको
ज्वाला दखेाउनहुुनछे । 31 िकनिक परम भकुो आवाजमा अश्शरूलाई चरूचरू पा रनछे । उहाँले ितनीहरूलाई ल ीलेचटु्नहुुनछे
। 32 ितनीसगँ लड्दा र य ु गदार् परम भलुे ितनीहरूलाई िदनभुएको हरेक हारसगँ खैंजडी र वीणाहरूको स ङ्गतले साथ
िदइनछे । 33 िकनिक जल्नको िन म्त ठाउँ धरैे पिहला तयार पा रएको िथयो । वास्तवमा, यो राजाको िन म्त तयार पा रन्छ
र परमशे् वरले यसलाई गिहरो र फरािकलो बनाउनभुएको छ । त्यो आगो र धरैे दाउरासिहत तयार छ । परम भकुो सासले
गन्धकको नदीजस्तै यसलाई आगो सल्काउनछे ।
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1 सहायताको िन म्त िम दशेमा जान,े घोडाहरूमा भर पन र रथहरूमा (िकनिक ती धरैे छन)् र घोडचढीहरूमा (िकनिक ती
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असखं्य छ्न)् भरोसा गनहरूलाई िधक् कार ! तर ितनीहरूले इ ाएलका परमपिव को वास् ता गदनन,् न ितनीहरूले परम भकुो
खोजी नै गछर्न ् । 2 तापिन उहाँ ब ु मान ् हुनहुुन्छ, उहाँले िवपि ल्याउनहुुनछे र आफ् नो वचनबाट उहाँ पिछ हट् नहुुनछैेन
। उहाँ दषु् ट घराना र पाप गनर् सहायता गनहरूका िवरु मा उठ्नहुुनछे । 3 िम दशे मािनस हो र परमशे् वर होइन, ितनीहरूका
घोडाहरू शरीर हुन ्आत्मा होइनन ्। जब परम भलुे आफ् नो हात पसान ुर्हुन्छ, सहायता गनले ठेस खानछे र सहायता पाउनचेािहं
ढल् नछे । दवुै एकसाथ नाश हुनछेन ्। 4 परम भलुे मलाई यसो भन् नहुुन्छ, “गोठालाहरूका समहू आफ् नो िवरु मा आउँदा पिन
जसरी िसहं अथार्त ्जवान िसहं आफ् नो िशकारमािथ गजर झम् टन् छ तर ितनीहरूका सोर सनुरे डराउदँनै, न ितनीहरूका सोर सनुरे
भाग् छ, त् यसरी नै सवर्श मान ्परम भु िसयोन पवर्तमा अथार्त ्त्यो पहाडमा लडाइँ गनर् ओलर्नहुुनछे । 5 ग ुडँको रक्षा गन चराले
झैं परम भलुे यरूशलमेको रक्षा गन ुर्हुनछे । उहाँ यसबाट भएर जानहुुदँा यसको सरुक्षा गन ुर्हुनछे र छुटकारा िदनहुुनछे र यसको
सरंक्षण गन ुर्हुनछे । 6 ए इ ाएलका मािनस हो, ितमीहरू जसबाट तिकर् एका िथयौ, उहाँितर नै फकर् । 7 िकनिक त्यो िदनमा
ितमीहरूका आफ्नै हातले पापपणुर् िकिसमले बनाएका चाँदीका मतू हरू र सनुका मतू हरूबाट त् यके व् य क् त मकु् त हुनछे ।
8 अश्शरू तरवारले ढल् नछे । मािनसले नचालाएको तरवार ारा त्यो नाश हुनछे । त्यो तरवारबाट भाग् नछे र त्यसका जवान
मािनसहरूलाई िस ैंका काम गनर् लगाइनछे । 9 ासको कारणले ितनीहरूले सबै दढृता गमुाउनछेन ्र परम भकुो य ु को झन्डा
दखेरे त्यसका शासकहरू डराउनछेन—् यो परम भकुो घोषणा हो— जसको आगो िसयोनमा छ र जसको मकल यरूशलमेमा
छ ।”
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1 हरे, एक जना राजाले धिमर्कतामा राज् य गनछन ्र शासकहरूले न्यायमा राज् य गनछन ्। 2 त् यके व् य क् त हावाबाट बच् ने

ठाउँजस्त,ै र आधँीबाट शरण लने ठाउँजस्त,ै सखु् खा ठाउँको पानीको धारहरूजस्त,ै थकानको दशेमा भएको ठुलो च ानको
छायाजस्तै हुनछे । 3 तब हनेहरूका आखँा धिमलो हुनछैेनन ्र सनु् नहेरूका कानले ध्यानपवुर्क सनु् नछेन ्। 4 हडबडलेे समझदार
भएर होिसयारसाथ िवचार गनछ, अिन भकभकेले ष् टसगँ र सिजलोसगँ बोल् नछे । 5 मखूर्लाई कदािप आदरणीय भिननछैेन न
छलीलाई च र वान भिननछे । 6 िकनिक मखूर्ले मखूर्ताको कुरा गछर्, उसको मनले दषु् ट र अधम कामहरूका योजना बनाउछ
र उसले परम भकुो िवरु मा गलत िकिसमले बोल्छ । उसले भोकाएकोलाई र ो बनाउछँ र ितखार्एकोलाई पानीको कमी
तलु्याउछँ । 7 छलीका िविधहरू खराब हुन् छन ्। गरीबले ठक कुरा भने पिन उसले गरीबलाई िवनाश पान दषु् ट योजनाहरू
बनाउछँ । 8 तर आदरणीय मािनसले आदरणीय योजना बनाउछँ । अिन उसको आदरणीय कामहरूको कारणले नै ऊ खडा
रहन् छ । 9 ए चनैमा बसकेा स् ीहरू, खडा होओ र मरेो सोरलाई सनु । ए िचन् ता नभएका छोरीहरू, मरेो कुरा सनु । 10 िकनिक
ए िचन् ता नभएका स् ीहरू, एक वषर्भन्दा केही बढी समयमा ितमीहरूको दढृतालाई तोिडनछे, िकनिक दाखको कटनी िबतरे
जानछे, फसल जम् मा गन समय आउनछैेन । 11 ए चनैमा बस् ने स् ीहरू, थरथर होओ । ए िनधर्क् क हुनहेरू, घबराओ । आफ्ना
रा ा पोशाकहरू फुकाल र आफैलाई नाङ्गो पार । आफ् ना कम्मरको व रप र भाङ् ा लगाओ । 12 रा ा खतेहरूका िन म्त
र फलदायी दाखहरूका िन म्त ितमीहरूले िवलाप गनछौ । 13 मरेा मािनसहरूका जिमनमा, कुनै बलेाका आनन् द गन सहरका
घरहरूमा समते काँढाहरू र िसउडँीहरू उि नछेन ् । 14 िकनिक दरबारहरू त्यािगनछेन,् भीडको सहरलाई उजाड बनाइनछे
। पहाड र धरहरा सदाको िन म्त गफुाहरू, वन-गधाहरूका खसुी, गाइवस्तकुा चरन हुनछे । 15 मािथबाट हामीमा आत्मा
नखन्यासम्म र उजाड-स् थान एउटा फलदायी खते नभएसम्म र फलदायी खतेलाई एउटा जङ्गझैं नसोचसेम् म । 16 तब न्यान
उजाड-स् थान बास गनछ । अिन धािमर्कताचािहं फलदायी खतेमा बास गनछ । 17धािमर्कताको कामचािहं शा न्त हुनछे । अिन
धािमर्कताको प रणामचािहं सदासवर्दा शा न्त र दढृता हुनछे । 18 मरेा मािनसहरू शा न्तपणुर् बासस्थानमा, सरुिक्षत घरहरूमा
र शान्तिसत िव ाम गन ठाउँहरूमा बास गनछन ् । 19 तर अिसना परे पिन र जङ्गल नाश भए पिन र सहरलाई पणुर् रूपमा
िनम ूर्ल पा रए पिन, 20 ितमीहरू जसले नदीहरूका िकनारहरूमा बीउ छरेका छौ, ितमीहरूका जसले आफ् ना गोरु र गधालाई
चनर् पठाएका छौ, आिशिषत ्हुनछेौ ।
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1 िवनाश नभएको िवनाश पान तलँाई िधक् कार ! ितनीहरूले धोका निदएको धोकेबाजलाई िधक् कार ! जब तैंले िवनाश

गनर् छोड्छस ् तब तरेो िवनाश हुनछे । जब तलैे धोका िदन छोड्छस ् तब ितनीहरूले तलँाई धोका िदनछेन ् । 2 हे परम भ,ु
हामी ित अन ु ही हुनहुोस ् । हामी तपाईंको आशा गछ ं । हरेक िबहान हा ो बहुली हुनहुोस,् कष् टको समयमा हा ो उ ार
हुनहुोस ् । 3 ठुलो आवाजमा मािनसहरू भाग् छन ् । तपाईं उठ्नहुुदँा जाितहरू िततरिबतर हुन् छन ् । 4 तपाईंको लटू सलहरूले
जस्तै बटु लन् छ । सलहहरू उ े झैं मािनसहरू उ न्छन ्। 5 परम भु उच् च पा रनभुएको छ । उच् च स्थानमा उहाँ िवराजमान
हुनहुुन्छ । उहाँले िसयोनलाई न्याय र धािमर्कता भन ुर्हुनछे । 6 ितमीहरूका समयमा उहाँ स्थरता, उ ार, ब ु र ज्ञानको चरुता
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हुनहुुनछे । परम भकुो भय नै त् यसको भण्डार हो । 7 हरे, ितनीहरूका दतूहरू सडकहरूमा कराउँछन ् । शा न्तको आशा
गन कुटिनितज्ञहरू धरुुधरुु रुन्छन ् । 8 मलु बाटोहरू उजाड पा रएका छन ् । त्यहाँ कुनै या ीहरू छैनन ् । करारहरू तोिडएका
छन,् गवाहीहरूको अवहलेना भएको छ र मानव जाितलाई आदर ग रंदनै । 9 दशेले िवलाप गछर् र ओइलाउछँ । लबेनान
ल ज् जत हुन्छ र ओइलाउछँ । शारोन मरुभिूमको मदैानजस्तै हो । बाशान र कामलले आफ् ना पातहरू हल् लाउछँन ्। 10 परम भु
भन् नहुुन्छ, “अब म उठ्नछुे, अब म उच् च पा रनछुे; म अब उचा लनछुे । 11 ितमीहरूले भसु गभर्धारण गर् यौ र ितमीहरूले
परालका ठुटाहरू जन्मायौ । ितमीहरूका सास ितमीहरूलाई भष् म पान आगो हो । 12 काँढाका झाडीहरू काटेर जलाएझैं
मािनसहरूलाई चनूझैं जलाइनछे । 13 ितमीहरू टाढा हुनहेरू, मलैे के गरेको छु सो सनु । अिन ितमीहरू निजक हुनहेरू, मरेो
श लाई स्वीकार गर । 14 िसयोनका पापीहरू भयिभत भएका छन ्। ईश् वरहीनहरू थरथराउने डरले समातकेो छ । हामीमध्ये
कोचािहं ब लरहकेो आगोसगँ खले् न सक्छ र? हामीमध्ये कोचािहं अनन्त ज लरहने आगोसगँ खले् न सक्छ र? 15 त्यही नै
जो धािमर्कतासाथ िहडं्छ र इमानदारसाथ बोल्छ । जसले अत्यचारको लाभलाई घणृा गछर्, जसले घसू स्वीकार नगनर् आफ्नो
हात टकटकाउँछ, रक् तपातको बारे सनु् नदे ख आफ्ना कानहरू बन्द गछर् र जसले दषु् टता हनेर्द े ख आफ्ना आखँाहरू बन् द गछर्
— 16 यो त् यो मािनस हो जो उच् च स्थानहरूमा वास गनछ, त्यसको सरुक्षाको स्थान िभरहरू माझको िकल्लाहरूमा हुनछे,
त्यसको खाना िदइनछे र त्यसको पानीको आपतु िनरन् तर हुनछे । 17 तरेा आखँाहरूले राजालाई उहाँको सनु्दरतामा दखे् नछे
। ितनीहरू दशेलाई टाढाको दरुीमा दखे् नछेन ् । 18 ितमीहरूका मनले ासलाई याद गनछ । शास् ी कहाँ छ, पसैा तौलने
कहाँ छ? धरहराहरूको गन्ती गन कहाँ छ? 19 ितमीहरूले फे र हठी मािनसहरू, ितमीहरूले नबझु् ने भाषा बोल् ने अनौठो
मािनसहरूलाई कदािप दखे् नछैेनौ । 20 िसयोन, हा ो भोजको सहरलाई हरे । ितमीहरूका आखँाहरूले यरूशलमेलाई शान्त
बासस्थानको रूपमा, नहटाइने पालको रूपमा दखे् नछेौ, जसको िकलाहरूलाई कदािप उखे लनछैेन न यसको कुनै डोरीलाई
चडुाइन्छ । 21 बरु, परम भु आफ् नो वभैवमा फरािकलो नदीहरू र खोलाहरूको ठाउँमा हामीसगँ हुनहुुनछे । पतवारले चलाइने
कुनै पिन य ु का पानी जहाजहरूले या ा गनछैनन ् र कुनै पिन ठुला पानी जहाजहरू जानछैेनन ् । 22 िकनिक परम भु हा ो
न्यायकतार् हुनहुुन्छ, परम भु हा ो वस्था िदने हुनहुुन्छ, परम भु हा ा राजा हुनहुुन्छ । उहाँले हामीलाई बचाउनहुुने छ ।
23 ितमीहरूका जहाजका डोरीहरू खकुुलो छन ्। ितनीहरूले मस्तलुलाई प न सक्दनैन ्। ितनीहरू पाल टाँग् न सक्दनैन ्। जब
ठुलो लटू बाँिडन्छ, लङ्गडोले पिन लटूको माल िघसारेर लानछे । 24 बािसन्दाहरूले “म बरामी छु” भन् ने छैनन ्। त्यहाँ बस् ने
मािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप क्षमा ग रनछे ।

34
1 ए जाितहरू, निजक आओ र सनु । ए मािनसहरू, ध्यान दओे । पथृ्वी र त् यसलाई भन सबलै,े ससंार र त् यसबाट आएका

सबै थोकले सनु् नपुछर् । 2 िकनिक परम भु सबै जाितसगँ सबै जाितहरूसगँ रसाउनभुएको छ र ितनीहरूका सबै फौज िवरु
ोिधत हुनहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई पणुर् रूपमा िवनाश पान ुर्भएको छ, उहाँले ितनीहरूलाई सहंारको िन म्त सम्पनभुएको छ

। 3 ितनीहरूका मतृकहरूका लाशहरू बािहर फा लनछेन ्। लाशहरूको दगुर्न्ध जताततै हुनछे । अिन पवर्तहरूले ितनीहरूका
रगत सोस् नछे । 4 आकाशका सबै ताराहरू िवलीन हुनछेन ् र आकाशचािहं एउटा चमर्प को म ु ाझैं बिे नछे । अिन दाखको
पात झरेर ओइलाएझैं र अ ञ् जरका गलकेा अ ञ् जर खसझेैं ितनीहरूका सबै ताराहरू िवलीन हुनछेन ् । 5 िकनिक जब मरेो
तरवारले स्वगर्मा अघाउञ् जले िपउनछे । हरे, मलैे िवनाशको िन म्त अलग ग ररहकेा मािनसहरू एदोममािथ त् यो आउनछे ।
6 परम भकुो तरवारबाट रगत चिुहरहकेो छ र बोसोले ढाकेको छ, थमुाहरू र बोकाहरूका रगत चिुहरहकेो छ, भडेाहरूका
मगृौलाको बोसोले ढािकएको छ । िकनिक बो ामा परम भकुो ब लदान छ र एदोममा ठुलो सहंार छ । 7 ितनीहरूसगँै जङ्गली
साँढहेरू, अिन व ृ साँढहेरूसगँै जवानहरू ढल्नछेन ्। ितनीहरूका दशे रगतले मात् नछे र ितनीहरूका माटो बोसोले मोटाउनछे
। 8 िकनिक परम भकुो िन म्त यो बदलाको िदन हुनछे र उहाँले िसयोनको िन म्त ितनीहरूसगँ साटो फेन एउटा वषर् हुनछे ।
9 एदोमका नदीहरू अक ामा, त्यसको माटो गन्धकमा प रणत हुनछे र त्यसको दशे ज लरहने अलक ा हुनछे । 10 त् यो रातिदन
जल् नछे । त् यसको धवुाँ सदासवर्दा मािथ उ ठरहनछे । पसु्तादे ख पसु् तासम्म यो उजाड भमूी हुनछे । सदासवर्दा यसबाट कोही
पिन िहडं् नछैेन । 11 तर जङ्गली चराहरू र जनावरहरू त्यहाँ बस् नछेन ्। लाटोकोसरेो र कागले त् यसमा आफ् ना ग ुडँ बनाउनछेन ्
। उहाँलले त् यसमािथ नाशको नाप् ने डोरी र िवनाशको सहुल लगाउनहुुनछे । 12 राज्य भन् नलाई त्यसका भारदारसगँ कुनै कुरा
रहनछैन, र त्यसका सबै शासकहरू छन ्भन् ने नै हुनछेन ्। 13 त्यसको दरबारमा काँढाहरू, अिन त्यसको िकल्लाहरूमा िसस् नो
र िसउडँीहरू उि नछेन ् । त् यो स्यालको बास र सतुमु ुर्गर्को ठाउँ हुनछे । 14 त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू र हुडँारहरू भटे्नछेन ्
अिन घोरलहरू एकआपसमा कराउनछेन ् । रातका जनावरहरू त्यहाँ बस् नछेन ् र ितनीहरूको िन म्त िव ामको ठाउँ हुनछे ।
15 लाटोकोसरेाहरूले ग ुडँ बनाउनछेन,् अण्डा पानछन ्कोरल्नछेन ् र ितनीहरूका बचरेाहरूको सरंक्षण गनछन ् । हो, त्यहाँ
आ-आफ्ना जोडीसगँ बाजहरू भलेा हुनछेन ् । 16 परम भकुो चमर्प को म ु ोभ र खोज । ियमध्ये एउटै पिन हराउनछैेन ।
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कसलैाई पिन जोडीको कमी हुनछैेन । िकनिक उहाँको मखुले यस्तो आज्ञा िदनभुएको छ र उहाँको आत्माले ितनीहरूलाई भलेा
गन ुर्भएको छ । 17 उहाँले नै ितनीहरूका ठाउँहरूका िन म्त िच ा हाल्नभुएको छ र उहाँकै हातले ितनीहरूको िन म्त डोरीले
नाप लनभुएको छ । ितनीहरूले सदासवर्दा त् यसको अिधकार गनछन ्। पसु्तादे ख पसु् तासम्म ितनीहरू त्यहाँ बस् नछेन ्।

35
1 उजाड-स् थान र अरब खसुी हुनछेन ् । मरुभमूी आन न्दत हुनछे र फुल्नछे । गलुाफजस्त,ै 2 त् यो शस् त गरी फुल्नछे

आनन्द र गीतले रमाउनछे । लबेनानको गौरव, कामलको र शारोनको ताप यसलाई िदइनछे । ितनीहरूले परम भकुो मिहमा,
हा ा परमशे् वरको वभैव दखे् नछेन ्। 3 कमजोर हातहरूलाई ब लयो बनाओ र काँप् ने घ ुडँाहरूलाई िसधा पार । 4 डराएका हृदय
भएकाहरूलाई भन, “ब लयो होओ, नडराओ ! हरे, ितमीहरूका परमशे् वर स ा लएर, परमशे् वरको इनाम लएर आउनहुुनछे
। उहाँ आउनहुुनछे र ितमीहरूलाई बचाउनहुुनछे ।” 5 तब अन् धाहरूका आखँाहरूले दखे् नछन ्र बिहराहरूका कानले सनु् नछेन ्
। 6 तब लङ्गडो मािनस ह रणझैं उ नछे र ग ूगँाहरूका िज ोले गाउनछेन,् िकनिक अरबमा पानीको मलु फुट्नछे र उजाड-
स् थानमा खोलाहरू बग् नछेन ्। 7 जल् ने बालवुा तलाउ बन् नछे र सखु् खा जिमन पानीको मलु हुनछे । कुनै बलेा स्यालहरू बस् ने
ठाउँहरूमा नकर् ट र काँशको घाँस हुनछे । 8 त्यहाँ पिव बाटो भिनने मलु बाटो हुनछे । अिव हरूले त् यसमा या ा गनछैनन ्। तर
यो यसमा िहडं्नहेरूका िन म्त हुनछे । यसमा कुनै मखूर् जानछैेन । 9 त्यहाँ कुनै िसहं हुनछैेन, कुनै डरलाग् दो जङ्गली जनावर
हुनछैेन । ितनीहरू त्यहाँ भे इनछैेनन,् तर उ ार पाएकाहरू त्यहाँ िहडं्नछेन ्। 10 परम भलुे मोल ितरेर छटकारा िदनभुएकाहरू
फिकर् नछेन ् र गाउदँै िसयोनमा आउनछेन,् अिन ितनीहरूको िशरमा अनन्तको आनन्द हुनछे । खसुी र आनन्दले ितनीहरूमा
वास गनछ । कष् ट र ससु् केरा भाग् नछे ।

36
1 िहजिकया राजाको चौधौं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीबले यहूदाका िकल्लाबन्दी ग रएका सबै सहरहरूमा आ मण गरे

र ित कब्जा गरे । 2 तब अश्शरूका राजाले मखु कमाण् डरलाई लाकीशबाट यरूशलमेमा िहजिकया राजाकहाँ ठुलो फौजसिहत
पठाए । ितनी धोबीहरूको खतेितर जाने मलु बाटोमा मािथल् लो तलाउको नहर छेउमा खडा भए । 3 ितनीहरूसगँ कुरा गनर् जाने
इ ाएली अिधकारीहरूमा दरबारका शासक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, राजाका सिचव शबे् ना र सरकारको िनणर्य लखे् ने
आसापका छोरा योआ िथए । 4 मखु कमाण् डरले ितनीहरूलाई भन,े “िहजिकयालाई भन िक अश्शरूका राजा महाराजाले
भन्छन,् 'ित ो भरोसाको ोत के हो? 5 य ु को िन म्त सल्लाह र सामथ्यर् छ भनी ितमीले ाथर्का शब्दहरू मा बोल्छौ ।
अिहले ितमीले कसलाई भरोसा ग ररहकेा छौ? मरेो िवरु मा िव ोह गनर् ितमीलाई कसले आटँ िदएको छ? 6 हरे, ितमीले
िम दशेमा भर पदछौ, जनु फुटेको नकर् ट हो, जसलाई ितमीले यसलाई िहडं्ने ल ीको रूपमा योग गछ , तर एक जना मािनस
यसमा ढ ल्कन्छ भन,े त्यसको हातमा त् यसले घोच् नछे र त् यसलाई छेड्नछे । िम दशेका राजा फारोमा भरोसा गनहरूका
िन म्त त्यो त्यस्तै नै हुनछे । 7 तर, “परम भु हा ा परमशे् वरमा हामी भरोसा ग ररहकेा छौं” बनरे ितमी मलाई भन्छौ भन,े
के त् यो उही होइन जसका उच् च स्थानहरू र वदेीहरूलाई िहजिकयाले हटाएका छन,् अिन यहूदा र यरूशलमेलाई भनकेा
छन,् “ितमीहरूले यरूशलमेको यस वदेीको साम ु आराधना गन ुर्पछर्”? 8 यसकारण, अब मरेो मा लक अश्शरूका महाराजाको
तफर् बाट म ितमीलाई असल कुरा िदन चाहन्छु । ितमीले घोडचडीहरू भे उन सक् छौ भन,े म ितमीलाई दईु हजार घोडाहरू िदनछुे
। 9 मरेो मा लकका सवेकहरूमध् ये सबाभन्दा सानो एक जना कप् तानको पिन ितमीले कसरी सामना गनर् सक्छौ र? ितमीले
रथहरू र घोडचढीहरूका िन म्त िम दशेमा भरोसा गरेका छौ । 10अब के मलैे यहाँ यस दशेको िवरु य ु गनर् र यसलाई िवनाश
पानर् परम भिुवना नै आएको हु ँ र? परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यो दशेलाई आ मण गर ्र त् यसलाई नाश गर ्।” 11 तब
िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शबे् ना र योआले मखु कमाण् डरलाई भन,े “कृपया, तपाईंका सवेकहरूसगँ आरमइेक भाषा
बोल्नहुोस,् िकनिक हामी यो बझु् छौं । पखार्लमा भएका यी मािनसहरूले सनु् ने गरी यहूदाको भाषामा नबोल्नहुोस ् ।” 12 तर
मखु कमाण् डरले भन,े “के ितमीहरूका मा लक र ितमीहरूलाई मा यो कुरा भन् न मरेा मा लकले मलाई पठाउनभुएको हो

र? के पखार्लमािथ बस् ने मािनसहरूलाई पिन यो कुरा भन् न उहाँले मलाई पठाउनभुएको होइन र, जसले ितमीहरूसगँै आफ् नो
िदसा खानपुछर् र आफ् नो िपसाब िपउनपुछर्?” 13 तब मखु कमाण् डर खडा भए र ठुलो सोरमा यहूदी भाषामा नै यसो भन,े
“महान ् राजा, अश्शरूका महाराजाका कुरा सनु । 14 महाराजा भन् नहुुन्छ, 'िहजिकयाले ितमीहरूलाई छल नगरोस,् िकनिक
त्यसले ितमीहरूलाई छुटकारा िदन सक् नछैेन । 15 ितमीहरूलाई यसो भन् दै परम भमुा भरोसा गन बनाउन िहजिकयालाई नदओे,
'परम भलुे िनश् चय पिन हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे । यो सहर अश्शरूका राजाको हातमा िदइनछैेन' । 16 िहजिकयाको कुरा
नसनु, िकनिक अश्शरूका राजा यसो भन् नहुुन्छ, 'मसगँ िमलाप गर र मकहाँ बािहर आओ । तब ितमीहरूमध् ये हरेकले आ-आफ्नै
दाख र अ ञ्जरको रूखबाट खानछे र आफ्नै इनारबाट पानी िपउनछे । 17 ितमीहरूको जस्तै दशेमा, अन् न र नयाँ दाखम को
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दशेमा, रोटी र दाखबारीको दशेमा म आएर मलैे ितमीहरूलाई नलगसेम्म ितमीहरूले यसै गनछौ ।' 18 िहजिकयाले ितमीहरूलाई
यसो भनरे ममा पानर् नदओे, 'परम भलुे हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे' । के अश्शरूका राजाका हातबाट मािनसहरूका कुनै
दवेताहरूले ितनीहरूलाई छुटकारा िदएका छन ् र? 19 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ छन?् सपबमका दवेताहरू कहाँ
छन?् के ितनीहरूले सम रयालाई मरेो श बाट छुटकारा िदएका छन ्र? 20 यी दशेहरूका सबै दवेताहरूमध् ये कुनै दवेताले
आफ्नो दशेलाई मरेो श बाट छुटकारा िदएका छन ्। के परम भलुे यरूशलमेलाई मरेो श बाट बचाउनभुयो भनजेस्तै कुरा
गछ ?” 21 तर मािनसहरू चपुचाप बसे र कुनै जवाफ िदएनन,् िकनिक “त् यसलाई जवाफ निदन”ू भन् ने राजाको हुकुम िथयो
। 22 तब राजदरवारका िनरीक्षक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शास् ी शबे् ना र लखेक आसापका छोरा योआले आफ् ना
लगुा च्यातरे िहजिकयाकहाँ आए र मखु कमाण् डरका कुरा ितनलाई सनुाए ।

37
1 िहजिकया राजाले ितनीहरूको कुरा सनुपेिछ, ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े आफूलाई भाङ् ाले ढाके र परम भकुो म न् दरमा

गए । 2 राजदरवारका िनरीक्षक एल्याकीम, र शास् ी शबे् ना र पजुारीहरूका धमर्गरुुहरूलाई सबलैाई भङ् ा लगाएर ितनले
आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाकहाँ पठाए । 3 ितनीहरूले उनलाई भन,े “िहजिकयाले भन् नहुुन् छ, 'आजको िदन बालक
जन्माउनलाई सव भएको, तर आफ्नो बलाक जन्माउन आमासगँ कुनै बल नभएजस्तो दःुख, हप् की र अपमानको िदन हो
। 4 सायद तपाईंका परम भु परमशे् वरले मखु कमाण् डरका कुराहरू सनु् नहुुनछे जसलाई ितनका मा लक अश्शरूका राजाले
जीिवत परमशे् वरको िनन्दा गनर् पठाएका छन,् र परम भु तपाईंको परमशे् वरले सनु् नभुएको कुराको िन म्त उहाँले हप् काउनहुुनछे
। अब अझै यहाँ बाँकी रहकेाहरूका िन म्त तपाईंले ाथर्ना ग रिदनहुोस ् ।’ ” 5 त्यसलैे िहजिकयाले राजाका सवेकहरू
यशयैाकहाँ आए, 6 र यशयैाले ितनीहरूलाई भन,े “आफ् ना मा लकलाई भन, 'परम भु भन् नहुुन्छ, “अश्शरूका राजाले मरेो
अपमान गनर् पठाएका सवेकहरूले भनकेा जनु तैंले सनुकेो कुरादे ख त ँ नडरा । 7 हरे,् उसमा म एउटा आत्मा हा लिदनछुे,
उसले एउटा खबर सनु् नछे र ऊ फकर आफ्नै दशेमा जानछे । उसको आफ्नै दशेमा म उसलाई तरवारले मानछु ।” 8 तब मखु
कमाण् डर फक र अश्शरूका राजाले लब् नासगँ य ु ग ररहकेो भे ाए, िकनिक राजा लाकीशबाट गएका छन ्भन् ने ितनले सनुकेा
िथए । 9 तब कूशका राजा ितहार्काह र िम दशेले सनहरेीबको िवरु य ु सरुु गरे भन् ने ितनले सनु,े त्यसलैे ितनले िहजिकयालाई
यस्तो सन्दशेसिहत दतूहरू पठाएः 10 “यहूदाका राजा िहजिकयालाई यसो भन, 'ितमीले भरोसा गन परमशे् वरले ितमीलाई
यसो भनरे छल नगरून,् 'यरूशलमेचािहं अश्शरूका राजाको हातमा िदइने छैन' । 11 हरे, अश्शरूका राजाले सबै दशेहरूलाई
पणुर् रूपमा नष् ट पारेर के गरेका छन ् भन् ने ितमीहरूले सनुकेा छौ । त्यसलैे के ितमीले चािहं छुट्कारा पाउनछेौ र? 12 के
मरेा पखुार्हरूले नष् ट पारेका जाितहरूः गोजान, हारान, रेसपे र तले-अस्सारका अदनका मािनसहरू दवेताहरूले ितनीहरूलाई
छुटकारा िदए? 13 हमातका राजा, अपार्दका राजा, सपबम सहरहरूका, हनेाका र इव्वाका राजा कहाँ छन?्” 14 िहजिकयाले
दतूबाट त् यो प ाप् त गरे र त् यो पढे । अिन ितनी परम भकुो म न् दरमा गए र त् यसलाई उहाँको साम ु िफंजाए । 15 िहजिकयाले
परम भसुगँ ाथर्ना गरे, 16 “हे सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर, तपाईं करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ, तपाईं
नै पथृ्वीका सारा राज्यहरूमािथ एक मा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 17 हे परम भ,ु तपाईंको कान फकार्उनहुोस ् र सनु् नहुोस ् । हे
परम भु तपाईंको आखँा खोल्नहुोस ्र हने ुर्होस,् अिन सनहरेीबका कुरा सनु् नहुोस,् जनु ितनले जीिवत परमशे् वरको िगल्ला गनर्
पठाएका छन ् । 18 हे परम भ,ु यो सत्य हो, अश्शरूका राजाहरूले सबै जाितहरू र ितनीहरूका दशेलाई िवनाश गरेका छन ्
। 19 ितनीहरूले उनीहरूका दवेताहरूलाई आगोले जलाएका छन,् िकनिक ित दवेताहरू िथएनन ्तर मािनसको हातले बनकेा
काठ र ढुङ्गाका काम मा िथए । त्यसलैे अश्शरूीहरूले ितनीहरूलाई िवनाश गरेका छन ्। 20 त्यसलैे अब, हे परम भु हा ो
परमशे् वर हामीलाई त् यसको श बाट बचाउनहुोस,् तािक पथृ्वीका सबै राज्यले जानोस ् िक तपाईं मा परम भु हुनहुुन्छ ।”
21 तब आमोजका छोरा यशयैाले िहजिकयाकहाँ यसो भनरे सन्दशे पठाए, “परम भु इ ाएलका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'तैंले
अश्शरूका राजा सनहरेीबको िवषयमा मसगँ ाथर्ना गरेको हुनाल,े 22 परम भलुे उसको बारेमा भन् नभुएको वचन यही होः
“िसयोनका कन्ये छोरीले तलँाई घणृा गछ र खसी गनर् तमँा हाँस्छे । यरूशलमेकी छोरीले तलँाई आफ् नो टाउको हल्लाउछेँ
। 23 तैंले कसको िनन्दा र अपमान गरेको छस?् कसको िवरु तैंले घमण्डमा आफ् ना आखँा उचालकेो र आफ् नो सोर उच् च
पारेको छस?् इ ाएलको परमपिव को िवरु हो । 24 तरेो सवेकहरू ारा तैंले परम भकुो िनन्दा गरेको छस ् र भनकेो छस,्
'मरेा असखं्या रथहरूसिहत पहाडहरूको उच् च स्थानहरूमा र लबेनानको उच् च ठाउँहरूमा म गएको छु । यसका अग् ला-अग् ला
दवेदारुहरू र यसका असल-असल सल्ला रूखहरूलाई म काट्नछुे र यसका सबभभैन्दा उच् च स्थानहरू, यसका सबभन्दा
बढी फलदायी जङ्गलहरूमा म पस् नछुे । 25 मलैे इनारहरू खनकेो छु र पानी िपएको छु । िम दशेका सबै नदीहरूलाई मरेा
गोडाको पतैालमिुन मलैे सकुाएको छु । 26 मलैे यसलाई लामो समअुिग नै कसरी िन श् चत गरेको छु र यसलाई ाचीन समयमा
नै गरेको छु भन् ने तैंले सनुकेो छैनस?् अिहले म यसलाई परुा गदछु । त ँ यहाँ अभे सहरहरूलाई भग् नावशषे बनाउनलाई छस ्
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। 27 थोरै बल भएका ितनीहरूका बािसन्दाहरूलाई चरूचरू पा रन्छ र ल ज् जत हुन्छन ्। ितनीहरू खतेका िबरुवाहरू, ह रयो
घाँस, पवु य बतासअिगको छाना वा खतेमा भएका घाँस हुन ्। 28 तर तरेो बसाइ, त ँ बािहर गएको, िभ आएको र त ँ मरेो िवरु
रसाएको मलाई थाहा छ । 29 म िवरु को तरेो रसको कारणले र तरेो अहङ्कार मरेो कानमा परेको हुनाल,े तरेो नाकमा म

आफ् नो बल्छी हाल् नछुे र म आफ् नो लगाम तरेो मखुमा हाल्नछुे । त ँ जताबाट आएको हो तते ै म तलँाई फकार्उनछुे ।” 30 तरेो
िन म्त िचन्ह यो हुनछे, “यो वषर् तैंले आफै उ केा कुरा खानछेस,् र दो ो वषर्मा त्यसबाट उ केा कुरा खानछेस ्। तर ते ो वषर्
तैंले रोप् नपुछर् र कटनी गन ुर्पछर्, दाखबारी रोप् नपुछर् र ितनका फल खानपुछर् । 31 यहूदाको घरानाका बाँचरे बाँकी रहकेाहरूले
फे र जरा हाल् नछेन ्र फल फलाउनछेन ्। 32 िकनिक यरूशलमेबाट बाँकी रहकेाहरू आउनछेन ्। िसयोन पवर्तबाट बाँचकेाहरू
आउनछेन ्। सवर्श मान ्परम भकुो जोशले यो गनछ ।” 33 यसकारण परम भलुे अश्शरूका राजाको बारेमा यसो भन् नहुुन्छ,
“यो सहरिभ ऊ आउनछैेन र उसलेे यहाँ एउटा वाण पिन हान् नछैेन । यसको साम ु ऊ ढाल लएर आउनछैेन वा यसको िवरु मा
घरेा-मचान बनाउनछैेन । 34जनु बाटोबाट ऊ आयो त् यही बाटोबाट ऊ नै जानछे । यस सहरिभ ऊ पस् नछैेन— यो परम भकुो
घोषणा हो । 35 िकनिक मरेो िन म् त र मरेा सवेक दाऊदको िन म् त, म यो सहरको रक्षा गनछु र यसलाई छुटकारा िदनछुे ।”
36 तब परम भकुो दतू गए र अश्शरूीको छाउनीमा आ मण गरेर १,८५,००० िसपाहीहरूलाई मारे । िबहान सबरैे मािनसहरू
उठे, तब लाशहरू जताततै छ रएका िथए । 37 त्यसलैे अश्शरूका राजा सनहरेीबले इ ाएल छाडे र घर गए र िननवमेा नै बसे
। 38 पिछ, उसले आफ् नो दवेता िन ोकको म न् दरमा पजुा ग ररहदँा, उसको छोरा अ म्मलेके र शरेसरले ितनलाई तरवारले
मारे । त् यसपिछ ितनीहरू आरारातको दशेमा भागरे गए । त्यसपिछ उसको ठाउँमा उसको छोरा एसरहदोनले राज् य गरे ।
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1 ती िदनहरूमा िहजिकया िबरामी भएर मतृ्यको मखुमैा पगुे । त्यसलैे आमोजका छोरा यशयैा अगमव ा ितनीकहाँ आए र

ितनलाई भन,े “परम भु भन् नहुुन्छ, 'आफ्नो घरको वस्थापन गर ्। िकनभने त ँ मनछस,् बाँच् नछैेनस'् ।” 2 तब िहजिकयाले
आफ्नो मखु िभ ाितर फकार्ए र परम भमुा ाथर्ना चढाए । 3 ितनले भन,े “कृपया, हे परम भ,ु म तपाईंको साम ु कसरी सारा
हृदयले िवश् वासयोग् य भएर िहडंकेो छु र मलैे तपाईंको नजरमा जे असल छ सो कसरी गरेको छु सो सम् झनहुोस ् ।” अिन
िहजिकया धरुुधरुु रोए । 4 तब यशयैाकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे आयो, 5“जा, मरेा मािनसहरूका अगवुा िहजिकयालाई
यसो भन,् 'परम भ,ु तरेो पखुार् दाऊदका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, र मलैे तरेो आसँ ु दखेकेो छु । हरे,्
तरेो जीवनमा पन् वषर् आय ुमलैे थप् न लागकेो छु । 6 तब म तलँाई र यस सहरलाई अश्शरूका राजाको हातबाट छुटकारा िदनछुे
र म यो सहरको रक्षा गनछु । 7 मलैे जे ितज्ञा गरेको छु सो मलैे गनछु भन् ने कुराको परम भबुाटको िचन्ह तलँाई यो हुनछे ।
8 हरे, म आहाजको िसढंीको छायालाई दश कदम पछािड जान लगाउनछुे ।” त्यसलैे िसढंीको छाया दस कदम पढािड गयो,
जनु अिग बढकेो िथयो । 9 यहूदाका राजा िहजिकया िबरामी भएर िनको भएपिछ ितनले लखेकेो ाथर्ना यही िथयो, 10 “मलैे
भनें मरेो आधा जीवनमा नै म िचहानको ढोकािभ जानछुे । मरेो बाँकी वषर्हरूका िन म्त मलाई त्यहाँ पठाइन्छ । 11 मलैे भनें
परम भलुाई म दखे् नछैेन, जीिवतहरूको दशेमा म परम भलुाई कदािप दखे् नछैेन । मानवजाित वा ससंारको बािसन्दालाई म
फे र दखे् नछैेन । 12 मरेो जीवन मबाट गोठालोको पालझैं बोकेर लिगएको छ र हटाइएको छ । मरेो जीवनलाई मलैे एउटा
जलुाहाले जस्तो बे केो छु । तपाईंले मलाई तानबाट काट्दै हुनहुुन् छ । तपाईंले मरेो जीवनलाई िदन र रातको बीचमा अन् त गद
हुनहुुन् छ । 13 मलैे िबहानसम्म नै पकुारा गरें । उहाँले मरेा सबै हड् डीहरूलाई िसहंले झैं तोड्नहुुन्छ । तपाईंले मरेो जीवनलाई
िदन रातको बीचमा अन् त गद हुनहुुन्छ । 14 गौंथलीझैं म िचरिबर गछुर् । ढुकुरझैं कु लर्न् छु । मािथितर हरेेर मरेा आखँा थिकत
भएका छन ् । हे परम भ,ु म दःुखमा परेको छु । मलाई सहायता गन ुर्होस ् । 15 मलैे के भन् न सक् छु र? उहाँ मसगँ बोल् ने
अिन त् यसलाई परुा गन दवुै गन ुर्भएको छ । मरेा सबै वषर्हरूमा म िबस्तारै िहडं्नछुे िकनभने म शोकले ाकुल भएको छु ।
16 हे परम भ,ु तपाईंले पठाउनभुएका दःुखकष् ट मरेो िन म्त असल छन ् । मरेो जीवन मलाई िफतार् िदइयोस ् । तपाईंले मरो
जीवन र स्वस्थ्यलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 17 मरैे भलाइको िन म्त मलैे यस्तो शोकको अनभुव गरें । तपाईंले मलाई
िवनाशको खाडलबाट छुटकारा िदनभुएको छ । िकनिक तपाईंले मरेा सबै पापहरूलाई आफ् नो पछािड फाल् नभुएको छ ।
18 िकनिक िचहानले तपाईंलाई धन्यवाद िददंनै । मतृ्यलुे तपाईंको शसंा गदन । िचहानितर जानहेरूले तपाईंको िवश् वस् तताको
आशा गदनन ्। 19 जस्तो म आज गदछुर्, जीिवत क् तल,े केवल जीिवत क् तले मा तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छ । िपताले
तपाईंको िवश् वस् तता छोराछोरीलाई भन् छन ्। 20 परम भलुे मलाई बचाउन लाग् नभुएको छ र हामीले परम भकुो म न् दरमा हा ो
सारा िदनहरूभ र भजन गाउदँै उत्सव मानउनछेौं।” 21 यित बलेा यशयैाले भनकेा िथए, “अ ञ् जरको लपे लन ु र त् यसलाई
त् यो घाउमा लगाउन ु र उहाँ िनको हुनहुुनछे ।” 22 िहजिकयाले पिन भनकेा िथए, “म परम भकुो म न् दरमा जानपुछर् भन् ने
कुराको लािग के िचन् ह हुनछे?”
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1 त्यस बलेा बिेबलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदकबलदानले िहजिकयालाई प हरू र उपहार पठाए । िकनभने

िहजिकया िबरामी भएका िथए र िनको भए भनी उनले सनुकेा िथए । 2 यी कुराहरूमा िहजिकया शन् न भएका िथए ।
ती दतूहरूलाई आफ् ना चाँदी, सनु, मसलाहरू र बहुमलू्य तलेका भण् डार, आफ् ना हितयारहरूका भण्डार र आफ् ना भण्डारमा
भे ाएका सबै थोक ितनले दखेाए । िहजिकयाले ितनीहरूलाई नदखेाएका ितनक दरवारमा र राज्यमा कुनै पिन कुरा िथएन
। 3 त्यसपिछ यशयैा अगमव ा िहजिकया राजाकहाँ आए र ितनलाई सोध,े “यी मािनसहरूले तपाईंलाई के भन?े ितनीहरू
कहाँबाट आएका िथए?” िहजिकयाले भन,े “ितनीहरू बिेबलोनको टाढा दशेबाट मकहाँ आएका हुन ् ।” 4 यशयैाले सोध,े
“ितनीहरूले तपाईंको दरवार के कुरा हरेेका छन?्” िहजिकयाले जवाफ िदए, “ितनीहरूले मरेो दरवारका हरेक कुरा हरेेका
छन ् । मरेा बहुमलू्य थोकहरूमस ितनीहरूलाई मलैे नदखेाएको कुनै पिन थोक छैन ।” 5 तब यशयैाले िहजिकयालाई भन,े
“सवर्श मान ् परम भकुो वचन सनु् नहुोस,् 6 ‘हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ् जित बलेा तरेा दरवारमा भएका हरेक कुरा,
आजको िदनसम्म तरेा पखुार्हरूले भण्डारण गरेका कुराहरू बिेबलोनमा लिगनछे । परम भु भन् नहुुन्छ, कुनै कुरा पिन छोिडनछैेन
। 7 तबँाट ज न्मएका छोराहरू, जसका बाब ु त ँ आफैं होस,् ितनीहरूले नै ती लानछेन ्र बिेबलोनका राजाको दरबारमा ितनीहरू
नपङु्सकहरू बन् नछेन ्।’ ” 8 तब िहजिकयाले यशयैालाई भन,े “तपाईंले भन् नभुएको परम भकुो वचन असल छ ।” िकनिक
ितनले सोच,े “मरेो जीवनकालभ र शा न्त र स्थरता हुनछे ।”
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1 ितमीहरूका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “सान्त्वना, मरेा मािनसहरू सान्त्वना । 2 यरूशलमेसगँ कोमलत भएर बोल । अिन

त्यसलाई घोषणा गर, त्यसका य ु समाप् त भएको छ, त्यसका अधमर् क्षमा ग रएको छ, आफ् ना सबै पापहरूका िन म् त त्यसले
परम भबुाट दोब्बर पाएको छ ।” 3 एउटा आवाजले कराउँछ, “उजाड-स् थानमा परम भकुो बाटो तयार पार । अरबमा
हा ा परमशे् वरको िन म्त मलु बाटो सोझो बनाओ ।” 4 हरेक मदैानलाई मािथ उठाइनछे, र हरेक पवर्त र डाँडालाई समतल
पा रनछे । खाल्टाखलु्टी जिमनलाई समतल बनाइनछे र निमलकेो ठाउँहरूलाई मदैान बनाइनछे । 5 र परम भकुो मिहमा
कट ग रनछे र सबै मािनसहरूले एकसाथ यो दखे् नछेन ् । िकनिक परम भकुो मखुले यो बोलकेो छ । 6 एउटा आवाजले

भन्छ, “करा ।” अक ले जवाफ िदन्छ, “मलैे के भनरे कराउन?े” सबै ाणी घाँस हो र ितनीहरूका िवश् वस् तताका करार
सबै खतेबारीका फुलजस्तै हो । 7 यसमािथ परम भकुो सास पदार् घाँस ओइलाउछँ र फुल सकु्छ । िनश् चय नै मानवहरू घाँस ै
हुन ्। 8 घाँस ओइलाउछँ, फुल सकु्छ, तर हा ा परमशे् वरको वचन सदासवर्दा रहन्छ ।” 9 ए ससुमाचार ल्याउनहेरू हो, उच् च
पहाड िसयोनमािथ जाओ । हे यरूशलमे ठुलो सोरमा कराओ । ए ससुमाचार ल्याउनहेरू हो, आफ्ना सोर उचाल, नडराओ ।
यहूदाका सहरहरूलाई भन, “ितमीहरूका परमशे् वर यहाँ हुनहुुन्छ !” 10 हरे, परम भु परमशे् वर िवजयी यो ाझैं आउनहुुन्छ
र उहाँका श शाली बाहुलीले उहाँको िन म्त शासन गछर् । हरे, उहाको इनाम उहाँसगँै छ र उहाँले उ ार गन ुर्भएकाहरू
उहाँको अिग-अिग जान्छन ्। 11 एक जना गोठालोले झैं उहाँले आफ्ना बगाललाई खवुाउनहुुनछे, उहाँले थमुाहरूलाई आफ्नो
बाहुलीमा जम् मा गन ुर्हुन् छ र ितनीहरूलाई आफ् ना हृदयको छेउमा बोक् नहुुन् छ, अिन पाठाहरूलाई दधू खवुाउने भडेाहरूलाई
कोमल भएर डोर् याउनहुुन् छ । 12 पानीलाई कसले आफ्नो हातमा नापकेो छ, आकाशलाई कसले आफ् नो हातले नापकेो
छ, पथृ्वीको धलूोलाई कसले डालोमा राखकेो छ, पहाडहरू वा पवर्तहरूलाई कसले तराजमुा जोखकेो छ? 13 परम भकुो
मनलाई कसले बझुकेो छ, वा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई कसले िसकाएको छ? 14 कसबाट उहाँले कुन बलेा सझुाव
पाउनभुयो? उहाँलाई कुराहरू गन ठक त रका कसले िसकाएको छ, अिन उहालाई कसले ज्ञान िसकाएको वा उहाँलाई कसले
समझको बाटो दखेाएको छ? 15 हरे, जाितहरू बाल्टीमा एक थोपा पानीजस्तै हुन ् र तराजहुरूमा धलूोजस्तै ठािनन्छ । हरे,
उहाँलले टापहुरूलाई छेस्कोझैं जोख् नहुुन्छ । 16 लबेनान दउराको िन म्त पयार्प् त छैन न त यसका जङ्गली जनावरहरू होम
ब लको िन म्त पयार्प् त छन ्। 17 उहाँको साम ु सबै जाितहरू अपयार्प् त छन ्। उहाँले ितनीहरूलाई केही जस् तो पिन ठान् नहुुन् न
। 18 तब ितमीहरूले परमशे् वरलाई केसगँ तलुना गनछौ? ितमीहरूले उहाँलाई कुन मतू सगँ तलुना गनछौ? 19 एउटा मतू
! एक जना कारीगरले यसलाई बनाउछँः सनुारले यसमा सनुको जलप लगाउछँ र यसको िन म्त चाँदीको िस ी बनाउछँ ।
20 ब ल चढाउनलाई कसलैे अ ाखकै दाउरा ल् याउछँ । नढल्ने मतू बनाउन उसले एक जना िनपणु कारीगर खोज्छ । 21 के
ितमीहरूले जानकेा छैनौ? के ितमीहरूले सनुकेा छैनौ? के सरुुदे ख नै यो कुरा ितमीहरूलाई भिनएको छैन? पथृ्वीको जगहरू
बसालदेे ख नै ितिमहरूले बझुकेा छैनौ? 22 पथृ्वीको िक्षितजभन् दा मािथ िवराजमान हुनहुुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । अिन यसका
बािसन्दाहरू उहाँको साम ु फ ाङ् ाहरू जस्तै छन ्। आकाशहरूलाई उहाँले पदार्झैं तन्काउनहुुन्छ र ितनीहरूलाई बस् ने पालझैं
िफंजाउनहुुन्छ । 23 उहाँले शासकहरूलाई बकामको बनाउनहुुन्छ र पथृ्वीका शासकहरूलाई नगन् य बनाउनहुुन्छ । 24 ती
रोिपनिेबि कै, छ रनिेबि कै, ितनका जरा जिमन पनिबि कै, जब उहाँले ितमािथ फुक् नहुुन् छ, तब ितनीहरू ओइलाउनँ,् र
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हावाले ितनलाई परालझैं लजैान्छ । 25 परमपिव भन् नहुुन्छ, “तब ितमीहरूले मलाई कोसगँ तलुना गछ , म कोजस्तो छु?”
26 मािथ आकाशमा हरे ! यी सबै ताराहरूलाई कसले सजृकेा हुन?् उहाँले ती बनाउनलाई उहाँले नै नतेतृ्व गन ुर्हुन्छ र ती
सबकैो नाउँ काढरे बोलाउनहुुन्छ । उहाँको श को माहन ्ता र उहाँको सामथ्यर्को श ारा एउटा पिन हराएका छैनन ्। 27 ए
याकूब, त ँ िकन यसो भन् छस,् ए इ ाएल, त ँ िकन घोषणा गछर्स,् “मरेो बाटो परम भबुाट लकुाइएको छ र मरेो परमशे् वरले
मरेो बदलाको वास्ता गन ुर्हुन् न”? 28 के तैंले जानकेा छैनस?् के तैंले सनुकेा छैनस?् परम भु अनन्तका परमशे् वर, पथृ्वीको
अन्तसम्मका स ृ ष् टकतार् थिकत वा हरैान बन् नहुुन् न । उहाँको समझको कुनै िसमा छैन । 29 उहाँले थिकतहरूलाई बल िदनहुुन्छ
। अिन कमजोरहरूलाई उहाँले नयाँ ऊजार् िदनहुुन्छ । 30 जवान मािनसहरू पिन थिकत र हरैान हुन् छन,् अिन जवानहरूले ठेस
खान् छन ्र ढल् छन:् 31 तर परम भमुा आशा गनहरूले आफ् नो बललाई नयाँ बनाउनछेन ्। ितनीहरू िचलहरू झैं पखटेाहरूले
मािथ-मािथ उड्नछेन ्। ितनीहरू दौडनछेन ्र हरैान हुनछैेनन ्। ितनीहरू िहडं्नछेन ्र मछूार् पनछैनन ्।

41
1 ए समु ी िकनारहरू, मरेो साम ु चपुचाप सनु । जाितहरूले आफ् ना बल नयाँ बनाऊन ्। ितनीहरू निजक आऊन ्र बोलनू ्

। एउटा िववादको बारेमा बहस गनर् हामी एकसाथ भलेा हौं । 2 आफ् नो काम धािमर्कतामा गनर्लाई पवुर्को एक जनालाई
बोलाएर कसले उ िेजत पारेको छ? उहाँले जाितहरूलाई ितनीकहाँ समु् पनहुुन्छ र राजाहरूलाई अधीन गनर् ितनलाई सहायता
गन ुर्हुन्छ । आफ् नो धनकुो हावाले उडाएको पतकरझैं, ितनले उनीहरूलाई तरवारले जिमनमा ढाल् छन ्। 3 ितनले उनीहरूलाई
लखटे् छन ्र िछटो पगु् ने बाटो ारा आफ् ना खु ाले जिमन नछोएझैं गरी ितनले सरुिक्षत रूपमा भे ाउछँन ्। 4 कसले यी कामहरू
गरेको र परुा गरेको छ? कसले सरुुदे खका पसु्ताहरूलाई बलाएको छ? म, परम भु पिहलो र अ न्तम म नै हु ँ । 5 टापहुरूले
दखेकेा छन ् र डराएका छन ् । पथृ्वीका अ न्तम छेउहरू थरथर काम्छन ् । ितनीहरू तयार हुन् छन ् र आउँछन ् । 6 हरेकले
आ-आफ्ना िछमकेीलाई सहायता गछर् र हरेकले एकआपसमा भन्छन,् 'उत्सािहत होओ ।' 7 त्यसलैे िसकम ले सनुारलाई
उत्साह िदन्छ, अिन घन चलाउनलेे लहीमा काम गनलाई 'यो असल छ' भन्दै वे ल् डङ् गनर् उत्साह िदन्छ । ितनीहरूले त् यो
काँटीले कस्छन,् तािक यो नह ल्लयोस ्। 8 तर त ँ इ ाएल, मरेो सवेक, याकूब, जसलाई मलैे चनुकेो छु, मरेो िम अ ाहमको
सन्तान, 9 त ँजसलाई म पथृ्वीको अ न्तम छेउबाट फकार्एर ल्याउदँछुै र जसलाई मलैे टाढा ठाउँहरूबाट बोलाएँ, अिन जसलाई
मलैे भनें, 'त ँ मरेो सवेक होस।्' मलैे तलँाई चनुकेो छु, र तलँाई इन्कार गरेको छैन । 10 नडरा, िकनिक म तसँगँ छु । िच न्तत
नहो, िकनिक म नै तरेो परमशे् वर हु ँ । म तलँाई ब लयो बनाउनछुे, र म तलँाई सहायता गनछु, अिन आफ् नो धम दािहने
हातले म तलँाई थाम् नछुे । 11 हरे, तसँगँ रसाएकाहरू सबै जना, ितनीहरू ल ज् जत र अपमािनत हुनछेन ्। तरेो िवरोध गनहरू,
ितनीहरू बकेामको हुनछेन ् र नाश हुनछेन ् । 12 तसँगँ झगडा गनहरूलाई तैंले खोज् नछेस ् र पाउनछैेनस ् । तसँगँ य ु गनहरू
बकेामको हुनछेन ् र पणु र् रूपमा बकेामको हुनछेन ् । 13 िकनिक म, परम भु तरेो परमशे् वरले तरेो दािहने हात समातरे यसो
भन् नछुे, 'नडरा, म तलँाई सहायता गदछुर् ।' 14 नडरा, ए िकरा याकूब र इ ाएलका मािनसहरू, तलँाई म सहायात गनछु
— यो परम भ,ु ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव को घोषणा हो । 15 हरे,् म तलँाई नयाँ र दईु धारहरू भएको
एउटा अन् न कुट्ने हितयार बनाउदँछुै । तैंले पहाडहरूलाई कुट्नछेस ्र ितनीहरूलाई कुल्चनछेस ्। तैंले डाँडाहरूलाई भसुजस्तै
बनाउनछेस ्। 16 तैंले ितनीहरूलाई िनफन् नछेस ्र हावाले ितनीहरूलाई उडाएर लानछे । हावाले ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछ
। त ँ परम भमुा रमाउनछेस,् इ ाएका परमपिव मा त ँ आन न्दत हुनछेस ्। 17 अत्यचारमा परेका र खाँचोमा परेकाहरूले पानी
खोज्नछेन,् तर त्यहाँ हुनछैेन, अिन ितखार्ले गदार् ितनीहरूको िज ो सकु् खा हुन्छन ् । म, परम भलुे ितनीहरूको ाथर्नाको
जवाफ िदनछुे । म, इ ाएलका परमशे् वरले ितनीहरूलाई त् याग् नछैेन । 18 ठाडो िभरमा म खोला बगाउनछुे र मदैानको माझमा
मलु फुटाउनछुे । मरुभमूीमा पानीको तलाउ र सखु् खा जिमनमा पानीको मलु म बनाउनछुे । 19 उजाड-स् थानमा म दवेदारु,
बबलु, मेंहदी र जतैनूको रूख रोप् नछुे । मलैे धपूी र सल्लालाई उजाड मदैानमा म खडा गनछु । 20 परम भकुो हातले नै यसो
गरेको छ, इ ाएलको परमपिव ले नै यसलाई सजृनभुएको छ, भनरे मािनसहरूले हरेून,् िचननू ् अिन बझुनू ् भन् ने उदशे् यले
म यो गनछु । 21 परम भु भन् नहुुन्छ, “तरेो म ु ा पसे गर ्।” याकूबका राजा भन् नहुुन्छ, “तरेा मतू हरूका िन म्त तरेा उ म
बहसहरू पसे गर ्।” 22 ितनीहरूले आ-आफ्ना बहसहरू ल्याऊन ्। ितनीहरू अिघ आऊन ्र के हुनछे भनी बताऊन,् तािक
हामीले यी कुराहरू रा री जान् न सक् छौं । ितनीहरूले हामीलाई सरुुका अगमवाणीका कुराहरू भननू,् तािक हामीले ितनमा
िवचार गरौं र ती कसरी परुा भए जानौं । 23 भिवष्यको बारेमा कुराहरू भन, तािक ितमीहरू दवेहरू हौ भनी हामी जान् न सकौं
। कुनै असल वा खराब गर, तािक हामी डराऔं वा भािवत बनौं । 24 हरे,् मतू हरू केही पिन होइनन,् र ितमीहरूका कामहरू
केही पिन होइनन ्। ितमीहरूलाई रोज् ने मािनस घिृणत हुन्छ । 25 उ रबाट मलैे एक जनालाई खडा गरेको छु, र त्यो आउँछ
। सयुर् उदय हुने िदशाबाट त्यसलाई म बोलाउँछु, जसले मरेो नाउँ पकुाछर्, अिन िहलोलाई झैं, माटोलाई कुल्चने कुमाललेे झैं
त्यसले शासकहरूलाई कुल्चनछे । 26 यसलाई कसले सरुुदे ख नै घोषणा गर् यौ, तािक हामीले जान् न सकौं? “उहाँ ठक



41:27 521 यशयैा 43:2

हुनहुुन्छ” भनी हामीले भन् नभुन् दा पिहले ? वास्तवमा, ितनीहरू कसलैे पिन यो घोषणा गरेनन,् हो, ितमीहरूले कुनै कुरा भनकेो
कसलैे पिन सनुने । 27 मलैे पिहले िसयोनलाई भनें, “हरे, ितनीहरू यहाँ छन ्।” मलैे यरूशलमेमा एक जना दतूलाई पठाएँ ।
28 मलैे हदेार् त्यहाँ कोही पिन छैन, असल सल्लाह िदने ितनीहरूका माझमा कोही पिन छैन । मलैे सोध्दा एक शब्द जवाफ
िदने कोही छैन । 29 हरे, ती सबै केही पिन होइनन,् अिन ितनीहरूका कामहरू केही पिन होइनन ्। ितनीहरूका ढालकेा धातकुा
आकृितहरू हावा र र ा हुन ्।

42
1 हरे, मरेो सवेक, जसलाई म समथर्न गछुर् । मरेो चिुनएको मािनस, जसमा म खसुी हुन्छु । मरेो आत्मा मलैे ितनमा हालकेो

छु । ितनले जाितहरूका माझमा न्याय ल्याउनछेन ् । 2 ितनी कराउनछैेनन ्न िचच्याउनछेन,् न ितनको आवाज सडकहरूमा
सनुाउनछेन ्। 3 ितनले फुटेको िनगालोलाई भाँच् नछैेनन,् अिन मधरुो ब ीलाई ितनले िनभाउनछैेनन ्: ितनले िवश् वस् ततासाथ
न्याय गनछन ्। 4 पथृ्वीमा ितनले न्याय स्थािपत नगरेसम्म ितनी मछूार् पनछैनन,् न िनराश हुनछेन ्। अिन समु िकनारहरूले
ितनको न्यायको आशा गछर्न ् । 5 आकाश स ृ ष् ट गन ुर्हुने र त्यसलाई िफंजाउनहुुन,े पथृ्वी र त्यसले उपन् न गन सबै थोक
बनाउनहुुन,े त् यसमा मािनसहरूलाई सास िदनहुुने र त् यसमा बस् नहेरूलाई जीवन िदनहुुने परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
6 “म परम भलुे ितमीलाई धािमर्कतामा बोलाएको छु र ित ो हात समात् नछुे । म ितमीलाई सरुक्षा िदनछुे र मािनसहरूको
िन म्त करारको रूपमा र जितहरूका िन म्त ज्योितको रूपमा खडा गनछु, 7 अन् धाहरूका आखँा खो लिदन, कालकोठरीबाट
कैदीहरूलाई छुटकारा िदन र अन्धकारमा बस् नहेरूलाई बन्दीगहृबाट छुटकारा िदन । 8 म परम भु हु,ँ मरेो नाउतँ्यही हो ।
म आफ् नो मिहमा अक लाई िदनछैेन न म आफ् नो शसंा मतू हरूलाई िदन् छु । 9 हरे, पिहलकेा कुरा िबतरे गए, अब म
नयाँ घटनाहरूका घोषणा गनर् लागकेो छु । ती सरुु हुनअिग नै ितनका बारेमा म ितमीलाई भन् नछुे ।” 10 परम भकुो िन म्त
एउटा नयाँ गीत गाओ र पथृ्वीको अ न् तम छेउबाट उहाँको शसंा गाओ । ितमीहरू जो तल समु मा जान्छौ, र त् यसमा
भएका सबलै,े समु ी िकनारहरू र त् यहाँ बस् नहेरूले । 11 मरुभिूम र सहरहरूले सोर िनकालनू,् केदार बसकेा गाउहँरू आनन्दले
कराऊन ्! सलेा काबािसन्दाहरूले गाऊन,् पवर्तका चचुरुाबाट ितनीहरू कराऊन ्। 12 ितनीहरूले परम भलुाई मिहमा िदऊन ्
र समु िकनारहरूमा उहाँको शसंाको घोषणा गरून ्। 13 परम भु एउटा य ु ाझैं बािहर िनस्कनहुुनछे । एक जना यो ाले झैं
उहाँले आफ्नो जोश जगाउनहुुनछे । उहाँ करानहुुनछे, हो, उहाँले य ु ाको ध्विन िनकाल्नहुुनछे । उहाँले आफ्ना श हुरूलाई
आफ्नो श दखेाउनहुुनछे । 14 म लामो समयसम्म चपुचाप बसकेो छु । म मौन रहकेो छु र आफैं लाई थामकेो छु ।
अब म सव वदेनामा परेको स् झैं कराउँछु । म स्वा-ँस्वाँ गछुर् र िछटो-िछटो सास फेछुर् । 15 म पहाडहरू र पवर्तहरूलाई
उजाड पारेर छोड्नछुे र ितनका सबै बोटिबरुवालाई सखु् खा बनाउनछुे । अिन नदीहरूलाई टापहुरूमा म प रणत गनछु र
िसमसारहरू सखु् खा हुनछेन ् । 16 अन् धाहरूले निचनकेा बाटो ारा म ितनीहरूले ल्याउनछुे । ितनीहरूलाई थाहा नभएका
बाटोहरूमा म ितनीहरूलाई डोर् याउनछुे । ितनीहरूका साम ुअन्धकारलाई म उज्यालोमा बद्लनछुे र बाङ्गो टङ्गो ठाउँहरूलाई
सोझो बनाउनछुे । यी कुराहरू म गनछु र म ितनीहरूलाई त्यग् नछैेन । 17 ितनीहरूलाई फकार्इनछे, ितनीहरूलाई पणुर् रूपमा
लाजमा पा रनछे, जसले कँुिदएको आकृितहरूमा भरोसा गछर्न,् जसले धातकुा आकृितहरूलाई भन्छन,् “तपाईंहरू हा ा
ईश् वरहरू हुनहुुन्छ” । 18 ए बिहरा हो, सनु । अिन अन्धाहरूले हरे, तािक ितमीहरूले दखे् न सक । 19 मरेो सवेकबाहके को
अन्धा छ? वा मलैे पठाएको मरेो दतूबहके को बिहरो छ? मरेो करारको साझदेारजस्तो बिहरो वा परम भकुो सवेकजस्तो
अन्धा को छ? 20 तैंले धरैे थोक दखे्छस,् तर बझु्दनैस ्। कानहरू खलु् ला छन,् तर कसलैे सनु्दनै । 21आफ् नो न्यायको शसंा
गनर् र आफ् नो ावस्थालाई मिहिमत पानर् परम भु खसुी हुनहुुन्छ । 22 तर ियनीहरू ठिगएका र ल ु टएका मािनसहरू हुन ् ।
ितनीहरू सबै खल्डाहरूमा जािकएका, कैदहरूमा रा खएका छन ् । ितनीहरू कसलैे उ ार नगन लटूका माल भएका छन ् र
कसलैे यसो भन् दनै, “ितनीहरूलाई िफतार् ल् याओ ।” 23 ितमीहरूमध्ये कसले यो सनु् नछे? भिवष्यमा कसले सनु् नछे र ध्यान
िदनछे? 24 याकूबलाई कसले लटेुराको हातमा र इ ाएललाई लटुाहाको हातमा समु्प्यो? के परम भलुे नै होइन, जसको
िवरु मा हामीले पाप गरेका छौं, जसको बाटोमा िहडं्न ितनीहरू इन्कार गरे र जसको ावस्था पालन गनर् ितनीहरूले इन्कार
गरे? 25 यसकारण उहाँले ितनीहरूमािथ आफ् नो डरलग्दो ोध र य ु को िहसंा खन्याउनभुयो, त् यसको ज्वालाले ितनीहरूलाई
घरे् यो, तापिन ितनीहरूले बझुनेन ्। त् यसले ितनीहरूलाई भस्म पार् यो, तर ितनीहरूले त् यसलाई मनमा लएनन ्।

43
1 तर अब ए याकूब तलँाई सषृ् ट गन ुर्हुन,े अिन ए इ ाएल, तलँाई बनाउनहुुने परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः “नडरा,

िकनिक मलैे तलँाई उ ार गरेको छु । तरेो नाउँ काढरे मलैे तलँाई बोलाएको छु, त ँ मरैे होस ्। 2 त ँ पानीबाट भएर जाँदा, म तसँगँ
हुनछुे । अिन नदीहरूबाट भएर जाँदा ितनीहरूले तलँाई डुबाउनछैेनन ्। त ँ आगोबाट भएर िहडं्दा त ँ जल्नछैेनस ्र ज्वालाहरूले
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तलँाई भस्म पानछैनन ् । 3 िकनिक म परम भु तरेो परमशे् वर, इ ाएलको परमपिव तरेो उ ारक हु ँ । मलैे िम दशेलाई तरेो
मलू्यको रूपमा िदएको छु, कूश र सबेालाई तरेो बद्लामा िदएको छु । 4 त ँ मरेो द ृ ष् टमा मलू्यवान र िवशषे भएको हुनाल,े म
तलँाई मे गछुर् । यसकारण तरेो स ामा म मािनसहरूलाई र जीवनको स ामा अरू मािनसहरूलाई तरेो िदने छु । 5नडरा, िकनभने
म तसँगँ छु । तरेा सन्तानलाई म पवुर्बाट ल्याउनछुे र तलँाई प श् चमबाट जम् मा पानछु । 6 म उ रलाई, 'ितनीहरूलाई समु् पीद,े'
र दिक्षणलाई, 'कुनलैाई पिन नरोक्,' भन् नछुे। मरेा छोराहरूलाई टाढाबाट र मरेी छोरीहरूलाई पथृ्वीको सदुरू क्षे हरूबाट ल् याओ
। 7 मरेो नाउँ ारा बोलाइएका सबलैाई, जसलाई मलैे मरेो मिहमाको िन म्त स ृ ष् ट गरेको छु, जसलाई मलैे आकार िदएँ, हो,
जसलाई मलैे बनाएँ । 8 आफूसगँ आखँा भएर पिन अन्धा मािनसहरू, र आफूसगँ कान भएर पिन बिहराहरूलाई बिहर ल् याओ
। 9 सबै जाितहरू एकसाथ भलेा हुन्छन ्र मािनसहरू जम् मा हुन्छन ्। ितनीहरूमध्ये कसले यो घोषणा गनर् सक्थ्यो र हामीलाई
पिहलकेो कुराहरू बताउन सक्थ्यो? ितनीहरूलाई ठक सािबत गनर् आ-आफ्ना गवाही ल्याऊन,् ितनीहरूले सनुनू ्र 'यो सत्य
हो' भनी पु ष् ट गरून ।् 10 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौ र मलैे चनुकेो मरेो सवेक हौ, तािक ितमीहरूले
मलाई िचन र ममा िवश् वास गर र म उही हु ँ भनी बझु । मभन् दा पिहले त्यहाँ कुनै ईश् वर बनकेो िथएन, र न मपिछ कुनै ईश् वर
हुनछे । 11 म, म परम भु हु,ँ र मबाहके कुनै उ ारक छैन । 12 मलैे घोषणा गरेको छु, बचाएको छु र बताएको छु, ितमीहरूका
माझमा अरू कुनै ईश् वर छैन । ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौ । म परमशे् वर हु,ँ” परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 13आजको िदनदे ख
म उही हु ँ र कसलैे पिन मरेो हातबाट कसलैाई छु ाउनछैेन । म काम गछुर् र कसले त्यो फकार्उन सक्छ र?” 14 परम भ,ु
ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूका िन म् त म बिेबलोनमा पठाउँछु र ितनीहरू सबलैाई
भगौडाहरूका रूपमा तल लानछुे, यसरी बिेबलोनीहरूका आनन्दको गीतलाई िवलापको सोरमा बदली गनछु । 15 म परम भ,ु
तरेो परमपिव , इ ाएलको स ृ ष् टकतार्, तरेो राजा हु ँ ।” 16  परम भु यसो भन् नहुुन्छ, (जसले समु मा बाटो र श शाली
पानीमा गोरेटो खोल्नभुयो, 17 जसले रथ र घोडा र फौज र श शाली सनेालाई डोर् याउनभुयो । ितनीहरू एकसाथ ढले ।
ितनीहरू फे र किहल्यै उठ्नछैेनन ्। ब लरहकेा ब ी िनभाएझैं ती िनभाइन्छन ्।) 18 “यी पिहलकेा कुराहरूका बारेमा िवचार
नगर, न त धरैे पिहलकेा कुराहरूका बारेमा िवचार गर । 19 हरे, मलैे एउटा नयाँ कुरा गनर् लागकेो छु । अब यो परुा हुन सरुु
हुन्छ । के ितमीहरूले यो बझु्दनैौ? मरुभिूममा म एउटा बाटो र उजाड-स्थानमा पानीका खोलाहरू बानउनछुे । 20 खतेबारीका
जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र सतुमु ुर्गर्हरूले मरेो आदर गनछन,् िकनभने मरेा चिुनएका मािनसहरूलाई िपउनको िन म्त म
उजाड-स्थानमा पानी र मरुभिुममा नदीहरू िदन् छु, 21 यी मािनसहरू जसलाई मलैे आफ् नो िन म्त बनाएँ, तािक ितनीहरूले मरेा
शसंाहरूको वणर्न गरून ्। 22 तर ए याकूब, तैंले मलाई पकुारको छैनस ्। ए इ ाएल, त ँ मसगँ थिकत भएको छस ्। 23 तैंले

तरेो भडेाहरूमध्ये कुनलैाई पिन होमब लको रूपमा मकहाँ ल्याको छैनस ्न तरेा ब लदानहरूले मरेो आदर गरेको छस ्। मलैे
तमँािथ अन् न ब लहरूको भार थोपारेको छैन न धपूहरूको माग गरेर तलँाई थिकत बनाएको छु । 24 तैंले मलाई पसैा हालरे
सगु न्धत बोझो िकनकेो छैनस,् न तरेो ब लदानहरूको बोसो ममािथ खन्याएको छस ्। तर तैंले मलाई आफ् ना पापहरूले भार
थोपरेको छस,् तैंले मलाई आफ् ना दषु् ट कामहरू थिकत बनाएको छस ्। 25 हो, म, म उही हु ँ जसले तरेा अपराधहरूलाई मरेो
आफ् नै िन म् त मे टिदनछुे । अिन तरेा पापहरूलाई म फे र कदािप आफ् नो मनमा राख् नछैेन ँ । 26 जे भएको िथयो मरेो िन म्त
याद गर । हामी एकसाथ बहस गरौं । तरेो म ु ा पसे गर,् तािक त ँ िनद ष सािबत हुन सक् छस ् । 27 तरेो पिहलो बबुाले पाप
गर् यो, अिन तरेा अगवुाहरूले मरेो िवरु अपराद गरेका छन ्। 28 यसकारण म पिव अिधकारीहरूलाई अशु तलु्याउनछुे ।
म याकूबलाई पणुर् िवनाशको िन म्त र इ ाएललाई अपमानपणुर् िनन् दाको िन म्त समु्पनछुे ।”

44
1 ए मरेो सवेक, याकूब, ए इ ाएल जसलाई मलैे चनुकेो छु, अब सनु:् 2 परम भु जसले तलँाई गभर्मा बनाउनभुयो र

आकार िदनभुयो, अिन जसले तलँाई सहायता गन ुर्हुनछेः उहाँले यसको भन् नहुुन्छ, “ए याकूब, मरेो सवेक, नडरा । अिन ए
यशरूून, जसलाई मलैे चनुकेो छु । 3 िकन सकेुको जिमनमािथ म पानी खन्याउनछुे र सखु्खा जिमनमािथ खोलाहरू बगाउनछुे
। तरेो सन्तानमािथ मरेो आत्मा र तरेा छोराछोरीमािथ मरेो आिशष ्म खन्याउनछुे । 4 ितनीहरू घाँसहरू माझमा पानीको नदीको
िकनारको लहरे-िपपलहरू झैं उ नछेन ।् 5कसलैे भन् नछे, “म परम भकुो हु,ँ'अिन अक ले याकूबको नाउँ लनछे, र अक ले
आफ्नो हातमा 'म परम भकुो हु,ँ' भनी लखे् नछे र आफैलाई इ ाएलको नाउँ िदनछे ।” 6 इ ाएलका राजा, त्यसको उ ारक,
सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “म नै पिहलो हु ँ र म नै अ न्तम हु ँ । र मबाहके अरू कुनै परमशे् वर छैन । 7 मजस्तो
को छ? आफ् ना ाचीन मािनसहरूलाई मलैे स्थािपत गरेदे ख भएका घटनाहरू त्यसले मलाई घोषणा गरोस ्र त् यो वणर्न गरोस,्
अिन ितनीहरूले हुन आउने घटनाहरूका बारेमा घोषणा गरून ्। 8 नडरा अथार्त ्भयिभत हो । के मलैे धरैे पिहले नै यो तलँाई
घोषणा गरेको र सचुना िदएको होइन र? ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौः “के मबाहके अरू कुनै परमशे् वर छ र? त् यहाँ अरू कुनै
च ान छैन । म यस्ता कुनलैाई िच न्दन ँ ।” 9 मतू हरू बनाउने सबै जना केही पिन होइनन ्। ितनीहरू शन् न हुने थोकहरू व् यथर्
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हुन ्। ितनीहरूका गवाहीहरूले कुनै कुरा पिन दखे् न वा जान् न सक्दनैन ् र ितनीहरू लजमा पा रनछेन ् । 10 कसले दवेतालाई
आकार िदन् छ वा ाथर्को मतू खोप्छ? 11 हरे, त्यसका सबै सहकम लाजमा पा रनछेन ्। कारीगरहरू मािनसहरू मा हुन ्
। ितनीहरूले एकसाथ आफ्ना अडान लऊेन ् । ितनीहरू तिसर्नछेन ् र लज ज् जत हुनछेन ् । 12 सनुारले आफ् ना औजारहरूले
भङु् ोमा काम गरेर त् यो बनाउछँ । उसले त् यसलाई घनले आकार िदन्छ र आफ् नो ब लयो पाखरुाले त् यसको काम गछर् । ऊ
भोकाउँछ र उसको बल घट्छ । उसले पानी िपउँदनै र मछुार् पछर् । 13 िसकम ले काठलाई धागोले नाप्छ र कलमले त् यसमा
िचन्ह लगाउँछ । उसले आफ् ना औजारहरूले त् यसलाई आकार िदन्छ र कम् पासले त् यसमा िचनो लगाउछँ । उसले त् यसलाई
आकषर्क मािनसजस् तै मािनसको आकारमा बनाउछँ, तािक त् यो घरमा नै रहोस ्। 14 उसले दवेदारु काट्छ, वा सल्लाको रूख
वा फलाँटको रूख छान्छ । उसले आफ्नो िन म्त वनका रूखहरू छान् छ । उसले सल्लाको रूख लगाउछँ र पानीले त् यसलाई
बढाउँछ । 15 अिन मािनसले त् यसलाई दाउरा बाल्न र आफूलाई न्यानो पानर् योग गछर् । हो, उसले आगो बाल्छ र रोटी
पकाउँछ । त् यसपिछ उसले त् यसबाट एउटा दउेता बनाउछँ र त् यसमा घोप्टो पछर् । उसले एउटा मतू बनाउछँ र त् यसमा घोप्टो
पछर् । 16 आफूले खाने मास ु पकाउँछ त् यो रूखका केही भागलाई उसले दाउरा बाल् छ । उसले खान्छ र तपृ् त हुन् छ । उसले
आफैलाई न्यानो बनाउछँ र भन्छ, “ओहो, म तातो भएको छु, मलैे आगो दखेकेो छु ।” 17 बाँकी रहकेो काठले उसले एउटा
दउेता अथार्त ् आफ् नो खोपकेो मतू बनाउछँ । त् यसमा ऊ घोप्टो पछर् र त् यसको आदर गछर्, र यसो भन् दै त् यसमा ाथर्ना
चढाउँछ, “मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो ईश् वर हुनहुुन्छ ।” 18 ितनीहरूले जान्दनैन,् न ितनीहरूले बझु्छन,् िकनिक
ितनीहरूका आखँा अन्धा छन ्र दखे् न सक्दनैन,् अिन ितनीहरूका हृदयहरूले बझु् न नै सक्दनैन ्। 19 कसलैे िवचार गदन, न
ितनीहरूले बझु्छन ् र भन्छन,् “मलैे रूखका केही भाग दाउरा बालें । हो, त् यसको भङु् ोमा मलैे रोटी पिन पकाएको छु ।
त् यसको भङु् ोमा मलैे मासकुो सकुुटी पिन बनाएको र खाएको छु । अब के मलैे त् यो रूखबाट बचकेो अरू भागबाट पजुा गनर्
िघन लाग् ने कुरा बनाउन ूर? के म काठको टु ामा घोप्टो पन ूर् र?” 20 यो त उसले खरानी खाएको जस्तो भयो । उसको छलमा
परेको हृदयले उसलाई बहकाउछँ । उसले आफैलाई बचाउन सक्दनै, न उसले यसो भन् छ, “मरेो दािहने हातमा भएको यो कुरा
झटुो दवेता हो ।” 21 ए याकूब र इ ाएल, यी कुराहरूका बारेमा िवचार गर,् िकनिक त ँ मरेो सवेक होस:् “मलैे तलँाई आकार
िदएको हु ँ । त ँ मरेो सवेक होस:् ए इ ाएल, तलँाई िबिसर्इने छैन । 22 तरेा िव ोहका कामहरूलाई एउटा बाक् लो बादललाई झैं
र तरेा पापहरूलाई एउटा बादललाई झैं मलैे हटाएको छु । मकहाँ फक , िकनिक मलैे तलँाई उ ार गरेको छु । 23 ए आकाश
गाओ, िकनिक परम भलुे नै यसो गन ुर्भएको हो । ए पथृ्वीका गिहराइ हो कराओ । ए पवर्तहरू, वनका सबै रूख हो, गीत गाओ
। िकनिक परम भलुे याकूबलाई उ ार गन ुर्भएको छ र इ ाएलमा आफ् नो मिहमा कट गन ुर्हुनछे । 24 तलँाई गभर्मा आकार
िदनहुुने परम भु तरेा उ ारक यसो भन् नहुुन्छः “म परम भु हु,ँ जसले हरेक कुरा बनाएँ, जसले आकाशलाई एक् लै फैलाएँ,
जसले पथृ्वीलाई एक् लै बनाएँ । 25 हात हरेेर फतफताउनकेा खो ा कुरालाई ाथर् तलु्याउने म नै हु ँ र हात हने कुरा पढ् नलेाई
घणृा गन म नै हु ँ । यस् ता ब ु मान ्हरूका ब ु लाई उल्टाउने र ितनीहरूका सल्लाहलाई मखूर् बनाउने म नै हु ँ । 26 आफ्ना
सवेकका वचनहरू परुा गन र आफ्ना दतूहरूका भिवष्यवाणी परुा गन परम भु म नै हु,ँ जसले यरूशलमेलाई भन्छ, 'त्यसमा
बसोवास ग रनछे,' र यहूदाका नगरहरूका बारेमा भन्छ, 'ितनीहरूलाई फे र िनमार्ण ग रनछे र म ितनका भग् नावशषेहरूलाई
खडा गनछु ।' 27जसले गिहरो समु लाई भन्छ, 'सक्ु र तरेा धारहरूलाई म सकुाउनछुे ।' 28कोरेसलाई यसो भन् नहुुने परम भु
नै हुनहुुन् छ, 'त्यो मरेो गोठालो हो, त्यसले मरेा हरेक इच्छा परुा गनछ । त्यसले यरूशलमेको बारेमा, 'त्यसलाई पनुिनमार्ण
ग रनछे,' र म न्दरको बारेमा, 'यसको जग बसा लयोस'् भनरे आदशे िदनछे ।”
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1 आफ्नो अिभिषक् त कोरेसलाई परम भलुे यसो भन् नहुुन्छ, उसको साम ु रहकेा जाितहरूलाई अधीन गनर्, राजाहरूलाई

िनशस् पानर् र ढोकाहरू खलु् ला रहून ्भनरे उसको साम ु भएका ढोकाहरू खोल्न, उसको दािहने हातलाई म समात्छुः 2 “म तरेो
अिग-अिग जानछुे र पवर्तहरूलाई समतल बनाउनछुे । काँसाका ढोकाहरूलाई म टु ा-टु ा बनाउनछुे र ितनीहरूका फलामे
बारहरूलाई काटेर टु ा बनाउनछुे। 3 अिन अधँ्यारोका भण्डारहरू र टाढा लकुाइएका धनहरू म तलँाई िदनछुे, जसले गदार्
तैंले जान् न सक् छस ्िक म परम भु इ ाएलका परमशे् वर हु ँ जसले तरेो नाउँ काढरे तलँाई बोलाउँछ । 4 मरेो सवेक याकूब र मरेो
चिुनएको इ ाएलको िन म् त, मलैे थोरै आदरको पद तलँाई िदएर तरेो नाउँ काढरे बोलाएको छु, तापिन तैंले मलाई िचन्दनैस ्
। 5 म परम भु हु ँ र त् यहाँ अरू कुनै छैन । मबाहके कोही परमशे् वर छैन । तैंले मलाई निचनकेो भए तापिन म तलँाई य ु को
िन म्त ससु ज् जत पानछु । 6 तािक सयूर् उदाउने ठाउँदे ख, र प श् चमदे ख मानिसहरूले मबाहके कुनै ईश् वर छैन भनी जाननू,्
म परम भु हु ँ र अरू कोही छैन । 7 म नै ज्योित बनाउछुँ र अन्धकारको स ृ ष् ट गछुर् । म शा न्त ल्याउछुँ र िवपि को सजृना
गछुर् । यी सबै कुराहरू गन परम भु म नै हु ँ । 8 ए आकाश, मािथबाट वषार् झार ्! आकाशले धािमर्कताको वषार् गओस ् ।
पथृ्वीले त्यो सोसरे लओेस ्तािक मु क् त उि होस ्र त् योसगँै धािमर्कता उि योस ्। म, परम भलुे नै ती दवुकैो स ृ ष् ट गरेको हो
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। 9 त्यसलाई िधक् कार जसले आफूलाई बनाउनसेगँ बहस गछर्, जो जिमनमा भएका सबै माटोका भाँडाका माझमा अरू कुनै
माटोको भाँडाजस्तै छ ! के माटोले कुमाललेाई यसो भन् छ, 'तैंले के बनाउदँछैस'् वा तैंले बनाएको भाँडोमा ह ा नै छैन ?’
10 िधक् कार त् यसलाई जसले बबुालाई भन्छ, 'तपाईंले के जन् माउनभुयो?' वा आमालाई भन्छ, ‘तपाईंले के जन् म िदनभुयो
?' 11 इ ाएलका स ृ ष् टकतार् परमपिव परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘मरेा छोराछोरीका बारेमा'मलैे के गनछु भनी ितमीहरूले
िकन श् न सोध्छौ? के मरेो हातका कामको बारेमा मलैे के गन ुर्पछर् भनी ितमीहरू िसकाउँछौ?' 12 मलैे नै पथृ्वी बनाएँ,
अिन त् यसमा मािनसको स ृ ष् ट गरें । मरैे हातले आकाशलाई फैलाएँ, र सबै तारालाई दखेा पन आज्ञा मलैे नै िदएँ । 13 मलैे
नै कोरेसलाई धािमर्कतामा उ िेजत पारें र त्यसका सबै मागर्लाई म नै सहज बनाइिदनछुे । त्यसले मरेो सहर िनमार्ण गनछ
। त्यसले मरेा िनवार्िसत मािनसहरूलाई घर जान िदनछे, न कुनै मलू्य वा घसू लनछे,” सवर्श मान ् परम भु भन् नहुुन्छ ।
14 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िम दशेको कमाइ र शबेाका अग् ला कदका मािनसहरूसगँ कूशको ापार तकँहाँ ल्याइनछे ।
ती तरैे हुनछेन ् । साङ्लामा ितनीहरू तरेो पिछ-पिछ आउनछेन ् । ितनीहरू तरेो साम ु घोप्टो पनछन ् र यसो भन् दै तसँगँ िब न्त
गनछन,् 'िनश् चय पिन परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन्छ र उहाँबाहके अरू कोही छैन' ।” 15 हे इ ाएलका परमशे् वर, उ ारक,
साँच् चै तपाईं परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसले आफैलाई लकुाउनहुुन्छ । 16 ितनीहरू सबै एकसाथ ल ज् जत र अपमािनत हुनछेन ्।
मतू बनाउनहेरू अपमानमा िहडं्नछेन ् । 17 तर परम भलुे इ ाएललाई अनन्त उ ारसिहत बचाउनहुुनछे । त ँ फे र किहल्यै
ल ज् जत वा अपमािनत हुनछैेनस ्। 18 आकाशको स ृ ष् ट गन ुर्हुने परम भ,ु पथृ्वीको स ृ ष् ट गन र त् यसलाई बनाउने र त् यसलाई
स्थािपत गन साँचो परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ । उहाँले नै त् यसको स ृ ष् ट गन ुर्भयो, उजाड होइन, तर बसोवास गनर्लाई तयार
पान ुर्भयोः “म नै परम भु हु ँ र त् यहाँ अरू कोही छैन । 19 मलैे गपु् तमा अथार्त ्कुनै लकेुको ठाउँमा बोलकेो छैन । मलैे याकूबका
सन्तानलाई, ‘ ाथर्मा मरेो खोजी गर' भनकेो छैन । म परम भु हु,ँ जसले िवश् वस् ततासाथ बोल्छु । ठक कुराहरूको घोषणा म
गछुर् । 20 आफूलाई भलेा पार र आओ ! जाितहरूका माझबाटका आएका शरणाथ हरू, एकसाथ भलेा होओ ! ितनीहरूसगँ
ज्ञान नै छैन, जसले खोपकेा मिूतर्हरू बोक्छन ् र बचाउन नसक् ने दवेताहरूसगँ ाथर्ना गछर्न ् । 21 निजक आओ र मलाई यो
घोषणा गर, माण ल्याओ ! ितनीहरूले एकसाथ ष न् गरून ्। यसलाई धरैे पिहलदेे ख कसले कट गरेको छ? कसले यो
घोषणा गर् यो? के यो म परम भलुे नै िथएन ँ र?  मबाहके त् यहाँ अरू कुनै परमशे् वर छैन, न्यायी परमशे् वर र उ ारक । मबाहके
कुनै अरू छैन । 22 ए पथृ्वीका अ न् तम छेउका हो, मितर फकर् र बाँच । िकनिक म नै परमशे् वर हु ँ र त् यहाँ अरू कोही छैन ।
23 म आफैं मा शपथ खान्छु, मरेो न्यायी आदशे िदन्छु र यो िफतार् हुनछैेन, 'मरेो साम ु हरेक घुडँा टेक् नछे, हरेक िज ोले स् वकार
गनछ । 24 ितनीहरूले मरेो बारेमा यसो भन् नछेन,् “परम भमुा मा उ ार र श छ ।” उहाँसगँ रसाउनहेरू सबै लाजमा
पनछन ्। 25 परम भमुा नै इ ाएलका सबै सन्तानहरू धम ठह रनछेन ्। ितनीहरूले उहाँमा नै गवर् गनछन ्।
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1 बले झकु्छ, नबेो िनहु रन्छ । ितनीहरूका मिूतर्हरूलाई जनावरहरू र भारी बोक् ने पशहुरूले बोक्छन ्। ितमीहरूले बोक् ने

यी मतू हरू थिकत पशहुरूका िन म्त ग ौँ बारी हुन्छन ्। 2 ितनीहरू एकसाथ झकु्छन ्र घ ुडँा टेक्छन ्। ितनीहरूले मिुतर्हरूलाई
छुटकारा िदन सक्दनैन ् र ितनीहरू आफै कैदमा गएका छन ्। 3 ए याकूबको घराना, मरेो कुरा सनु,् ए इ ाएलका सबै बाँकी
रहकेाहरू, जसलाई मलैे ितमीहरूका जन्म हुनअिगदे ख अथार्त ्गभर्दे ख नै बोकेको छु । 4 ितमीहरूका बढुसेकालमा पिन उही
हु ँ र ितमीहरूका कपाल फुल् ने बलेामा पिन म ितमीहरूलाई बोक् नछुे । मलैे तलँाई बनाएँ र म नै तलँाई बोक् नछुे । म तलँाई
बोक् नछुे र म तलँाई छुटकारा िदनछुे । 5 मलाई कोसगँ तलुना गनछर्स?् म कोजस्तो छु जस्तो लाग्छ तािक हामीलाई तलुना गनर्
सिकयोस?् 6 मािनहरूले झोलाबाट सनु खन्याउछँन ्र चाँदीलाई तराजमुा जोख् नछेन ्। ितनीहरूले सनुारलाई ज्याला लन्छन ्
र त् यसबाट उसले एउटा दवेता बनाउछँ । ितनीहरू त् यसको साम ु घोप्टो पछर्न ्र त् यसको पजुा गछर्न ्। 7 ितनीहरूले त् यसलाई
आफ् नो काँधमा राख्छन ्र त् यो बोक्छन ्। ितनीहरूले त् यसलाई एक ठाउँमा राख्छन ्र त् यो त् यहाँ खडा हुन् छ र त् यो हलचल गदन
। ितनीहरू त् यससगँ पकुारा गछर्न,् तर त् यसले जवाफ िदन सक्दनै न कुनै व् य क् तको कष् टबाट उसलाई छुटकारा िदन नै सक्छ
। 8 ए िव ोहीहरू, यी कुराहरूका बारेमा िवचार गर । ितनलाई कदािप बवेास्त नगर । 9 पिहलकेा कुराहरू अथार्त ् िवगतका
समयहरूका बारेमा िवचार गर, िकनिक म परमशे् वर हु ँ र त् यहाँ अरू कोही छैन । म परमशे् वर हु ँ र मजस्तो अरू कोही छैन ।
10सरुुदे ख नै म अन्तको बारेमा, अिन अझसम् म नघटेको कुराका बारेमा पिहलदेे ख नै म भन् न सक् छु । म भन्छु, “मरेो योजना
परुा हुनछे र मलाई जस् तो इच्छा लाग् छ त् यस् तै म गनछु ।” 11 िशकारी चरालाई म पवुर्बाट बोलाउँछु, मलैे रोजकेो मािनसलाई
म टाढा दशेबाट बोलाउँछु । हो, मलैे बोलकेो छु । मलैे यसलाई परुा पिन गनछुर् । मलैे उ ेश्य राखकेो छु, म त् यो परुा गनछु ।
12 ए हठी मािनसहरू, मरेो कुरा सनु, जो ठक कुरा गनर्बाट टाढै बस् छौ । 13 म आफ् नो धािमर्कता निजक ल्याउदँछुै । त् यो
टाढा छैन, र मरेो उ ारले पखर्दंनै । अिन िसयोनलाई मरेो उ ार र इ ाएललाई मरेो सनु् दरता म िदनछुे ।
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1 ए बिेबलोनकी कन्ये छोरी, तल आइज र धलूोमा बस ्। ए कल्दीकी छोरी िसहंासनिवना नै जिमनमा बस ्। तलँाई कदािप

सकुुमार र कोमल भिननछैेन । 2 जाँतो ल र पीठो िपधं ् । तरेो घमु्टो हटा, तरेो लामो वस् उतार, तरेा गोडाहरू नाङ्गो पार,्
खोलाहरू तर ।् 3 तरेो नाङ्गोन दे खनछे, हो, तरेो लाज दे खनछे । म बद्ला लनछुे र एक जना मािनसलाई पिन छोड्नछैेन ।
4 सवर्श मान ्परम भु हा ा उ ारक, इ ाएलको परमपिव उहाँको नाउँ हो । 5 कल्दीकी छोरी, शान् त बस ्र अधँ्यारोमा जा
। िकनिक तलँाई कदािप राज्यहरूको रानी भिननछैेन । 6 म आफ् ना मािनसहरूिसत रसाएको िथएँ । मलैे मरेो उ रािधकारलाई
अशु तलु्याएँ र ितनीहरूलाई तरेो हातमा समु् पें, तर तैंले ितनीहरूलाई कुनै दया दखेाइनस ्। व ृ मािनसहरूमािथ तैंले धरैे ग ौं
जवुा बोकाइस ्। 7 तैंले भिनस,् “म सदासवर्दा भतु् वशाली रानी भएर राज् य गनछु ।” यी कुराहरूलाई तैंले मनमा रा खनस,्
न ती के हुनछेन ्भनी तैंले िवचार ग रस ्। 8 त्यसलैे अब यो कुरा सनु, ितमीहरू जो िवलािसता रुचाउछँौ र िन ष्फि बस्छौ ।
ितमीहरू जसले आफ्नो मनमा भन्छौ, “म अ स्तत्वमा छु, र मजस्तो त् यहाँ अरू कोही छैन । म किहल्यै िवधवाझैं बस् नछैेन, न
छोराछोरी नाश भएको अनभुव म किहल्यै गनछु ।” 9 तर यी दईु कुराहरू एकै िदनमा एकै िछनमा तलँाई हुनछेनः् छोराछोरीको
नाश र िवधवापन । तसँगँ मन् तन् , टुनामनुा र जन्तरहरू भए पिन ती तमँािथ परुा श क् कका साथ आउनछेन ् । 10 तैंले
आफ् ना दषु् टतामा भरोसा ग रस ् । तैंले भनकेो छस,् “मलाई कसलैे दखे्दनै ।” तरेो ब ु र तरेो ज्ञानले तलँाई बहकायो तर
तैंले आफ् नो मनमा भन्छस,् “म अ स्तत्वमा छु, त् यहाँ मजस् तो अरू कोही छैन ।” 11 तमँािथ िवपि आइपनछ । आफ् नो
मन् तन् ले तैंले त् यो धपाउन सक् नछैेनस ्। तमँािथ िवनाश आउनछे । तैंले त् यसलाई तकार्उन सक् नछैेनस ्। तैंले थाहा पाउनअुिग
नै िवपि ले तलँाई अचानक हार गनछ । 12 आफ् नो तन् मन् र आफ् ना धरैे टुनामनुामा िनरन् तर लाग,् जसलाई तैंले आफ् नो
बाल्यकालदे ख नै िवश् वस् ततासाथ उच् चारण गरेको छस ् । सायद त ँ सफल हुनछेस,् सायद तैंले िवपि लाई भगाउनछेस ् ।
13 तरेा धरैे सल्लाहरूदे ख त ँ थाकेको छस ् । ती मािनसहरू खडा होऊन ् र तलँाई बचाऊन—् ितनीहरू जसले आकाशको
मानिच बनाउछँन,् र ताराहरू हछेर्न,् जसले औंसीको घोषणा गछर्न—् तलँाई जे हुनछे सोबाट ितनीहरूले नै तलँाई बचाऊन ्।
14 हरे, ती परालको झ् यासझैं हुनछेन ्। आगोले ितनलाई जलाउनछे । ज् वालाको हातबाट ितनीहरूले आफूलाई बचाउनछैेनन ्
। ितनीहरूलाई न्यानो पनर् कुनै भङु् ो छैन र ितनीहरूले आगो ताप् नलाई आगो छैन ! 15 तरेो िन म्त ितनीहरू यस्तै भएका छन ्
— जससगँ तैंले काम गरेको छस,् अिन ितनीहरूसगँ तैंले आफ् नो जवानी ख िकनबचे गरेको छस,् ितनीहरू हरेक आ-आफ्नै
िनदशनमा भौंता रए । तलँाई छुटकारा िदने सक् ने त् यहाँ कोही छैन ।”
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1 ए याकूबको घराना, यो कुरा सनु जसलाई इ ाएलको नाउलँे बोलाइन्छ र यहूदाको वीयर्बाट आएको छ । ितमीहरू

जसले परम भकुो नाउमँा शपथ खान्छौ र इ ाएलको परमशे् वरलाई पकुाछ , तर साँचो रूपले गदनौ न धािमर्क त रकाले गछ
। 2 िकनिक ितनीहरूले आफूलाई पिव सहरका मािनसहरू भन्छन ् र इ ाएलको परमशे् वरमा भरोसा गछर्न ् । सवर्श मान ्
परम भु उहाँको नाउँ हो । 3 “मलैे धरैे पिहलदेे ख नै घोषणा गरेको छु । ितनीहरू मरेो मखुबाट िनस्के र मलैे नै ितनीहरूलाई
कट गरें । तब मलैे अचानक ती गरें र ती हुन आए । 4 िकनभने ितमीहरू हठी भएको म जान्दथें, ितमीहरूका गदर्नका मांशपशेी

फलामजस्तै कडा िथयो, अिन ितमीहरूका िनधार काँसाजस्तै िथयो, 5 यसकारण मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई पिहले नै बताएँ
। ती हुनअुिग नै मलै े ितमीहरूलाई जानकारी िदएँ, त्यसलैे ितमीहरूले यसो भन् न सक् नछैेनौ, 'मरेो मतू ले त् यो गरेको छ,' वा
'मरेो खोपकेो आकृित र मरेो धातबुाट बनाइएको आकृितले यी कुराहरू ठहराए ।’ 6 ितमीहरूले यी कुराहरूका बारेमा सनु्यौ ।
यी सबै माणलाई हरे । अिन के मलैे जे भनें सो सत् य हो भनी ितमीहरू स्वीकार गनछैनौ? अबदे ख, ितमीहरूले नजानकेा
नयाँ कुराहरू, लकुाइएका थोकहरू म ितमीहरूलाई दखेाउदँछुै । 7 अिहले र पिहलदेे ख होइन, ितनीहरू अ स्तत्वमा आउँछन ्
र आजभन्दा पिहले ितनीहरूका बारेमा ितमीहरूले सनुकेा छैनौ, त्यसलैे ितमीहरूले यसो भन् न सक् दनैौ, 'हो, ितनीहरूका बारेमा
मलाई थाहा िथयो ।' 8 ितमीहरूले किहल्यै सनुनेौ । ितमीहरूले जाननेौ । यी कुराहरू ितमीहरूका कानमा यसअिघ भिनएको
िथएन । िकनिक ितमीहरू धरैे छली भएका छौ र जन्मदैे ख ितमीहरू िव ोही भएका छौ भनी मलाई थाहा िथयो । 9 मरैे
नाउकँो िन म् त म आफ् नो ोधलाई िढला गनछु, मरेो इज् जतको िन म्त म ितमीहरूलाई नाश गनर् रोक् नछुे । 10 हरे, ितमीहरूलाई
मलैे श ु पारें, तर चाँदीलाई झैं होइन । ितमीहरूलाई मलैे दःुखकष् टको भ ीमा श ु पारेको छु । 11 मरैे िन म् त, मरैे िन म् त म
काम गनछु । िकनिक मरेो नाउलँाई म कसरी अपिव हुन िदन सक्छु र? म आफ् नो मिहमा अरू कसलैाई िदनछैेन । 12 ए
याकूब, मरेो कुरा सनु,् ए इ ाएल जसलाई मलैे बोलाएँ: म उही हु ँ । म पिहलो हु ँ र म अ न्तम पिन हु ँ । 13 हो, मरेो हातले
पथृ्वीको जग बसाल्यो र मरेो दािहने हातले आकाश िफंजायो । जब म ितनीहरूलाई बोलाउँछु, तब ितनीहरू एकसाथ खडा
हुन् छन ्। 14 ितमीहरू सबलैे आफूलाई भलेा पार र सनु ! ितमीहरूका माझमा कसले यी कुराहरू घोषणा गरेको छ? परम भकुो
िम ले बिेबलोनिवरु उहाँको उ ेश्य परुा गन छ । कल्दीहरूका िवरु मा उसले परम भकुो इच्छा परुा गनछन ्। 15 म, मलैे
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बोलकेो छु, हो, मलैे त्यसलाई बोलाएको छु, मलैे त्यसलाई ल्याएको छु र त्यो सफल हुनछे । 16 मरेो निजक आओ र यो
कुरा सनुः “सरुुदे ख नै मलै े गपु् तमा बोलकेो छैन । जब यो हुन्छ, तब म त्यहाँ हुन्छु ।” अिहले परम भु परमशे् वरले मलाई र
उहाँको आत्मालाई पठाउनभुएको छ । 17 परम भ,ु ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव यसो भन् नहुुन्छ, “म परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले कसरी सफल हुने भनी िसकाउँछ, जसले ितमीहरू जानपुन बाटोमा डोर् याउछँ । 18 ितमीहरूले
मरेा आज्ञाहरू मा पालन गरेका भए । ितमीहरूका शा न्त र सम ृ नदीझैं बग् ने िथयो र ितमीहरूका उ ार समु को छालझैं
हुनिेथयो । 19 ितमीहरूका सन्तानहरू बालवुाझैं असखं्या हुने िथए र ितमीहरूका गभर्बाट जन् मकेा छोराछोरीका बलवुाका
कणझैं अनिग न्त हुने िथए । ितनीहरूका नाउँ मरेो सामबुाट का टने वा मे टने िथएन । 20 बिेबलोनबाट बािहर आओ !
कल्दीहरूबाट भाग ! गञु् जयमान ्आवाजसगँै यो घोषणा गर ! यसलाई कट गर, यसलाई पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म जान
दओे । यसो भन, 'परम भलुे आफ्नो सवेक याकूबलाई उ ार गन ुर्भएको छ ।' 21 उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा डोर् याउनहुुदँा
ितनीहरूलाइ ितखार् लागने । उहाँले ितनीहरूको िन म्त च ानबाट पानी बगाउनभुयो । उहाँले च ानलाई िचरा पान ुर्भयो र पानी
बािहर बगरे आयो । 22 त् यहाँ दषु् टहरूलाई शा न्त हुदँनै,’ परम भु भन् नहुुन्छ ।”
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1 ए समु िकनारमा बस् नहेरू हो, मरेो कुरा सनु ! ए टाढाका मािनसहरू हो, मरेो कुरामा ध्यान दओे । मरेो आमाले मलाई

ससंारमा ल्याउनहुुदँा नै परम भलुे मलाई मरेो नाउँ काढरे बोलाउनभुएको छ । 2 उहाँले मरेो मखुलाई धा रलो तरवारजस्तो
बनाउनभुएको छ । उहाँले मलाई आफ् नो हातको छायामा लकुाउनभुएको छ । उहाँले मलाई टल्काएको काँड बनाउनभुएको
छ । उहाँले मलाई आफ् नो ठो ोमा लकुाउनभुएको छ । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए इ ाएल, त ँ मरेो सवेक होस,् जस ारा म
आफ् नो मिहमा दखेाउछुँ ।” 4 तर मलैे जवाफ िदएँ, “मलैे ाथर्मा प र म गरेको छु, मलैे बकेाममा मरेो श खचर् गरेको छु
भनी सोचें, तापिन मरेो न्याय परम भिुसत नै छ र मरेो इनाम मरेो परमशे् वरसगँ छ ।” 5 अब परम भु बोल् नभुएको छ—उहाँ नै
हुनहुुन् छ जसले उहाँको सवेक हुन, याकूबलाई उहाँमा पनुस्थार्पन गनर् मलाई जन्मदैे ख बनाउनभुयो, तािक इ ाएललाई उहाँमा
जम् मा गनर् सिकयोस,् िकनिक परम भकुो द ृ ष् टमा मरेो इज् जत भएको छ र मरेो परमशे् वर नै मरेो बल हुनभुएको छ— 6अिन उहाँ
भन् नहुुन्छ, “याकूबको कुललाई पनुःस्थािपत गनर् र इ ाएलका बचकेाहरूलाई पनुस्थार्पन गनर् मरेो सवेक हुन ु तरेो िन म् त अित
सानो कुरा हो । म तलँाई अरू जाितहरूका िन म्त ज्योित बनाउनछुे, तािक पथृ्वीको अ न् तम छेउसम् म त ँनै मरेो उ ार हुन सक् छस ्
।” 7 जाितहरूले तचु् छ ठानकेा, घणृा गरेका र शासकहरूका सवेकलाई इ ाएलको उ ारक, ितनीहरूका परमपिव परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, “िवश् वासयोग्य परम भ,ु इ ाएलका परमपिव ले तलँाई चनु् नभुएको हुनाले राजाहरूले तलँाई दखे् नछेन ्र खडा
हुनछेन,् अिन राजकुमारहरूले तलँाई दखे् नछेन ् र घोप्टो पनछन ् ।” 8 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे आफ् नो कृपा दखेाउन
िन श् चत गरेको समयमा म तलँाई जवाफ िदनछुे, अिन उ ारको िदनमा म तलँाई सहायता गनछु । म तरेो सरुक्षा गनछु र दशेको
पनुःिनमार्ण गनर् र उजाड जिमनमा फे र बस् ती बसाल् न तलँाई मािनसहरूका करारको रूपमा िदनछुे । 9 तैंले कैदीहरूलाई, 'बािहर
आओ,' अधँ्यारो कालकोठरीमा हुनहेरूलाई, 'आफूलाई दखेाओ' भन् नछेस ् । ितनीहरू सडकहरूको छेउितर चनछन ् र सबै
उजाड पाखाहरू ितनीहरूका खकर् हुनछे । 10 ितनीहरू ितकार्उने वा भोकाउने छैनन ्। न तापले न घामले ितनीहरूलाई पोल् नछे,
िकनिक जसले ितनीहरूलाई दया गन ुर्हुन् छ, उहाँले ितनीहरूलाई डोर् याउनहुुनछे । उहाँले ितनीहरूलाई पानीको महुानहरूितर
लानहुुनछे । 11 तब आफ् ना सबै पवर्तलाई सडक र मरेा मलु बाटोहरूलाई समतल बनाउने छु ।” 12 हरे, ियनीहरू टाढाबाट,
कोही उ र र प श् चमबाट आउनछेन ् । अिन अरूचािहं आश् वासनको दशेबाट आउनछेन ् । 13 ए आकाश गाओ र ए पथृ्वी
आन न्द होओ । ए पवर्तहरू, गीत गाओ ! िकनिक परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ र उहाँका क मा
परेकाहरूलाई दया गन ुर्हुनछे । 14 तर िसयोनले भन्यो, “परम भलुे मलाई त्यग् नभुएको छ, र परम भलुे मलाई िबसर्नभुएको
छ ।” 15 “के स् ीले आफ् नो दधू खवुाइरहकेो बालकलाई िबसर्न सक्छे, अिन ितनले जन्माएकी बलकलाई दया दखेाउिँदनन ्
र? हो, ितनीहरूले िबसर्न सक्छन,् तर तलँाई म िबसर्नछैेन । 16 हरे, मलैे तरेो नाउँ आफ् नो हत्केलामा खोपकेो छु । तरेा
पखार्लहरू िनरन्तर मरेो साम ु छन ्। 17 तरेा छोराछोरी फकर् न हता रंदछैन,् जबिक ितमीहरूलाई िवनाश पानहरू टाढा जाँदछैन ्
। 18 व रप र हरे र दखे,् ितनीहरू भलेा हुदँछैन ्र तकँहाँ आउँदछैन ्। जस्तो म जीिवत छु— यो परम भकुो घोषणा हो— तैंले
ितनीहरूलाई गहनाझैं लगाउनछेस ्र तैंले ितनीहरूलाई दलुहीले झैं लगाउनछेस ्। 19 त ँ उजाड र िनजर्न, भग् नावशषेको दशे भए
पिन अब बािसन्दाहरूका िन म्त त ँ अित सानो हुनछेस ् र तलँाई नाश पानहरू टाढा हुनछेन ् । 20 शोकको अविधमा जन् मकेा
छोराछोरीले तैंले सनु् ने गरी भन् नछेन,् 'यो ठाउँ हा ा िन म्त साँगरुो हुन्छ, ठाउँ तयार पार, तािक हामी बस् न सकौं ।' 21 तब तैंले
आफैलाई सोध् नछेस,् ' मरेो िन म्त यी छोराछोरी कसले जन्माएको हो ? म शोकमा र बाँझी, िनवार्िसत र त् यािगएकी िथएँ । यी
छोराछोरीलाई कसले हुकार्यो? हरे, मलाई एक् लै छोिडएको िथयो । ियनीहरू कहाँबाट आए ?’ ” 22 परम भु परमशे् वरले यसो
भन् नहुुन्छ, “हरे,् जाितहरूितर म आफ् नो हात उठाउनछुे । मािनसहरूितर म आफ् नो सकेंतको झन्डा उठाउनछुे । ितनीहरूले
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तरेा छोराहरूलाई आफ् ना हातमा र तरेी छोरीहरूलाई आफ् ना काँधमा बोकेर ल्याउनछेन ् । 23 राजहरू तरेा धमर्-बबुाहरू र
रानीहरू तरेा धाइ-आमाहरू हुनछेन ्। ितनीहरूले आफ् ना महुार भइँुमा घोप्टो पारेर तलँाई दण्डवत गनछन ्र तरेा ख ु ाका धलूो
चाट्नछेन ्। अिन म परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। मरेो आशा गनहरू ल ज् जत हुनछैेनन ्।” 24 के यो ाहरूबाट लटूको माल
लन सिकन्छ, वा ू रबाट कैदीहरूलाई छु ाउन सिकन्छ? 25 तर परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हो, यो ाहरूबाट कैदीहरूलाई

खोिसनछे र लटूका मालहरू छु ाइनछे । िकनिक तरेो िवरोधीलाई म िवरोध गनछु र तरेा छोराछोरीलाई बचाउनछुे । 26 तरेा
अत्याचारीहरूलाई ितनीहरूका आफ्नै मास ु खवुाउनछुे । अिन ितनीहरू आफ् नै रगले दाखम ले झैं मात् नछेन ्। तब म परम भ,ु
तरेो म ु क् तदाता र तरेा उ ारक, याकूबको श शाली परमशे् वर हु ँ भनी सारा मानवजाितले जान् नछेन ्।”

50
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे तरेी आमालाई िदएको त्यागप को माणप कहाँ छ? मरेो कुनचािहं ऋणीकहाँ मलै े

तलँाई बचेें? हरे, ितमीहरूका पापहरूका कारणले ितमीहरूलाई बिेचयो र ितमीहरूका िव ोहको कारणले ितमीहरूका आमालाई
टाढा पठाइयो । 2 म आउँदा त्यहाँ िकन कोही पिन िथएन? मलैे बोलाउँदा िकन कसलैे पिन जवाफ िदएन? के मोल ितरेर
छु ाउन मरेो हात धरैे छोटो भएको िथयो र? के ितमीहरूलाई छु ाउन ममा कुनै श िथएन र? हरे, मरेो हप् कीले म
समु लाई सकुाउँछु । म नदीलाई सखु्खा बनाउछुँ । पानीको कमीले त्यहाँका माछाहरू मनछन ्र कुिहनछेन ्। 3 आकाशलाई
म अन्धाकारले ढाक् नछुे । त् यसलाई म भाङ् ाले ढाक् नछुे।” 4 परम भु परमशे् वरले मलाई िसकाइएको क् तको जस्तो िज ो
िदनभुएको छ, तािक थिकतलाई म सम्भाल् ने वचनहरू बोल ूँ । उहाँले मलाई िबहान-िबहान जगाउनहुुन्छ । िसकाइएकाहरूका
जस् ता कुरा सनु् न उहाँले मरेा कानलाई खोल् नहुुन्छ । 5 परम भु परमशे् वरले मरेो कान खोल्नभुएको छ, र म िव ोही िथइन,ँ
न मलैे िप ुँ नै फकार्एँ । 6 मलाई िपट्नहेरूलाई मलैे आफ् नो ढाड र मरेा दा ी उखले् नहेरूलाई आफ् ना गाला िदएँ । लाज र
थकुाइका कामहरूबाट मलैे आफ् नो मखु लकुाइन । 7 िकनिक परम भु परमशे् वरले मलाई सहायता गन ुर्हुनछे । यसकारण म
अपमािनत भएको छैन । त्यसलैे मलै े आफ् नो महुार चक्मक ढुङ्गाझैं बनाएको छु, िकनिक म लाजमा पिदर्न ँ भनी म जान्दछु
। 8 मलाई िनद ष ठहराउनहुुने निजकै हुनहुुन्छ । कसले मरेो िवरोध गछर् र? हामी खडा हौं र एक-अकार्सगँ िभडौं । मलाई
दोष लगाउने को हो? त्यो मरेो निजक आओस ्। 9 हरे,् परम भु परमशे् वरले मलाई सहायता गन ुर्हुनछे । मलाई कसले दोषी
घोषणा गनछ? हरे, ती सबै लगुाझैं फाटेर जानछेन ्। िकराले ितनलाई खानछे । 10 ितमीहरूमध्ये कसले परम भकुो भय मान्छ
र? उहाँको सवेकको आवाज कसले पालन गछर् र? घोर अन्धकारमा उज् यलोिवना को िहडं्छ र? उसले परम भकुो नाउमँा
भरोसा गन ुर्पछर् र आफ् नो परमशे् वरमा नै भर पन ुर्पछर् । 11 हरे,् आगो बाल् ने र आफैलाई राँकोले ससु ज् जत पान ितमीहरू सबै
जनाः आफ् नो आगोको उज्यालोमा र आफूले बालकेा राँकोमा िहडं । ितमीहरूले मबाट यही कुरा पाएका छौः ितमीहरू पीडाको
ठाउँमा ढ ल् कनछेौ ।

51
1 ितमीहरू जो धािमर्कताको पिछ लाग् छौ, ितमीहरू जो परम भकुो खोजी गछ , मरेो कुरा सनुः ितमीहरू िनका लएका

च ानलाई र ितमीहरू का टएका पत्थरलाई हरे । 2 ितमीहरूका पखुार् अ ाहाम र ितमीहरूलाई जन्माउने सारालाई हरे ।
िकनिक ऊ एक् लै हुदँा मलै े उसलाई बोलाएँ । मलैे उसलाई आिशष ् िदएँ र उसलाई धरैै बनाएँ । 3 हो, परम भलुे िसयोनलाई
सान्त्वना िदनहुुनछे । उहाँले त्यसका सबै उजाड ठाउँहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे । त्यसको उजाड-स् थानलाई अदनझैं, अिन
यदर्न नदी निजकैको त्यसका मरुभिूमका मदैानहरूलाई परम भकुो बगैंचाझैं उहाँले बनाउनभुयो । त्यसमा खसुी र आनन्द,
धन्यवाद र गीतको सोर हुनछे । 4 “ए मरेा मािनसहरू, मरेो कुरामा ध्यान दओे । अिन ए मरेा मािनसहरू, मरेा कुरा सनु ।
िकनिक म एउटा आदशे जारी गनछु र म आफ् नो न्यायलाई जाितहरूका िन म्त ज्योित बनाउनछुे । 5 मरेो धािमर्कता निजकै छ
। मरेो उ ार बािहर जानछे र मरेो बाहुलीले जाितहरूको न्याय गनछ । समु िकनारहरूले मलाई प खर्नछेन ्। मरेो बाहुलीका
िन म् त ितनीहरू उत् सकुतासाथ आशा गनछन ् । 6 आफ् ना आखँा आकाशितर उचाल र तल पथृ्वीमिुन हरे, िकनिक आकाश
ध ूवँाझैं हराएर जानछे, पथृ्वी लगुाझैं फाटेर जानछे र त् यसका बािसन्दाहरू िझगंाझैं मनछन ्। तर मरेो उ ार सदासवर्दा िनरन्तर
रहनछे र मरेो धािमर्कताले कदािप काम गनर् छोड्नछैेन । 7 ठक कुरा जान् न,े आफ्नो हृदयमा मरेो वस्था राख् ने मािनसहरू,
मरेो कुरा सनुः मािनसहरूका अपमानदे ख नडराओ, न ितनीहरूका दरुाचारदे ख िनराश होओ । 8 िकन लगुा खाएझैं कीराले
ितनीहरूलाई खानछे र ऊन खाएझैं औंसाले ितनीहरूलाई खानछे । तर मरेो धआिमर्कता सदासवर्दा रहनछे र मरेो उ ार सबै
पसु्ताहरूमा रहनछे ।” 9 ए परम भकुा बाहुली हो, जाग, जाग, आफूमा सामथ्यर् धारण गर । परुाना िदनहरू र ाचीन समयका
पसु्ताहरूमा झैं जगा होओ । राहाबलाई कुल्चने तपाईं नै हुनहुुन् न र, जसले राक्षसलाई छे ो? 10 के तपाईंले समु लाई अथार्त ्
गिहरो पानीलाई सकुाउन ु भएन, र समु को गिहराइलाई उ ार ग रएकाहरूको िन म्त बाटो बनाउन ु भएन र? 11 परम भलुे मोल
ितरेर छुटाउनभुएकाहरू फिकर् नछेन ्र आफ् ना िशरहरूमा सदाको िन म्त आनन्द र खसुीको सोर लएर िसयोनमा आउनछेन ्।
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अिन खसुी र आनन्दले ितनीहरूलाई उिछन् नछे, र कष् ट र शोक भाग् नछेन ्। 12“ितमीहरूलाई सान्त्वना िदने म नै हु ँ । ितमीहरू
मािनसहरूिसत िकन डराउछँौ, मािनसहरूका छोराहरू, जो मन छन,् जसलाई घाँसजस्तै बनाइने छन?् 13 परम भु आफ् ना
स ृ ष् टकतार्लाई ितमीहरूले िकन िबसका छौ, जसले आकाशलाई िफंजाउनभुयो र पथृ्वीका जगहरू बसाल्नभुयो? अत्याचारीले
ितमीहरूको नाश गन िनधो गदार्, त् यसको कडा ोधको ासमा िनरन् तर परेका छौ । अत्यचारीको ोध कहाँ छ? 14 जो
झकेुका छ, परम भलुे मकु् त गनर् हतार गन ुर्हुनछे । ऊ मन र तल खाडलमा जानछैेन, न रोटीको कमी हुनछे । 15 िकनिक म
परम भु तरेा परमशे् वर हु,ँ जसले समु लाई घोल् नहुुन्छ तािक त् यसको छालहरू गज ूर्न—् उहाँको नाउँ सवर्श मान ्परम भु
हो । 16 मलैे आफ् नो वचन तरेो मखुमा हालकेो छु, र आफ् नो हातको छायाले मलै े तलँाई ढाकेको छु, तािक मलैे आकाशलाई
राख् न सकँु, पथृ्वीको जगहरू बसाल्न सकँु र िसयोनलाई, 'ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ' भन् न सकँु । 17 ए यरूशलमे जाग,्
जाग,् खडा हो, ितमीहरू जसले परम भकुो हातको ोधको कचौरा िपएर मातकेा छौ । ितमीहरू जसले कचौराबाट िपएका
छौ र धरमराउने कचौराबाट रि ने गरी िपएका छौ । 18 त्यसलाई डोर् याउन त्यसले जन्माएका सबै छोराहरूमध्ये कोही पिन
छैनन ्। हात समातरे त्यसलाई डोर् याउनलाई त्यसले हुकार्एको सबै छोरामध्ये कोही पिन छैनन ्। 19 तमँािथ िवयोग र िवनाश,
अिनकाल र तरवार— यी दईु कष् टहरू आइपरेका छन—् तसँगँ कसले शोक गनछ? तलँाई कसले सान्त्वना िदनछे? 20 तरेा
छोराहरू मछूर् परेका छन ्। जालमा परेको िच लझैं ितनीहरू हरेक गल् लीको कुनाहरूमा ढल् नछेन ्। परम भकुो ोध अथार्त ्
ितमीहरूका परमशे् वरको हप् कीले ितनीहरू भ रएका छन ्। 21 तर अब यो कुरा सनु,् ए अत्यचारमा परेकाहरू र मि एकाहरू,
तर दाखम ले माितएकाहरू होइनन:् 22 परम भु तरेा परमशे् वर, आफ् ना मािनसहरूका िन म् त बहस गन ुर्हुने परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ, “हरे,् मलैे तरेो हातबाट धरमराउने कचौरा— मरेो ोधको कचौरा— लएको छु, तािक तैंले फे र त् यो िपउनछैेनस ्
। 23 तलँाई सताउनहेरूका हातमा त् यो म राख् नछुे, जसले तलँाई भनकेा छन,् 'भइुमा सतु,् तािक तमँािथ हामी िहडं्नछौं ।'
ितनीहरूलाई िहडं्न तैंले आफ् नो ढाडलाई जिमन र बाटोझैं बनाइस ्।”

52
1 ए िसयोन, जाग,् जाग,् आफ्नो श धारण गर ।् ए यरूशलमे, पिव सहर, आफ् नो सनु्दर पोशाक लगा । िकनिक खतना

नग रएका वा अशु चािहं फे र किहल्यै तिँभ पस् नछैेन । 2 आफैबाट धलूो टक्टक् या । ए यरूशलमे उठ् र बस ्। ए िसयोनकी
कैदी छोरी, आफ् नो घाँटीबाट साङ्ला िनकाल ्। 3 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरू िस ैंमा बिेचएका िथयौ, अिन
पसैािवना नै ितमीहरूको छुटकारा हुनछे ।” 4 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “सरुुमा मरेा मािनसहरू अस्थायी
रूपमा बसोवास गनर् िम दशेमा गए । अिन अश्शरूले ितनीहरूलाई कुनै ठक कारणिवना नै अत्याचार गर् यो । 5 यो परम भकुो
घोषणा हो, मरेा मािनसहरू िस ैंमा लिगएको दखे् दा, अब मसगँ यहाँ के छ र? यो परम भकुो घोषणा हो, ितनीहरूमािथ शासन
गनहरूले ितनीहरूलाई खसी गछर्न ् र िदनभ र मरेो नाउकँो िनरन्तर िनन्दा हुन्छ । 6 यसकारण मरेा मािनसहरूले मरेो नाउँ
जान् नछेन ् । “हो, त् यो म नै हु”ँ भन् ने म नै हु ँ भनी ितनीहरूले त्यस िदन जान् नछेन ् । 7 असल समाचार ल्याउने दतूहरूका
गोडाहरू पहडाहरूमािथ कित सनु्दर, जसले श न्तको घोषणा गछर्न,् जसले असल समाचार ल् याउछँन,् जसले उ ारको घोषणा
गछर्न,् जसले िसयोनलाई भन्छन,् “तरेो परमशे् वरले राज् य गन ुर्हुन्छ !” । 8 सनु,् ितमीहरूका रक्षकहरूले आफ् ना सोर उच् च
पाछर्न,् ितनीहरू आनन्दले कराउँछन,् िकनिक आफ् ना हरेक आखँाले ितनीहरूले परम भुसयोनमा फकर् नभुएको दखे् नछेन ।् 9ए
यरूशलमेको भग् नावशषेहरू, आनन्दको गीत सगँसगँै गाओ । िकनिक परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनभुएको
छ । उहाँले यरूशलमेको उ ार गन ुर्भएको छ । 10 परम भलुे आफ्नो पिव बाहुली सबै जाितहरूको द ृ ष् टमा कट गन ुर्भएको
छ । सारा पथृ्वीले हा ा परमशे् वरको उ ार दखे् नछे । 11 छोड, छोड, त्यहाँबाट बािहर जाओ । अशु कुनै कुरा नछोओ ।
त्यसको माझबाट जाओ । आफैलाई श ु बनाओ, ितमीहरू जसले परम भकुो पा लाई बोक् छौ । 12 िकनिक ितमीहरू हतारमा
बािहर जानछैेनौ, न ितमीहरूले ासमा छोड्नछेौ । िकनिक परम भु ितमीहरूको अिग-अिग जानहुुनछे । अिन इ ाएलको
परमशे् वर नै ितमीहरू पछािडको रक्षक हुनहुुनछे । 13 हरे, मरेो सवेकले ब ु मान ्भएर काम गनछ । ऊ उच् च हुनछे र मािथ
उचा लनछे र उसलाई उचा लनछे । 14 जसरी तसँगँ धरैे जना िसत भएका िथए— उसको अनहुार कुनै मािनसको भन्दा धरैे
कुरूप बनाइएको िथयो, र उसको स्वरूप कुनै मािनसको जस्तो दे खएन । 15 तापिन मरेो सवेकले धरैे जाितहरूलाई छकर् नछे र
उसको कारणले राजाहरूले आफ् ना मखु बन् द गनछन ्। िकनिक ितनीहरूलाई नभिनएको कुरा ितनीहरूले दखे् नछेन ्र ितनीहरू
नसनुकेा कुरा ितनीहरूले बझु् नछेन ्।

53
1 हामीबाट ितनीहरूले सनुकेा कुरा कसले िवश् वास गरेको छ, र कसलाई परम भकुो बाहुली कट ग रएको छ? 2 िकनिक

क ललो िबरूवाजस्तै र सखु् खा जिमनबाट उ केो टुसाजस्तै ऊ परम भकुो साम ु ब ो । उसमा हनेर्लायक आकषर्ण वा ऐश् वयर्
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िथएन । हामीले उसलाई हदेार्, हामीलाई आकषर्ण गन कुनै सनु्दरता िथएन । 3 मािनसहरू ारा उसलाई घणृा र ितरस् कार ग रयो
। दखुको मािनस र कष् टसगँ प रिचत । त् यस् तो जसबाट मािनसहरूले आफ् ना अनहुार लकुाउँछन,् उसलाई घणृा ग रयो । अिन
हामीले उसलाई तचु् छ ठान्यौं । 4 तर िनश् चय नै उसले हा ा रोगहरू बोकेको र हा ा कष् टहरू उठाएको छ । तापिन हामीले
उसलाई परमशे् वर ारा दण्ड िदइएको, परमशे् वर ारा िहकार्इएको र कष् टमा परेको ठान्यौं । 5 तर हा ा िव ोहपणूर् कामहरूका
कारणले उसलाई घोिचएको िथयो । हा ा पापहरूका कारणले उसलाई पे लएको िथयो । हा ो शा न्तको िन म्त उसमािथ दण्ड
पर् यो र उसका घाउहरूले हामी िनको भएका छौं । 6 हामी सबै ब ा लएका भडेाहरूजस्ता छौं । हामी त् यके आ-आफ्नै
मागर्ितर लागकेा छौं र परम भलुे हामी सबकैो अधमर् उसमािथ राख् नभुएको छ । 7 उसलाई अत्याचार ग रयो । तापिन उसले
आफूलाई होच्याउँदा, उसले आफ्नो मखु खोलने । जसरी मानर्लाई लिगएको थमुा र ऊन क नहेरूका साम ु भडेा चपुचाप बस् छ,
त् यसरी उसले आफ्नो मखु खोलने । 8 जबजर्स्ती र इन्साफ ारा उसलाई दोषी ठहर ग रयो । त्यस पसु्ताबाट कसले उसको
बारेमा िवचार गर् यो र? तर उसलाई जीिवहरूको दशेबाट अलग ग रयो । मरेा मािनसहरूले अपराधहरू गरेका कारणले उसलाई
दण् ड िदइयो । 9 उसले कुनै िहसंा गरेका िथएन, न त उसको मखुमा कुनै छल नै िथयो, तापिन अपराधीहरूसगँै ितनीहरूले
उसको िचहान बनाए । उसको मतृ्यमुा एक जना धनी मािनस िथयो । 10 तापिन उसलाई धलुो पान र उसलाई िबरामी पान
परम भकैु इच्छा िथयो । जब उसले आफ्नो जीवनलाई पापको िन म्त ब लदान बनाउछँन,् उसले आफ्ना सन्तानहरू दखे् नछे,
उसले आफ् नो समय बढाउनछे र उसै ारा परम भकुो उ ेश्य परुा हुनछे । 11 उसको जीवनको कष् टपिछ उसले ज्योित दखे् नछे
र आफ् नो ज्ञान ारा सन्तषु् ट हुनछे । मरेो धिमर्क सवेकले धरैे जनालाई िनद ष ठहराउनछे । उसले ितनीहरूको अधमर् बोक् नछे
। 12 यसकारण म भीडहरूका माझमा उसको भाग उसलैाई िदनछुे, उसले धरैे जनािसत लटूको माल बाँड्नछे, िकनभने उसले
आफूलाई मतृ्यमुा हाल्यो र अपराधीहरूसगँै गिनयो । उसले धरैे जनाको पाप बोक्यो र अपराधीहरूका िन म्त मध् यस् थ-िबन्ती
गर् यो ।

54
1 “ए बाँझी स् ी, जसले जन्म िदएकी छैन, गीत गा । आनन्दको गीत गा, उच् च सोरमा करा, त ँ जो किहल्यै सव वदेनामा

परेकी छैन । िकनिक बाँझी स् ीको सन्तानहरू िववािहत स् ीको भन्दा धरैे छन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । 2 “उदार भएर, आफ् नो
पाललाई अझ ठुलो बना र आफ् नो पालका पदार्हरू तन् का । आफ् ना डोरीहरू लामो बना र आफ् ना िकलाहरू ब लयो पार ्।
3 िकनिक त ँ दािहनिेतर र दे िेतर फै लनछेस,् तरेा सन्तानहरूले जाितहरूलाई िजत् नछेन ् र उजाड सहरहरूमा पनुः बसोवास
गनछन ्। 4 नडरा, िकनिक त ँ ल ज् जत हुनछैेनस,् न त िनराश हुनछेस,् िकनिक तरेो अपमान ग रेनछैेन । आफ् नो जवानीको
लाजलाई र आफ् नो त् यािगएको अवस् थाको अपमानलाई तैंले िबसर्नछेस ् । 5 िकनभने तलँाई बनाउनहुुने तरेो स् वामी हुनहुुन्छ
। उहाँको नाउँ सवर्श मान ् परम भु हो । इ एलको परमपिव तरेो उ ारक हुनहुुन्छ । उहाँलाई सारा पथृ्वीको परमशे् वर
भिनन्छ । 6 िकनिक त्यािगएकी र आत्मामा दःुखी पत् नीको रूपमा जवानीमा िववाह भएकी र ितरस् कृत स् ीलाई झैं परम भलुे
तलँाई िफतार् बोलाउनभुएको छ,” तरेो परमशे् वर भन् नहुुन्छ । 7 “छोटो समयको िन म्त मलैे तलँाई त्यागें, तर ठुलो दयासाथ म
तलँाई भलेा पानछु । 8 रसको झोंकमा मलैे क्षिणक रूपमा आफ् नो मखु तबँाट लकुाएँ । तर अनन्त करारको िवश् वस् ततामा म
तमँािथ दया गनछु— तलँाई छु ाउनहुुने परम भु भन् नहुुन्छ । 9 िकनिक यो मरेो िन म्त नोआको समयको पानीजस्तै होः जसरी
नोआको पानीले पथृ्वीलाई फे र किहल्यै डुबाउनछैेन भनी मलैे शपथ खाएँ, त्यसरी नै तसँगँ किहल्यै रसाउिँदन ँ वा तलँाई
हप् काउिँदन भनी मलैे शपथ खाएको छु । 10 पवर्तहरू खसे र पहाडहरू थरथर भए पिन, मरेो अटल मे तबँाट हट् नछैेन, न त
मरेो शा न्तको करारको ह ल् लनछे— तलँाई दया गन ुर्हुने परम भु भन् नहुन्छ । 11 ए कष् टमा परेका, आधँी-बहेरीले ब ाइएका
र सान्त्वना नपाएकाहरू हो, हरे, तरेो बाटोमा म िफरोजा पत् थरले जोड्नछुे र तरेो जगहरू नीरले बसाल् नछुे । 12 म तरेो गजरुहरू
रूबीले र तरेा ढोकाहरू चम्कने पत्थरहरूले र तरेो बािहरी पखार्ल सनु्दर ढुङ्गाहरूले बनाउनछुे । 13 अिन परम भु ारा नै
तरेा सबै छोराछोरीलाई िसकाइनछे । अिन तरेा छोराछोरीका शा न्त महान ्हुनछे । 14 धिमर्कतामा तलँाई स्थािपत ग रनछे, र
अत्याचारबाट त ँ टाढा हुनछेस,् िकनिक त ँ डराउने छैनस ् । अिन ास तरेो निजक आउनछैेन । 15 हरे,् कसलैे कष् ट ल्यायो
भन,े त् यो मबाट हुनछैेन । तमँािथ कष् ट ल्याउने जोसकैुले पराजय बहेोनछ । 16 हरे,् मलैे कारीगरलाई स ृ ष् ट गरेको छु,
जसले भङु् ो फुक् छ र आफ् नो कामको रूपमा हितयार बनाउछँ, अिन नष् ट गनर्लाई मलैे नष् ट गनको स ृ ष् ट गरेको छु । 17 तरेो
िवरु मा बनाइएका कुनै पिन हितयार सफल हुनछैेनन ्। अिन तलँाई दोष लगाउने हरेकलाई तैंले दोषी ठहराउनछेस ्। परम भकुा
सवेकहरूका पतैकृसम्पि र ितनीहरू िनद ष छन ्भनरे मलैे िदने माण यही हो— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

55
1“आओ, हरेक व् य क् त जो ितखार्एको छौ आओ, पानीमा आओ, अिन ितमीहरू जोसगँ पसैा छैन, आओ, िकन र खाओ !
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आओ, पसैािवना र मलू्यिवना दाखम र दधू िकन । 2 जे रोटी होइन त्यसको लािग िकन चाँदी तौलन्छौ र जे कुराले सन्त ु ष् ट
िददंनै त्यसको िन म्त ितिमहरू िकन प र म गछ ? मरेो कुरा ध्यानिसत सनु र जे असल छ सो खाओ, अिन मोटोपनमा
आफूलाई खसुी पार । 3आफ् ना कान थाप र मकहाँ आओ । सनु, तािक ितमीहरू बाँच् न सक् छौ । मलैे दाऊदलाई ितज्ञा गरेको
मरेो भरपद र िवश् वायोग्य मेल—े ितमीहरूसगँ म अनन्त करार गनछु । 4 हरे, मलैे उसलाई जाितहरूका िन म्त गवाहीको
रूपमा, मािनसहरूका िन म्त अगवुा र कमाण् डरको रूपमा राखकेो छु । 5 हरे, परम भु ितमीहरूका परमशे् वर, इ ाएलको
परमपिव , जसले ितमीहरूलाई मिहिमत पान ुर्भएको छ, उहाँको कारणले ितमीहरूले निचनकेो जाितलाई बोलाउनछेौ, अिन
ितमीहरूलाई निचन् ने एउटा जाित ितमीहरूितर दौडरे आउनछे । 6 जबसम् म परम भलुाई भे ाउन सक् छौ, तबसम् म उहाँलाई
खोज । उहाँ निजक हुनहुुदँा नै उहाँको खोजी गर । 7 दषु् टले आफ्नो बाटो र पापको मािनसले आफ्ना िवचारहरू त्यागोस ्
। ऊ परम भमुा फक स,् र उहाँले उसलाई दया गन ुर्हुनछे र हा ा परमशे् वरमा जसले उसलाई शस् त गरी क्षमा गन ुर्हुनछे ।
8 “िकनभने मरेा िवचारहरू ितमीहरूका िवचारहरू होइनन,् न त ितमीहरूका उपायहरू मरेा उपायहरू हुन—् यो पमर भकुो
घोषणा हो— 9 िकनिक जसरी पथृ्वीभन्दा आकाश उच् च छ, त्यसरी नै ितमीहरूका उपायहरूभन् दा मरेा उपायहरू र ितमीहरू
िवचारहरूभन् दा मरेा िवचारहरू उच् च छन ् । 10 िकनिक जसरी झरी र िहउँ आकाशबाट तल आउँछ, अिन जबसम् म ितनले
पथृ्वीलाई िभजाउँदनैन,् र त् यसलाई उब् जाउने तथा उमान बनाउदँनैन,् र छन िकसानलाई बीउ र खानलेाई रोटी िददंनैन,् तबसम् म
ती त् यहाँ फकर् ंदनैन,् 11 त् यसरी नै मरेो मखुबाट िनस्कने मरेो वचन पिन हुनछे— त् यो मकहाँ र ै फकर् नछैेन, तर जनु उ ेश्यको
िन म्त मलैे त् यसलाई पठाएँ, त् यसमा त् यो सफल हुनछे । 12 िकनिक ितमीहरू आनन्दमा जानछेौ र श न्तिसत डोर् याइनछेौ ।
ितमीहरूका साम ु पवर्तहरू र पहाडहरू आनन्दको सोरमा गाउनछेन,् अिन मदैानका सबै रूखले आफ् ना हातले ताली बजाउनछेन ्
। 13 काँढे झाडीको स ामा सल्ला उ नछे । अिन िसउडँीको स ामा महेदँी उ नछे र यो परम भकुो िन म् त, उहाँको नाउकँो
िन म्त अनन्त िचन्हको रूपमा हुनछे, जनु किहल्यै का टनछैेन ।

56
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जे ठक छ सो गर, जे न्यायोिचत छ सो गर । िकनिक मरेो उ ार निजकै छ र मरेो धािमर्कता

कट हुनै लागकेो छ । 2 त् यसो गन र त् यसलाई द ोिसत समात् ने मािनस धन्यको हो । उसले शबाथ-िदनलाई अपिव नपारी
त् यसको पालन गछर् र कुनै खराबी गनर्बाट आफ्नो हातलाई अलग राख्छ । 3 परम भकुो अनसुरण गन कुनै परदशेीले यसो
नभनोस,् “िनश् चय नै परम भलुे मलाई आफ् ना मािनसहरूबाट बिहस् कार गन ुर्हुनछे ।” नपङु्सकले यसो भन् नहुुदँनै, “हरे, म
सकेुको रूख हुँ ।” 4 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मरेा शबाथ-िदन पालन गन र मलाई मन पन कुरा गन र मरेो करा
ब लयो गरी समात् ने नपङु्सकहरूलाई, 5आफ् नो म न् दरमा र मरेा पखार्लहरूिभ छोराहरू र छोरीहरू हुनभेन्दा असल स्मारकको
रूपमा ितनीहरूलाई म खडा गनछु । ितनीहरूलाई किहल्यै नका टने अनन्तको स्मारक म िदनछुे । 6 ती परदशेीहरू पिन जो
परम भमुा सहभागी हुन् छन—् उहाँको सवेा गनर् र उहाँको आराधना गनर् परम भकुो नाउलँाई मे गनहरू, हरेक व् य क् त जसले
शबाथ-िदन पालन गछर्, र जसले त् यसलाई अपिव पादन, अिन जसले मरेो करार ब लयो गरी समाउछँ, 7 — म आफ् नो
पिव पवर्तमा ल्याउनछुे र मरेो ाथर्नाको घरमा ितनीहरूलाई आन न्दत बनाउनछुे । ितनीहरूका होमब लहरू र ब लदानहरू
मरेो वदेीमा स्वीकार ग रनछे । िकनिक मरेो घर सबै जाितका िन म्त ाथर्नाको घर भिननछे, 8 यो इ ाएलबाट बिहष्कृत
भएकाहरूलाई भलेा पान ुर्हुने परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— ितनीहरूबाहके अरूलाई पिन म भलेा पानछु ।” 9 ए मदैानमा
भएका सबै जङ्गली पशहुरू, वनका सबै जङ्गली पशहुरू आओ र खाओ ! 10 ितनीहरूका सबै रक्षकहरू अन् धा छन,्
ितनीहरूले बझु् दनैन ्। ितनीहरू सबै भकु् न नसक् ने शान् त कुकुरहरू हुन ्। ितनीहरू सपना दखे्छन ्र ितनीहरू ढल् केर सतु् न मन
पराउँछन ्। 11 ती कुकुरहरू िनकै भोकाएका छन ्। ितनीहरू किहल्यै अघाउँदनैन ्। ितनीहरू समझ नबइका गोठालाहरू हुन ्
। ितनीहरू आ-आफ्नै बाटोमा लागकेा छन,् त् यके व् य क् तले अन्यायपणुर् लाभको िन म् त लालच गछर् । 12 ितनीहरू भन्छन,्
“आओ, हामी दाखम र कडा म िपऔं । भो ल पिन आजको जस्तै धरैे महान ्िदन हुनछे ।”

57
1 धम नष् ट हुन्छ तर यो कुरा कसलैे िवचार गदन, र करारको िवश् वस् ततका मानसहरूलाई टाढा भलेा पा रन् छ, दषु् टबाट

धम लाई टाढा लिगन्छन,् तर कसलैे बझु् दनै । 2 ऊ श न्तमा वशे गछर् । जो आफ्नो सोझोपनमा िहडं्छन ् ितनीहरू आफ्ना
ओ ानहरूमा आराम गछर्न ।् 3 तर ितमीहरू झ ँ े नीना छोराहरू, िभचारी र आफूलाई वशे्या बनाउने स् ीको सन्तानहरू, यहाँ
आओ । 4 ितमीहरू खसुी हुदँै कसलाई िगल् ला गदछौ? कसको िवरु मा ितमीहरूले मखु खोल् दछैौ र िज ो िनकाल्दछैौ? के
ितमीहरू िव ोह र छलका छोराछोरी होइनौ र? 5 ितमीहरूले फलाँटका रूखहरूमिुन र हरेक ह रयो रूखमिुन सगँै सतुरे आफैलाई
यौनको उ जेनामा पाछ , ितमीहरू जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सखु्खा नदीहरूमा, च ानका धाँदामिुन ब ल गछ । 6 नदीको
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बसेीका िचल्ला थोकहरूमा ितमीहरूलाई िदइएका थोकहरू पिन पछर्न ् । ती ितमीहरूले पजुा गन वस्तहुरू हुन ् । ितमीहरूले
आफ्ना अघर्ब लहरू ितनीहरूमािथ खन्याउछँौ र अन् नब लहरू चढाउँछौ । के यी कुराहरूमा म खसुी हुन?ू 7 ितमीहरूले आफ्ना
ओ ान उच् च पहाडमािथ बनाउछँौ । ितमीहरू ब लदानहरू चढाउन पिन त्यसमािथ गयौ । 8 ढोका र चौकोसहरूका पछािड
ितमीहरूले िचन्हहरू खडा गर् यौ । ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ, र आफैलाई नाङ्गो बनायौ र मािथ गयौ । ितमीहरूले आफ्ना
ओ ान फरािकलो बनायौ । ितमीहरूले ितनीहरूिसत करार बाँध्यौ । ितमीहरूले ितनीहरूका ओ ानहरूलाई मे गर् यौ ।
ितमीहरूले ितनीहरूका गपु् ताङ्गहरू दखे्यौ । 9 ितमीहरू मोलकेकहाँ तले लएर गयौ । ितमीहरूले सगु न्धत तले बढायौ ।
ितमीहरूले आफ् ना राजदतूहरूलाई टाढा पठायौ । ितमीहरू तल िचहान गयौ । 10 ितमीहरू आफ् नो लामो या बाट थिकत भयौ,
तर ितमीहरूले किहल्यै भननेौ, “यो आशाहीन छ ।” ितमीहरूले आफ्नो हातमा नै जीवन पायौ । यसकारण ितमीहरू कमजोर
भएनौ । 11“ितमीहरू कसको िवषयमा िच न्तत हुन् छौ? ितमीहरूले कसको भय यित धरैे मान्छौ, जसले ितमीहरूलाई यित धरैे
धोकापणुर् रूपमा काम गन बनाएको छ, यित धरैे िक ितमीहरूले मरेो याद गदनौ न त मरेो बारेमा िवचार नै गछ ? म यित लामो
समयसम्म मौन भएको हुनाल,े मसगँ ितमीहरू फे र डराउदँनैौ । 12 ितमीहरूका सबै धिमर्क कामहरू घोषणा म गन र ितमीहरूले
गरेका सबै कुरा भन् नछुे, तर ितनीहरूले ितमीहरूलाई सहायता गनछैनन ्। 13 ितमीहरूले पकुारा गदार् ितमीहरूले जम् मा गरेका
मतू हरूले नै ितमीहरूलाई बचाऊन ्। बरु, हावाले ितनीहरू सबलैाई उडाएर लानछे, सासले नै ितनीहरू सबलैाई उडाएर लानछे
। तापिन ममा शरण लनलेे दशे अिधकार गनछ र मरेो पिव पवर्तको अिधकारी हुनछे । 14 उहाँले भन् नहुुनछे, 'बनओ,
बनाओ ! बाटो सफा बनाओ ! मरेा मािनसहरूका बाटोबाट ठेस लाग् ने कुराहरू हटाओ' !” 15 उच् च र मािथ उचा लले यसो
भन् नहुुन्छ, जो अनन्तसम्म िजउनहुुन,े जसको नाउँ पिव हो, “म उचा लएको र पिव स्थानमा बस् छु, साथै जसको तोिडएको
र न आत्मा हुन् छ, न हरूका आत्मा जगाउन र पश् चा ापीहरूका हृदयलाई जगाउन, ितनीहरूमा म पिन बस् छु । 16 िकनिक
म सधैं दोष लगाउँिदन,ँ न त म सधैं रसाउछुँ, िकनिक त् यसो गरें भन,े मािनसको आत्मा मरेो साम ु मिूछर्त हुन् छ, जनु जीवनहरू
मलैे नै बनाएको हो । 17 िहसंाले लएको फाइदाको कारणल,े म रसाएँ, र मलैे त्यसलाई दण्ड िदएँ । मलैे आफ् नो मखु लकुाएँ
र रसाएँ, तर ऊ आफ्नो हृदयको मागर्मा पछािडितर गयो । 18 मलैे उसका बाटोहरू दखेकेो छु, तर म उसलाई िनको पानछु ।
म उसलाई डोर् याउनछुे, र उसको िन म्त शोक गनहरूलाई सान्त्वना र सहानभुिूत िदनछुे, 19 र म ओठको फल सजृना गछुर् ।
परम भु भन् नहुुन्छ, शा न्त, शा न्त, जो टाढा छन ्र जो निजक छन—् म ितनीहरूलाई िनको पानछु । 20 तर दषु् टहरू उ लर्एको
समु जस्तै हुन ्जसले िव ाम गनर् सक्दनै र यसको पानीले िहलो र दलदल घो लिदन् छ । 21 दषु् टहरूको िन म्त कुनै शा न्त
छैन— परमशे् वर भन् नहुुन्छ ।”

58
1 उच् च सोरमा करा, चपु नलाग ् । तरुहीले झैं आफ् नो सोर उचाल ्। मरेा मािनसहरूलाई ितनीहरूको िव ोह र याकूबको

घरानालाई ितनीहरूको पापहरूका सामना गर ्। 2 तापिन ितनीहरूले दिैनक रूपमा मलाई खोज्छन ्र मरेा यपायहरूका ज्ञानमा
खसुी हुन् छन,् जसरी एउटा जाितले धािमर्कताको अभ्यास गरे र आफ् ना परमशे् वरको वस्था त्यागनेन ् । ितनीहरूले मसगँ
धािमर्क न्यायको िन म्त िबन्ती गछर्न ् । परमशे् वर निजक आउनहुुने िवचार गरेर ितनीहरू खसुी हुन्छन ् । 3 ितनीहरू भन्छन,्
'हामी उपवास बसकेा छौं तर तपाईंले यसलाई िकन दखे् नहुुन् न? हामीले आफैलाई न तलु्याएका छौं, तर तपाईंले िकन
हने ुर्हुन् न?' हरे, ितमीहरूले आफ्नो उपवासको िदनमा आफ्नै खसुी खोज्छौ र आफ्ना कामदारहरूलाई अत् याचार गछ ।
4 हरे, ितमीहरू झगडा गनर् र लडाइँ गनर् र आफ् नो दषु् टताको मकु्  काले हान् न उपवास बस्छौ । ितमीहरूले आफ्नो सोर
मािथ सनुाउनलाई उपवास बस्दनैौ । 5 के मलैे चाहकेो उपवास यस् तै िकिसमको हो र? एक िदन मा कसलैे आफैलाई
न तलु्याउन,े आफ्नो िशर िनगालो झैं झकुाउन,े र भाङ् ा लगाउने र खरानीमा बस् ने हो र? के ितमीहरूले परम भलुाई
खसुी पान उपवास यसलैाई भन्छौ? 6 के मलैे चनुकेो उपवास यो होइनः दषु् टताको बन् धनबाट मकु् त गन ुर्, जवुाका डोरीहरू
फुकाउन,ु चणूर्भएकाहरूलाई स्वतन् पान ुर् र जवुालाई भाँच् न?ू 7आफ् नो भोजन भोकाएकाहरूलाई िदन ु र गरीब र घरिवहीनलाई
ितमीहरूका घरमा ल्याउन ु होइन र?” ितमीहरूले कसलैाई नाङ्गो दखे्दा ितमीहरूले त्यसलाई लगुा लगाई िदनपुछर् । अिन
ितमीहरूले आफूलाई आफ्ना नातदेारदे ख लकुाउनहुुदँनै । 8 तब ितमीहरूको ज् योित सयू दय हुदँाझैं खलु्नछे र ितमीहरूको
चङ्गाइ झ ै आउनछे । ितमीहरूको धािमर्कता ितमीहरूको अिग जानछे र परम भकुो मिहमा ितमीहरूको पछािडको रक्षक
हुनछे । 9 तब ितमीहरूले पकुानछौ र परम भलुे ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछे । ितमीहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गनछौ
र उहाँले भन् नहुुनछे, “म यहाँ छु ।” ितमीहरूले आफ् ना माझबाट जवुा, दोष लगाउने औंला र दषु् ट बोली हटायौ भन,े
10 ितमीहरू आफैले भोकालाई िदन्छौ र िवपद स्तको खाचो परुा गछ भन,े ितमीहरूको ज् योित अन्धकारमा च म् कनछे र
ितमीहरूको अन्धकारचािहं मध्ये िदनजस्तो हुनछे । 11 तब परम भलुले ितमीहरूलाई िनरन्तर रूपले डोर् यउनहुुनछे र पानी
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नभएको क्षे हरूमा तपृ् त पान ुर्हुनछे र उहाँले ितमीहरूको हड् डीलाई ब लयो पान ुर्हुनछे । ितमीहरू पानी हा लएको बगैंचाझैं र पानी
किहल्यै नसकु् ने पानीको मलुजस्तै हुनछेौ । 12 ितमीहरूमध्ये केहीले ाचीन भग् नावशषेको पनुःिनमार्ण गनछौ । धरैे पसु्ताको
भग् नावशषेलाई खडा गनछौ । ितमीहरूलाई यसो भिननछे, “पखार्ल मरम्मत गनहरू,” बस् नलाई गल् लीहरू पनुःस्थार्पना
गनहरू।” 13 अब ितमीहरूले शबाथ-िदनमा या ा गनर्बाट आफ्नो पाउहरू फकार्उँछौ र मरेो पिव िदनमा ितमीहरूको आफ्नो
खसुी गनर्बाट फकर् न् छौ । ितमीहरूले शबाथ-िदनलाई आनन्द भन् छौ र परम भकुो कुराहरूलाई पिव र आदरिणय भन् छौ ।
ितमीहरूका आफ्ना काम छोडरे, र ितमीहरूका आफ्नै खसुी गनर् छोडरे र ितिमहरूका आफ् नै शब्दहरू नबोलरे ितमीहरूले
शबाथ-िदनलाई आदर गछ भने । 14 तब ितमीहरूले परम भमुा आनन्द पाउनछेौ । अिन म ितमीहरूलाई पथृ्वीको उच् च
स्थानहरूमा सवार गनर् लगाउनछुे । ितमीहरूका पखुार् याकूबको उ रािधकारबाट म ितमीहरूलाई खान िदनछुे— िकनिक
परम भकुो मखुले बोलकेो छ ।”

59
1 हरे, परम भकुो हात यित छोटो छैन िक त् यसले बचाउन सक् दनै । न त उहाँको कान यित मन्द नै छ िक त् यसले

सनु् न सक् दनै । 2 तापिन ितमीहरूका पापपणुर् कामहरूले ितमीहरूलाई परमशे् वरबाट अलग गरेको छ, र ितमीहरूका पापहरूले
ितमीहरूबाट र ितमीहरूका कुरा सनु् नबाट उहाँलाई आफ्नो मखु लकुाउने बनाएको छ । 3 िकनिक ितमीहरूका हातहरूमा
रगतका र ितमीहरूको औंलाहरूमा पापका दाग छन ्। ितमीहरूका ओठहरूले झटु बोल्छन ्र ितमीहरूका िज ाले छलपवुर्क
बोल्छन ्। 4 कसलैे पिन धािमर्कतामा पकुारा गदन र कसलैे पिन आफ्नो म ु ाको िन म् त सत्यतामा िब न् त गदन । ितनीहरू र ा
शब्दहरूमा भर पछर्न ्र झटु बोल्छन ्। ितनीहरूले कष् ट गभर्धारण गछर्न ्र पाप जन्माउछँन ्। 5 ितनीहरूले िवषाल ुसपर्को अण्डा
ओथछर्न ्र माकुराको जालो बनु्छन ्। ितनीहरूका अण्डा जसले खान्छ त् यो मछर् र एउटा अण्डा फुटाइयो भन,े त् यसबाट िवषल ु
सपर् िनस् कन् छ । 6 ितनीहरूका जालोहरू लगुाको िन म्त योग गनर् सिकंदनै, न त ितनीहरूले आफ् ना कामहरूले आफूलाई
ढाक् न सक्छन ् । ितनीहरूका कामहरू पापका कामहरू हुन ् र ितनीहरूका हातहरूमा िहसंाका कामहरू छन ् । 7 ितनीहरूका
पाउहरू दषु् टताितर हता रन्छ र ितनीहरू नोद ष रगत बगाउन दौिडन्छन ्। ितनीहरूका िवचारहरू पापका िवचारहरू हुन ्। िहसंा
र िवनाश ितनीहरूका बाटोहरू हुन ्। 8 शा न्तको बाटो ितनीहरूले जान्दनैन ्र ितनीहरूका बाटोहरूमा न्याय हुदँनै । ितनीहरूले
बाङ्गा बाटोहरू बनाएका छन ् । यी बाटोहरूमा या ा गनहरूले शा न्त जान्दनैन ् । 9 यसकारण न्याय हामीबाट टाढा छ, न
त धािमर्कता हामीकहाँ आइपगु्छ । हामी ज् योितको आशा गछ ,ं तर अन्धकार दखे् छौं । हामी उज् यालोको ितक्षा गछ ,ं तर
हामी अन् धकारमा िहडं् छौं । 10 अन् धाले झैं र दखे् न नसक् नहेरूले झैं हामी िभ ा छाम् छौं । हामी मध्यिदनमा नै साँझमा झैं
ठेस खान्छौं । ब लयोहरूका माझमा हामी मरेका मािनसझैं छौं। 11 हामी भालझुैं कराउँछौं र ढुकुरझैं िवलाप गछ ं । हामी
न्यायको आशा गछ ं, तर त्यहाँ छैन । छुटकाराको खोज् छौं, तर त् यो हामीबाट टाढा छ । 12 िकनिक हा ा धरैे अपराधहरू
तपाईंका साम ु छन ्र हा ा पापहरूले हा ा िवरु मा गवाही िदन्छन ्। िकनिक हा ा अपराधहरू हामीसगँ छन ्र हामी आफ् ना
पापहरू जान्दछौं। 13 परम भलुाई इन्कार गरेर र हा ा परमशे् वरको अनसुरण गनर् छाडरे हामीले िव ोह गरेका छौं । हामीले
झटु बोलकेा छौं, अिन तिकर् एर हृदय र झटुका शब्दहरूबाट गनगन गरेका छौं । 14 न्याय हटाइएको छ र धािमर्का टाढै खडा
हुन् छ । िकनिक सत्यता खलु्ला ठाउँ ठेस खान्छ र ठक कुरा आउन सक् दनै । 15भरोसा हराएको छ, र जो दषु् टताबाट फिकर् न् छ
उसले आफूलाई िशकार बनाउछँ । परम भलुे यो दखे् नभुयो र त् यहाँ न्याय नदखेरे अ शन् न हुनभुयो । 16 त् यहाँ उहाँले कुनै
मािनसलाई दखे् नभुएन र मध्यस्थ गन कोही नभएकोमा उहाँ छक् क पन ुर्भयो । यसकारण उहाँको आफ्नै बहुलीले उसको उ ार
गर् यो र उहाँको धािमर्कताले उसलाई सम्भाल्यो । 17 उहाँले धािमर्कतालाई छातीपाताको रूपमा र आफ् नो िशरमा म ु क् तको
टोप लगाउनभुयो । उहाँले आफूलाई बदलाको पोशाल पिहरनभुयो र जोशलाई आवरणको रूपमा लगाउनभुयो । 18 आफ् ना
िवरोधीहरूलाई ोधको इन्साफल,े आफ् ना श हुरूलाई बदलाल,े टापहुरूलाई ितनीहरूका इनामको रूपमा दण्डल,े ितनीहरूले
जे गरेका िथए, त् यसको ितफल उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो । 19 त्यसलैे ितनीहरूले प श् चमदे ख परम भकुो नाउकँो भय
मान् नछेन ् र सयू दयदे ख उहाँको मिहमा दखे् नछेन ् । िकनिक परम भकुो सासले डोर् याएर उहाँ उलर्दंो नदीझैं आउनहुुनछे ।
20 “िसयोनमा र याकूबका िव ोही कामहरूबाट फकर् नहेरूकहाँ— एक जना उ ारक आउनहुुने छ— यो परम भकुो घोषणा
हो । 21 परम भु भन् नहुुन्छ— मरेो िन म् त, ितनीहरूसगँ यो मरेो करार हो । मरेो आत्मा तमँािथ छ, र मरेो वचन मलैे तरेो
मखुमा राखकेो छु, त् यो तरेो मखुबाट जानछैेन वा तरेा छोराछोरीका मखुबाट जानछैेन, अिहलदेे ख सदासवर्दासम्म—ैपरम भु
भन् नहुुन्छ ।

60
1 उठ,् काशमान ्हो, िकनिक तरेो काश आएको छ र परम भकुो मिहमा तमँािथ उदाएको छ । 2 पथृ्वीलाई अधँ्यारोले

र जाितहरूलाई बाक् लो अधँ्यारोले ढाके तापिन, परम भु तमँािथ उदाउनहुुनछे र उहाँको मिहमा तमँा दे खनछे । 3 जाितहरू
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तरेो काशमा आउनछेन ् र राजाहरू उदाउदँै गरेको तरेो चहिकलो काशमा आउनछेन ् । 4 व रप र चारैितर हरे ् र दखे ् ।
ितनीहरू सबै आफै भलेा हुन्छन ्र तकँहाँ आउँछन ्। तरेा छोराहरू टाढाबाट आउनछेन ्र ितनीहरूका हातले तरेी छोरीहरूलाई
बोकेर ल् याउनछेन ्। 5 तब तैंले हनेछस,् ज्व लत हुनछेस,् तरेो हृदय आन न् दत हुनछे र भ रएर पो खनछे, िकनभने समु को
शस् तता तलँाई खन्याइनछे र जाितहरूका सम्पि तकँहाँ आउनछेन ् । 6 ऊँटका बथानहरू, िम ान र एपाका सवार गन

ऊँटहरूले तलँाई ढाक् नछेन ्। ती सबै शबेाबाट आउनछेन ्। ितनीहरूले सनु र धपू ल्याउनछेन ्र परम भकुो शसंा गाउनछेन ्
। 7 केदारका सबै भडेाबा ालाई तकँहाँ जम् मा पा रनछेन ् । नबायोतका भडेाहरूले तरेो आवश्यक् ता परुा गनछन ् । ितनीहरू
मरेो वदेीमा स्वीकारयोग्य ब लदान हुनछेन ्। अिन आफ् नो मिहिमत भवनलाई म मिहिमत बनाउनछुे । 8 बादलझैं र ढुकुरहरू
आफ् ना ग ुडँहरूमा गएझैं उड्ने यी को हुन?् 9 समु िकनारहरूले मरेो खोजी गछर्न ्। टाढाबाट परम भु ितमीहरूका परमशे् वर र
इ ाएलका परमपिव को िन म्त ितमीहरूका छोराहरूलाई आफूसगँ भएका सनु र चाँदीसगँै ल्याउनलाई तश शका जहाजहरूले
नतेतृ् व गछर्न,् िकनभने उहाँले तलँाई इज् जत गन ुर्भएको छ । 10 िवदशेीहरूका छोराहरूले तरेा पखार्लहरू पनुःिनमार्ण गनछन ्
र ितनीहरूका राजाहरूले तरेो सवेा गनछन ्। मरेो ोधमा मलैे तलँाई दण्ड िदए तापिन मरेो कृपामा म तलँाई दया दखेाउनछुे
। 11 तरेा ढोकाहरू पिन िनरन् तर रूपमा खलुा रहनछे । ती िदन वा रात किहल्यै बन्द ग रनछैेन, तािक जाितहरूका सम्पि
ितनीहरूका राजाहरूलाई अिग राखरे ल्याउन सिकयोस ्। 12 वास्तवमा, तरेो सवेा नगन जाितहरू र राज्यहरू नाश हुनछेन ्। ती
जाितहरू पणुर् रूपमा नष् ट पा रनछे । 13 लबेनानको मिहमा तकँहा आउनछे । सल् लो र धपूीका रूखहरू मरेो पिव स्थानलाई
सनु्दर बनाउन आउनछेन ्। अिन म मरेो पाउ राख् ने ठाउँलाई मिहिमत तलु्याउनछुे । 14 तलँाई तचु्छ पानहरूका छोराहरू तलँाई
दण्डवत गनर् आउनछेन ्। ितनीहरूले तरेा पाउ ढोग् नछेन ्। ितनीहरूले तलँाई परम भकुो सहर अथार्त ्इ ाएलको परमपिव को
िसयोन भन् नछेन ्। 15 तबँाट भएर कोही निहडं्ने गरी त्यािगएको र घणृा ग रएको अवस् थामा रहनकुो साटोमा, म तलँाई सदाको
िन म्त गौरवको वस्त,ु पसु्तादे ख पसु् तासम् मको िन म्त आनन्द बनाउनछुे । 16 तैंले जाितहरूको दधू पिन िपउनछेस ्र राजहरूका
दधू कानछेस ्। म, परम भु नै तरेो उ ारक र मु क् तदाता, याकूबको श शाली हु ँ भन् ने तैंले जान् नछेस ्। 17 काँसाको स ामा
म सनु ल् याउनछुे, फलामको स ामा म चाँदी ल् याउनछुे । काठको साटो काँसा र ढङ्गाको साटो फलाम ल्याउनछुे । श न्तलाई
म तरेो गभनर्र र न्यायलाई तरेो शासक िनयकु् त गनछु । 18 तरेो दशेमा िहसंा कदािप सिुननछैेन, न त तरेो िसमानािभ िवध्वांस
वा तोडफोड सिुननछे, तर तैंले तरेा पखार्लहरूलाई मु क् त र तरेा ढोकाहरूलाई शसंा भन् नछेस ् । 19 सयूर् िदनमा तरेो काश
हुनछैेन, न त चन् माको उज्यालो तमँािथ च म्कनछे । तर परम भु नै तरेो अनन्तको काश र तरेो परमशे् वर नै तरेो मिहमा
हुनहुुनछे । 20 तरेो सयूर् किहल्यै अस्ताउनछैेन, न त तरेो चन् मा पिछ हट्ने र लोप हुनछे । िकनिक परम भु नै तरेो अनन्तको
काश हुनहुुनछे र तरेा शोकका िदनहरू समाप् त हुनछेन ्। 21 तरेा सबै मािनस धम हुनछेन ्। ितनीहरूले सदाको िन म्त दशे

अिधकार गनछन ्। म मिहिमत हुन सकँू भनरे ती मलैे रोपकेा िबरुवाका हाँगा र मरेा हातका काम हुन ्। 22थोरैचािहं एक हजार
हुनछे, सानो एउटा पिन ब लयो जाित हुनछे । जब समय आउँछ, तब म, परम भलुे यी कुराहरू चाँडै नै परुा गनछु ।
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1 परम भु परमशे् वरको आत्मा ममािथ हुनहुुन्छ, िकनभने कष् टमा परेकाहरूलाई ससुमाचार घोषणा गनर् परम भलुे मलाई

अिभषके गन ुर्भएको छ । तोिडएका हृदय भएकाहरूलाई िनको पानर्, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गनर् र बन्धनमा
परेकाहरूलाई कैदबाट छुटकारा िदन उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ । 2 परम भकुो कृपाको वषर्, हा ा परमशे् वरको बदलाको
िदनको घोषणा गनर् र शोक गनहरू सबलैाई सान्त्वना िदन उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ । 3 िसयोनमा शोक गनहरू,
ितनीहरूलाई खरानीको स ामा एउटा मकुुट, शोकको स ामा आनन्दको तले, िनराशाको आत्माको स ामा शसंाको आवरण
िदन, ितनीहरूलाई धिमर्कताका फलाँटहरू, परम भकुो िबरुवा भन् न उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ, तािक उहाँलाई नै मिहमा
होस ् । 4 ितनी हरूले ाचीन भग् नावशषेहरूको पनुःिनमार्ण गनछन ् । ितनीहरूले पिहलकेा उजाड अवस् थाहरूबाट पनुस्थार्पना
गनछन ्। ितनीहरूले भग् नावशषे भएका सहरहरू र परुानो पसु् ताका उजाड अवस् थाहरूबाट पनुस्थार्पना गनछन ्। 5 िवदशेीहरू
खडा हुनछेन ् र ितमीहरूका भडेाबा ा चराउनछेन,् र िवदशेीका छोराहरूले ितमीहरूका खतेबारी र दाखबारीहरूमा काम
गनछन ् । 6 ितमीहरूलाई परम भकुो पजुारीहरू भिननछे । ितनीहरूले ितमीहरूलाई हा ा परमशे् वरका सवेकहरू भन् नछेन ्
। ितमीहरूले जाितहरूिक सम्पि खानछेौ र ितनीहरूका धनहरूमा ितमीहरूले गवर् गनछौ । 7 ितमीहरूको शमर्को साटोमा
ितमीहरूले दोब् बर पाउनछेौ । अिन अपमनाको साटोमा ितनीहरू आफ् ना अशंमा आन न्दत हुनछेन ्। यसरी ितनीहरूले आफ् नो
दशेको दोब् बर अशं पाउनछेन ्। अनन्तको आनन्द ितनीहरूकै हुनछे । 8 िकनिक म परम भलुे न्यान मन पराउँछु र म डकैती
र अन्यायलाई घणृा गछुर् । ितनीहरूलाई इमानदार भएर म ितफल िदनछुे र ितनीहरूिसत म अनन्तको करार बाँध् नछुे ।
9 ितनीहरूका सन् तानहरू जाितहरूका माझमा र ितनीहरूका सन्तानहरू मािनसहरूका िबचमा िचिननछेन ्। ितनीहरूलाई दखे् ने
सबलैे ितनीहरू परम भलुे आिशष ्िदनभुएका मािनसहरू हुन ्भनी स्वीकार गनछन ्। 10 पर भमुा म अत्यन्तै आन न्दत हुनछुे
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। मरेो परमशे् वरमा म धरैै खसुी हुनछुे । िकनिक उहाँले मलाई उ ारको पोशाक लगाउनभुएको छ । उहाँले मलाई धािमर्कताको
वस् ले ढाक् नभुएको छ, जसरी एउटा दलुहाले आफूलाई मकुुटले सजाउछँ र एउटी दलुहीले आफूलाई गहनाहरूले सजाउछेँ
। 11 िकनिक जसरी पथृ्वीले आफ् ना िबरुवाहरू उमाछर् र जसरी बगैंचाले त् यसका िबरुवाहरू बढाउँछ, त् यसरी नै पमरम भु
परमशे् वरले सबै जाितहरूका साम ु धािमर्कता र शसंा िनस् कने बनाउनहुुनछे ।
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1 िकनिक िसयोनको खाितर चपू लाग् नछैेन र यरूशलमेको खाितर म मौन रहनछैेन, जबसम् म त्यसको धािमर्कता चहिकलो

रूपमा बढ् दनै र त्यसको उ ार दन्केको एउटा राँकोझैं हुदँनै । 2 जाितहरूले तरेो धािमर्कता र राजाहरूले तरेो मिहमा दखे् नछेन ्।
परम भलुे चनु् नहुुने नयाँ नाउलँ े तलँाई बोलाइनछे । 3 परम भकुो हातमा त ँएउटा सनु्दरताको मकुुट र आफ् नो परमशे् वरको हातमा
राजकीय मकुुट हुनछेस ्। 4 तरेो बारेमा कदािप “त्यािगएकी” भिननछैेनस ्। न त तरेो दशेलाई फे र किहलै “उजािडएको”
भिननछे । तलँाई साँच् च,ै “त् योसगँ म खसुी छु” र तरेो दशेलाई “िववािहत” भिननछे, िकनिक परम भु तमँा खसुी हुनहुुन्छ
र तरेो दशे िववािहत हुनछे । 5 साँच् चै एक जना जवान मािनसले जवान स् ीलाई िववाह गरेझैं, तरेा छोराहरूले तलँाई िववाह
गनछन ्। अिन एक जना दलुहा आफ् नी दलुहीसगँ आन न् दत भएझैं तरेा परमशे् वर तिँसत आन न् दत हुनहुुनछे । 6 ए यरूशलमे,
मलैे तरेा पखार्लहरूमा रक्षकहरू राखकेो छु । ितनीहरू िदनरात चपु बस्दनैन ।् ितमीहरू जो परम भलुाई पकुाछ , िव ाम नलओे
। 7 उहाँले यरूशलमेलाई पनुःस्थापना गरेर र पथृ्वीमा यसलाई शसंा नबनाएसम्म उहाँलाई िव ाम गनर् नदओे । 8 परम भलुे
आफ्नो दािहने बाहुली र आफ्नो सामथ्यर् ारा शपथ खानभुएको छ, “िनश् चय नै तरेो अन् न तरेो श हुरूलाई म फे र िदनछैेन ।
िवदशेीहरूले तरेो नयाँ दाखम िपउनछैेनन,् जसको िन म्त तैंले काम गरेको छस ।् 9कटनी गनहरूले त् यो खानछेन र् पमर भकुो
शसंा गनछन ् । अिन दाख टप् नहेरूले मरेो पिव स्थानको चोकमा दाखम िपउनछेन ् ।” 10 ढोकाबाट आओ, ढोकाबाट

आओ ! मािनसहरूको िन म्त बाटो तयार पार ! यसलाई िनमार्ण गर, मलु बाटो बनाओ ! ढुङ्गाहरू बटुल ! जाितहरूको
िन म्त सकेंतको झन्डा उठाओ । 11 हरे, परम भलुे पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म घोषणा गन ुर्हुन्छ, “िसयोनकी छोरीलाई भनः
हरे,् तरेो म ु क् तदाता आउँदहैुनहुुन्छ । हरे,् उहाँको इनाम उहाँसगँै छ र उहाँको ितफल उहाँको अिघ जाँदछै ।” 12 ितनीहरूले
तलँाई यसो भन् नछेन,् “पिव मािनसहरू । परम भलुे उ ार गन ुर्भएकाहरू,” अिन तलँाई “खोिजएको । नत्यािगएको सहर”
भिननछे ।
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1 उहाँ को हुनहुुन् छ जो एदोमबाट, बो ाबाट रातो पिहरनमा आउनहुुन् छ? जो आफ् नो महान ्सामथ्यर्को कारणले राजकीय

पोशाकमा रवाफका साथ आउँदै हुनहुुन् छ? धािमर्कतामा बोल्ने र बचाउनलाई श शाली रूपमा सक्षम म नै हु?ँ 2 तपाईंका
पोशाकहरू िकन राता छन ् र तपाईंले दाखको कोलमा दाख पले्नभुएको जस्तो ती िकन दे खन् छन?् 3 मलैे दाखको कोलमा
एक् लै दाख पलेकेो छु, र जाितहरूबाट कोही पिन मसगँ सहभागी भएनन ्। मलैे आफ् नो ोधमा ितनीहरूलाई पलेें र आफ् नो
रसमा ितनीहरूलाई कुल्चें । ितनीहरूका रगत मरेो लगुाहरूमा ािपएका छन ् र मरेा सबै लगुाहरूमा दाख लागकेो छ ।
4 िकनिक मलैे बदला लने िदनको आशा गरें र मरेो उ ारको वषर् आइपगुकेो िथयो । 5 मलैे हरेें र सहायता गन कोही एक
जना पिन िथएन । सहयता गनर्लाई त् यहाँ कोही एक जना पिन नभएको दखेरे म छक् क परें, तर मरेो आफ्नै हातले मरेो
िन म् त िवजय ल् यायो र मरेो कडा रसले मलाई डोर् यायो । 6 आफ् नो ोधमा मलैे मािनसहरूलाई कुल्चें र ितनीहरूलाई मरेो

ोधमा िपउन लगाएँ । अिन ितनीहरूका रगतलाई मलैे पथृ्वीमा खन्याएँ । 7 परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरू र
परम भकुो शसंायोग्य कामहरू म भन् नछुे । परम भलुे हा ा िन म् त गन ुर्भएको सबै काम र इ ाएलको घराना ित उहाँका महान ्
भलाइको बारेमा म भन् नछुे । उहाँको दया र करारको िवश् वस् तताका धरैे वटा कामहरूका कारणले उहाँले यो दया हामीलाई
दखेाउनभुएको छ । 8 िकनिक उहाँले भन् नभुयो, “िनश् चय नै ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुन,् छोराछोरी जो बइेमान छैनन ्।” उहाँ
ितनीहरूका मु क् तदाता हुनभुयो । 9 ितनीहरूका सबै कष् टहरू ारा उहाँले पिन कष् ट भोग् नभुयो, र उहाँको उप स्थितको स्वगर्दतूले
ितनीहरूलाई बचायो । आफ् नो मे र दयामा उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो र उहाँले ितिनहरूलाई मािथ उठाउनभुयो र सारा
ाचीन समयभ र ितनीहरूलाई बोक् नभुयो । 10 तर ितनीहरूले िव ोह गरे र पिव आत्मालाई दःुखी तलु्याए । यसरी उहाँ

ितनीहरूका श ु हुनभुयो र ितनीहरूका िवरु मा य ु गन ुर्भयो । 11 उहाँका मािनसहरूले मोशाको ाचीन समयको बारेमा िवचार
गरे । ितनीहरूले भन,े “ परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले आफ् ना बथानका गोठालाहरूसगँै ितनीहरूलाई समु बाट ल्याउनभुयो?
परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले आफ् नो पिव आत्मा ितनीहरूका िबचमा राख् नभुयो? 12 परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले मोशाको
दािहने हातसगँै आफ् नो मिहिमत श जान िदनभुयो र आफ् नो िन म्त अनन्तको नाउँ बनाउन ितनीहरूका साम ु भएको पानीलाई
िवभाजन गन ुर्भयो? 13 परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले ितनीहरूलाई गिहरो पानीबाट डोर् याउनभुयो? मदैानमा घोडा दौडझेैं,



63:14 535 यशयैा 65:12

ितनीहरूले ठेस खाएनन ् । 14 गाइवस्त ु बसेीमा झरेझैं, परम भकुो आत्माले ितनीहरूलाई िव ाम िदनभुयो । यसरी आफ् नो
िन म् त शसंाको नाउँ बनाउनलाई तपाईंले आफ् ना मािनसहरूलाई डोर् याउनभुयो? 15 स्वगर्बाट तल हने ुर्होस ् र आफ् नो पिव
र मिहिमत वासस्थानबाट द ृ ष् ट लगाउनहुोस ् । तपाईंको जोश र तपाईंको श शाली कामहरू कहाँ छन?् तपाईंको दया र
तपाईंको कृपापणुर् कामहरू हामीबाट अलग रा खएका छन ् । 16 िकनिक तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ । अ ाहामले हामीलाई
निचने र इ ाएलले हामीलाई निचने तापिन, तपाईं परम भु हा ो िपता हुनहुुन्छ । ाचीन समयदे ख तपाईंको नाउँ 'हा ा
उ ारक' हो । 17 हे परम भ,ु हामीलाई िकन तपाईंको मागर्हरूबाट तकर् ने र हा ा हृदयहरूलाई कठोर पान बनाउनहुुन्छ, यसलैे
हामीले तपाईंका आज्ञा पालन गदनौं? तपाईंको सवेक, तपाईंको उ रािधकारका कुलहरूका िन म् त फकर् नहुोस ्। 18 तपाईंका
मािनसहरूले तपाईंको पिव ठाउँलाई छोटो समय अिधकार गरे, तर हा ा श हुरूले त् यसलाई कुल्चे । 19 हामी त तपाईंले
हामीमािथ किहल्यै शासन नगन ुर्भएजस्तो र तपाईंको नाउँ ारा किहल्यै नबोलाइएजस्तै भएका छौं।”

64
1 ओहो, तपाईंले आकाशलाई िचरेर खोल् नभुएको र तल आउनभुएको भए त हुन्थ्यो ! तपाईंको उप स्थितमा पहाडहरू

काम् ने िथए, 2जसरी आगोले अि सो जलाउछँ वा आगोले पानी उमाल्छ । ओहो, तपाईंका िवरोधीहरूले तपाईंको नाउँ जानकेो
भए त , तपाईंको उप स्थितमा जाितहरू काम् ने िथए । 3 पिहले हामीले आशा नै नगरेको अचम्मका कामहरू तपाईंले गन ुर्हुदँा,
तपाईं तल आउनभुयो र तपाईंको उप स्थितमा पहडाहरू कामे । 4 चीन समयदे ख नै कसलैे पिन सनुकेो वा दखेकेो छैनन,् न
त आखँाले तपाईंबाहके अरू कुनै परमशे् वरलाई दखेकेो छन,् जसले आफ् नो आशा गनहरूका िन म्त कामहरू गन ुर्हुन् छ । 5 जे
ठक छ त्यो गनर् खसुी हुन,े तपाईंका मागर्हरू मनमा याद गन र ितनीहरूलाई पालन गनहरूलाई सहायता गनर् तपाईं आउनहुुन्छ

। हामीले पाप गदार् तपाईं रसाउनभुयो । तपाईंका मगर्हरूमा हामी सधैं बचाइनछेौं। 6 िकनिक हामी सबै अशु झैं भएका छौं
र हा ा सबै धािमर्क कामहरू मिहनावारीको कपडाझैं भएका छन ्। हामी सबै पातहरू झैं ओइलाएका छौं । हावाले झैं हा ा
अपराधहरूले हामीलाई उडाएर दलान्छन ् । 7 तपाईंको नाउँ पकुान कोही छैन, तपाईंलाई समात् ने कोिसस गन कोही छैन ।
िकनिक तपाईंले हामीबाट आफ् नो अनहुार लकुाउनभुएको छ र हा ा अधमर्हरूका हातमा हामीलाई बकेम् मा बनाउनभुएको छ
। 8 तापिन, हे परम भ,ु तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ । हामी माटो हौं । तपाईं हा ो कुमाले हुनहुुन्छ । अिन हामी सबै तपाईंको
हातका काम हौं । 9 हे परम भ,ु हामीसगँ न रसाउनहुोस,् न त तपाईंको मनमा हा ो िवरु मा िननहुोस ्। कृपया हामी तपाईंका
मािनसहरूलाई हने ुर्होस ्। 10 तपाईंका पिव सहरहरू उजाड-स्थान भएका छन ्। िसयोन उजाड-स्थान, यरूशलमे िनजर्न भएको
छ । 11 हा ा पखुार्हरूले तपाईंको शसंा गरेको हा ो पिव र सनु्दर म न्दर आगोले नष् ट भएको छ र ज् यादै ि य कुराहरू सबै
भग् नावशषे भएका छन ् । 12 हे परम भ,ु तपाईं कसरी अझै पिछ हट् नहुुन्छ? तपाईं कसरी शान् त बस् न र हामीलाई िनरन्तर
अपमािनत हुन हुन िदनहुुन्छ?”

65
1 “जसले सोधनेन ् ितनीहरू ारा खोिजन म तयार िथएँ । जसले खोजनेन ् ितनीहरू ारा भे ाइन म तयार िथएँ । मरेो नाउँ

नपकुान जाितलाई मलैे भनें, 'म यहीं छु । म यहीं छु ।’ 2 हठी मािनसहरूलाई िदनभ र मलैे आफ् ना हातहरू फैलाएको छु,
जो त्यस्ता मागर् िहडं्छन ्जनु असल छैन, जो ितनीहरूका आफ्नै िवचारहरू र योजनाहरूमा िहडंकेा छन ्। 3 ितनीहरूले मलाई
बगैंचामा ब लदान चढाएर र इँटको वदेीमािथ धपू बालरे मलाई िनरन्तर ोिधत बनाए । 4 ितनीहरू िचहानहरूका व रप र
बस्छन ् र रातभ र जा ाम बस्छन ् अिन आफ् ना भाँडाहरूमा अशु मासकुो झोलसगँै स ुगँरुको मास ु खान्छन ् । 5 ितनीहरू
भन्छन,् “टाढै खडा हो, मरेो निजक नआइज, िकनिक तभँन्दा म पिव छु ।' यी कुराहरू मरेो नाकमा िदनभ र बल् ने आगो
ध ूवँा हुन ्। 6 हरे, मरेो साम ु यस्तो ले खएको छः म चपूचाप रहनछैेन,ँ िकनिक ितनीहरूलाई म साटो फेनछु । ितनीहरूकै काखमा
ितनीहरूलाई म बदला िदनछुे, 7 ितनीहरूका पापहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूका पापहरूको िन म्त एकसाथ,” परम भु भन् नहुुन्छ
। “डाँडाहरूमािथ धपू बालकेो र पहाडहरूमािथ मरेो िगल् ला गरेकोमा म ितनीहरूसगँ बदला लनछुे । यसकारण ितनीहरूको
िवगतका कामहरूलाई ितनीहरूको काखमा म नािपिदनछुे ।” 8 परम भु यसो यसो भन् नहुुन्छ, “दाखको झपु् पामा रस भे ाउदँा,
एक जनाले 'यसलाई नाश नपार, िकनिक यसमा असल कुरा छ' भने जस्तो हो । मरेो सवेकको खितर म यसै गनछुः ितनीहरू
सबलैाई म नाश गनछैन । 9 याकूब र यहूदाका सन्तानहरूलाई म ल्याउनछुे, जसले मरेो पवर्तहरू अिधकार गनछन ् । मरेा
चिुनएका जनहरूले दशेलाई अिधकार गनछन ् र मरेा सवेकहरू त्यहाँ बस् नछेन ् । 10 मलाई खोज् ने मरेा मािनसहरूका िन म्त
शारोन भडेाबा ाको चरन र आकोरको बसेी गाईवस्तकुो िव ाम गन ठाउँ बन् नछेन ् । 11 तर ितमीहरू जसले परम भलुाई
त्याग्छौ, जसले मरेो पिव पवर्तलाई िबसर्न्छौ, जसले भाग्य-दवेको िन म्त टेबल तयार पाछ र भावी-दवेीको िन म्त िमसाएको
म का िगलासहरू भछ । 12 ितमीहरूलाई म तरवारको िन म्त खटाउनछुे र ितमीहरू सबै जना हत् यारा साम ु घो प् टनछेौ,
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िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बोलाउँदा ितमीहरूले जवाफ िदएनौ । म बोल्दा ितमीहरूले सनुनेौ । तर ितमीहरूले मरेो द ृ ष् टमा जे
खराब िथयो त्यही गर् यौ र मलाई खसी नपान काम गनर् रोज् यौ ।” 13 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, मरेा सवेकहरूले
खानछेन,् तर ितमीहरू भोकै हुनछेौ । मरेा सवेकहरूले िपउनछेन,् तर ितमीहरू ितखार्उनछेौ । मरेा सवेकहरूले आन न्दत
हुनछेन,् तर ितमीहरू लाजमा पनछौ । 14 हरे, हृदयको खसुीको कारणले मरेा सवेकहरू आनन्दसाथ कराउनछेन,् तर ितमीहरू
हृदयको पीडाको कारणले कराउनछेौ र आत्माको पीडाको कारणले िवलाप गनछौ । 15 मरेा चिुनएका जनहरूलाई बोल्न
ितमीहरूले सरापको रूपमा आफ् ना नाउँ छोड्नछेौ । म परम भु परमशे् वरले नै ितमीहरूलाई मानछु । म मरेा सवेकहरूलाई म
अक नाउलँे बोलाउनछुे । 16 पथृ्वीमा आिशष ् िदनहेरू म ारा अथार्त ् सत्यताको परमशे् वर ारा आिशिषत ्हुनछेन ् । पथृ्वीमा
शपथ लनलेे मरेो अथार्त ्सत्यताको परमशे् वरको नाउमँा शपथ लनछे, िकनभने पिहलकेा कष् टहरू िबिसर्इनछेन,् िकनिक ती
मरेा द ृ ष् टबाट लकुाइनछेन ् । 17 िकनिक हरे, मलैे नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी स ृ ष् ट गनर् लागकेो छु । अिन पिहले कुराहरू
याद हुने वा मनमा आउनछैेन । 18 तर मलैे स ृ ष् ट गनर् लागकेो कुरामा ितमीहरू सदासवर्दा खसुी र आन न्दत हुनछेौ । हरे,
यरूशलमेलाई आनन्दको रूपमा र त्यसका मािनसहरूलाई खसुीको रूपमा मलैे स ृ ष् ट गनर् लागकेो छु । 19 यरूशलमेिसत म
आन न्दत र मरेा मािनसहरूिसत खसुी हुनछुे । त्यसमा रुवाइ र कष् टको सोर कदािप सिुननछैेन । 20 त्यहाँ बालक फे र किहल्यै
केही िदन मा िजउनछैेन । न त व ृ मािनस अकालमा मनछ । एक सय वषर्को उमरेमा मन क् तलाई जवान भिननछे । एक
सय वषर्को उमरेसम्म पगु् न नसक् ने कुनै पिन क् त ािपत ठािननछे । 21 ितनीहरूले घरहरू बनाउनछेन ् र ितनमा बसोवास
गनछन ्। ितनीहरूले दाखबारीहरू लगाउनछेन ्र ितनका फल खानछेन ्। 22 ितनीहरूले घर िनमार्ण गरेपिछ फे र त् यसमा अरू
कोही बस् ने कुरा कदािप हुनछैेन । ितनीहरूले रोप् ने र फल अरूले खाने हुनछैेन, िकनिक मािनसहरूका िदनहरू रूखहरूका
िदनहरू जस्तै हुनछे । मरेा चिुनएकाहरूले आफ् ना हातका कामको पणुर् रूपमा उपभोग गनछन ्। 23 ितनीहरूले थर्मा प र म
गनछैनन,् न त िनराशामा जन् म िदनछेन ् । िकनिक ितनीहरू र ितनीहरूसगँै ितनीहरूका सन्तानहरू पिन परम भु ारा आिशष ्
िदइएका सन्तानहरू हुन ्। 24 ितनीहरूले पकुानर्अिग म जवाफ िदनछुे । अिन ितनीहरू बोल्दै गदार् नै मलै े सनु् नछुे । 25 ब्वाँसो
र थमुा सगँै चनछन,् र िसहंले गोरूले झैं पराल खानछे । तर सपर्को खाना धलूो हुनछे । ितनीहरूले मरेो सबै पिव पहाडमािथ
फे र चोट परु् याउनछैेनन ्न त िवनाश गनछन,्” परम भु भन् नहुुन्छ ।
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1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “स्वगर् मरेो िसहंासन हो र पथृ्वी मरेो पाउदान हो । तब ितमीहरूले मरेो िन म्त भवन कहाँ बनाउने

छौ? मलैे िव ाम गन ठाउँ कहाँ छ? 2 यो परम भकुो घोषणा हो, “यी सबै कुराहरू मरैे हातले बनाएका हुन ्। यसरी नै ती
हुन आए ।” मलैे स् याबसी िदने मािनस यही हो, जो आत्मामा तोिडएको र चणूर् छ र जो मरेो वचनमा काम्दछ । 3 जसले गोरु
माछर् त्यसले मािनसको हत्या पिन गछर् । जसले थमुा ब ल चढाउँछ, त्यसले कुकुरको घाँटी पिन भाँच्छ । जसले अन् नब ल
चढाउँछ त्यसले स ुगँरुको रगत पिन चढाउँछ । जसले सम्झना स्वरूप धपू चढाउँछ, त्यसले दषु् टतालाई पिन आिशष ् िदन् छ
। ितनीहरूले आफ्नै मागर्हरू रोजकेा छन ् र आफ् ना घिृणत थोकहरूमा ितनीहरू रमाउँछन ् । 4 त्यसरी नै ितनीहरूको आफ्नो
दण्ड म चनु् नछुे । ितनीहरूले जे कुराको डर मान्छन ् त्यही नै म ितनीहरूमा ल्याउनछुे िकनभने मलै े बोलाउँदा कसलैे जवाफ
िदएन । मलैे बोलाउँदा कसलैे सनुने । मरेो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनीहरूले त्यही गरे र मलाई जे कुराले खसुी पदन त्यही
गरे ।” 5 परम भकुो वचनमा काम् नहेरू हो, उहाँको वचन सनु, “ितमीहरूलाई मरेो नाउकँो कारणले घणृा गन र बिहस्कार
गन ितमीहरूका भाइहरूले भनकेा छन,् 'परम भु मिहिमत हुनभुएको होस,् अिन हामीले ितमीहरूको आनन्द दखे् नछेौ,ँ' तर
ितनीहरू शमर्मा पा रनछेन ् । 6 सहरबाट य ु को होहल्लाको आवाज आउँछ, म न्दरबाट एउटा आवाज, परम भलुे आफ् ना
श हुरूलाई बदला लनभुएको आवाज आउँछ । 7 सवको वथेा लाग् नभुन् दा पिहले नै त्यसले बालक जन्माउनछेे । त्यसमािथ
पीडा आउनअिग नै त्यसले छोरा जन्माई । 8 यस्तो कुरा कसले सनुकेो छ? यस्तो कुरा कसले दखेकेो छ? के दशे एकै िदनमा
जन्मन्छ? के जाित एकै क्षणमा स्थािपत हुन सक्छ? तापिन िसयोन सवको वथेामा जाने िबि कै, त्यसले आफ् ना छोराछोरी
जन्माउछेँ । 9 परम भु सोध् नहुुन्छ, “के म बालकलाई जन्मने समयमा ल्याउ,ँ अिन बालकलाई ज न्मन निदऊँ? वा के म
बालकलाई जन् मने क्षणमा ल्याउँ र त् यसलाई पछािड धकेल ू?ँ तरेा परमशे् वर सोध् नहुुन्छ ।” 10 यरूशलमेिसत आन न्दत होओ
र त्यसको िन म्त खसुी होओ, ितमीहरू सबै जसले त्यसलाई मे गछ । त्यसको िन म्त िवलाप गनहरू सबै त्योसगँै आन न्दत
होओ । 11 िकनिक ितमीहरू खानछेौ र तपृ् त हुनछेौ । त्यसका स्तनहरूले ितमीहरूलाई सान्त्वना िदनछे, िकनिक ितमीहरू
आघाउञ् जले ती िपउनछेौ र त्यसको मिहमाको शस्ततासगँै खसुी हुनछेौ । 12 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “त्यसमािथ सम ृ लाई
नदीझैं र जाितहरूका धनलाई उलको खोलाझैं मलै े िफंजाउन लागकेो छु । ितमीहरूले त्यसको तफर् बाट पालनपोषण गनछौ,
त्यसको बाहुलीमा बोिकनछेौ र त्यसको घ ुडँामा खलेाइनछेौ । 13 आमाले आफ् नो बालकलाई सान्त्वना िदएझैं म ितमीहरूलाई
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सान्त्वना िदनछुे, र यरूशलमेमा ितमीहरूले सान्त्वना पाउनछेौ ।” 14 ितमीहरूले यो दखे् नछेौ र ितमीहरूको हृदय आन न्दत
हुनछे, ितमीहरूका हड् डीहरू क ललो घाँसझैं पलाउनछे । परम भकुो बाहुलीले आफ् ना सवेकहरूलाई कट गनछ, तर आफ्ना
श हरूका िवरु मा उहाँले आफ् नो रस कट गन ुर्हुनछे । 15 हरे, परम भु आगोसगँै आउँदै हुनहुुन्छ, र उहाँको ोधको ताप र
आगोको ज्वालासगँै उहाँको हप् की ल्याउनलाई उहाका रथहरूचािहं आधँीझैं आउँदछैन ्। 16 िकनिक परम भलुे आगो ारा र
आफ् नो तरवारले मानवजाितमािथ न्याय गन ुर्हुन्छ । परम भु ारा मा रनहेरू धरैै हुनछेन ्। 17 ितनीहरू आफैलाई पिव पाछर्न ्
र आफैलाई श ु पाछर्न,् तािक सुगँरुको मास ु र मसुाजस्तै िघन लाग् दा थोकहरू खानकेो पिछ लागरे बगैंचािभ जान सकून ्।
ितनीहरूको अन्त्य हुनछे— यो परम भकुो घोषणा हो । 18 िकनिक ितनीहरूका कामहरू र ितनीहरूका िवचारहरू म जान्दछु ।
सबै जाितहरू र भाषाहरू मलैे भलेा पान समय आउँदछै । ितनीहरू आउनछेन ्र मरेो मिहमा दखे् नछेन ्। 19 ितनीहरूको माझमा म
आफ् नो एउटा श शाली िचन्ह खडा गनछु । तब म ितनीहरूबाट बाँचकेाहरूलाई जाितहरूकहाँ: तश श, पटु र लडु, आफ् ना
धन ु तान् ने धनधुार्रीहरू, तबुल, जावन र टाढाका समु का िकनारितर पठाउनछुे जहाँ ितनीहरूले मरेो बारेमा सनुकेा छैनन,् न
त मरेो मिहमा दखेकेा छैन ्। ितनीहरूले जाितहरूका माझमा मरेो मिहमाको घोषणा गनछन ्। 20 ितनीहरूले ितमीहरूका सबै
भाइहरूलाई परम भकुो िन म्त ब लदान झैं सबै जाितहरूबाट िफतार् ल्याउनछेन ्। ितनीहरू घोडाहरूमा, रथहरूमा, गाडाहरूमा,
खच् चरहरूमा र ऊँटहरूमा चढरे मरेो पिव पवर्त यरूशलमेमा आउनछेन,् परम भु भन् नहुुन्छ । िकनिक इ ाएलका मािनसहरूले
परम भकुो भवनमा एउटा श भाँडामा अन् नब ल ल्याउनछेन ्। 21 ियनीहरूमध्ये कसलैाई म पजुारीहरू र लवेीहरूको रूपमा
पिन चनु् नछुे, परम भु भन् नहुुन्छ । 22 िकनिक, यो परम भकुो घोषणा हो, जसरी मलैे बनाउने नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी मरेो
साम ु रहनछेन,् त्यसरी नै ितमीहरूका सन्तानहरू र ितमीहरूको नाउँ मरेो साम ु रहनछे । 23 एक मिहनदेे ख अक सम् म र एक
शबाथ-िदनदे ख अक सम् म सबै मािनसहरू मलाई दण्डवत गनर् आउनछेन,् परम भु भन् नहुुन्छ । 24 ितनीहरू बािहर जानछेन ्र
मरेो िवरु मा िव ोह गन मािनसहरूको लासहरू हनेछन,् िकनिक ितनीहरूलाई खाने कीराहरू मनछैनन ्र ितनीहरूलाई जलाउने
आगो िनभ् नछैेन । यो सबै मािनसहरूका िन म्त एउटा घणृा हुनछे ।"
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यिमर्याको पसु्तक
1 बने्यामीनको क्षे मा पन अनातोतका पजुारीहरूमध्ये एक जना िह ल्कयाहका छोरा यिमर्याका वचन ियनै हुन ् ।

2 यहूदाका राजा अमोनका छोरा योिशयाहको शासनकालको ते ौं वषर्मा परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो । 3 यहूदाका
राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको समयदे ख यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहको शासनकालको एघारौं
वषर्को पाँचौं मिहनासम्म, यरूशलमेका मािनसहरू कैदीका रूपमा नलिगएसम् म नै परम भकुो वचन आइर ो । 4 परम भकुो
यो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 5 “मलैे तलँाई गभर्मा रच्नभुन्दा पिहल,े मलैे तलँाई चनुें । त ँ गभर्बाट बािहर आउनअुिग
मलैे तलँाई अलग गरें । मलैे तलँाई जाित-जाितहरूका िन म्त अगमव ा बनाएँ । 6 मलैे भनें, “हे परम भु परमशे् वर, कसरी
बोल्ने भनी मलाई थाहा छैन, िकनिक म त धरैे सानो बालक छु ।” 7 तर परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ यसो नभन,् 'म सानो
बालक छु' । मलैे पठाउने हरेक ठाउँमा त ँ जानपैछर्, र मलैे तलँाई आज्ञा गन हरेक कुरा तैंले भनपैछर् । 8 ितनीहरूदे ख नडरा,
िकनिक तरेो उ ार गनर् म तिँसत छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 9 तब परम भलुे आफ्नो हात पसान ुर्भयो, मरेो मखु छुनभुयो,
र मलाई भन् नभुयो, “अब मलैे तरेो मखुमा मरेो वचन हा लिदएको छु । 10 उखले्न र भत्काउन, नाश गनर् र भताभङु्ग पानर्,
बनाउन र रोप्न, आज मलैे तलँाई जाितहरू र राज्यहरूमािथ िनय ु गदछु ।” 11 परम भकुो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो,
“ए यिमर्या, त ँ के दखे्छस ्?” मलैे भनें, “हाड-ेबदामको एउटा हाँगा म दखे्छु ।” 12 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “तैंले रा री
दखेकेो छस,् िकनिक आफ् नो वचन परुा गनर्लाई म त् यसलाई िनयालरे हदेछु ।” 13 परम भकुो वचन दो ो पटक मकहाँ यसो
भनरे आयो, “तैंले के दखे्छस ्?” मलैे भनें, “म एउटा तताइएको भाँडो दखे्छु जसको मािथल्लो सतह छच ल् कएर उ र
िदशाबाट घो प्टहरेको छ ।” 14 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यस दशेमा बस् ने सबमैािथ िवपि उ र िदशाबाट नै आउन सरुु
हुनछे । 15 िकनिक मलैे उ री राज्यहरूका सबै कुललाई बोलाउँदछुै भनी यो परम भकुो घोषणा हो । ितनीहरू आउनछेन,् र
यरूशलमेका मलू ढोकाहरूको वशे ारमा आ-आफ्नो िसहंासन स्थािपत गनछन,्अिन ितनीहरू यसका चारैितरका पखार्लहरू र
यहूदाका सबै सहरको िवरु मा लाग् नछेन ्। 16अरू दवेताहरूलाई धपु बालरे र ितनीहरूका आफ्नै हातले बनाएका वस्तहुरूलाई
पजुा गरेर मलाई त्यागकेा हुनाले ितनीहरूका सबै दषु् ट कामको िवरु मा म इन्साफ गनछु । 17 आफूलाई तयार पार! खडा
हो, र मलैे तलँाई जे आज्ञा गछुर्, त्यो ितनीहरूलाई भन ्। ितनीहरूको साम ु नडरा, अन् यथा ितनीहरूका साम ु म तलँाई नै डरमा
पानछु । 18 हरे, सारा दशे अथार्त ्यहूदाका राजाहरू, यसका अिधकारीहरू, पजुारीहरू र दशेका मािनसको िवरु मा आज मलैे
तलँाई एउटा िकल्लाबन्दी ग रएको सहर, फलामे खम्बा र काँसाको पखार्ल बनाएको छु । 19 ितनीहरू तरेो िवरु मा लड्नछेन,्
तर ितनीहरूले तलँाई परािजत गनछैनन,् िकनिक तरेो उ ार गनर् म तिँसतै हुनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो ।”

2
1 परम भकुो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “जा र यरूशलमेले सनु् ने गरी घोषणा गर ् । यसो भन,् ‘परम भु यसो

भन् नहुुन्छः तरेो यवुावस्थामा भएको करारको िवश् वसिनयता, हा ो मगनी भएको बलेाको तरेो मे, बीउ नछ रएको त्यस दशेको
उजाड-स्थानमा त ँ मरेो पिछ लागकेो समयलाई याद गनर् मलै े तलँाई बोलाएको छु । 3 परमप भकुो फसलको अगौटे फल
इ ाएललाई उहाँको िन म्त अलग ग रयो । अगौटे फलबाट खाने सबै जना दोषी ठह रए । ितनीहरूमािथ िवपि आइपर् यो,
यो परम भकुो घोषणा हो ' ।” 4 हे याकूबका घराना र इ ाएलको घरानाका सबै वशं हो, परम भकुो वचन सनु । 5 परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूका पखुार्हरूले ममा के ग ल्त भे ाए जसको कारणले गदार् मलाई प ाउनबाट ितनीहरू टाढा भए
? ितनीहरू बकेम्मा मिुतर्हरूको पिछ गए र आफै बकेम्मा भए । 6 ितनीहरूले यसो भननेन,् 'हामीलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने
परम भु कहाँ हुनहुुन्छ ? हामीलाई उजाड-स्थानमा, अराबाको दशे र खाडलहरूमा, सखु् खा र घोर अन्धकारको दशेमा, कोही
नजाने र कोही नबस् ने दशेमा अगवुाइ गन ुर्हुने परम भु कहाँ हुनहुुन्छ ? 7 तर मलैे ितमीहरूलाई कमलको फल र अन्य असल
खानकुेराहरू खान त् यस दशेमा ल्याएँ । तापिन जब ितमीहरू आयौ, ितमीहरूले मरेो दशेलाई दिुषत पार् यौ । ितमीहरूले मरेो
उ रािधकारलाई घिृणत बनायौ । 8 पजुारीले सोधने, 'परम भु कहाँ हुनहुुन्छ ?', र वस्थाका ज्ञाताहरूले मरेो बारेमा वास्तै
गरेनन ।् गोठालाहरूले मरेो िवरु मा अपराध गरे । अगमव ाहरूले बाल दवेताको लािग अगमवाणी बोल,े र थका कुराहरूको
पिछ लागे । 9 त्यसलैे परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, म अझै पिन ितमीहरूलाई दोष लगाउनछुे र ितमीहरूका छोराहरूलाई दोष
लगाउनछुे । 10 िकनिक िक ीमका िकनारहरू पार गर र हरे । केदारमा सन्दशेवाहकहरू पठाओ र प ा लगाओ, र त्यहाँ यस्तो
काम पिहले किहल्यै भएको रहछे िक भनी हरे । 11 के कुनै जाितले आफ्ना दवेताहरू साटेका छन ्? य िप ती दवेताहरू नै
िथएनन ्। तर जनु कुराले मरेो जाितलाई मदत गनर् सक्दनै, ितनै कुरािसत ितनीहरूले आफ् नो मिहमालाई साटेका छन ्। 12 यही
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कारणले गदार् हे आकाशमण्डल, थरथर हो, चिकत हो र डरले काँप, यो परम भकुो घोषणा हो । 13 िकनिक मरेो जाितले
मरेो िवरु मा दईुवटा दषु् ट काम गरेको छः ितनीहरूले िजउँदो पानीको मलुलाई त्यागकेा छन,् र ितनीहरूले आफ्नै िन म्त पानी
चिुहने कुवाहरू खनकेा छन ्। 14 के इ ाएल दास हो ? के त्यो आफ्नो मा लकको घरमा जन्मकेो िथयो ? त्यसो भए, त्यो
िकन लटुको माल भएको छ त ? 15 जवान िसहंहरू त्यसको िवरु मा गज । ितनीहरूले ठुलो स् वरले गजका छन,् र त्यसको
दशेलाई िसत पारेका छन ्। त्यसका सहरहरू बािसन्दाहरू नरहने गरी नष् ट पा रएका छन ्। 16 साथ,ै मे म्फस र तहपनसेका
मािनसहरूले तरेो िशर खौ रनछेन ।् 17 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अगवुाइ ग ररहनहुुदँा ितमीहरूले उहाँलाई
त्यागरे के यो ितमीहरू आफ् नै िन म् त गरेका होइनौ र ? 18 त्यसलैे अब, िशहोर नदीको पानी िपउन िकन िम दशेमा परु् याउने
बाटो भएर जान्छौ ? य ू े टस नदीको पानी िपउन िकन अश्शरूमा परु् याउने बाटो भएर जान्छौ ? 19 ितमीहरूको दषु् टताले नै
ितमीहरूलाई हप्काउछँ, र ितमीहरूको अिवश् वासले नै ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छ । त्यसलैे यसबारे िवचार गर, र बझु, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई त्यागरे उहाँको डर नमान् न ु भनकेो दषु् ट र िततो कुरा हो, यो सवर्श मान ्परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो । 20 िकनिक तिँसत ािचन समयमा भएको तरेो जवुा मलैे भाँिचिदएँ । मलैे तरेा बन्धनहरू फुकाइिदएँ । तरै पिन तैंले भिनस,्
'म तपाईंको सवेा गनछैन!ँ' िकनिक हरेक अग्लो डाँडा र हरेक झ्याम्म परेको रुखमिुन तैंले आफ् नो िशर झकुाइस,् त ँ वशे् या
होस ्। 21 मलैे तलँाई पणूर् रूपले श ु बीउबाट असल दाखको बोटको रूपमा रोपकेो िथएँ । तब तैंले आफैलाई ष् ट र बकेम्मा
दाखको बोटको रूपमा कसरी प रवतर्न ग रस ्? 22 तैंले आफैलाई नदीमा सफा ग रस ् वा साबनुले धोइस ् भने पिन, तरेो
अधमर् मरेो साम ु दागझैं छ, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 23 'म िबटुलो पा रएको छैन!ँ म बाल दवेताको पिछ लागकेो
छैन'ँ भनी तलैे कसरी भन् न सक्छस ्? तैंले उपत्यकाहरूमा के ग रस,् सो हरे ्। तैंले गरेको कुरालाई िवचार गर ्। त ँ यताउता
कुिदिहडं्ने चञ्चल पोथी ऊँट हो, 24 त ँ उजाड-स्थानमा बस् न आदत भएको कामातरु भएर हावा स ुघँ् दै िहडं्ने वन-गधनैी
हो। त्यसको कामवासनालाई कसले िनयन् ण गनर् सक्छ ? त्यसको पिछ लाग् ने कुनै पिन गधा थिकत हुनपुदन । मथैनुको
समयमा ितनीहरूले त्यसलाई फेला पानछन ् । 25 तरेो ख ु ालाई नाङ्गो हुनबाट र तरेो घाँटीलाई ितखार्उनबाट तैंले िनयन् ण
गन ुर्पछर् । तर तैंले भनकेो छस,् 'यो आशारिहत छ! अह,ँ म परदशेीहरूलाई मे गछुर् र ितनीहरूकै पिछ लाग्छु ।' 26 चोर
समाितदंा त्यो ल ज् जत भएझैं, इ ाएलको घराना ल ज् जत हुने छ । ितनीहरू, ितनीहरूका राजाहरू, ितनीहरूका राजकुमारहरू,
र ितनीहरूका पजुारीहरू र ितनीहरूका अगमव ाहरू ल ज् जत हुनछेन ्। 27 यी ितनै हुन ्जसले रुखलाई भन् छन,् 'ितमी मरेा
िपता हौ', र ढुङ्गालाई 'ितमीले मलाई जन्म िदयौ' । िकनिक ितनीहरूले मतफर् िप ठउँ फकार्उँछन,् आफ् ना अनहुार होइन
। तापिन सङ्कष् टको समयमा ितनीहरू भन्छन,् 'उठ्नहुोस ् र हामीलाई बचाउनहुोस!्' 28 तापिन ितमीहरूले आफ्ना िन म्त
बनाएका दवेताहरू कहाँ छन ्? ितमीहरूको सङ्कष् टको समयमा ितमीहरूलाई बचाउन ितनीहरूको इच्छा भए ितनीहरू उठून,्
िकनिक हे यहूदा, तरेा जित सहरहरू छन,् त्यित नै तरेा मिुतर्हरू छन ्। 29 त्यसलैे मलै े गलत गरेको छु भनी मलाई िकन दोष
लगाउँछस ्? ितमीहरू सबलैे मरेो िवरु मा पाप गरेका छौ, यो परम भकुो घोषणा हो । 30 मलैे तरेो जाितलाई थमा दण्ड
िदएको छु । ितनीहरूले अनशुासनलाई स्वीकार गदनन ् । ितमीहरूको तरवारले ितमीहरूका अगमव ाहरूलाई िवनाश गन
िसहंले झैं िनलकेो छ । 31 हे यस पसु्ताका मािनस हो, मरेा वचन, परम भकुो वचनमा ध्यान दओे । के म इ ाएलको िन म्त
उजाड-स्थान वा घोर अन्धकारको दशे भएँ र ? िकन मरेो जाितले यसो भन्छ, 'हामी व रप र घमु् न िदनहुोस,् हामी फे र
तपाईंकहाँ आउनछैेनौं' ? 32 के कन्याले आफ्नो गरगहना, दलुहीले आफ्ना घमु्टो भलु्छे र ? तरै पिन मरेो जाितले मलाई गन् नै
नसक् ने िदनदे ख भलुकेो छ । 33 मेको खोजी गनर् कसरी तैंले आफ्नो मागर् बनाउछेँस ्? तैंले दषु् ट स् ीहरूलाई पिन आफ्ना
मागर्हरू िसकाएको छेस ्। 34 तरेा वस् हरूमा िनद ष ग रब मािनसहरूको जीवनको रगत भे ाइएको छ । यी मािनसहरू घरमा
िचरी ग ररहदँा भे ाइएका होइनन ्। 35 तरै पिन त ँ भन्छेस,् 'म िनद ष छु । िनश् चय नै उहाँको ोध मबाट तकर गएको छ ।'
तर हरे! 'मलैे पाप गरेको छैन'ँ भनी तैंले भनकेो हुनाले म तमँािथ इन्साफ ल्याउनछुे । 36 तरेा मागर्मा यो बद्लाउलाई त ँ िकन
िनकै हलकुािसत लन्छेस ्? जसरी अश्शरूले तलँाई िनरुत्साही पार् यो, त्यसै गरी िम दशेले पिन तलँाई िनरुत्साही पानछ ।
37 आफ्नो िशरमा आफ्ना हात राखरे त ँ त्यहाँबाट दःुखी भएर जानपुन हुन्छ, िकनिक तैंले जस-जसमािथ भरोसा गरेको छेस,्
ितनीहरूलाई परम भलुे इन्कार गन ुर्भएको छ । त्यसलैे ितनीहरूबाट तैंले मदत पाउनछैेनस ्।

3
1 “कुनै परुुषले आफ्नी पत् नीिसत सम्बन्ध-िवच्छेद गर् यो, र उसको जीवनबाट त्यो गई अिन अक परुुषकी पत् नी भई भन,े

ऊ फे र फकर त्योकहाँ जान्छ र ? के त्यो दशे औधी दिुषत हुदँनै र ? त ँ धरैे मेी भएकी वशे्याजस्तै भएर बसकेो छेस ्। के त ँ
मकहाँ फकर् न्छेस ्? यो परम भकुो घोषणा हो । 2 नाङ्गा डाँडाहरूतफर् आफ्ना आखँा उठा र हरे ।् के कुनै त् यस्तो ठाउँ छ, जहाँ
तरेो अवधै यौनधन् दा छैन ? एक जना अरबी उजाड-स्थानमा बसझेैं त ँ आफ्ना मेीहरूको तीक्षा गद बाटोका िकनारहरूमा
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बस्छेस ्। तरेो वशे्याविृ र दषु् टताले तैंले दशेलाई दिुषत पारेको छेस ्। 3 त्यसलैे वषार् थािमएको छ, र वसन्त ऋतकुो पानी परेको
छैन । तरै पिन तिँसत वशे्याको िनधार छ । त ँ ल ज् जत हुन इन्कार गछस ्। 4 के भखर्रै मा तैंले मलाई पकुा रनस,् “हे मरेा
िपता, मरेो यवुावस्थादे खको मरेो घिन िम । 5 के उहाँ सधैं रसाउनहुुन्छ र ? के उहाँले आफ् नो ोधलाई सधैं अन्त्यसम्म
राख् नहुन् छ र ?' हरे!् तैंले यसरी भनकेो छेस,् तर तैंले त सके जित दषु् ट काम गछस ्।” 6 तब राजा योिशयाहको शासनकालमा
परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “िवश् वासहीन इ ाएलले के गरेको छ, त ँ दखे्छस ्? त्यो हरेक अग्लो डाँडा र हरेक झ्याम्म परेको
रुखमिुन गएकी छ, र त्यहाँ त्यसले वशे्याले झैं काम गरेकी छ । 7मलैे भनें, “यी सबै कुरा गरेपिछ त्यो म कहाँ फकर् न्छे', तर त्यो
फिकर् न । तब त्यसकी िवश् वासहीन बिहनी यहूदाले यी सबै दखेी । 8 त् यसलैे मलै े दखेे,ँ त्यसरी नै त्यस िवश् वासहीन इ ाएलले

िभचार गरेकी छे, र मलैे त्यसलाई िनकालकेो छु, र त्यसको िवरु मा त्यागप िदएको छु । त्यसकी िवश् वासहीन बिहनी
यहूदा डराइन । त्यो पिन गई र वशे्याले झैं काम गरी । 9 त्यसको वशे्याविृ त्यसको लािग केहीजस्तो भएन । त्यसले दशेलाई
दिुषत पारी, र त्यसले ढुङ्गा र रुखहरूिसत िभचार गरी । 10 यी सबै कुरापिछ त्यसकी िवश् वासहीन बिहनी यहूदा सारा
हृदयले होइन तर झटू लएर मकहाँ फक , यो परम भकुो घोषणा हो ।” 11 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “िवश् वासहीन
इ ाएल िवश् वासहीन यहूदाभन्दा बढी धम भएको छ । 12 जा र उ रलाई यी वचन घोषणा गर,् “'हे िवश् वासहीन इ ाएल,
फक ' यो परम भु घोषणा हो, 'म तिँसत सधैं रसाउनछैेन ँ ।' परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, 'म िवश् वासयोग्य भएको हुनाले म
सदासवर्दा रसाउनछैेन ।' 13 तरेो अधमर्लाई स्वीकार गर,् िकनिक परम भु तरेा परमशे् वरको िवरु मा तैंले अपराध गरेको
छस,् हरेक झ्याम्म परेको रुखमिुन तैंले परदशेीहरूिसत तरेा मागर्हरू बाँडकेो छस ् । िकनिक तैंले मरेो कुरा सनुकेो छैनस,् यो
परम भकुो घोषणा हो । 14 'ए िवश् वासहीन जाित, फक ' यो परम भकुो घोषणा हो, 'म तरेा पित हु ँ ।' सहरबाट एक जना
र एउटा प रवारबाट दईु जना गरी म तलँाई लनछुे र म तलँाई िसयोनमा ल्याउनछुे । 15 मरैे जस् तो हृदय भएका गोठालाहरू
म तलँाई िदनछुे, र ज्ञान र अन्तद ृर् ष् टले ितनीहरूले तरेो हरेचाह गनछन ् । 16 तब ती िदनमा दशेमा तरेो व ृ हुनछे, र तलैे
फल फलाउनछेस ् भनी परम भु घोषणा गन ुर्हुन् छ । ितनीहरूले फे र यसो भन् नछैेनन,् 'परम भकुो करारको सन्दकु' । फे र
यो िवषय ितनीहरूका हृदयमा आउनछैेन, वा सम्झना हुनछैेन । यो गमु् नछैेन र अक बनाइनछैेन ।’ 17 त्यस बलेा ितनीहरूले
यरूशलमेको बारेमा घोषणा गन छन,् 'यो परम भकुो िसहंासन हो ।' अिन अरू सबै जाित परम भकुो नाउमँा यरूशलमेमा
जम्मा हुनछेन ्। अब उसो ितनीहरू ितनीहरूका दषु् ट हृदयको हठमा िहडं्नछैेनन ्। 18 ती िदनमा यहूदाको घराना इ ाएलको
घरानासगँै िहडं्नछे । ितनीहरू उ रको दशेबाट मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई पतैकृ-सम्पि को रूपमा िदएको दशेमा सगँसगँै
आउनछेन ् । 19 मरेो बारेमा मलैे भनें, 'मरेो छोरोको रूपमा म ितमीहरूलाई वहार गनर् र ितमीहरूलाई मनमोहक दशे िदन
चाहन्छु । यो पतैकृ-सम्पि अन्य कुनै पिन जाितिसत भएको भन्दा सनु्दर छ । मलैे भन् ने िथएँ, ‘ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ,
'हे मरेा िपता' । ितमीहरू मलाई प ाउनदे ख तकर् निेथएनौ भनी मलैे भन् ने िथएँ । 20 तर आफ्नो पितको लािग िवश् वासहीन
भएकी स् ीझैं, ए इ ाएलका घराना हो, तैंले मलाई धोका िदएको छस,् यो परम भकुो घोषणा हो । 21 मदैानहरूमा इ ाएलका
मािनसहरूको रुवाइ र िचच् च्याइको एउटा आवाज सिुनन्छ । िकनिक ितनीहरूले आफ्ना मागर् बद्लकेा छन ् । ितनीहरूले
परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई िबसका छन ्। 22 “हे िवश् वासहीन मािनस हो, फकर् । ितमीहरूको िवश् वासघातलाई म िनको
पानछु ।” “हने ुर्होस!् हामी तपाईंकहाँ फकर् नछेौं िकनिक तपाईं परम भु हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 23 िनश् चय नै डाँडाहरूबाट
झटू आउँछ र पवर्तहरूबाट अलमल पान आवाज आउँछ । िनश् चय नै परम भु हा ा परमशे् वर इ ाएलको उ ार हुनहुुन्छ ।
24 तरै पिन लाजलाग्दा मिूतर्हरूले हा ा पखुार्हरूले प र म गरेका ितनीहरूका बगाल, बथान, ितनीहरूका छोराछोरीलाई भस्म
पारेका छन ्। 25 हामी लाजमा पल्टौं । हा ो लाजले हामीलाई ढाकोस,् िकनिक हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको िवरु मा
पाप गरेका छौं । हा ो यवुावस्थादे ख आजको िदनसम्म हामी र हा ा पखुार्हरूले परम भु हा ा परमशे् वरको आवाजलाई
सनुकेा छैनौं ।”

4
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “ए इ ाएल, त ँ फिकर् स ् भने त ँ मितरै फिकर् नपुछर् । तैंले मरेो सामबुाट िघनलाग्दा वस्तहुरू

हटाइस ् र फे र मबाट तकर गइनस ्भन,े 2 'परम भकुो नाउमँा' भनरे तैंले शपथ खाँदा त ँ सत्य, न्यायी र धम हुनपुछर्। तब
जाित-जाितहरू उहाँमा आिशिषत हुनछेन,् र उहाँलाई नै ितनीहरूले मिहमा िदनछेन ् ।” 3 यहूदा र यरूशलमेमा भएका हरेक

लाई परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूको खते जोत, र काँडाहरूका िबचमा बीउ नछर । 4 हे यहूदाका मानिसहरू र
यरूशलमेका बािसन्दाहरू हो, परम भकुो िन म्त आफ्नो खतना गर, र ितमीहरूको हृदय छोप् ने छाला हटाओ, न ता ितमीहरूका
कायर्को दषु् टताको कारणले कसलैे िनभाउन नसक् ने गरी बल्नछे, मरेो ोध आगोझैं दन्कनछे । 5यहूदामा कराओ र यरूशलमेमा
सिुनयोस ्। यसो भन, 'दशेमा तरुही फुक ।' यसो भनरे घोषणा गर, 'सगँसैगँै भलेा होओ । हामी िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा
जाऔं ।' 6सङ्केत िदने झण्डा उठाओ र त्यसलाई िसयोनतफर् औंल्याओ, र सरुक्षाको लािग दौड । नबस, िकनिक म उ रबाट
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ठुलो िवनाश र िवपि ल्याउदँछुै । 7 आफ्नो झािडबाट िसहं बािहर आउँदछै, र जाित-जाितहरूलाई नष् ट पान स्थान
ग रसकेको छ । ितमीहरूको दशेमा ास ल्याउन, ितमीहरूका सहरहरूलाई कोही नबस् ने गरी भग् नावशषेमा प रणत गनर् त्यो
आफ्नो ठाउँ छाडरे आउँदछै । 8 यही कारणले गदार्, आफैलाई भाङ् ाले बरे, िवलाप गर र रोओ । िकनिक परम भकुो रसको
श हामीबाट तकर गएको छैन । 9 यो परम भकुो घोषणा हो, “त्यस िदन राजा र ितनका अिधकारीहरूका हृदय काम्नछेन ्
। पजुारीहरू भयभीत हुनछेन,् र अगमव ाहरू िसत हुनछेन ्।” 10 त्यसलैे मलै े भनें, “हाय, परम भु परमशे् वर, 'ितमीहरूका
लािग शा न्त हुनछे' भनरे िनश् चय नै तपाईंले यी मािनस र यरूशलमेलाई पणूर्तः धोका िदनभुएको छ । तापिन तरवारले ितनीहरूको
जीवनको िवरु मा हार गदछ ।” 11 त्यस बलेा यरूशलमे र यस जाितको िवषयमा यसो भिननछे, “मरुभिूमका मदैानहरूबाट
आएको एउटा पोल्ने बतासले मरेो मािनसहरूका छोरीकहाँ आफ्नो मागर् बनाउछँ । यसले ितनीहरूलाई िनफन् ने वा श ु पान
छैन । 12 मरेो आज्ञामा त्योभन्दा अझै चण्ड बतास आउनछे, र अब म ितनीहरूको िवरु मा दण्डाज्ञा ल्याउनछुे । 13 हरे,
बादलले झैं उहाँले आ मण गद हुनहुुन्छ, र उहाँका रथहरू आधँीजस्ता छन ् । उहाँका घोडाहरू गरुडहरूभन्दा िछटो कु न ्
। हामीलाई िधक् कार छ, िकनिक हामी सवर्नाश हुनछेौं । 14 ए यरूशलमे, दषु् टताबाट आफ् नो हृदय शु पार ्जसले गदार् त ँ
बाँच् न सक् छस ्। तरेा गिहरा-गिहरा िवचारहरू किहलसेम्म कसरी पाप गन भन् ने िवषयमा हुनछे ? 15 दानबाट एउटा आवाजले
खबर ल्याउदँछै, र ए ाइमका पवर्तहरूबाट आउँदो िवपि सिुनदंछै । 16 जाित-जाितहरूलाई यस िवषयमा सोच्न लगाः हरे,्
यहूदाका सहरहरूको िवरु मा य ु को हल् ला मच् चाउन टाढाको दशेबाट घरेा हाल्नहेरू आउँदछैन ्भनी यरूशलमेलाई सचुना
गर ्। 17 ितनीहरू खनजोत ग रएको बारीको चारैितर रुँग् नहेरूजस्तै हुनछेन,् िकनिक त्यो मरेो िवरु मा बागी भएको छ, यो
परम भकुो घोषणा हो, 18 र तरेा चाल र कामहरूले तमँािथ यी कुरा ल्याएका छन ्। यो तरेो दण्ड हुनछे । यो कित भयानक
हुनछे! यसले तरेो हृदयलाई नै हार गनछ । 19 ए मरेो हृदय, मरेो हृदय! म आफ् नो हृदयको पीडामा छु । मरेो हृदय मिभ ै
ह ल्लएको छ । म चपु रहन स क्दन ँ िकनिक मलैे तरुहीको आवाज अथार्त ्य ु को ध्विन सनुकेो छु । 20 िवपि पिछ िवपि
आउनछे । िकनिक सारा दशे भग् नावशषे हुन्छ । अकस्मात ्मरेा पालहरू अिन मरेा पदार्हरू एकै क्षणमा नष् ट पा रए । 21 मलैे
किहलसेम्म श कुो य को झण्डा हने ? के मलैे तरुहीको आवाजलाई सनु् नछुे ? 22मरेो जाितको मखूर्ताको कारणले ितनीहरूले
मलाई िचन्दनैन ्। ितनीहरू िनब ुर् ी मािनसहरू हुन,् र ितनीहरूको समझश छैन । ितनीहरूमा दषु् ाइँको िसप छ, तर भलाइ
गनर् जान्दनैन ्। 23 मलैे दशेलाई हरेें। हरे, यो आकारहीन र शनू्य िथयो । िकनिक आकाशमण्डलको लािग कुनै ज्योित िथएन
। 24 मलैे पवर्तहरूलाई हरेें । हरे,् ती थरथर काँप्दै िथए, र सबै डाँडा यताउता ह ल्लरहकेा िथए । 25 मलैे हरेें । हरे,् त्यहाँ
कोही िथएन, र आकाशका सबै चरा उडरे भागकेा िथए । 26 मलैे हरेें । परम भकुो साम,ु उहाँको भयानक ोधको साम ु
बगैचँा मरुभिूम भएको िथयो, र सबै सहरहरू ध्वस्त भएका िथए । 27 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “सारा दशे ध्वस्त हुनछे, तर म
यसलाई पणूर् रूपमा नष् ट पािदर्न ँ । 28 यसकारण पथृ्वीले शोक गनछ, र मािथ आकाशमण्डल अधँ्यारो हुनछे । िकनिक मलैे
आफ् नो मनको कुरा घोषणा गरेको छु । म त्यसलाई रो क्दन ँ । त्यसलाई कायार्न्वयन गनर्दे ख म तकर् न् न ँ । 29 घोडचढीहरू
र काँड बोकेका धनधुार्रीहरूको आवाज सनुरे हरेक सहर भाग् नछे । ितनीहरू जङ्गलिभ दौडनछेन ् । हरेक सहर च ानका
ठाउँहरूमा उक्लनछे । सहरहरू त्यािगने छन,् िकनिक ितनमा बसोबास गन कोही हुनछैेन । 30 अब त ँ उजाड पा रएकी छेस,्
तब त ँ के गनछेस ्? तैंले रातो पोशाक पिह रन,े सनुका गरगहना लगाउने र तरेा आखँा गाजले ठुला बनाउने गरे तापिन तिँसत
कामवासनामा फसकेा परुुषहरूले नै अब तलँाई इन्कार गछर्न ् । बरु, ितनीहरूले तरेो जीवन लन खोज्दछैन ् । 31 त्यसलैे म
पीडाको आवाज, पिहलो बच् चाको जन्ममा हुने सव-वदेना र िसयोनकी छोरीको िचच् याहट सनु् दछुै । त्यसले स्वा-ँस्वाँ गद
सास फेदछे । त्यसले आफ्ना हात फैलाउछेँ, 'मलाई िधक् कार छ! यी हत्याराहरूको कारणले गदार् म मछूार् प ररहकेी छु ।”

5
1“यरूशलमेका सडकहरूबाट िछटो जा । त्यसका चोकहरूमा पिन खोजी गर ।् त्यसपिछ हरेे अिन यस कुरा बारेमा िवचार

गर:् न्यायपवूर्क काम गन र इमानदारीपवूर्क काम गनर् खोज्ने कुनै मािनस तैंले फेला पा रस ्भन,े म यरूशलमेलाई क्षमा िदनछुे ।
2 ितनीहरू भन् छन् छन,् 'जीिवत परम भकुो नाउमँा' तापिन ितनीहरूलेझटूा शपथ खाँदछैन ।्” 3हे परम भ,ु के तपाईंका आखँाले
िवश् वसनीयताको खोजी गदनन ् र ? तपाईंले मािनसहरूलाई हार गन ुर्भयो, तर ितनीहरूलाई िपडा महससु हुदँनै । तपाईंले
ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा परािजत गन ुर्भएको छ, तर ितनीहरू अझै पिन अनशुासन मान् न इन्कार गछर्न ् । ितनीहरूले आफ्ना
अनहुार च ानभन्दा कडा बनाउछँन,् िकनिक ितनीहरू पश् चा ाप गनर् इन्कार गछर्न ्। 4 त्यसलैे मलै े भनें, “िनश् चय नै ियनीहरू
मा दःुखी मािनसहरू रहछेन ्। ितनीहरू मखूर् छन,् िकनिक ितनीहरू परम भकुा मागर् जान्दनैन,् न त ितनीहरूका परमशे् वरका
आज्ञाहरू जान्दछन ्। 5 म ठुला मािनसहरूकहाँ जानछुे, र ितनीहरूलाई परमशे् वरको सन्दशे घोषणा गनछु, िकनिक कमसकेम
आफ् ना परमशे् वरका मागर्, परमशे् वरका आज्ञाहरू ितनीहरूले त जान्दछन ्।” तर ितनीहरू सबलैे आफ् ना जवुा सगँसगँै भाँचे ।
ितनीहरू सबलैे आफूलाई परमशे् वरिसत बाँध् ने बन्धनलाई चुडँाले । 6 त्यसलैे झाडीबाट िनस्केर आउने िसहंले ितनीहरूलाई
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आ मण गनछ । अराबाबाट आउने ब्वाँसोले ितनीहरूलाई नष् ट पानछ । ढुकेर बस् ने िचतवुा ितनीहरूका सहरहरूको िवरु मा
आउनछे । आफ्नो सहरबािहर जाने कोही पिन टु ाटु ा पा रनछे । िकनिक ितनीहरूका अपराध बढ्दो छन ् । ितनीहरूका
िवश् वासहीन कामहरू असीिमत छन ् । 7 यी मािनसहरूलाई मलैे िकन क्षमा िदने ? ितमीहरूका छोराहरूले मलाई त्यागकेा
छन,् र ितनीहरूले त् यो नाउमँा शपथ खान्छन ् जो ईश् वरहरू नै होइनन ् । मलैे ितनीहरूलाई पटेभ र खवुाएँ, तर ितनीहरूले

िभचार गरे, र ठुलो सङ्ख्यामा वशे्याहरूका घरहरूमा गए । 8 ितनीहरू कामवासनाले मस् त घोडाहरूजस्ता िथए । मथैनुको
चाहनाले ितनीहरू चारैितर डुल्दै िथए । त्यके आफ्नो िछमकेीको पत् नीको लािग िहनिहनायो । 9 त्यसलै,े यो परम भकुो
घोषणा हो, के मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदनपुदन र, के मलैे यस्तो जाितिसत बदला लनपुदन र ? । 10 त्यसका दाखबारीका
गराहरूमा जा र नष् ट ग रद।े तर ितनमा पणूर् िवनाश नगर । ितनका हाँगाहरू िछंवल, िकनिक ती दाखका बोट परम भबुाट
आएका होइनन ् । 11 िकनिक इ ाएल र यहूदाका घरानाहरूले मलाई पणूर् रूपमा धोका िदएक छन,् यो परम भकुो घोषणा
हो । 12 ितनीहरूको परम भकुो बारेमा झटू बोलकेा छन ् र यसो भनकेा छन,् “उहाँले केही गन ुर्हुने छैन । हामीमािथ कुनै
हािन आउनछैेन, र हामीले कुनै तरवार वा अिनकाल दखे् ने छैनौं । 13 अगमव ाहरू हावा हुनछेन,् र ितनीहरूमा वचन छैन
। त्यसलैे ितनीहरूले भनकेा कुरा ितनीहरूमािथ नै आइपरून ्।” 14 त्यसलैे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
“तैंले यसो भनकेो हुनाले हरे, म तरेो मखुमा मरेो वचन हाल्नै लागकेो छु । यो आगोजस्तो हुनछे, र यी मािनसहरू दाउराजस्ता
हुनछेन ्। िकनिक यसले ितनीहरूलाई भस्म पान छ । 15 हरे! ए इ ाएलको घराना हो, मलैे तरेो िवरु मा धरैे टाढाबाट एउटा
जाितलाई ल्याउनै लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो, यो एउटा िदगो र ाचीन जाित हो । यो एउटा त् यस्तो जाित हो जसको
भाषा तैंले जान्दनैस,् न त ितनीहरूले के भन् छन ्त् यो तैंले बझु्नछेस ्। 16 ितनीहरूका वाणका ठो ाहरू खलुा िचहानजस्तै छन ्।
ितनीहरू सबै िसपाही हुन ्। 17 त्यसलैे ितमीहरूका फसल, ितमीहरूका छोराछोरी अिन ितमीहरूका खानकुेरा स्वाहा पा रनछेन ्
। ितनीहरूले ितमीहरूका भडेा-बा ा र गाईवस्त ु खानछेन ् । ितनीहरूले ितमीहरूका दाखका बोट र अञ्जीरका बोटहरूका
फल खानछेन ्। ितमीहरूले भरोसा गरेका ितमीहरूका िकल्ला भएका सहरहरूलाई ितनीहरूले तरवारले नष् ट पानछन ्। 18 तर
ती िदनमा पिन म ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा नाश पान इच्छा गिदर्न,ँ यो परम भकुो घोषणा हो । 19 जब त,ँ इ ाएल र यहूदाले
यसो भन् छस,् ‘परम भु हा ा परमशे् वरले िकन हामीलाई यी सबै कुरा गन ुर्भएको?’ तब त ँ यिमर्याले ितनीहरूलाई भन् नछेस,्
“जसरी ितमीहरूले परम भलुाई त्याग् यौ र आफ् नै दशेमा िवदशेी दवेताहरूको सवेा गर् यौ, त्यसरी नै ितमीहरूले िवदशेमा पिन
िवदशेीहरूको सवेा गन ुर्पनछ ।” 20 याकूबको घरानामा यो चार गर,् र यहूदामा यो सिुनयोस ् । यसो भन,् 21 “हे समझ
नभएको मखूर् मािनस हो, यो कुरा सनु । ितमीहरूका आखँा छन,् तर दखे् न सक्दनैौ, कान छन,् तर सनु् न सक्दनैौ । 22 मदे ख
नडराओ, न त मरेो महुारको साम ु थरथर होओ, यो परम भकुो घोषणा हो । समु लाई बालवुाको िसमाना राखकेो छु जनु
नभ त् कने स्थायी, िनरन् तर रहने आज्ञा हो, छाल ठोिकने र फिकर् ने भए तापिन त् यसले अझै भत् काउनछैेन । यसका तरङ्गहरू
गज तापिन ितनले यसलाई पार गदनन ् । 23 तर यी मािनसहरूको हठी हृदय छ । यो िव ोहमा बरा लन् छ र टाढा जान्छ ।
24 िकनिक ितनीहरूले आफ्ना हृदयमा यसो भन्दनैन,् “हामी परम भु हा ा परमशे् वरको भय मानौं जसले वषार् ल् याउनहुुन् छ,
हामीले खिेत गन ुर्पन हप् ताहरूमा, ठक समयमा अिगल्लो र पिछल्लो वषार् िदनहुुन् छ।” 25 ितमीहरूका अधमर्हरूले गदार् यी
कुरा हुनबाट रोिकएका छन ।् ितमीहरूका पापले गदार् भलाइ ितमीहरूकहाँ आउन रोिकएको छ । 26 िकनिक मरेा मािनसहरूसगँै
दषु् ट मािनसहरू भे ाइएका छन ्। कोही मािनस चरा समाउनलाई चपु बसझेैं ितनीहरू ढुिकबस्छन ्। ितनीहरूले पासो थाप् छन ्र
मािनसहरू समात्छन ्। 27 चराहरूले भ रएका िपजंराजस्तै ितनीहरूका घरहरू छलले भ रएका छन ्। त्यसलैे ितनीहरू ठुला र
धनी भएका छन ्। 28 ितनीहरू मोटाएका छन ्। ितनीहरू सकुसल िचल्ला भएका छन ्। ितनीहरूले दषु् टताको सबै सीमा पार
गरेका छन ्। ितनीहरूले मािनसहरू वा अनाथहरूको भलाइको िन म्त िबन्ती गदनन ्। ितनीहरूले खाँचोमा परेकाहरूलाई न्याय
निदए तापिन ितनीहरूको उन् नित हुन् छ । 29 के यी कुराको लािग मलैे ितनीहरूलाई दण्ड निदने त, के यस्तो जाितलाई मलैे
बदला न लते त ? यो परम भकुो घोषणा हो । 30 यस दशेमा बीभत्स र ासदीपणूर् कामहरू भएका छन ्। 31 अगमव ाहरूले
छलपणूर् अगमवाणी गछर्न,् र पजुारीहरूले आफ्नै श ले शासन गछर्न ् । मरेो मािनसहरूले यही त रका मन पराउँछन,् तर
अन्त्यमा के हुने छ ?”

6
1 हे बने्यामीनका मािनसहरू हो, यरूशलमेलाई छोडरे सरुक्षा खोज । तकोमा तरुही फुक । बथेहक् केरेममािथ सङ्केतबाट

इशारा दओे, िकनिक उ रबाट दषु् टता दखेा पदछ। एउटा ठुलो िमचाहा आउँदछै । 2 िसयोनकी सनु्दरी र कोमल छोरी नष् ट
पा रन्छे । 3 गोठालाहरू र ितनका बगालहरू ितनीहरूकहाँ जानछेन ्। ितनीहरूले चारैितर त्यसको िवरु मा पालहरू टाँग् नछेन ्
। हरेक मािनसले आफ्नो हातले चराउनछे । 4 “य ु को लािग आफैलाई दवेताहरूकहाँ अपर्ण गर । उठ, हामी मध्यिदनमा
आ मण गरौं । िदन ढल्कँदै जान ु र बलेकुीको छायाँ पद जान ु धरैे नरा ो कुरा हो । 5 तरै पिन हामी रातमा आ मण गरौं र
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त्यसको िकल्लालाई नष् ट पारौं ।” 6 िकनिक सवर्श मान प्रम भु यसो भन् नहुुन्छ, “त्यसका रुखहरू का टद,े र यरूशलमेको
िवरु मा घरेामचानहरू बनाओ । आ मण गनर्लाई यो नै ठक सहर हो, िकनिक यो अत्याचारले भ रएको छ । 7जसरी इनारले
ताजा पानी िदन्छ, त्यसरी नै यो सहरले िनरन् तर दषु् टता उत्पादन गछर् । त् यसको िभ िहसंा र उप व सिुनन्छ । रोग र घाउहरू
मरेो अनहुारको साम ु िनरन्तर छन ्। 8 ए यरूशलमे, अनशुासनलाई स्वीकार गर,् न ता म तबँाट तकर् नछुे, र तलँाई कोही नबस् ने
उजाड दशे बनाउनछुे ।” 9 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िनश् चय नै ितनीहरूले दाखबारीमा छािडएका फललाई
झैं इ ाएलमा छािडएकाहरूलाई टप्नछेन ् । दाखका बोटहरूबाट दाख टप्न फे र तरेो हात पसार ्। 10 म कसलाई घोषणा
गरूँ र चतेाउनी िदऊँ तािक ितनीहरूले मरेो कुरा सनुनू ्? हरे,् ितनीहरूका कान खतना ग रएका छैनन ्। ितनीहरू ध्यान िदन
सक्दनैन ्। हरे,् ितनीहरूलाई सधुानर् परम भकुो वचन ितनीहरूकहाँ आएको छ, तर ितनीहरूले यसको इच् छा गदनन ्। 11 तर
म परम भकुो ोधले भ रएको छु । यसलाई थामरे म थािकसकेको छु । उहाँले मलाई भन् नभुयो, “सडकका बालबा लका र
यवुाहरूको समहूमा यसलाई खन्याइदे । िकनिक हरेक परुुषलाई त्यसकी पत् नीसगँ,ै अिन कान नसनु् ने हरेक बढुा मािनसलाई
लिगनछे । 12 ितनीहरूका घरहरू, खतेहरू र पत् नीहरू एकसाथ अरूलाई िदइनछे । िकनिक म आफ् नै हातले यस दशेका
बािसन्दाहरूलाई आ मण गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 13 सानादे ख ठुलासम्म सबै जना बइेमान आजर्नको लािग
लोभी भएका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । अगमव ादे ख पजुारीसम्म सबलैे छलको अभ्यास गछर्न ् । 14 शा न् त नै
नहुदँा पिन, 'शा न्त, शा न्त' भन्द,ै ितनीहरूले मरेा मािनसहरूको चोटलाई अ लअ ल मा िनको पारेका छन ्। 15 ितनीहरूले
घिृणत कामहरू गदार् के ितनीहरू ल ज् जत भए ? ितनीहरू ल ज् जत भएनन ्। ितनीहरूलाई शमर् मान् न पिन आउँदनै । त्यसलैे
पतन भएकाहरूका िबचमा ितनीहरू पतन हुनछेन ् । ितनीहरूलाई दण्ड िददंा ितनीहरू तल खसा लनछेन,् परम भु भन् नहुुन्छ
। 16 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “दोबाटोमा खडा हो र हरे ् । ाचीन मागर्हरू बारेमा सोधखोज गर ्। 'यो असल मागर् कहाँ
छ ?' तब त्यसमैा िहडं, र आफ्नो लािग िव ामस्थल प ा लगा । तर मािनसहरू भन्छन,् 'हामी जाने छैनौं ।' 17 तरुहीको
आवाज सनु् न मलैे ितमीहरूका िन म्त पहरेदारहरू िनय ु गरें । तर ितनीहरूले भन,े 'हामी सनु् ने छैनौं ।' 18 त्यसकारण हे
जाित-जाितहरू हो, सनु । हे गवाही िदनहेरू हो, ितनीहरूलाई के हुने छ सो हरे । 19 हे पथृ्वी, सनु ्। मलैे यी मािनसहरूमािथ
िवपि ल्याउनै लागकेो छु, जनु ितनीहरूका िवचारको नितजा हो । ितनीहरूले मरेो वचन वा वस्थालाई ध्यानै िदएनन,् तर
ितनीहरूले यसलाई इन्कार गरे । 20 मरेो लािग शबेाबाट मािथ गएको यस धपुको अथर् के हो ? वा टाढाको दशेबाट आएका यी
सगुन्धको ? ितमीहरूका होमब लहरू मरेो लािग स्वीकारयोग्य छैनन,् न त ितमीहरूका ब लदानहरू छन ्। 21 त् यसलैे परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, “हरे,् मलैे यी मािनसको िवरु मा ठेस लाग् ने अवरोध राख् न लागकेो छु । ितनीहरूका बाबहुरू र छोराहरू
एकैसाथ त् यसमािथ ठक् कर खानछेन ्। बािसन्दाहरू र ितनीहरू िछमकेीहरू पिन नष् ट हुनछेन ्।” 22 परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
‘हरे,् उ र दशेबाट एउटा जाित आउँदछै, पथृ्वीको पल्लो भागबाट एउटा महान ्जाित उ िेजत हुदँछै । 23 ितनीहरूले धन ु र
भालाहरू उठाउने छन ्। ितनीहरू ु र छन ्र दया नै छैन । ितनीहरूको आवाज समु को गजर्नजस्तो छ, र ितनीहरू घोडाहरूमा
सवार हुदँछैन ्। हे िसयोनकी छोरी, तरेो िवरु मा य ु गनर् ितनीहरू प ङ् ब भएर आउने मािनसहरूजस्तै अगािड बढ्छन ्।”
24 हामीले ितनीहरूका बारेमा खबरहरू सनुकेा छौं, र िनराश हुदँा हा ा हातहरू नै ल केा छन ् । जन्म िददंा स् ीलाई भएझैं
सङ्कष् टले हामीलाई समात्छ । 25 बािहर खतेबाट नजाओ, र सडकहरूमा निहडं, िकनिक श कुा तरवार र ास चारैितर
छन ्। 26 हे मरेा मािनसकी छोरी, भाङ् ा लगा र खरानीमा लडीबडी हो । एक मा छोरोको लािग िवलाप गरेझैं श ुकँ-शुकँ
गरेर शोक गर, िकनिक िवनाशक हामीमािथ अकस्मात ्आउनछे । 27 “हे यिमर्या, ितनीहरूका मागर् िनरीक्षण गनर् र जाँच गनर्
मलै े तलँाई धात ु जाँच गनजस्तै मरेा मािनसहरूको जाँच गन मािनस बनाएको छु । 28 ितनीहरू अित नै हठी मािनसहरू हुन ्जो
अरूहरूको बदख्याइँ गद यताउता जान्छन ्। ितनीहरू सबै ष् टतापवूर्क काम गन काँसा र फलाम हुन ्। 29 आगोले भस्म गन
पदाथर्लाई भस्म गनर् खलाँतीलाई जोडिसत फुिकन्छ । आगोको रापमा फलाम पग्लन्छ । ितनीहरूका िबचमा श ु े इँ जारी छ,
तर यो अथर्हीन छ, िकनिक दषु् ाइँलाई हटाइएको छैन । 30 ितनीहरू ितरस् कृत भएको चाँदी भिननछेन ् िकनिक परम भलुे
ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्भएको छ ।”

7
1 परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “परम भकुो म न्दरको मलू ढोकामा खडा हो र यो वचन घोषणा

गर ।् यसो भन,् 'परम भलुाई आराधना चढाउन यी ढोकाहरूबाट वशे गन यहूदाका सबै मािनसहरू हो, परम भकुो वचन सनु
। 3 सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूका मागर् र अभ्यास असल बनाओ, र म ितमीहरूलाई
यस ठाउँमा बिसरहन िदनछुे । 4 छलपणूर् वचनहरूमा आफू भर नपर र यसो नभन, 'परम भकुो म न्दर! परम भकुो म न्दर!
परम भकुो म न्दर!' 5 िकनिक ितमीहरूले वास्तवमै ितमीहरूका मागर् र अभ्यासहरू असल बनायौ भन,े अिन ितमीहरूले
मािनस र त्यसको िछमकेीको िबचमा न्यायलाई पणूर् रूपमा कायम राख्यौ भन,े 6 ितमीहरूले दशेमा बस् ने मािनस, अनाथ वा
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िवधवालाई शोषण गरेनौ र यस ठाउँमा िनद षको रगत बगाएनौ र आफैलाई हािन परु् याउन अरू दवेताहरूको पिछ लागनेौ भन,े
7 म ितमीहरूलाई यस ठाउँमा बस् न िदनछुे, जनु दशे मलैे ाचीन समयदे ख नै सदाको लािग ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदएँ
। 8 हरे! ितमीहरूले छलपणूर् वचनहरूमािथ भरोसा गदछौ जसले ितमीहरूको मदत गदनन ् । 9 के ितमीहरू चोछ , माछ ,
र िभचार गछ ? के ितमीहरू छलपवूर्क शपथ खान् छौ अिन बाल दवेतालाई धपु चढाउँछौ र ितमीहरूले निचनकेा अरू
दवेताहरूको पिछ लाग्छौ ? 10 त्यसपिछ ितमीहरू आउँछौ अिन मरेो नाउलँे बोलाइने यस म न् दरमा मरेो साम ु खडा हुन् छौ र
यसो भन्छौ, “हामी बचाइएका छौं”, यसरी ितमीहरू यी सबै घिृणत कामहरू गनर् सक् छौ ? 11 के मरेो नाउलँे पकुा रने यो घर
ितमीहरूको द ृ ष् टमा डाँकुहरूको ओडार हो ? तर हरे, मलैे यो दखेकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।’ 12 ‘त्यसलैे शीलोमा
भएको मरेो ठाउँ जाओ, जहाँ सरुुमा मलैे मरेो नाउँ रहने अनमुित िदएँ, र मरेो जाित इ ाएलको दषु् टताको कारणले मलैे यसलाई
के गरें त् यो हरे । 13 त्यसलैे अब यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूका यी सबै अभ्यासको बारेमा ितमीहरूिसत म बलेाबलेामा
बोले,ँ तर ितमीहरूले सनुनेौ । मलैे ितमीहरूलाई बोलाएँ, तर ितमीहरूले जवाफ िदएनौ । 14 त्यसकारण मलैे शीलोलाई जे गरें,
मरेो नाउँ ारा बोलाइने यस म न्दरलाई पिन म त्यसै गनछु, ितमीहरूले भरोसा गरेको यो घर हो, जनु मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िदएँ । 15 जसरी मलैे ितमीहरूका सबै दाजभुाइ अथार्त ् ए ाइमका सबै सन्तानलाई िनकाले,ँ त्यसरी नै मरेो
सामबुाट म ितमीहरूलाई िनकाल्नछुे ।” 16 “ए यिमर्या, तैंलचेािहं यी मािनसहरूको लािग ाथर्ना नगर,् र ितनीहरूको पक्षमा
िवलाप नगर,् न त िबन्ती चढा, िकनिक म तरेो कुरा स ु न्दन ँ । 17 यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा ितनीहरूले
के ग ररहकेा छन ्भनी के त ँ दखे्दनैस ्? 18 छोराछोरीले दाउरा बटुल्दछैन,् र बबुाहरू आगो बाल्दछैन ् । ितनीहरूले मलाई
िच ाउनलाई स्वगर्की रानीको िन म्त फुरौला बनाउन स् ीहरू िपठो मछु्दछैन,् र अरू दवेताहरूका लािग अघर्ब ल खन्याउदँछैन ्
। 19 के ितनीहरूले साँच् चै मलाई िच ाउदँै छन ् त ? यो परम भकुो घोषणा हो, के लाज ितनीहरूमािथ नै आइपरोस ्भनरे
ितनीहरूले आफैलाई िच ाइरहकेा होइनन ्र ? 20 त्यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, यस ठाउँमा मािनस र
पशु दवुमैािथ, शतेबारीका रूखहरू र जिमनका फलमािथ मरेो रस र ोधको ज्वाला फुट्नछे । यसले जलाउनछे, र किहल्यै
िनभाइनछैेन ।” 21 इ ाएलका सवर्श मान ्परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूका ब लदानहरूमा होमब लहरू िमसाओ, र
तीबाट मास ु पिन िमसाओ । 22 िकनिक मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउदँा ितमध् ये कुनै कुरा पिन मलैे इच् छा
ग रन । होमब ल र ब लदानहरूको िवषयमा मलैे ितनीहरूलाई कुनै आज्ञा िदइन ँ । 23 मलैे ितनीहरूलाई यो आज्ञा मा िदएँ,
“मरेो आवाजलाई सनु, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ । त्यसलैे ितमीहरूको भलो होस ्
भनरे मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञामा िहडं ।” 24 तर ितनीहरूले सनुनेन,् वा ध्यान नै िदए । ितनीहरू आफ् ना दषु् ट
हृदयका आफ्नै हठी योजनामतुािबक िजए । त्यसलैे ितनीहरू पिछ ल्तर गए, अिग ल्तर बढनेन ् । 25 ितमीहरूका पखुार्हरू
िम दशेबाट आएको समयदे ख आजको िदनसम्म मलैे आफ् ना हरेक सवेक र अगमव ाहरू ितमीहरूकहाँ पठाएको छु । मलैे
ितनीहरूलाई पठाउन जोड ग ररहे ँ । 26 तर ितनीहरूले मरेो कुरा सनुनेन ् । ितनीहरूले ध्यानै िदएनन ् । बरु, ितनीहरू अटेरी
भए । आफ् ना पखुार्हरूभन्दा ितनीहरू अझै दषु् ट भए ।’ 27 त्यसलैे यी सबै वचन ितनीहरूलाई सनुा, तर ितनीहरूले तरेो कुरा
सनु् नछैेनन ् । ितनीहरूलाई यी कुराको घोषणा गर,् तर ितनीहरूले तलँाई जवाफ िदनछैेनन ् । 28 ितनीहरूलाई यसो भन,् “यो
परम भु आफ्ना परमशे् वरको आवाज नसनु् ने र अनशुासन पालन नगन जाित हो । सत्यता नष् ट ग रएको छ, र ितनीहरूका
मखुबाट बिहष्कृत ग रएको छ । 29 आफ्नो कपाल काट र आफूलाई खौरी । खलुा ठाउँहरूमा मतृ् य ु ससं् कारको गीत गा ।
िकनिक परम भलुे आफ्नो ोधमा यस पसु्तालाई इन्कार गन ुर्भएको छ र त्याग् नभुएको छ । 30 िकनिक यहूदाका छोराहरूले
मरेो द ृ ष् टमा दषु् ट काम गरेका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । मरेो नाउँ ारा पकुा रने यस म न्दरलाई अपिव तलु्याउनलाई
ितनीहरूले त् यसमा घिृणत कुराहरू राखकेा छन ्। 31 अिन बने-िहन् नोमको बेसँीमा ितनीहरूले तोपतेका अग्ला ठाउँहरू बनाए ।
ितनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा जलाउन त् यो बनाए । यो कुरो मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा िदएको िथइन,ँ न त मरेो मनमा
नै पसकेो िथयो । 32 यसलैे हरे, यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् यो परम भकुो घोषणा हो, त् यसबलेा त् यो फे र तोपते वा िहन् नोमको
बेसँी भिनने छैनन ् । त् यो हत्याको बेसँी भिननछे । तोपतेमा खाली ठाउँ रहुञ्जलेसम्म ितनीहरूले त्यहा लाशहरू गाड्नछेन ् ।
33 यो जाितका लाशहरू आकाशका चराहरू र जङ्गली जनावरहरूका लािग आहारा हुनछेन,् र ितनीहरूलाई तसार्एर लखटे्ने
कोही पिन हुनछैेन । 34 यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूबाट हषर् र आनन्दको आवाज, दलुहा र दलुहीको सोरलाई
म अन्त्य ग रिदनछुे, िकनिक यो दशे उजाड हुनछे ।”

8
1 “यो परम भकुो घोषणा हो, त्यस बलेा ितनीहरूले िचहानहरूबाट यहूदाका राजाहरू, यसका अिधकारीहरू, पजुारीहरू,

अगमव ाहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूका हड् डीहरू िनकाल्नछेन ्। 2 त्यसपिछ ितनीहरूले सयूर्, चन् मा र आकाशका सबै
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ताराको काशमा ितनलाई फैलाउनछेन ् । ितनीहरूले आकाशका यी कुराहरूलाई प ाएका छन,् सवेा गरेका छन,् ितनको
खोजी गरेका छन ्र पजुा गरेका छन ्। हड् डीहरू फे र जम्मा ग रने र गािडने छैनन ्। ती जिमनको सतहमा मलझैं प ररहनछेन ्
। 3 हरेक बाँकी रहकेो ठाउँ जहाँ मलै े तनीहरूलाई धपाएको छु, त्यहाँ ितनीहरूले आफ् नो िन म् त जीवनको साटो मतृ्य ु रोज्नछेन,्
यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषण हो । 4 त्यसलैे ितनीहरूलाई भन,् “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'के कोही लडरे उठ्दनै र ?
के कोही हरायो भने त्यो फकर आउन खोज्दनै र ? 5 यरूशलमेका मािनसहरू िकन स्थायी िवश् वासहीनतामा तकर गएका छन ्
त ? ितनीहरू िवश् वासघातमा टाँिसरहन्छन,् र पश् चा ाप गनर् इन्कार गछर्न ् । 6 मलैे ध्यान िदएँ, र सनुें, तर ितनीहरूले सही
कुरा बोलनेन ्। आफ्नो दषु् टताको लािग कोही पिन दःुखी भएन, 'मलैे के गरेको छु ?' भनरे सोध् ने कुनै व् य क् त छैन । घोडा
य ु मा गएझैं ितनीहरू सबै आफूलाई इच्छा लागकेो ठाउँमा जान्छन ् । 7 आकाशको सारस अिन ढुकुर, गौँथली र सा रका
चरा पिन आफ्नो समय थाहा छ । ितनीहरू ठक समयमा बसाइँ सछर्न,् तर मरेा मािनसहरूले परम भकुा आज्ञाहरू जान्दनैन ्
। 8 'परम भकुो वस्था हामीिसत भएको हुनाले हामी ब ु मान छौं' भनी ितमीहरू कसरी भन् न सक्छौ ? वास्तवमा, हरे,
शास् ीहरूको छलपणूर् कलमले धलको सजृना गरेको छ । 9 ब ु मान ्मािनसहरू ल ज् जत हुनछेन ्। ितनीहरू हताश भएका छन ्
र पासोमा परेका छन ्। हरे, ितनीहरूले परम भकुो वचन इन्कार गछर्न,् यसलैे ितनीहरूको ब ु को के काम ? 10 त्यसलैे म
ितनीहरूका पत् नीहरू अरूलाई िदनछुे, र ितनीहरूका खतेबारी अिधकार गनहरूलाई म ित िदनछुे, िकनिक सानादे ख ठुलासम्म
सबै जना बइेमान आजर्नको लािग लोभी छन ्। अगमव ादे ख पजुारीसम्म सबलैे छलको अभ्यास गछर्न ्। 11शा न् त नै नहुदँा
पिन 'शा न्त, शा न्त' भनरे ितनीहरूले मरेा मािनसहरूको चोटलाई अ लअ ल मा िनको पारेका छन ्। 12 ितनीहरूले घिृणत
कामहरू गदार् के ितनीहरू ल ज् जत भए ? ितनीहरू ल ज् जत भएनन ्। कसरी शमर् मान् ने भन् ने कुरा पिन ितनीहरूलाई थाहा भएन
। त्यसलैे पतन भएकाहरूका िबचमा ितनीहरू पतन हुनछेन ्। ितनीहरूलाई दण्ड िदइँदा ितनीहरू तल खसा लने छन,् परम भु
भन् नहुुन्छ । 13 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा हटाइिदने छु, यो परम भकुो घोषणा हो । दाखका बोटहरूमा दाख हुनछैेन, न त
अञ्जीरका रुखहरूमा अञ्जीर हुनछे । िकनिक पात सकेुर जानछे, र मलैे ितनीहरूलाई िदएका कुरा हराएर जानछे । 14 हामी
िकन यहाँ बिसरहकेा छौं ? सगँसगँै आओ । हामी िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा जाऔं, र त्यहाँ हामी मरेर चपु बनौं ।
िकनिक परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई चपु पान ुर्हुनछे । उहाँले हामीलाई िवष िपउन लगाउनहुुनछे िकनिक हामीले उहाँको
िवरु मा पाप गरेका छौं । 15 हामी शा न्तको अपके्षा गदछौं, तर त्यहाँ कुनै असल कुरो हुनछैेन । हामी चङ्गाइको समयको
आशा गदछौं, तर त्यहाँ ास हुनछे । 16 दानबाट त्यसका घोडाहरूको घ्वार-घ्वार आवाज सिुनन्छ । त्यसका श शाली
घोडाहरूको िहनिहनाइको आवाजमा परैु पथृ्वी ह ल्लन्छ । िकनिक ितनीहरू आउनछेन ् र यो दशे र यसको सम्पि , सहर
र यसमा बस् नहेरूलाई स्वाहा पानछन ् । 17 िकनिक हरे, म ितमीहरूका िबचमा सपर्हरू, ितमीहरूका टुनामनुाले वशमा पानर्
नसक् ने िवषाल ु सपर्हरू पठाउँदछुै । ितनीहरूले ितमीहरूलाई डस् नछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । 18 मरेो शोकको कुनै अन्त
छैन, र मरेो हृदय ाकुल भएको छ । 19 हने ुर्होस,् टाढाको दशेमा भएका मरेो मािनसहरूको छोरीको न्दन सनु् नहुोस ् । के
परम भु िसयोनमा हुनहुुन् न र ? के त्यसका राजा अिहले त्यहाँ हुनहुुन् न र ? त्यसो भए, ितनीहरूले आफ्ना खोिपएका मिूतर्हरू
र बकेम्मा िवदशेी दवेताहरूले मलाई िकन रस उठाउँछन ्त ? 20 कटनीको समय िबतकेो छ, ीष्म ऋतु पिन सिकएको छ
। तरै पिन हामी बचाइएका छैनौं । 21 मरेा मािनसहरूको छोरीको चोटको कारणले मलाई मलाई चोट लागकेो छ । त्यसलाई
आइपरेका डरलाग्दा कुराहरूमा म शोक गछुर् । म ल ज् जत भएको छु । 22 के िगलादमा कुनै औषधी छैन ? के त्यहाँ कुनै
िनको पानर् व् य क् त छैन ? मरेा मािनसहरूको छोरीको चोट िकन िनको भएको छैन त ?

9
1 मरेो िशरले पानी उत्पादन गनर् सके हुन् थ् यो र मरेा आखँा आसँकुो फुहारा भए हुन् थ् यो ! िकनिक मरेा मािनसहरूका छोरीको

िबचमा मा रएकाहरूका िन म्त म िदनरात रुने इच् छा गछुर् । 2 उजाड-स्थानमा या हुरू बस् नका िन म्त कसलैे मलाई एउटा ठाउँ
िदए हुन् थ् यो, म आफ् ना मािनसहरूलाई त् याग् न त्यहाँ जान सक् थे । ितनीहरूलाई मलैे छोड् न सके हुन् थ् यो, िकनिक सबै िभचारी,
िवश् वासघातीको जमात हुन ्! 3 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “आफ् ना झटूका धनहुरूलाई ितनीहरूले आफ्ना िज ाले दबाउछँन,्
तर ितनीहरूको िवश् वसनीयताको कारणले ितनीहरू पथृ्वीमा ब लया भएर बढ्ने होइनन ्। ितनीहरू एउटा दषु् ट कामदे ख अक
दषु् ट काम गछर्न ् । ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन ् ।” 4 ितमीकरू हरेक आ-आफ्नो िछमकेीदे ख होिसयार बस, र आफ्नो कुनै
भाइमािथ भरोसा नगर । िकनिक हरेक भाइ िनश् चय नै छली हो, र हरेक िछमकेी बदख्याइँ गद िहडं्छ । 5 हरेक मािनसले
आफ्नो िछमकेीको ठ ा गछर्, र साँचो बोल्दनै । ितनीहरूका िज ाले छली कुराहरू िसकाउँछन ्। ितनीहरू अपराध गदार्-गदार्
थाकेका छन ्। 6 तरेो बासस्थान छलको िबचमा छ । आफ् नो छलमा ितनीहरूले मलाई इन्कार गछर्न,् यो परम भकुो घोषणा
हो । 7 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे ितनीहरूलाई खानर् र जाँच्न लागकेो छु, िकनिक मरेा मािनसहरूले जे
गरेका छन,् त्यसको लािग म अरू के गनर् सक्छु र ? 8 ितनीहरूका िज ा ितखा काँडहरू हुन ्। ितनले िवश् वास गनर् नसिकने
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कुराहरू बोल्छन ्। आफ्ना मखुले आफ्ना िछमकेीहरूिसत शा न्तको घोषणा ितनीहरूले गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदयले चािहं
ितनीहरूलाई ढुकेर बस्छन ्। 9 के यी कुराको काणले मलैे ितनीहरूलाई दण्ड निदने ? यो परम भकुो घोषणा हो, र के यस्तो
जाितलाई म आफैले बदला न लने त ? 10 म शोकको गीत गाउनछुे, र पहाडहरूका िन म्त िवलाप गनछु, र खकर् हरूका िन म्त
मतृ् य ु ससं् कारको गीत गाइनछे । िकनिक ती जलाइएका छन,् यसलैे कोही पिन त्यसबाट जान सक्दनै । ितनीहरूले कुनै पिन
गाईवस्तकुो आवाज सनु् नछैेनन ्। आकाशका चराहरू र पशहुरू सबै भागरे गएका छन ्। 11 त्यसलैे म यरूशलमेलाई भत्केको
थु ो, स्यालहरूको लकु् ने ठाउँ तलु्याउनछुे । म यहूदाका सहरहरूलाई मािनसहरू नबस् ने गरी उजाड तलु्याउनछुे ।” 12 यसलाई
बझु्न कुनचािहं मािनस साँच् चै ब ु मानी छ ? कसलाई परम भकुो मखुले बोल्नभुएको छ, र त्यसले यो घोषणा गनछ ? यो
दशे िकन नष् ट पा रएको छ र उजाड-स्थानजस्तै िवनाश ग रएको छ जसबाट कोही पिन जान सक्दनै ? 13 परम भु भन् नहुुन्छ,
“मलैे ितनीहरूका साम ु राखकेो मरेो वस्थालाई ितनीहरूले त्यागकेा हुनाल,े ितनीहरूले मरेो आवाज सनुरे त्यस ारा निहडंकेा
हुनाले यस्तो भएको हो । 14 ितनीहरू आ-आफ्ना हठी हृदय ारा िहडंकेा हुनाले र आफ् ना पखुार्हरूले िसकाएझैं गरी ितनीहरूले
बाल दवेताहरूको अनसुरण गरेको हुनाले यस्तो भएको हो । 15 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ, “हर, मलैे यो जाितलाई ऐरेल ु खवुाउन र िवषाल ु पानी िपयाउन लागकेो छु । 16 त्यसपिछ म ितनीहरूलाई जाित-
जाितहरूका िबचमा िततर-िबतर पान छु, जसलाई न ितनीहरूले न त ितनीहरूका पखुार्हरूले िचनकेा छन ्। मलै ितनीहरूलाई
पणूर् रूपमा नष् ट नपारेसम्म म ितनीहरूको पिछ तरवार पठाउनछुे ।” 17 सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “यस िवषयमा
िवचार गरः मतृ् य ु ससं् कारका गीत गाउनहेरूलाई बोलाओ । ितनीहरू आऊन ्। िवलाप गनर् िसपाल ु स् ीहरूलाई बोलाउन पठाओ
। ितनीहरू आऊन ्। 18 ितनीहरू हतार गरून,् र हा ा लािग शोकको गीत गाऊन,् तािक हा ा आखँाबाट आसँ ु बगनू ् र हा ा
परेलाबाट पानी बगनू ्। 19 िकनिक िसयोनमा िवलापको सोर सिुनएको छ, 'हामी कसरी तहस-नहत भएका छौं । हामी ज्यादै
ल ज् जत भएका छौं । ितनीहरूले हा ा घरहरू भत्काएको समयदे ख नै हामीले यो दशे त् यागकेा छौं ।' 20 त्यसलैे हे स् ीहरू
हो, परम भकुो वचन सनु । उहाँको मखुबाट िनस्कने सन्दशेमा ध्यान दओे । तब आ-आफ्ना छोरीहरूलाई शोकको गीत र हरेक
िछमकेी स् ीलाई मतृ् य ु ससं् कारको गीत िसकाओ । 21 िकनिक मतृ्य ु हा ा झ्यालबाट आएको छ । यो हा ा राजमहलहरूमा
जान्छ । यसले बािहरका बालबा लका र सहरका चोकहरूका यवुाहरूलाई नष् ट पाछर् । 22 यसो भन, “यो परम भकुो घोषणा
हो, मािनसहरूका लाशहरू खतेबारीका मलझैं र बाली काट्नहेरूले छाडकेा िसलाबालाझैं छोिडनछेन,् र ित जम्मा गन कोही
हुनछैेन ।” 23 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ब ु मान ्मािनसले आफ्नो ब ु मा वा यो ाले आफ्नो श मा घमण्ड गनर् नदओे ।
धनी मािनसले आफ्ना धनमा घमण्ड गनर् नदओे । 24 िकनिक कुनै मािनसले कुनै कुरामा घमण्ड गछर् भन,े त्यसले यस कुरामा
गरोस ्िक उिसत अन्तद ृर् ष् ट छ र मलाई िचन् छ । िकनिक म परम भु हु ँ जसले पथृ्वीमा करारको बफादारी, न्याय र धािमर्कतामा
काम गछुर् । िकनिक ियनै कुरामा म सन् न हुन्छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 25 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे, िदनहरू
आउँदछैन,् जित बलेा म शरीरमा मा खतना भएकाहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे । 26 म िम , यहूदा, एदोम, अम्मोन, मोआब र
िशरमा आफ्नो कपाल छोटो गरी काट्ने सबै मािनसलाई दण्ड िदनछुे । िकनिक यी सबै जाित बखेतनाका हुन,् र इ ाएलका
सबै घरानािसत बखेतनको हृदय छ ।”

10
1 हे इ ाएलका घराना हो, परम भलुे ितमीहरूलाई घोषणा ग ररहनभुएको वचन सनु । 2 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जाित-

जाितहरूका चाल निसक, र आकाशका िचन्हहरूदे ख भयभीत नहोओ िकनिक जाितहरू यसबाट भयभीत हुन्छन ्। 3 िकनिक
यी मािनसहरूका धािमर्क चलनहरू बकेम्मा छन ् । ितनीहरू जङ्गलमा भएको एउटा रुख काट्छन,् र कारीगरले काठको
मिूतर् बनाउछँ । 4 त्यसपिछ ितनीहरूले सनु र चाँदीले त् यसलाई सजाउछँन ् । त् यो नढलोस ्भनरे ितनीहरूले त् यसलाई घन र
िकल्लाले ठोक्दछन ्। 5 ितनीहरूले हातले बनाएको कुरो काँ ोको बारीमा रा खने पतुलाजस्तो हो, िकनिक ितनीहरूले पिन
केही भन् न सक्दनैन,् र ितनीहरू िहडं्न नसक् ने भएका हुनाले ितनलाई बोक् नपुछर् । ितनीहरूदे ख नडराओ, िकनिक ितनीहरूले
खराबी ल्याउन सक्दनैन,् न त ितनीहरूले कुनै भलाइ नै गनर् सक्छन ् ।” 6 हे परम भ,ु तपाईंजस्तो कोही पिन छैन । तपाईं
महान ्हुनहुुन्छ, र तपाईंको नाउँ श मा महान ्छ । 7 हे जाितहरूका महाराजा, तपाईंदे ख को डराउदँनै र ? तपाईं यसकैो
लािग योग्य हुनहुुन्छ, िकनिक जाितहरूका सबै ब ु मान ्मािनसहरू र ितनीहरूका सबै राज्यहरूका िबचमा तपाईंजस्तो कोही
पिन छैन । 8 ितनीहरू सबै उस्तै छन ्। ितनीहरू ब ु हीन र मखूर् छन ्। ितनीहरू मतू का चलेाहरू हुन ्जनु काठबाहके केही
पिन होइन । 9 तश शबाट िप टएका चाँदी अिन उपज दशेबाट सनुारहरू, शु पानका हात ारा बनाइएका सनु ितनीहरूले
ल्याउछँन,् ितनीहरूका वस् हरू िनलो र बजैनी कपडा हुन ् । ितनीहरूका िसपाल ु मािनसहरूले यी सबै कुरा बनाए । 10 तर
परम भु नै साँचो परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँ नै जीिवत परमशे् वर र अनन्तका राजा हुनहुुन्छ । उहाँको रसमा पथृ्वी ह ल्लन्छ,
र जाितहरूले उहाँको रस सहन सक्दनैन ् । 11 तपाईं ितनीहरूिसत यसरी बोल्नहुुन्छ, “स्वगर् र पथृ्वी नबनाउने दवेताहरू
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पथृ्वीबाट र यी आकाशको तलबाट नष् ट हुनछेन ् । 12 तर उहाँले पथृ्वीलाई आफ्नो श ले बनाउनभुयो, र उहाँले आफ्नो
ब ु ले ससंार स्थािपत गन ुर्भयो, र आफ्नो समझश ले आकाशलाई फैलाउनभुयो । 13 उहाँको आवाजले आकाशमा पानीको
गजर्न ल्याउछँ, र उहाँले पथृ्वीको कुनाबाट तसुारो ल्याउनहुुन्छ । उहाँले वषार्को लािग च ाङ पान ुर्हुन्छ, र आफ्नो भण्डारबाट
बतास पठाउनहुुन्छ । 14 हरेक मािनस ज्ञानिवना अज्ञानी भएको छ । धातकुो काम गन हरेक आफ्ना मिूतर्हरूबाट नै लाजमा
परेको छ । िकनिक त्यसले बनाएका मिूतर्हरू झटूा हुन ्। ितनमा जीवन छैन । 15 ती बकेम्मा छन,् िगल्ला गनहरूको काम हुन ्
। ितनीहरूको दण्डको समयमा ितनीहरू नष् ट हुनछेन ्। 16 तर परमशे् वर जो याकूबको िहस्सा हुनहुुन्छ, उहाँ तीजस्ता छैनन,्
िकनिक उहाँ त सबै कुराका िनमार्णकतार् हुनहुुन्छ । इ ाएल उहाँको उ रािधकारको कुल हो । सवर्श मान ्परम भु उहाँको
नाउँ हो । 17 ए घरेाबन्दीमा बाँचकेा मािनसहरू हो, आ-आफ्नो पोकोपन्तरो जम्मा गर र दशे छोड । 18 िकनिक परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “हरे,् यस बलेा यो दशेका बािसन्दाहरूलाई मलैे बािहर फाल् न लागकेो छु । म ितनीहरूमािथ सङ्कष् ट ल्याउनछुे, र
ितनीहरूले यस्तै भएको भे ाउनछेन ्।” 19 मलाई िधक् कार छ! मरेा हड् डी भाँिचएका हुनाले मरेो चोट सङ् िमत भएको छ ।
त्यसलैे मलै े भनें, “िनश् चय नै यो वदेना हो, तर मलैे त् यो सहनपैछर् ।” 20 मरेो पाल तहस-नहस पा रएको छ, र मरेा पालका सबै
डोरी दईु टु ा पारेर का टएका छन ्। ितनीहरूले मरेा बालबा लकालाई मबाट टाढा लगकेा छन,् त् यसलैे ितनीहरू अब छैनन ्।
मरेो पाल टाँग् न वा मरेा पदार्हरू उठाउन त् यहाँ अब फे र कोही छैन । 21 िकनिक गोठालाहरू मखूर् छन,् र ितनीहरूले परम भकुो
खोजी गदनन ्। त्यसलैे ितनीहरूको उन् नित भएको छैन, र ितनीहरूका सबै बगाल िततर-िबतर भएका छन ्। 22 समाचारको
खबर आएको छ, “हरे, यहूदाका सहरहरूलाई उजाड पारेर स्यालहरूका लकु् ने ठाउँ बनाउनलाई उ रको दशेबाट एउटा ठुलो
भकूम्प आउँदछै ।” 23 हे परम भ,ु म जान्दछु, मािनसको चाल ऊ आफैबाट आउँदनै । िहिंडरहकेो कुनै पिन ले आफ्ना
कदमहरूलाई िनदशन िददंनै । 24 हे परम भ,ु मलाई न्यायले अनशुािसत गन ुर्होस,् तपाईंको रसमा होइन, न ता तपाईंले मलाई
नष् ट गन ुर्हुनछे । 25 तपाईंले निचन् ने जाितहरू र तपाईंको नाउँ नपकुान प रवारहरूमािथ तपाईंको ोध खन्याउनहुोस ्। िकनिक
ितनीहरूले याकूबलाई िनलकेा छन ्र भष् म पारेका छन ्यसरी उसलाई पणूर् रूपमा नास पारेका र उसको बासस्थानलाई उजाड
पारेका छन ्।

11
1 परम भबुाट यिमर्याकहाँ यसो भनरे वचन आयो, 2 “यस करारका वचनहरूलाई सनु,् अिन यहूदाका हरेक मािनस

र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई ती घोषणा गर ् । 3 ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यस
करारका वचनहरू नसनु् ने जोसकैु ािपत होस ् । 4 मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशे अथार्त ् फलाम पगाल्ने भ ीबाट
ल्याएको िदनमा यो करारको पालन गनर् आज्ञा िदएको िथएँ । मलैे भनें, 'मरेो आवाजलाई सनु र मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा
गरेका यी सबै कुरा पालन गर, िकनिक ितमीहरू मरेो जाित हुनछेौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे ।' 5 मरेो आज्ञा पालन
गर तािक दधू र मह बग् ने दशे िदनछुे भनी मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूिसत खाएको शपथ म परुा गनर् सक् छु ।' तब म यिमर्याले
जवाफ िदएँ र भनें, 'ह,े परम भु हवस ्।' 6 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूका यी
सबै कुराको घोषणा गर ्। यसो भन,् 'यस करारका वचनहरूलाई सनु र ितनलाई कायार्वन्यन गर । 7 िकनिक मलैे ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याएको िदनदे ख वतर्मान समयसम्म िनरन्तर रूपमा ितनीहरूलाई चतेाउनी िददं ै र 'मरेो आवाज
सनु,' भन् दै गम्भीर आज्ञाहरू िददंै आएको छु । 8 तर ितनीहरूले सनुनेन,् वा ध्यानै िदएनन ्। हरेक आफ्नै दषु् ट हृदयको
कठोरतामा िहिंडरहकेो छ । त्यसलैे यस करारमा मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै ाप मलैे ितनीहरूका िवरु मा ल्याएँ ।
तर मािनसहरूले अझै पिन आज्ञा माननेन ् ।” 9 त्यसपिछ परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेका
बािसन्दाहरूका िबचमा भएको एउटा ष न् प ा लागकेो छ । 10 ितनीहरू आफ् ना पिहलकेा पखुार्हरूका अधमर्तफर् लागकेा
छन ्जसले मरेो वचन सनु् न इन्कार गरी अरू दवेताहरूको पजुा गनर् ितनीहरूको पिछ लागे । इ ाएलको घराना र यहूदाको
घरानाले मलै े ितनीहरूका पखुार्हरूिसत स्थािपत गरेको मरेो करार तोडे । 11 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, मलैे
ितनीहरूमािथ यस्तो िवपि ल्याउनै लागकेो छु, जनु िवपि बाट ितनीहरू भाग् न सक् ने छैनन ् । तब ितनीहरूले मरेो पकुारा
गनछन,् तर म ितनीहरूको कुरा सनु् नछैेन ँ । 12 यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरू जानछेन,् र ितनीहरूले भटेी
चढाएका दवेताहरूलाई पकुानछन,् तर ितनीहरूको िवपि को समयमा िनश् चय पिन ितनीहरू ती दवेताहरू ारा बचाइनछैेनन ्।
13 िकनिक त ँयहूदाले तरेा दवेताहरूको सङ्ख्या व ृ गरेर तरेा सहरहरूको सङ्ख्या बराबर तलु्याएको छस ्। तैंले यरूशलमेमा
त्यसका सडकहरूको सङ्ख्या जि कै धरैे लज् जास्पद वदेीहरू, बाल दवेताको िन म्त धपु बाल्ने वदेीहरू बनाएको छस ् ।
14 त्यसलैे ए यिमर्या, त ँ आफूले यी मािनसहरूको िन म्त ाथर्ना नचढा । ितनीहरूको पक्षमा तैंले िवलाप वा िबन्ती गनर्हुदँनै
। िकनिक ितनीहरूले आफ्नो िवपि मा मलाई पकुारा गदार् म ितनीहरूको पकुारा सनु् नछैेन् न ँ । 15 मरेी ि य जसिसत धरैे दषु् ट
मनसाय िथए, त्यो िकन मरेो म न्दरमा छे ? तरेा ब लदानहरूको मासलुे तलँाई मदत गनर् सक्दनै । तरेा दषु् ट कामहरूको
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कारणले त ँ आनन्द मनाउछँस ्। 16 िवगतमा परम भलुे तलँाई झ्याम्म परेको जतैनूको रुख, रहरलाग्दो फल भएको सनु्दर रुख
भन् नभुयो । तर उहाँले यसमा आगो सल्काउनहुुनछे, जनु आधँीबहेरीको गजर्नजस्तो सिुननछे । यसका हाँगाहरू भिँचनछेन ्
। 17 इ ाएलको घराना र यहूदाको घरानाले गरेका दषु् ट कामहरूको कारणले ितमीहरूलाई रोप्नहुुने सवर्श मान ्परम भलुे
ितमीहरूको िवरु मा िवपि को आदशे िदनभुएको छ— ितनीहरूले बाल दवेतालाई भटेीहरू चढाएर मलाई रस उठाएका छन ्
।” 18 परम भलुे मलाई यी कुराहरू अवगत गराउनभुयो, त् यसलैे म यी जान् दछु । हे परम भ,ु तपाईंले नै मलाई ितनीहरूका
कामहरू दखेाउनभुयो । 19 म त कसाइकहाँ लिगदंै गरेको अवोध थमुाजस्तै िथएँ । ितनीहरूले मरेो िवरु मा यस्तो योजना
रचकेा िथए भनी मलाई थाहा िथएन, “रुखलाई त् यसको फलसमते नष् ट पारौं । फे र त्यसको नाउँ नै नसम्झने गरी त्यसलाई
जीिवतहरूको दशेबाट िनष्कािशत गरौं ।” 20 तापिन सवर्श मान ्परम भु धािमर्क न्यायाधीश हुनहुुन्छ जसले हृदय र मनको
जाँच गनर्हुन्छ । ितनीहरूको िवरु मा तपाईंको बदलाको म साक्षी बन् नछुे िकनिक मलैे मरेो िवषय तपाईंको साम ु पसे गरेको
छु । 21 त्यसकारण परम भु तरेो ाण लन खोज्ने अनातोतका मािनसहरूको सम्बन्धमा यसो भन् नहुुन्छ, “ितनीहरू भन्छन,्
'तैंले परम भकुो नाउमँा अगमवाणी बोल् नहुदँनै, न ता त ँ हा ा हातबाट मनछस ्।' 22 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, 'हरे, मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदनै लागकेो छु । ितनीहरूका ह ाक ा यवुाहरू तरवारले मा रनछेन ् । ितनीहरूका
छोराहरू र छोरीहरू अिनकाल ारा मनछन ्। 23 ितनीहरूमध् ये कोही पिन छािडनछैेन, िकनिक म अनातोतका मािनसहरूको
िवरु मा िवपि ल्याउदँछुै, जनु ितनीहरूको दण्डको वषर् हुनछे' ।”

12
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंकहाँ िववाद ल्याउदँा तपाईं धम हुनहुुन्छ । मलैे गनुासो गन ुर्पन कारण िनश् चय पिन मलैे तपाईंलाई

बताउनपुछर्ः िकन दषु् टका मागर्हरू सफल हुन्छन ्? सबै िवश् वासहीन मािनस सफल छन ्। 2 तपाईंले ितनीहरूलाई रोप्नभुयो,
र ितनीहरूले जरा हाले । ितनीहरूले िनरन् तर फल फलाउँछन ् । ितनीहरूका मखुमा तपाईं ितनीहरूको निजक हुनहुुन्छ, तर
ितनीहरूका हृदयबाट धरैे टाढा हुनहुुन्छ । 3 तापिन हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जान् नहुुन्छ । तपाईंले मलाई दखे् नहुुन्छ, र
तपाईं ितको मरेो हृदयलाई जाँच गनर्हुन्छ । मा रनलाई लिगने भडेाजस्तै ितनीहरूलाई लजैानहुोस,् र मा रने िदनको लािग
ितनीहरूलाई अलग गन ुर्होस ्। 4 दशे किहलसेम्म सकु्खा भइरहन् छ, यसका बािसन्दाहरूको दषु् टताको कारणले हरेक खतेका
बोटिबरुवा ओइलाउछँन ्? पशहुरू र चराहरू लिगएका छन ् । वास्तवमा मािनसहरू भन्छन,् “हामीमािथ के भएको छ, सो
परमशे् वरले दखे् नहुुन् न ।” 5 परम भलुे भन् नभुयो, “वास्तवमा, त ँयिमर्या पदैल िहडं्ने िसपाहीहरूिसत दगरेुको भए, र ितनीहरूले
तलँाई थकाएका भए, तैंले कसरी घोडाहरूको िवरु मा ितस्पधार् गनर् सक्छन ?् त ँसरुिक्षत पाखामा खसकेो छस भ्न,े यदर्ननरेका
झाडीहरूमा तैंले के गनछस ्? 6 िकनिक तरैे दाजभुाइ र तरैे बबुाको प रवारले तलँाई धोका िदएका अिन खलुआेम कराएर
तलँाई इन् कार गरेका छन ् । ितनीहरूले तलँाई रा ा कुराहरू गरे तापिन ितनीहरूमािथ भरोसा नगर ्। 7 मलैे आफ् नो घरलाई
त्यागकेो छु । मलैे मरेो पतैकृ-सम्पि लाई इन् कार गरेको छु । मलैे मरेी ि यलाई उसका श हुरूका हातमा समु् पकेो छु ।
8 मरेो उ रािधकार मरेो िन म् त झाडीमा भएको िसहंजस्तै भएको छ । त्यो आफ् नै आवाजले त् यसले मलाई गजर्न् छ, त्यसलैे म
त्यसलाई घणृा गछुर् । 9 के मलैे मलू् य ितरेको उ रािधकार िछरिबरे िसकारी चराजस्तै बनकेो छैन, जसका िवरु मा अरू िसकारी
चराहरू आइलाग् छन ्? जा र सबै जङ्गली जनावरहरूलाई जम्मा गर,् र त्यसलाई िनल्न ितनीहरूलाई लएर आइज । 10 धरैे
गोठालाहरूले मरेो दाखबारीलाई नष् ट पारेका छन ्। ितनीहरूले मरेो खतेको भागलाई कुल्चकेा छन ्। मरेो खशुीको भागलाई
उजाड-स्थान, ितनीहरूले िनजर्न मरुभिूममा प रणत गरेका छन ् । 11 ितनीहरूले त्यसलाई उजाड पारेका छन ् । म त्यसको
िन म्त शोक गछुर् । त्यो उजाड छ । सारा दशे उजाड पा रएको छ, िकनिक यसलाई हृदयमा लने कोही छैन । 12 िवनाशकहरू
उजाड-स्थानका सबै नाङ्गा स्थानहरूको िवरु मा आएका छन,् िकनिक परम भकुो तरवारले ितनीहरूलाई दशेको एउटा
छेउदे ख अक छेउसम्म नाश पादछ । दशेमा कुनै पिन जीिवत ाणीको लािग सरुक्षा छैन । 13 ितनीहरूले गहु ँ रोपकेा छन,् तर
काँढा कटनी गरेका छन ्। ितनीहरू काम गरेर थिकत भएका छन,् तर केही आजर्न गरेका छैनन ्। त्यसलैे परम भकुो ोधको
कारणले ितमीहरूको आजर्न ित ल ज् जत होओ ।” 14 मलैे आफ् ना मािनस इ ाएललाई उ रािधकारको रूपमा िदएको कुरामा
हार गन मरेा सबै दषु् ट िछमकेीका िवरु मा परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, ितनीहरूको आफ्नै भिूमबाट जरैदे ख ितनीहरूलाई

उखले्ने लागकेो मलैे नै हो र यहूदाको घरानालाई म ितनीहरूका िबचबाट मािथ तान् नछुे । 15 त् यसपिछ म ती जाितहरूलाई
जरैदे ख उखलेपेिछ म ितनीहरूलाई दया दखेाउनछुे, र ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे । म हरेक मािनसलाई त्यसको आफ्नै
उ रािधकार र दशेमा फकार्एर ल्याउनछुे । 16 ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई बाल दवेताको नाउमँा शपथ खान िसकाएझैं
ितनीहरूले 'जीिवत परम भकुो नाउमँा' शपथ खान िसकाएर ती जाितहरूले मरेा मािनसहरूका मागर्लाई होिसयारीपवूर्क िसके
भन,े ितनीहरू मरेा मािनसहरूका िबचमा स्थािपत हुनछेन ् । 17 तर कुनै जाितले सनुने भने म त्यसलाई जरैदे ख उखले्नछुे ।
त् यो िनश् चय नै जरैदे ख उखे लनछे, र नष् ट ग रनछे, यो परम भकुो घोषणा हो ।
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13
1 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “जा र एउटा सतुीको पटुका िकन,् र यसलाई तरेो कम्मरको चारैितर बाँध, तर त्यसलाई

पिहले पानीमा निभजा ।” 2 परम भलुे िनदशन िदनभुएझैं मलैे एउटा पटुका िकनें र त्यसलाई मरेो कम्मरको चारैितर ब ें ।
3 तब दो ो पटक परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 4 “तैंले िकनकेो पटुका जनु तरेो कम्मरको चारैितर बाँिधएको छ,
त्यसलाई िनकाल,् र उठ र परातमा जा । त्यहाँ च ानको धाँदोमा त्यसलाई लकुा ।” 5 त्यसलैे जसरी परम भलुे मलाई आज्ञा
िदनभुएको िथयो त् यसरी नै म गएँ र त्यसलाई परातमा लकुाएँ । 6धरैे िदनपिछ परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “खडा हो र परातमा
फकर जा । मलैे तलँाई लकुाउन भनकेो त्यो पटुका लएर आइज ।” 7 त्यसलैे म परातमा फकर गएँ, र मलैे लकुाएको ठाउँबाट
त्यसलाई खनरे िझकँे, र हरे, त् यो त नष् ट भएको र पणूर् रूपमा बकेम्मा भएको िथयो । 8 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ
आयो, 9 “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त्यसरी नै यहूदा र यरूशलमेको ठुलो अहकंारलाई म नाश गनछु । 10 मरेो वचन सनु् न
इन्कार गन, आफ्नो हृदयको कठोरतामा िहडं्न,े अरू दवेताहरूको पजुा गनर् ितनीहरूका पिछ जाने र ितनीहरूको साम ु िनहुरने यो
दषु् ट जाित त्यही पटुकाजस्तै हुनछे, जसको कुनै काम छैन । 11जसरी एउटा पटुका कसकैो कम्मरमा किसएको हुन्छ, त्यसरी
नै मलै े इ ाएलका सबै घराना र यहूदाका सबै घरानालाई मरेो जाित हुन, मरेो नाउँ राख् न, मलाई इज् जत, शसंा र आदर गनर्
ममा किसन लगाएको छु, यो परम भकुो घोषणा हो । तर ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्दनैन ्। 12 त्यसलैे तैंले यो वचन ितनीहरूलाई
भन् नपुछर्, 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः हरेक मशक दाखम ले भ रनछे ।' ितनीहरूले तलँाई भन् नछेन,् 'हरेक
मशक दाखम ले भ रनछे भनरे के हामीलाई थाहा छैन र ?' 13 त्यसलैे ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे, यस
दशेको हरेक बािसन्दा अथार्त ्दाऊदको िसहंासनमा बस् ने राजाहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र यरूशलमेका सबै बािसन्दालाई
मलैे िपयक् कडपनले भनर् लागकेो छु । 14 तब त् यके मािनसलाई अक को िवरु मा, बबुाहरूलाई छोराछोरीका िवरु मा नष् ट
पानर् लगाउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, म ितनीहरूलाई दया दखेाउने वा ट ानछैेन,ँ र ितनीहरूलाई िवनाशबाट जोगाउनछैेन ँ
।' 15 सनु, र ध्यान दओे । अहङ्कारी नहोओ, िकनिक परम भलुे बोल्नभुएको िथयो । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
अन्धकार ल्याउनअुिग र उहाँले ितमीहरूका खु ा अधँ्यारोमा पहाडहरूमा ठेस लगाउन ु अिग उहाँलाई आदर दओे । िकनिक
ितमीहरू ज्योितको खोजी गदछौ, तर उहाँले त्यस ठाउँलाई घोर अन्धकार, बाक्लो बादलमा प रणत गन ुर्हुनछे । 17 त्यसलैे
ितमीहरूले सनुनेौ भन,े ितमीहरूको अहङ्कारको कारणले म एक्लै रुनछुे । िनश् चय नै म रुनछुे, र मरेा आखँाबाट आसँकुा धारा
बग् नछे, िकनिक परम भकुो बगाल कैदमा लिगएको छ । 18 “राजा र राजमातालाई भन,् 'आ-आफ्नो िसहंासनबाट ओलर
तल आओ, िकनिक ितमीहरूका गौरवशाली मकुुटहरू ितमीहरूका िशरबाट खसकेा छन ्।' 19 नगेवेका सहरहरू थिुनने छन ्
। ितनलाई खोल्ने कोही हुनछैेन । सारा यहूदा कैदमा लिगनछेन ्। पणू र् रूपमा कैदमा लिगनछेन ्। 20 आफ्ना आखँा उठाओ
र उ रबाट आइरहकेाहरूलाई हरे ्। उहाँले तलँाई िदनभुएको बगाल, तरेो लािग सा ै सनु्दर बगाल कहाँ छ ? 21 तैंले ता लम
िदएकाहरूलाई नै तरेा खास िम हरू हुन परमशे् वरले तमँािथ राख् नहुुदँा तैंले के भन् नछेस ्? के यी एउटी स् ीले सव-वदेनामा
पीडा भोगजेस्तै तैंले भोग् ने पीडाको थालनी होइन र ? 22 तब तैंले आफ्नो हृदयमा भन्लास,् 'यी कुरा ममािथ िकन आइरहकेा
छन ्?' तरेा अपराधको थु ोको कारणले तरेो फ रया उचा लएको छ, र तलँाई कु वहार ग रएको छ । 23 के कूशका
मािनसहरूले आफ् नो छालाको रङ बद्लन सक्छन ् र, वा िचतवुाले आफ्नो छालाको थोप्ला बद्लन सक्छ र ? त्यसो हो
भन,े दषु् टताको िन म्त बानी परेको तैंले पिन भलाइ गनर् सक्छस ् । 24 मरुभिूमको बतासमा उडाइने भसुजस्तै म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पानछु । 25 मलैे तलँाई यही कुरा िदएको छु, तरेो िन म् त मलैे आदशे िदएको िहस्सा यही हो, यो परम भकुो घोषणा
हो, िकनिक तैंले मलाई भलुकेो छस ्र छलमािथ भरोसा गरेको छस ्। 26 त्यसलैे म आफैले पिन तरेो फ रया उठानछुे, र तरेो
गपु् ताङ् ग दे खनछे । 27 मलैे तरेो िभचार, िहनिहनाइ, डाँडाहरू र मदैानहरूमा भएको तरेो वशे्याविृ को दषु् टता दखेकेो छु,
र यी घिृणत कुराहरू मलैे दखेकेो छु । ए यरूशलमे, तलँाई िधक् कार! तलँाई फे र श ु हुन कित समय लाग् नछे ?”

14
1 खडरेीको सम् बन् धमा यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो, 2 “यहूदाले शोक गरोस ्। त्यसका मलूा ढोकाहरू

भाँिचऊन ् । ितनीहरू दशेको लािग िवलाप गदछन ् । यरूशलमेको िन म्त ितनीहरूको न्दन मािथ जाँदछै । 3 ितनीहरूका
श शाली मािनसहरूले आफ् ना नोकरहरूलाई पानीको लािग बािहर पठाउँछन ्। जब ितनीहरू कुवामा जान् छन ्तब ितनीहरूले
पानी पाउन सक् दनैन ् । ितनीहरू असफल भएर फकर् न्छन ् । ितनीहरू ल ज् जत र बइेजत आफ्ना िशर ढाक्छन ् । 4 दशेमा
पानी नपरेको हुनाल,े जिमन िचरािचरा परेको छ । हलो जोत् नहेरू ल ज् जत भएका छन ् र आफ्ना िशर ढाक्छन ् । 5 घाँस
नभएकोले मडुुली मगृले पिन आफ्ना बच् चाहरूलाई मदैानमा छोड् छ र ितनलाई त् यिगिदन् छ । 6 जङ्गली गधाहरू नाङ्गा
मदैानहरूमा खडा हुन्छन,् र ितनीहरू स्यालझैं हाँप्छन ्। ह रयो खकर् नभएको कारणले ितनीहरूका आखँा ितरिमराउँछन ्।”
7 हे परम भ,ु हा ा अधमर्ले हा ो िवरु मा गवाही िदए तापिन तपाईंकै नाउकँो ना म् त काम गन ुर्होस ्। िकनिक हा ा िवश् वासहीन
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कामहरू व ृ हुन्छन ्। हामीले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छौं । 8 तपाईं नै इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ, जसले सङ्कष् टको
समयमा त्यसलाई बचाउनहुुन्छ । पाल टाँग् ने र एक रातको िन म्त मा बस् ने अप रिचत परदशेीजस्तै तपाईं यस दशेमा िकन
बन् नहुुन् छ? 9 तपाईं िकन आश् चयर्मा परेको मािनसझैं व छुटकाराको िन म्त श नभएको यो ाजस्तै हुनहुुन्छ ? हे परम भ,ु
तपाईं हा ा िबचमा हुनहुुन्छ, र हा ा िबचमा तपाईंकै नाउँ पकुा रन्छ । हामीलाई नत् याग् नहुोस ्। 10 परम भु आफ् ना मािनसलाई
यसो भन् नहुुन्छ, “ितनीहरू बरा लन मन पराउने भएको हुनाले त्यसो गनर्दे ख ितनीहरूले आफ्ना खु ालाई रोकेका छैनन ्।”
परम भु ितनीहरूिसत खसुी हुनहुुन् न । अब उहाँले ितनीहरूका अधमर् सम्झनभुएको छ, र ितनीहरूका पापलाई दण्ड िदनभुएको
छ । 11 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “यी मािनसहरूको पक्षमा भलाइको िन म्त ाथर्ना नगर ्। 12 िकनिक ितनीहरूले
उपवास बसे भने म ितनीहरूका िवलाप सनु् नछैेन,ँ अिन ितनीहरूले होमब ल र अन् नब ल चढाए भने म ितनमा खशुी हुनछैेन
। िकनिक तरवार, अिनकाल र िवपि ले म ितनीहरूको अन्त्य ल्याउनछुे ।” 13 तब मलैे भनें, “हे परम भु परमशे् वर,
हने ुर्होस,् अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई भन्दछैन,् 'ितमीहरूले तरवार दखे् नछैेनौ । ितमीहरूका िन म्त अिनकाल पनछैन,
िकनिक म यस ठाउँमा ितमीहरूलाई साँचो सरुक्षा िदनछुे' ।” 14 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “अगमव ाहरूले मरेो नाउमँा
छलको अगमवाणी बोल्छन ् । मलैे ितनीहरूलाई पठाइन,ँ न मलैे ितनीहरूलाई कुनै आज्ञा िदएँ वा ितनीहरूिसत बोले ँ । तर
छली दशर्न र बकेम्मा, छली मन् तन् ितनीहरूका आफ्नै समझबाट आएका हुन,् जनु ितनीहरूले ितमीहरूलाई अगमवाणी
बोल्दछैन ्।” 15 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे नपठाएका अगमव ाहरू जसले मरेो नाउमँा अगमवाणी बोल्छन,्
जसले यस दशेमा कुनै तरवार वा अिनकाल पनछैन भन्छन,् यी अगमव ाहरू तरवार र अिनकालले नष् ट पा रनछेन ् ।
16 त्यसपिछ ती मािनसहरू जसलाई ितनीहरूले अगमवाणी बोल,े ितनीहरू अिनकाल र तरवारको कारणले यरूशलमेका
सडकहरूमा फ्याँिकनछेन,् िकनिक त्यहाँ ितनीहरू, ितनीहरूका पत् नीहरू, छोराछोरीलाई गाड्ने कोही हुने छैनन,् िकनिक म
ितनीहरूका दषु् टता ितनीहरूमािथ नै खन्याउनछुे । 17 ितनीहरूलाई यो वचन भन,् ‘मरेा आखँाबाट िदनरात आसँ ु बिगरहोस ्
। त्यसलाई नरोक्, िकनिक मरेो जाितकी कन्याको ठुलो िवनाश हुनछे । त्यसले ठुलो र िनको नहुने चोट पाउनछे । 18 म
मदैानमा गएँ भन,े त्यहाँ तरवारले मा रएकाहरू हुन्छन ्। म सहरमा आएँ भन,े त्यहाँ अिनकालले ल्याएका रोगहरू हुन्छन ्।
अगमव ा र पजुारी दवुै दशेको यताउता बरा लन्छन,् र ितनीहरूलाई थाहछैैन' ।” 19 के तपाईंले यहूदालाई िबलकुलै इन्कार
गन ुर्भएको हो ? के तपाईं िसयोनलाई घणृा गन ुर्हुन्छ ? जब हामी िनको हुनछैुन भने िकन तपाईं हामीलाई कष् ट िदनहुुन्छ ?
हामीले शा न्तको आशा गर् यौ,ँ तर त्यहाँ कुनै असल कुरा िथएन र िनको हुने समय िथएन, तर हने ुर्होस ् त् यहाँ ास मा छ
। 20 हे परम भ,ु हामी हा ा दोष, हा ा पखुार्हरूका अपराध स्वीकार गछ ,ं िकनिक हामीले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका
छौं । 21 हामीलाई नत्याग् नहुोस ् । तपाईंको नाउकँो िन म् त तपाईंको मिहिमत िसहंासनलाई अपमािनत नगन ुर्होस ् । हामीिसत
बाँध् नभुएको आफ् नो करार सम्झनहुोस,् र त् यसलाई नतोड्नहुोस ्। 22 के जाितहरूका कुनै बकेम्मा मिूतर्ले वषार् ल्याउछँ सक् छ
र ? वा के आकाश आफैले झरी पठाउँछ ? हे परम भु तपाईं नै हा ा परमशे् वर हुनहुुन् न र ? हामीले तपाईंमा तीक्षा गछ ,ं
िकनिक यी सबै कुरा गन ुर्हुने तपाईं नै हुनहुुन्छ ।

15
1 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “मोशा र शमएूल मरेो साम ु खडा भए तापिन म यी मािनसका पक्षमा खडा हुन् न ँ ।

ितनीहरूलाई टाढा जानलाई मरेो सामबुाट ितनीहरूलाई हटाइदे । 2 यस् तो हुनछे, ितनीहरूले तलँाई यसो भन् नछेन,् 'हामी
कहाँ जाने ?' तब तैंले ितनीहरूलाई भन् नपुछर्, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मतृ्यकुो िन म्त साँिचएकाहरू मतृ्यमुा जानपुछर् ।
तरवारको िन म्त साँिचएकाहरू तरवारमा जानपुछर् । अिनकालको िन म्त साँिचएकाहरू अिनकालमा जानपुछर्, र िनवार्सनको
िन म्त साँिचएकाहरू िनवार्सनमा जानपुछर् ।' 3 म ितनीहरूलाई चारवटा समहूमा िवभाजन गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो
— केहीलाई मानर् तरवारलाई, केहीलाई िघसानर् कुकुरहरूलाई, केहीलाई स्वाहा पानर् र नष् ट पानर्लाई आकाशका चराहरू
र जिमनका पशहुरूलाई । 4 यहूदाका राजा िहजिकयाहका छोरा मनश्शलेे यरूशलमेमा जे गरेका िथए, त्यसकैो कारणले म
ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै राज्यका लािग एक डरलाग्दो कुरो तलु्याउनछुे । 5 ए यरूशलमे, तलँाई कसले दया दखेाउने छ ?
तरेो िन म्त कसले शोक गनछ ? 6 तैंले मलाई त्यागकेो छस,् यो परम भकुो घोषणा हो— त ँ मबाट फकर गएको छस ्। त्यसलैे
म आफ् नो हातले तलँाई हार गनछु र तलाई नाश पानछु । तलँाई दया दखेाउदँा-दखेाउदँा म थिकत भइसकेको छु । 7 त्यसलै म
ितनीहरूलाई दशेका मलू ढोकाहरूमा नाङ्लोले िनफन् नछुे । म ितनीहरूलाई शोकमा पानछु । मरेा मािनसहरू आफ्ना मागर्बाट
नफकर् ने भएकाले म ितनीहरूलाई नष् ट पानछु । 8 म ितनीहरूका िवधवाहरूको सङ्ख्या समु तटको बालवुाभन्दा धरैे बनाउनछुे
। यवुाहरूका आमाहरूको िवरु मा म िदउसँ ै िवनाशक पठाउनछुे । शोक र ासलाई ितनीहरूमा अकस्मात ्आउने म बनाउनछुे ।
9सात जना सन्तान जन्माउने आमा उजाड हुनछेे । त् यसले उफ् उफ् गनछे । िदन छदँै त्यसको घाम अस्ताउनछे । त्यो ल ज् जत
र अपमािनत हुनछेे, िकनिक बाँकी रहकेाहरूलाई म ितनीहरूका श हुरूको उप स्थितमा तरवारलाई िदनछुे, यो परम भकुो
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घोषणा हो ।” 10 हे मरेी आमा, मलाई िधक् कार छ! िकनिक तपाईंले मलाई जन्म िदनभुयो, म जो दशेभै र तकर् र िववादको
मािनस हु ँ । मलैे ऋण िदएको छैन,ँ न कसलैे मलाई ऋण िदएको छ, तर ितनीहरू सबलैे मलाई ाप िदन्छन ्। 11 परम भलुे
भन् नभुयो, “के म भलाइको लािग तलँाई छुटानछैेन ँ र ? िनश् चय नै सङ्कष् ट र िवपि को समयमा म तरेा श हुरूलाई मदतको
िन म्त तिँसत िबन्ती गनर् लगाउनछुे । 12 के कसलैे फलामलाई टु ा-टु ा पानर् सक्छ ? खास गरी, उ रबाट आउने काँसा
िमिसएको फलामलाई ? 13 म तरेा श हुरूलाई तरेा धन-सम्पि र खजाना िस ैंमा लटुको मालको रूपमा िदनछुे । तरेा सबै
िसमानिभ ग रएका तरेा सबै पापको कारणले म यसो गनछु । 14 त्यसपिछ तैंले निचन् ने दशेमा म तलँाई तरेा श हुरूको सवेा
गनर् लगाउनछुे, िकनिक तरेो िवरु मा मरेो रसमा आगो दन्कने छ ।” 15 हे परम भ,ु तपाईं जान् नहुुन्छ । मलाई सम्झनहुोस,् र
सहायता गन ुर्होस ् । मलाई सतावट गनहरूको िवरु मा मरेो पक्षमा बदला लनहुोस ् । तपाईं धयैर्वान ्हुनहुुन्छ, तर मलाई टाढा
लाने अनमुित ितनीहरूलाई निदनहुोस ्। तपाईंको िन म् त मलैे िनन्दा भोग्छु भनी जान् नहुोस ्। 16 तपाईंका वचनहरू भे ाइएका
छन,् र मलैे ती खाएँ । तपाईंका वचनहरू मरेो लािग रमाहट बन,े र मरेो हृदयको आनन्द बन,े िकनिक हे सवर्श मान ्परम भु
परमशे् वर म तपाईंको नाउँ लन् छु । 17 म उत्सव मनाउने वा रमाहट गनहरूका िबचमा बिसन ँ । तपाईंको श शाली हातको
कारणले म एकान्तमा बसे,ँ िकनिक तपाईंले मलाई ोधले भन ुर्भयो । 18 िकन मरेो िपडा िनरन् तर छ, र मरेो चोट िनको हुन
नमान् न,े िनको नहुने भएको छ ? के तपाईं मरेो लािग झु क् कने खोला, सकेुर जाने खोलाजस्तो बन् नहुुने छ र ? 19 त्यसकारण
परम भलुे यसो भन् नभुयो, “ए यिमर्या, तैंले पश् चा ाप ग रस ्भने म तलँाई पनुस्थार्िपत गनछु, र त ँमरेो साम ु खडा हुनछेस ्र मरेो
सवेा गनछस ्। िकनिक तैंले मखूर् थोकहरूलाई मलु्यवान ्थोकहरूबाट अलग ग रस ्भने त ँ मरेो मखुजस्तै हुनछेस ्। मािनसहरू
तकँहाँ फकर आउने छन,् तर त ँ आफै भने ितनीहरूकहाँ जानहुुदँनै । 20 यी मािनसको िन म्त म तलँाई छेड्नै नसिकने काँसाको
पखार्लजस्तै बनाउनछुे, र ितनीहरूले तरेो िवरु मा य ु छेड्नछेन ् । तर ितनीहरूले तलँाई परािजत गनछैनन,् िकनिक तलँाई
बचाउन र छुटकारा िदन म तिँसतै हुन् छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 21 िकनिक म तलँाई दषु् टहरूको हातबाट बचाउनछुे, र
िनदर्यीको हातबाट छुटकारा िदनछुे ।”

16
1 तब परम भकुो यो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “यो ठाउँमा आफ्नो लािग पत् नी नल,े र आफ्नो लािग छोराछोरी

नजन्मा । 3 िकनिक यस ठाउँमा जन्मने छोराहरू र छोरीहरू, ितनीहरूलाई जन्माउने आमाहरू र ितनीहरूलाई यस दशेमा
जन्मने पान बाबलुाई परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 4 'ितनीहरू रोग लागरेले मनछन ्। ितनीहरूका िन म्त शोक ग रने वा गािडनछैेन
। ितनीहरू जिमनमा गोबरजस्तै हुनछेन ् । िकनिक तरवार र अिनकालले ितनीहरूको अन्त्य हुनछे, र ितनीहरूका लाशहरू
आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूका लािग आहार हुनछेन ् ।' 5 िकनिक परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
“शोक भएको घरमा वशे नगर ् । ितनीहरूका िन म् त शोक गनर् वा सहानभुिूत दखेाउन नजा, िकनिक यी मािनसबाट मलैे
आफ् नो शा न्त, मरेो अचकु मे र कृपा लएर गएको छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 6 यस दशेमा साना र ठुला दवुै मनछन ्
। ितनीहरूलाई गािडनछैेन, र कसलैे पिन ितनीहरूको िन म्त शोक गन वा आफूलाई काट्ने वा आफ्ना कपाल खौरनछैेन ।
7 मतृ्यकुो कारणले ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन शोकमा कसलैे पिन खानकुेरा नबाँडोस,् र ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन कसलैे
पिन त्यसका बाब ु वा त्यसकी आमालाई सान्त्वनाको कचौरा नदओेस ्। 8 त ँखान र िपउनलाई ितनीहरूसगँै बस् न भोजको घरमा
तैंले जानहुुदँनै ।' 9 िकनिक सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् तरैे आखँाको साम,ु तरैे समयमा
यसै ठाउँमा मलैे आनन्दको सोर, खसुीको सोर, दलुहीको सोर र दलुहाको सोरको अन्त्य गन लागकेोछु ।' 10 तब तैंले यी सबै
वचन यी मािनसलाई भन् नछेस,् र ितनीहरूले तलँाई भन् नछेन,् 'परम भलुे िकन हा ो िवरु मा यो सबै ठुला िवपि को आदशे
िदनभुएको छ ? परम भु हा ा परमशे् वरको िवरु मा हामीले गरेका अपराध र पाप के हो ?' 11 त्यसलैे ितनीहरूलाई यसो
भन,् 'ितमीहरूका पखुार्हरूले मलाई त्यागे र ितनीहरू अरू दवेताहरूको पिछ गए र पजुा गरे, र ितनीहरूको साम ु िनहुरे, यो
परम भकुो घोषणा हो । ितनीहरूले मलाई त्यागे र र मरेो वस्था पालन गरेका छैनन ्। 12 तर ितमीहरूका पखुार्हरूले भन्दा
ितमीहरूले अझै धरैे दषु् ट काम गरेका छौ, िकनिक हरे, त् यके आफ् नो दषु् ट हृदयको कठोरता ारा िहडंकेो छ । मरेो कुरा
सनु् ने कोही छैन । 13 त्यसलैे यस दशेबाट ितमीहरूले निचनकेो, न ितमीहरूल,े न त ितमीहरूका पखुार्हरूले िचनकेो दशेमा म
ितमीहरूलाई फाल् नछुे, र त्यहाँ ितमीहरूले िदनरात अरू दवेताहरूको पजुा गनछौ, िकनिक म ितमीहरूलाई कुनै कृपा गनछैन ँ ।'
14 त्यसकारण, हरे, यो परम भकुो घोषणा हो, यस् ता िदन आउँदछैन,् जनु बलेा फे र यसो भिननछैेन, 'िम दशेबाट इ ाएलका
मािनसहरूलाई ल्याउनहुुने जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' 15 तर यसो भिननछे, 'इ ाएलका मािनसहरूलाई उ रको दशे र उहाँले
ितनीहरूलाई िततर-िबतर पान ुर्भएका दशेहरूबाट ल्याउनहुुने जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' िकनिक मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदएको दशेमा म ितनीहरूलाई फकार्एर ल् याउनछुे । 16 हरे, म धरैे मछुवालाई पठाउनछुे, र यसरी ितनीहरूले मािनसहरूलाई
प नछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । यसपिछ म धरैे िसकारीलाई पठाउनछुे, र ितनीहरूले पहाडहरू र पवर्तहरूका िबचमा
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अिन च ानका धाँदोमा ितनीहरूको िसकार गनछन ् । 17 िकनिक मरेो द ृ ष् ट ितनीहरूका सबै मागर्मा परेको छ । ित मरेो
सामबुाट लकु् न सक्दनैन ् । ितनीहरूका अधमर् मरेा आखँाको सामबुाट लकुाउन सिकंदनै । 18 ितनीहरूका अपराध र पापको
िन म् त म ितनीहरूलाई दोब्बर दण्ड िदनछुे, िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िघनलाग्दा मिूतर्हरूले मरेो दशे अपिव पारेका छन,्
र मरेो उ रािधकारलाई आफ्ना िघनलाग्दा मिूतर्हरूले भरेका छन ् ।” 19 हे परम भ,ु तपाईं मरेो िकल्ला र मरेो शरणस्थान,
सङ्कष् टको िदनमा मरेो सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ । पथृ्वीका कुनाबाट जाितहरू तपाईंकहाँ आउनछेन ्र भन् नछेन,् “िनश् चय नै
हा ा पखुार्हरूले छललाई अिधकार गरे । ितनीहरू र ा छन ्। ितनीहरूमा कुनै लाभ छैन । 20 के मािनसहरूले आफ्नै लािग
ईश् वरहरू बनाउछँन ्र ? तर ित त ईश् वरहरू नै होइनन ्।” 21 त्यसकारण हरे,् यस पटक म ितनीहरूलाई जान् न लगाउनछुे । म
ितनीहरूलाई मरेो हात र मरेो श जान् न लगाउनछुे, यसरी परम भु नै मरेो नाउँ हो भनरे ितनीहरूले जान् नछेन ्।

17
1 “यहूदाको पाप िहराको िनब भएको फलामको कलमले ले खएको छ । त् यसलाई ितनीहरूका हृदयका पाटी र ितनका

वदेीहरूका िसङहरूमा कँुिदएको छ । 2 ितनीहरूका बालबा लकाले ितनीहरूका वदेीहरू र ितनीहरूका अशरेाका खम्बाहरूलाई
सम्झन्छन,् जनु झ्याम्म परेका रुखहरूका छेउमा र अग्ला पहाडहरूमा िथए । 3आफ् ना सबै इलाकामा ितमीहरूले गरेका पापको
कारणले ितमीहरूका अग्ला ठाउँहरूसगँै खलुा दशेमा भएको मरेो पवर्त र ितमीहरूका धन-सम्पि र ितमीहरूका सबै खजाना म
लटुको मालको रूपमा िदनछुे । 4 मलैे ितमीहरूलाई िदएको उ रािधकार ितमीहरूले गमुाउने छौ । ितमीहरूले निचनकेो दशेमा
म ितमीहरूलाई आफ् ना श हुरूको दास तलु्याउनछुे, िकनिक ितमीहरूले मरेो ोधमा आगो सल्काएका छौ, जनु सदासवर्दा
बल् नछे ।” 5 परम भु भन् नहुुन्छ, “मानव-जाितमा भरोसा गन ािपत होस ्। त्यसले शरीरलाई आफ्नो श सम्झन्छ,
तर आफ्नो हृदय परम भबुाट टाढा लजैान्छ । 6 त्यो अराबाको पो ोझैं हुनछे, र त्यसले कुनै असल कुरो आइरहकेो दखे् ने
छैन । त्यो बािसन्दा नभएको उजाडस्थान, सखु् खा भिूमका च ानहरूमा बस् नछे । 7 तर परम भमुा भरोस गन धन्यको
हो, िकनिक परम भु नै त्यसको दढृताको कारण हुनहुुन्छ । 8 त्यो पानीको छेउमा रोिपएको िबरुवाजस्तै हुनछे । यसका जरा
खोलाको िकनारमा फै लएको हुनछेन ् । जब ताप आउँछ तब त् यो डराउनछैेन, िकनिक यसका पात सधैं ह रया हुन्छन ् ।
खडरेीको वषर्मा यो िच न्तत हुदँनै, र यसले फल फलाउन छोड् दनै । 9 कुनै पिन कुराभन्दा हृदय बढी छली हुन्छ । यो रोगले
स्त छ । यसलाई कसले बझु् न सक्छ र ? 10 मनको खोजी गन, हृदयको जाँच गन परम भु म नै हु ँ । हरेक को आफ्नो

चालअनसुार, त्यसका कामहरूको फलअनसुार म त्यसलाई इनाम िदन्छु । 11 ित ोले आफूले नपारेको अण्डा ओ ने काम
गछर् । कोही मािनस अन्यायपवूर्क धनी बन् न सक्छ, तर त् यसका आधा उमरे सिकन् छन ्तब ती धनले त्यसलाई छाड्नछेन,् र
अन्त्यमा त्यो मखूर् हुनछे ।” 12 सरुुदे ख नै उच् च पा रएको हा ो म न्दरको ठाउँ एउटा मिहिमत िसहंासन हो । 13 परम भु नै
इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ । तपाईंलाई त्याग् नहेरू सबै लाजमा पनछन ्। दशेमा तपाईंबाट तकर जानहेरू धलुोमा ले खनछेन,्
िकनिक ितनीहरूले परम भ,ु िजउँदो पानीको मलूलाई त्यागकेा छन ्। 14 हे परम भ,ु मलाई िनको पान ुर्होस,् र म िनको हुनछुे
। मलाई छुटकारा िदनहुोस,् र मलैे छुटकारा पाउनछुे । िकनिक तपाईं नै मरेो शसंाको गीत हुनहुुन्छ । 15 हने ुर्होस,् ितनीहरू
मलाई यसो भन्दछैन,् 'परम भकुो वचन कहाँ छ ? त् यो आओस ् ।' 16 मरेो बारेमा, म तपाईंको अनसुरण गरेर गोठालो
हुनदे ख भागरे म गइन । मलैे िवपि को समयको तीक्षा ग रन ँ । मरेो िज ोबाट िनस्केको घोषणाहरू तपाईं जान् नहुुन्छ । ती
तपाईंकै उप स्थितमा ग रएका िथए । 17 मरेो लािग ास नबन् नहुोस ् । सङ्कष् टको िदनमा तपाईं नै मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ
। 18 मरेो िपछा गनहरू लाजमा परून,् तर मलाई ल ज् जत हुन निदनहुोस ् । ितनीहरू ासमा परून,् तर मलाई ासमा पनर्
निदनहुोस ्। ितनीहरूको िवरु मा िवपि को िदन पठाउनहुोस,् र ितनीहरूलाई िवनाशको दोब्बर भागले टु ा-टु ा पान ुर्होस ्।”
19 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “जा र मािनसहरूका मलू ढोकामा खडा हो, जहाँबाट यहूदाका राजाहरू वशे गछर्न ्
र जहाँबाट ितनीहरू बािहर िनस्कन्छन ् । त्यसपिछ यरूशलमेका अन्य सबै ढोकामा खडा हो । 20 ितनीहरूलाई भन,् 'यी
ढोकाहरूबाट आवातजावत गन हे सबै यहूदाका राजा, यहूदाका सबै मािनस र यरूशलमेका हरेक बािसन्दा हो, परम भकुो
वचन सनु । 21 परम भु यसो भन् नहुुन्छः आफ् नो जीवनको िन म् त होिसयार होओ, र यरूशलमेका ढोकाहरूमा ल्याउन शबाथ-
िदनमा भारी नबोक । 22 शबाथ-िदनमा आफ् ना घरबाट भारी बोकेर बािहर नल्याओ । मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई आज्ञा
गरेझैं, शबाथ-िदनमा कुनै काम नगन ूर्, तर त्यसलाई अलग गन ूर् ।'” 23 तर ितनीहरूले सनुनेन ्वा ध्यानै िदएनन ्। ितनीहरूले
मरेा कुरा सनु् न नसकून ्न त अनशुासनलाई स्वीकार गरून ्भनरे ितनीहरू अटेरी भए । 24 यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूले
साँच् चै मरेो कुरा सनु्यौ र शबाथ-िदनमा यस सहरका ढोकाहरूसम्म भारी बोकेर ल् याएनौ तर शबाथ-िदनलाई परम भकुो िन म्त
अलग गर् यौ र त् यसमा कुनै काम गरेनौ भन,े 25 राजाहरू, राजकुमारहरू, यहूदाका मािनसहरू, यरूशलमेका बािसन्दाहरू,
ितनीहरूका अगवुाहरू र दाऊदको िसहंासनमा बस् नहेरू रथहरू र घोडाहरूमा चढरे यस सहरका ढोकाहरूमा आउनछेन,् अिन
यो सहरमा सदासवर्दा मािनसको बसोबास हुनछे । 26 ितनीहरू यहूदाका सहरहरूबाट, यरूशलमेका चारैितरबाट, बने्यामीन
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इलाका र तराइबाट, पहाडहरूबाट र नगेवेबाट आउनछेन,् र ितनीहरूले होमब ल र ब लदानहरू, अन् नब ल र धपु, धन्यवादका
ब लहरू परम भकुो म न्दरमा ल्याउनछेन ् । 27 तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ, शबाथ-िदनलाई अलग गरेनौ र त्यस िदन
गर् हौँ भारी नबोक भन् दा माननेौ र यरूशलमेका ढोकाहरूिभ वशे गर् यौ भन,े तब म यसका ढोकाहरूमा आगो सल्काउनछुे,
र त् यसले यरूशलमेका िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ, र त् यसलाई िनभाउन सिकंदनै ।”

18
1 परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “उठ् र कुमालकेो घरमा जा, िकनिक त्यहाँ म तलँाई मरेो वचन

सनुाउनछुे ।” 3 त्यसलैे म कुमालकेो घरमा गएँ र हरेें । कुमाले आफ्नो चक् कामा काम ग ररहकेो िथयो । 4 तर त्यसले
बनाइरहकेो माटोको भाँडो त्यसको आफ्नै हातमा िबि यो । त्यसलैे उसले आफ्नो मन बद्ल् यो र आफ् नो द ृ ष् टमा असल
लागअेनसुार अक भाँडो बनायो । 5 तब परम भकुो यो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 6 “ए इ ाएलका घराना हो, के म
ितमीहरूलाई यही कुमाललेे जस्तै गनर् स क्दन ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । हरे, ए इ ाएलका घराना हो, कुमालकेो हातमा
माटो भएझैं ितमीहरू मरेो हातमा तसे् तै छौ । 7 एक समय एक जाित वा राज्यलाई म धपाउनछुे, त् यसलाई तोड्नछुे वा नष् ट
गनछु भनी म घोषणा गनर् सक्छु । 8 तर मलैे त् यस्तो घोषणा गरेको त्यो जाित दषु् ाइँबाट फकर् न्छ भने मलै े त्यसमािथ ल्याउने
योजना गरेको िवपि म ल्याउनछैेन ँ । 9 अक समयमा मलैे कुनै जाित वा राज्यलाई बनाउने वा रोप्नछुे भनी म घोषणा गनर्
सक्छु । 10 तर मरेो कुरा नसनुरे त् यसले मरेो द ृ ष् टमा खराबी गछर् भन,े मलैे त्यसलाई गनछु भनकेो घोषणाको भलाइ गनर् म
रोक् नछुे । 11 त्यसलैे अब, यहूदाका मािनसहरू र यरूसलमेका बािसन्दाहरूिसत बोल ्र भन,् “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,
मलैे ितमीहरूको िवरु मा िवपि को रचना गन लागकेो छु । मलैे ितमीहरूको िवरु मा योजना बनाउने लागकेो छु । ितमीहरूका
चाल र ितमीहरूका अभ्यासहरूले ितमीहरूलाई भलो ल् याउने गरी हरेक ले आफ्नो दषु् ट चालबाट पश् चा ाप गरोस ्।'
12 तर ितनीहरू भन्छन,् 'यो थर् छ । हामी आफ् नै योजनाअनसुार काम गनछौं । हामी हरेकले आफ्नै दषु् ट, हठी हृदयले इच्छा
गरेअनसुार गनछौं ।' 13 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जाितहरूलाई सोध,् यो जस् तो कुरो कसले किहलै सनुकेो छ ?
इ ाएली कन्याले अित घिृणत काम गरेकी छे । 14 के लबेनानको िहउलँे किहल्यै यसका च ानका पहाडहरूलाई छोड्छ र ?
के टाढाबाट आउने पहाडका नदीहरू, ती िचसा नदीहरू किहल्यै सकु् छन ्र ? 15 तापिन मरेा मािनसहरूले मलाई भलुकेा छन ्
। ितनीहरूले बकेम्मा मिूतर्हरूलाई भटेी चढाएका छन,् र आफ् ना मागर्हरूमा ठक् कर खाएका छन ्। कच् ची बाटोमा िहडं्न भनरे
ितनीहरूले ाचीन बाटोलाई छाडकेा छन ्। 16 ितनीहरूको दशे ास बन् नछे । सदासवर्दा िगल्लाको वस्त ु बन् नछे । त्यसबाट
भएर जाने हरेक डराउनछे, र टाउको हल्लाउनछे । 17 ितनीहरूका श हुरूकै साम ु म ितनीहरूलाई पवु य बतासझैं िततर-िबतर
पानछु । ितनीहरूको िवपि को िदनमा म ितनीहरूलाई मरेो िप ठउँ फकार्उनछुे, मरेो महुार होइन ।” 18 त्यसलैे मािनसहरूले भन,े
“आओ, हामी यिमर्याको िवरु मा ष न् हरू रचौं, िकनिक पजुारीहरूबाट वस्था वा ब ु मान ्मािनसहरूबाट सरसल्लाह
वा अगमव ाहरूबाट वचन किहल्यै नष् ट हुने छैनन ् । आओ, हा ा वचनहरूले त्यसलाई आ मण गरौं, अिन अब फे र
त्यसले घोषणा गरेका कुराहरूमा हामी ध्यान निदऊँ ।” 19 हे परम भ,ु मरेो कुरा ध्यानिसत सनु् नहुोस,् र मरेा श हुरूका आवाज
सनु् नहुोस ्। 20 म ितनीहरूका लािग असल भएको हुनाले के साँच् चै ितनीहरूबाट आउने िवपि मरेो इनाम हुनछे ? िकनिक
ितनीहरूले मरेो लािग एउटा खाडल खनकेा छन ् । ितनीहरूबाट तपाईंको ोध हटाउन ितनीहरूको कल्याणको पक्षमा म
कसरी तपाईंको साम ु खडा भएको िथएँ भनी सम्झनहुोस ्। 21 त्यसकारण ितनीहरूका सन्तानलाई अिनकालमा पनर् िदनहुोस,्
र ितनीहरूलाई तरवार खलेाउनहेरूका हातमा स ु म्पनहुोस ् । यसरी ितनीहरूका स् ीहरू शोकमा परून ् र िवधना होऊन,् अिन
ितनीहरूका परुुषहरू मा रऊन,् र ितनीहरूका यवुाहरू य ु मा तरवारले मा रऊन ् । 22 तपाईंले ितनीहरूको िवरु मा एक् कािस
आ मणकारीहरू ल्याउनहुुदँा ितनीहरूका घरहरूबाट रुवाबासीको सोर सिुनयोस ् । िकनिक ितनीहरूले मलाई प न एउटा
खाडल खनकेा छन,् र मरेो ख ु ाका लािग लकुाएर पासो थापकेा छन ्। 23 तर हे परम भ,ु मलाई मानर् ितनीहरूले मरेो िवरु मा
बनाएका ितनीहरूका सबै योजना तपाईंलाई थाहा छ । ितनीहरूका अधमर् र पाप क्षमा नगन ुर्होस ्। ितनीहरूका पाप तपाईंबाट
नहटाउनहुोस ्। बरु, ितनीहरू तपाईंकै साम ु परािजत होऊन ्। तपाईंको ोधको समयमा ितनीहरूको िवरु मा उ नहुोस ्।

19
1 परम भलुे यसो भन् नभुयो, “जा र त ँ मािनसहरू र पजुारीहरूका धमर्-गरुुहरूिसत हुदँा कुमालकेो माटोको भाँडो िकन ् ।

2 त्यसपिछ बने-िहन् नोमको बेसँीमा भएको फुटेको भाँडाको ढोकामा जा र मलैे तलँाई बताउने वचनहरू त्यहाँ घोषणा गर ।
3 यसो भन,् 'हे यहूदाका राजाहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरू हो, परम भकुो वचन सनु । सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् मलैे यस ठाउँमािथ िवपि ल्याउनै लागकेो छु, र यस िवषयमा सनु् ने हरेकको कान झनझनाउने
छ । 4 ितनीहरूले मलाई त्यागकेा र यस ठाउँलाई अपिव तलु्याका हुनाले म यसो गन छु । यही ठाउँमा आफूले निचनकेा
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अन्य दवेताहरूलाई ितनीहरूले ब लदान चढाउँछन ्। ितनीहरू, ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू र यहूदाका राजाहरूले यही ठाउँमा
िनद ष रगत पिन बगाएका छन ्। 5 आफ्ना छोराहरू बाल दवेतालाई आगोमा होमब लको रूपमा चढाउन ितनीहरूले त् यसका
अग्ला ठाउँहरू बनाए, यस् तो कुनै कुरो जनु मलैे आज्ञा ग रन ँ वा बताइन ँ न त मरेो मनमा नै िथयो । 6 त्यसकारण, यो परम भकुो
घोषणा हो, हरे,् त् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् त् यित बलेा यस ठाउँलाई तोपते अथार्त ्बने-िहन् नोमको बेसँी भिननछैेन, तर हत्याको
बेसँी भिननछे । 7 यही ठाउँमा म यहूदा र यरूशलमेका योजनाहरूलाई बकेम्मा तलु्याउनछुे । म ितनीहरूका आफ् ना श कुो
तरवार र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूको हात ारा नष् ट गनछु । त्यसपिछ म ितनीहरूका लाशहरू आकाशका चराहरू र
जिमनका जनावरहरूलाई आहाराको रूपमा िदनछुे । 8 अिन म यस सहरलाई भग् नावशषे र िगल्लाको वस्त ु बनाउनछुे, िकनिक
यसबाट भएर जाने हरेकले यी सबै िवपि दखेरे डराउनछे र िगल्ला गनछ । 9 ितनीहरूलाई आफ्नै छोराछोरीको मास ु खाने
म बनाउनछुे । ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरू ारा ल्याइएको घरेाबन्दी र सङ्कष् टमा हरेक मािनसले
आफ्नै िछमकेीको मास ु खानछे ।” 10 “तब तसँगै गएका मािनसहरूका आखँाकै साम ु तैंले त्यो माटोको भाँडा फुटाइदे ।
11 तैंले ितनीहरूलाई यसो भन,् 'सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः जसरी यो माटोको भाँडो फे र ममर्त हुनै नसक् ने गरी
यिमर्याले फुटाएको छ, त्यसरी नै म यी मािनस र यस सहरलाई गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो । अरू बढी लासहरू गाड्ने
ठाउँ नभएसम्म नै मािनसहरूले तोपतेमा लासहरू गाड्नछेन ् । 12 मलैे यो सहरलाई तोपतेजस्तै बनाउदँा यो ठाउँ र यसका
बािसन्दालाई म यसै गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो, 13 यसरी, यरूशलमेका घरानाहरू र यहूदाका राजाहरू, ती सबै घर
जसका कौसीहरूमा अशु मािनसहरूले आकाशमण् डलका सबै ताराहरूको पजुा गरे र अरू दवेताहरूलाई अघर्ब ल चढाए,
ितनीहरू तोपतेजस्तै हुनछेन'् ।” 14 तब यिमर्या तोपतेबाट गए, जहाँ अगमवाणी बोल्न परम भलुे ितनलाई पठाउनभुएको िथयो
। ितनी परम भकुो म न्दरको चोकमा खडा भए र ितनले सबै मािनसलाई भन,े 15“सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् मलैे यो सहर र यसका सबै नगरहरूको िवरु मा घोषणा गरेका सबै िवपि ल्याउनै लागकेोछु, िकनिक
ितनीहरू अटेरी भए र मरेा वचन सनु् न इन्कार गरे' ।”

20
1 यिमर्याले परम भकुो म न्दरको साम ु यी वचनहरू अगमवाणी ग ररहकेा छन ्भनरे इम्मरेका छोरा पजुारी पशहूर, एकजना

मखु् य अिधकारीले सनुे । 2 त्यसलैे पशहूरले यिमर्या अगमव ालाई कुटे र त् यसपिछ ितनलाई परम भकुो म न्दर स्थत
बने्यामीनको मािथल्लो ढोकामा भएको ठंगरुोमा हाले । 3 अक िदन पशहूरले यिमर्यालाई ठंगरुोबाट िनकालरे ल्याए । तब
यिमर्याले ितनलाई भन,े “परम भलुे ित ो नाउँ पशहूर नभई मागोर-िमस्साबीब राख् नभुएको छ । 4 िकनिक परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म त ँ र तरेा सबै ि यलाई ासको वस् त ु बनाउनछुे, िकनिक ितनीहरू आफ् ना श हुरूका तरवारले ढा लनछेन,्
र तरैे आखँाले यो दखे् नछेस ् । सारा यहूदालाई बिेबलोनका राजाको हातमा म िदनछुे । त्यसले ितनीहरूलाई बिेबलोनमा कैद
गरेर लानछे वा तरवारले आ मण गनछ । 5 म त्यसलाई यस सहरका सबै धनसम्पि , यसका सबै बहुमलू्य थोकहरू र
यहूदाका राजाहरूका सबै खजाना िदनछुे । म यी थोकहरू तरेा श हुरूका हातमा रा खिदनछुे, र ितनीहरूले ती समात् नछेन ्
। ितनीहरूले ितनलाई लानछेन ् र बिेबलोनमा परु् याउनछेन ् । 6 तर त ँ पशहूर र तरेो घरानाका सबै बािसन्दा कैदमा लिगनछेन ्
। त ँ बिेबलोनमा जानछेस ् र त्यहीं मनछस ्। त ँ र तरेा सबै ि यहरू जसको िन म् त तैंले छली कुराहरूको अगमवाणी बोलकेो
छस,् त्यहीं गािडनछेन'् ।” 7 “हे परम भ,ु तपाईंले मलाई धोका िदनभुयो, र म धोका िदइयो । मभन्दा तपाईं नै श शाली
हुनहुुन्छ, र तपाईं ममािथ िवजयी हुनभुयो । म िदनभ र नै हाँसोको वस् त ु बनें । हरेकले मरेो िगल्ला गछर् । 8 िकनिक मलैे
जिहले बोले पिन मलैे यसो भनकेो र घोषणा गरेको छु, 'िहसंा र िवनास ।' तब परम भकुो वचन मरेो लािग हरेक िदन िनन्दा र
ठ ाको कारण भएको छ । 9 यसो भन् छु भन,े 'म परम भकुो बारेमा फे र िवचार गिदर्न, म फे र उहाँको नाउमँा बो ल्दन ँ ।' तब
त्यो मरेा हड् डीहरू िभ थिुनराखकेो, मरेो हृदयमा आगोजस्तो हुन् छ । त् यसलैे म यसलाई िभ ै थिुनराख् न सङ्घषर् गछुर्, तर म
स क्दन ँ । 10 चारैितर भएका धरैे जना मािनसबाट मलैे ासको हल्ला सनुकेो छु, 'खबर गर! हामीले यसबारे खबर गन ुर्पछर्!'
मरेा निजक हुनहेरू म पतन हुनछुे िक भनरे हछेर्न ् । सायद त् यसलाई छल गनर् सिकन् छ । त्यसो भयो भन,े हामीले त्यसलाई
परािजत गनर् सक्छौं र त्यसमािथ हा ो बदला लन सक्छौं ।' 11 तर श शाली यो ाझैं परम भु मिसत हुनहुुन्छ । त्यसलैे
मरेो िपछा गनहरू ठेस खाएर लड्नछेन ्। ितनीहरूले मलाई परािजत गनछैनन ्। ितनीहरू अत्यन्तै ल ज् जत हुनछेन,् िकनिक
ितनीहरू सफल हुनछैेनन ्। ितनीहरूको लाजको अन्त्य हुनछैेन, त् यो किहल्यै िबिसर्नछैेन । 12 तर हे सवर्श मान ्परम भ,ु
तपाईंले धम हरूको जाँच गन ुर्हुन्छ, अिन मन र हृदय दखे् नहुुन्छ । मलैे आफ् नो मामला तपाईंमा समु् पकेो हुनाले ितनीहरूमािथ
तपाईंले लनहुुने बदला मलाई दखेाउनहुोस ्। 13 परम भकुो िन म्त गाओ ! परम भकुो शसंा गर ! िकनिक उहाँले दषु् ट काम
गनहरूको हातबाट िथचोिमचोमा परेकाहरूको जीवनलाई बचाउनभुएको छ । 14 त् यो िदन ािपत होस ्जित बलेा म जन्मकेो
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िथएँ । मरेी आमाले मलाई जन्म िदएकी िदन आिशिषत नहोस ् । 15 मरेा बबुालाई यो खबर िदने मािनस ािपत होस,् जसले
यसो भनरे बडो आनन्द िदयो, 'तपाईंको छोरो ज न्मएको छ' । 16 त्यो मािनस परम भलुे नष् ट गन ुर्भएका सहरहरूजस्तो होस ्
जसलाई उहाँले दया दखेाउनभुएन । त्यसले िबहानै मदतको गहुार र मध्यिदनमा य ु को रोदन सनु् न परोस ्। 17 िकनिक त्यसले
मरेी आमालाई नै मरेो िचहान बनाएर मलाई गभर्मै मारेन । त्यो गभर् सधैं गभर्वती नै रहनिेथयो । 18 सङ्कष् ट र वदेना हनेर्,
यसरी मरेा िदनहरू लाजमा िबताउन म िकन गभर्बाट बािहर िनस्केर आएँ ?”

21
1परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ त् यित बलेा आयो, जित बलेा िसदिकयाह राजाले म ल्कयाहका छोरा पशहूर र मासयेाहका

छोरा पजुारी सपन्याहलाई ितनीकहाँ पठाए, र ितनीहरूले भन,े 2“हा ो पक्षमा परम भबुाट सल्लाह खोज, िकनिक बिेबलोनका
राजा नबकूदनसेरले हामीमािथ य ु गदछन ् । सायद िवगतको समयमा जस्तै परम भलुे हा ो लािग आश् चयर्कमर् गन ुर्हुनछे
र उसलाई हामीबाट िफतार् जाने बनाउनहुुनछे ।” 3 त्यसलैे यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले िसदिकयाहलाई यसो
भन् नपुछर्, 4 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः हरे,् तरेो हातमा लडाइँका जनु हितयारहरू छन,् जस ारा तैंले
बिेबलोनका राजा र तलँाई पखार्लबािहर घरेाबन्दी गन कल्दीहरूको िवरु मा लड्दछैस,् ती हितयारहरू म तरैे िवरु मा चलाउन
लागकेोछु । िकनिक म ितनलाई यस सहरको िबचमा जम्मा गनछु । 5 तब पसा रएको हात, श शाली पाखरुा, ोध,
बदला र भयङ्कर रसले म आफै तरेो िवरु मा लड्नछुे । 6 िकनिक म यस सहरका बािसन्दाहरू, मािनस जनावरहरू दवुलैाई
आ मण गनछु । भयङ् कर रुढीले ितनीहरू मनछन ्। 7यो परम भकुो घोषणा हो, यसपिछ यहूदाका राजा िसदिकयाह, त्यसका
सवेकहरू, मािनसहरू अिन रुढी, तरवार र अिनकालको हार ारा पिछ यस सहरमा बाँकी रहकेाहरू सबलैाई बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेर, र ितनीहरूको जीवन लन खोज्ने ितनीहरूका श हुरूको हातमा म िदनछुे । त् यसपिछ उसले ितनीहरूलाई तरवारले
मानछ । उसले ितनीहरूलाई दया दखेाउन,े छोिडिदने वा कृपा गनछैन ।' 8 “यी मािनसलाई तैंले यसो भन् नपुछर्, 'परम भु यसो
भन् नहुुन्छः हरे, मलैे ितमीहरूका साम ुजीवनको मागर् र मतृ्यको मागर् स् ततु गनर् लागकेो छु । 9यस सहरमा बस् ने कुनै पिन व् य
तरवार, अिनकाल र िवपि ले मनछ, तर यहाँबाट बािहर िनस् केर जाने र ितमीहरूका िवरु मा घरेाबन्दी गन कल्दीहरूका साम ु
आफ् ना घ ुडँा टेक् ने कुनै पिन व् य बाँच्नछे । उसले आफ्नो ाण बचाउनछे । 10 िकनिक भलाइ होइन र िवपि ल्याउनलाई
मलैे यस सहरको िवरु मा आफ् नो अनहुार फकार्एको छु, यो परम भकुो घोषणा हो । यसलाई बिेबलोनका राजाको हातमा
िदइएको छ, र उसले यसमा आगो लगाउनछे ।' 11 “यहूदाका राजाको घरानाको िवषयमा परम भकुो वचन सनु । 12 ए
दाऊदका घराना हो, परम भु भन् नहुुन्छ, 'िबहान न्याय कायम गर । अत्याचार गनको हातबाट ल ु टएको व् य क् तलाई बचाओ,
न ता मरेो ोध आगोझैं िनस्केर जानछे र जलाउनछे, र ितमीहरूका दषु् ट कामहरूका कारणले यसलाई िनभाउन सक् ने त् यहाँ
कोही छैन । 13 ए बेसँीका बािसन्दा हो, मदैानका च ानमा बस् ने हो, म ितमीहरूको िवरु मा छु, यो परम भकुो घोषणा हो—
यसो भन् ने कुनै पिन व् य क् तको िवरु मा म छु, 'हामीलाई आ मण गनर्लाई को ओलर आउनछे र ?' वा 'हा ा घरहरूमा को
पस् नछे र ?' 14 ितमीहरूका िवरु मा आउनलाई मलैे ितमीहरूका अभ्यासको फल तोकेको छु, यो परम भकुो घोषणा हो— र
झाडीहरूमा म आगो सल्काउनछुे, र त् यसले आफ्नो व रप र भएका हरेक कुरालाई भस्म पानछ ।”

22
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “यहूदाको राजाको घरमा तल जा र त्यहाँ यो वचन घोषणा गर,् 2 यसो भन, 'ए यहूदाका राजा,

त ँ जो दाऊदको िसहंासनमा बस् छस,् त ँ र तरेा सवेकहरू र यी ढोकाहरू ारा आउने तरेा मािनसहरू हो, परम भकुो वचन सनु ।
3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः न्याय र धािमर्कता कायम राख, अिन ल ु टएको कुनै लाई िथचोिमचो गनको हातबाट छुटकारा
दओे । ितमीहरूको दशेमा भएका कुनै पिन िवदशेी वा अनाथ वा िवधवालाई द ु र्वहार नगर । यस ठाउँमा िहसंा नगर वा िनद ष
रगत नबगाओ । 4 ितमीहरूले साँच् चै यी कुरा गर् यौ भन,े दाऊदको िसहंासनमा बस् ने राजाहरू, रथ र घोडाहरूमा सवार ऊ,
उसका सवेकहरू र उसका मािनसहरू यी ढोकाहरूिभ यो म न् दरमा पस् नछेन ्। 5 तर मलैे घोषणा गरेका यी वचन ितमीहरूले
सनु् दनैौ भने—यो राजदरबार भग् नावशषे हुनछे, यो परम भकुो घोषणा हो' ।” 6 िकनिक यहूदाका राजाको घरानाको बारेमा
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त ँ मरेो लािग िगलाद वा लबेनानको टाकुराजस्तै छस ् । तापिन म तलँाई उजाड-स्थान, मािनसहरू
नबस् ने सहरहरूजस्तै तलु्याउनछुे । 7 िकनिक तरेो िवरु मा आउनलाई मलैे िवनाशकहरू तोकेको छु । मािनसहरूले आ-आफ्ना
हितयारहरूले सबभैन्दा रा ा-रा ा दवेदारुहरू काट्नछेन ् र ितनलाई आगोमा जलाउने छन ् । 8 तब धरैे जाितहरू त्यस सहर
भएर जानछेन ्। एउटाले अक लाई सोध् ने छ, 'यस महान ्सहर ित परम भलुे िकन यसरी वहार गन ुर्भएको होला ?' 9 तब
अक ले जवाफ िदनछे, 'िकनिक ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरको करारलाई त्यागे र अरू दवेताहरूको साम ु िनहुरे
र ितनीहरूको पजुा गरे ।” 10 मतृ् य ु भएको को िन म् त नरोओ वा त्यसको िनम्तो शोक गर, तर टाढा लिगन लागकेो
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ित धरुुधरुु रोओ, िकनिक त्यो फे र किहल्यै फिकर् ने अिन आफ्नो जन्मभिूम दखे् नछैेन ।' 11 िकनिक यहूदाका राजा
योिशयाहका छोरा यहोआहाज जसले आफ्ना िपता योिशयाहको स ामा राजा भई सवेा गरे, ितनको बारेमा परम भु भन् नहुुन्छ,
'ऊ यस ठाउँबाट गएको छ, र फकर आउनछैेन । 12 जहाँ ितनीहरूले उसलाई कैद गरेर लगकेा छन,् ऊ त्यहीं मनछ, र उसले
फे र किहल्यै यो दशे दखे् नछैेन ।' 13 जसले आफ्नो घर अधािमर्कता, आफ्ना मािथल्ला कोठाहरू अन्यायले बनाउछँ, जसले
आफ्नो िछमकेीलाई िस मैा काम लगाउछँ, अिन जसले उसलाई ज्याला िददंनै, त् यसलाई िधक् कार छ । 14 उसले भन्छ,
'आफ्नो िन म्त मािथल्ला कोठाहरू फरािकलो भएको एउटा ठुलो महल म बनाउनछुे ।' त्यसले उसले त् यसको िन म् त ठुला-ठुला
झ्यालहरू बनाउछँ र त् यसमा दवेदारुका पल्लाहरू हाल् छ अिन उसले त् यसमा रातो रङ लगाऊँछ । 15 के यही कुराले तलँाई
असल राजा बनाउछँन,् िक तैंले दवेदारुका फल्याकहरू पाउने इच् छा ग रस ्? तरेा बाबलुे पिन खाए र िपए, तापिन न्याय र
धािमर्कता कायम राख,े होइन र ? त्यसको लािग असल कुराहरू नै भए । 16 उसले ग रबहरू र खाँचोमा परेकाहरूको पक्षमा
न्याय गर् यो । त्यस बलेा रा ै भएको िथयो । के मलाई िचन् नकुो अथर् यही होइन र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 17 तर तरेो
द ृ ष् ट र हृदयमा बइेमान नाफा कमाउन,ु िनद षहरूको रगत बगाउन,ु अरूहरूलाई िथचोिमचो र अत्याचार गरेर कमाउनबुाहके
अरू केही छैन । 18 त्यसकारण यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छः 'हाय,
मरेा दाज!ु हाय मरेी बिहनी!' भन्दै ितनीहरूले त्यसको लािग िवलाप गनछैनन ्। 'हाय, मरेा मा लक! हाय, उहाँको गौरव!'
भन्दै ितनीहरूले त्यसको लािग िवलाप गनछैनन ्। 19 त्यसलाई एउटा गधालाई गाडझेैं िघसारेर टाढा लिगन् छ र यरूशलमेका
ढोकाहरूको बािहर फ्याँिकनछे । 20 लबेनानका पहाडहरूमा उक्लरे जा र चक गरी करा । बाशानमा तरेो सोर िनकाल ् ।
अबारीम पहाडहरूबट चक गरी करा, िकनिक तरेा सबै िम हरू नष् ट ग रनछेन ् । 21 त ँ सरुिक्षत हुदँा मलैे तिँसत बोले,ँ तर
तैंले भिनस,् 'म सनु् ने छैन ँ ।' तरेो यवुावस्थादे ख यो तरेो चलन िथयो, िकनिक तैंले मरेो सोर सनुकेो छैनस ्। 22 बतासले तरेा
सबै गोठालालाई उडाएर लजैानछे, र तरेा िम हरू िनवार्सनमा लिगनछेन ्। तब तरेा सबै दषु् ट काम ारा त ँ िनश् चय नै ल ज् जत
हुनछेस,् र अपमािनत हुनछेस ्। 23 त ँजो 'लबेनान' मा बस् छस,् जनु दवेदारुले बनकेा घरहरू हुन,् सव-वदेनमा भएकी स् ीलाई
जस्तै तमँािथ पीडा आउँदा त ँकसरी तमँािथ दया ग रनछे र ।” 24“यो परम भकुो घोषणा हो, जस्तो म जीिवत छु, ए यहूदाका
राजा यहोयाकीमको छोरो यहोयाकीन, त ँ मरेो हातको छाप-औंठी होस,् म तलँाई धजुाधजुा पानछु । 25 िकनिक मलैे तलँाई
तरेो ज्यान लन खोज्नहेरूको हातमा र जससगँ त ँ डराउछँस ्ितनीहरूकै हातमा, बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर र कल्दीहरूको
हातमा स ु म्पिदएको छु । 26 तलँाई र तलँाई जन्म िदने तरेी आमालाई म आक दशेमा फल् नछुे, जनु दशेमा त ँ जन् मकेो िथइनस ्
र त्यहाँ ितमीहरू मनछौ । 27 यस दशेको बारेमा जहाँ ितनीहरू फकर आउन इच् छा गनछन,् ितनीहरू यहाँ फकर आउनछैेनन ्
। 28 के यो ितरस्कृत र टु टु ा भएको भाँडो हो ? के यो मािनस यहोयाकीन एउटा त् यस् तो भाँडो हो जसले कसलैाई खसुी
पादन ? ऊ र उसका सन्तानहरूलाई िकन ितनीहरूले बािहर फालकेा छन ्र ितनीहरूले निचनकेा दशेमा ितनीहरूलाई पठाएका
छन ्? 29 ए दशे, ए दशे, ए दशे! परम भकुो वचन सनु ्। 30 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यो मािनस यहोयाकीनको बारेमा लखेः
ऊ सन्तानहीन हुनछे । उसको आफ्नो जीवनकालमा उसले उन् नित गनछैन, र उसका सन्तानहरूमध्ये कसलैे पिन सफलता
हािसले गनछैनन,् वा फे र किहल्यै दाऊदको िसहंासनमा बस् नछेन ्र यहूदामािथ राज् य गनछन ्।”

23
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “मरेो खकर् का भडेाहरूलाई नष् ट गन र छरपष् ट पान गोठालाहरूलाई िधक् कार!” 2 त्यसकारण

आफ् ना मािनसका रेखदखे गन गोठालाहरूको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरेो
बगाललाई छरपष् ट पारेका छौ, र ितनीहरूलाई धपाइिदएका छौ । ितमीहरूले ितनीहरूको वास्ता गरेका छैनौ । त् यसलैे
ितमीहरूले गरेका दषु् ाइँको लािग मलैे ितमीहरूलाई दण्ड िदनै लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 3 मरेो बगालका
वचकेाहरूलाई मलैे ितनीहरूलाई धपाएका सबै दशेबाट म आफै जम्मा गनछु, र म ितनीहरूलाई एउटा खकर् मा फकार्उनछुे,
जहाँ ितनीहरू फलवन्त हुनछेन र् बढ्नछेन ।् 4 त् यसपिछ म ितनीहरूको रेखदखे गन गोठालाहरू खडा गनछु जसले ितनीहरूलाई
गोठाला गनछन,् यसरी ितनीहरू फे र डराउने वा छरपष् ट हुनछैेनन ् । ितनीहरूमध्ये कोही पिन हराउनछैेनन,् यो परम भकुो
घोषणा हो । 5 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म दाऊदको लािग एउटा धािमर्क हाँगा खडा
गनछु । उसले राजाको रूपमा राज्य गनछ । ितनले ब ु मानीपवूर्क काम गनछ, र दशेमा न्याय र धािमर्कता कायम राख् नछे ।
6 उसको िदनमा यहूदा यहूदा बचाइनछे, र इ ाएल सरुिक्षतसाथ िजउनछे । तब यो नाउलँे उसलाई बोलाइनछेः परम भु हा ो
धािमर्कता हुनहुुन्छ । 7 यो परम भकुो घोषणा हो, यसकारण हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा ितनीहरूले फे र यसो
भन् ने छैनन,् 'इ ाएलका मािनसहरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' 8 त् यसको सटोमा, ितनीहरूले
यसो भन् नछेन,् 'इ ाएलको घरानाका सन्तानहरूलाई उ र दशे र जहाँ ितनीहरू धपाइए, ती सबै दशेबाट िनकालरे ल्याउनहुुने
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जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' तब ितनीहरूका आफ्नै दशेमा ितनीहरू बस् नछेन ् । 9 अगमव ाहरूको सम्बन्धमा मरेो हृदय
टुटेको छ, र मरेा सबै हड् डी काम्दछन ्। परम भु र उहाँको पिव वचनको कारणले म एक जना मातकेो मान्छेजस्तै भएको छु,
जसलाई मिदराले िनयन् ण गरेको हुन् छ । 10 िकनिक दशे िभचारीहरूले भ रएको छ । यी कारणले गदार् दशे सकु्खा भएको
छ । उजाड-स्थानमा भएको खकर् सकेुको छ । यी अगमव ाहरूका मागर्हरू दषु् ट छन ्। ितनीहरूको श ठक त रकाले
योग ग रएको छैन । 11 “अगमव ा र पजुारीहरू दवुै दिुषत भएका छन ् । मरैे म न्दरमा पिन मलैे ितनीहरूको दषु् टता

भे ाएको छु,” यो परम भकुो घोषणा हो— 12 त्यसकारण ितनीहरूको मागर् अन्धकारमा िचप्लने ठाउँजस्तै हुनछे । ितनीहरू
धके लनछेन,् र ितनीहरू त् यसमा लोट्नछेन ्। िकनिक ितनीहरूको दण्डको वषर्मा म ितनीहरूको िवरु मा िवप ी पठाउनछुे,”
यो परम भकुो घोषणा हो । 13 “िकनिक साम रयामा भएका अगमव ाहरूले घिृणत कायर् गरेका मलैे दखेकेो छुः ितनीहरूले
बाल दवेताको नाउमँा अगमवाणी बोल,े र मरेो मािनस इ ाएललाई कुमागर्ितर डोर् याए । 14 यरूशलमेका अगमव ाहरूका
िबचमा मलैे अित िघनलाग्दा कुराहरू दखेकेो छु । ितनीहरू िभचार गछर्न,् र झटूो चालमा िहडं्छन ्। खराब काम गनहरूका
हात ितनीहरूले ब लयो पाछर्न,् र कोही पिन आफ्नो खराबीबाट पिछ हट्दनै । मरेो लािग ितनीहरू सबै सदोमझैं र यसका
बािसन्दाहरू गमोराझैं भएका छन ्।” 15 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु अगमव ाहरूको िवषयमा यसो भन् नहुुन्छ, “हरे,
मलैे ितनीहरूलाई ऐरेल ुखवुानै लागकेो छु, र िवषाल ुपानी िपयाउनै लागकेो छु, िकनिक यरूशलमेका अगमव ाहरूबाट दषुण
सबै दशेमा फै लएको छ ।” 16 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूलाई अगमवाणी बोल्ने अगमव ाहरूका
वचनहरू नसनु । ितनीहरूले ितमीहरूलाई िमत तलु्याएका छन ् । ितनीहरूले परम भकुो मखुबाट नभई आफ्नै समझबाट
दशर्नहरूको घोषणा गद छन ्। 17 मरेो अनादर गनहरूलाई ितनीहरूले िनरन्तर यसो भिनरहकेा छन,् 'ितमीहरूका िन म्त शा न्त
हुने छ भनी परम भु घोषणा गन ुर्हुन् छ ।' आफ्नै हृदयको हठमा िहडं्ने हरेक व् य क् तले भन्छ, 'ितमीहरूमािथ िवपि आउनछैेन
।' 18 तापिन परम भकुो प रषद ्सभामा को खडा भएको छ र ? उहाँको वचनलाई कसले दखे् ने र कसले सनु् ने गछर् र
? उहाँको वचनलाई कसले ध्यान िदने र सनु् ने गछर् र ? 19 हरे, परम भबुाट आधँी-बहेरी आउँदछै । उहाँको ोध बािहर
िनस्केको छ, र तफुान व रप र चक् कर मादछ । दषु् टहरूका िशरव रप र त् यसले चक् कर मादछ । 20 परम भकुो ोध
कायार्न्वयन हुने र उहाँको हृदयका मनसायहरू परुा हुने नभएसम्म त् यो थािमने छैन । आ खरी िदनमा ितमीहरूले बझु्नछेौ ।
21यी अगमव ाहरूलाई मलैे पठाइन ँ। ितनीहरू आफै दखेा परे । ितनीहरूलाई मलैे कुनै कुरा पिन घोषणा ग रन,ँ तर ितनीहरूले
अझै पिन अगमवाणी गरेका छन ्। 22 िकनिक ितनीहरू मरेो प रषद ्सभामा खडा भए त ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई मरेो
वचन सनु् न लगाउनिेथए, ितनीहरूले उनीहरूका दषु् ट वचन र ष् ट अभ्यासहरूबाट फकर् न लगाउनिेथए । 23 के म निजक
मा रहने तर टाढा नरहने परमशे् वर हु ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 24 के मलैे दखे् न नसक् ने गरी कोही गपु् त ठाउँमा
लकु् न सक्छ र ? यो परम भकुो घोषणा हो, र के स्वगर् र पथृ्वीलाई म ढा क्दन ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 25 मरेो
नाउमँा छलको अगमवाणी बो लरहकेा अगमव ाहरूले के भनकेा छन,् त् यो मलैे सनुकेो छु । ितनीहरूले भन,े 'मलैे एउटा
सपना दखेे!ँ मलैे एउटा सपना दखेे!ँ' 26 अगमव ाहरूले आफ्नै मनबाट झटूा कुराहरूको अगमवाणी बोल् न,े र ितनीहरूले
आफ्ना हृदयबाट छली अगमवाणी बोल् ने कुरा किहलसेम्म भइरहन् छ ? 27 जसरी बाल दवेताको नाउमँा मरेा मािनसहरूका
पखुार्हरूले मरेो नाउँ िबस, त्यसरी नै ितनीहरू त् यकेले आफ्नो िछमकेीलाई बताएका सपनाहरू ारा उनीहरूलाई मरेो नाउँ
िबसार्उने योजना ितनीहरूले बनाउदँछैन ्। 28 सपना दखे् ने अगमव ाल,े आफूले दखेकेो सपना बताओस ्। तर जसलाई मलैे
कुनै कुराको घोषणा गरेको छु, त्यसले साँचो तवरले मरेो वचन घोषणा गरोस ् । परालको अन् निसत के सरोकार छ ? यो
परम भकुो घोषणा हो । 29 यो परम भकुो घोषणा हो, के मरेो वचन आगोजस्तै छैन र ? च ानलाई टु ा-टु ा पान घनजस्तै
छैन र ? 30 त्यसलै,े हरे, अक बाट वचन चोन र मबाट आएजस्तै गरी बोल्ने अगमव ाहरूको िवरु मा म हुन् छु, यो
परम भकुो घोषणा हो । 31 हरे, म त् यस् ता अगमव ाहरूको िवरु मा हुन् छु, जसल,े यो परम भकुो घोषणा हो, भनरे घोषणा
गनर् आफ् नो िज ोलाई चलाउछँन ् । 32 हरे, यो परम भकुो घोषणा हो, भनरे छलपणूर् सपनाहरू दखे् ने र त् यसपिछ ती घोषणा
गन र यसरी आफ् ना छल र अहङ्कारले मरेा मािनसहरूलाई ममा पान अगमव ाहरूका िवरु मा म छु । म ितनीहरूको
िवरु मा छु, िकनिक मलैे ितनीहरूलाई पठाएको होइन, न त ितनीहरूलाई आज्ञा िदएको छु । त्यसलैे ितनीहरूले िनश् चय नै
यी मािनसलाई मदत गनछैन, यो परम भकुो घोषणा हो । 33 यी मािनसहरू, वा अगमव ा वा पजुारीले तलँाई 'परम भकुो
बोझ के हो ?' भनी सोधे भने तैंले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'ितमीहरू नै बोझ हौ, र म ितमीहरूलाई िनष्कािसत गनछु,' यो
परम भकुो घोषणा हो । 34 ‘यो परम भकुो बोझ हो,’ भिनरहने अगमव ा, पजुारी र मािनसका सम् बन् धमा म त् यो मािनस र
उसको घरानालाई दण्ड िदनछुे । 35 ितमीहरू हरेक व् य क् तले आफ्नो िछमकेीलाई र हरेक मािनसले आफ्नो भाइलाई िनरन् तर
सोिधरहन्छौ, 'परम भलुे के जवाफ िदनभुयो ?' र 'परम भलुे के घोषणा गन ुर्भयो ?' । 36 तर ितमीहरू फे र 'परम भकुो बोझ'
को बारेमा कुरा गनछैनौ, िकनिक बोझचािहं हरेक मािनसको आफ्नै वचन हो, र ितमीहरूले जीिवत परमशे् वर, सवर्श मान ्
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परम भ,ु हा ा परमशे् वरका वचनलाई बङ्ग्याएका छौ । 37 अगमव ालाई तैंले यसो भनरे सोध् नछेस,् 'परम भलुे ितमीलाई
के जवाफ िदनभुयो ?' वा 'परम भलुे के भन् नभुयो ?' 38 तर ितमीहरू भन् छौ, 'यो परम भकुो बोझ हो,' भन,े परम भु
यसो भन् नहुुन् छः ‘यो परम भकुो बोझ हो,’ भनी ितमीहरूले भन् नछैेनौ भनरे मलैे ितमीहरूलाई पठाउँदा पिन ितमीहरूल,े ‘यो
परम भकुो बोझ हो,’ भन् यौ, 39 यसकारण, हरे, ितमीहरू र ितमीहरूका पखुार्हरूलाई मलैे िदएको सहरसाँगै म ितमीहरूलाई
समातरे मरेो उप स्थितबाट टाढा फल् नै लागकेो छु । 40 तब म ितमीहरूमािथ अनन्त लाज र अपमान हा लिदनछुे, जनु किहल्यै
िबिसर्ने छैन ।”

24
1 परम भलुे मलाई केही कुरो दखेाउनभुयो । हरे, परम भकुो म न्दरको साम ु अञ्जीरका दईुवटा डाला रा खएका िथए

। (बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन, यहूदाका अिधकारीहरू, कारीगरहरू,
र धातकुा काम गनहरूलाई यरूशलमेबाट कैद गरेर लगकेो र ितनीहरूलाई बिेबलोनमा ल् याएको समयपिछ यो दशर्न दे खयो
।) 2 एउटा डालोमा भएका अञ्जीरहरू पिहले पाकेका अञ्जीरहरूजस्तै असाध्यै रा ा िथए, तर अक डालोमा भएका
अञ्जीरहरू असाध्यै खराब िथए, जसलाई खानै सिकंदनैथ्यो । 3 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए यिमर्या, त ँ के दखे्छस ्
?” मलैे भनें, “अञ् जीरहरू । अञ्जीरहरू जनु रा ा छन ् र अञ्जीरहरू जनु खानै नसिकने असाध्यै खराब छन ् ।” 4 तब
परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 5“परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे यस ठाउँबाट कल्दीको दशेमा
िनष्कािसत गरेका यहूदाका िनवार्िसतहरूलाई ितनीहरूको लाभको िन म् त यी रा ा अञ्जीरहरूजस्तै गरी म हनेछु । 6 ितनीहरूको
भलाइको िन म्त म आफ् नो द ृ ष् ट ितनीहरूमा लगाउनछुे, र ितनीहरूलाई यस दशेमा पनुस्थार्िपत गराउनछुे । म ितनीहरूलाई
बनाउनछुे, र ितनीहरूलाई भत्काउनछैेन ँ । म ितनीहरूलाई रोप्नछुे, र ितनीहरूलाई उखले्नछैेन ँ । 7 त्यसपिछ मलाई िचन् ने हृदय
म ितनीहरूलाई िदनछुे, िकनिक म परम भु हु ँ । ितनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । यसरी
ितनीहरू आफ्ना सारा हृदयसले मितर फकर् नछेन ।्' 8 तर परम भु भन् नहुुन् छ, यहूदाका राजा िसदिकयाह, त्यसका अिधकारीहरू
र यस दशेमा भएका यरूशलमेमा रहकेा र िम दशेमा गएका बाँकी मािनसहरूिसत म खानै नसिकने यी खराब अञ्जीरहरूझैं

वहार गनछु । 9 पथृ्वीमा भएका सबै राज्यको द ृ ष् टमा मलैे ितनीहरूलाई धपाएको हरेक ठाउँमा, म ितनीहरूलाई तसार्उने
कुरा, िवपि , अपमान, घणृा, िगल्ला, हाँसो र सरापको पा मा प रणत ग रिदनछुे । 10 ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदएको दशेबाट ितनीहरू नष् ट नहुञ्जले, म ितनीहरूको िवरु मा तरवार, अिनकाल र िवपि पठाउनछुे' ।”

25
1 यहूदाका सबै मािनसको िवषयमा यिमर्याकहाँ आएको वचन यही हो । यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको

चौथो वषर्मा यो वचन आयो । त्यो बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको पिहलो वषर् िथयो । 2 यिमर्या अगमव ाले यो वचन
यहूदाका सबै मािनस र यरूशलमेका सबै बािसन्दालाई घोषणा गरे । 3 ितनले भन,े “यहूदाका राजा अमोनका छोरा योिशयाहको
ते ौं वषर्दे ख आजको िदनसम्म अथार्त ् तइेस वषर्सम्म परम भकुो वचन मकहाँ आइरहकेो छ, र मलैे ितमीहरूिसत पटक-
पटक बोलकेो छु, तर ितमीहरूले सनुकेा छैनौ । 4 परम भलुे आफ्ना सबै दास, अगमव ाहरूलाई ितमीहरूकहाँ पटक-पटक
पठाउनभुयो, तर ितमीहरूले सनुकेा वा ध्यान िदएका छैनौ । 5 यी अगमव ाहरूले भन,े ‘हरेक मािनस आफ्नो दषु् ट चाल
र आफ्ना ष् ट अभ्यासहरूबाट फक स,् अिन परम भलुे ाचीन समयमा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू र ितमीहरूलाई स्थायी
उपहारको रूपमा िदनभुएको दशेमा फक स ्। 6 त्यसलैे अरू दवेताहरूको पजुा गनर् वा ितनीहरूको साम ु िनहु रन ितनीहरूको
पिछ नलाग, र उहाँले ितमीहरूको हािन गन गरी ितमीहरूका हातले बनाएका कामबाट उहलँाई रस नउठाओ ।” 7 तर
ितमीहरूले मरेो कुरा सनुकेा छैनौ । त् यसलैे ितमीहरूको हािन गनर् ितमीहरूका हातको कामले उहालाई रस उठाएका छौ, यो
परम भकुो घोषणा हो ।’ 8 त्यसलैे सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले मरेा वचन नसनुकेा हुनाल,े 9 हरे,् मरेो
दास बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरसगँै उ रका सबै मािनसलाई जम्मा गनर् एउटा आदशे मलैे िदनै लागकेो छु, यो परम भकुो
घोषणा हो, ितनीहरूलाई म यस दशे र यसका बािसन्दाहरूको िवरु मा र ितमीहरूका व रप र भएका सबै जाितको िवरु मा
ल्याउनछुे । िकनिक म ितनीहरूलाई िवनाशको िन म्त अलग गनछु । म ितनीहरूलाई ास, िगल्ला र अनन्तको िवनाशको
पा मा प रणत ग रिदनछुे । 10 म आनन्द र खसुीको सोर, दलुहा र दलुहीको सोर, जाँतो िपधंकेो सोर र बि को उज्यालोको
अन्त्य ग रिदनछुे । 11 तब यो सारा दशे उजाड र ासको पा हुनछे, अिन स री वषर्सम्म यी जाितहरूले बिेबलोनका राजाको
सवेा गनछन ्। 12 तब स री वषर् परुा भएपिछ म बिेबलोनका राजा, र त्यो जाित र कल्दीहरूको दशेलाई ितनीहरूको अधमर्को
कारण दण्ड िदनछुे र त् यसलाई अनन्तको उजाड पानछु, यो परम भकुो घोषण हो । 13 त्यसपिछ मलैे त्यस दशेको िवरु मा
बोलकेा सबै वचन र यिमर्याले सबै जाितको िवरु मा बोलकेा अगमवाणीका वचनहरू जनु यो पसु्तकमा ले खएका छन,् ती सबै
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परुा गनछु । 14 िकनिक अरू धरैे जाितहरू र महान र्ाजाहरूले यी जाितहरूका मािनसहरूलाई कमारा तलु्याउनछेन ।् ितनीहरूका
कामहरू र ितनीहरूका हातका कायर्हरूका कारण म ितनीहरूलाई बदला लनछुे ।” 15 िकनिक परम भु इ ाएलका परमशे् वरले
मलाई यसो भन् नभुयो, “मरेो हातबाट ोधको मिदराले भ रएको यो कचौरा ल, र मलैे तकँहाँ पठाउने सबै जाितलाई यो िपउन
लगा । 16 ितनीहरूले िपउनछेन ् र त् यसपिछ धरमराउने छन,् र मलैे ितनीहरूका िबचमा पठाएको तरवारको साम ु बौलाहा
हुनछेन ् ।” 17 त्यसलैे मलै े परम भकुो हातबाट कचौरा लएँ, र ती सबै जाित जसकहाँ परम भलुे मलाई पठाउनभुएको
िथयो, मलैे ितनीहरूलाई िपउन लगाएँ, 18 अथार्त ् ितनीहरू आजको िदनमा भएझैं ितनीहरूलाई िवनाश, भय अिन िगल्ला
र सरापको पा बनाउन यरूशलमे, यहूदाका सहरहरू, त्यसका राजाहरू र अिधकारीहरूलाई यो िपउन लगाएँ । 19 अरू
जाितहरूले पिन यसलाई िपउनपुर् यो, अथार्त ् िम का राजा फारो, र उसका सवेकहरू, अिधकारीहरू र उसका सबै मािनस,
20 िविभन् न जातका सबै िमि त मािनस, र ऊज दशेका सबै राजा, प लश्तीहरू अश्कलोन, गाजा, ए ोन र अश्दोदका बाँकी
रहकेाहरू सबै राजा, 21 एदोम, मोआब र अम्मोनका मािनसहरू, 22 टुरोस र सीदोनका राजाहरू, समु पा र िकनाराका सबै
राजा, 23 ददान, तमेा र बजू, ितनीहरूका िशरका िकनाराहरूमा कपाल काट्नहेरू सबलैे यसलाई िपउनपुर् यो । 24 यसबाहके,
अरबका सबै राजा, उजाड-स्थानमा बस् ने िमि त मािनसहरूका सबै राजा, 25 िज ीका सबै राजा, एलामका सबै राजा, मादीका
सबै राजा, 26 उ रका, निजक र टाढा बस् ने सबै राजा, पथृ्वीमा हुने सबै राज्यहरूले ितनीहरूका भाइसगँै परम भकुो हातको
कचौरा िपउनपुर् यो । अन्त्यमा, बिेबलोनका राजाले पिन त्यस कचौरालाई िपउनछे । 27 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “अब
तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः िपओ र मात, अिन बान्त गर,
लिडबिड गर, र मलैे ितमीहरूका िबचमा पठाउँदै गरेको तरवारको साम ु खडा नहोओ ।' 28 तब ितनीहरूले िपउनलाई तरेो
हातबाट कचौरा लन इन्कार गरे भन,े तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् न,ू 'सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूले िनश् चय
पिन यसलाई िपउनपैछर् । 29 िकनिक हरे, मरेो नाउँ ारा कहलाइने सहरमािथ मलैे िवपि ल्याउनै लागकेो छु, र के ितमीहरू
आफूचािहं दण्डबाट उम्कने छौ र ? ितमीहरू उम्कने छैनौ, िकनिक दशेका सबै बािसन्दाको िवरु मा म एउटा तरवार पठाउँदछुै,
यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो ।' 30 ितनीहरूका िवरु मा तैंले यी सबै वचनको अगमवाणी बोल् नपुछर् र ितनीहरूलाई
यसो भन् नपुछर्, 'परम भु उच् च ठाउँहरूबाट गजर्नहुुनछे, र आफ्नो पिव बासस्थानबाट उहाँको स् वरले उहाँले चक गरी
कराउनहुुनछे, अिन आफ्ना जाितको िवरु मा उहाँ जोडिसत गजर्नहुुनछे, र अङ्गरु पले् नहेरूजस्तै पथृ्वीमा बस् ने सबकैो िवरु मा
उहाँले चक गरी कराउनहुुनछे । 31य ु को आवाज पथृ्वीको कुना-कुनासम्म ग ु न् जनछे, िकनिक परम भलुे जाित-जाितहरूको
िवरु मा अिभयोग लगाउनहुुन् छ, र सबै मािनसमािथ इन्साप ल्याउनहुुने छ, अिन दषु् टहरूलाई उहाँले तरवारले काट्नहुुनछे, यो
परम भकुो घोषणा हो ।’ 32 सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, िवपि एक जाितदे ख अक जाितकहाँ जाँदछै, र
पथृ्वीका पल् लो कुनाबाट चण्ड आधँी सरुु हुदँछै । 33 तब त्यस िदन परम भु ारा मा रएकाहरू पथृ्वीको एउटा कुनादे ख
अक कुनासम्म हुनछेन ्। ितनीहरूका िन म्त शोक ग रन,े जम्मा गरने र गािडनछैेन । ितनीहरू भइँुमा मलजस्तै हुनछेन ्। 34 हे
गोठालाहरू हो, िवलाप गर, मदतको लािग कराओ । बगालका अगवुाहरू हो, धलुोमा लडीबडी गर, िकनिक ितमीहरूको
हत्या ग रने िदन आएको छ । ितमीहरू माटोको भाँडाझैं खस्दा छरपष् ट हुनछेौ । 35 गोठालाहरूका लािग कुनै शरणस्थान
छैन । बगालका अगवुाहरूका लािग त्यहाँ भाग् ने ठाउँ हुनछैेन । 36 गोठालाहरूको रुवाइ र बगालका अगवुाहरूको िवलाप
सनु, िकनिक परम भलुे ितनीहरूका खकर् हरू नष् ट पाद हुनहुुन्छ । 37 त्यसलैे परम भकुो डरलाग्दो रसको कारणले शा न्तमय
खकर् हरू उजाड पा रनछेन ्। 38 जवान िसहंले झैं उहाँले आफ्नो ठाउँ छाड्नभुएको छ, िकनिक अत्याचारीको रस र उहाँको
बल्दो ोधको कारणले ितनीहरूको दशे ासको ठाउँ हुनछे ।

26
1 योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको शासनकालको सरुुमा परम भकुो यो वचन मकहाँ आयो, 2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छ,

'मरेो म न्दरको चोकमा खडा हो र मरेो म न्दरमा आराधना गन आउने यहूदाका सबै सहरको बारेमा भन ्। ितनीहरूलाई भन् न
मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै वचन घोषणा गर ्। एउटै शब् द पिन नछोड । 3 सयद ितनीहरूले सनु् नछेन,् अिन हरेक मािनस
आफ्ना दषु् ट चालहरूबाट फकर् नछेन,् यसरी ितनीहरूका अभ्यासको दषु् टताको कारणले मलैे ितनीहरूमािथ ल्याउने योजना
गरेको िवपि ल्याउनबाट मलैे आफ् नो मन म बद्लनछुे । 4 त्यसलैे तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः
मलैे ितमीहरूको अिग रा खिदएको मरेो वस्थाअनसुार िहडं्नलाई ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन,े 5 मलैे ितमीहरूकहाँ
िनरन्तर रूपमा पठाइरहकेा मरेा दास, अगमव ाहरूका वचनहरू ितमीहरूले सनुनेौ भन,े तर ितमीहरूले सनुकेा छैनौ, 6 तब म
यो म न्दरलाई शीलोजस्तै बनाउनछुे । म यस सहरलाई पथृ्वीका सबै जाितको द ृ ष् टमा ापको पा बनाउनछुे' ।” 7 यिमर्याले
परम भकुो म न्दरमा यी वचन घोषणा गरेका पजुारीहरू, अगमव ाहरू र सबै मािनसले सनुे । 8 त् यसलैे जब परम भलुे
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यिमर्यालाई भन् न ूभनी आज्ञा गन ुर्भएका वचन ितनले घोषणा गरेर सके, तब पजुारीहरू, अगमव ाहरू र सबै मािनसले ितनलाई
समाते र भन,े “त ँ िनश् चय नै मनछस ्। 9 यो म न्दर शीलोझैं हुनछे र यो सहर बािसन्दारिहत उजाड हुनछे भनरे िकन परम भकुो
नाउमँा अगमवाणी ग रस ् ?” िकनिक सबै मािनसले परम भकुो म न्दरमा यिमर्याको िवरु मा िभड जम्मा गरेका िथए ।
10 तब यहूदाका अिधकारीहरूले यो खबर सनु,े र ितनीहरू राजाको महलदे ख परम भकुो म न्दरमा गए । ितनीहरू परम भकुो
म न्दरको नयाँ मलू ढोकामा बसे । 11 पजुारीहरू र अगमव ाहरूले अिधकारीहरू र सबै मािनससगँ बोले । ितनीहरूले भन,े
“यो मािनसलाई मान ुर् ठक छ, िकनिक यसले यो सहरको िवरु मा अगमवाणी बोलकेा छ, जस्तो तपाईंहरूले आफ्नै कानले
सनु् नभुएको छ ।” 12 त्यसलैे यिमर्याले सबै अिधकारी र सबै मािनससगँ बोले र भन,े “तपाईंहरूले सनु् नभुएका यी वचन
भन् न परम भलुे मलाई यो म न्दर र यो सहरको िवरु मा अगमवाणी बोल्न पठाउनभुएको छ । 13 त्यसलैे अब, आ-आफ्ना
चाल र अभ्यासहरू सधुान ुर्होस ् र परम भु तपाईंहरूका परमशे् वरको सोर सनु् नहुोस,् तािक उहाँले तपाईंहरूको िवरु मा घोषणा
गन ुर्भएको िवपि को िवषयमा उहाँले आफ्नो मन बद्लनहुुनछे । 14 मरेो आफ् नै बारेमा, मलाई हने ुर्होस,् म आफै तपाईंहरूकै
हातमा छु । तपाईंहरूको द ृ ष् टमा जे ठक र उिचत लाग्छ, मलाई त्यही गन ुर्होस ् । 15 तर तपाईंहरूले िनश् चय नै जान् नपुछर्,
िक तपाईंहरूले मलाई मान ुर्भयो भन,े तब तपाईंहरूले िनद ष रगतको दोष आफैमा, यो सहरमा र यहाँका बािसन् दाहरूमा ल् याउदँै
हुनहुुन् छ, र िकनिक तपाईंहरूले सनु् ने गरी यी वचन घोषणा गनर् साँच् चै नै परम भलुे मलाई तपाईंहरूकहाँ पठाउनभुएको हो
।” 16 तब अिधकारीहरू र सबै मािनसले पजुारीहरू र अगमव ाहरूलाई भन,े “यो मािनस मनर् लायक छैन, िकनिक उसले
परम भु हा ा परमशे् वरको नाउमँा यी कुराहरूको घोषणा गरेको छ ।” 17 तब दशेका धमर्-गरुुहरूका माझबाट मािनसहरू खडा
भए, र सारा मािनसहरूको सभालाई भन,े 18 ितनीहरूले भने “मोरेशतेका मीकाले यहूदाका राजा िहजिकयाको शासनकालमा
अगमवाणी बोल्दै िथए । ितनले यहूदाका सबै मािनससगँ बोले र भन,े 'सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः िसयोन जोितएको
खतेझैं हुनछे, यरूशलमेचािहं िगटीको थु ो हुनछे र म न्दरको डाँडाचािहं झाडीझैं हुनछे ।' 19 के यहूदाका राजा िहजिकया र
यहूदाका सारा मािनसले ितनलाई मारे त ? के ितनले परम भकुो भय मान् ने काम गरे र परम भलुे ितनीहरूमािथ ल्याउने घोषणा
गन ुर्भएको िवपि ल्याउनबाट उहाँको मन बद्लने गरी के ितनले परम भकुो महुारलाई शान्त पारेनन ्र ? यसरी हामी आफ्नै
ाणको िवरु मा अझै ठुलो दषु् ट काम गन र ?” 20 त्यसै बलेा त्यहाँ परम भकुो नाउमँा अगमवाणी बोल्ने अकार् मािनस,

िकयर्त-यारीमा बस् ने शमायाहका छोरा उ रयाह पिन िथए । यिमर्याका वचनहरूिसत सहमत हुने गरी ितनले पिन यस सहर र
यस दशेको िवरु मा अगमवाणी बोले । 21 तर जब राजा यहोयाकीम, ितनका सबै िसपाही र अिधकारीहरूले ितनको वचन
सनु,े तब राजाले ितनलाई मानर् खोज,े तर उ रयाहले यो कुरा सनुे र ितनी डराए । त्यसलैे ितनी भागे र िम मा गए । 22 तब
राजा यहोयाकीमले िम मा अक्बोरका छोरा एल्नातान र त्यसका साथमा केही मािनसहरू उ रयाहको पिछपिछ िम मा पठाए ।
23 ितनीहरूले उ रयाहलाई िम बाट ल् याए र ितनलाई राजा यहोयाकीमकहाँ ल्याए । तब यहोयाकीमले ितनलाई तरवारले मारे,
र ितनको लाशलाई साधारण मािनसका लाशहरू भएको ठाउँमा पठाए । 24 तर शापानका छोरा अहीकामको हात यिमर्यािसत
िथयो । त्यसलैे ितनलाई मा रनलाई मािनसहरूका हातमा िदइएन ।
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1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहको शासनकालको सरुुमा परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ आयो ।

2 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “आफ्नो िन म्त डोरीहरू र एउटा जवुा बना । ती तरेो घाँटीमा बाँध ् । 3 तब ितनलाई
एदोमका राजा, मोआबका राजा, अम्मोनका मािनसहरूका राजा, टुरोसका राजा र सीदोनका राजाकहाँ पठा । यहूदाका
राजा िसदिकयाहकहाँ यरूशलमेमा आउने ती राजाहरूका दतूहरूको हात ारा ती पठा । 4 ितनीहरूका मा लकहरूका लािग
ितनीहरूलाई आज्ञा दे र यसो भन,् 'सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूले आ-आफ्ना
मा लकहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 5 'मरेो महाश र पसा रएको पाखरुा ारा म आफैले पथृ्वी बनाएँ । मलैे पथृ्वीका मािनसहरू र
जनावरहरू पिन बनाएँ, र मरेो द ृ ष् टमा ठक लागकेो जोकसलैाई म यो स ु म्पिदन्छु । 6 त्यसलैे अब म आफैले यी सबै दशे मरेो
दास, बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको हातमा िददंछुै । साथ,ै त्यसको सवेा गनर्लाई जिमनका जीिवत ाणीहरू पिन म त्यसलाई
िददंछुै । 7 िकनिक उसको दशेको िन म् त समय नआएसम्म सबै जाितले ऊ, उसको छोरो र उसको नाितको सवेा गनछन ् ।
त्यसपिछ धरैे जाितहरू र महान ्राजाहरूले त्यसलाई अधीन गनछन ्। 8 त् यसलैे बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको सवेा नगन
जाित वा राज्य र बिेबलोनका राजाको जवुामिुन आफ्नो काँध थाप् न नमान् ने जोकसलैाई उसको हात ारा त् यो नष् ट नहुञ्जले
म तरवार, अिनकाल र िवपि ले दण्ड िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । 9 त्यसलैे 'बिेबलोनका राजाको सवेा नगन ूर्' भनरे
ितमीहरूसगँ बो लरहने ितमीहरूका अगमव ाहरू, जोखना हनेहरू, सपनाको अथर् खोल्नहेरू, भतू ते खलेाउनहेरू र जादगुरी
गनहरूको कुरा नसनु् न ू । 10 ितमीहरूलाई आफ्नो दशेबाट टाढा पठाउन भनरे ितनीहरूले ितमीहरूलाई झटूा कुराको अगमवाणी
बोल्दछैन,् िकनिक म ितमीहरूलाई धपाउनछुे, र ितमीहरू मनछौ । 11 तर बिेबलोनका राजाको जवुामिुन आफ्नो काँध थाप् ने
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र उसको सवेा गन जाितलाई चािहं आफ् नै दशेमा िव ाम गनर् म िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, र ितनीहरूले त् यसको
खनजोत गनछन,् र त् यहाँ आफ्ना घरहरू बनाउनछेन'् ।” 12 त्यसलैे यहूदाका राजा िसदिकयाहिसत मलैे बोलें र ितनलाई यो
सन्दशे िदएँ, “आफ् नो काँधमा बिेबलोनका राजाको जवुा थाप र ऊ र उसका मािनसहरूको सवेा गर, अिन ितमी बाँच्नछेौ ।
13 ितमी िकन मन—ितमी र ित ा मािनसहरू तरवार, अिनकाल र िवपि ले िकन मन, जसरी बिेबलोनका राजाको सवेा गनर्
इन्कार गन जाितको िवषयमा मलैे घोषणा गरेको छु ? 14 ती अगमव ाहरूको वचन नसनु जसले ितमीिसत बोल् छन ्र यसो
भन् छन,् 'बिेबलोनका राजाको सवेा नगर,' िकनिक ितनीहरूले ितमीलाई झटूो कुराको अगमवाणी बोल्दछैन ् । 15 ‘िकनिक
यो परम भकुो घोषणा हो, मलैे ितनीहरूलाई पठाएको छैन,ँ िकनिक ितनीहरूले मरेो नाउमँा झटूा कुरो अगमवाणी बोल्दछैन ्
जसको कारणले म तलँाई धपाउनछुे, अिन ितमी र ित ो िन म् त अगमवाणी बो लरहने अगमव ाहरू दवुै मनछौ' ।” 16 मलैे
पजुारीहरू र सबै मािनसहरूलाई यो कुरा घोषणा गरें र यसो भनें, “परम भु यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूका अगमव ाहरूको वचन
नसनु जसले ितमीहरूका िन म् त अगमवाणी बोल्छन ्र यसो भन् छन,् 'हरे, परम भकुो म न्दरका सामानहरू अिहले बिेबलोनबाट
फकार्इँदछैन ।्' ितनीहरूले ितमीहरूलाई झटूो कुरा अगमवाणी बोल्दै छन ।् 17 ितनीहरूको कुरा नसनु् न ू। ितमीहरूले बिेबलोनका
राजाको सवेा गन ुर्पछर् र बाँच्नपुछर् । यो सहर िकन भग् नावशषे हुने ? 18 ितनीहरू अगमव ाहरू हुन,् र परम भकुो वचन
ितनीहरूकहाँ साँच् चै आएको हो भन,े यस म न्दर, यहूदाका राजाको महल र यरूशलमेका सामानहरू बिेबलोनमा नलान भनरे
ितनीहरूले सवर्श मान ्परम भलुाई िबन्ती चढाऊन ्। 19 स्तम्भहरू, 'खडँ्कुलो' भनरे िचिनने िवशाल बाटा र यसको आधार
अिन यस सहरमा बाँकी रहकेा सामानहरूका बबारेमा सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ— 20 अथार्त ्बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीनका साथमा यहूदा र यरूशलकेा सबै कुलीनहरूलाई यरूशलमेबाट
कैद गरेर बिेबलोनमा लजैाँदा ितनले नलगकेा समानहरू । 21 परम भकुो म न्दर, यहूदाका राजाको महल र यरूशलमेमा बाँकी
रहकेा सामानहरूका िवषयमा सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 22 'ती बिेबलोनमा लिगनछेन,् र
ती फकार्इने िदन नआएसम्म ती त्यहीँ नै रहनछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । त्यसपिछ म ितनलाई ल्याउनछुे, र ितनलाई यस
ठाउँमा पनुस्थार्िपत गराउनछुे' ।”
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1 त्यही वषर् अथार्त ्यहूदाका राजा िसदिकयाहले राज् य गरेको चौथो वषर्को पाँचौं मिहनामा अज् जरूका छोरा, िगबोनमा बस् ने

अगमव ा हनन्याहले परम भकुो म न्दरमा पजुारीहरू र सबै मािनसको साम ु मिसत बोले । ितनले भन,े 2 “सवर्श मान,्
परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'बिेबलोनका राजा ारा लािदएको जवुा मलैे भाँचकेो छु । 3 बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले यस ठाउँबाट लगकेो र बिेबलोनमा ओसारेको परम भकुो म न्दरका सबै सामान म दईु वषर्िभ मा यही ठाउँमा
फकार्एर ल्याउनछुे । 4 त्यसपिछ बिेबलोनमा पठाइएका यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन र यहूदाका सबै
बन्दीलाई म फकार्एर ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक बिेबलोनका राजाको जवुालाई म भाँच् नछुे' ।” 5 त्यसलैे
परम भकुो म न्दरमा खडा भएका पजुारीहरू र सबै मािनसको साम ु यिमर्या अगमव ाले हनन्याह अगमव ािसत बोले ।
6 यिमर्या अगमव ाले भन,े “परम भलुे यसै गरून!् ितमीले अगमवाणी बोलकेा वचनहरू परम भलुे परुा गरून,् अिन
परम भकुो म न्दरका सबै सामान र सबै बन्दीलाई बिेबलोनबाट यस ठाउँमा फकार्एर ल्याऊन ् । 7 तापिन ितमीले सनु् ने गरी
अिन सबै मािनसले सनु् ने गरी मलैे घोषणा गरेको वचनलाई सनु । 8 ितमी र मभन्दा धरैे पिहलकेा अगमव ाहरूले पिन धरैे
जाितहरू, महान ् राज्यहरू, य ु , अिनकाल र िवपि को िवषयमा अगमवाणी बोले । 9 त्यसलैे शा न्त हुनछे भनी अगमवाणी
बोल्ने अगमव ाले भनकेो वचन परुा भयो भन,े त्यो वास्तवमै परम भु ारा पठाइएको अगमव ा रहछे भनी थाहा हुनछे ।”
10 तर हनन्याह अगमव ाले यिमर्या अगमव ाको काँधबाट जवुा िनकाले र त्यसलाई भाँिचिदए । 11 तब हनन्याहले सबै
मिनसका साम ु बोले र यसो भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर ारा लािदएको जवुा म हरेक जाितको
काँधबाट दईु वषर्िभ मा यसै गरी भाँिचिदनछुे' ।” तब यिमर्या अगमव ा आफ्नो बाटो लागे । 12 हनन्याह अगमव ाले यिमर्या
अगमव ाको काँधबाट जवुा िनकालरे भाँचपेिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13“जा र हनन्याहिसत बोल
र यसो भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः तैंले त काठको जवुा भाँिचस,् तर यसको साटो म फलामको जवुा बनाउनछुे ।' 14 िकनिक
सवर्श मान प्रम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको सवेा गनर्लाई मलैे यी सबै जाितको
काँधमा फलामको जवुा राखकेो छु, र ितनीहरूले उसको सवेा गनछन ्। शासन गनर्लाई मलैे उसलाई जङ्गलका वन्यजन्तहुरू
पिन िदएको छु' ।” 15 अिन यिमर्या अगमव ाले हनन्याह अगमव ालाई भन,े “हे हनन्याह, सनु, परम भलुे ितमीलाई
पठाउनभुएको होइन, तर ितमी आफैले यी मािनसलाई झटूो कुरामा िवश् वास गनर् लगाएका छौ । 16 त्यसलैे परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, 'हरे,् तलँाई मलैे पथृ्वीबाट हटाउनै लागकेो छु । तैंले परम भकुो िवरु मा िव ोही कुराको घोषणा गरेको हुनाले त ँ
यही वषर् मनछस'् ।” 17 त्यही वषर्को सातौँ मिहनामा हनन्याह अगमव ा मरे ।
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29
1 िनवार्िसतहरूका िबचमा बाँकी रहकेा धमर्-गरुुहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र सबै मािनस जसलाई नबकूदनसेरले

यरूशलमेबाट बिेबलोनमा िनवार्िसत गरेर लगकेा िथए, ितनीहरूलाई यिमर्या अगमव ाले पठाएको म ु ोमा ल खत वचनहरू यी
नै हुन ्। 2 राजा यहोयाकीन, राजमाता, उच् च अिधकारीहरू, यहूदाका र यरूशलमेका अगवुाहरू र कारीगरहरू यरूशलमेबाट
िनवार्सनमा लिगएपिछ यो वचन ले खयो । 3 ितनले यो म ु ो शापानका छोरा एलासा र िह ल्कयाहका छोरा गमयार्हको हातबाट
पठाएका िथए, जसलाई यहूदाका राजा िसदिकयाहले बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरकहाँ पठाएका िथए । 4 मु ामा यस्तो
ले खयो, “मलैे यरूशलमेबाट बिेबलोनमा िनवार्िसत गरेका सबै कैदीलाई, म, सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् छु, 5 'घरहरू बनाओ र ितनमा बस । बारीहरूमा बीउ रोप र ितनको फल खाओ । 6 िबहबेारी गर र छोराहरू र
छोरीहरू जन्माओ । त्यसपिछ आफ्ना छोराहरूका लािग पत् नीहरू ल्याओ, र आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका पितहरूलाई दओे
। ितनीहरूले छोराहरू र छोरीहरू जन्माऊन,् र त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या बढाओ, घटाउने होइन । 7 मलैे ितमीहरूलाई जहाँ
िनवार्िसत गरेको छु, त्यस सहरको शा न्त खोज, र यसको पक्षमा मलाई अन्तर-िबन्ती चढाओ, िकनिक यो शा न्तमा रह् यो
बने ितमीहरूलाई शा न्त हुनछे ।' 8 िकनिक सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूका िबचमा
भएका अगमव ाहरू र जोखना हनेहरूले ितमीहरूलाई धोका नदऊेन,् र ितमीहरू आफैले दखेकेा सपनाका कुराहरू नमान ।
9 िकनिक ितनीहरूले मरेो नाउमँा ितमीहरूलाई छलको अगमवाणी बोल्दछैन ।् मलैे ितनीहरूलाई पठाइन,ँ यो परम भकुो घोषणा
हो ।' 10 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'बिेबलोनले ितमीहरूमािथ स री वषर्सम्म शासन ग रसकेपिछ म ितमीहरूलाई
मदत गनछु, र ितमीहरूलाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउछु भन् ने मरेो असल वचन परुा गनछु । 11 िकनिक ितमीहरूका
िन म्त मलैे बनाएका योजनाहरू म जान्दछु, यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूलाई एउटा भिवष्य र आशा िदनलाई ती
शा न्तका योजनाहरू हुन,् िवपि का होइनन ्। 12 तब ितमीहरूले मलाई पकुानछौ, र जानछेौ र मलाई ाथर्ना चढाउनछेौ, र
म ितमीहरूको ाथर्ना सनु् नछुे । 13 िकनिक ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ र भे ाउनछेौ, िकनभने ितमीहरूले मलाई आफ् ना
सारा हृदयले खोज्नछेौ । 14 तब ितमीहरूले मलाई भे ाइनछेौ, यो परम भकुो घोषणा हो, र म ितमीहरूका सिुदन फकार्उनछुे
। मलैे ितमीहरूलाई छरपष् ट पारेका सबै जाित र ठाउँहरूबाट म ितमीहरूलाई जम्मा गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो, मलैे
ितमीहरूलाई जनु ठाउँबाट िनवार्िसत गरें, त्यहाँबाट म ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे ।' 15परमशे् वरले हा ा िन म्त बिेबलोनमा
नै अगमव ाहरू खडा गन ुर्भएको छ भनी ितमीहरूले भनकेको हुनाल,े 16 दाऊदको िसहंासनमा बस् ने राजा र त्यस सहरमा
बसोबास गरेका सबै मािनसलाई परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ितमीहरूका दाजभुाइ जो ितमीहरूसगँ िनवार्सनमा गएका छैनन—्
17 हरे, ितनीहरूकहाँ मलै े तरवार, अिनकाल र िवपि ल्याउनै लागकेो छु, सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ । िकनिक
म ितनीहरूलाई कुहकेा अञ्जीरहरूजस्तै तलु्याउनछुे जनु खानलाई असाध् ये खराब हुन् छन ्। 18 त् यसपिछ म ितनीहरूलाई
तरवार, अिनकाल र िवपि ले खदे् नछुे, अिन म ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै राज्यमा घणृाको दशृ् य, मलैे ितनीहरूलाई छरपष् ट
पारेका सबै जाितका िबचमा ितनीहरूलाई ास, सराप र िगल्लाको पा र लाजका कुरा बनाउनछुे । 19 ितनीहरूकहाँ मरेा
दासहरू र अगमव ाहरूमाफर् त मलैे पठाएको मरेो वचन ितनीहरूले नसनुकेो कारणले यसो हुनछे, यो परम भकुो घोषणा हो ।
मलैे ितनीहरूलाई पटक-पटक पठाएँ, तर ितमीहरूले सनुनेौ, यो परम भकुो घोषणा हो ।' 20 त्यसलैे हे सबै िनवार्िसतहरू हो,
जसलाई उहाँले यरूशलमेबाट बिेबलोनमा पठाउनभुएको छ, ितमीहरू आफूले भने परम भकुो वचन सनु । 21 'कोलायाहका
छोरा आहाब र मासयेाहका छोरा िसदिकयाह, जसले मरेो नाउमँा ितमीहरूलाई झटूा अगमवाणी बोल् छन,् हरे,् ितनीहरूको
िवषयमा सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे ितनीहरूलाई बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको
हातमा िदनै लागकेो छु । उसले ितनीहरूलाई ितमीहरूकै आखँाको साम ु मानछ । 22 त् यसपिछ बिेबलोनमा भएका यहूदाका सबै
िनवार्िसत ारा यी हरूको बारेमा सरापको वचन बो लनछे । सराप यस् तो हुनछे, 'परम भलुे ितमीहरूलाई िसदिकयाह र
आहाबजस्तै बनाऊन,् जसलाई बिेबलोनका राजाले आगोमा पोलकेा िथए । 23 ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीहरूका पत् नीहरूिसत

िभचार गरेर अिन मलैे ितनीहरूलाई भन् नलाई किहल्यै आज्ञा नगरेका झटूा कुराहरू मरेो नाउमँा घोषणा गरेर, ितनीहरूले
इ ाएलमा गरेका ल ज् जत कुराहरूका कारणले यस् तो हुनछे । िकनिक मलाई यो कुरा थाहा छ, र म साक्षी हु,ँ यो परम भकुो
घोषणा हो । 24 नहेलेामवासी शमायाह बारेमा यसो भन,् 25 “सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'यरूशलमेका सबै मािनस, पजुारी मासयेाहका छोरा सपन्याह र सबै पजुारीलाई तरेो आफ् नै नाउमँा िच ीहरू लखेरे यसो
भिनस,् 26 'पजुारी यहोयादाको स ामा परम भलुे ितमीलाई परम भकुो म न्दरको िजम्मा लन पजुारी बनाउनभुएको छ ।
ितमी बरबराएर आफैलाई अगमव ाहरू बनाउने सबै मािनसको िनयन् णमा छौ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई साङ्लाले बाँधरे
ठंगरुोमा हाल्न ू । 27 त्यसलैे अब, ित ो िवरु मा आफैलाई अगमव ा बनाउने अनातोतको यिमर्यालाई िकन हप्काएनौ ?
28 िकनिक बिेबलोनमा उसले हामीलाई यस्तो िच ी पठाएको छ र भनकेो छ, 'िनवार्सन लामो समयसम्म हुनछे । घरहरू बनाओ
र ितनमा बस, र खतेबारीमा बीउ रोप र ितनको फल खाओ' ।” 29 यिमर्या अगमव ाले सनु् ने गरी पजुारी सपन्याहले यो प
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पढे । 30 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 31 “सबै िनवार्िसतकहाँ यो खबर पठा र यसो भन,् 'नहेलेामवासी
शमायाहको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छः म आफैले शमायाहलाई नपठाउदँा पिन उसले ितमीहरूलाई अगमवाणी बोलकेो
र उसले ितमीहरूलाई झटूा कुराहरूमा िवश् वास गनर् डोर् याएको छ, 32 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छः नहेलेामवासी
शमायाह र त्यसका सन्तानहरूलाई मलैे दण्ड िदनै लागकेो छु । यस जाितको िबचमा बस् न त्यसको लािग कुनै मािनस हुनछैेन
। मलैे आफ् ना मािनसहरूलाई गन भलाइ त्यसले दखे् नछैेन, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक उसले परम भकुो िवरु मा
िव ोहको घोषणा गरेको छ' ।”

30
1 परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई भनकेा

सबै वचन एउटा म ु ामा लखे ् । 3 िकनिक यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म आफ् ना जाित, इ ाएल र यहूदाको सिुदन
पनुस्थार्िपत गराउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । म परम भलुे नै यो भनकेो हु ँ । िकनिक मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई
िदएको दशेमा म ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे, र ितनीहरूले त् यसमा अिधकार गनछन ्।” 4 इ ाएल र यहूदाको िवषयमा
परम भलुे घोषणा गन ुर्भएका वचनहरू यी नै हुन,् 5 “िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हामीले ासको डरलाग्दो आवाज
सनुकेा छौं र शा न्तको होइन । 6 परुुषले बच् चा जन्माउन सक्छ िक सक्दनै भनी सोध र हरे । िकन हरेक जवान मािनस
सव-वदेनामा परेकी स् ीझैं आफ्नो हातले पटे समातकेो म दखे्छु त ? िकन ितनीहरू सबकैा अनहुार पहेंला भएका छन ्त?

7 हाय! त्यो िदन कस्तो डरलाग्दो िदन हुनछे । त्यस्तो अरू कुनै िदन हुनछैेन । यो याकूबको िन म्त दःुखकष् टको समय हुनछे,
तर त्यसबाट ऊ बचाइनछे । 8 यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो, िक त्यस िदन म ितमीहरूका काँधको जवुा भाँच् नछुे,
र म ितमीहरूका साङ्लाहरू िछनाउनछुे, यसलैे िवदशेीहरूले ितमीहरूलाई फे र किहल्यै दास बनाउनछैेनन ्। 9 तर ितनीहरूले
परम भु आफ् ना परमशे् वरको आराधना गनछन,् र ितनीहरूका राजा दाऊदको सवेा गनछन ् जसलाई म ितनीहरूमािथ राजा
बनाउनछुे । 10 यो परम भकुो घोषणा हो, त् यसलैे त,ँ मरेो दास याकूब, नडरा, अिन इ ाएल, हताश नहो । िकनिक हरे,् मलैे
तलँाई टाढा दशेबाट र तरेा सन्तानलाई िनवार्सनको दशेबाट ल्याउनै लागकेो छु । याकूब फकर् नछे, र शा न्तमा रहनछे । ऊ
सरुिक्षत हुनछे, र त्यहाँ फे र ास हुनछैेन । 11 िकनिक तलँाई बचाउन म तिँसतै छु, यो परम भकुो घोषणा हो । तब मलैे तलँाई
िततर-िबतर पारेको सबै जितका, सबलैाई म िबलकुलै खतम पानछु । तर म िनश् चय नै तलँाई खतम पान छैन,ँ य िप म तलँाई
न्यायपवूर्क अनशुासन गछुर्, र तलँाई दण्ड निदई छोड् नछैेन ँ ।' 12 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'तरेो घाउलाई िनको पानर्
सिकंदनै । तरेो चोट सङ् िमत भएको छ । 13 तरेो िवषयमा िन म्त िब न्त ग रिदने कोही छैन । तरेो चोटलाई िनको पानर्लाई
तरेो िन म् त कुनै उपचार छैन । 14 तरेा सबै मेीले तलँाई भलुकेा छन ् । ितनीहरूले तरेो खोजी गन छैनन,् िकनिक तरेा धरैे
अधमर् र तरेा अनिगन्ती पापको कारणल,े मलैे तलँाई श कुो चोट र ु र मा लकको अनशुासनले चोट लगाएको छु । 15 तरेो
घाउको लािग िकन मदतको माग् दछैस ्? तरेो पीडालाई िनको पानर् सिकंदनै । तरेा धरैे अधमर् र तरेा अनिगन्ती पापको कारणले
मलैे तमँािथ यी कुरा ल्याएको हु ँ । 16 त्यसलैे तलँाई िनल्नहेरू सबै िन लनछेन,् र तरेा सबै वरैीहरू िनवार्सनमा लिगनछेन ् ।
िकनिक जसले तलँाई लटेुका छन,् ितनीहरू ल ु टनछेन,् र तलँाई लटु् नहेरू सबकैो म िबगार गनछु । 17 िकनिक म तलँाई
स्वास्थ्य बनाउनछुे । म तरेा चोटहरू िनको पानछु, यो परम भकुो घोषणा हो, ितनीहरूले तलँाई 'बिहष्कृत' भनकेो हुनाले म
यसो गनछु । यस िसयोनको लािग कसलैे वास्ता गदन ।” 18 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, मलैे याकूबका पालहरूको सिूदन
फकार्उन लागकेो छु र उसका घरहरूमा दया दखेाउनै लागकेो छु । त्यसपिछ भग् नावशषेको थु ोमािथ सहर िनमार्ण हुनछे, र
पिहलकैे ठाउँमा िकल्ला िनमार्ण हुनछे । 19 तब ितनीहरूले शसंाको गीत गाउनछेन,् र आनन्दको सोर िनकाल्नछेन,् िकनिक
म ितनीहरूलाई बढाउनछुे, र घटाउने होइन । ितनीहरू अपमािनत नहोऊन ्भनरे म ितनीहरूको आदर गनछु । 20 त् यित बलेा
ितनीहरूका मािनसहरू पिहलजेस्तै हुनछेन,् र ितनीहरूको सभा मरेो साम ु स्थािपत हुनछे, जित बलेा ितनीहरूलाई अिहले यातना
िदने सबलैाई मलैे दण्ड िदन् छु । 21 ितनीहरूका बीचबाटै ितनीहरूका अगवुा आउनछे । मलैे उसलाई निजक ल्याउदँा र त्यो
मितर आउँदा त्यो ितनीहरूकै िबचबाट ऊ आउनछे । मलैे यसो ग रन ँ भन,े मरेो निजक आउने साहस कसले गलार् र ? यो
परम भकुो घोषणा हो । 22 तब ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 23 हरे, परम भकुो आधँी,
उहाँको ोध बािहर िनस्केको छ । यो आइरहने आधँी हो । यसले दषु् ट मािनसहरूका िशरमा चक् कर लगाउनछे । 24 आफ्नो
मनका उ शे्यहरू परुा नहुञ्जले परम भकुो ोध शान्त हुनछैेन । आ खरी िदनमा ितमीहरूले यो कुरा बझु्नछेौ ।”

31
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “त्यस बलेा म इ ाएलका सबै वशंको परमशे् वर हुनछुे, र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्

।” 2 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “तरवारबाट बाँचकेा मािनसहरूले उजाड-स्थानमा िनगाह ाप् त गरेका छन ् । इ ाएललाई
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िव ाम िदन म बािहर िनस्कनछुे ।” 3 िवगतमा परम भु मकहाँ दखेा पन ुर्भयो र भन् नभुयो, “ए इ ाएल, मलैे तलँाई अनन्त
मेले मे गरेको छु । त्यसलैे मलै े तलँाई करारको िवश् वसनीयताले मितर खचँकेो छु । 4 ए कन्या इ ाएल, म तलँाई फे र

िनमार्ण गनछु, यसरी त ँ िनमार्ण हुनछेस ् । तैंले फे र आफ्ना खैजँडीहरू लनछेस ् र खसुीको नाचसिहत बाहर िनस्कनछेस ् ।
5साम रयाका पहाडहरूमा तैंले फे र दाखबारीहरू लगाउनछेस ्। िकसानहरूले रोप्नछेन,् र फललाई असलको उ शे्यको लािग
योग गनछन ् । 6 िकनिक एक िदन आउनछे, जनु बलेा ए ाइमका पहाडहरूका पहरेदारहरूले घोषणा गनछन,् 'उठ, हामी

परम भु हा ा परमशे् वरकहाँ िसयोनमा जाऔं' ।” 7 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “याकूबको िन म्त आनन्दले कराओ
। जाितहरूका मािनसहरूका मखुको लािग खसुीले िचच् च्याओ । शसंा सिुनयोस ् । यसो भन, 'परम भलुे आफ्ना जाित,
इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूलाई उ ार गन ुर्भएको छ ।' 8 हरे, मलैे ितनीहरूलाई उ री दशेहरूबाट फकार्एर ल्याउनै लागकेो छु
। म ितनीहरूलाई पथृ्वीका पल्ला छेउहरूबाट जम्मा गनछु । ितनीहरूका िबचमा द ृ ष् टिवहीन र लङ्गडाहरू हुनछेन ्। गभर्वती
स् ीहरू र बच् चा जन्माउनै लागकेाहरू ितनीहरूिसतै हुनछेन ्। एउटा ठुलो समदुाय यहाँ फकर् नछे । 9 ितनीहरू रुँदै आउनछेन ्।
ितनीहरूले आ-आफ्ना िबन्ती िबसाउदँा म ितनीहरूलाई अगवुाइ गनछु । म ितनीहरूलाई िसधा मागर्मा पानीका खोलाहरूबाट
या ा गराउनछुे । ितनीहरू यसमा ठोिकनछैेनन,् िकनिक म इ ाएलको िपता हुनछुे, र ए ाइम मरेो जठेो छोरा हुनछे ।” 10 “हे
जाितहरू हो, परम भकुो वचन सनु । टाढाका समु तटका दशेहरूलाई घोषणा गर, जितहरूले यसो भन् नपुछर्, 'इ ाएललाई
िततर-िबतर पान ुर्हुनले े ितनीहरूलाई जम्मा गद हुनहुुन्छ र गोठालोलो आफ्ना भडेाहरूलाई रक्षा गरेझैं रक्षा गद हुनहुुन्छ ।'
11 िकनिक परम भलुे याकूबलाई मोल ितरेर छुटाउनभुएको छ, र उसको भन्दा धरैे श शाली हातबाट उसलाई छुटकारा
िदनभुएको छ । 12 तब ितनीहरू आउनछेन ् र िसयोनका पवर्तहरूमा रमाउनछेन ् । मकै र नयाँ दाखम , तले र गाईवस्तकुा
बाछाहरू भडेा-बा ाका पाठाहरूमािथ परम भकुो भलाइको कारणल,े ितनीहरूका महुार चम्कनछेन ् । िकनिक ितनीहरूको
जीवन पानीले िभजकेो बगैचँाजस्तै हुनछे, र ितनीहरूले फे र किहल्यै दःुखको महससु गनछैनन ् । 13 तब कन्याहरू नाच्दै
रमाउनछेन,् र यवुा अिन पाकाहरू एकै ठाउँमा आउनछेन ् । िकनिक ितनीहरूको शोकलाई म उत्सवमा प रणत गनछु । म
ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे, र शोक गन ुर्को साटो आनन्द मनाउन लगाउनछुे । 14 तब पजुारीहरूका जीवनलाई म शस्त
मा ामा प रपणूर् पानछु । मरेा मािनसहरू मरेो भलाइले भ रनछे, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 15 परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
“रामामा िवलाप गरेको र धरुुधरुु रोएको एउटा सोर सिुनएको छ । राहले आफ्ना सन्तानका लािग रुँदछेै । त्यसले सान्त्वना
पाउनलाई इन्कार गरेकी छे, िकनिक ितनीहरू अब फे र जीिवत छैनन ्।” 16 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “रुनदे ख आफ्नो सोर
रोक, र आखँाबाट आसँ ु नखसाल । ितमीहरूको कामको लािग एउटा इनमा छ, यो परम भकुो हो, ितमीहरूका छोराछोरी
श कुो दशेबाट फकर् नछेन ् । 17 ितमीहरूको भिवष्यको लािग आशा छ, यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूका सन्तानहरू
ितमीहरूका िसमानाहरूिभ फकर् नछेन ् ।” 18 “िनश् चय नै मलै े ए ाइमको शोक गरेको सनुकेो छु, 'तपाईंले मलाई दण्ड
िदनभुयो, र एउटा नदाएको बाछालाई झैं मलाई दण्ड िदइएको छ । मलाई फकार्एर ल्याउनहुोस,् र म फकार्इनछुे, िकनिक
तपाईं परम भु मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 19 िकनिक म तपाईंकहाँ फकपिछ म दःु खत भएँ । मलाई ता लम िदइएपिछ मलैे
आफ्नो ित ामा िहकार्एँ । म ल ज् जत र अपमािनत भएँ, िकनिक मलैे आफ् नो यवुावस्थाको दोष बोकेको छु ।' 20 के ए ाइम
मरेो बहुमलू्य बालक होइन र ? के त्यो मरेो ि य, आन न्दत छोरो होइन र ? िकनिक मलैे जिहलसेकैु त्यसको िवरु मा बोल्दा,
म िनश् चय नै त्यसलाई मरेो िेमलो हृदयमा सम्झन्छु । यसरी मरेो हृदय त्यसको लािग लालाियत हुन्छ । म िनश् चय नै त्यसमािथ
दया दखेाउने छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 21 “आफ्ना लािग बाटो दखेाउने सङ्केतहरू राख ्। आफ्ना लािग खम्बाहरू
खडा गर ्। तरेो मन त ँ िहडं्नपुन ठक मागर्मा लगा । ए कन्या इ ाएल, फकर आइज । तरेा यी सहरहरूमा फकर आइज ।
22 ए िवश् वासघाती छोरी, त ँ किहलसेम्म यताउता ग रबस्छेस ्? िकनिक परम भलुे पथृ्वीमा केही नयाँ कुरो सजृनभुएको छ
अथार्त ्एक जना स् ीले एक जना ब लयो परुुषलाई घछे ।” 23 सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
“मलैे यस जाितलाई ितनीहरूको दशेमा फकार्एर ल्याउदँा ितनीहरूले यहूदा र यसका सहरहरूमा यसो भन् नछेन,् 'उहाँ बस् नहुुने
ए धम बासस्थान,् ए पिव पवर्त, परम भलुे तलँाई आिशष ् दऊेन ्।' 24 िकनिक िकसानहरू र आफ्ना बगालहरूिसत घमु्ने
गोठालाहरूझैं यहूदा र यसका सहरहरू सगँसगँै त् यहाँ बस् नछेन ् । 25 िकनिक थाकेकाहरूलाई म िपउन लयाउनछुे, र मछूार्
खाएकाहरूलाई म सन्तषु् ट पानछु ।” 26 यसपिछ म ब्य ुझँे,ँ र मरेा भडेाहरू ताजा हुदँै गरेको मलैे थाहा पाएँ । 27 यो परम भकुो
घोषणा हो, “हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ्, जनु बलेा इ ाएल र यहूदाका घरानाहरूलाई मान्छे र पशकुा सन्तानहरूले म रोप्नछुे
। 28 िवगतमा मलैे ितनीहरूलाई जरैदे ख उखले्न, लछानर्, नष् ट पानर् र हािन गनर् ितनीहरूलाई मरेो िनगरानीमा राखे ँ । तर आउने
िदनहरूमा, ितनीहरूलाई िनमार्ण गनर् र ितनीहरूलाई रोप्न, म ितनीहरूको रेखदखे गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 29 “ती
िदनमा कसलैे पिन यसो भन् नछैेन, 'अिमलो अङ्गरु खानचेािहं बबुा, तर दाँत कँुिडनचेािहं छोराछोरीको!' 30 िकनिक हरेक
मािनस आफ्नै अधमर्मा मनछ । जसले अिमलो अङ्गरु खान्छ, त्यसकै दाँत कँुिडनछे । 31 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,्
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यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जनुा बलेा म इ ाएल र यहूदाका घरानािसत एउटा नयाँ करार स्थािपत गनछु । 32 मलैे ितनीहरूका
पखुार्हरूिसत बाँधकेो करारजस्तो यो हुनछैेन, जब मलैे ितनीहरूलाई ितनीहरूका हात समातरे िम दशेबाट बािहर ल्याएँ, िकनिक
ितनीहरूले मरेो करार भङ्ग गरे तापिन म ितनीहरूका पित भएँ, यो परम भकुो घोषणा हो । 33 इ ाएलको घरानािसत मलैे
बाँध् ने करार यही हो, यो परम भकुो घोषणा हो । यी िदनपिछ म आफ् नो वस्था ितनीहरूिभ हाल् नछुे, र ितनीहरूका हृदयमा
यो लखे् नछुे, िकनिक म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्। 34 तब हरेक मािनसले फे र आफ्नो
िछमकेी वा हरेक मािनसले आफ्नो भाइलाई यसो भनरे िसकाउने छैन, 'परम भलुाई िचन ।' िकनिक सानादे ख ठुलासम्म
ितनीहरू सबलैे मलाई िचन् नछेन ्, यो यो परम भकुो घोषणा हो । िकनिक म ितनीहरूको अधमर् क्षमा िदनछुे, र फे र ितनीहरूका
पाप सम्झनछैेन ँ ।” 35 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िदनमा काश िदन सयूर् र रातमा काश िदन चन् मा र ताराहरूलाई उहाँले
नै िनधो गन ुर्हुन्छ । समु का छाल गजर्नलाई उहाँले नै यसलाई गितवान ्बनाउनहुुन्छ । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो
।” 36 यो परम भकुो घोषणा हो, “यी स्थायी थोकहरू मरेो द ृ ष् टबाट गायब भए भने मा ,ै इ ाएलका सन्तानहरू मरेो साम ु
सदा एउटा जाित हुनबाट खतम हुनछे ।” 37 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “उच् चतम आकाशलाई नाप्न सिकयो भन,े अिन मिुन
पथृ्वीको जगलाई प ा लगाउन सिकयो भने मा , इ ाएलका सबै सन्तानले गरेका कुराको कारणल,े म ितनीहरूलाई इन्कार
गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 38यो परम भकुो घोषणा हो, “हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ्, जनु बलेा यो सहर हननलेको
धरहरादे ख कुन-ेढोकसम्मै पनुिनर्मार्ण ग रनछे । 39 तब नाप्ने डोरी फे र अझै टाढा गारेब डाँडासम्म अिन घमुरे गोआसम्म
जानछे । 40 लाशहरू र खरानीको सारा उपत्यका अिन पवूर्ितर िक ोन खोल्सासम्मका सबै खते अश् व ढोकाको कुनासम्मको
भाग परम भकुो िन म्त अलग ग रनछे । त्यो सहर सदाको िन म् त फे र किहल्यै उखे लन,े वा भत्काइने छैन ।”

32
1 यहूदाका राजा िसदिकयाहको दसौं वषर्, नबकूदनसेरको अठारौं वषर्मा यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो

। 2 त्यस बलेा बिेबलोनका राजाको सनेाले यरूशलमेलाई घरेाबन्दी गद िथयो, र यिमर्या अगमव ा यहूदाका राजमहलको
गारदको चोकमा थनुामा रा खएका िथए । 3 यहूदाका राजा िसदिकयाहले ितनलाई थनुामा राखे र भन,े “ितमी िकन यसो
भन्दै अगमवाणी बोल्छौ, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलैे यस सहरलाई बिेबलोनका राजाको हातमा िदनै लागकेो छु, र उसले
यसलाई कब्जा गनछ । 4 यहूदाका राजा िसदिकयाह कल्दीहरूको हातबाट उम्कनछैेन, िकनिक िनश् चय नै ऊ बिेबलोनका
राजाको हातमा िदइनछे । उसले राजिसत आमनसेामने कुरा गनछ, र उसका आखँाले राजाका आखँालाई हनेछन ्। 5 त्यसले
िसदिकयाहलाई बिेबलोनमा लानछे, र मलैे त्यसिसत वहार नगरेसम्म ऊ त्यहीँ रहनछे, यो यो परम भकुो घोषणा हो ।
तैंले कल्दीहरूको िवरु मा लडाइँ गरे तापिन त ँ सफल हुनछैेनस'् ।” 6 यिमर्याले भन,े “परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ
आयो, 7 तरेो काका शल्लमूको छोरो हनमले तकँहाँ आउँदछै, र उसले यसो भन् नछे, ‘अनातोतमा भएको मरेो खते िकन् नहुोस,्
िकनिक त्यो िकन् ने हक तपाईंकै हो ।' 8 परम भलुे घोषणा गन ुर्भएझैं मरेो काको छोरा हनमले गारदको चोकमा मकहाँ आयो,
र उसले मलाई भन् यो, 'बने्यामीनको इलाकामा पन अनातोतमा भएको मरेो खते िकन् नहुोस,् िकनिक यसको उ रािधकारको
तपाईं नै हो, र त् यो िकन् ने हक पिन तपाईंकै हो । आफ्नो लािग त् यो िकन् नहुोस ् ।' तब यो परम भकैु वचन रहछे भनी मलैे
थाहा पाएँ । 9 त्यसलैे मरेो काकाको छोरो हनमलेबाट अनातोतमा भएको खते मलैे िकनें, र त्यसलाई चाँदीको स सकेेलको
दाम जोखरे िदएँ । 10 तब मलैे तमसकुमा सही गरी छाप लगाएँ, र मलैे यसको लािग साक्षीहरू राखे ँ । मलैे तराजमुा चाँदी
जोखरे िदएँ । 11 आज्ञा र िवधानहरूको अनसुरण गरेर मलैे छाप लगाइएको र नलागाइएको तमसकु लएँ । 12 मरेो काकाको
छोरो हनमले, तमसकुका साक्षीहरू र गारदको चोकमा बसकेा सबै यहूदीका सामनु् ने छाप लगाइएको तमसकु मलैे ने रयाहका
छोरा, मसयेाहका नाित बारूकलाई िदएँ । 13 ितनीहरूकै साम ु मलै े बारूकलाई आज्ञा िदएँ । मलैे यसो भनें, 14 “सवर्श मान ्
परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः छाप लगाइएको र नलगाइएको तमसकुका यी दवुै ितका यी कागजप समात ्
र ियनलाई एउटा माटोको भाँडोमा हाल ्, यसरी लामो समयसम्म ती रहनछेन ्। 15 िकनिक सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यस दशेमा घरहरू, जिमनहरू र दाखबारीहरू फे र िकिननछेन ्।” 16 ने रयाहका छोरा बारूकलाई
खते िकनकेो तमसकु िदएपिछ मलैे परम भलुाई ाथर्ना चढाएँ र यसो भन,े 17 “हे परम भु परमशे् वर! हने ुर्होस,् आफ्नो
महाश र पसा रएको पाखरुा ारा तपाईंले नै स्वगर् र पथृ्वी सजृनभुयो । तपाईंले भन् नहुुने कुनै पिन कुरो गनर् तपाईंलाई कि
पिन क ठन हुदँनै । 18 हजारौंलाई तपाईंले करारको िवश् वस्तता दखेाउनहुुन्छ, र मािनसहरूका दोष ितनीहरूपिछ ितनीहरूका
छोराछोरीमािथ खन्याउनहुुन्छ । तपाईं महान ् र श शाली परमशे् वर हुनहुुन् छ । सवर्श मान ् परम भु तपाईंको नाउँ हो ।
19 तपाईं ब ु मा महान ् र काममा श शाली हुनहुुन्छ, िकनिक हरेक मािनसलाई त्यसका चाल र कामहरूको आधारमा
उसलाई इनाम िदन, मािनसहरूका सबै चाल हनेर् तपाईंको द ृ ष् ट खलुा हुन् छन ् । 20 िम दशेमा तपाईंले िचन्ह र आश् चयर्हरू
गन ुर्भयो । आजको िदनसम्म यहाँ इ ाएलमा र सबै मानव-जाितका िबचमा तपाईंले आफ्नो नाउँ िस तलु्याउनभुएको छ
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। 21 िकनिक तपाईंले िचन्ह, आश् चयर्, श शाली हात, पसा रएको पाखरुा र भीषण ासले आफ्ना मािनस इ ाएललाई
िम दशेबाट िनकालरे ल्याउनभुयो । 22 त्यसपिछ तपाईंले ितनीहरूलाई दधू र मह बग् ने दशे िदनभुयो, जनु िदनलाई तपाईंलै
ितनीहरूका पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको िथयो । 23 त्यसलैे ितनीहरू यसिभ पसे र यसको अिधकार गरे । तर ितनीहरूको
तपाईंको कुरा माननेन ्वा तपाईंको वस्थाअनसुार िजएनन ्। तपाईंले ितनीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका कुनै पिन कुरा ितनीहरूले
माननेन,् त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूमािथ यी सबै िवपि ल्याउनभुयो । 24 हने ुर्होस,् यो सहर कब्जा गनर्लाई घरे-मचान सहरसम्मै
आइपगुकेो छ । तरवार, अिनकाल, िवपि को कारणले यो सहरको िवरु मा लडाइँ गन कल्दीहरूको हातमा यसलाई िदइएको
छ । िकनिक जे हुनछे भनी तपाईंले भन् नभुयो, त्यो हुदँछै, र तपाईंले त् यो हदे हुनहुुन् छ । 25 तब तपाईं आफैले मलाई भन् नभुयो,
“यो सहर कल्दीहरूको हातमा िददं ै गरेको भए तापिन चाँदीको दाम ितरेर तरेो िन म् त एउटा खते िकन र त् यसको िनित साक्षीहरू
राख ।” 26 त् यसपिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 27 “हरे,् म परम भु सबै मानव-जाितका परमशे् वर
हु ँ । के कुनै कुरा मलैे गन नसक् ने क ठन छ र ? 28 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ हरे,् यो सहरलाई कल्दीहरू र
बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको हातमा मलैे िदनै लागकेो छु । उसले यो कब्जा गनछ । 29 यस सहरको िवरु मा लडाइँ
ग ररहकेा कल्दीहरू आउनछेन,् र यस सहरलाई र मलाई रस उठाउनलाई मािनसहरूले छानाहरूमा बाल दवेताको पजुा गरेको
र अरू दवेताहरूलाई अघर्ब लहरू चढाएका घरहरूलाई समते आगो लगाउनछेन ्। 30 िकनिक इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले
आफ् ना यवुावस्थादे ख नै मरेा आखँाकै साम ु िनश् चय नै दषु् ट काम गद आएका मािनस भएका छन ्। इ ाएलका मािनसहरूले
िनश् चय नै आफ् ना हातका अभ्यासहरूले मलाई चोट परु् याएका छन,् यो यो परम भकुो घोषणा हो । 31 परम भु घोषणा
गन ुर्हुन्छ, ‘ितनीहरूले यस सहरलाई बनाएको िदनदे ख यसले मरेो रस र ोधको पाएको छ । आजको िदनसम् म पिन यस् तै
भएको छ । त्यसलैे म यसलाई मरेो महुारबाट हटाउनछुे । 32 इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूका, ितनीहरू, ितनीहरूका राजाहरू,
राजकुमारहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू अिन यहूदाको हरेक मािनस र यरूशलमेको हरेक बािसन्दाले मलाई रस उठाउनलाई
गरेका सारा दषु् ट कुराहरू कारणले म त् यो गनछु । 33 मलैे ितनीहरूलाई उत्सकुतापवूर्क िसकाए तापिन ितनीहरूले आफ्ना महुार
मितर फकार्उनकुो साटो िप ठउँ फकार्एका छन ्। मलैे ितनीहरूलाई िसकाउने कोिसस गरें, तर सधुारलाई स्वीकार गनर् तीमध् ये
एक जनाले पिन ध्यान िदएन । 34 मरेो नाउँ ारा कहलाइने म न् दरलाई दिुषत पानर् ितनीहरूले त्यसमा आफ् ना िघनलाग्दा मिूतर्हरू
खडा गरे । 35 मोलोखको लािग आगोमा आफ्ना छोराछोरीलाई ब ल गनर् ितनीहरूले बने-िहन् नोमको बेसँीमा बाल दवेताको
लािग अग्ला वदेीहरू बनाए । त् यसो गनर् मलै े ितनीहरूलाई कदािप आज्ञा िदइन ँ । ितनीहरूले यस् ता िघनलाग्दो कुरा गन ुर्पछर् र
यहूदालाई पाप गनर् लगाउनपुछर् भनरे मरेो मनमा कदािप आएन ।’ 36 त्यसकारण अब, 'तरवार, अिनकाल, र िवपि ारा यो
बिेबलोनका राजाको हातमा िदइएको छ,' भनरे ितमीहरूले भन् दै गरेको यस सहरको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छ । 37 हरे,् मरेो रस, ोध, गजर्न र ठुलो रसले मलैे ितनीहरूलाई धपाएको हरेको दशेबाट मलैे ितनीहरूलाई
जम्मा गन लागकेो छु । ितनीहरूलाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउन र ितनीहरूलाई सरुिक्षतसाथ बस् नलाई मलैे ितनीहरूलाई
सक्षम पान लागकेो छु । 38 त्यसपिछ ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 39 म ितनीहरूलाई
हरेक िदन मरेो आदर गनर् एकै िकिसमको हृदय र एउटा मा मागर् िदनछुे, यसरी ितनीहरू र ितनीहरूपिछ आउने ितनीहरूका
सन्तानहरूका लािग भलो होस ् । 40 तब म ितनीहरूिसत एउटा अनन्त रहने करार बाँध् नछुे, जसअनसुार ितनीहरूको भलो
गनर्दे ख म तकर् नछैेन ँ । ितनीहरू किहल्यै मबाट तकर नजाऊन ् भनरे म ितनीहरूका हृदयमा मरेो िन म्त आदर हाल् नछुे ।
41 तब ितनीहरूको भलो गनर्मा म आन न्दत हुनछुे । मरेा सारा हृदय र मरेा सारा जीवनले म िवश् वासका साथ ितनीहरूलाई
यस दशेमा स्थािपत गनछु । 42 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'जसरी मलैे यी मािनसहरूमािथ यी सबै डरलाग्दा िवपि
ल्याएको छु, त्यसरी नै मलै े ितनीहरूका िन म् त गछुर् भनकेा सबै असल कुराहरू म ितनीहरूका िन म् त गनछु । 43 तब यस
दशेमा जिमनहरू िकिननछेन,् जसको िवषयमा ितमीहरू भन्दछैौ, 'यो उजाड पा रएको दशे हो, जसमा न त मािनस छ, न पशु
छ । यसलाई कल्दीहरूको हातमा िदइएको छ ।' 44 ितनीहरूले चाँदीले जिमन िकन् नछेन,् र म ु ो लखेरे छाप लगाउनछेन ्
। ितनीहरूले बने्यामीनको इलाकामा, सारा यरूशलमेको चारैितर, र यहूदाका सहरहरू, पहाडी दशेहरूका सहरहरू र तराई र
नगेवेका सहरहरूमा साक्षीहरू भलेा गनछन ्। िकनिक म ितनीहरूको सिुदन फकार्उनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो ।”

33
1 तब यिमर्या गारदको चोकमा थिुनएकै अवस्थामा परम भकुो वचन दो ो पटक ितनीकहाँ यसो भनरे आयो, 2“बनाउनहुुने

परम भु यसो भन् नहुुन्छ— सदुढृ गनार्का लािग परम भलुे रचना गन ुर्हुन्छ, परम भु उहाँको नाउँ हो । 3 'मलाई पकुार,् र म
तलँाई जवाफ िदनछुे । म तलँाई महान ् कुराहरू, तैंले नबझु्ने रहस्यहरू दखेाउनछुे ।' 4 िकनिक घरेा-मचान र तरवारको
कारणले भत्काइएका यस सहरमा भएका घरहरू र यहूदाका राजाहरूका महलहरूको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 5 'मरेो ोध र मरेो रसमा लडाइँ गनर् र मलैे मान मािनसहरूका लाशहरूले म ती घरहरू भ रिदन कल्दीहरू
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आउँदछैन,् जित बलेा ितनीहरूका सबै दषु् टताको कारणले म यस सहरबाट आफ् नो अनहुार लकुाउनछुे । 6 तर हरे,् मलैे िनको
पानर् र हरेिवचार गन लागकेो छु, िकनिक म ितनीहरूलाई िनको पानछु, र ितनीहरूकहाँ चरुता, शा न्त र िवश् वासयोग्यता
ल्याउनछुे । 7 यहूदा र इ ाएलको सिुदन म फकार्उनछुे । सरुुमा जस्तै म ितनीहरूलाई िनमार्ण गनछु । 8 तब ितनीहरूले मरेो
िवरु मा गरेका सबै अधमर्बाट म ितनीहरूलाई श ु पानछु । ितनीहरूले मरेो िवरु मा गरेका सबै अधमर् र ितनीहरूले मरेो िवरु मा
चालकेा सबै िव ोहलाई म क्षमा िदनछुे । 9 िकनिक यो सहर मरेो लािग आनन्दको वस्त ु अिन पथृ्वीका सबै जाितका लािग
शसंाको गीत र सम्मान हुनछे । मलैे यसको लािग गन सबै असल कुराहरू ितनीहरूले सनु् ने छन ्। त्यसपिछ मलैे यस सहरलाई

िदने सबै असल कुरा र शा न्तको कारणले ितनीहरू डराउनछेन,् र थरथर काँम् नछेन ्।' 10 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले
यसो भिनरहकेो यस ठाउँको िवषयमा, “मािनस वा पश ु नभएको यो उजाड-स्थान हो,” यहूदाका सहरहरू र न त मािनस
नत पशु भएर भएर उजाड भएका यरूशलमेका सडकहरूमा, त् यहाँ फे र पिन आवाज सिुननछे, 11 आनन्द र हषर्को सोर,
दलुहा र दलुहीको सोर अिन परम भकुो म न्दरमा यसो भन्दै धन्यवादको ब ल ल्याउनहेरूको सोर सिुननछे, 'सवर्श मान ्
परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनिक परम भु असल हुनहुुन्छ, र उहाँको अचकु मे सदासवर्दै रिहरहन्छ ।' िकनिक यस
दशेको सिुदन पिहलकेो जस्तै बनाएर पनुस्थार्िपत गनछु,’ परम भु भन् नहुुन्छ । 12 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'अिहले न त मािनस न त पशु भएको यस उजाड-स्थानमा— यसका सबै सहरमा फे र खकर् हरू हुनछेन,् जहाँ गोठालाहरूले
आफ्ना बगालहरू चराउनछेन ्। 13 पहाडी दशेका सहरहरू, तराई र नगेवे, बने्यामीनको इलाका र सारा यरूशलमेको चारैितर, र
यहूदाका सहरहरूमा बगालहरू ितनीहरूको गोठाला गनहरूका हातले गनी-गनीकन चराउनछेन,्’ परम भु भन् नहुुन्छ । 14 ‘हरे,्
यो परम भकुो घोषणा हो, यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा मलैे इ ाएलको घराना र यहूदाको घरानालाई ितज्ञा गरेको
कुरा परुा गनछु । 15 ती िदनमा र त्यस बलेा म दाऊदको िन म्त एउटा धािमर्क हाँगा लकाल् नछुे, र ितनले दशेमा न्याय र
धािमर्कता कायम गनछन ्। 16 ती िदनमा यहूदा बचाइनछे, र यरूशलमे सरुक्षामा िजउनछे, िकनिक त् यसको नाउँ यो हुनछे,
'परम भु हा ा धािमर्कता हुनहुुन्छ ।' 17 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'इ ाएलको घरानाको िसहंासनमािथ बस् न दाऊदको
वशंबाट कुनै मािनसको अभाव कदािप हुनछैेन, 18 न त मरेो साम ु हर समय होमब ल, अघर्ब ल र अन् नब लहरू चढाउन लवेी
कुलका पजुारीहरूमा कुनै मािनसको कमी हुनछे ।'” 19 परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 20 “परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले िदन र रातिसत बाँिधएको मरेो करारलाई भङ्ग गनर् सक्यौ, र तोिकएको समयमा फे र िदन र रात भएनन ्
भन,े 21 तब ितमीहरूले मरेा दास दाऊदिसत बाँिधएको मरेो करारलाई भङ्ग गनर् सक् नछेौ, जसको कारणले उसको िसहंासनमा
बस् न उसको कुनै छोरो हुनछैेन, र लवेी कुलका पजुारीहरू अथार्त ्मरेा दासहरूिसत बाँिधएको मरेो करार पिन भङ्ग हुनछे ।
22 जसरी आकाशका ताराहरू गन् न सिकंदनै, र समु िकनारमा बालवुा जो खन सिकंदनै, त्यसरी नै मरेा दास दाऊद र मरेो
साम ु सवेा गन लवेीहरूका सन्तानहरूको सङ्ख्या म बढाउनछुे' ।” 23 परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 24“के
यी मािनसले भनकेा कुरामा तैंले ध्यान िदएको छैनस ्? ितनीहरूले भनकेा छन,् 'परम भलुे चनु् नभुएका दईुवटा प रवारलाई
उहाँले अिहले त्याग् नभुएको छ ।' यसरी ितनीहरूले मरेो मािनसलाई ितरस्कार गछर्न ्। ितनीहरूका दषृ् टमा उनीहरू अब फे र
कुनै एउटा जाितको रूपमा हरेनन ्भन्दछैन ्। 25 म, परम भु यसो भन् छु, 'मलैे िदन र रातको करार स्थािपत नगरेको भए, र मलैे
स्वगर् र पथृ्वीका िनयमहरू िनधो नगरेको भए, 26 मलैे याकूब र मरेा दास दाऊदका सन्तानलाई इन्कार गनिथएँ, र ितनीहरूबाट
अ ाहाम, इसहाक र याकूबका सन्तानमािथ राज् य गनर् एक जना लाई ल्याउनिेथइन ँ । िकनिक म ितनीहरूको सिुदन
पनुस्थार्िपत गनछु, र ितनीहरूमािथ कृपा दखेाउनछुे' ।”

34
1 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर र ितनका सबै सनेा, ितनको अधीनका पथृ्वीमा भएका सबै राज्य र ितनमा भएका सबै

मािनसले यरूशलमे र यसका सबै सहरको िवरु मा य ु सरुु गदार् यिमर्याकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे आयोः 2 “परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः जा र यहूदाका राजा िसदिकयाहसगँ बोल र यसो भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे
यो सहरलाई बिेबलोनका राजाको हातमा िदनै लागकेो छु । उसले यसलाई जलाउनछे । 3 त ँ उसको हातबाट उम्कनछैेनस,्
िकनिक त ँ िनश् चय नै समाितनछेस ् र उसको हातमा िदइनछे । तरेा आखँाले बिेबलोनका राजाको आखँालाई हनेछन ् । त ँ
बिेबलोनमा जाँदा उसले तिँसत िसधै कुरा गनछ ।' 4 ए यहूदाका राजा िसदिकयाह, परम भकुो यो वचन सनु ्। तरेो िवषयमा
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त ँ तरवारले मा रनछैेनस ्। 5 त ँ शा न्तमा मनछस ्। तरेा पखुार्हरू अथार्त ्तभँन्दा अिगका राजाहरूको
मतृ्य ु ससं्कारमा भएजस्तै ितनीहरूले तरेो लाश जलाउनछेन ् । ितनीहरूले भन् नछेन,् 'हाय मा लक!' ितनीहरूले तरेो िन म्त
िवलाप गनछन ् । मलै यो कुरा भनकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 6 तब यिमर्या अगमव ाले यरूशलमेमा यी सबै
वचन यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई घोषणा गरे । 7 बिेबलोनका राजाका सनेाले यरूशलमे र यहूदाका बाँकी रहकेा सबै सहरः
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लाकीश र आजकेाको िवरु मा य ु गरे । यहूदाका यी सहर िकल्लाबन्दी ग रएका सहरको रूपमा बाँकी रहकेा िथए । 8 राजा
िसदिकयाहले यरूशलमेका सबै मािनसिसत ितनीहरूको छुटकाराको घोषणा गन करार बाँधपेिछ यिमर्याकहाँ परम भकुो यो
वचन आयो, 9 हरेक मािनसले आ-आफ्ना िह ूकमारा-कमारीलाई फुक् का गन ुर्पछर् । कसलैे पिन आफ्नो यहूदी दाजभुाइलाई
कमारा राख् नहुुदँनैथ्यो । 10 त्यसलैे सबै अगवुा र मािनसहरू यस करारमा सलंग् न भए, जसमा ितनीहरू हरेकले आ-आफ्ना
कमारा-कमारी फुक् का गन ुर्पथ्य , जसले गदार् ितनीहरू फे र कमारा हुनछैेनन ्। ितनीहरूले पालन गरे र ितनीहरूलाई फुक् का
गरे । 11 तर यसपिछ ितनीहरूले आफ्नो मन बद्ले । ितनीहरूले फुक् का ग रिदएका कमारा-कमारीहरूलाई फकार्एर ल्याए, र
ितनीहरूलाई फे र कमारा-कमारी हुन जबरदस्ती गरे । 12 त्यसलैे परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13“परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशे अथार्त द्ासत्वको दशेबाट िनकालरे ल्याएको िदनमा
म आफैले ितनीहरूिसत एउटा करार बाँधें । त् यसित बलेा मलैे भनकेो िथएँ, 14 ' त्यके सात वषर्को अन्त्यमा हरेक मािनसले
आफ्नो िह ू दाजभुाइलाई म ु ग रिदन,ू जसले आफैलाई तकँहाँ बचेकेो छ र छ वषर्सम्म तरेो सवेा गरेको छ । त्यसलाई
स्वतन् गराएर पठाउन ू ।' तर ितमीहरूका पखुार्हरूले मरेो कुरा सनुनेन ्वा मरेा कुरा सनु् नमा आफ् ना ध्यान लगानन ् । 15 तर
ितमीहरू आफैले चािहं पश् चा ाप गरेका र मरेो द ृ ष् टमा जे ठक छ, सो गनर् थालकेा छौ । ितमीहरू हरेकले आफ्नो िछमकेीलाई
स्वतन् ताको घोषणा गर् यौ, र मरेो नाउँ ारा कहलाइने म न्दरमा ितमीहरूले मरेो साम ु करार बाँध्यौ । 16 तर ितमीहरू तकर
गयौ र मरेो नाउलँाई दिुषत पार् यौ । ितमीहरूले हरेक मािनसलाई आ-आफ्ना कमारा-कमारी ितनीहरूका आफ् ना इच् छाले जहाँ
गएका िथए त् यहाँबाट ितनीहरूलाई ितमीहरूले िफतार् ल्याउन लगायौ । ितमीहरूले फे र ितनीहरूलाई जबरदस्ती आफ् ना कमारा
तलु्यायौ ।' 17 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू आफूले पिन मरेो कुरा सनुकेा छैनौ । ितमीहरू हरेकले आफ्ना
दाजभुाइ र इ ाएली बन् धलुाई स्वतन् ताको घोषणा गन ुर्पथ्य । त्यसलैे हरे,् अब मलैे ितमीहरूका िन म्त स्वतन् ताको घोषणा
गन लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो । ितमीहरूलाई तरवार, िवपि र अिनकालबाट मन स्वतन् ताको घोषणा गदछु,
िकनिक म ितमीहरूलाई पथृ्वीका हरेक राज्यको द ृ ष् टमा िघनलाग्दो पा बनाउनछुे । 18 त्यसपिछ मरेो करार भङ्ग गरेका
मािनसहरू, मरेो साम ु गरेका करारका वचन परुा नगन ती मािनसहरूसगँ म त्यही साँढिेसत गरेजस्तै वहार गनछु, जसलाई
ितनीहरूले दईु फ्याक पारे र त्यसको िबचबाट िहडं,े 19 र यहूदा र यरूशलमेका अगवुाहरू, नपुसंकहरू र पजुारीहरू अिन दशेका
सबै मािनस त्यही दईु फ्याक ग रएको साँढकेो िबचबाट िहडंे । 20 म ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान
लन खोज्नहेरूका हातमा िदनछुे । ितनीहरूका लाश आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूका लािग आहारा हुनछेन ्। 21 म

यहूदाका राजा िसदिकयाह र त्यसका अगवुाहरूलाई ितनीहरूका श हुरूका हातमा, र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूका
हातमा र ितमीहरूका िवरु मा खडा भएका बिेबलोनका राजाका सनेाको हातमा िदनछुे । 22 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे म्लै े
एउटा आज्ञा िदनै लागकेो छु, र यस सहरको िवरु मा य ु गनर् र यसलाई कब् जा गनर् र यसलाई जलाउनलाई म ितनीहरूलाई यहाँ
फकार्एर ल्याउन लागकेो छु । िकनिक म यहूदाका सहरहरूलाई भग् नावशषेको ठाउँ बनाउनछुे, जसमा बािसन् दाहरू हुनछैेनन ्
।”
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1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको शासनकालमा यिमर्याकहाँ यसो भनरे परम भकुो वचन आयो,

2 “रेकाबीका प रवारहरूकहाँ जा र ितनीहरूिसत बात गर ्। त्यसपिछ ितनीहरूलाई मरेो म न्दरमा लएर आइज, त् यहाँको
एउटा कोठामा राख, र ितनहरूलाई दाखम िपउन दे ।” 3 त्यसलैे मलै े यिमर्याका छोरा, हबिसन्याहका नाित याजन्याह
र ितनका भाइहरू, ितनका सबै छोरा र रेकाबीहरूका सबै प रवारलाई ल् याएँ । 4 मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो म न्दरमा
परमशे् वरका मािनस ियग्दल्याहका छोरा हानानका छोराहरूको कोठामा लगे ँ । यी कोठाहरू अगवुाहरूको कोठाको छेउमा
िथए, जनु शल्लमूका छोरा मासयेाह ारपालको कोठाको मा स्तर िथयो । 5 तब मलैे रेकाबीहरूका साम ु दाखम ले भ रएका
कचौरा र िगलासहरू रा खिदएँ, र ितनीहरूलाई भनें, “अ लकित दाखम िपओ ।” 6 तर ितनीहरूले भन,े “हामी दाखम
िपउनछैेनौं, िकनिक रेकाबका छोरा हा ा पखुार् योनादाबले हामीलाई आज्ञा िदए, 'ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानले किहल्यै पिन
दाखम निपउन ू ।’ 7 साथ,ै कुनै घरहरू नबनाओ, बीउ नरोप वा दाखबारी नलगाओ । यो ितमीहरूका लािग होइन । िकनिक
आफ् नो जीवनभर ितमीहरू पालमा बस् नपुछर्, तािक ितमीहरू िवदशेीहरूको रूपमा बिसरहकेा दशेमा धरैे िदन बाँच् न सक् नछेौ
।' 8 हामी, हा ा पत् नीहरू, हा ा छोराछोरीहरूले आफ्नो जीवनभ र किहल्यै दाखम िपउनहुुदँनै भन् ने हा ा पखुार् रेकाबका
छोरा योनादाबले हामीलाई िदएका सबै आज्ञा हामीले मानकेा छौं । 9 बस् नको लािग हामी किहल्यै घरहरू बनाउनछैेनौं, र हा ो
सम्पि को रूपमा दाखबारी, जग्गाजिमन वा बीउ हुनछैेन । 10 हामी पालमा बसकेा छौं, र हा ा पखुार् योनादाबले हामीलाई
िदएका सबै आज्ञा हामीले पालन गरेका छौं । 11 तर जब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले यस दशेलाई आ मण गरे, तब
हामीले भन्यौँ, 'आओ, कल्दी र अरामी सनेाबाट उम्कन हामी यरूशलमे जाऔं ।' त्यसलैे हामी यरूशलमेमा बिसरहकेा छौं
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।” 12 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13 “सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
जा र यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेका बािसन्दालाई यसो भन,् 'के ितमीहरू सधुारलाई स्वीकार गदनौ र मरेा वचन सनु्दनैौ
? यो परम भकुो घोषणा हो । 14 दाखदम निपउन ू भनरे रेकाबका छोरा योनादाबले आफ्ना छोराहरूलाई आज्ञाको रूपमा
िदएको वचनलाई आजको िदनसम्म पालन ग रएको छ । ितनीहरूले आफ्ना पखुार्हरूको आज्ञा मानकेा छन ्। तर मरेो िवषयमा
म आफैं ले ितमीहरूका लािग िनरन्तर घोषणा ग ररहकेो छु तर ितमीहरू मरेा कुरा सनु्दनैौ । 15 मलैे ितमीहरूकहाँ मरेा सबै दास,
अगमव ाहरू पठाएँ । यसो भन् न मलैे ितनीहरूलाई िनरन् तर पठाएँ, 'हरेक मािनस आफ्नो दषु् ट चालबाट फक स ् र त्यसले
असल कामहरू गरोस ्। कोही पिन अरू दवेताहरूको पिछ लाग् ने र ितनीहरूको पजुा गन काम नगरोस ्। बरु, मलैे ितमीहरू र
ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेमा फकर आओ ।' तापिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनु् दनैौ वा ध्यानै िददंनैौ । 16 रेकाबका छोरा
योनादाबका सन्तानहरूले आफ् ना पखुार्ले ितनीहरूलाई िदएका आज्ञा मानकेा छन,् तर यी मािनसले मरेो कुरा सनु् न इन्कार गछर्न ्
।'” 17 त्यसलैे परम भु सवर्श मान ्परमशे् वर, इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, यहूदा र यरूशलमेमा बसोबास गन
हरेकमािथ मलैे ितनीहरूको िवरु मा घोषणा गरेका िवप ीहरू ल्याउदँछुै, िकनिक मलैे ितनीहरूलाई बोलें, तर ितनीहरूले सनुनेन ्
। मलैे ितनीहरूलाई बोलाएँ, तर ितनीहरूले जवाफै िदएनन ्।'” 18 यिमर्याले रेकाबीहरूको प रवारलाई भन,े “सवर्श मान ्
परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले आफ्ना पखुार् योनादाबका आज्ञाहरू सनुकेा छौ र ती सबै पालन
गरेका छौ— उसले ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा ितमीहरूले पालन गरेका छौ— 19 त्यसलैे सवर्श मान ् परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'रेकाबका छोरा योनादाबको वशंमा मरेो सवेा गनर् सधैं कोही न कोही हुनछे' ।”
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1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर्मा परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ आयो, अिन उहाँले

भन् नभुयो, 2 “आफ्नो िन म्त एउटा म ु ा लएर आइज र इ ाएल, यहूदा र हरेक जाितको िवषयमा मलैे तलँाई भनकेा सबै
वचन त्यसमा लखे ्। योिशयाहको समयदे ख आजको िदनसम्म मलैे तलँाई बताएको सबै कुरा लखे ्। 3 सायद मलैे यहूदाका
मािनसहरूमािथ ल्याउन चाहकेा सबै िवपि बारे ितनीहरूले सनु् नछेन ् । सायद हरेक व् य क् त आफ्नो दषु् ट मागर्बाट फकर् नछे,
यसरी मलैे ितनीहरूको अधमर् र ितनीहरूको पाप क्षमा िदन सकँू ।” 4 तब यिमर्याले ने रयाहका छोरा बारूकलाई बोलाए, र
परम भलुे यिमर्यासगँ बोल् नभएको सबै वचनको आवाज ितनको मखुबाट सनुरे बारूकले एउटा म ु ोमा लखेे । 5 त् यसपिछ
यिमर्याले बारूकलाई एउटा आज्ञा िदए । ितनले भन,े “म थनुामा छु, र परम भकुो म न्दरमा जान स क्दन ँ । 6 त्यसलैे ितमी
जानपुछर् र मरेो आवाज सनुरे ितमीले म ु ोमा लखेकेा कुरा पढ्नपुछर् । उपवासको िदनमा परम भकुो म न्दरमा मािनसहरू सनु् ने
गरी र यहूदाका सहरहरूबाट आएका सबलैे सनु् ने गरी ितमीले परम भकुो वचन पढ्नपुछर् । यी वचन ितनीहरूका लािग घोषणा गर
। 7सायद कृपाको लािग ितनीहरूको िबन्ती परम भकुो साम ु आउनछे । परम भलुे यस जाितको िवरु मा घोषणा गन ुर्भएको रस
र ोध ग म् भर भएको हुनाले सायद हरेक आफ्नो दषु् ट मागर्बाट फकर् नछे ।” 8 त्यसलैे यिमर्या अगमव ाले ने रयाहका
छोरा बारूकलाई िदएका आज्ञाका हरेक कुरा ितनले गरे । ितनले परम भकुो म न्दरमा परम भकुा वचन चक सोरमा पढे ।
9यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको पाँचौं वषर्को नवौँ मिहनामा यरूशलमेका सबै मािनस र यहूदाका सहरहरूबाट
यरूशलमे आएका सबै मािनसले परम भकुो साम ु उपवासको घोषणा गरे । 10 मािथल्लो चोकमा, परम भकुो म न्दरको नयाँ
मलू ढोकाको छेउमा भएको सिचव शापानका छोरा गमयार्हको कोठाबाट बारूकले परम भकुो म न्दरमा यिमर्याका वचनहरू
चक सोरमा पढे । सबै मािनसले सनु् ने गरी ितनले यसो गरे । 11 गमयार्हका छोरा, शापानका नाित मीकायाले म ु ोमा ले खएका
परम भकुा सबै वचन सनुे । 12 ितनी राजमहलमा भएको सिचवको कोठामा गए । हरे, त्यहाँ सबै अिधकारी अथार्त ्सिचव
एलीशामा, शमायाहका छोरा दलायाह, अक्बोरका छोरा एल्नातान, शापानका छोरा गमयार्ह र हनन्याहका छोरा िसदिकयाह र
अन् य सबै अिधकारी बिसरहकेा िथए । 13 तब सबै मािनसले सनु् ने गरी बारूकले चक सोरमा पढकेा सबै वचन जनु मीकायाले
सनुकेा िथए, ितनले ितनीहरूलाई ती बताइिदए । 14 त्यसलैे सबै अिधकारीले नतन्याहका छोरा, शलेमे्याहका नाित, कूशीका
पनाित यहूदीलाई बारूककहाँ पठाए । यहूदीले बारूकलाई भन,े “सबै मािनसले सनु् ने गरी ितमीले पढकेो म ु ो आफ्नो हातमा
लऊे र आऊ ।” त्यसलैे ने रयाहका छोरा बारूकले आफ्नो हातमा म ु ा लए र अिधकारीहरूकहाँ गए । 15 तब ितनीहरूले
ितनलाई भन,े “बस र यो हामीले सनु् ने गरी पढ ।” त्यसलैे बारूकले म ु ो पढे । 16जब ितनीहरूले यी सबै वचन सनु,े तब डरले
हरेक मािनसले एक-अकार्लाई हनेर् लाग,े बारूकलाई भन,े “िनश् चय नै हामीले यी सबै वचन राजालाई बताउनपैछर् ।” 17 तब
ितनीहरूले बारूकलाई सोध,े “हामीलाई बताऊ, ितमीले यिमर्याको आवाज सनुरे यी सबै वचन कसरी लखे्यौ ?” 18 बारूकले
ितनीहरूलाई भन,े “ितनले यी सबै वचन मलाई बोले र मलैे ितनलाई यस मु ोमा मसीले लखेें ।” 19 तब अिधकारीहरूले
बारूकलाई भन,े “जाऊ ितमी र यिमर्या पिन गएर लकु । ितमीहरू कहाँ छौ भनरे कसलैे पिन थाहा नपाओस ्।” 20 त्यसलैे
ितनीहरूले त्यस मु ोलाई सिचव एलीशामाको कोठामा रा खिदए, र ितनीहरू चोकमा राजाकहाँ गए, अिन राजाले सनु् ने गरी
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हरेक कुरा ितनीहरूले बताए । 21 तब राजाले यहूदीलाई त्यो म ु ो लन पठाए । यहूदीले सिचव एलीशामाको कोठाबाट त् यो
म ु ो लए । तब ितनले राजा र ितनको छेउमा उिभरहकेा सबै अिधकारीले सनु् ने गरी त् यो पढे । 22 नवौँ मिहनमा राजा िहउँदमा
बस् ने महलमा बिसरहकेा िथए, र ितनको साम ु मकलमा आगो ब लरहकेो िथयो । 23 जब यहूदीले ितन वा चार खण्ड पढरे
सकेका मा िथए, राजाले चक् कूले ती काटे र जम्मै म ु ो नष् ट नभएसम्म त् यसलाई ब लरहकेो मकलमा फाले । 24 तर यी
वचन सनु् ने न राजा न ितनका अिधकारीहरू डराए, न त ितनीहरूले आफ्ना लगुा नै च्याते । 25 एल्नातान, दलायाह र गमयार्हले
राजालाई म ु ो नजलाउन िबन्ती गरेका पिन िथए तर ितनले उनीहरूका कुरा सनुनेन ।् 26 तब राजाले एक जना आफन्त यरहमले,
अ ीएलका छोरा सरायाह र अबदीलका छोरा शलेमे्याहलाई सिचव बारूक र यिमर्या अगमव ालाई िगरफ् तार गन हुकुम गरे,
तर परम भलुे ितनीहरूलाई लकुाउनभुएको िथयो । 27 तब मु ो र त् यसमा भएको यिमर्याको आवाज सनुरे बारूकले लखेकेा
वचनहरू राजाले जलाएपिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 28 “फकर जा, आफ् नो िन म् त अक मु ा ल,
अिन यहूदाका राजा यहोयाकीमले जलाएको पिहलकेो म ु ामा ले खएका सबै वचन त् यसमा लखे ्। 29 तब यहूदाका राजालाई
तैंले यसो भन् नपुछर्, 'तैंले त्यो म ु ोलाई यसो भनरे जलाइस,् “बिेबलोनका राजा िनश् चय पिन आउनछेन ् र यस दशेलाई नष् ट
पानछन,् िकनिक उसले मािनस र पशु दवुलैाई नष् ट पानछन”् भनरे तैंले यसमा िकन लखेकेो छस ्?’ 30 त्यसकारण यहूदाका
राजा यहोयाकीमको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छः तरेो कुनै पिन सन्तान किहल्यै पिन दाऊदको िसहंासनमा बस् नछैेन ।
तरेो िवषयमाचािह,ं तरेो लाश िदउसँोको घाममा र रातीको शीतमा लिडरहने छ । 31 िकनिक ितमीहरू सबलैे गरेका अधमर्को
दण् ड म तरेा सन्तानहरू र तरेा सवेकहरूलाई िदनछुे । त,ँ यरूशलमेका सबै बािसन् दा र यहूदामा भएका हरेक मािथ मलैे
ल्याउनछुे भनी घोषणा गरेका सबै िवपि म ल्याउनछुे, तर तैंले त् यसमा ध्यानै िदइनस'् ।” 32 त्यसलैे यिमर्याले अक मु ो
लए र त् यो ने रयाहका छोरा सिचव बारूकलाई िदए । यहूदाका राजा यहोयाकीम ारा जलाइएको म ु ोमा यिमर्याको आवाज

सनुरे बारूकले लखेकेा सबै वचन त् यसमा लखेे । यसबाहके, अन्य धरैे उस्तै वचनहरू पिन त्यस मु ोमा थिपए ।
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1 यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीनको स ामा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहले राजा भएर राज् य गरे । बिेबलोनका

राजा नबकूदनसेरले िसदिकयाहलाई यहूदा दशेका राजा बनाएका िथए । 2 तर िसदिकयाह, ितनका सवेकहरू र दशेका
मािनसले यिमर्या अगमव ाको हात ारा परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको उहाँको वचनलाई सनुनेन ्। 3 त्यसलैे राजा िसदिकयाह,
शलेमे्याहका छोरा यहूकल र मासयेाहका छोरा सपन्याह पजुारीले यिमर्या अगमव ालाई एउटा सन्दशे पठाए । ितनीहरूले
यसो भन,े “हा ा िन म्त परम भु हा ा परमशे् वरसगँ ाथर्ना गर ।” 4 यस बलेा यिमर्या मािनसहरूकहाँ आउने र जाने गथ,
िकनिक ितनलाई अझै पिन थनुामा रा खएको िथएन । 5 फारोको सनेा िम दशेबाट आयो, र यरूशलमेलाई घरेाबन्दी गन
कल्दीहरूले ितनीहरूका बारेमा खबर सनुे र यरूशलमे छाडे । 6 तब परम भकुो वचन यिमर्या अगमव ाकहाँ यसो भनरे आयो,
7 “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यहूदाका राजाले मबाट सल्लाह लन तकँहाँ मािनसहरू पठाएको हुनाले
तैंले उसलाई यसो भन् नछेस,् 'हने ुर्होस,् तपाईंलाई मदत गनर् आएको फारोको सनेा आफ्नै दशे, िम दशेमा फकर जानै लागकेो
छ । 8 कल्दीहरू फकर आउनछेन ् । ितनीहरूले यस सहरको िवरु मा य ु गनछन,् यसलाई कब्जा गनछन,् र जलाउनछेन ्
।' 9 परम भु यसो भन् नहुुन्छः यसो भनरे आफैलाई धोका निदनहुोस,् 'िनश् चय पिन कल्दीहरूले हामीलाई छाडरे जाँदछैन,्'
िकनिक ितनीहरू छोड् नछैेनन ् । 10 तपाईंको िवरु मा लड्ने सम्पणूर् कल्दी सनेालाई तपाईंले िजतकेो, जसले गदार् पालहरूमा
घाइते मािनसहरू मा छािडएको भए पिन ितनीहरू उठ् नछेन ्र यस सहरलाई जलाउनछेन ्।” 11 त् यसलैे फारोको सनेा आउँदै
गदार् कल्दीको सनेाले यरूशलमे छा ो, 12 तब यिमर्या यरूशलमेबाट स्थान गरेर बने्यामीनको इलाकामा गए । त्यहाँ ितनले
आफ्ना मािनसहरूका िबचमा आफ्नो जग्गाको अशं लन चाहन्थे । 13 जसै ितनी बने्यामीनको मलू ढोकामा पगु,े त्यहाँ मखु्य
पहरेदार िथए । ितनको नाउँ िय रयाह िथयो, जो हनन्याहका नाित, शलेमे्याहका छोरा िथए । ितनले यिमर्या अगमव ालाई
समाते र भन,े “ितमी कल्दीहरूकहाँ भागरे जाँदछैौ ।” 14 तर यिमर्याले भन,े “त्यो साँचो होइन । म कल्दीहरूकहाँ भागरे
जानछैेन ।” तर िय रयाहले ितनको कुरा सनुनेन ् । ितनले यिमर्यालाई समाते र अिधकारीहरूकहाँ लगे । 15 अिधकारीहरू
यिमर्यािसत रसाए । ितनीहरूले ितनलाई कुटे र थनुामा हाले जनु सिचव जोनाथनको घर िथयो, िकनिक ितनीहरूले यसलाई
झ्यालखानामा प रणत गरेका िथए । 16 यसरी यिमर्यालाई झ्यालखानाको कालकोठरीमा हा लयो, जहाँ ितनी धरैे िदनसम्म
रहे । 17 तब राजा िसदिकयाहले कसलैाई पठाए जसले ितनलाई दरबारमा ल्याए । आफ्नो महलमा राजाले ितनलाई गपु् तमा
सोध,े “के परम भबुाट कुनै वचन आएको छ ?” यिमर्याले जवाफ िदए, “वचन छः तपाईंलाई बिेबलोनका राजाको हातमा
िदइनछे ।” 18 तब यिमर्याले िसदिकयाह राजालाई भन,े “तपाईं, तपाईंका सवेकहरू र यी मािनसहरूको िवरु मा मलैे कसरी
पाप गरें जसको कारण तपाईंले मलाई झ्यालखानामा हाल् नभुयो ? 19 तपाईंका ती अगमव ाहरू कहाँ छन ्जसले तपाईंको
िन म् त अगमवाणी बोले र यसो भन,े िक बिेबलोनका राजा तपाईं र यस दशेको िवरु मा आउनछैेनन ्? 20 तर हे मरेा मा लक
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राजा, अब सनु् नहुोस ् । मरेा िबन्ती हजरुको साम ु राख् न िदनहुोस ् । मलाई सिचव जोनाथनको घरमा नफकार्उनहुोस,् न ता म
त्यहीँ मनछु ।” 21 त्यसलैे राजा िसदिकयाहले एउटा हुकुम िदए । ितनका अिधकारीहरूले यिमर्यालाई गारदको चोकमा थनुे
। सहरमा सबै रोटी नसकुञ्जलेसम्म ितनलाई हरेक िदन एउटा रोटी िदइन्थ्यो । यसरी यिमर्या गारदको चोकमा रहे ।

38
1 म ानका छोरा शपत्याह, पशहूरका छोरा गदल्याह, शलेमे्याहका छोरा यहूकल र म ल्कयाहका छोरा पशहूरले यिमर्याले

सबै मािनसलाई घोषणा ग ररहकेा यी वचन सनुे । ितनले भन् दै िथए, 2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः यस सहरमा बस् ने कुनै पिन
व् य क् त तरवार, अिनकाल र िवपि ले मा रनछे । तर िनस् केर कल्दीहरूकहाँ जाने कुनै पिन व् य क् त बाँच्नछे । त्यसले आफ्नो
ाण बचाउनछे, र िजउनछे । 3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः यो सहर बिेबलोनका राजाको सनेाको हातमा िदइनछे, र उसले यसलाई

कब्जा गनछ ।” 4 त्यसलैे अिधकारीहरूले राजालाई भन,े “यो मान्छे मरोस,् िकनिक यसरी यो मािनसले यस सहरमा बाँकी
रहकेा यो ाहरू र सबै मािनसको हातलाई कमजोर पाद छ । त्यसले यी वचनहरू घोषणा गदछ, िकनिक मािनसहरूको सरुक्षाको
लािग उसले केही ग ररहकेो छैन, तर िवपि को घोषणा गदछ ।” 5 त्यसलैे राजा िसदिकयाहले भन,े “ितमीहरूको िवरोध गनर्
कुनै राजाले पिन नसक् ने हुनाले ऊ ितमीहरूकै हातमा छ ।” 6 तब ितनीहरूले यिमर्यालाई लग,े र राजकुमार म ल्कयाहको
इनारमा फा लिदए । यो इनार गारदको चोकमा िथयो । ितनीहरूले यिमर्यालाई डोरी ारा तल झारे । इनारमा पानी िथएन, तर
त् यसमा दलदले िहलो िथयो, र ितनी िहलोमा गािडए । 7 राजदरबारमा भएका नपुसंकमध्ये कूशी एबदे-मलेके एक जना िथए ।
ितनीहरूले यिमर्यालाई इनारमा राखे भनी ितनले सनुे । त्यस बलेा राजा बने्यामीनको मलू ढोकामा बिसरहकेा िथए । 8 त्यसलैे
एबदे-मलेके राजदरबाट गए र राजािसत बात गरे । ितनले भन,े 9“हे मरेा मा लक राजा, यी मािनसहरूले यिमर्या अगमव ासगँ
जसरी व् यवहार गरे त् यो दषु् ट काम हो । सहरमा खानलाई अब कुनै कुरा नभएको हुनाले भोकले मनर्लाई ितनीहरूले ितनलाई
इनारमा हाले ।” 10 तब राजाले कूशी एबदे-मलेकेलाई हुकुम गरे । ितनले भन,े “यहाँबाट ितस जना मािनस साथमा लएर जाऊ
र यिमर्या अगमव ा मन ुर्अिग ितनलाई इनारबाट िनकाल ।” 11 त्यसलैे एबदे-मलेकेले ती मािनसहरूलाई लए र राजदरबारको
एउटा भण्डर कोठामा गए । त्यहाँबाट ितनले थो ा र फाटेका कपडाहरू िनकाल,े र त् यसपिछ ितनले इनारमा यिमर्याको लािग
डोरीले बाँधरे ती झा रिदए । 12 कूशी एबदे-मलेकेले यिमर्यालाई भन,े “ित ा पाखरुा र डोरीहरूको मािथप यी थो ा र फाटेका
लगुाहरू लगाऊ ।” यिमर्याले त्यसै गरे । 13 त्यसपिछ ितनीहरूले यिमर्यालाई डोरीको सहायताले ताने । यसरी ितनीहरूले
ितनलाई इनारबाट बािहर िनकाले । यसरी यिमर्या गारदको चोकमा बसे । 14 तब राजा िसदिकयाहले खबर पठाए र यिमर्या
अगमव ालाई आफूकहाँ परम भकुो म न्दरको ते ो वशे ारमा ल्याए । राजाले यिमर्यालाई भन,े “म ितमीलाई केही कुरो
सोध् न चाहन्छु । मबाट जवाफ नलकुाऊ ।” 15 यिमर्याले िसदिकयाहलाई भन,े “मलैे तपाईंलाई जवाफ िदएँ भन,े के तपाईंले
मलाई साँच् चै नै मान ुर्हुन् न त ?” तर मलैे तपाईंलाई सल्लाह िदएँ भने तपाईंले सनु् नहुुनछैेन ।” 16 तर राजा िसदिकयाहले
यिमर्यािसत गपु् तमा वाचा बाँध े र भन,े “हामीलाई बनाउनहुुने जीिवत परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु, िक म ितमीलाई
मानछैन ँ वा ित ो ज्यान लन खोज्नहेरूको हातमा स ु म्पिदनछैेन ँ ।” 17 त्यसलैे यिमर्याले िसदिकयाहलाई भन,े “परम भु
सवर्श मान ्परमशे् वर, इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः त ँ वास्तवमै बिेबलोनका राजाका अिधकारीहरूकहाँ गइस ्भन,े
त ँ बाँच्नछेस,् र यो सहर जलाइनछैेन । त ँ र तरेो प रवार बाँच्नछेन ्। 18 तर त ँ बिेबलोनका राजाका अिधकारीहरूकहाँ गइनस ्
भन,े यो सहरलाई कल्दीहरूको हातमा िदइनछे । ितनीहरूले यसलाई आगो लगाउनछेन,् र त ँ ितनीहरूको हातबाट उम्कनछैेनस ्
।” 19 िसदिकयाह राजाले यिमर्यालाई भन,े “तर कल्दीहरूकहाँ भागरे गएका यहूदाका मािनसहरूदे ख म डराएको छु, िकनिक
ममािथ खराब व् यवहार गनर्लाई मलाई ितनीहरूको हातमा स ु म् पएला ।” 20 यिमर्याले भन,े “ितनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूका
हातमा स ु म्पनछैेनन ् । परम भबुाट आएको सन्दशेलाई मान् नहुोस,् जनु मलैे तपाईंलाई बताउदँछुै जसले गदार् तपाईंको भलो
हुनछे, र जसले गदार् तपाईं बाँच्नहुुनछे । 21 तर जान तपाईंले इन्कार गन ुर्भयो भने त परम भलुे मलाई दखेाउनभुएको कुरो यही
हो । 22 हने ुर्होस,् यहूदाका राजा अथार्त ्तपाईंको महलमा छािडएका सबै स् ीहरूलाई बिेबलोनका राजाका अिधकारीहरूकहाँ
लिगनछे । यी स् ीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन,् 'तपाईंका िम हरू ारा तपाईं छलमा पन ुर्भएको छ । ितनीहरूले तपाईंलाई नष् ट
पारेका छन ् । अब तपाईंका खु ा िहलोमा डुबकेा छन,् र तपाईंका िम हरू भाग् नछेन ् ।' 23 िकनिक तपाईंका सबै पत् नी र
छोराछोरी कल्दीहरूकहाँ लिगनछेन,् र तपाईं आफै पिन ितनीहरूको हातबाट उम्कनहुुनछैेन । तपाईं बिेबलोनका राजाको
हातबाट प ाउ पन ुर्हुनछे, र यो सहरलाई जलाइनछे ।” 24 तब िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “यी वचनको िवषयमा कसलैाई
नभन, जसले गदार् ितमी मा रनछैेनौ । 25 मलैे ितमीिसत कुराकानी गरेको कुरा अिधकारीहरूले सनुे र ितमीकहाँ आएर यसो
भन् छन ्भन,े 'ितमीले राजालाई के भन्यौ, सो हामीलाई बताऊ, र हामीबाट त् यो नलकुाऊ, न ितमीलाई हामी मनछौ,' 26 तब
ितमीले ितनीहरूलाई यसो भन् न,ू 'राजाले मलाई जोनाथनको घरमा मनर्लाई नपठाऊन ्भनी मलैे राजाको साम ु िवन िबन्ती
चढाएँ' ।” 27 तब सबै अिधकारी यिमर्याकहाँ आए र ितनलाई गरे, यसलैे राजाले ितनलाई िनदशन िदएअनसुार ितनले



38:28 572 यिमर्या 40:8

उनीहरूलाई जवाफ िदए । उनीहरूले यिमर्या र राजाको िबचमा भएको बातिचतलाई नसनुकेा हुनाले उनीहरूले ितनीिसत थप
कुराकानी गरेनन ्। 28 यसरी यरूशलमे कब्जा नभएसम्म यिमर्या गारदको चोकमा नै बसे ।

39
1 यहूदाका राजाको नवौँ वषर्को दसौँ मिहनामा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर यरूशलमेका िवरु मा आफ्ना सबै सनेा लएर

आए, र यसलाई घरेाबन्दी गरे । 2 िसदिकयाहको एघारौं वषर्को चौथो मिहनाको नवौँ िदनमा सहरको पखार्ल भत्काइयो । 3 तब
बिेबलोनका राजाका सबै अिधकारी अथार्त ्नबेो-ससिकम, सम्गर-नबेो र एक उच् च अिधकारी ससिचम आएर मध्य ढोकामा
बसे । नबेो-ससिकम बिेबलोनका राजाका िविशष् ट अिधकारी िथए, र अरू बाँकी सबै अिधकारीहरू िथए । 4 जब यहूदाका
राजा िसदिकयाह र सबै यो ाले ितनीहरूलाई दखे,े ितनीहरू भागे । ितनीहरू रातमा दईु पखार्लको िबचमा भएको ढोकाबाट
िछरेर राजको बगैचँाको बाटो भएर सहरबाट भागे । राजा अराबा जाने बाटोितर लागे । 5 तर कल्दीहरूका सनेाले ितनीहरूलाई
खदे,े र यरीहो निजकै यदर्न नदीको बेसँीको मदैानमा िसदिकयाहलाई भे ाए । ितनीहरूलाई ितनलाई प े र हमात दशेको रब्ला
भन् ने ठाउँमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरकहाँ ल्याए, जहाँ नबकूदनसेरले ितनलाई दण्डाज्ञा िदए । 6 रब्लामा बिेबलोनका
राजाले िसदिकयाहका आखँाकै साम ु ितनका छोराहरूलाई मारे । ितनले यहूदाका सबै कुलीनहरूलाई पिन मारे । 7 तब ितनले
िसदिकयाहका आखँा िनकाल,े र ितनलाई बिेबलोनमा लान काँसाको साङ्लाले बाँध े । 8 अिन कल्दीहरूले राजदरबार र
मािनसका घरहरू जलाए । ितनीहरूले यरूशलमेका पखार्लहरू पिन भत्काए । 9 राजाको अङ्गरक्षकका सनेापित नबजूरदानले
सहरमा बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई िनवार्सनमा लगे । कल्दीहरूकहाँ भागरे गएका र सहरमा छािडएका बाँकी मािनसहरू सबै
नै लिगए । 10 तर अङ्गरक्षकका कप् तापन नबजूरदानले केही नभएका सबभैन्दा ग रब मािनसहरूलाई यहूदा दशेमा छाडे
। त्यही िदन ितनले ितनीहरूलाई दाखाबारी र खतेहरू िदए । 11 बिेबलोनका राजा नबकूदनेसरले राजाका अङ्गरक्षकका
कप् तान नबजूरदानलाई यिमर्याको िवषयमा हुकुम िदएका िथए, 12 “ितनलाई लजेाऊ र ितनको रा ो हरेचाह गर । ितनलाई
कुनै हािन नगर । त्यसले ितमीलाई भनकेा हर कुरा गन ूर् ।” 13 त्यसलैे राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदान, उच् च
नपुसंक नबशुजबान, उच् च अिधकृत नगेर्ल-सरेसर र बिेबलोनका राजाका अरू सबै उच् च अिधकारीहरूले अरू मािनसहरूलाई
बािहर पठाए । 14 ितनीहरूका मािनसहरूले यिमर्यालाई गारदको चोकबाट लएर गए, र घरमा नै लजैान शापानका नाित,
अहीकामका छोरा गदल्याहको हातमा िजम्मा िदए । यसरी यिमर्या मािनसहरूकै िबचमा बसे । 15 यिमर्या गारदको चोकमा
िगरफ्तार भएकै बलेामा परम भकुो वचन यसो भनरे ितनीकहाँ आयो, 16“कूशी एबदे-मलेकेलाई भन,् 'सवर्श मान ्परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यस सहरको िवरु मा भलाई नभई िवपि ल्याएर मलैे मरेा वचन परुा गन लागकेो छु ।
त्यस िदन तरैे साम ु यी सबै वचन परुा हुनछेन ्। 17 तर त्यस िदन म तलँाईचािहं छुटकारा िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, र
त ँ जसदे ख डराउछँस,् म तलँाई ितनीहरूको हातमा िदनछैेन ँ । 18 िकनिक म िनश् चय नै तलँाई छुटकारा िदनछुे । त ँ तरवारले
ढा लनछैेनस ्। तैंले ममािथ भरोसा गरेको हुनाले तरेो जीवन जोिगनछे, यो परम भु घोषणा िथयो' ।”

40
1 रामामा राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदानले यिमर्यालाई म ु गरेपिछ परम भबुाट यिमर्याकहाँ यो वचन आयो

। ितनले यिमर्यालाई बिेबलोनमा िनवार्सनमा लिगने यरूशलमे र यहूदाका सबै बन्दीका िबचमा साङ्लाले बाँिधएको भे ाए ।
2अङ्गरक्षकका कप् तानले यिमर्यालाई लगे र भन,े “परम भु ित ा परमशे् वरले यस ठाउँको लािग यो िवपि को आज्ञा िदनभुयो
। 3 त्यसलैे परम भलुे नै यो िवपि ल्याउनभुयो । उहाँले भन् नभुएझैं उहाँले गन ुर्भयो, िकनिक ितमीहरूले उहाँको िवरु मा
पाप गर् यौ, र उहाँको कुरा माननेौ । त्यसकारण यो िवपि ितमीहरूमािथ आइपरेको हो । 4 तर अब हरे, ित ा हातमा भएका
साङ्लाबाट मलैे ितमीलाई आज मु गरेको छु । ित ो द ृ ष् टमा मिसतै बिेबलोन आउनु उिचत हो भने आऊ, र म ित ो हरेचाह
गनछु । तर ित ो द ृ ष् टमा मिसतै बिेबलोन आउनु उिचत होइन भन,े त् यसो नगर । ित ो साम ु भएको सबै दशेलाई हरे । ित ो
द ृ ष् टमा जहाँ जान ठक र उिचत लाग्छ, त्यहीँ जाऊ ।” 5 यिमर्याले जवाफ निदएपिछ नबजूरदानले भन,े “शापानका नाित,
अहीकामका छोरा गदल्याहकहाँ जाऊ, जसलाई बिेबलोनका राजाले यहूदाका सहरहरूको रेखदखे गन िजम्मा िदएका छन ्।
मािनसहरूका िबचमा ितनीसगँै बस वा ित ो द ृ ष् टमा जहाँ जान ु उिचत लाग्छ, त्यहीँ जाऊ ।” राजाक अङ्गरक्षकका कप् तानले
ितनलाई खाना र उपहार िदए, र त् यसपिछ ितनलाई पठाए । 6 त्यसलैे यिमर्या िमस्पामा अहीकामका छोरा गदल्याहकहाँ गए
। ितनी दशेमा छािडएका मािनसहरूकै िबचमा ितनीिसत बसे । 7 बिेबलोनका राजाले अहीकामका छोरा गदल्याहलाई दशेको
गभनर्रमा िनय ु गरेका िथए भनी गाउबँस्तीमा बाँकी रहकेा यहूदी िसपाहीहरूका केही अिधकारीहरू र ितनीहरूका मािनसहरूले
सनुे । बिेबलोनमा िनवार्िसत नभएका सबभैन्दा ग रब परुुषहरू, स् ीहरू, बालबा लकाहरूको िजम्मामा ितनलाई िनय ु ग रएको
िथयो भनरे पिन ितनीहरूले सनुे । 8 त्यसलैे ितनीहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ गए । यी मािनसहरू यी नै िथएः नतन्याहका छोरा
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इश्माएल, कारेहका दईु छोरा योहानान र जोनाथन, तन्हूमतेका छोरा सरायाह, नतोपाती एफैका छोराहरू, माकातीका छोरा
याजन्याह र यी सबकैा मािनसहरू । 9 शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहले ितनीहरू र ितनीहरूका मािनसहरूलाई
शपथ खवुाए र ितनीहरूलाई भन,े “कल्दी अिधकारीहरूको सवेा गनर्दे ख नडराओ । यही दशेमा बसे र बिेबलोनका राजाको
सवेा गर, र ितमीहरूको भलो हुनछे । 10 हामीकहाँ आउने कल्दीहरूिसत भटे गनर् म िमस्पामा बस्दछुै । त्यसलैे ितमीहरूले
दाखम , ीष्म ऋतकुा फलहरू र तलेको खतेी गर र आफ्ना भाँडाहरूमा जम्मा गर । ितमीहरूले छानकेा सहरहरूमा बस
।” 11 तब मोआबमा भएका सबै यहूदी, अम्मोनीहरू र एदोमीहरूका िबचमा भएका र हरेक दशेमा भएका यहूदीहरूले यो
कुरा सनु,े िक बिेबलोनका राजाले यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई बस् न िदएका छन,् र शापानका नाित, अहीकामका छोरा
गदल्याहलाई ितनीहरूमािथ अिधकारी िनय ु गरेका छन ्। 12 त्यसलैे सबै यहूदी आफू छरपष् ट भएको हरेक ठाउँबाट फक ।
ितनीहरू यहूदाको दशेको िमस्पामा गदल्याहकहाँ फकर आए । ितनीहरूले चरु मा ा दाखम र ीष्म ऋतकुो फल उत्पादन
गरे । 13 कारेहका छोरा योहानान र गाउबँस्तीमा भएका सनेाका अिधकृतहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ आए । 14 ितनीहरूले
ितनलाई भन,े “अम्मोनीहरूका राजा बालीसले नतन्याहका छोरा इश्माएललाई तपाईंको हत्या गनर् पठाएका छन ्भन् ने कुरो
तपाईंलाई थाहा छ ?” तर अहीकामका छोरा गदल्याहले ितनीहरूको कुरो िवश् वास गरेनन ्। 15 त्यसलैे िमस्पामा कारेहका
छोरा योहानानले गदल्याहलाई गपु् तमा कुरा गरे र भन,े “नतन्याहको छोरो इश्माएललाई मानर् मलाई अनमुित िदनहुोस ्। कसलैे
मलाई शङ्का गनछैन । त्यसले तपाईंलाई िकन मान ? तपाईंकहाँ जम्मा भएका सबै यहूदीलाई िकन िततर-िबतर हुन िदने र
यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई िकन नष् ट हुन िदने ?” 16 तर अहीकामका छोरा गदल्याहले कारेहका छोरा योहानानलाई भन,े
“यो कुरो नगर, िकनिक ितमीले इश्माएलको िवषयमा मिसत झटू बोल्दछैौ ।”
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1 सातौँ मिहनामा एलीशामाको नाित, नतन्याहको छोरो इश्माएल, जो राजकीय घरानाका िथए, ितनी राजाका दस जना

अिधकारीसगँै िमस्पामा अहीकामका छोरा गदल्याहकहाँ आए । िमस्पामा ितनीहरूले सगँसगँै खानपान गरे । 2 तर नतन्याहको
छोरो इश्माएल र ितनीिसत भएका दस जना मािनस उठे, र शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहलाई तरवारले आ मण
गरे । इश्माएलले गदल्याहलाई मारे, जसलाई बिेबलोनका राजाले दशेको गभनर्र िनय ु गरेका िथए । 3 त्यसपिछ इश्माएलले
िमस्पामा गदल्याहिसत भएका सबै यहूदी र त्यहाँ भे ाइएका कल्दी यो ाहरूलाई मारे । 4 तब गदल्याह मा रएको दो ो िदन
भएको थयो तर पिन कसलैाई थाहा िथएन । 5 शकेम, शीलो र साम रयाबाट आ-आफ्ना दारी खौरेका, लगुा च्यातकेा र शरीर
िचरै-िचरा पारेका असी जना मािनस आ-आफ्ना हातमा खानाका भटेीहरू र धपु लएर परम भकुो म न्दरमा जानलाई आए ।
6 ितनीहरू रुँदै जाँद ै गदार् नतन्याहको छोरो इश्माएल िमस्पाबाट ितनीहरूलाई भटे्न िनस्के । ितनीहरूिसत ितनको भटे हुदँा ितनले
ितनीहरूलाई भन,े “अहीकामका छोरा गदल्याहकहाँ आओ ।” 7 जब ितनीहरू सहरिभ वशे गरे, तब नतन्याहको छोरो
इश्माएलले ितनीहरूको हत्या गरे, ितनी र ितनका मािनसहरूका लाशलाई एउटा खाडलमा फाले । 8 तर ितनीहरूका िबचमा
भएका दस जना यस्ता मािनस िथए जसले इश्माएललाई भन,े “हामीलाई नमान ुर्होस,् िकनिक हामीिसत खतेमा लकुाइएका हा ा
खा पदाथर्हरू अथार्त ्गहू,ँ जौ, तले र मह छन ्।” त्यसलैे ितनले ितनीहरू र ितनका साथीहरूलाई मारेनन ्। 9 इश्माएलले हत्या
गरी जनु इनारमा ती लाशहरू फलकेा िथए, त् यो एउटा ठुलो इनार िथयो जसलाई आसा राजाले इ ाएलका राजा बाशाको िवरु मा
सरुक्षाको िन म्त खनकेा िथए । नतन्याहको छोरो इश्माएलले यसलाई लाशहरूले भरे । 10 त्यसपिछ इश्माएलले िमस्पामा
भएका अरू सबै मािनस, राजाका छोरीहरू र अहीकामका छोरा गदल्याहको िजम्मामा अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदानले
िमस्पामा छाडकेा सबै मािनसलाई समाते । यसरी नतन्याहको छोरो इश्माएलले ितनीहरूलाई कैद गरे र िसमाना पार गरेर
अम्मोनका मािनसहरूकहाँ गए । 11 तर कारेहका छोरा योहानान र ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानले नतन्याहको
छोरो इश्माएलले ल्याएका सबै हािनको िवषयमा सनुे । 12 त्यसलैे ितनीहरूले आफ्ना सबै मािनसलाई लए र नतन्याहको
छोरो इश्माएलको िवरु मा य ु गनर् गए । ितनीहरूले ितनलाई िगबोनको ठुलो तलाउमा फेला पारे । 13 जब इश्माएलिसत
भएका सबै मािनसले कारेहका छोरा योहानान र ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानलाई दखे,े तब ितनीहरू सा ै खसुी
भए । 14 इश्माएलले िमस्पामा समातकेा सबै मािनस फक र कारेहका छोरा योहानानकहाँ गए । 15 तर नतन्याहको छोरो
इश्माएल आठ जना मािनससगँै योहानानबाट भागे । ितनी अम्मनेका मािनसहरूकहाँ गए । 16 कारेहका छोरा योहानान र
ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानले नतन्याहको छोरो इश्माएलबाट उ ार ग रएका सबै मािनसलाई िमस्पाबाट लगे । यो
इश्माएलले अहीकामका छोरा गदल्याहलाई मारेपिछको कुरो िथयो । योहानान र ितनका साथीहरूले िगबोनमा उ ार ग रएका
ब लया परुुषहरू, यो ाहरू, स् ीहरू, बालबा लका र नपुसंकहरूलाई लगे । 17 त्यसपिछ ितनीहरू गए, र केही समय बथेलहेमे
निजकै गरेूथ-िकम्हाममा बसे । 18 कल्दीहरूको कारणले ितनीहरू िम दशे जाँदै िथए । ितनीहरू उनीहरूदे ख डराएका िथए,
िकनिक नतन्याहको छोरो इश्माएलले अहीकामका छोरा गदल्याहलाई मारेका िथए, जसलाई बिेबलोनका राजाले दशेको
गभनर्र बनाएका िथए ।



42:1 574 यिमर्या 43:6

42
1 तब सनेाका सबै कप् तान र कारेहका छोरा योहानान, होशयाहका छोरा यजेन्याह अिन सानादे ख ठुलासम्म सबै मािनसले

यिमर्या अगमव ाकहाँ आए । 2 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हा ो िबन्ती सनु् नहुोस ्। परम भु तपाईंका परमशे् वरलाई यी बाँकी
रहकेा मािनसहरूको पक्षमा िबन्ती चढाउनहुोस,् िकनिक तपाईं दखे् नहुुन्छ, हामी सङ्ख्यामा एकदम थोरै छौं । 3 हामीले जानपुन
बाटो हामीलाई दखेाउन र हामीले के गन ुर्पछर् भनरे परम भु तपाईंका परमशे् वरलाई सोध् नहुोस ्।” 4 त्यसलैे यिमर्या अगमव ाले
ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूको कुरा सनुकेो छु । हरे, ितमीहरूले अनरुोध गरेझैं म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
ाथर्ना चढाउनछुे । परम भलुे जे जवाफ िदनहुुन्छ, म ितमीहरूलाई बताउनछुे । म ितमीहरूबाट कुनै कुरो लकुाउनछैेन ँ ।”

5 ितनीहरूले यिमर्यालाई भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले हामीलाई भन् नभुएअनसुार हामीले गरेनौं भन,े परम भु नै हा ा
िवरु मा साँचो र िवश् वासयोग्य साक्षी होऊन ्। 6 असल होस ्या खराब होस,् हामी परम भु हा ा परमशे् वरको कुरा मान् नछेौं,
जसकहाँ हामी तपाईंलाई पठाउँदछैौं, जसको कारण हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको कुरा मान्दा हा ो भलो होस ्।” 7 दस
िदनको अन्त्यमा परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ आयो । 8 त्यसलैे यिमर्याले कारेहका छोरा योहानान र ितनीिसत भएका सनेाका
सबै कप् तान र सानादे ख ठुलासम्म सबै मािनसलाई बोलाए । 9 तब ितनले उनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ, जसकहाँ ितमीहरूले मलाई ितमीहरूका िबन्ती राख् न पठायौ, 10 'ितमीहरू फकर जान् छौ र यस दशेमा बस् छौ भन,े म
ितमीहरूलाई िनमार्ण गनछु, भत्काउनछैेन ँ । म ितमीहरूलाई रोप्नछुे, उखले्नछैेन,ँ िकनिक मलैे ितमीहरूमािथ ल्याएको िवपि
म हटाउनछुे । 11 बिेबलोनका राजा जसदे ख ितमीहरू डराउदँछैौ, अब त्यसदे ख नडराओ । उदे ख नडराओ, यो परम भकुो
घोषणा हो, िकनिक उसको हातबाट ितमीहरूको उ ार गनर् र ितमीहरूलाई छुटकारा िदन म ितमीहरूसगँै छु । 12 िकनिक म
ितमीहरूलाई कृपा दखेाउनछुे । म ितमीहरूमािथ दया दखेाउनछुे, र म ितमीहरूलाई फकार्एर ितमीहरूकै दशेमा ल्याउनछुे ।
13 तर ितमीहरूले यसो भन् छौ, 'हामी यस दशेमा बस् नछैेनौं'—अिन ितमीहरूले मरेो आवाज, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
आवाज सनु् दनैौ । 14 ितमीहरूले यसो भन् छौ, 'हामी िम दशेमा जानछेौं, जहाँ हामीले फे र य ु दखे् नछैेनौं, जहाँ हामीले तरुहीको
आवाज सनु् नछैेनौं, र हामी खानाको लािग भोकाउनछैेनौं । हामी त् यहाँ बस् नछेौं' ।” 15 ए यहूदामा बाँकी रहकेा मािनसहरू हो,
परम भकुो यो वचन सनु । सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले िम दशेमा नै जान,े त् यहाँ
जाने र बस् ने पक् का ग रसकेका छौ भन,े 16 तब जनु तरवारदे ख ितमीहरू डराउछँौ, त्यसले खदेरे ितमीहरूलाई िम दशेमा
भे ाउनछे । ितमीहरू जनु अिनकालको िवषयमा िच न्तत छौ, त्यसले नै ितमीहरूलाई िम सम्म खदे् नछे, र ितमीहरू त्यहीँ
मनछौ । 17 त्यसलैे िम मा गएर त्यहीँ बस् ने िनधो गरेका सबै परुुष तरवार, अिनकाल र िवपि ले मनछन ्। ितनीहरूका िबचमा
कोही पिन बाँच्नछैेन, मलैे ितनीहरूमािथ ल्याउने िवपि बाट कोही पिन उम्कनछैेन । 18 िकनिक सवर्श मान ् परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः जसरी मरेो रस र ोध यरूशलमेका बािसन्दाहरूमािथ खन्याइएको िथयो, ितमीहरू
िम मा गयौ भने त् यसरी नै मरेो ोध खन्याइनछे । ितमीहरू सराप र ासको पा , सराप खाने पा र अपमानको कुरा बन् नछेौ,
र फे र ितमीहरूले यो दशे दखे् नछैेनौ ।” 19 तब यिमर्याले भन,े “ए यहूदाका बाँकी रहकेा मािनसहरू हो, ितमीहरूको िवषयमा
परम भलुे बोल्नभुएको छ । ितमीहरू िम मा नजाओ । आज मलैे ितमीहरूको िवरु मा गवाही िदएको छु भनी ितमीहरूलाई
पक् का थाहा छ । 20 ितमीहरूले मलाई परम भु आफ् ना परमशे् वरकहाँ यसो भनरे पठाउँदा ितमीहरूले आफैलाई घातक रूपमा
धोका िदयौ, 'हा ा िन म्त परम भु हा ा परमशे् वरमा ाथर्ना गन ुर्होस ्। परम भु हा ा परमशे् वरले बताउनहुुने हरेक कुरा हामीलाई
बताउनहुोस,् र हामी त्यो परूा गनछौं ।' 21 िकनिक मलैे आज ितमीहरूलाई त्यो बताएको छु, तर ितमीहरूले परम भु आफ् ना
परमशे् वरको कुरा सनुकेा छैनौ वा जे कुरा भन् न ू भनी उहाँले मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुयो, त्यो ितमीहरूले मानकेा छैनौ ।
22 त्यसलैे अब ितमीहरूले जनु ठाउँमा गएर बस् ने इच्छा गरेका छौ, त्यहाँ ितमीहरू तरवार, अिनकाल र िवपि ले मनछौ भन् ने
कुरा ितमीहरूले पक् का रूपले जािनराख ।”
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1 परम भु ितनीहरूका परमशे् वरले यिमर्यालाई भन् न िदनभुएका परम भु ितनीहरूका परमशे् वरका सबै वचन ितनले सबै

मािनसहरूलाई भनरे िसद्ध्याए । 2 होशयाहका छोरा अजयार्ह,कारेहका छोरा योहानान र सबै अहङ्कारी मािनसले यिमर्यालाई
भन,े “ितमी झटू बोल्दछैौ । 'िम दशेमा बसोबास गनर् त् यहाँ नजाओ' भनरे परम भु हा ा परमशे् वरले ितमीलाई भन् न
पठाउनभुएको छैन । 3 हामीलाई बिेबलोनमा बन्दी बनाएर लजैान र मानर्का लािग कल्दीहरूको हातमा स ु म्पिदन ने रयाहका
छोरा बारूकले ितमीलाई हा ो िवरु मा उक्साउँदछैन ् ।” 4 त्यसलैे कारेहका छोरा योहानान, सनेाका सबै अिधकृत र सबै
मािनसले यहूदा दशेमा बस् न ू भन् ने परम भकुो आज्ञालाई इन्कार गरे । 5 कारेहका छोरा योहानान र सनेाका सबै कप् तानले
यहूदमा बाँकी रहकेा सबै मािनसलाई लएर गए, जो छरपष् ट भएका सबै जाितकहाँबाट यहूदा दशेमा बस् न आएका िथए
। 6 ितनीहरूले परुुषहरू र स् ीहरू, बालबा लका र राजाका छोरीहरू अिन राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदानले
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शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहिसत बस् न अनमुित िदएका हरेक लाई लगे । ितनीहरूले यिमर्या अगमव ा
र ने रयाहका छोरा बारूकलाई पिन लगे । 7 ितनीहरू िम दशेमा, तहपनेसमा गए िकनभने ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा
माननेन ्। 8 त्यसलैे तहपनेसमा परम भकुो वचन यसो भनरे आयो, 9 “तरेा हातमा केही ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू ल,े र यहूदाका
मािनसहरूको द ृ ष् टमा तहपनेस स्थत फारोको दरबारको वशे ारमा इँटा छापकेो बाटोमिुन ितनलाई गाड ् ।” 10 त्यसपिछ
ितनीहरूलाई भन,् 'सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे नबकूदनसेरलाई मरेो सवेकको रूपमा
बोलाउन सन्दशेवाहकहरू पठाउनै लागकेो छु । यिमर्याले गाडकेा ती ढुङ्गाहरूमािथ म त्यसको िसहंासन बसाल्नछुे ।
नबकूदनसेरले तीमािथ आफ्नो मण्डप खडा गनछ । 11 िकनिक ऊ आउनछे, र िम दशेलाई आ मण गनछ । मतृ्यकुो
लािग िनधो ग रएको मतृ् यलुाई िदइनछे । िनवार्सनको लािग िनधो ग रएको िनवार्सनमा लिगने छ । तरवारको
लािग िनधो ग रएको तरवारको धारमा पनछ । 12 त्यसपिछ म िम का दवेताहरूका म न्दरहरूमा आगो लगाउनछुे ।
नबकूदनसेरले ितनलाई जलाउने वा कब्जा गनछ । गोठालाहरूले आफ्ना लगुाबाट उिपयाँ िनखारेझैं उसले िम दशेलाई र ो
पानछ । 13 उसले िम दशेको हे लयोपो लसमा भएका ढुङ्गाका मिूतर्हरू भत्कानछे । उसले िम का दवेताहरूका म न्दरहरू
जलानछे ।”

44
1 िम दशे बसोबास गरेका, िमग्दोल, तहपनसे, नोप र मािथल्लो िम मा बिसरहकेा सबै यहूदीको िवषयमा यो वचन

यिमर्याकहाँ आयोः 2 “सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, ‘यरूशलमे र यहूदाका सबै सहरमािथ
मलैे ल्याएका िवपि हरू ितमीहरू आफैले दखेकेा छौ । हरे, आज ती भग् नावशषे भएका छन ् । ितनमा बस् ने कोही छैन ।
3धपु बाल्न र अरू दवेताहरूको पजुा गनर् गएर ितनीहरूले मलाई चोट परु् याउनलाई गरेका ितनीहरूका दषु् ट कुराहरूले गदार् यसो
भएको हो । यी दवेताहरूलाई न ितनीहरूले िचन्दथ,े न ितमीहरू िचन्छौ, न त ितमीहरूका पखुार्हरूले िचन्दथे ।' 4 त्यसलैे मलै े
बारम् बार मरेा दास अगमव ाहरूलाई ितनीहरूकहाँ पठाएँ । मलैे ितनीहरूलाई यसो भन् न पठाएँ, 'मलैे घणृा गन यी िघनलाग्दा
कुराहरू गनर् छोड ।’ 5 तर ितनीहरूले सनुनेन ्। अरू दवेताहरूलाई धपु बाल्ने ितनीहरूको दषु् टताबाट ध् यान हटाउने वा फकर् ने
कुरालाई ितनीहरूले इन् कार गरे । 6 त्यसलैे यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा मरेो रस र ोध खन्याइयो, र
आगो लगाइयो । ती उजाड र सवर्नाश भए, जस्तो आजको िदनसम् म छ ।' 7 त्यसलैे अब परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर,
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'आफ्नै िवरु मा ितमीहरू िकन ठुला-ठुला दषु् ट काम गदछौ ? यहूदाका परुुषहरू,
स् ीहरू, बालबा लका तथा दधू े बालकहरूबाट िकन आफै बिहष्कृत हुदँछैौ ? ितमीहरूका कोही पिन बाँकी छािडनछैेनौ
। 8 ितमीहरूका हातका कामहरू ारा, ितमीहरू बस् न गएका िम दशेमा अरू दवेताहरूलाई धपु बालरे ितमीहरूका हातले
गरेका कामका दषु् टता ितमीहरूले मलाई चोट परु् याएका छौ । ितमीहरू नष् ट ग रन र पथृ्वीका सबै जाितका िबचमा सराप र
िनन्दाको पा बन् न ितमीहरू त्यहाँ गएका छौ । 9 ितमीहरूका पखुार्हरू अिन यहूदाका राजाहरू र ितनीहरूका पत् नीहरूले गरेका
दषु् टतालाई के ितमीहरूले िबसका छौ ? यहूदा दशेमा र यरूशलमेका सडकहरूमा ितमीहरू आफै र ितमीहरूका पत् नीहरूले
गरेका दषु् ट कामलाई के ितमीहरूले िबसका छौ ? 10 आजको िदनसम्म पिन ितनीहरू न भएका छैनन ् । मलैे ितनीहरू
र ितनीहरूका पखुार्हरूका साम ु राखकेो मरेा वस्था वा िवधानहरूलाई ितनीहरूले आदर गदनन,् न त ितनीहरू तीअनसुार
िहडं्छन ्।' 11 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, ितमीहरूमािथ िवपि ल्याउन र
सारा यहूदालाई नष् ट गनर् मलै े आफ् नो अनहुारलाई ितमीहरूबाट हटाउनै लागकेो छु । 12 िकनिक िम दशेमा बस् न जाने िनधो
गरेका यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई म नष् ट पानछु । ितनीहरू सबै िम दशेमा नष् ट होऊन ् भनरे म यसो गनछु । ितनीहरू
सबै तरवार र अिनकालले ढल्नछेन ् । सानादे ख ठुलासम्म ितनीहरू तरवार र अिनकालले नष् ट हुनछेन ् । ितनीहरू मनछन,्
अिन कसम, सराप, िनन्दा र घणृाका पा बन् नछेन ् । 13 जसरी मलैे यरूशलमेलाई तरवार, अिनकाल र िवपि ले दण्ड
िदएँ, त्यसै गरी िम दशेमा बसकेा मािनसहरूलाई दण्ड िदनछुे, 14 जसको कारणले िम दशेमा बस् न गएका यहूदाका बाँकी
रहकेाहरूमध्ये कोही पिन उम्कने वा बाँच्ने वा यहूदामा फकर् नछैेन, जहाँ फकर जाने र बस् ने ितनीहरूको इच्छा छ । अिन
त्यहाँबाट भागकेा थोरैबाहके अरू कोही फकर् नछैेन' ।” 15 तब आफ् ना पत् नीहरूले अरू दवेताहरूलाई धपु बाल्दिैथए भनी
थाहा पाएका त्यस ठुलो सभाका सबै मािनस र उक् त सभामा भएका सबै स् ी अिन तल्लो र मािथल्लो िम मा बस् ने सबै
यहूदीले यिमर्यालाई जवाफ िदए, 16 ितनीहरूले भन,े “परम भकुो नाउमँा ितमीले हामीलाई भनकेा वचनका ित ा कुरा हामी
सनु् नछैेनौं । 17 िकनिक हामीले गनछौं भनकेा सबै कुरा हामी िनश् चय नै गनछौं, अथार्त ्स्वगर्की रानीलाई धपु बाल्नछेौं, अिन
यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा हामी, हा ा पखुार्हरू, हा ा राजाहरू र हा ा अगवुाहरूले गरेझैं हामी ितनको
िन म् त अघर्ब लहरू खन्याउनछेौं । तब हामी भोजनले िभपणूर् हुनछेौं, र कुनै िवपि िवना हा ो उन् नित हुनछे । 18 हामीले
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स्वगर्की रानीलाई धपु बाल्न र उनलाई अघर्ब लहरू खन्याउन छोड्दा हामी सबै जनाले ग रबी भोग्दै िथयौँ अिन हामी तरवार
र अिनकालले मद िथयौँ ।” 19 स् ीहरूले भन,े “हामीले स्वगर्की रानीको साम ु धपु बाल्दा र उनलाई अघर्ब लहरू खन्याउदँा,
उनको ितरूपका फुरौलाहरू बनाउदँा र उनलाई अघर्ब लहरू चढाउँदा के हामीले आफ्ना पितहरूले भनकेो नमानरे यी कुराहरू
गर् यौँ र ?” 20 तब यिमर्याले सबै मािनस अथार्त ् परुुषहरू र स् ीहरू अिन ितनलाई जवाफ िदने सबै मािनसहरूलाई ितनले
घोषणा गरे र भन,े 21 “के ितमीहरू, ितमीहरूका पखुार्हरू, ितमीहरूका राजाहरू, अगवुाहरू र दशेका मािनसहरूले यहूदाका
सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा चढाएका धपुलाई परम भलुे सम्झनभुएन र ? िकनिक परम भलुे यो सम्झनहुुन्छ ।
यो उहाँको िवचारमा आउँछ । 22 तब ितमीहरूका दषु् ट अभ्यासहरूका कारणले र ितमीहरूले गरेका िघनलाग्दा कुराहरूको
कारणले उहाँले यसलाई सहन सक् नभुएन । तब ितमीहरूको दशे उजाड, ास र सराप बन्यो, यसलैे आजको िदनसम्म त्यहाँ
एक जना बािसन् दा छैन । 23 ितमीहरूले धपु बालकेा र परम भकुो िवरु मा पाप गरेको कारणले अिन ितमीहरूले उहाँको
स् वोर, उहाँको वस्था, उहाँका िवधानहरू वा उहाँका करारका आदशेहरू पालन नगरेको कारणले ितमीहरूको िवरु मा यो
िवपि आएको हो, जस्तो आजको िदनसम्म छ ।” 24 तब यिमर्याले सबै मािनस र सबै स् ीलाई भन,े “हे िम दशेमा भएका
यहूदाका सबै मािनस हो, परम भकुो वचन सनु । 25 सवर्श मान ्परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः 'स्वगर्की
रानीलाई पजुा गनर् र उनलाई अघर्ब लहरू चढाउन हामीले खाएका भाकलहरूलाई हामी िनश् चय नै परुा गनछौं' भनी ितमीहरू
र ितमीहरूका पत् नीहरू दवुलै े ितमीहरूका मखुले भनकेा िथयौ र ितमीहरूले आफ्ना हातले परुा गरेका छौ । अब ितमीहरूका
भाकलहरू परुा गर । ितनलाई िनरन् तर गर ।’ 26 त्यसलैे िम दशेमा बस् ने सारा यहूदा हो, परम भकुो यो वचन सनु ‘हरे,
मरेो महान ्नाउँ ारा मलै े शपथ खाएको छु, परम भु भन् नहुुन् छ । सारा िम दशेमा भएका यहूदाका मािनसको मखुले अिहल,े
'जीिवत परम भकुो नाउमँा' भनरेझैं फे र मरेो नाउँ किहलै पिन पकुानछैनन ् ।” 27 हरे, मलैे ितनीहरूलाई भलाइको िन म्त
होइन, िवपि को िन म्त हदेछु । िम दशेमा भएको यहूदाको हरेक सखाप नभएसम्म ितनीहरू तरवार र अिनकालले
नष् ट हुनछे । 28 तब तरवारबाट बाँचकेामध् यकेा थोरै सङ्ख्या मा ितनीहरू िम दशेबाट यहूदाको दशेमा फकर् नछेन ् । तब
ितनीहरूको िक मरेो कसको वचन सत्य ठहद रहछे भनी िम दशेमा बस् न गएका यहूदाका बाँकी भएकाहरूले जान् नछेन ् ।
29 यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूका िवरु मा मलैे ितमीहरूलाई यो ठाउँमा िदने िचन् हचािहं यो हुनछे, यसलैे िक मरेो
वचनले िनश् चय पिन ितमीहरूलाई िवपि ले आ मण गनछ भनी ितमीहरूलाई थाहा होस ्। 30 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,
िम को राजा फारो हो ालाई त्यसका श हुरू र त्यसको ज्यान लन खोज्नहेरूको हातमा मलैे स ु म्पिदनै लागकेो छु । यहूदाका
राजा िसदिकयालाई मलैे त्यसको ज्यान लन खोज्ने श ु बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरको हातमा समु्पकेो जस् तै त् यो हुनछे
।’ ”
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1 यिमर्या अगमव ाले ने रयाहका छोरा बारूकलाई भनकेा वचन यही हो । यिमर्याको आवज सनुरे ितनले यी वचन

एउटा म ु ोमा लखे—े यो यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर् िथयो र ितनले भन,े 2 “बारूक, परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले ितमीलाई यसो भन् नहुुन्छः 3 तैंले भिनस,् 'िधक् कार छ मलाई! िकनिक परम भलुे मलाई पीडामा वदेना
थप् नभुएको छ । मरेो ससु्केराले मलाई थकाएको छ । मलैे िव ाम पाइन ।' 4 तैंले उसलाई यसो भन् नपुछर्, ‘परम भु यसो
भन् नहुुन्छः हरे, जे मलैे बनाएँ, त् यो म अब भत्काउँदछुै । जे मलै े रोपे,ँ त् यो अिहले म उखले्दछुै— सारा पथृ्वीभ र नै म
यसै गनछु । 5 तर के तचँािहं आफ्नै िन म्त ठुला-ठुला कुराहरूको आशा गछर्स ्? त्यसको आशा नगर ्। िकनिक हरे,् सारा
मानव-जाितमािथ िवपि आउँदछै, यो परम भकुो घोषणा हो— तर त ँ जहाँ जानछेस,् त्यहाँ म तरेो जीवन तरेो लटुको रूपमा
तलँाई नै िदनछुे' ।”

46
1 जाित-जाितहरूको िवषयमा यिमर्या अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । 2 िम दशेको िवषयमाः “यो

य ू े टस नदीको तीरमा अव स्थत ककर् मीशमा भएका िम दशेका राजा फारो नकेोका सनेाको िवषयमा हो । यहूदाका राजा
योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर्मा यही सनेालाई बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले परािजत गरेका िथए । 3 साना र
ठुला ढालहरू तयार पार, अिन य ु गनर्लाई अगािड बढ । 4 घोडाहरूमा जीन-लगाम कस । घोडाहरूमा सवार होओ, र टोप
लगाएर आफ्नो ठाउँमा खडा होओ । भालाहरू टल्काओ, र आ-आफ्नो कवच लगाओ । 5 म यहाँ के दखे्दछुै ? ितनीहरू
ासले भ रएका छन,् र टाढा भाग्दछैन,् िकनिक ितनीहरूका िसपाहीहरू परािजत भएका छन ्। सरुक्षाको लािग ितनीहरूको

भाग्दछैन,् र पछािड फकर हे ररहकेा छैनन ् । ास चारैितर छ, यो परम भकुो घोषणा हो— 6 ती गितमा कुद् नहेरू भाग् न
सक्दनैन,् र िसपाहीहरू उम्कन सक्दनैन ् । ितनीहरू उ रमा ठक् कर खान्छन,् र य ू े टस नदीको छेउमा ढल्छन ् । 7 नील
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नदीझैं बढरे आउने यो को हो, जसको पानी नदीको झैं उलर्न्छ र झछर् ? 8 िम दशे नील नदीझैं बढरे आउँछ । त् यो नदीको
पानीझैं उलर्न्छ र झछर् । िम दशेले भन्छ, 'म मािथ जानछुे र पथृ्वीलाई ढाक् नछुे । सहरहरू र ितनका बािसन्दाहरूलाई म नष् ट
पानछु ।' 9 ए घोडाहरू हो, मािथ जाओ । ए रथहरू हो, रसाओ । िसपाहीहरू बािहर जाऊन,् ढाल बोक् ने कूश र पतूका
िनपणु मािनसहरू अिन लदूका बाण हान् न िनपणु मािनसहरू हो, अिग बढ ।’ 10 त्यस िदन सवर्श मान ् परम भकुो लािग
ितशोधको िदन हुनछे, र उहाँले आफ्ना वरैीहरूलाई आफै बदला लनहुुनछे । तरवारले स्वाहा पानछ, र त्यो सन्तषु् ट हुनछे ।

यसले ितनीहरूको रगत िपउनछे । िकनिक य ू े टस नदीको िकनारमा अव स्थत उ र दशेमा सवर्श मान ्परम भकुा लािग
ब लदान चढाइनछे । 11 ए िम दशेका कन्या-छोरी हो, िगलादमा उक्लरे जाओ, र औषधी ाप् त गर । तैंले धरैे औषधी लगाए
तापिन त्यो थर् हुन्छ । तरेो लािग कुनै उपचार छैन । 12जाितहरूले तरेो अपमानको बारेमा सनुकेा छन ्। पथृ्वी तरेो िवलापले
भ रएको छ, िकनिक िसपाहीहरू एक-अकार्मा ठक् कर खान् छन ् । ितनीहरू दवुै एकसाथ ढल् छन ् ।” 13 बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेर िम दशेमा आउँदा र आ मण गदार् परम भलुे यिमर्या अगमव ालाई भन् नभुएको वचन यही होः 14 “िम दशेमा
सचुना द,े र िमग्दोल, मे म्फस र तहपनसेमा यो घोषणा गर ।् 'आ-आफ्नो ठाउँ लओे र आफूलाई तयार राख, िकनिक ितमीहरूको
व रप र भएकाहरूलाई तरवारले स्वाहा पानछ ।' 15 तरेा श शाली मािनसहरू िकन भइँुमा घोप्टो पछर्न ्? ितनीहरू खडा
हुने छैनन,् िकनिक म परम भलुे ितनीहरूलाई भइँुमा धकेलकेो हु ँ । 16 उहाँले ठक् कर खानहेरूको सङ्ख्या बढाउनहुुन् छ ।
हरेक िसपाही अक मा ढल् नछे । ितनीहरू भन्दछैन,् 'खडा होऊ । हामी घर जाऔं । हा ा आफ्नै मािनसहरूकहाँ, हा ो आफ्नै
मातभृिूममा जाऔं । हामीलाई हार गन यो तरवारलाई हामी छोडौं ।' 17 ितनीहरूले त्यहाँ घोषणा गरे, 'िम दशेका राजा
फारो हल्ला गन सोर मा हो, मौका पाएको व् य क् त िचप् लकेो छ ।' 18 जस् तो म जीिवत छु, सवर्श मान ्परम भु महाराजा
घोषणा गन ुर्हुन् छ— कोही एक जना तबोर पवर्तझैं र समु िकनारको कमल पवर्तझैं आउनछे । 19 ए िम दशेमा बस् नहेरू
हो, िनवार्सनमा लानलाई आफ्ना िन म् त पोकापन् तरा बाँध । िकनिक मे म्फस उजाड हुनछे । यो भग् नावशषे हुनछे, र त्यहाँ
कोही पिन बस् नछैेन । 20 िम दशे एउटा सनु्दरी गाई हो, तर उ र िदशाबाट एउटा िचल्ने िकरा आउँदछै । त् यो आउँदछै ।
21 त्यसको िबचमा भएका ज्यालादार िसपाहीहरू पोिसएका साँढहेरूजस्तै हुन,् तर ितनीहरू पिन फकर भाग् नछेन ् । ितनीहरू
एकसाथ खडा हुनछैेनन,् िकनिक ितनीहरूका िवरु मा ितनीहरूका िवपि को िदन, ितनीहरूको दण्डको समय आउँदछै ।
22सपर्ले झैं िम दशेले आवाज िनकाल् नछे र िघ रे भाग् नछे, िकनिक त्यसका श हुरू त्यसको िवरु मा अिग बढ्दछैन ्। दाउरा
काट्नहेरूले बन् चरो लएर िहडंझेैं ितनीहरू त्यसतफर् जाँदछैन ्। 23जङ्गल घना भए तापिन ितनीहरूले त्यसलाई काट्नछेन,् यो
परम भकुो घोषणा हो । िकनिक श हुरू गन् नै नसिकने गरी सलहहरूभन्दा धरैे हुनछेन ्। 24 िम दशेकी छोरी लाजमा पा रनछेे
। त्यसलाई उ रबाट आउने मािनसहरूको हातमा िदइनछे ।” 25 सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
“हरे, थबेसेको अमोन, फारो, िम दशे र त्यसका दवेताहरू, त्यसका राजा फारोहरू र ितनीहरूमािथ भरोसा गनहरूलाई मलैे
दण्ड िदनै लागकेो छु । 26 मलैे ितनीहरूका ज्यान लन खोज्नहेरू र बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर र उसका सवेकहरूका
हातमा ितनीहरूलाई िदन लागकेो छु । त्यसपिछ िम दशे पिहलझेैं आबादी हुनछे,’ यो परम भकुो घोषणा हो । 27 तर ए
मरेो दास याकूब, त ँ नडरा । ए इ ाएल, त ँ हताश नहो, िकनिक हरे,् मलैे तलँाई धरैे टाढाबाट र तरेा सन्तानलाई ितनीहरूको
िनवार्सनको दशेबाट फकार्एर ल्याउनै लागकेो छु । तब याकूब फकर् नछे, शा न्त पाउनछे र सरुिक्षत हुनछे, र उसलाई आत ङ्कत
पान कोही हुनछैेन । 28 ए मरेो दास याकूब, त ँ नडरा, यो परम भकुो घोषणा हो— िकनभने म तिँसत छु, यसलैे मलै े तलँाई
जहाँजहाँ छरपष् ट पारें त् यहाँका सबै जाितहरूको िवरु मा म पणूर् िवनाश ल्याउनछुे । तर म तलँाई भने पणू र् रूपमा नष् ट गनछैन ँ
। तापिन म तलँाई न्यायपवूर्क अनशुासन गनछु, र म तलँाई िनश् चय पिन दण्डिवना छाड्नछैेन ँ ।”

47
1 प लश्तीहरूको िवषयमा यिमर्या अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । फारोले गाजालाई आ मण गन ुर्अिग

यो वचन ितनीकहाँ आयो । 2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः उ रमा पानीको बाढी उलर्दंछै । ितनीहरू बाढीको भलझैं हुनछेन ्।
ितनीहरूले यस दशे र यसमा भएका हरेक थोक, यसका सहरहरू र यसका बािसन्दाहरूलाई डुबाउनछेन ।् त्यसलैे हरेको मदतको
लािग गहुार माग् नछे, र दशेका सबै बािसन्दाले िवलाप गनछन ्। 3 ब लया घोडाहरूको टापले फड् केको आवाजमा, ितनीहरूका
रथका वगे र ितनीहरूका पाङ् ाका हल्लामा, बबुाहरूको आफ्नै कमजोरीको कारणले ितनीहरूलेआफ्नै छोराछोरीलाई सहायता
गनछैनन ्। 4 िकनिक सारा प लश्तीहरूको सवर्नाश हुने िदन आउँदछै । बाँचकेाहरूमध्ये टुरोस र सीदोनलाई मदत गनर् चाहनहेरू
बिहष्कृत हुने छन ्। िकनभने परम भलुे कप् तोरको टापमुा बाँकी रहकेा प लश्तीहरूलाई सवर्नाश पाद हुनहुुन्छ । 5 गाजाको
ताल ुखइु लनछे । अश्कलोनको बेसँीमा बाँकी रहकेा मािनसहरू मौन रहनछेन ्। शोक गरेर किहलसेम्म ितमीहरूले आ-आफ्नो
शरीरलाई काट्नछेौ ? 6 हाय परम भकुो तरवार! त ँ मौन हुनलाई कित लामो समय लाग् नछे ? तरेो म्यानमा फकर जा । रोकी
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र मौन हो । 7 अशक्लोन र समु िकनारका दशेहरूलाई आ मण गनर् परम भलुे नै यसलाई आज्ञा िदनभुएको छ भन,े यसले
कसरी िव ाम गनर् सक्छ र ?

48
1 सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर मोआबलाई यसो भन् नहुुन्छः “नबेोलाई िधक् कार! िकनिक यसलाई सवर्नाश

पा रएको छ । कयार्तमैलाई अपमािनत ग रएको छ र कब्जा ग रएको छ । त्यसका िकल्लाहरू लाजमा पा रएका छन,् र
भत्काइएका छन ।् 2 फे र मोआबको आदर ग रनछैेन । हशे्बोनमा भएका त्यसका श हुरूले त्यसको िवरु मा िवनाशको ष न्
रचकेो छ । ितनीहरूले भन,े 'आओ र जाितको रूपमा त्यसलाई नाश पारौं । बौलाहाहरू पिन नष् ट हुनछेन ् । तरवाले तलँाई
खदे् नछे ।' 3 सनु! होरोनमैबाट न्दनको सोर आइरहकेो छ, जहाँ भग् नावशषे र ठुलो िवनाश छ । 4 मोआब नष् ट पा रएको
छ । त्यसका बच् चाहरू िचच् च्याएको सोर सिुनन्छ । 5 ितनीहरू रुँदै लहूीतको डाँडामा जान्छन,् िकनिक िवनाशको कारण
होरोनमैको ओ ालोमा न्दन सिुनन्छ । 6 भाग, आ-आफ्ना ज्यान बचाओ, र उजाड-स्थानमा पो ाजस्तै बन । 7 िकनिक
ितमीहरूका अभ्यास र धनमा भएको ितमीहरूको भरोसाको कारण ितमीहरू समाितनछेौ । तब कमोश त्यसका पजुारीहरू र
अगवुाहरूसगँै िनवार्सनमा लिगनछे । 8 िकनिक िवनाशक हरेक सहरमा आउनछे । कुनै पिन सहर उम्कनछैेन । त्यसलैे बेसँी
नष् ट हुनछे, र मदैान सवर्नाश पा रनछे जस्तो परम भलुे भन् नभुएको छ । 9 मोआबलाई पखटेा दओे, िकनिक िनश् चय नै त् यसले
उड् नपुनछ । त्यसका सहरहरू काम नलाग् ने भिूम हुनछेन,् जहाँ बस् ने कोही हुनछैेन । 10 परम भकुो काम गनर्मा अल्छे कुनै
पिन ािपत होस ् । रगत बगाउनदे ख आफ्नो तरवारलाई रोक् ने कुनै ािपत होस ् । 11 आफ्नो यवुावस्थादे ख
नै मोआबले आफूलाई सरुिक्षत ठानकेो छ । त्यो एउटा भाँडोदे ख अक भाँडोमा किहल्यै नखन्याइएको दाखम जस्तो हो ।
त्यसलाई किहल्यै िनवार्सनमा लिगएको छैन । त्यसकारण त्यसको स्वाद सदा स्वािदष् ट हुन्छ । त्यसको बास् ना नबदी रहन् छ
। 12 त्यसलैे हरे, यो परम भु घोषणा हो, यस्ता िदनहरू आउँदछैन ्जित बलेा म त्यसलाई ती मािनसहरूकहाँ पठाउनछुे, जसले
त्यसमािथ भाँडा घोप् ाउनछेन,् र त्यसका सबै घैटँा र याउनछेन,् र त्यसका गा ाहरू चरूचरू पारेर फुटाइिदनछेन ्। 13 तब
जसरी आफूले भरोसा गरेको बथेलेदे ख इ ाएलको घराना लाजमा परेको िथयो, त्यसै गरी मोआब कमोशदे ख लाजमा पा रनछे
। 14 त ँकसरी यसो भन् न सक्छस,् 'हामी िसपाही, श शाली यो ाहरू हौं’ ? 15 मोआब सवर्नाश पा रनछे, र यसका सहरहरू
आ मणमा पनछन ् । िकनिक यसका सबभैन्दा उ म यवुाहरू हत्याको स्थानमा गएका छन ् । यो महाराजको घोषणा हो ।
सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो । 16 मोआबको िवनाश चाँडै आउँनछे । िवपि झ ै हता रंदछै । 17 मोआबको व रप र
भएका ितमीहरू सबै िवलाप गर, र यसको ख्याित जान् नहेरू सबै यसो भन्दै कराओ, 'िधक् कार श शाली ल ीलाई! त्यो
गौरवको लौरो भाँिचएको छ ।' 18 ए दीबोनकी छोरी हो, तरेो इज् जतदार ठाउँबाट तल झरेर आइज, र सकु्खा भइँुमा बस ् ।
िकनिक मोआबलाई नष् ट गनले तलँाई आ मण गदछ, जसले तरेा िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूलाई नष् ट गनछ । 19 ए
अरोएरमा बस् ने मािनसहरू हो, बाटोमा खडा होओ र हरे । भािगरहकेा र उ म्करहकेाहरूला सोध, 'के भएको छ ?' 20 मोआब
लाजमा परेको छ, िकनिक यसलाई चरूचरू पा रएको छ । रोओ र िवलाप गर! मदतको लािग गहुार! मोआब सवर्नाश पा रएको
छ भनी अन न नदीको िकनारमा बस् ने मािनसहरूलाई बताओ । 21 दण्ड पहाडी इलाकाहरूमा आएको छ– होलोन, यहसाह र
मपेातमािथ, 22 दीबोन, नबेो र बथे-िदब्लातमैमािथ, 23 िकयार्तमै, बथे-गमएूल र बथे-मोनमािथ, 24 िकय त, बो ा र मोआब
दशेका निजक र टाढाका सबै सहरमािथ आएको छ । 25 मोआबको िसङ टु ा-टु ा पा रएको छ । यसको पाखरुा भाँिचएको
छ, यो परम भकुो घोषणा हो । 26 त्यसलाई म याओ, िकनिक त्यो परम भकुो िवरु मा अहङ्कारी भयो । मोआब आफ्नै
बान्तामा लडीबडी खलेोस,् र त्यो हाँसोको पा बनोस ्। 27 िकनिक के इ ाएल तरेो लािग हाँसोको पा बनकेो िथएन र ? के
त्यसलाई चोरहरूका िबचमा पाइएको िथयो तािक तैंले त्यसिसत ायः कुरा गदार् त ैंले तरेो िशर हल्लाइस ्? 28 ए मोआबका
बािसन्दाहरू हो, सहरहरूलाई छोड र च ानहरूमा छाउनी हाल । च ानको दलुोको मखुमा ग ुडँ लगाउने ढुकुरजस्तो होओ ।
29 हामीले मोआबको घमण्ड अथार्त ्त्यसको अहङ्कार, त्यसको हठ, त्यसको शखेी, त्यसको आत्मगौरव र त्यसको हृदयमा
भएको छलको बारेमा सनुकेा छौं । 30 यो परम भकुो घोषणा हो, त्यसको अटेरी बोली म आफैं लाई थाहा छ, जनु त्यसका
कामहरूजस्तै थर्को छ । 31 त्यसलैे म मोआबको िन म्त िवलाप गनछु, र म सारा मोआबको लािग शोकमा काराउनछुे । म
कीर-हरेशतेका मािनसहरूका लािग िवलाप गनछु । 32 ए िसब्माका दाखको बोट हो, याजरेको लािग रोएको भन्दा म तरेो लािग
बढी रुनछुे । तरेा हाँगाहरू ननुको समु पार गरी याजरेसम्मे पगुे । िवनाशकहरूले तरेो ीष्म ऋतकुो फल र तरेो दाखम लाई
आ मण गरेका छन ् । 33 मोआब दशे र त् यसका फल फलाउने रुखहरूबाट उत्सव र रमाहट खोिसएको छ । ितनीहरूका
दाखको कोलबाट दाखको रस मलैे बन्द गरेको छु । ितनीहरू आनन्दले कराउँदै कुल्चनछैेनन ् । कुनै पिन स् वर आनन्दको
स् वर हुनछैेन । 34 ितनीहरू रोएको सोर हशे्बोनबाट एलालसेम्म र सोअरदे ख होरोनमै र एग्लत-शलीिशयाहसम्मै सिुनएको छ,
िकनिक िन ीमको पानी सिुकसकेको छ । 35 िकनिक मोआबमा आफ्ना दवेताहरूलाई उच् च स्थानहरूमा ब लदान चढाउने
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र धपु बाल्नहेरू जोकसलैाई म खतम पानछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 36 त्यसलैे मरेो हृदयले मोआबको लािग बाँसरुीझैं
िवलाप गदछ । कीर-हरेशतेका मािनसहरूका लािग मरेो हृदयले बाँसरुीझैं िवलाप गदछ । ितनीहरूले कमाएका धन-सम्पि
नष् ट भएका छन ् । 37 िकनिक हरेक ताल ु खइुलकेो छ, र हरेक दारी खौ रएको छ । हरेकको हात काटेर िच रएको छ,
र ितनीहरूका कम्मरको चारैितर भाङ् ा छ । 38 मोआबको हरेक समतल कौसी र मोआबका चोकहरूमा जताततै शोक छ
। िकनिक मलैे मोआबलाई कसलैे नचाहने भाँडोलाई झैं नाश पारेको छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 39 त्यो कस्तो चरूचरू
पा रएको छ! आफ् नो िवलापमा ितनीहरू कसरी रुन्छन!् मोआबले लाजमा आफ्नो िप ठउँ फकार्उँछ । त्यसलैे आफ्नो व रप र
भएका सबकैा लािग मोआब हाँसो र ासको पा बन् नछे ।” 40 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “श ु मोआबमािथ आफ्नो
पखटेा फैलाउदँै गरुडझैं उडरे आउनछे । 41 िकय त कब्जा ग रएको छ, र यसका िकल्लाहरू घे रएका छन ्। िकनिक त्यस
िदन मोआबका िसपाहीहरूका हृदयहरू सव-वदेनामा भएका स् ीहरूका हृदयझैं हुनछेन ्। 42 त्यसलैे मोआब पणूर् रूपमा नष् ट
पा रनछे, र यो फे र एउटा जाित रहनछैेन, िकनिक परम भकुो िवरु मा यसले आफैलाई ठुलो बनायो । 43 ए मोआबका
बािसन्दा हो, तमँािथ ास, खाडल र पासो आउँदछैन,् यो परम भकुो घोषणा हो । 44 ासको कारणले भाग् ने जो कोही पिन
खाडलमा खस् नछे, र खाडलबाट िनस्केर आउने जो कोही पिन पासोमा पनछ, िकनिक म ितनीहरूमािथ मरेो बदलाको वषर्मा यी
कुरा ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । 45 भागरे जानहेरू ताकतिवनै हशे्बोनको छायामा अिडनछेन,् िकनिक हशे्बोनबाट
आगो िनस्कनछे, सीहोनको िबचबाट ज्वाला आउनछे । यसले मोआबको िनधारलाई भस्म पानछ, र घमण्डी मािनसहरूका
िशरको थाप्लोलाई जलाइिदन्छ । 46 ए मोआब, तलँाई िधक् कार छ! कमोशका मािनसहरू नष् ट पा रएका छन,् िकनिक तरेा
छोराहरू कैदीको रूपमा लिगएका छन,् र तरेा छोरीहरू िनवार्सनमा लिगएका छन ् । 47 तर पिछल्ला िदनमा म मोआबको
सिुदन फकार्इिदने छु, यो परम भकुो घोषणा हो । मोआबको इन्साफ यहीँ समाप् त हुन्छ ।

49
1 अम्मोनीहरूको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “के इ ाएलका छोराछोरी छैनन ्र ? के इ ाएलमा कुनै उ रािधकारी

छैन ? िकन मोलोखले गाद कब्जा गछर् र त्यसका मािनसहरू यसका सहरहरूमा बस्छन ् त ? 2 त्यसलै,े यो परम भकुो
घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म अम्मोनीहरूका िबचमा रब्बाको िवरु मा य ु -ध्वनीको लािग सङ्केतको
आवाज िनकाल्नछुे, यसरी यो भग् नावशषेको थु ो हुनछे, र यसका गाउहँरूमा आगो लगाइनछे । िकनिक इ ाएललाई अिधकार
गनहरूलाई त्यसले अिधकार गनछ,” परम भु भन् नहुुन्छ । 3 ए हशे्बोन, िवलापको आवाज िनकाल,् िकनिक ऐ सहरलाई
सवार्नाश ग रनछे । ए रब्बाकी छोरीहरू हो, िचच् च्याओ । भाङ् ा लगाओ । िवलाप गर, र थमा यताउता कुद, िकनिक
मोलोख त्यसका पजुारीहरू र अगहुरूसगँै िनवार्सनमा लिगनछे । 4 ए िवश् वासहीन छोरी, त ँ िकन तरेा ज्यादै फलवन्त बेसँीहरूको
िवषयमा घमण्ड गछस ्? आफ्नो धन-सम्पि मा भरोसा गरी त ँ भन्छस,् 'मरेो िवरु मा को आउनछे ?' 5 यो सवर्श मान ्
परम भकुो घोषणा हो, हरे,् मलैे तमँािथ ास ल्याउनै लागकेो छु, यो ास तरेो व रप र भएका सबबैाट आउनछे । यसको साम ु
ितमीहरू हरेक िततरिबतर हुनछेौ । ती भाग् नहेरूलाई जम्मा गन कोही पिन हुनछैेन । 6 तर यसपिछ म अम्मोनका मािनसहरूको
सिुदन फकार्उनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 7 एदोमको िवषयमा सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “के तमेानमा
अबदे ख कुनै ब ु पाइँदनै ? के समझदारहरूबाट असल सल्लाह गायब भएको छ ? के ितनीहरूको ब ु ष् ट भएको छ ?
8 ए ददानमा बािसन्दाहरू हो, भाग र फकर् , जिमनका गफुाहरूमा बस । िकनिक मलैे त्यसलाई दण्ड िदने बलेामा म त्यसमािथ
एसावको िवपि ल्याउदँछुै । 9 दाख टप्नहेरू तकँहाँ आए भने के ितनीहरूले केही दानाहरू छोड् दनैन ् र ? रातमा चोरहरू
आए भने के ितनीहरूले आफूले चाहे जित मा लजैाँदनैन ्र ? 10 तर मलैे एसावलाई नाङ्गै पारेको छु । मलैे त्यसका लकु् ने
ठाउँहरू दखेाएको छु, यसलैे उसले आफैलाई लकुाउन सक् नछैेन । त्यसका छोराछोरी, दाजभुाइ र िछमकेीहरू नष् ट पा रएका
छन,् र त्यो नष् ट भएको छ । 11 तरेा अनाथहरूलाई पछािड छोड ् । ितनीहरूका जीवनको हरेचाह म गनछु, र तरेा िवधवाहरूले
ममािथ भरोसा गनर् सक्छन ्।” 12 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, कचौरा िपउन ु नपनले त िनश् चय नै केही िपउनपैछर्
। के तचँािहं दण्डिवना उम्कन्छस ्भनी सोच्छस ्? त ँ उम्कने छैनस,् िकनिक तैंले िनश् चय नै िपउनछेस ्। 13 यो परम भकुो
घोषणा हो, म आफैले यो शपथ खाएको छु, िक बो ा ास, अपमान, उजाड र सरापको पा बन् नछे । यसका सबै सहर सदाको
लािग सवर्नाश पा रनछेन ् । 14 मलैे परम भबुाट समाचार सनुकेो छु, र जाितहरूकहाँ एक जना सन्दशेवाहक पठाइएको छ,
'एकसाथ जम्मा होओ र त्यसलाई आ मण गर । य ु को लािग तयार रहो ।' 15 “िकनिक हरे! अरू जाितहरूको तलुनामा
मलैे तलँाई सानो, मािनसहरू ारा घिृणत तलु्याएको छु । 16 तरेो ासको िवषयमा, ए च ानका ठाउँहरूमा बस् ने बािसन्दाहरू
हो, तरेो हृदयको घमण्डले तलँाई धोका िदएको छ, गरुडले झैं तैंले आफ्नो ग ुडँ अग्लो ठाउँमा बनाउन भनरे अग्ला डाँडाका
टाकुराहरू ओगटेर बस् नहेरू हो, म त्यहाँबाट तलँाई तल झानछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 17 एदोमबाट भएर जाने हरेकको
लािग यो ासको पा बन् नछे । यसका सबै िवपि को कारण हरेक तसर्नछे र िगल्ला गनछ । 18 जसरी सदोम र
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गमोरा अिन ितनीहरूका िछमकेीहरूको पतन भयो,” परम भु भन् नहुुन् छ, “त्यहाँ कोही पिन बस् नछैेन । कुनै पिन त्यहाँ
रहनछैेन । 19 हरे,् यदर्नका जङ्गलहरूबाट ह रया खकर् हरूमा िसहंझैं ऊ मािथितर उक्लनछे । िकनिक म एदोमलाई त् यहाँबाट
तरुुन् तै भाग् ने बनाउने छु, र चिुनएको कुनै व् य क् तलाई म त् यसको िजम्मा लगाउनछुे । िकनिक मजस्तो को छ र कसले मलाई
बोलाउनछे ? कुनचािहं गोठालोले मरेो िवरोध गनर् सक्छ ?” 20 “त्यसलैे परम भलुे एदोमको िवरु मा िनधो गन ुर्भएका
योजनाहरू, तमेानका बािसन्दाहरूको िवरु मा बनाउनभुएका योजनाहरू सनु । िनश् चय नै ितनीहरूका स-साना बगालका पिन
िघस्याएर लिगनछेन ्। ितनीहरूका खकर् हरू उजाड-स्थानमा प रणत हुनछेन ्। 21 ितनीहरूको पतनको सोरमा पथृ्वी ह ल्लन्छ
। िनराशाको िचत् कारको सोर लाल समु मा सिुननछे । 22 हरे,् कसलैे बो ालाई गरुडझैं आ मण गनछ, तलितर बगे हानी
यसमािथ आफ्ना पखटेा फैलाउनछे । तब त्यस िदनमा एदोमका िसपाहीहरूका हृदयहरू सव-वदेनामा भएकी स् ीको हृदयजस्तै
हुनछेन ् ।” 23 दमस्कसको िवषयमाः “हमात र अपार्द लाजमा पनछन,् िकनिक ितनीहरूले िवपि को खबर सनुकेा छन ् ।
ितनीहरू पग् लरे जान्छन ।् ितनीहरू शान्त नरहने सम ु झैं छटपठीमा हुन्छन ।् 24 दमस्कस सा ै कमजोर भएको छ । यो भाग् नलाई
फकर् न्छ । ासले यसलाई प न् छ । सव-वदेनामा भएकी स् ीझैं िनराशा र पीडाले यसलाई प न्छन ् । 25 त्यो शसंाको
सहर अथार्त ् मरेो आनन्दको नगर िकन त्यािगएको छैन ? 26 त्यसकारण त्यस िदन त् यसका यवुाहरू सावर्जिनक ठाउँहरूमा
ढल्नछेन,् र सबै यो ा नष् ट हुनछेन,् यो सवर्श मान ् यो परम भकुो घोषणा हो ।” 27 “िकनिक दमस्कसको पखार्लमा म
आगो लगाउनछुे, र यसले बने-हददका िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ ।” 28 केदार र हासोरका राज्यहरूको िवषयमा परम भु
नबकूदनसेरलाई यसो भन् नहुुन्छ (यित बलेा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले यी ठाउँहरूलाई आ मण गनर् लागकेा िथए):
“उठ,् र केदारलाई आ मण गर,् अिन पवूर्का ती मािनसहरूलाई नष् ट पार ् । 29 ितनीहरूका पाल र ितनीहरूका बगाल
लिगनछेन,् साथमा ितनीहरूका पालका पदार्हरू र ितनका सबै सरसामान पिन । ितनीहरूका ऊँटहरू ितनीहरूबाट लिगनछेन,् र
मािनसहरू ितनीहरूमािथ िचच् याउनछेन,् ' ास जताततै छ!” 30 ए हासोरका बािसन्दाहरू हो, भाग, धरैे टाढा जाओ, जिमनका
गफुाहरूमा लकु, यो परम भकुो घोषणा हो— िकनिक बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले ितमीहरूको िवरु मा योजना रच्दछै ।
भाउ, पिछ फकर् । 31उठ,्आराम भएको जाितलाई आ मण गर, जनु सरुक्षामा बस् छ,” परम भुभन् नहुुन्छ । “ितनीहरूका मलू
ढोकाहरू वा ितनमा गजबारहरू छैनन,् अिन त्यसका मािनसहरू त् यि कै बस्छन ्। 32 िकनिक ितनीहरूका ऊँटहरू लटुको माल
बन् नछेन,् र ितनीहरूको चरु धन-सम्पि य ु मा ल ु टने माल बन् नछेन ्। तब शोकमा आफ् ना कपाल काट्ने हरेकलाई म हावामा
िततरिबतर पानछु, र ितनीहरूमािथ म हरेक कुनाबाट िवपि ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । 33 हासोर स्यालहरूको
अखडा अथार्त ् सदाको िन म्त उजाड-स्थान बन् नछे । त्यहाँ कोही बस् नछैेन । कुनै मािनस त्यहाँ रहनछैेन ।” 34 एलामको
िवषयमा यिमर्या अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । यहूदाका राजा िसदिकयाहले राज् य गनर् सरुु गदार् यो वचन
आएको िथयो, र ितनले भन,े 35 “सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे एलामका धनधुार्रीहरूलाई तोड्नै लागकेो
छु, जनु ितनीहरूको श को मखु्य कुरा हो । 36 िकनिक आकाशका चार कुनाबाट म चारवटा बतास ल्याउनछुे, र एलामका
मािनसहरूलाई म ती सबै हावामा िततरिबतर पानछु । त् यहाँ कुनै राज् य नै हुनछैेन जहाँ एलामबाट छ रएकाहरू नपगुकेो होस ्
। 37 यसरी एलामीहरूलाई म ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूको साम ु चरूचरू पानछु । िकनिक म
ितनीहरूको िवरु मा िवपि अथार्त ् मरेो ोधको ज्वाला दन्काउनछुे— यो परम भकुो घोषणा हो— र मलैे ितनीहरूलाई
िनिमट् ान् न नपारेसम्म म ितनीहरूका पिछ तरवार पठाउनछुे । 38 त्यसपिछ एलाममा म आफ् नो िसहंासन स्थािपत गनछु,
र त् यहाँबाट त् यसका राजाहरू र अगवुाहरूलाई नष् ट पानछु— यो परम भकुो घोषणा हो— 39 र यस् तो हुनछे िक पिछल्ला
िदनहरूमा म एलामको सिुदन फकार्उनछुे— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

50
1 यिमर्या अगमव ाको हात ारा कल्दीहरूको दशे बिेबलोनको िवषयमा परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको वचन यही हो,

2 “जाितहरूलाई खबर गर र ितनीहरूलाई सनु् न लगा । सङ्केत उठा र ितनीहरूलाई सनु् न लगा । यसलाई नलकुा । यसो भन,्
'बिेबलोनलाई लइएको छ । बलेलाई लाजमा पा रएको छ । मरोदक हताश भएको छ । यसका मिूतर्हरू लाजमा पा रएका छन ्
। यसका ितमाहरू हताश पा रएका छन ्।' 3 यसको िवरु मा उ रबाट एउटा जाितको उदय हुनछे, र यसको दशेलाई उजाड
पानछ । यसमा कोही बस् ने छैन । मािनस र पशु दवु ै भाग् नछेन ्। 4 यो परम भकुो घोषणा हो, ती िदनमा र त् यो समयमा इ ाएल
र यहूदाका मािनसहरू रुँदरैुँद ै जान र परम भु आफ् ना परमशे् वरको खोजी गनर् सगँसगँै आउनछेन ्। 5 ितनीहरूले िसयोनितर जाने
बाटो सोध् नछेन,् र यसो भन्दै त् यतिैतर फकर् नछेन,् हािम जानछेौं र परम भिुसत किहलै निबिसर्ने अनन्त करारमा सहभगी हुनछेौं
।” 6 मरेा मािनसहरू एउटा हराएको बगाल भएको छ । ितनीहरूका गोठालाहरूले ितनीहरूलाई पहाडहरूमा बरा लिदएका
छन ् । ितनीहरूले उनीहरूलाई एउटा पहाडदे ख अक पडाहमा फकार्एका छन ् । ितनीहरू गए, अिन आफू बसकेो ठाउँ
ितनीहरूले िबस । 7 ितनीहरूकहाँ जाने हरेकले ितनीहरूलाई िनले । ितनीहरूका वरैीहरूले भन,े 'हामी दोषी छैनौं, िकनिक
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ितनीहरूले परम भ,ु आफ् ना साँचो घर, आफ् ना पखुार्हरूको आशाको िवरु मा पाप गरे ।' 8 बिेबलोनको िबचबाट िनस्केर
आओ । कल्दीहरूको दशेबाट बािहर जाओ । बोकाहरूजस्ता होओ जनु अरू बगालभन्दा अिगअिग जान् छन ् । 9 िकनिक
हरे, मलैे काम गनर् र बिेबलोनको िवरु मा उ रबाट म महान ्जाितहरूको समहूलाई खडा गनर् लागकेो छु । ितनीहरू आफै
त्यसको िवरु मा व स्थत हुनछेन ् । त्यहाँबाट बिेबलोन कब्जा ग रनछे । ितनीहरूका काँडहरू िनपणु यो ाजस्ता छन ्जो
र ो हात फकर् दँनैन ् । 10 कल्दी लटुको माल बन् नछे । यसलाई लटु्नहेरू सबै सन्तषु् ट हुनछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो ।
11 त ँ रमाउँछस ्। मरेो उ रािधकारको लटुको मालमा तैंले उत्सव मनाउछँस ्। खकर् मा नाच्ने बाछोझैं त ँ व रप र उ न्छस ्।
श शाली घोडाझैं त ँ िहनिहनाउछँस ्। 12 त्यसलैे तरेी आमा अत्यन्तै ल ज् जत हुनछेे । तलँाई जन्म िदने शमर्मा पनछे । हरे,
त् यो जाितहरूका िबचमा नीच हुनछेे । त्यो उजाड, सक्खा भिूम र मरुभिूम हुनछेे । 13 परम भकुो ोधको कारणले बिेबलोनमा
आबादी हुनछैेन, तर यो पणूर् रूपमा सवर्नाश हुनछे । बिेबलोनको कारणले यसबाट भएर जाने हरेक व् य क् त तसर्नछे, र यसका
सबै चोटको कारण ितनीहरू िगल् ला गनछन ्। 14 बिेबलोनको चारैितर भएकाहरू हो, यसको िवरु मा आफैलाई व स्थत गर
। धन ु तन्काउने हरेकले यसलाई हार गन ुर्पछर् । आफ्नो कुनै पिन काँड बाँकी नराख, िकनिक त्यसले परम भकुो िवरु मा पाप
गरेको छ । 15 चारैितर त्यसको िवरु मा सोर उच् च पार । त्यसले आत्मसमपर्ण गरेको छ । त्यसका धरहराहरू ढलकेा छन ्।
त्यसका पखार्लहरू भत्काइएका छन,् िकनिक यो परम भकुो बदला हो । त्यसमािथ बदला लओे । त्यसले जस् तो गरेको छ
तसे्तै त्यसलाई गर । 16 बिेबलोनमा बीउ छन िकसान र कटनीको समयमा हिँसया योग गन दवुलैाई नाश पार । अत्याचारीको
तरवारबाट हरेक आफ्नै मािनसहरूकहाँ फक स ्। ितनीहरू आफ्नै दशेमा फकूर् न ्। 17 इ ाएल िसहंहरू ारा िततरिबतर
पा रएको र लखे टएको भडेा हो । पिहले अश्शरूका राजाले त्यसलाई खायो । त्यसपिछ बिेबलोनका राजाले त्यसका हड् डीहरू
भाँिचिदयो । 18 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे बिेबलोनका राजा र त्यसको
दशेलाई दण्ड िदनै लागकेो छु, जसरी मलैे अश्शरूको दशेलाई दण्ड िदएँ । 19 इ ाएललाई त्यसको मातभृिूममा म पनुस्थार्िपत
गनछु । ऊ कमल र बाशानमा चनछ । त्यसपिछ ऊ ए ाइम र िगलादका पहाडी इलाकामा सन्तषु् ट हुनछे । 20 परम भु
भन् नहुुन्छ, ती िदनमा र त्यो समयमा इ ाएलमा अधमर्को खोजी ग रनछे, तर केही पिन पाइनछैेन । यहूदाका पापको िवषयमा
म जाँचबझु गनछु, तर केही पिन पाइने छैन, िकनिक मलैे जोगाउने बाँकीहरूलाई म क्षमा िदनछुे ।” 21“मरातमै दशे र पकोदका
बािसन्दाहरूको िवरु मा खडा होओ । यो परम भु घोषणा हो, ितनीहरूलाई तरवारमा राख, र िवनाशको लािग ितनीहरूलाई
अलग गर— मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेझैं हरेक कुरा गर । 22 दशेमा य ु को ध्वनी र िवशाल िवनाशको सोर सिुनएको छ
। 23 सबै दशेका घन काटेर टु ा-टु ा पारेर नाश ग रएका छन ् । जाितहरूका िबचमा बिेबलोनचािहं एउटा नष् ट ग रएको
ठाउँ भएको छ । 24 ए बिेबलोन, मलैे तरेो लािग एउटा पासो थापकेो छु, र त ँ िनवार्सनमा लिगइस ्अिन तलँाई त् यसको बारेमा
थाहा नै भएन । तलँाई भे ाइयो र कब्जा ग रयो, िकनिक तैंले परम भकुो िवरोध ग रस ्। 25 परम भलुे आफ्नो अस् भण् डार
खोल् नभुएको छ, र आफ्नो रसले काम गन उहाँले हातहितयार ल्याउदँै हुनहुुन्छ । कल्दीहरूको दशेमा सवर्श मान ्परम भु
परमशे् वरको काम छ । 26 टाढाबाट त्यसलाई आ मण गर । त्यसका अन् नका ढुकुटीहरू खलुा गर, र त्यसलाई अन् नको थु ोझैं
थपुार । त्यसलाई िवनाशको लािग अलग गर । त्यसको बाँकी रहकेो एउटैलाई पिन नछोड । 27 त्यसका सबै साँढहेरूलाई
मार । ितनीहरूलाई का टने ठाउँमा पठाओ । ितनीहरूलाई िधक् का छ! िकनिक ितनीहरूका िदन— ितनीहरूका दण्डको
समय आएको छ । 28 बिेबलोनको दशेबाट भािगरहकेाहरू र त् यहाँ बाँचकेाहरूको आवाज सिुनन्छ । ियनीहरूले िसयोनका
लािग परम भु हा ा परमशे् वरको बदला र उहाँको म न्दरको बदलाको खबर िदनछेन ् ।” 29 “बिेबलोनको िवरु मा काँड
हान् नहेरू, आफ् ना धन ु तान् नहेरूलाई बोलाओ । त्यसको िवरु मा छाउनी हाल, र कोही पिन भाग् न नपाओस ्। त्यसले गरेको
कामअनसुार त्यसको बदला लओे । त्यसले योग गरेको नापअनसुार त्यसलाई गर । िकनभने त्यसले परम भ,ु इ ाएलका
परमपिव लाई दिुषत पारेको िथयो । 30 त्यसलैे त्यसका यवुाहरू सहरका चोकहरूमा ढल् नछेन,् र त्यस िदन त्यसका यो ाहरू
नष् ट हुनछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो ।” 31 “हरे,् अहङ्कारी, म तरेो िवरु मा छु, यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो,
िकनिक ए अहकंारी, तलँाई दण्ड िदने तरेो िदन आइपगुकेो छ, जित बलेा म तलँाई दण् ड िदनछुे । 32 त्यसलैे अहङ्कारीहरू
ठक् कर खानछेन ्र ढल् नछेन ्। कसलैे ितनीहरूलाई उठाउनछैेन । म ितनीहरूका सहरहरूमा आगो लगाउनछुे । त् यसले उसको
व रप र भएको हरेक कुरोलाई भस्म पानछ । 33 सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः यहूदाका मािनसहरूसगँै इ ाएलका
मािनसहरूलाई िथचोिमचो ग रएको छ । ितनीहरूलाई कब्जा गनहरूले अझै पिन ितनीहरूलाई थिुनराखकेा छन ्। ितनीहरूले
उनीहरूलाई जान िदन इन् कार गछर्न ्। 34 ितनीहरूलाई छुटकारा िदने बलवान ्हुनहुुन्छ । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो
। दशेमा चनै ल्याउन र बिेबलोनमा बस् नहेरूकहाँ न् द ल्याउन उहाँले साँच् चै ितनीहरूको पक्षमा बोल्नहुुनछे । 35 यो परम भकुो
घोषणा हो, कल्दीहरूको िवरु मा र बिेबलोनका बािसन्दाहरू, त् यसका अगवुाहरू र यसका ब ु मानी मािनसहरूको िवरु मा
एउटा तरवार छ । 36 थर्का कुराहरू गनहरूको िवरु मा तरवार छ । ितनीहरू मखूर् हुनछेन ्। त्यसका िसपाहीहरूको िवरु मा
तरवार छ । ितनीहरू ासले भ रनछेन ् । 37 ितनीहरूका घोडाहरू, ितनीहरूका रथहरू र बिेबलोनको िबचमा भएका सबै
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मािनसको िवरु मा तरवार छ, यसलैे ितनीहरू स् ीहरूझैं हुनछेन ्। त्यसका भण्डारहरूमा तरवार आउँदछै, र ती ल ु टनछेन ्।
38 त्यसका नदीहरूमा खडरेी पदछ, र ती सकु् नछेन ्। िकनिक त्यो बकेम्मा मिूतर्हरूको दशे हो, र आफ्ना डरलाग्दा मिूतर्हरू ारा
बौलाहा बनाइएका मािनसहरूले झैं ितनीहरू वहार गछर्न ् । 39 स्यालहरूसगँै मरुभिूमका जनावरहरू त्यहाँ बस् नछेन,् र
अ स् चका बच् चाहरू त्यहाँ बस् नछेन ्। िकनिक त्यसमा फे र किहल्यै बािसन् दा बस् नछैेनन ्। पसु्तादे ख पसु्तासम्म त्यहाँ कोही
पिन बस् नछैेन । 40 जसरी परमशे् वरले सदोम र गमोरा अिन ितनीहरूका िछमकेीहरूलाई नष् ट गन ुर्भयो, त्यसरी नै त्यहाँ कोही
बस् नछैेन, कुनै त्यहाँ रहनछैेन, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 41 “हरे, उ रबाट एउटा जाित आउँदछै । पथृ्वीको पल्लो
छेउबाट एउटा जाित र धरैे राजाहरूलाई उ िेजत पा रंदछै । 42 ितनीहरूले धन ु र भालाहरू उठाउनछेन ्। ितनीहरू ु र छन ्
र दया दखेाउदँनैन ्। ए बिेबलोनकी छोरी हो, ितनीहरूको सोर समु को गजर्नझैं छ, र य ु गनर् तयार मािनसहरूझैं तरेो िवरु मा
ितनीहरू घोडामा सवार हुदँछैन ्। 43 बिेबलोनका राजाले ितनीहरूको बारेमा खबर सनु्यो, र त्यसका हात िचन्ताले फतक् कै गले
। सव-वदेनामा परेकी स् ीझैं वदेनाले त्यसलाई समात्यो । 44 हरे,् त्यो यदर्नका जङ्गलहरूबाट सधैं ह रया रहने ठाउँमा िसहंझैं
मािथ उक्लनछे । िकनिक ितनीहरूलाई म तरुुन् तै त्यहाँबाट भाग् न लगाउनछुे, र यसको िजम्मामा म चिुनएको कसलैाई िनय ु
गनछु । िकनिक मजस्तो को छ अिन कसले मलाई बोलाउनछे र ? कुनचािहं गोठालोले मरेो िवरोध गनर् सक्छ ? 45 त्यसलैे
परम भलुे बिेबलोनको िवरु मा िनधो गन ुर्भएका योजनाहरू, कल्दीहरूको दशेको िवरु मा उहाँले रच्नभुएका योजनाहरू सनु ।
िनश् चय नै स-साना बगालका पिन िघस्याएर लिगनछेन ्। ितनीहरूका खकर् हरू उजाड-स्थानमा प रणत हुनछेन ्। 46 बिेबलोन
परािजत ग रएको सोरमा पथृ्वी ह ल्लन्छ, र जाितहरूका िबचमा ितनीहरूको िचन्ताको सोर सिुनन्छ ।”

51
1 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः ‘हरे,् बिेबलोनको िवरु मा र लबे-कमाइमा बस् नहेरूको िवरु मा समते मलैे िवनाशको

हुरीबतासलाई उ िेजत पान लागकेो छु । 2 म बिेबलोनमा िवदशेीहरू पठाउनछुे । ितनीहरूले त् यसलाई िततर-िबतर
पानछन,् र त्यसको दशेलाई सवर्नाश गनछन,् िकनिक िवपि को िदनमा ितनीहरू चारैितरबाट त्यसको िवरु मा आउनछेन ् ।
3 धनधुार्रीहरूलाई आफ्ना धन ु तान् न नदओे । ितनीहरूलाई कवच लगाउन नदओे । त्यसका यवुाहरूलाई नजोगाऊ । त्यसका
सम्पणूर् सनेालाई िवनाशको लािग अलग गर । 4 िकनभने घाइते मािनसहरू कल्दीहरूको दशेमा ढल्नछेन ् । मा रएकाहरू
त्यसका सडकहरूमा ढल्नछेन ् । 5 िकनभने इ ाएल र यहूदाको दशे इ ाएलका परमपिव को िवरु मा ग रएको अपराधले
भ रएको भए तापिन सवर्श मान ्परम भु ितनीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई िबसर्नभुएको छैन । 6 बिेबलोनको िबचबाट
भाग । हरेक मािनसलाई आफ्नै ज्यान बचाउन दओे । त्यसको अधमर्मा नष् ट नहोओ । िकनिक यो परम भकुो बदलको समय
हो । त्यसका सबै कुराको बदला उहाँले लनहुुनछे । 7 परम भकुो हातमा बिेबलोन एउटा सनुको कचौरा िथयो जसले सारा
ससंारलाई म  याएको िथयो । जाितहरूले त्यसको दाखम िपए र बौलाहा भए । 8 बिेबलोन अकस्मात ्ढल् नछे, र नष् ट हुनछे ।
त्यसको लािग िवलाप गर । त्यसको पीडाको लािग औषधी दओे । सायद त्यो िनको हुनछे । 9 'हामीले बिेबलोनलाई िनको पानर्
चा ौं, तर त्यो िनको भएन । हामी सबलैे त्यसलाई छोडौं र हा ो आफ्नै दशेमा जाऔं । िकनिक त्यसको दोष आकाशसम्मै
पगुकेो छ । यो बादलमा थिु एको छ । 10 परम भलुे हामीलाई िनद ष घोषणा गन ुर्भएको छ । आओ, िसयोनमा परम भु हा ा
परमशे् वरका कामहरू बताऔं ।' 11 काँडहरू ितखा बनाओ र ढालहरू उठाओ । बिेबलोनलाई नष् ट गन योजनामा परम भलुे
मादीका राजाको आत्मालाई उ िेजत पाद हुनहुुन्छ । यो परम भकुो बदला हो, उहाँको म न्दरको िवनाशको लािग लइने बदला
हो । 12 बिेबलोनका पखार्लहरूमा झण्डा फहराओ । गाडर्हरूलाई सजग बनाओ । पहरेदारहरू खडा गर । लकेुर हमला गन
ठाउँहरू तयार गर । िकनभने बिेबलोनको िवषयमा परम भलुे जे भन् नभुएको छ, त्यो उहाँले गन ुर्हुनछे । 13 ए धरैे पानी भएको
ठाउँनरे बस् ने मािनसहरू हो, ए धरैे धन-सम्पि भएका मािनसहरू हो, ितमीहरूको अन्त्य आएको छ । ितमीहरूको जीवनको
धागो अब काटेर छोटो पा रएको छ । 14 सवर्श मान ्परम भलुे आफ्नै जीवनको शपथ खानभुएको छ, ‘सलहको हुलझैं
म ितमीहरूका िबचमा मािनसहरूले भनछु, र ितनीहरूले ितमीहरूको िवरु मा य ु को सोर िनकाल्ने छन ्।’ 15 उहाँले आफ्नै
श ले पथृ्वी बनाउनभुएको छ । उहाँले आफ्नै ब ु ले ससंारलाई त् यसको ठाउँमा राख् नभुयो । उहाँले आफ्नो समझश ारा
उहाँले आकाशलाई तान् नभुयो । 16 उहाँ गजर्नहुुदँा आकाशमा पानीको ग ाङगडुुङ हुन्छ, िकनिक उहाँले पथृ्वीको छेउबाट
तवुाँलो ल्याउनहुुन्छ । उहाँले वषार्को लािग िबजलुी चम्काउनहुुन्छ, र आफ्नो भण्डारहरूबाट बतास पठाउनहुुन्छ । 17 हरेक
मािनस ज्ञानिवना अज्ञानी भएको छ । हरेक सनुार उसका मिूतर्हरू ारा लाजमा पा रएको छ । िकनभने उसले ढालरे बनाएका
ितमिूतर्हरू झटूा हुन,् र ितनमा जीवन हुदँनै । 18 ती बकेम्मा छन ् । ती िगल्ला गनहरूका काम हुन ् । ितनीहरूको दण्डको

समयमा ती नष् ट हुनछेन ् । 19 तर परमशे् वर जो याकूबको िहस्सा हुनहुुन्छ, उहाँ यीजस्ता हुनहुुन् न, िकनिक उहाँले नै सबै
थोक बनाउनहुुन्छ । इ ाएल उहाँको उ रािधकारको कुल हो । सवर्श मान ् परम भु उहाँको नाउँ हो । 20 त ँ मरेो य ु को
घन, य ु को लािग मरेो हितयार हो । त ँ ारा नै म जाितहरूलाई टु ा-टु ा पानछु, र राज्यहरूलाई नष् ट पानछु । 21 त ँ ारा नै म



51:22 583 यिमर्या 51:53

घोडाहरू र ितनमा सवार हुनहेरूलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म रथहरू र सारथीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । 22 त ँ ारा नै
म हरेक परुुष र स् ीलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म पाकाहरू र बालबा लकालाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म यवुाहरू
र कन्या केटीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । 23 त ँ ारा नै म गोठालाहरू र ितनीहरूका बगालहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै
म जोत् ने मािनसहरू र ितनीहरूको समहूलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म गभनर्रहरू र अिधकारीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु
। 24 तैंले दखे् ने गरी म बिेबलोन र कल्दीका सबै बािसन्दालाई बदला लनछुे, िकनिक ितनीहरूले िसयोनमा सारा िकिसमका
दषु् ट काम गरेका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । 25 ए िवनाशको पहाड, म तरेो िवरु मा छु जसले सारा पथृ्वीलाई नष् ट पाछर्,
यो परम भकुो घोषणा हो । तरेो िवरु मा म आफ् नो हात पसानछु, र तलँाई िभरबाट तल खसाल् नछुे, र तलँाई डढलेो लागकेो
पहाड तलु्याउनछुे । 26 त्यसलैे ितनीहरूले भवनको कुन-ेढुङ्गो वा जग बसाल्न तबँाट कुनै कुनै ढुङ्गा लनछैेनन ्। िकनिक
त ँ सदाको िन म्त सवार्नाश हुनछेस,् यो परम भकुो घोषणा हो । 27 पथृ्वीमा झण्ड फहराओ । जाितहरूका िबचमा तरुही फुक
। त्यसलाई आ मण गनर् जाितहरू अथार्त ् आरारात, िमन् नी र अशकनजलाई बोलाओ । त्यसलाई आ मण गनर् कमान् डर
िनय ु गर । सलहहरूको हुलझैं घोडाहरू ल्याओ । 28 त्यसलाई आ मण गनर् जाितहरूलाई तयार पार । मादीका राजाहरू,
त्यसका गभनर्रहरू, त्यसका सबै अिधकारी र त्यसले शासन गरेका सबै दशेलाई तयार पार । 29 िकनिक दशे ह ल्लनछे,
र वदेनामा हुनछे, िकनिक कुनै बािसन्दा नबस् ने गरी बिेबलोनको दशेलाई उजाड पान परम भकुा योजनाहरू बिेबलोनका
िवरु मा जारी छन ् । 30 बिेबलोनका िसपाहीहरूले लडाइँ गनर् रोकेका छन ् । ितनीहरू आ-आफ्ना िकल्लाहरूमा बस्छन ् ।
ितनीहरूको ताकत हराएर गएको छ । ितनीहरू स् ीझैं भएका छन ् । त्यसका घरहरू आगो लगाइएका छन,् र त्यसका मलू
ढोकाका गजबारहरू भाँिचएका छन ्। 31 बिेबलोनका राजाको सहरको एउटा छेउदे ख अक छेउसम्म कब्जा ग रएको छ
भनी राजालाई सनुाउन एउटा समाचारवाहक अक समाचारवाहककहाँ दौडन्छ, र एउटा धावकले अक धावकलाई बताउछँ
। 32 नदीका जघँारहरू कब्जा ग रएका छन ् । श लुे िसमसारहरूमा आगो लगाउदँछै, र बिेबलोनका यो ाहरू अलमलमा
पा रएका छन ् ।” 33 िकनिक सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनकी छोरी खलाजस्तै छे
। यो त्यसलाई कुल्चने समय हो । केही क्षणमा नै त्यसको कटनीको समय आउनछे । 34 'बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले
मलाई खाएको छ, उसले मलाई अलमलमा पारेको छ, र मलाई र ो भाँडो बनाएको छ । राक्षसले झैं त्यसले मलाई िनलकेो
छ । मरेा स्वािदष् ट खानाले त्यसले आफ् नो पटे भरेको छ, र त्यसले मलाई बान्ता गरेर फालकेो छ ।' 35 िसयोनमा बस् नलेे
भन्छ, 'म र मरेो िवरु मा ग रएको िहसंा बिेबलोनमािथ नै परोस ्।' यरूशलमेले भन् नछे, 'मरेो रगत कल्दीका बािसन्दाहरूमािथ
परोस'् ।” 36 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे तरेो पक्ष लन र तरेो लािग बदला लन लागकेो छु । िकनिक
म बिेबलोनको नदी सकुानछुे, र त्यसका पानीका महुानहरू सकु्खा तलु्यानछुे । 37 बिेबलोन भग् नावशषेको थु ो, स्यालहरू
ओडार, ास र िगल्लाको पा हुनछे, जहाँ कोही बािसन् दा छैन । 38 बिेबलोनीहरू जवान िसहंहरूजस्तै गजर्न्छन ्। ितनीहरू
िसहंका बच् चाहरूजस्तै कराउँछन ्। 39 ितनीहरू लोभले रसाउदँा म ितनीहरूका िन म्त भोज तयार पानछु । म ितनीहरूलाई
म याउनछुे, यसलैे िक ितनीहरू खसुी हुनछेन,् र ितनीहरू िचर िन ामा सतु् नछेन,् अिन िबउँझने छैनन,् यो परम भकुो घोषणा हो
— 40 म ितनीहरूलाई मा रनलाई लिगएका थमुाहरू, बोकाहरूसगँै भडेाहरूझैं तल पठाउनछुे । 41कसरी बिेबलोनलाई कब्जा
ग रएको छ! सारा पथृ्वीको शसंा प ाउमा परेको छ । कसरी बिेबलोन जाितहरूका िबचमा भग् नावशषेको ठाउँ भएको छ!
42 बिेबलोनको मािथ समु आएको छ । यसका उलर्दंा छालहरूले त्यो ढािकएको छ । 43 त्यसका सहरहरू उजाड, सकु्खा
भिूम र मरुभिूम भएका छन,् जहाँ कोही बस्दनै, र कुनै मािनस त्यताबाट जाँदनै । 44 त्यसलैे म बिेबलोनमा नै बलेलाई दण्ड
िदनछुे । त्यसले आफ्नो मखुमा जे िनलकेो िथयो, त्यो म बािहर िनकाल्नछुे, र जाितहरूले आ-आफ्ना उपहारहरू लएर फे र
त्यसकहाँ ओइ रने छैनन ् । बिेबलोनका पखार्लहरू ढल्नछेन ् । 45 ए मरेा मािनसहरू हो, त्यसको िबचबाट बािहर जाओ ।
मरेो ोधको ज्वालाबाट ितमीहरू हरेले आफ्नो ाण बचाओ । 46 दशेमा सिुनएको खबरले ितमीहरूको हृदयमा डर वा भय
नहोस,् िकनिक खबर एक वषर्सम्म आउनछे । यसपिछ अक वषर् दशेमा खबर र िहसंा हुनछे । शासक शासकको िवरु मा
हुनछे । 47 त्यसकारण, हरे, यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म बिेबलोनका खोपरे बनाइएका मिूतर्हरूलाई दण्ड िदनछुे ।
त्यसका सारा दशे लाजमा पनछन,् र त्यसका मा रएकाहरू सबै त्यसकै िबचमा ढल्नछेन ्। 48 त्यसपिछ स्वगर् र पथृ्वी अिन
ितनमा भएका सबै कुराले बिेबलोनमािथ रमाहट गनछन ्। िकनिक त्यसका िवनाशकहरू उ रबाट आउनछेन—् यो परम भकुो
घोषणा हो । 49 जसरी बिेबलोनले इ ाएलका मा रएकाहरूलाई ढालकेो छ, त्यसरी नै त्यस दशेका मा रएकाहरू बिेबलोनमा
ढल् नछेन ् । 50 तरवारबाट बाँचकेाहरू हो, जाओ । अझै नबस । टाढा-टाढाबाट मनले परम भलुाई पकुार । यरूशलमेको
सम्झना ग रयोस ् । 51 हामी ल ज् जत छौं, िकनिक हामीले अपमान सनुकेा छौं । िनन्दाले हा ा महुार ढाकेको छ, िकनिक
िवदशेीहरू परम भकुो म न्दरको पिव स्थानमा िछरेका छन ्। 52 त्यसकारण, हरे,् यो परम भकुो घोषणा हो, यस् ता िदनहरू
आउँदछैन,् जित बलेा म त्यसका खोपरे बनाइएका मिूतर्हरूलाई दण्ड िदनछुे, र त्यस दशेका चारैितर घाइते मािनसहरू पीडामा
कराउनछेन ् । 53 िकनिक बिेबलोन स्वगर्सम्मै उक्ले वा त्यसका अग्ला-अग्ला िकल्लाहरूलाई मजबतु बनाए तापिन, मबाट
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त्यसकहाँ िवनाशकहरू आउनछेन—् यो परम भकुो घोषणा हो । 54 बिेबलोनबाट िनराशाको िचत् कार, कल्दीहरूको दशेबाट
ठुलो िवनाश आयो । 55 िकनिक पर भलुे बिेबलोनलाई नाश पाद हुनहुुन्छ । उहाँले त्यसको ठुलो सोरलाई नष् ट पाद हुनहुुन्छ
। ितनीहरूका श हुरू धरैे पानीको छालझैं गजर्न्छन ् । ितनीहरूको हल्ला अत्यन्तै ब लयो हुन्छ । 56 िकनिक िवनाशकहरू
बिेबलोनको िवरु मा आएका छन,् र त्यसका यो ाहरू कब्जामा परेका छन ् । ितनीहरूका धनहुरू भाँिचएका छन,् िकनिक
परम भु बदलाको परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँले िनश् चय नै यो बदला लन ु नै हुनछे । 57 िकनिक म त्यसका राजकुमारहरू,
ब ु मान ्मािनसहरू, अिधकारीहरू र िसपाहीहरूलाई म याउनछुे, र ितनीहरू िचर िन ामा सतु् नछेन ्अिन किहलै िबउँझने छैनन ्
—द यो महाराजाको घोषणा होः उहाँको नाउँ सवर्श मान ्परम भु हो । 58सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनका
चौडा पखार्लहरू पणूर् रूपमा भत्काइनछेन,् र त्यसका अग्ला-अग्ला मलू ढोकाहरू जलाइनछेन ् । तब त्यसलाई सहयोग गनर्
आउने मािनसहरूले थमा प र म गनछन ्। जाितहरूले त्यसको लािग गनर् खोज्ने हरेक कुरो जलाइनछे ।” 59यहूदाका राजा
िसदिकयाहले राज् य सरुु गरेको चौथो वषर्मा ितनी बिेबलोनमा जाँदा यिमर्या अगमव ाले महसयेाहका नाित, ने रयाहका छोरा
सरायाहलाई आज्ञा िदएका वचन यही हो । यित बलेा सरायाह मखु्य अिधकारी िथए । 60 बिेबलोनमािथ आउन लागकेा सबै
िवपि को िवषयमा यिमर्याले एउटा म ु ोमा लखेकेा िथए । यी सबै वचन बिेबलोनको िवषयमा ले खएका िथए । 61 यिमर्याले
सरायाहलाई भन,े “तपाईं बिेबलोन जानहुुदँा तपाईंले यी वचन हने ुर्हुनछे, र तपाईंले यी वचन चक सोरमा पढ्नहुुनछे । 62 तब
तपाईंले भन् नहुुनछे, 'हे परम भ,ु यस ठाउँलाई नष् ट गनछु, र कुनै मािनस वा पश ु यस ठाउँमा बस् नछैेन, र यो सदाको लािग
उजाड हुनछे भनी तपाईं आफैले घोषणा गन ुर्भएको छ ।' 63 तब तपाईंले यस मु ाको वचनलाई पढरे िसद्ध्याउनहुुन् छ, तब
यसमा एउटा ढुङ्गा बाँध् नहुोस ्र यसलाई य ू े टस नदीको िबचमा फाल् नहुोस ्। 64 यसो भन् नहुोस,् 'बिेबलोन यसरी नै डुब्नछे
। मलैे यसको िवरु मा ल्याइरहकेो िवपि को कारण यो उठनछैेन, र यसको पतन हुनछे' ।” यिमर्याका वचनहरू यहाँ समाप् त
हुन् छन ्।

52
1 िसदिकयाहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस वषर्का िथए । ितनले यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनकी

आमाको नाउँ हमतुल िथयो । उनी लब्नाका यिमर्याकी छोरी िथइन ्। 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो, ितनले त्यही गरे
। यहोयाकीमले गरेका हरेक कुरा ितनले गरे । 3परम भलुेआफ्नो सामबुाट ितनीहरूलाई नधपाउनभुएसम्म उहाँको ोध ारा यी
सबै घटना यरूशलमे र यहूदामा घटे । तब िसदिकयाह बिेबलोनको िवरु मा िव ोह गरे । 4 राजा िसदिकयाहको शासनकालको
नवौं वषर्को दसौं मिहनाको दसौं िदनमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर यरूशलमेको िवरु मा आफ्ना सबै सनेासगँै आए ।
ितनीहरूले यसको साम ु छाउनी हाल,े र ितनीहरूले यसको चारैितर घरेाबन्दी गरे । 5 यसरी राजा िसदिकयाहको शासनकालको
एघारौं वषर्सम्म सहरलाई घरेाबन्दी ग रयो । 6 चौथो मिहनाको नवौं िदनसम्म सहरमा यस्तो घोर अिनकाल पर् यो, िक दशेका
मािनसहरूका लािग कुनै खानकुेरा नै िथएन । 7 तब सहरको पखार्ल भत्काइयो, र कल्दीहरू सहरको चारैितर भए तापिन
सहरको पखार्ललाई भत्काएर सबै यो ा रातमा राजाको बगैंचानरे भएका दईुवटा पखार्लको िबचको ढोकाको बाटो भएर भागे
। ितनीहरू अराबाको िदशाितर गए । 8 तर कल्दीहरूका सनेाले राजा िसदिकयाहलाई खदे,े र यरीहो निजकैको यदर्न नदीका
मदैानहरूमा भे ाए । ितनका सबै सनेा ितनीबाट िततर-िबतर भए । 9 ितनीहरूले राजालाई समाते र हमात दशेको रब्लामा
बिेबलोनका राजाकहाँ ितनलाई ल्याए जहाँ राजाले ितनलाई दण्डको फैसला सनुाए । 10 बिेबलोनका राजाले िसदिकयाहका
छोराहरूलाई ितनकै आखँाका साम ु मारे, र रब्लामा ितनले यहूदाका सबै अगवुालाई पिन मारे । 11 तब ितनले िसदिकयाहका
आखँा िनकाल,े ितनलाई काँसाका साङ्लाहरूले बाँध े र बिेबलोनमा ल्याए । ितनको मतृ्य ु नभएसम्म नै बिेबलोनका राजाले
ितनलाई झ्यालखानामा राखे । 12 अब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको राज् य सरुु गरेको उन् नाइसौं वषर्को पाँचौं मिहनाको
दसौं िदनमा नबजूरदान यरूशलमेमा आए । ितनी राजाका अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर अिन बिेबलोनका राजाका सवेक िथए
। 13 ितनले परम भकुो म न्दर, राजदरबार र यरूशलमेका सबै घर जलाए । अिन सहरमा भएका हरेक मह वपणूर् भवन
ितनले जलाए । 14 यरूशलमेको व रप र भएका पखार्लहरूका सन् दभर्मा, अङ्गरक्षकहरूका कमान् डरको अधीनमा रहकेा
बिेबलोनका सबै सनेाले ती नष् ट पारे । 15 सबभैन्दा ग रब मािनसहरू, सहरमा बाँकी रहकेा मािनसहरू, बिेबलोनका राजाकहाँ
भागरे गएकाहरू र बाँकी रहकेा कारीगरहरूका िवषयमा,अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले तीमध् येकसलैाई िनवार्सनमा
लगे । 16 तर अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले दाखबारी र खतेहरूमा काम गनर् दशेका सबभैन्दा ग रबहरूलाई त्यहीं
छोडे । 17 परम भकुो म न्दरमा रा खएका काँसाका स्तम्भहरू, आधारहरू र काँसाको िवशाल खड्कँुलो िवषयमा कल्दीहरूले
ती टु ाटु ा पारे, र सबै काँसाचािहं बिेबलोनमा लगे । 18 भाँडाहरू, बले्चाहरू, सलदेाका िचम्टाहरू, चम्चाहरू र म न्दरमा
पजुारीहरूले सवेा गदार् योग ग रने काँसाका सबै सामान पिन,कल्दीहरूले तीसबै लगे । 19 राजाका अङ्गरक्षकका कमान् डरले
कञ् चन सनु वा चाँदीले बनकेा स् नान-बाटाहरू, धपुौराहरू,छकर् ने बाटाहरू, भाँडाहरू, सामदानहरू,अघर्-ब लमा चढाइने कचौरा
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र बाटाहरू पिन लगे । 20 सोलोमनले म न्दरको लािग बनाएका दईुवटा स्तम्भ, िवशाल खड्कँुलो भनरे िचिनने काँसाको बाटा,
त् यसमिुन भएका बा वटा काँसाका साँढे जोख् नै नसक् ने गरी धरैे काँसा िथयो । 21 स्तम्भहरू त् यकेका उचाइ अठार हात िथयो,
र गोलाइ बा हात िथयो । त्यकेको मोटाइ चार अङ्गलु चौडा र खो ो िथयो । 22 स्तम्भमािथ एउटा स्तम्भ-िशर िथयो
। स्तम्भ-िशर पाँच हात अग्लो िथयो, र यो काँसाको जाली र दा रमका ब ु ाले चारैितर भ रएको िथयो । अक स्तम्भ पिन
त्यसका दा रमहरूसिहत पिहलकेो जस्तै िथयो । 23 स्तम्भ-िशरका छेउ-छेउमा छयानब् बवेटा दा रम िथए । चारैितर जालीलाई
घे रराखकेा दा रमहरू जम् मा एक सयवटा िथए । 24अङ्गरक्षकहरूका कमान् डरले मखु्य पजुारी बन्दी सरायाह, दो ो दजार्का
पजुारी सपन्याह र ितन जना ारपाललाई लएर गए । 25 ितनले िसपाहीहरूको िजम्मामा भएका अिधकारी, सहरमा अझै
बाँकी रहकेा राजाका सात जना सल्लाहकारलाई सहरबाट कैद गरेर लगे । ितनले दशेका मािनसहरूलाई सनेाम भत गन मखु्य
अिधकारी र दशेमा भएका अन्य साठी जना िविशष् ट मािनसलाई पिन कैद गरेर लगे । 26 तब अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर
नबजूरदानले ितनीहरूलाई रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ लगे । 27 बिेबलोनका राजाले हमात दशेको रब्लामा ितनीहरूलाई
मारे । यसरी यहूदा आफ्नो दशेबाट िनवार्सनमा लिगयो । 28 नबकूदनसेरले िनवार्सनमा लगकेा मािनसहरू यी नै िथएः सातौँ
वषर्मा ३,०२३ जना यहूदी । 29 नबकूदनसेरको अठारौं वषर्मा ितनले यरूशलमेबाट ८३२ जना मािनसलाई लगे । 30 नबकूदनसेरको
तइेसौं वषर्मा अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले यहूदाका ७४५ जना मािनसलाई लगे । िनवार्िसत भएका जम्मा मािनस
४,६०० जना िथए । 31यहूदाका राजा यहोयाकीन िनवार्सन भएको सैंितसौं वषर्को बा ौं मिहनाको प च् चसौं िदनमा, बिेबलोनका
राजा एबील-मरोदकले यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई कैदबाट मु गरे । एबील-मरोदकले राज् य सरुु गरेको वषर्मा यसो ग रयो
। 32 राजाले ितनीिसत दयापवूर्क बोल,े र बिेबलोनमा ितनीिसत भएका अन्य राजाहरूलाई भन्दा ितनलाई िति त स्थान िदए ।
33 एबील-मरोदकले यहोयाकीनका कैदका लगुाहरू हटाए, र यहोयाकीनले आफ्नो बाँकी जीवनभर िनयिमत रूपमा राजाको
टेबलुमा खानपान गरे, 34 र ितनको मतृ्य ु नभएसम्म नै ितनको बाँकी जीवनभर हरेक िदन ितनलाई िनयिमत रूपमा खानाको
भ ा िदइयो ।
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िवलापको पसु्तक
1 एक पटक मािनसहरूले भ रपणूर् सहर अिहले सनुसान बिसरहकेो छ । त्यो श शाली जाित भए तापिन िवधवाजस्तै

भएको छ । त्यो जाित-जाितहरूका िबचमा राजकुमारीजस्तै िथयो, तर अिहले जबरजस्ती दासत्वमा लिगएको छ । 2 त्यो रातमा
रुन्छ र िवलाप गछर्, अिन त्यसको आसँलुे गला भ रन्छ । त्यसको कुनै पिन मेीले त्यसलाई सान्त्वना िददँनै । त्यसका सबै
िम ले त्यसलाई धोका िदएका छन ्। ितनीहरू त्यसका श हुरू भएका छन ्। 3 ग रबी र वदेनापिछ यहूदा िनवार्सनमा गएको
छ । त्यो जाित-जाितहरूका िबचमा बस्छ, र त्यसले चनै पाउदँनै । त्यसलाई खदे् नहरू सबलैे त्यसको घोर िनराशामा त्यसलाई
प े । 4 िसयोनका सडकहरूले शोक गछर्न,् िकनिक कुनै पिन तोिकएका चाडहरूमा आउँदनै । त्यसका सबै मलू ढोका उजाड
भएका छन ्। त्यसका पजुारीहरू ससु्केरा हाल्दछन ्। त्यसका कन्याहरू शोिकत छन,् र त्यो आफै नै िबलकुल िनराशामा छ
। 5 त्यसका वरैीहरू त्यसको मा लक भएका छन ्। त्यसका श हुरूको उन् नित हुन्छ । त्यसका धरैे पापको कारण परम भलुे
त्यसलाई कष् ट िदनभुएको छ । त्यसका स-साना बालबच् चाहरू त्यसको वरैीकहाँ िनवार्सनमा जान्छन ्। 6 सौन्दयर्ले िसयोनकी
छोरीलाई छोडकेो छ । त्यसका राजकुमारहरू खकर् पाउन नसक् ने मगृहरूजस्तै भएका छन,् र ितनीहरू दबुर्ल भएर ितनीहरूलाई
खदे् नकेो अिगअिग भाग्छन ्। 7 त्यसले कष् ट पाएको र घरवारिवहीन भएको िदनमा यरूशलमेले आफूिसत अिगल्ला िदनमा
भएका त्यसका सबै बहुमलू्य खजानाहरूलाई सम्झने छ । त्यसका मािनसहरू वरैीको हातमा पदार् कसलैे त्यसलाई सहायता
गरेन । वरैीहरूले त्यसलाई दखे,े र त्यसको िवनाशमा हाँस े । 8 यरूशलमेले घोर पाप गर् यो । त्यो अशु वस्तजुस्तै ितरस्कृत
भएको छ । त्यसलाई आदर गन सबलैे अिहले त्यसलाई ितरस्कार गछर्, िकनिक ितनीहरूले त्यसको नग् नता दखेकेा छन ् ।
त्यसले ससु्केरा हाल्छ, र भाग् ने कोिसस गछर् । 9 त्यसको फ रयािभ त्यो अशु भएको छ । त्यसले आफ्नो भिवष्यको
िवषयमा सोचने । त्यसको पतन डरलाग्दो िथयो । त्यसलाई सान्त्वना िदने कोही िथएन । त्यो िचच् च्यायो, “हे परम भ,ु मरेो
कष् टलाई हने ुर्होस,् िकनिक श ु अित महान ्भएको छ ।” 10 वरैीले हा ा सबै बहुमलू्य खजानामा आफ्नो हात हालकेो छ ।
तपाईंको पिव सभामा जाित-जाितहरू वशे गन ुर्हुदँनै भनी तपाईंले आज्ञा िदनभुए तापिन त्यसले आफ्नो पिव स्थानमा ितनीहरू
वशे गरेको दखेकेो छ । 11 त्यसका सबै मािनसले रोटीको खोजी गदार् ितनीहरू ससु्केरा हाल्छन ्। आफ्ना ाण बचाउनलाई

खानाको लािग ितनीहरूले आफ्ना बहुमलू्य खजानाहरू िदएका छन ्। हे परम भ,ु हने ुर्होस,् र मलाई िवचार गन ुर्होस,् िकनिक
म बकेम्मा भएको छु । 12 यताबाट भएर जाने ितमीहरू सबलैाई के यसको वास्ता छैन ? मलाई िदइएको शोकजस्तै कसकैो
शोक छ िक छैन भनरे हरे र िवचार गर, िकनिक परम भलुे आफ्नो भयङ्कर ोधको िदनमा मलाई यातना िदनभुएको छ
। 13 उहाँले उच् चबाट मरेा हड् डीमा आगो सल्काउनभुएको छ, र यसले ितनलाई िजतकेो छ । उहाँले मरेो ख ु ाको लािग
जाल िफँजाउनभुएको छ, र मलाई फकार्उनभुएको छ । उहाँले मलाई िनरन्तर रूपमा उजाड र कमजोर बनाउनभुएको छ ।
14 मरेा आज्ञा उल्लङ्घनहरूको जवुालाई उहाँको हात ारा बाँिधएको छ । ती सगँसगँ बाँिधएर मरेो काँधमा रा खएका छन ्
। उहाँले मरेो बललाई असफल तलु्याइिदनभुएको छ । परम भलुे मलाई ितनीहरूका हातमा स ु म्पिदनभुएको छ, र म खडा
हुन स क्दन ँ । 15 मरेो ितरक्षा गन मरेा सबै श शाली मािनसलाई परम भलुे एकाितर फ्याँिकिदनभुएको छ । मरेा ह ाक ा
मािनसहरूलाई धलूोिपठो पानर् उहाँले मरेो िवरु मा सभा बोलाउनभुएको छ । परम भलुे यहूदाका कन्या-छोरीहरूलाई दाखको
कोलमा कु ल्चिमल्ची पान ुर्भएको छ । 16 ियनै कुराहरूको लािग म रुन्छु; मरेा आखँा आसँकुो धारा बहन्छ । िकनिक मलाई
सान्त्वना िदने र मरेो जीवनलाई पनुस्थार्िपत गन मबाट िनकै टाढा छ । श लुे मलाई परास्त गरेकोले मरेा बालबच् चा बसेहारा
छन ्। 17 िसयोनले आफ्ना हात फैलाएको छ । त्यसलाई सान्त्वना िदने कोही छैन । याकूबको व रप र हुनहेरू त्यसका वरैीहरू
होऊन ्भनी परम भलुे आज्ञा िदनभुएको छ । यरूशलमे ितनीहरूका लािग अशु छ । 18 परम भु धम हुनहुुन्छ, िकनिक म
उहाँको आज्ञाको िवरु मा बागी भएको छु । हे सबै मािनस हो, सनु र मरेो शोकलाई िवचार गर । मरेा कन्याहरू र ह ाक ा
मािनसहरू िनवार्सनमा गएका छन ्। 19 मलैे मरेा िम हरूलाई बोलाएँ, तर ितनीहरू म ित धोकेबाज िन स्कए । मरेा पजुारीहरू
र मरेा धमर्-गरुुहरूले आफ्ना ाण बचाउनको लािग खानाको खोजी गदार् ितनीहरू सहरमा नै नष् ट भए । 20 हे परम भ,ु हने ुर्होस,्
िकनिक म िनराशामा छु । मरेो पटे हुडँल्छ । मरेो हृदय मिभ ै छटप टन्छ, िकनिक म ज्यादै िव ोही भएको छु । बािहर
तरवारले आमालाई नष् ट पाछर्, घरिभ केवल मतृ्य ु छ । 21 ितनीहरूले मरेो ससु्केरा सनुकेा छन,् तर मलाई सान्त्वना िदने
कोही छैन । मरेा सबै श लुे मरेो कष् टको िवषयमा सनुकेा छन,् र तपाईंले यसो गन ुर्भएकोमा ितनीहरू खसुी छन ् । तपाईंले
ितज्ञा गन ुर्भएको िदन तपाईंले ल्याउनभुएको छ । अब ितनीहरू मजस्तै होऊन ् । 22 ितनीहरूका सबै दषु् टता तपाईंको साम ु

आऊन ्। मरेा सबै आज्ञा उल्लङ्घनको कारणले तपाईंले मलाई वहार गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूिसत वहार गन ुर्होस ्। मरेा ससु्केरा
धरैे छन,् र मरेो हृदय मछुार् परेको छ ।
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2
1 परम भलुे िसयोनकी छोरीलाई आफ्नो रसको बादलमिुन ढाक् नभुएको छ । उहाँले इ ाएलको गौरवलाई स्वगर्बाट तल

पथृ्वीमा फ्याँिकिदनभुएको छ । आफ्नो रसको िदनमा उहाँले आफ्नो पाउदानको सम्झना गन ुर्भएको छैन । 2 परमर भलुे
याकूबका सबै नगरलाई स्वाहा पान ुर्भएको छ, र ितनलाई दया दखेाउनभुएको छैन । उहाँको रसको िदनमा उहाँले यहूदाकी
छोरीका िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरू भत्काइिदनभुएको छ । उहाँले राज्य र यसका शासकहरूलाई अपमानमा भइँु
ढाल्नभुएको छ । 3 भयङ्कर रसले उहाँले इ ाएलको हरेक िसङ का टिदनभुएको छ । उहाँले श कैु सामनु् ने आफ्नो
दािहने हात हटाउनभुएको छ । उहाँले याकूबलाई चारैितर भस्म गन दन्कँदो आगोले जलाउनभुएको छ । 4श लुे झै ँ उहाँले धन ु
हामीितर उठाउनभुएको छ । उहाँको दािहने हात हान् नलाई तयार छ । िसयोनकी छोरीको पालमा उहाँले आफूलाई ि य लाग् ने
सबलैाई मान ुर्भएको छ । उहाँले आफ्नो ोध आगोझै ँखन्याउनभुएको छ । 5 परम भु श झुै ँ हुनभुएको छ । उहाँले इ ाएललाई
िनल्नभुएको छ । उहाँले त्यसका सबै महललाई िनल्नभुएको छ । उहाँले त्यसका िकल्लाहरूलाई नष् ट पान ुर्भएको छ । उहाँले
यहूदाकी छोरीमा शोक र िवलाप बढाउनभुएको छ । 6 उहाँले आफ्नो पिव वासस्थानलाई बगैचँाको छा ोलाई झै ँ आ मण
गन ुर्भएको छ । उहाँले पिव सभाको स्थानलाई नष् ट गन ुर्भएको छ । परम भलुे िसयोनमा पिव सभा र शबाथ दवुलैाई िबसर्न
लगाउनभुएको छ, िकनिक उहाँले आफ्नो भयानक रसमा राजा र पजुारी दवुलैाई ितरस्कार गन ुर्भएको छ । 7 परम भलुे आफ्नो
वदेीलाई ितरस्कार गन ुर्भएको छ, र पिव वासस्थानलाई त्यािगिदनभुएको छ । उहाँले त्यसका महलहरूका पखार्लहरू श कुो
हातमा स ु म्पिदनभुएको छ । तोिकएको चाडको िदनमा जस्तै ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा िवजयको ध्विन लगाएका छन ्।
8 परम भलुे िसयोनकी छोरीको सहरको पखार्ललाई नष् ट गन िनधो गन ुर्भयो । उहाँले नाप् ने िफ ा तन्काउनभुयो, र पखार्ललाई
नष् ट गनर्बाट आफ्नो हात रोक् नभुएको छैन । उहाँले गढी र पखार्ललाई िवलाप गनर् लगाउनभुयो । ती सगँसगँै भत्के । 9 त्यसका
मलू ढोकाहरू भइँुमा ढलकेा छन ्। उहाँले त्यसका मलू ढोकाका गजबारहरू नष् ट गन ुर्भएको छ, र भाँच्नभुएको छ । त्यसका
राजा र राजकुमारहरू जाित-जाितहरूका िबचमा छन,् र वस्था रहदँनै, अिन त्यसका अगमव ाहरूले परम भबुाट कुनै दशर्न
पाउदँनैन ्। 10 िसयोनकी छोरीका धमर्-गरुुहरू चपु लागरे भइँुमा बस्छन ्। ितनीहरूले आ-आफ्ना िशरमा धलूो हालकेा छन,् र
भाङ् ा लगाएका छन ्। यरूशलमेका कन्याहरूले भइँुमा आ-आफ्ना िशर झकुाएका छन ्। 11 ितनीहरूको आसँलुे मरेा आखँा
ट ाइसक्यो । मरेो पटे हुडँल्छ । मरेा मािनसहरूकी छोरीको िवनाशको कारण मरेा मरेो हृदय िछयािछया भयो । बालबच् चा
र दधु े बालकहरू सहरका सडकहरूमा मछुार् खान्छन ्। 12 ितनीहरूले आफ्ना आमाहरूलाई भन्छन,् “अन् न र दाखम कहाँ
छन ्?” ितनीहरू सहरका सडकहरूमा घाइतझेै ँ मछुार् पदार् ितनीहरूका ाण ितनीहरूका आमाहरूको काखमा िशिथल हुन्छन ्
। 13 हे यरूशलमेकी छोरी, म तलँाई के भन ूँ ? हे िसयोनकी छोरी, तलँाई सान्त्वना िदन तलँाई म केिसत तलुना गरूँ ? तरेो
घाउ समु जस्तै िवशाल भएको छ । कसले तलँाई िनको पानर् सक्छ ? 14 तरेा अगमव ाहरूले तरेो लािग झटुा र बकेम्मा
दशर्नहरू दखेकेा छन ्। तरेो सिुदन पनुस्थार्िपत गनर् ितनीहरूले तरेो अधमर्को पदार्फास गरेका छैनन,् तर ितनीहरूले तलँाई झटुा
र गलत वचनहरू िदएका छन ्। 15 यस सडक भएर जानहेरू सबलैे तलँाई दखेरे थपडी माछर्न ्। यरूशलमेकी छोरीको िवरु मा
ितनीहरूले िगल्ला गछर्न,् र आफ्ना िशर हल्लाउछँन,् अिन भन्छन,् “के यो त्यही सहर हो जसलाई ितनीहरूले 'परम सनु्दरी'
र 'सारा पथृ्वीको आनन्द' भन्थे ?” 16 तरेा सबै श लुे तरेो िवरु मा ितनीहरूका मखु खोल्छन ्। ितनीहरूले खसी गरेर रसमा
आफ्ना दा ा िकट्छन,् र भन्छन,् “हामीले त्यसलाई िनलकेा छौँ । हामी यही िदनको तीक्षामा िथयौँ । यही हनेर् हामी बाँचकेा
छौँ ।” 17 परम भलुे जे गन योजना बनाउनभुयो, त्यही गन ुर्भएको छ । उहाँले आफ्नो वचन परुा गन ुर्भएको छ । उहाँले दया
नदखेाइकन तलँाई फ्याँिकिदनभुएको छ, िकनिक उहाँले तलँाई दखेरे तरेो श लुाई रमाउने अनमुित िदनभुएको छ । उहाँले
तरेा श हुरूको िसङ उठाउनभुएको छ । 18 हे िसयोनकी छोरीका पखार्लहरू हो, ितनीहरूका हृदयले परम भलुाई पकुारे ।
िदनरात नदीझै ँ तरेा आसँ ु बगा । कि पिन िव ाम नल;े तरेा आखँालाई िव ाम नदे । 19 रातको हरेक पहरको सरुुमा उठेर
िचच् च्या । परम भकुो महुारको सामनु् ने तरेो हृदय पानीझै ँ खन्या । हरेक सडकको कुनामा भोकले मछुार् पन तरेा बालबच् चाका
ाणको लािग तरेा हात उहाँितर उठा । 20 हे परम भ,ु हने ुर्होस,् र यसरी वहार गनहरूलाई िवचार गन ुर्होस ् । के स् ीहरूले

आफ्नै गभर्को फल अथार्त ्आफैले जन्माएका बालबच् चालाई खाने ? के पजुारी र अगमव ा परम भकुो पिव वासस्थानमा
मा रने ? 21 यवुाहरू र पाकाहरू सडकहरूका धलूोमा पि न्छन ् । मरेा यवुतीहरू र यवुाहरू तरवारले ढा लएका छन ् ।
ितनीहरूलाई दया नदखेाइकन तपाईंले ितनीहरूलाई मान ुर्भएको छ । 22 चाडको िदनमा मािनसहरू भलेा गरेझँै ँ तपाईंले मरेो
हरेक िकनारामा मरेा ासहरूलाई बोलाउनभुएको छ । परम भकुो रसको िदनमा कोही पिन उम्केन वा बाँचने । मलैे वास्ता
गरेका र हुकार्एकाहरूलाई मरेो श लुे नष् ट पारेको छ ।

3
1परम भकुो ोधको लाठोमिुन ददुर्शा दखे् ने मािनस म नै हु ँ । 2उहाँले मलाई खदे् नभुयो, र उज्यालोमा भन्दा पिन अधँ्यारोमा
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िहडँ्न लगाउनभुयो । 3 िनश् चय नै उहाँले मरेो िवरु मा पटक-पटक र िदनभ र आफ्नो हात पसान ुर्भयो । 4 उहाँले मरेो मास ु
र छाला गलाइिदनभुएको छ । उहाँले मरेा हाडहरू भाँिचिदनभुयो । 5 उहाँले मरेो िवरु मा घरेा लगाउनभुयो, अिन ित ता र
क ठनाइले मलाई घने ुर्भयो । 6 उहाँले मलाई धरैे पिहले मनहरूजस्तै अन्धकार ठाउँहरूमा बस् न लगाउनभुयो । 7 उहाँले मरो
चारैितर पखार्ल लगाउनभुयो । त्यसलैे म भाग् न स क्दन ँ । उहाँले मरेा साङ्लाहरू ग ौँ बनाइिदनभुयो, 8 र मलैे सहायताको लािग
पकुारे र िचच् च्याए तापिन उहाँले मरेो ाथर्ना थिुनिदनभुयो । 9 का टएको ढुङ्गाको पखार्लले उहाँले मरेो बाटो थिुनिदनभुयो
। उहाँले मरेा बाटाहरू बाङ्गो बनाइिदनभुयो । 10 उहाँ आ मण गनर् ढुकेर बस् ने भालजुस्तो र लकेुर बस् ने िसहंजस्तो हुनहुुन्छ
। 11 उहाँले मरेा बाटाहरू उल्टो बनाइिदनभुयो । उहाँले मलाई बसेाहारा तलु्याइिदनभुयो । 12 उहाँले आफ्नो धनमुा ताँदो
चढाउनभुयो, र मलाई नै काँडको िनसाना बनाउनभुयो । 13 उहाँले आफ्नो ठो ोका काँडहरूले मरेा मगृौला छेिडिदनभुयो ।
14 म मरेा सबै मािनसका लािग हाँसोको पा बने,ँ र िदनभ र ितनीहरूको ठ ाको िनसाना बने ँ । 15 उहाँले मलाई ित ताले
भ रिदनभुयो, र ऐरेल ु िपउन लगाउनभुयो । 16 उहाँले रोडाले मरेा दाँत िपधँ् नभुयो, र खरानीमा कु ल्चिमल्ची पा रिदनभुयो
। 17 मरेो ाण शा न्तबाट व ञ्चत भएको छ । सन् नता के हो भनी मलैे िबसको छु । 18 त्यसलैे म भन्छु, “मरेो धयैर् नष् ट
भएको छ, र मरेो भरोसा परम भमुा नै छ ।” 19 मरेो कष् ट र मरेो िफरन्तपेन, ऐरेल ु र ित तालाई सम्झनहुोस ्। 20 म िनरन्तर
यसलाई सम्झन्छु, र म मिभ ै हताश भएको छु । 21 तर म यो स्मरण गदर्छु । त्यसलैे म आशा गदर्छुः 22 परम भकुो अचकु
मे किहल्यै समाप् त हुदँनै, र उहाँको दया किहल्यै अन्त्य हुदँनै । 23 ती हरेक िबहान नयाँ हुन्छन ्। तपाईंको िवश् वसनीयता

महान ्छ । 24 मलैे भने,ँ “परम भु मरेो उ रािधकार हुनहुुन्छ ।” त्यसलैे म उहाँमा नै आशा गदर्छु । 25 परम भकुो तीक्षा
गनहरू, उहाँको खोजी गनहरूका िन म्त उहाँ भलो हुनहुुन्छ । 26 मौन रूपमा परम भकुो उ ारको तीक्षा गन ुर् रा ो हुन्छ ।
27 आफ्नो यवुावस्थामा जवुा बोक् न ु मािनसको लािग रा ो हुन्छ । 28 त्यसमािथ यो रा खदँा त्यो एक्लै चपु लागरे बसोस ् ।
29 त्यसले आफ्नो मखु धलूोमा लगाओस ्। अझै पिन आशा बाँकी हुन सक्छ । 30 त्यसलाई िहकार्उनलेाई त्यसले आफ्नो
गाला पिन दओेस,् र त्यो िनन्दाले भ रयोस ्। 31 िकनिक परम भलुे हामीलाई सदासवर्दा त्याग् नहुुने छैन, 32 तर उहाँले शोक
ल्याउनभुए तापिन उहाँको अचकु मेको चरुतामतुािबक उहाँले दया दखेाउनहुुने छ । 33 िकनिक उहाँले हृदयबाट नै मानव-
जाितका सन्तानलाई यातना िदनहुुन् न वा कष् ट िदनहुुन् न । 34 पथृ्वीका सबै कैदीलाई खु ाले कु ल्चिमल्ची पान, 35 सव च् च
परमशे् वरको उप स्थितमा मािनसको न्यायलाई इन्कार गन, 36 कुनै मािनसलाई न्यायबाट व ञ्चत गनजस्ता कुराहरू परम भलुे
अनमुोदन गन ुर्हुन् न । 37 परम भलुे उद नगन ुर्भएसम्म कसले बोलकेो कुरा परुा भएको छ ? 38 के सव च् च परमशे् वरको
मखुबाट नै िवपि र रा ा कुराहरू दवुै आउँदनैन ्र ? 39 कुनै जीिवत मािनस कसरी गनगनाउन सक्छ ? आफ्ना पापको लािग
पाएको दण्डको िवषयमा कुनचािह ँ ले गनगन गनर् सक्छ ? 40 हा ा मागर्को जाँच गरौ,ँ र ितनलाई जाँचरे परम भकुहाँ
फक ं । 41 हा ा हृदय र हा ा हात स्वगर्मा हुनहुुने परमशे् वमा उठाऔ,ँ र भनौ:ँ 42 “हामीले आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौ,ँ र
िव ोह गरेका छौ,ँ अिन तपाईंले िबसर्नभुएको छैन । 43 तपाईंले आफैलाई रसले ढाक् नभुएको छ, र हा ो िपछा गन ुर्भएको छ
। तपाईंले मान ुर्भएको छ, जोगाउनभुएको छैन । 44 कुनै ाथर्नाले नछेडोस ्भनरे तपाईंले आफैलाई बादलले ढाक् नभुएको छ ।
45 तपाईंले जाित-जाितहरूका िबचमा हामीलाई फोहोरको थु ो र किसङ्गर बनाउनभुएको छ । 46 हा ा श हुरूलाई हामीलाई
सराप िदन अनमुित िदनहुोस ।् 47आतङ्क र खतरा, उजाड र िवनाश हामीमािथ आइपरेका छन ।् 48मरेा जाित नष् ट ग रएकाले
मरेा आखँाबाट आसँकुो धारा बहन्छ । 49 मरेा आखँाबाट नरोिककन, िव ाम नगरीकन आसँ ु बहन्छ, 50 जबसम्म परम भलुे
स्वगर्बाट तल हने ुर्हुन् न । 51 मरेो सहरका सबै छोरीको कारण मरेा आखँाले मलाई शोिकत तलु्याए । 52 मरेा श हुरू ारा मलाई
चरालाई झै ँ िसकार ग रएको छ । िवनाकारण ितनीहरूले मरेो िसकार गरे । 53 ितनीहरूले मलाई खाडलमा फ्याँके, र मलाई
ढुङ्गाले हान,े 54अिन मरेो िशर ढाक् ने गरी ितनीहरूले पानीको बाढी ल्याए । मलैे भने,ँ “मरेो अन्त्य आइसकेको छ ।” 55 हे
परम भ,ु खाडलको गिहराइबाट मलैे तपाईंको नाउँ पकुारेँ । 56 “मलैे मदतको लािग पकुादार् तपाईंका कान बन्द नगन ुर्होस”्
भनी मलैे भन्दा तपाईंको मरेो सोर सनु् नभुयो । 57 मलैे पकुार गरेको त्यस िदनमा तपाईं निजक आउनभुयो । तपाईंले भन् नभुयो,
“नडरा ।” 58 हे परम भ,ु तपाईं मरेो पक्षमा लड्नभुयो । तपाईंले मरेो ज्यान बचाइिदनभुयो । 59 हे परम भ,ु ितनीहरूले मलाई
गरेका खराबी तपाईंले दखे् नभुएको छ । मरेो म ु ाको इन्साफ ग रिदनहुोस ्। 60 ितनीहरूले मलाई गरेका अपमान, मरेो िवरु मा
रचकेा सबै ष न् तपाईंले दखे् नभुएको छ । 61 हे परम भ,ु ितनीहरूले गरेका िनन्दा र मरेो बारेमा भएका ितनीहरूका सबै
योजना तपाईंले दखे् नभुएको छ । 62 मरेो िवरु मा मरेा श हुरूका बोली र अिभयोग िदनभ र आउँछन ्। 63 ितनीहरू कसरी
बस्छन,् र उठ्छन,् हने ुर्होस ्। ितनीहरूका गीतले मरेो ठ ा गछर्न ्। 64 हे परम भ,ु ितनीहरूले गरेअनसुार ितनीहरूलाई बदला
लनहुोस ् । 65 तपाईंले ितनीहरूका हृदय ल ज् जत पनर् िदनहुुने छ । तपाईंको दण्डाज्ञा ितनीहरूमािथ परोस ् । 66 हे परम भ,ु
रसमा तपाईंले ितनीहरूलाई खदे् नहुुन्छ, र स्वगर्बाट ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुन्छ ।



4:1 589 िवलाप 5:19

4
1 सनुको चमक हराएको छ । कसरी िनखरु सनु बद्लकेो छ! पिव पत्थरहरू हरेक सडकको कुनामा छरपष् ट छन ्

। 2 िसयोनका मलू्यवान ्छोराहरू िनखरु सनुका तौलजि कै योग्य िथए, तर अिहले ितनीहरू कुमालकेो हातका काम अथार्त ्
माटोको भाँडाजि कै पिन गिनएका छैनन।् 3 स्यालका माउहरूले पिन आफ्ना बच् चाहरूलाई थनु चसु् न िदन्छन,् तर मरेो जाितकी
छोरी मरुभिूमका अ स् चहरूझै ँ ु र भएकी छे । 4 दधू चसु् ने िशशकुो िज ो ितखार्ले गदार् तालमुा टाँिसन्छ । बालबा लकाहरूले
खानकुेरा माग्छन,् तर ितनीहरूका लािग केही छैन । 5 िमठा-िमठा खानकुेरा खाएर भोज गनहरू सडकहरूमा भोकले मछर्न ्
। वजैनी वस् लगाएर हुकार्इएकाहरू अिहले खरानीको थु ोमा बस्छन ् । 6 मरेो जाितकी छोरीको दण्ड सदोमको भन्दा
ठुलो छ, जसलाई एकै क्षणमा फ्याँिकएको िथयो, र कसकैो हातले त्यसलाई सहायता गरेको िथएन । 7 त्यसका अगवुाहरू
िहउँभन्दा श ु , दधूभन्दा सतेा िथए । ितनीहरूका शरीर मािनकभन्दा राता िथए; ितनीहरूका रूप नीरजस्तै िथए । 8 अिहले
ितनीहरू महुार मोसोभन्दा कालो छ । ितनीहरू सडकहरूमा िचिनदँनैन ् । ितनीहरूको छाला हड् डीहरूमा टाँिसएको छ । यो
काठ जि कै सकु्खा भएको छ । 9 तरवारले मा रएकाहरू भोकले मरेकाहरूभन्दा खसुी िथए । जिमनको फसलको कमीको
कारणले ितनीहरू भोकाएर सकु्दै जान्छन।् 10 दयाल ु स् ीहरूका हातले ितनीहरूका आफ्नै बालबच् चा पकाएका छन ्। मरेो
जाितकी छोरीलाई नष् ट पा रदँा ती बालबच् चा ितनीहरूको खानकुेरा बने । 11 परम भलुे आफ्ना सबै ोध दखेाउनभुयो ।
उहाँले आफ्नो भयङ्कर रस खन्याउनभुयो । उहाँले िसयोनमा आगो सल्काउनभुयो जसले त्यसका जगहरूलाई भस्म पार् यो ।
12 श हुरू वा िवरोधीहरू यरूशलमेका मलू ढोकाहरूिभ वशे गनर् सक् निेथए भनी पथृ्वीका राजाहरूले िवश् वास गरेनन,् न त
ससंारको कुनै बािसन्दाले िवश् वास गर् यो । 13 त्यसका अगमव ाहरू र त्यसका पजुारीहरूका अधमर्को कारणले यसो भएको
िथयो, जसले त्यसकै िबचमा धम हरूको रगत बगाएका िथए । 14अन्धाहरूझै ँ ितनीहरू सडकहरूमा यताउता िहडँ्छन ्। त्यस
रगत ारा ितनीहरू यित दिुषत पा रएका िथए, िक ितनीहरूका लगुा छुन कसलैाई अनमुित िदइएन । 15 ितनीहरूलाई दखेरे
मािनसहरू िचच् च्याउँछन,् “भाग, हे अशु हरू हो! भाग! भाग! नछोओ!” त्यसलैे ितनीहरू यताउता भौँता रए । मािनसहरूले
जाित-जाितहरूका िबचमा भन,े “अबदे ख उसो ितनीहरू यहाँ बस् न सक्दनैन ्।” 16 परम भु आफैले ितनीहरूलाई िततरिबतर
पा रिदनभुयो । उहाँले फे र ितनीहरूको वास्ता गन ुर्हुन् न । ितनीहरूले पजुारीहरूको आदर गदनन,् र ितनीहरूले धमर्-गरुुहरूलाई
िनगाह गरेनन ् । 17 सहायताको लािग तीक्षा गदार्-गदार् हा ा आखँा थर्मा ट ाइसके । हा ा धरहराहरूबाट हामीले एउटा
जाितको बाटो हरे् यौ,ँ जसले हामीलाई बचाउन सकेन । 18 ितनीहरूले हा ा पाइलाहरू प ाए । हामी हा ा सडकहरूमा
िहडँ्न सकेनौँ । हा ो अन्त्य निजकै िथयो, र हा ा िदन गन्ती ग रए । हा ो अन्त्य आइसकेको िथयो । 19 हामीले खदे् नहेरू
आकाशका चीलहरूभन्दा पिन िछटा िथए । ितनीहरूले हामीलाई पहाडहरूसम्मे खदे,े र उजाड-स्थानमा हामीलाई ढुिकबसे
। 20 परम भकुा अिभिष जन अथार्त ्हा ो ाणधार ितनीहरूको पासोमा परे, जसको बारेमा यसो भिनएको िथयो, “उहाँकै
छायामिुन हामी जाित-जाितहरूका िबचमा बस् ने छौँ ।” 21 हे ऊज दशेमा बस् ने एदोमकी छोरी, रमा, र खसुी हो । तर तलँाई
त्यो कचौरा पिन िदइने छ । त ँ मात् नछेेस,् र नाङ्गो पा रने छेस ्। 22 हे िसयोनकी छोरी, तरेो दण्ड समाप् त हुने छ । उहाँले तरेो
िनवार्सनको समय लम्ब्याउनहुुने छैन । तर हे एदोमकी छोरी, उहाँले तलँाई दण्ड िदनहुुने छ । उहाँले तरेा पाप कट ग रिदनहुुने
छ ।

5
1 हे परम भ,ु हामीमािथ जे भएको छ, सो सम्झनहुोस ्। हा ो अपमान हने ुर्होस,् र िवचार गन ुर्होस ्। 2 हा ो उ रािधकार

पराईहरू र हा ा घरहरू िवदशेीहरूलाई िदइए । 3 हामी अनाथ, िपतहृीन भएका छौ,ँ र हा ा आमाहरू िवधवाजस्ता छन ् ।
4 हामीले िपउने पानीको लािग र हा ै दाउरा िकन् न हामीले चाँदीको दाम ितन ुर्पछर् । 5 हामीलाई प ाउनहेरू हा ो छेउमा
छन ् । हामी थाकेका छौ,ँ र हामीलाई चनै छैन । 6 पयार्प् त खानाको लािग हामीले आफैलाई िम र अश्शरूमा स ु म्पिदएका
छौँ । 7 हा ा िपता-पखुार्हरूलपेाप गरे, र अब ितनीहरू छैनन,् र हामीले ितनीहरूका अधमर्को फल भोग्दछौँ । 8 कमाराहरूले
हामीमािथ शासन गछर्न,् र हामीलाई ितनीहरूको हातबाट छुटकारा िदने कोही छैन । 9 उजाड-स्थानमा भएको तरवारको कारण
हा ा जीवन जो खममा पारेर मा ै हामी रोटी पाउछँौँ । 10भोकको रापले गदार् हा ो छाला चलुोझै ँ ताितएको छ । 11 िसयोनमा
स् ीहरू र यहूदाका सहरहरूमा कन्याहरू बलत्कार ग रएका छन ्। 12 राजकुमारहरू ितनीहरूका आफ्नै हात ारा झणु् ाइएका
छन,् र धमर्-गरुुहरूलाई कुनै आदर दखेाइएको छैन । 13यवुाहरू जाँतोमा अन् न िपधँ् न बाध्य पा रएका छन,् र ठटाहरू दाउराको
भारीले िथिचएर लडबडाउदँै िहडँ्छन ्। 14 धमर्-गरुुहरूले सहरको मलू ढोका छोडकेा छन,् र यवुाहरूले ितनीहरूको सङ्गीत
छोिडिदएका छन ् । 15 हा ो हृदयको आनन्द हटेको छ, र हा ो नाच शोकमा प रणत भएको छ । 16 मकुुट हा ो िशरबाट
खसकेो छ । हामीलाई िधक् कार छ! िकनिक हामीले पाप गरेका छौँ । 17 हा ो यो हृदय दबुर्ल भएको छ, र ियनै कुराको
कारण हा ो आखँा धिम लएका छन ्। 18 िसयोन पवर्त उजाड छ, जहाँ स्यालहरू घिुमिहडँ्छन ्। 19 तर हे परम भ,ु तपाईंले
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सदासवर्दा शासन गन ुर्हुन्छ, र तपाईं पसु्तादे ख पसु्तासम्म आफ्नो िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुने छ । 20 तपाईंले हामीलाई िकन
सदाको िन म्त िबसर्नहुुन्छ ? तपाईंले हामीलाई यित धरैे िदनसम्म िकन त्याग् नहुुन्छ ? 21 हे परम भ,ु हामीलाई पनुस्थार्पना
गन ुर्होस,् र हामी पनुस्थार्िपत हुने छौँ । 22 तपाईंले हामीलाई िबलकुलै इन्कार गन ुर्भएको छैन, र सम्झनै नसक् ने गरी तपाईं
हामीिसत रसाउनभुएको छैन भने धरैे पिहले भएजस्तै हा ा िदन नवीकरण ग रिदनहुोस ्।
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इजिकएलको पसु्तक
1 ितसौं वषर्को चौथो मिहनाको पाँचौं िदनमा जब म िनवार्िसतसगँ कबार नहरको िकनारमा बिसरहदँा यस् तो भयो । आकाश

खो लयो र मलैे परमशे् वरका दशर्नहरू दखेें । 2 त् यस मिहनाको पाँचौं िदनमा— यहोयाकीन राजा िनवार्िसत भएको यो पाँचौं
वषर् िथयो— 3 कल्दीहरूको दशेमा कबार नहरको िकनारमा परम भकुो वचन बजूीको छोरो इजिकएल पजुारीकहाँ आयो,
र त् यहाँ परम भकुो हात ितनीमािथ िथयो । 4 तब मलैे हरेें, र उ रबाट आधँीबहेरी आइरहकेो िथयो । एउटा िवशाल बादल,
िबजलुीको चमकसमते, अिन त् यसको व रप र र िभ चहिकलो उज् यालो िथयो, र त् यस आगोको माझ जल् दो पहेंलो धातझुैं
िथयो । 5 माझमा चार जीिवत ाणीहरूजस्ता िथए । ितनीहरूका स् वरूप यस् तो िथयोः ितनीहरू मािनसको स् वरूपजस् ता िथए,
6 तर ितनीहरू हरेकका चारवटा महुार िथए, र हरेकका ाणीका चारवटा पखटेा िथए । 7 ितनीहरूका गोडा सीधा िथए, तर
ितनीहरूका खु ा बाछाका खरुजस् ता िथए जो टल् काइराखकेा काँसाजस् तै टल् कन् थे । 8 तापिन ितनीहरूका पखटेामिुन चारैितर
मािनसका हातहरू िथए । ती चारैका महुार र पखटेाहरू यस्ता िथएः 9 एउटाको पखटेाले अकार्को पखटेालाई छोएको िथयो,
कतै जाँदा ितनीहरू फकर् ंदनै िथए । बरु, हरेक सोझै अगािड िहडं ्थ् यो । 10 ितनीहरूका महुार मािनसको झैं िथयो । ती चारैको
दािहनपे को महुार िसहंको जस्तो र दे पे को अनहुारचािहं गोरुको जस्तो िथयो । ती चारैवटाको िचलको जस्तो अनहुार
पिन िथयो । 11 ितनीहरूका महुार यस् तै िथए, र ितनीहरूका पखटेाचािहं बािहर मा स् तर फै लएका िथए । हरेकका दईुवटा
पखटेाले चािहं एउटाले अकार्को पखटेालाई छोएका िथए, र दईुवटा पखटेाले आ-आफ् ना शरीर ढाकेका िथए । 12 ितनीहरू
हरेक सोझै िहडं ्थ,े तािक आत् माले जता-जता लग्यो ितनीहरू त् यतै जान् थ,े ितनीहरू यताउता नफक िहडं ्थे । 13 ती जीिवत
ाणीहरूको आकृित ज लरहकेो आगोको भङ्ु ोजस्तो, राँकोहरूजस् ता िथए । ती ाणीहरूको िबचमा च म्कलो आगो यताउता

जान्थ्यो, र त् यहाँ िबजलुीका चमकहरू िथए । 14 ती जीिवत ाणीहरू ित गितले अिघ पिछ जान्थ,े र ितनीहरू िबजलुीको
चमकजस्ता दे खन् थे । 15 तब मलैे ती जीिवत ाणीहरूलाई हरेें र ती चारै महुार भएका हरेक ाणीको छेउमा मलैे जिमनमा
एउटा पाङ् ा दखेें । 16 ती पाङ् ाहरूका आकार र बनावट यस् ता िथएः हरेक पाङ् ा पीतमिणजस् तै िथए, र ती चारैवटा उस् तै
िकिसमका िथए । एउटा पाङ् ो अक पाङ् ोमा ख प्टएको भएझैं िथयो । 17 जसै ती हलचल गथ, तब कतै नफक ती
चारैितर िहडं ्थे । 18 ितनीहरूका घरेा अल् गा र डरलाग् दा िथए, िकनिक ती चारै घरेा आखँाहरूले भ रएका िथए । 19 जब ती
जीिवत ाणीहरू चलहल गथ, तब ती पाङ् ाहरू पिन साथसाथै िहडं ्थे । जब ती जीिवत ाणीहरू जिमनबाट मािथ उठ ्थ,े तब
ती पाङ् ाहरू पिन उठ ्थे । 20 आत् मा जता जानहुुन् थ् यो ितनीहरू त् यतै जान् थ,े र ती पाङ् ाहरू पिन ितनीहरूसगँै उठ्थ,े िकनिक
ती जीिवत ाणीहरूका आत् मा ितनै पाङ् ामा िथए । 21 जब ती ाणीहरू चलहल गथ, तब पाङ् ाहरू पिन चलहल गथ ।
अिन जब ती ाणीहरू ठङ्ग उिभन् थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ठङ्ग उिभन् थे । ती ाणीहरू जिमनबाट उठ ्दा यी पाङ् ा पिन
ितनीहरूसगँै उठेर जान् थ,े िकनभने ती जीिवत ाणीहरूका आत् मा ती पाङ् ामा नै िथए । 22 ती जीिवत ाणीहरूका िशरको
मा स् तर िवशाल अधर्गोलाकार क्षे जस् तै िथयो । त्यो ितनीहरूको िशरमािथबाट फै लएको भयावह स्फ टकझैं दे खन्थ्यो ।
23 त् यो िवशाल अधर्गोलाकार क्षे म ु न् तर ती हरेक ाणीका पखटेाहरू सोझै फै लएका िथए र एउटाको पखटेाले अकार्को
पखटेालाई छुन् थ् यो । हरेक जीिवत ाणीका आफूलाई ढाक् ने एकजोडी पखटेा िथए । हरेकिसत आफूलाई ढाक् ने जोडी िथयो
। 24 तब मलैे ितनीहरूका पखटेाको आवाज सनुें । त्यो आवाज धरैे पानीको हल् लाजस्तै िथयो । जब ितनीहरू हलचल गथ,
तब सवर्श मान ्को आवाजजस्तो हुन् थ् यो । आधँीको वषार्जस् तो िथयो । सनेाको आवाजजस्तो िथयो । जब ितनीहरू ठङ्ग
उिभन् थ,े तब ितनीहरूले आफ् ना पखटेा तल झाथ । 25 जब ितनीहरू ठङ्ग उिभए र आफ् ना पखटेा तल झारे, तब ितनीहरूका
िशरहरू मा स् तरको िवशाल अधर्गोलाकार क्षे बाट एउटा आवाज आयो । 26 ितनीहरू िशरमािथका िवशाल अधर्गोलाकार
क्षे मािथ एउटा िसहंासनजस् तो िथयो जनु हदेार् त् यो नीलमणीजस् तै दे खन् थ् यो, र त् यो िसहंासनजस् तोमा बस् नकेो स् वरूप मािनसको
जस् तो िथयो । 27 मलैे उहाँको कम् मरदे ख मा स् तर जल् दो धातजुस् तै भएको एउटा आकृित दखेें । उहाँको कम् मरदे ख मु न् तरको
आकृित पिन आगोजस् तै दे खयो, र उहाँको व रपरी चहिकलो उज् यालोले घे रराखकेो िथयो । 28 उहाँको व रपरीको च म्कलो
उज्यालो पानी परेको िदन बादलमा दे खने इन् नेीको आकारझैं उज् ज् वल िथयो । त् यो परम भकुा मिहमासगँ िमल्दो दो खन् थ् यो
। जब मलैे त् यो दखेें तब म घोप् टो परें, र एउटा बो लरहकेो आवाज मलैे सनुें ।

2
1 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, आफ् ना गोडामा खडा हो । तब म तिँसत कुरा गनछु ।” 2 तब उहाँ मिसत

बोल् नहुुदँा, तब मिभ आत् मा वशे गन ुर्भयो र मलाई आफ् ना खु ामा खडा गराउनभुयो, र उहाँले मिसत कुरा बो लरहनभुएको
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मलैे सनुें । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, तलँाई म इ ाएलका मािनसहरूकहाँ पठाउँदछुै, एउटा िव ोही
जाितकहा,ँ जसले मरेो िवरु मा िव ोह गरेको छ—ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरू दवुलै े आजको िदनसम् मै मरेो िवरु मा
पाप गरेका छन ्। 4 ितनका सन्तानहरूका हठी अनहुारहरू र कठोर हृदयहरू छन ्। तलँाई म ितनीहरूकहाँ पठाउँदछुै, र तैंले
ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ ।' 5 ितनीहरूले सनु् नछेन ्वा सनु् नछैेनन ्। ितनीहरू िव ोही घराना हुन,्
तर ितनीहरूले कमसकेम आफ् ना िबचमा एक जना अगमव ा छन ्भनी जान् नछेन ्। 6 ए मािनसको छोरो, तचँािहं ितनीहरूदे ख
अथवा ितनीहरूका कुरादे ख नडरा । त ँ िसउडँी र काँढा भए, अथवा त ँ िबच् छीहरूका िबचमा बसे तापिन त ँ नडरा । ितनीहरूका
वचनहरूदे ख नडरा वा ितनीहरूका अनहुारहरूदे ख भयभीत नहो, िकनिक ितनीहरू िव ोही घराना हुन ्। 7 तर ितनीहरूले
सनुनु ्वा नसनुनु ् ितनीहरूलाई मरेो वचन तैंले बोल् नछेस,् िकनिक ितनीहरू ज् यादै िव ोही छन ्। 8 तर ए मािनसको छोरो, मलैे
तलँाई भिनरहकेो कुरा सनु ्। त् यो िव ोही घरानाझैं त ँ िव ोही नहो । तरेो मखु खोल,् र मलैे तलँाई जे िदन गइरहकेो छु त्यो खा
!” 9 तब मलैे हरेें, र एउटा हात मितर पसा रएको िथयो । त् यसमा एउटा ले खएको मु ो िथयो । 10 उहाँले त्यसलाई मरैे साम ु
िफंजाउनभुयो । त् यसको अगािड र पछािड दवुिैतर ले खएको िथयो, र त् यसमा शोक, िवलाप र िवपि का कुरा ले खएका िथए
।

3
1 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, तैंले जे पाएको छस ्त् यो खा । यो म ु ो खा, र गएर इ ाएलको घरानालाई

भन ्।” 2 यसलैे मलै े आफ् नो मखु खोलें, र उहाँले त् यो म ु ो मलाई खवुाउनभुयो । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, मलैे तलँाई िदएको त् यो म ु ो खा र यसले तरेो पटे भर ।” यसलैे मलै े त् यो खाएँ, र त् यो मरेो मखुमा महझैं ग ु लयो िथयो ।
4 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, इ ाएलको घरानाकहाँ जा, र ितनीहरूलाई मरेो कुरा भन ्। 5 िकनिक त ँ कुनै
अनौठो बोली र क ठन भाषा बोल् ने मािनसहरूकहाँ पठाइएको छैनस,् तर इ ाएलको घरानाकहा—ँ 6 अनौठो बोली र क ठन
भाषा बोल् ने धरैै जना मािनसकहाँ होइन, जसको भाषा तैंले बझु् दनैस ्। मलैे तलँाई त् यस् ताहरूकहाँ पठाएको भए, उनीहरूले
िनश् चय नै तरेा कुरा सनु् निेथए । 7 तर इ ाएलका घरानाले त तरेो कुरा सनु् ने इच् छा गनछैनन,् िकनभने ितनीहरू मरेो कुरा सनु् न
इच् छा गदनन ् । यसलैे इ ाएलका सारा घराना नै अटेरी र कठोर हृदयका छन ्। 8 हरे, मलैे तरेो अनहुारलाई ितनीहरूका
अनहुारजस् तै हठी र तरेो िनधाारलाई ितनीहरूको िनधारजस्तै कठोर तलु् याएको छु । 9 मलैे तरेो िनधारलाई दशर्नढुङ्गाभन् दा
कडा एउटा िहराजस् तै पारेको छु। ितनीहरू िव ोही घराना भए तापिन ितनीहरूदे ख नडरा, न त ितनीहरूको अनहुार दखेरे
भयभीत हो ।” 10 अिन उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, मलैे तलँाई भनकेा सबै कुरा — ती आफ् नो मनमा राख ्
र ती आफ्ना कानले सनु ्। 11 त् यसपिछ कैदमा परेका तरेा मािनसहरूकहाँ जा, र ितनीहरूलाई भन ्। ितनीहरूले सनुे पिन नसनुे
पिन ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ' ।” 12 तब आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो, र मलैे आफ् नो
पिछ ल् तर ठुलो भकुम्पको आवाज सनुेंः “परम भकुो मिहमा उहाँको वासस् थानमा धन् यको होस ्!” 13 त् यो आवाज ती जीिवत
ाणीहरूका पखटेाले एउटाले अकार्लाई छुदँा िनस् केको र ितनीहरूसगँ भएका ती पाङ् ाहरूका आवाज िथयो, र एउटा ठुलो

भकुम्पको आवाज िथयो । 14 आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र मलाई टाढा लानभुयो, र म आफ् नो आत् माको ोधमा
तीतोपन लएर गएँ, िकनिक परम भकुो ब लष् ठ बाहुलीले मलाई श साथ िथिचरहकेो िथयो । 15 तब म कबार नहरको
निजक बस् ने ती कैदीहरूकहाँ तले-अबीबमा गएँ, र त्यहाँ सात िदनसम् म ितनीहरूसगँ आश् चयर्ले ाकुल भएर म बसें । 16 तब
सात िदनको अन् त् यमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 17 “ए मािनसको छोरो, मलैे तलँाई इ ाएलका घरानाको
रक्षक तलु् याएको छु, यसलैे मरैो मखुको वचन सनु ्र ितनीहरूलाई मरेो चतेाउनी दे । 18 जब म एक जना दषु् ट मािनसलाई 'त ँ
िनश् चय नै मनछस ्' भन् छु, र त् यसको ाण बचाउनलाई तैंले त् यसलाई चतेाउनी िदइनस,् वा त् यसको दषु् ट चालको लािग त् यसको
िवरु सल् लाह िदइनस ्—भन,े त् यो मािनस पापको कारण मनछ, तर म त् यसको रगत तरेो हातबाट लनछुे । 19 तर तैंले त् यस
दषु् ट मािनसलाई चतेाउनी िदइस ्र त् यो आफ् नो दषु् ाइँ अथवा आफ् नो दषु् ट कामहरूदे ख फकर् ंदनै भन,े त् यो आफ् नो पापको
कारण मनछ, तर तैंले चािहं आफ् नो ाण बचाएको हुनछेस ्। 20 धम मािनस आफ् नो धािमर्कताबाट फकर दषु् ाइँ गछर्, र
त् यसको लािग ठक् कर खाने ढुङ्गो मलैे राखें भने त् यो मनछ । तैंले त् यसलाई चतेाउनी निदएको हुनाले त् यो आफ् नै पापमा मनछ,
र त् यसले गरेका धिमर्क कामहरूको सम् झना म राख् नछैेन, तर त् यसका रगत लखेा म तरेो हातबाट लनछुे । 21 तर त् यस धम
मािनसलाई पाप नगर ्भनी तैंले चतेाउनी िदइस ्तािक त् यसले पाप गरेन भन,े उसले चतेावनी पाएको कारणले त् यो िनश् चय नै
बाँच् नछे । अिन तैंले आफ् नो ाण बचाएको हुनछेस ्।” 22 यसरी त् यहाँ परम भकुो हात ममािथ रह् यो र उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“उठ,् मदैानमा जा, र त् यहाँ म तिँसत बोल् नछुे ।” 23 म उठें र बािहर मदैानमा गएँ, र कबार नहरको िकनारमा मलैे दखेकेो
जस् तो परम भकुो मिहमा त् यहाँ पिन िथयो । यसलैे म घोप् टो परें । 24 आत् मा ममा आउनभुयो, र मलाई खु ामा उभ् याउनभुयो;
र उहाँले मिसत बोल् नभुयो, र मलाई भन् नभुयो, “जा, र आफ् नो घरिभ आफूलाई थनु,् 25 िकनिक अब ए मािनसको छोरो,
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ितनीहरूले तलँाई डोरीले बाँध् नछेन,् र त ँ बाँिधनछेस,् यसलैे त ँ ितनीहरूका िबचमा जान सक्दनैस ्। 26 तरेो िज ो म तरेो तालमुा
टाँिसिदनछुे, यसरी त ँ ग ूगँो हुनछेस,् र तैंले ितनीहरूलाई हप् काउन सक् नछैेनस,् िकनिक ितनीहरू िव ोही घरानाका हुन ्। 27 तर
जब म तिँसत कुरा गछुर्, तब म तरेो मखु खो लिदनछुे, यसरी तैंले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ।'
सनु् ने व् य क् तले सनु् नछे । नसनु् ने व् य क् तले सनु् नछैेन, िकनिक ितनीहरू िव ोही घरानाका हुन ्।”

4
1 “तर ए मािनसको छोरो, आफ्नो िन म्त एउटा इँट लएर त् यो तरेो साम ु राख ्। त्यसपिछ त् यसमािथ यरूशलमेको नक्सा

बना । 2 तब त् यसका चारैितर घरेा हाल ्, र त् यसको िवरु मा िकल्लाहरू बना । त्यसको व रप र घरेा-मचान खडा गर,् र
त् सको व रप र छाउनी बना । त् यसलाई आ मण गरी भत् काउने मढूाहरू राख ्। 3 तब आफ् नो िन म् त एउटा फलामको तावा
ल र सहर र तरेो िबचमा एउटा फलामको पखार्लझैं त् यो खडा गर ्र तरेो महुार सहरितर फकार्, िकनिक त् यो घरेा लाएको

अवस् थामा हुनछे, र तैंले त् यसलाई घरेा हाल्नपुछर् । इ ाएलका घरानाको िन म् त यो एउटा िचन् ह हुनछे । 4 त् यसपिछ त ँ दे िेतर
कोल् टे परेर सतु ्, र इ ाएलका घरानाको पाप त् यसमािथ राख ्। जित समयसम् म त ँ यसरी इ ाएलको घरानाको िवरु मा कोल् टो
प ररहन् छस,् त् यित िदनसम् म तैंले ितनीहरूको पाप बोक् नछेस ्। 5 ितनीहरूको पापका वषर्को सखं् याकै बराबर तरेो लािग िदनको
सखं् या तोकेको छुः ितन सय नब् बे िदन । यसरी तैंले इ ाएलका घरानाको पाप बोक् नछेस ्। 6 जब तैंले ती िदन परुा गनछन,्
तब दो ो पटक दािहनिेतर कोल् टे पर ्र िकनिक तैंले चा लस िदनसम्म यहूदाका घरानाको पाप बोक् नछेस ्। मलैे तलँाई त् यके
वषर्को लािग एक िदन तोकेको छु । 7 तरेो अनहुार यरूशलमेको घरेातफर् फकार्एर राख ्र पाखरुा नाङ्गै राखरे त् यस सहरको
िवरु मा अगमवाणी भन ्। 8 िकनभने हरे!् म तलँाई डोरीहरूले कसी राख् नछुे, यसरी तरेा घरेाको िदन समाप् त नहोउञ् जले त ँ
यताउता फकर् न सक् नछैेनस ्। 9 त् यसपिछ गहू,ँ जौ, िसमी, दाल, कोदो र क ठया लएर एउटै भाँडामा हालरे त ँकोल्टे परेर सतु् ने
िदनअनसुार तरेो लािग रोटी पका ।  ितन सय नब् बे िदनसम् म तैंले त् यो खानछेस ्। 10 तैंले खाने भोजनचािहं तौलअनसुार हुनछे,
हरेक िदन िबस शकेेल िदनको र तोिकएको बलेामा तैंले त् यो खानछेस ् । 11 अिन तैंले एक माना पानी िपउनछेस,् त्यो तैंले
तोिकएको तोिकएको बलेामा िपउनछेस ्। 12 जौका केकजस् तै बनाएर तैंले खानछेस,् तर तैंले मािनसहरूकै आखँाको सामनु् ने
मािनसको िदसालाई दाउराको रूपमा योग गरेर त् यो पकाउनछेस ्।” 13 िकनिक परम भु भन् नहुुन्छ, “यसको अथर् यही हो िक
इ ाएलीहरूलाई जनु-जनु जाितकहाँ म धपाउनछुे, उनीहरूका िबचमा ितनीहरूले यसरी नै दिूषत भोजन खानछेन ्।” 14 तर
मलैे भनें, “िधक् कार, हे परम भु परमशे् वर, म किहले पिन अशु भएको छैन ँ । यवुावस् थादे ख अिहलसेम् म किहल् यै आफै
मरेको थोक अथवा पशलुे मारेको कुरा वा दिुषत मास ु मलै े किहलै खाएको छैन ँ ।” 15 यसलैे उहाँले मलाई भन् नभुयो, “हरे,
म तलँाई मािनसहरूका िदसाको स ा गोबर योग गरेर तरेो रोटी पकाउन िदनछुे, यसलैे तैंले त्यसमािथ आफ्नो रोटी पकाउन
सक्छस ् । 16 उहाँले मलाई यो पिन भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, हरे, म यरूशलमेबाट अन् नको मलू बन् द ग रिदनछुे , र
ितनीहरूले जोखी-जोखीकन िच न् तत भई ितनीहरूले रोटी खानछेन,् र जोखी-जोखीकन डराउदँै पानी िपउनछेन ्। 17 िकनिक
ितनीहरूमा रोटी र पानीको अभाव हुनछे, हरेक मािनसले आफ्नो दाजभुाइलाई दखे् दा हताश हुनछे र आफ् नो अधमर्ले गदार्
ितनीहरू सकु् दजैानछेन ्।'

5
1 “तब ए मािनसको छोरो, आफ् नो लािग हजामको छुराजस् तै एउटा धा रलो तरवार ली र त् यसको धारले आफ् नो कपाल

र दा ी खौरी, त्यसपिछ जोख् नलाई तराज ू ली, र तरेो कपाललाई भाग लगा । 2 घरेाबन् दीका िदन समाप् त हुन् छन,् तब रौंको
एक ितहाइलाई सहरिभ आगोमा जलाइद,े र अक एक ितहाइलाई चािहं सहरका चारैितर तरवारले टु ा-टु ा पा रदे । अिन
बाँकी एक ितहाइचािहं हावामा उडाइद,े र मािनसहरूलाई केद् न म तरवार थतु् नछुे । 3 तर कपालको केही भाग ल र आफ् नो
लगुामा ती बाँध ्। 4 तब तीबाट अझै केही कपाल लएर आगोको िबचमा फ्याँिकदे । अिन त् यो आगोमा जलाइदे । त्यहाँबाट
इ ाएलका सबै घरानामा एउटा आगो फै लनछे ।” 5 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “जाितहरूका िबचमा भएको यरूशलमे
यही हो, जहाँ मलै े त्यसलाई राखकेो छु र जहाँ मलै े त् यसलाई अरू दशेहरूले घरेेको छु । 6 तर आफ् नो दषु् ाइँमा आफ् ना चारैितर
भएका जाितहरूले भन्दा बढी त्यसले मरेा िनयमहरू र अन्य दशेहरूले भन् दा बढी त् यसले मरेा िविधहरूलाई इन्कार गरेकी छे ।
मािनसहरूले मरेा फैसलाहरूलाई इन्कार गरेका छन ्र मरेा िविधहरूमा िहडंकेा छैनन ्।” 7 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ, “ितमीहरू आफ् ना चारैितरका जाितहरूभन् दा अझ बढी बदमास भएका छौ, र मरेा िविधहरूमा चलकेा छैनौ, वा
मरेा िनयमहरू पालन गरेका छैनौ, वा ितमीहरूका चारैितर भएका जाितहरूका चालबमोिजम पिन चलकेा छैनौ,” 8 यसकारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “हरे, म आफै तरेो िवरु मा हुनछुे । म स् वयम ्ती जाितहरूका सामनु् ने तलँाई दण् ड िदनछुे
। 9 तरेा िघनलाग् दा कामहरूको कारण तलँाई म यस् तो गनछु, जो मलैे अिघ किहल् यै गरेको िथइन ँ र न म फे र किहल् यै
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गनछु । 10 यसकारण तरैे िबचमा बबुाहरूले छोराछोरीलाई र छोराहरूले आफ् ना बबुाहरूलाई खानछेन ्, िकनिक म तमँािथ
दण् ड ल् याउनछुे र तरेा बाँचकेाहरू सबलैाई चारैितर िततरिबतर पा रिदनछुे । 11 यसकारण जस् तो म जीिवत छु—यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो—तरेा सबै घिृणत कुराहरू र तैंले गरेका सबै िघनलाग् दा कामहरूले मरेो पिव स् थानलाई तैंले िबटुलो
पारेको हुनाले म आफै तरेो सखं् या घटाउनछुे । मरेो आखँाले तलँाई ट ाउनछैेन, र म तलँाई छोड्नछैेन ँ । 12 तरेा मािनसमध्ये
एक ितहाइ रूढीले मनछौ, र ितमीहरूकै माझमा ितनीहरूलाई अिनकालले नष् ट गनछ । एक ितहाइचािहं तलँाई घरेा हालकेा
तरवारले मनछन ्। तब एक ितहाइलाई चािहं म चारैितर िततरिबतर पानछु, र ितनीहरूलाई खदे ्न तरवार पिन थतु् नछुे । 13 तब
मरेो ोध परुा हुनछे , र ितनीहरूका िवरु मा भएको मरेो ोध शान् त हुनछे । म सन्तषु् ट हुनछुे, र मरेो ोध शान्त भएपिछ
ितनीहरूले जान् नछेन ्िक म परम भलुे नै मरेो ोधमा यो कुरा भनकेो हु ँ । 14 तलँाई चारैितरका जाितहरूका िबचमा र तरेो
छेउबाट भएर जानहेरू हरेक व् य क् तका द ृ ष् टमा तलँाई म उजाड र खसीको पा बनाउनछुे । 15 यसलैे यरूशलमे अन्य
मािनसहरूको अिघ घणृा, र खसीको पा बन् नछे र तरेा व रपरीका जाितहरूका िन म्त चतेावनी र भयको पा बन् नछे । म
रस, ोध र डरलाग् दो गालीिसत तरेो न्याय गनछु—म परम भलुे यो घोषणा गरेको हु ँ । 16 म तरेो िवरु अिनकालको मरेा

घातक र नष् टकारी काँणहरू छोड ्नछुे, जनु तरेो सवर्नाशको कारण बन् नछे । िकनिक म तमँािथ अिनकाल बढाउनछुे र तरेो
अन् नको मलू नै रोिकिदनछुे । 17 तरेो िवरु मा म अिनकाल र कोपहरू ल्याउनछुे, यसरी त ँ बालकिहन हुनछेस ् । रूढी र
र पात तरेो िबचबाट जानछे, र म तरेो िवरु तरवार ल्याउनछुे—म, परम भलुे नै यो घोषणा गरेको हु ँ ।”

6
1 परम भकुो यो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, 2“ए मािनसको छोरो, इ ाएलका पवर्तहरूितर तरेो मखु फकार् र ितनीहरूका

िवरु मा अगमवाणी गर ।् 3 यसो भन,् “ए इ ाएलका पवर्तहरू हो, परम भु परमशे् वरको यो वचन सनु । पवर्तहरू र डाँडाहरू,
खोल् साहरू र बसेीहरूलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे, ितमीहरूका िवरु मा म तरवार ल् याउदँछुै, र ितमीहरूका
अल् गा-अल् गा ठाउँहरूलाई म नाश गनछु । 4 तब ितमीहरूका वदेीहरू उजाड हुनछेन,् र खम् बाहरू नाश पा रनछे र ितमीहरूका
मरेकाहरूलाई ितनीहरूकै मिूतर्हरूका साम ु म फाल्नछुे । 5 इ ाएलका मािनसहरूका लाशहरूलाई ितनीहरूकै मिूतर्हरूका साम ु
म रा खिदनछुे, र ितमीहरूका हड् डीहरू ितमीहरूकै वदेीहरूका चारैितर छरपष् ट पा रिदनछुे । 6 ितमीहरू जहाँ बसे तापिन
ितमीहरूका नगरहरू उजाड पा रनछेन,् र अल् गा-अल् गा ठाउँहरू नष् ट हुनछेन,् तािक ितमीहरूका वदेीहरू उजाड र नष् ट
हुनछेन ्। तब ितनीहरू चकनाचरु हुनछेन ्र हराउनछेन,् ितमीहरूका खम्बाहरू का टनछेन ्र ितमीहरूका कामहरू लोप हुनछेन ्
। 7 मतृहरू ितमीहरूकै माझमा ढल् नछेन,् र म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 8 तर ितमीहरूका िबचमा बचकेालाई
म जोगाएर राख् नछुे, र ितमीहरू दशे-दशेमा िततरिबतर हुदँा, त् यहाँ जाितहरूका िबचमा तरवारबाट उम् केका कोही हुनछेन ् ।
9 तब मबाट तकका ितनीहरूका व् यिभचारी हृदय र मिूतर्हरूका पिछ लाग् ने ितनीहरूका कुदषृ् टहरूले म दःु खत भएको िथएँ
भनी ती बाँचकेाहरूले आफूलाई कैद ग रएका जाितहरूका िबचमा मरेो बारेमा िवचार गनछन ्। तब ितनीहरूले गरेको दषु् टता र
ितनीहरूका सबै घिृणत कामहरूको कारण ितनीहरूले आफ्नो अनहुारमा घणृा दखेाउनछेन ्। 10यसरी ितनीहरूले जान् नछेन,् िक
म नै परम भु हु ँ । यही कारणले म ितनीहरूमािथ हािन ल् याउछुँ भनी मलैे भनें । 11 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः “आफ् नो
ताली बजा र आफ् ना खु ा बजार!् यसो भन ्‘इ ाएलका घरानाका सबै दषु् ट र िघनलाग् दा व् यवहारहरूका कारण, िधक् कार!’
िकनभने तरवार, अिनकाल र रूढीले ितनीहरू नष् ट हुनछेन ्। 12 टाढा हुने रूढीले मनछन,् र निजकमा हुने तरवारले ढल् नछेन ्।
छोिडएर बाँचकेाहरू अिनकालले मनछन ्। यसरी ितनीहरूका िवरु मा भएको मरेो ोधलाई म परुा गनछु! 13जब ितनीहरूका
मिूतर्हरूका िबचमा, ितनीहरूका वदेीहरूका चारैितर, सबै अल् गा-अल् गा ठाउँहरूमा, सबै पवर्तहरूका टाकुराहरूमािथ, सबै
झ् याम् म परेका रूखहरूमिुन र सबै पात भएका बजराँटका रूखहरूमिुन— जहाँ-जहाँ ितनीहरूले आफ् ना मिूतर्हरूका िन म् त धपू
बाल् थ,े त् यहाँ-त् यहाँ जब ितनीहरूका मा रएकाहरू लिडरहनछेन,् तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 14 अिन म
आफ् नो हातले िहकार्उनछुे र उजाड-स् थानदे ख िदब् लासम् मै ितनीहरूका सबै बस् ने ठाउँहरू अथार्त ्ितनीहरूको दशेलाई उजाड
र सनुसान बनाइिदनछुे । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।

7
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो—इ ाएलको दशेलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ

।“'अन् त् य! दशेका चारै िसमानामा अन् त् य आइपगुकेो छ । 3 अब अन् त् य तमँािथ आएको छ, िकनिक म आफ् नो ोध तमँािथ
पठाउँदछुै, र तरेो चालअनसुार म तरेो न् याय गनछु । तब तरेा सबै िघनलाग् दा कामहरू तमँािथ नै ल्याउनछुे । 4 िकनिक मरेा
आखँाले तलँाई दया दखेाउनछैेनन,् र म तलँाई छोड्नछैेन । बरु, तरेा कामहरू तमँािथ नै ल्याउनछुे, र तरेा िघनलाग् दा कामहरू
तरेा माझमा हुनछेन,् यसरी म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। 5 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िवपि ! िवशषे िवपि !
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हरे,् त् यो आउँदछै । 6 अन् त् यचािहं साँच् चै नै आउँदछै । अन् त् य ितमीहरूका िवरु मा उठेको छ । हरे,् त्यो आउँदछै! 7 ितमीहरू
जो दशेमा बस् छौ, ितमीहरूको सवर्नाश आउँदछै । समय आएको छ । सवर्नाशको िदन निजकै छ, र पवर्तहरू आन न् दत हुनछैेनन ्
। 8 अब चाँडै मरेो ोध म तमँािथ पोखाउनछुे, र मरेो रस तरेो िव र मा खन् याउनछुे । तरेो चालअनसुार म न् याय गनछु,
र तरेा सबै िघनलाग् दा कामहरू तमँािथ ल्याउनछुे । 9 िकनिक मरेा आखँाले तलँाई दयापवूर्क हनेछैन,ँ र तलँाई म छोड् नछैेन
। जस् तो तैंले गरेको छस ्तसे् तै म तलँाई गनछु । अिन तरेा घिृणत कुराहरू तरैे माझमा हुनछेन ्तािक तलँाई दण्ड िदनचेािहं म
परम भु नै हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। 10 हरे,् त् यो िदन! हरे,् त् यो आउँदछै । तरेो सवर्नाश िनस् केर आएको छ । ल ी फुलकेो
छ, अहङ्कारको कोिपला लागकेो छ! 11 िहसंा बढरे दषु् टताको ल ी भएको छ—ितमध् ये कुनै पिन, ित भीडमध् ये कुनै पिन,
ितनका धन-सम् पि मध् ये केही पिन, र ितनीहरूका कुनै पिन बहुमलू् य चीज छोिडनछैेन! 12 समय आउँदछै । िदन निजकै
आएको छ । िकन् नलेे आनन् द नगरोस,् बचे् नलेे शोक नगरोस,् िकनिक मरेो ोध जम् मै भीडमािथ परेको छ! 13 िकनिक
जिहलसेम् म ती दवुै बाँच् नछेन,् बचे् ने आफूले बचेकेो जिमनमा फकर आउनछैेन, िकनभने समस् त भीडको बारेमा यो दशर्न
बद ्लनछैेन । अिन ितनीहरूका पापहरूका कारणले ितमध्ये कोही पिन ब लयो पा रनछैेन! 14 ितनीहरूले तरुही फुकेका छन ्
र हरेक कुरा तयार पारेका छन,् तर कोही पिन य ु गनर् गइरहकेो छैन । िकनिक मरेो ोध ती जम् मै भीडमािथ छ । 15 घर
बािहर तरवार अिन िभ रूढी र अिनकाल छन ्। खतेमा हुनहेरू तरवारले मा रनछेन ्, जबकी सहरमा हुनचेािहं अिनकाल र
रूढीले नष् ट हुनछेन ्। 16 तर ितमध्यबेाट केही बाँचरे उम् कनछेन,् र ितनीहरू पवर्तहरूमा जानछेन ्। ितनीहरू सबलैे बसेीका
ढुकुरझैं शोक गनछन—्हरेक मािनसले आ-आफ् ना अधमर्को िन म्त शोक गनछ । 17 हरेक हात िशिथल हुनछे र हरेक घुडँा
पानीझैं िनबर्ल हुनछे, 18 र ितनीहरूले भाङ् ा लाउनछेन ्र ासले ितनीहरूलाई ढाक् नछे । हरेक अनहुारमा लाज हुनछे, र
ितनीहरू सबकैा िशरमा कपाल हुनछैेन । 19 ितनीहरूले आफ् ना चाँदी गल् लीहरूमा फाल् नछेन,् र ितनीहरूको सनु त्यािगएको
िचजजस् तो हुनछे । परम भकुा ोधको िदनमा ितनीहरूका चाँदी र सनुले ितनीहरूलाई बचाउन सक् नछैेनन ्। ितनीहरूको
जीवन बचाइनछैेन, र ितनीहरूको भोक मे टनछैेन, िकनिक ितनीहरूको अधमर् ठेसलाग् ने ढुङ्गो बनकेो छ । 20 आफ् ना सनु्दर
गरगहनामा ितनीहरूले घमण् ड गरे, र तीबाट ितनीहरूले आफ् ना िघनलाग् दा मिूतर्हरू र ितनीहरूका घिृणत कुराहरू बनाए ।
यसकारण म ियनलाई ितनीहरूका िन म् त अशु थोकमा प रणत ग रिदनछुे । 21 तब म ती थोकहरू िवदशेीहरू र दषु् टका
हातमा लटुका रूपमा िदनछुे, र उनीहरूले ती िबटुला पानछन ्। 22 तब ितनीहरूले मरेो वास्ता ग रएको ठाउँलाई िबटुलो पादार्
ितनीहरूदे ख म आफ् नो अनहुार फकार्उनछुे । लटेुराहरू त् यहाँ पस् नछेन ् र त् यसलाई िबटुलो पानछन ्। 23 साङ् ला बनाओ,
िकनभने दशे रगतको न्यायले भ रएको छ, र सहर िहसंाले भ रएको छ । 24 यसलैे म सबभैन् दा दषु् ट जाितलाई ल्याउनछुे, र
ितनीहरूले ियनीहरूका घरहरूमािथ अिधकार गनछन,् र ब लया मािनसहरूको घमण् ड म खतम गनछु, िकनिक ितनीहरूका
पिव ठाउँहरू िबटुला पा रनछेन ्। 25 ास आउनछे । ितनीहरूले शा न्त खोज् नछेन,् तर त् यहाँ केही हुनछैेन । 26 िवपद ्मािथ
िवपद ्आउनछे, र त् यहाँ हल् लामािथ हल् ला हुनछे । तब ितनीहरूले अगमव ाबाट दशर्न खोज् नछेन ्, तर पजुारीबाट व् यवस् था
र धमर्-गरुुहरूबाट सल् लाह नष् ट हुनछे । 27 राजाले शोक गनछन ् र शासकले िनराशको पोशाक पिह रनछे, जबिक दशेका
मािनसहरूका हात ासले काँप् नछेन ्। ितनीहरूका आफ् नै चालअनसुार ितनीहरूलाई म यसो गनछु । म नै परम भु हु ँ भनी
ितनीहरूले नजानसेम्म ितनीहरूकै मानकअनसुार म ितनीहरूको न् याय गनछु ।

8
1 छैटौं वषर्को छैटौं मिहनाको पाँचौं िदनमा जब म आफ् नो घरमा बसें र यहूदाका धमर्-गरुुहरू मरेो साम ु बस,े तब त् यहाँ

परम भु परमशे् वरको बाहुली ममािथ पर् यो । 2 तब मलैे हरेें, र हरे, त्यहाँ मािनसको रूप भएको आकार िथयो। ितनको कम् मरमिुन
आगोजस् तो िथयो । अिन ितनको कम् मरदे ख मािथचािहं च म्करहकेो धातजुस् तो दे खन् थ् यो । 3 तब ितनले हातजस् तै आकार
पसारेर मरेो कपाल समातरे मलाई जरुुक् क उठाए । आत् माले मलाई पथृ् वी र स् वगर्को िबचमा उचाल्नभुयो, र परमशे् वरका
दशर्नहरूमा यरूशलमेमा म न् दरको िभ ी चोकमा वशे गन उ रप को मलू ढोकानरे उहाँले मलाई लग् नभुयो, जहाँ डाही
बनाउने मिूतर् खडा िथयो । 4 तब हरे, मलैे मदैानमा दखेकेो दशर्नअनसुार त् यहाँ इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा िथयो । 5 तब
उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो! तरेो आखँाले उ रितर हरे ्।” यसलैे मलै े आखँाले उ रितर हरेें, र वदेीितर
जाने ढोकाको उ र, त् यहाँ ढोकामा त् यो डाहको मिूतर् िथयो । 6 यसलैे उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, ितनीहरू
के गदछन,् त ँ दखे् छस?् इ ाएलको घरानाले मलाई आफ् नो पिव स् थानबाट टाढा हटाउनलाई िघनलाग् दा काम यी नै हुन ् ।
तर त ँ फकर् नछेस ् र अझ बढी िघनलाग् दा कामहरू दखे् नछेस ्।” 7 तब उहाँले मलाई चोकको ढोकामा ल्याउनभुयो, र मलैे
हरेें र त् यहाँ पखार्लमा प्वाल िथयो । 8 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, यो िभ ािभ खन ्।” त्यसलैे मलै े त् यो
िभ ािभ खनें, र त् यहाँ एउटा ढोका िथयो । 9 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो, “जा र ितनीहरूले त् यहाँ ग ररहकेा िघनलाग् दा
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दषु् ट कामहरू हरे ्।” 10 यसलैे म िभ पसें र हरेें, र िनयालें । त् यहाँ हरेक िकिसमका घ ने जन् तहुरू र िघनलाग् दा पशहुरू
िथए! इ ाएलको घरानाका जम् मै मिूतर्हरूका िच हरू त् यहाँ िभ ामा चारैितर बनाइएका िथए । 11 त्यहाँ इ ाएलका घरानाका
स री जना धमर्-गरुुहरू िथए र शापानको छोरो याजन् याह ितनीहरूका माझमा खडा िथए । ितनीहरू मिूतर्हरूका साम ु खडा िथए,
र धपूको धवूाँ मा स् तर जाओस ्भनरे हरेकले हातमा आ-आफ् ना धपुौरो लएर खडा िथए । 12 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए
मािनसको छोरो, इ ाएलका घरानाका धमर्-गरुुहरूले अधँ् यारोमा के ग ररहकेा के त ँ दखे् छस?् आफ्नो मिूतर्को गपु् त कोठामा
ितनीहरू त् यकेले यसो गछर्न ्िकनिक ितनीहरू भन् छन,् 'परम भलुे हामीलाई दखे् नहुुन् न। परम भलुे दशेलाई त् याग् नभुएको छ'
।” 13 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो, “फे र फक र ितनीहरूले ग ररहकेा अरू ठुला िघनलाग् दा कामहरू हरे ्।” 14 त्यसपिछ
उहाँले मलाई परम भकुा म न् दरको उ रप का ढोकाको मखुमा लानभुयो र हरे, त् यहाँ स् ीहरू बसरे तम् मजू दवेताको लािग
रोइरहकेा िथए । 15 त्यसलैे उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, के त ँ यो दखे्छस?् फक र यीभन् दा पिन बढी
िघनलाग् दा कुराहरू हरे ।्” 16 उहाँले मलाई परम भकुा म न् दरको िभ ी चोकमा लानभुयो, र हरे, अिन त् यहाँ वदेी र दलानको
िबचमा परम भकुो म न् दरको ढोकामा क रब पच् चीस जना मािनस िथए, आफ् ना िपठ परम भकुो म न् दरितर र अनहुारचािहं
पवूर्प फकार्एर ितनीहरूले सयूर्को पजुा ग ररहकेा िथए । 17 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, के त ँ यो दखे्छस?्
के ितनीहरूले यहाँ ग ररहकेा यी िघनलाग् दा काम यहूदाका घरानाको लािग सानो कुरा हो र? िकनिक ितनीहरूले दशेलाई
िहसंाले भरेका छन ्र आफ् ना नाकमा हाँगा राखरे मलाई रस उठाउनलाई तकका छन ्। 18 यसलैे म पिन ितनीहरूको माझमा
काम गनछु । मरेा आखँामा दया हुनछैेन, र म ितनीहरूलाई छोड्नछैेन ँ । ितनीहरू उच् च सोरले मरेो कानमैा कराए तापिन म
ितनीहरूको कुरा सनु् नछैेन ँ ।

9
1 तब उहाँले ठुलो सोरमा कराएर यसो भन् नभुएको मलैे सनुें, “रक्षकहरू हरेकले आफ् ना हातमा नष् ट गन हितयार लएर

सहरमा आऊन ।्” 2तब हरे,छ जना मािनसहरू हरेकलेआ-आफ् नो हातमा हत् या गन हितयार लएर उ रितर फकको मािथल् लो
ढोकाबाट आए । ितनीहरूका माझमा सतूी कपडा लगाएका र कलम िभरेका एक जना मािनस िथए । यसरी ितनीहरू िभ
गए र काँसाको वदेीको छेउमा खडा भए । 3 तब इ ाएलका परमशे् वरको मिहमाचािहं करूबहरूदे ख मा स् तर हटेर म न् दरको
सघँारमा पिुगसकेको िथयो । तब परम भलुे त् यो सतूी कपडा लगाएको र कलम िभरेको मािनसलाई आफ् नो छेउमा बोलाउनभुयो
। 4 परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “सहरको िबचबाट— यरूशलमेको िबचबाट भएर जा र सहरमा ग रएका सबै िघनलाग् दा
कामहरू दखेरे शोक र िवलाप गन सबै मािनसहरूका िनदारहरूमा एउटा िचन् ह लगा ।” 5 मलैे सिुनरहदँा उहाँले अरूलाई
भन् नभुयो, “उसको पिछपिछ सहरभ र जाओ र मार । ितमीहरूका आखँामा दया आउन नदओे, र नछोड, 6 व ृ मािनस, जवान
मािनस, कन् या, साना बालकहरू र स् ीहरू । ती सबलैाई मार! तर िनधारमा त् यो िचन् ह भएको कसलैाई पिन नछोओ । मरेो
पिव स् थानदे ख नै सरुु गर ।” यसलैे म न् दरको साम ु भएका धमर्-गरुुहरूदे ख नै ितनीहरूले सरुु गरे । 7 उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “म न् दर िबटुलो पार, र त् यसका चोकहरूलाई लाशहरूले भर । जाओ!” यसलैे ितनीहरू गए र सहरलाई आ मण
गरे । 8 जब ितनीहरूले त् यसलाई आ मण गदिथए, र मचािहं एक्लै छोिडएँ, तब घोप् टो परें र रुँद ै भनें, “हे परम भु परमशे् वर,
यरूशलमेमािथ आफ् नो ोध खन् याउनहुुदँा इ ाएलका बचकेाहरू जम् मलैाई तपाईंले सवर्नाश गन ुर्हुनछे?” 9 उहाँले मलाई
भन् नभुयो, “इ ाएल र यहूदाका घरानाको पाप असाध् य ठुलो छ । दशे र पातले भ रएको छ, र सहरचािहं िवकृितले भ रपणूर्
छ, िकनिक ितनीहरू भन् छन,् 'परम भलुे दशेलाई त् याग् नभुएको छ, र ‘परम भलुे दखे् नहुुन् न' । 10 यसलैे मरेा आखँामा दया
हुनछैेन,ँ र म ितनीहरूलाई छोड ्नछैेन ँ । बरु म ती सबै ितनीहरूकै िशरमा खन् याइिदनछुे ।” 11 हरे, त् यो सतूी कपडा लगाएको
र कम् मरमा कलम िभरेको मािनस आऐ । ितनले यसो भन,े “तपाईंले मलाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम मलैे गरेको छु ।”

10
1जब मलैेकरूबहरूका िशरदे ख मा स् तर भएको अधर्गोलाकर क्षे मा हरेें । तीभन् दा मािथ िसहंासनजस् तो स् वरूपमा नीरजस् तो

केही कुरा दखेा पर् यो । 2 तब परम भलुे ती सतूी कपडा लगाएका मािनससगँ बोल् नभुयो र यसो भन् नभुयो, “करूबहरूका मु न् तर
रहकेा पाङ् ाहरूका िबचमा जा, र ती करूबहरूका िबचमा भएको ज लरहकेो आगोको भङ्ु ो लएर आफ् ना दवुै हातमा भर ्
र ती सहरको मािथ छ रदे ।” तब मलैे हदेार्हदे ती मािनस गए । 3 ती मािनस िभ जाँदा करूबहरूचािहं म न् दरको दािहनपे
खडा भए, र िभ ी चोक बादलले भ रयो । 4 परम भकुो मिहमा करूबहरूबाट मा स् तर उ ो र म न् दरको सघँारमािथ गयो ।
यसले म न् दरलाई बादलले भ रिदयो, र चोकचािहं परम भकुो मिहमाको चमकले भ रपणूर् भयो । 5 करूबहरूका पखटेाको
आवाजचािहं बािहरको चोकसम् मै सिुनन् थ् यो, जनु सवर्श मान ्परमशे् वर बोल् नहुुदँा सिुनने आवाज जस् तै िथयो । 6 यस् तो भयो,
परमशे् वरले त् यो सतूी कपडा लाउने मािनसलाई यसो भनरे आज्ञा िदनहुुदँा, “ती करूबहरूका माझमा भएका पाङ् ाहरूका
िबचबाट आगो ल,े” तब ती मािनस िभ गए र एउटा पाङ् ाको छेउमा खडा भए । 7 करूबहरूका िबचमा भएको त् यो
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आगोितर करूबहरूका िबचबाट एउटा करूबले आफ् नो हात िछराए, र त् यो मािथ उठाए र सतूी कपडा लाउने मािनसको हातमा
त् यो रा खिदए । ती मािनसले त् यो लए र फकर बािहर गए । 8 ती करूबहरूका पखटेामिुन मलैे एक जना मािनसके हातजस् तै
केही कुरा दखेें । 9 अिन मलैे हरेें, र दखेें । करूबहरूका छेउमा चार वटा पाङ् ा िथए— त् यके करूबको छेउमा एउटा
पाङ् ा िथयो, र ती पाङ् ा पीतमणीजस् ता दे खन् थे । 10 ती चारै पाङ् ाहरू एकै िकिसमका िथए, एकअकार्मा ख प्टएका
दे खन्थे । 11 ती हलचल गदार् चार िदशामा कुनै एक िदशाितर ितनीहरू जान् थ,े ितनीहरू जाँदा फकर् ंदनै िथए । तर ितनीहरू
जता फकका िथए त्यतै जान्थ,े ितनीहरू पिन त् यसिैतर नफक जान् थे । 12 ितनीहरूका सम् पणूर् शरीर, ितनीहरूका पीठ, हात
र पखटेा, ितनीहरूका चारै वटा पाङ् ाहरूसमते सम् पणूर् आखँाले भ रएका िथए । 13 मलैे सनु् दा, ती पाङ् ाहरूलाई “घमु् ने
पाङ् ा” भिनयो । 14 ती हरेकका चार वटा अनहुार िथए । पिहलो अनहुार करूबको, दो ो अनहुार मािनसको, ते ो अनहुार
िसहंको र चौथो अनहुार गरुडको जस् तै िथयो । 15 तब मलैे कबार नहरको िकनारमा दखेकेा करूबहरू अथार्त ्जीिवत ाणीहरू
उठे । 16जब ती करूबहरू हलचल गथ, तब छेउका ती पाङ् ाहरू पिन ितनीहरूिसतै जान् थ,े र जब ती करूबहरू भइँूबाट मािथ
ऊठ् नलाई आफ् ना पखटेा फैलाउथँ,े तब ती पाङ् ाहरू फकर् ंदनै िथए । ितनीहरूकै छेउमा ती रहन्थे । 17 जब ती करूबहरू
ठङ्ग खडा हुन् थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ठङ्ग खडा नै रहन् थ,े र जब ती मािथ उठ ्थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ितनीहरूसगँै

मािथ उठ ्थ,े िकनिक ती जीिवत ाणीहरूका आत् मा ती पाङ् ाहरूमा िथए । 18 तब परम भकुो मिहमा म न् दरको सघँारबाट
िनस् केर गयो र ती करूबहरूका मािथ अिडयो । 19 ती करूबहरूले आ-आफ् ना पखटेाहरू फैलाएर मािथ उठे र मलैे हदे
गदार् बािहर गए, र ती पाङ् ाहरूले पिन ितनीहरूका पिछपिछ त् यसै गरे । परम भकुा म न्दरको पवूर्ितरका ढोकाको मखुमैा
ितनीहरू खडा भए, र इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा मािथबाट ितनीहरूमा आयो । 20 कबार नहरको िकनारमा इ ाएलका
परमशे् वरको म ु न् तर मलैे दखेकेा ती जीिवत ाणीहरू यी नै िथए, यसलैे ितनीहरू त करूबहरू रहछेन ्भनी मलैे थाहा पाएँ
। 21 ती त् यकेका चार वटा अनहुार र चार वटा पखटेा िथए, र तीनका पखटेामिुन मािनसका हातहरूजस् तै दे खन् थ,े 22 र
ितनीहरूका अनहुारहरूका स् वरूप कबार नहरको िकनारमा मलैे दखेकेा अनहुारहरूजस् तै िथए, र तीमध् ये हरेक िसधै अगािड
िहडं ्दथे ।
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1 तब आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र परम भकुा भवनको पवूर्ितरको ढोकामा लानभुयो, र त् यहाँ ढोकाको मखुमैा

पच् चीस जना मािनस िथए । ितनीहरूका माझमा मलैे मािनसहरूका अगवुाहरू, अज् जरूका छोरा याजन् याह र बनायाहका छोरा
पलत् याहलाई दखेें । 2 परमशे् वरले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, यस सहरमा दषु् ाइँ गनर् षड ्यन् रच्ने र दषु् ट योजना
बनाउने मािनसहरू यी नै हुन ् । 3 ितनीहरू भन् दछैन,् 'घरहरू िनमार्ण गन समय अिहले होइन । यो सहर भाँडो हो र हामीहरू
मास ु हौं ।’ 4 यसकैारण ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी गर । ए मािनसको छोरो, अगमवाणी गर ।” 5 तब परम भकुा आत् मा
ममा आउनभुयो, र उहाँले मलाई यसो भन् न लाउनभुयोः “परम भु यसो भन् नहुुन् छः हे इ ाएलका घराना, ितमीहरू यसो भन्दछौ
। िकनिक ितमीहरूका मनमा के आउँछ भन् ने मलाई थाहा छ । 6 ितमीहरूले यस सहरमा मारेका मािनसहरूका सङ्ख् यालाई
व गरेका छौ, र यसका गल् लीहरू ितनीहरूले भरेका छौ । 7 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूले
मारेका मािनसहरू जसका लाशहरू ितमीहरूले यरूशलमेको िबचमा छाडकेा छौ, ती मास ु हुन,् र यो सहरचािहं भाँडो हो ।
तर ितमीहरूचािहं यस सहरका िबचबाट बािहर िनका लनछेौ । 8 ितमीहरू तरवारदे ख डराएका छौ । यसलैे ितमीहरूका
िवरु मा म तरवार ल् याउदँछुै । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 म ितमीहरूलाई सहरको िबचबाट बािहर िनकाल् नछुे,
र ितमीहरूलाई िवदशेीहरूका हातमा स ु म् पिदनछुे, िकनिक ितमीहरूका िवरु मा म न्याय ल्याउनछुे । 10 ितमीहरू तरवारले
ढल् नछेौ । इ ाएलको िसमाना िभ म ितमीहरूको न् याय गनछु । यसरी म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 11 यो
सहर ितमीहरूका लािग पकाउने भाँडो हुनछैेन, न त त् यसको िबचमा ितमीहरू मास ु नै हुनछेौ । ितमीहरूको न् याय म इ ाएलको
िसमाना िभ नै गनछु । 12 तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ, जसका िविधहरूमा ितमीहरू िहडंकेा, र जसका
िनयमहरू ितमीहरूले पालन गरेका छैनौ । बरु, ितमीहरूका व रप र भएका जाितहरूका िविधहरू ितमीहरू पालन गरेका छौ
।” 13 जब मलैे अगमवाणी ग ररहकेो िथएँ, तब बनायाहका छोरा पलत् याह मरे । तब म घोप् टो परें र चक सोरमा कराएँ र
यसो भनें, “हाय, परम भु परमशे् वर! के इ ाएलका बचकेाहरूलाई तपाईंले सम् पणूर् रूपले सवर्नाश गन ुर्हुन् छ?” 14 त् यसपिछ
परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 15“ए मािनसको छोरो, तरेा दाजभुाइ! तरेा दाजभुाइ! जो तरेा कुलका र इ ाएलका
सारा घराना! यी सबै ती नै हुन,् जसका िवषयमा यरूशलमेका बािसन् दाहरूले यसो भनकेा िथए, 'ियनीहरू परम भदुे ख टाढा
भएका छन ्। यो दशे हामीलाई अिधकार गनर् िदइएको िथयो ।’ 16यसकारण यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः मलैे
ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा टाढा पठाए पिन र ितनीहरूलाई दशे-दशेमा िततरिबतर पारे पिन, ितनीहरू गएका दशेमा केही
समयको िन म् त म ितनीहरूको पिव स् थान भएको छु ।’ 17 यसकारण भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूलाई



11:18 598 इजिकएल 12:25

म मािनसहरूबाट जम् मा गनछु, र ितमीहरू िततरिबतर भएका दशेहरूबाट म ितमीहरूलाई जम् मा गनछु र म ितमीहरूलाई
इ ाएलको दशे िदनछुे ।’ 18 तब ितनीहरू त् यहाँ जानछेन ्र त् यो ठाउँबाट हरेक घिृणत र िघनलाग् दा कुराहरू हटाउनछेन ्। 19 म
ितनीहरूलाई एउटै हृदय िदनछुे, र ितनीहरूमा म एउटा नयाँ आत् मा हा लिदनछुे । म ितनीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय िनकालरे
मासकुो हृदय िदनछुे, 20 तािक ितनीहरू मरेा िविधहरूमा चल् नछेन,् र ितनीहरूले मरेा िनयमहरू पालन गनछन ् र तीअनसुार
गनछन ्। तब ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 21 तर आफ् ना घिृणत ितमाहरू र िघनलाग् दा
मिूतर्हरूलाई भ गन हृदय भएकाहरूलाई चािहं म ितनीहरूका कामहरूको ितफल ितनीहरूकै िशरमा खन् याइिदनछुे, यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।” 22 ती करूबहरूले आफ् ना पखटेा र आफ् ना छेउमा भएका पाङ् ाहरू मािथ उचाले र
इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा ितनीहरूका मािथ िथयो । 23 तब सहरको िबचबाट परम भकुो मिहमा मािथ गयो, र सहरको
पवूर्प को पवर्तमा अिडयो । 24 आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र परमशे् वरका आत् मा ारा िदइएको दशर्नमा कल् दीमा
िनवार्िसत भएकाहरूकहाँ ल् याउनभुयो । तब मलैे दखेकेो त् यो दशर्न मबाट मा स् तर गइहाल् यो । 25 तब परम भलुे मलाई
दखेाउनभुएका सबै कुरा मलैे िनवार्िसत भएकाहरूकहाँ घोषणा ग रिदएँ ।

12
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, त ँ एउटा िव ोही घरानाको िबचमा बस्छस,् जहाँ

ितनीहरूका हने आखँा त छन ्तर ितनीहरू दखे् दनैन ् । अिन ितनीहरूका सनु् ने कान त छन ्तर सनु् दनैन ्, िकनभने ितनीहरू
िव ोही घराना हुन ्। 3 यसकारण ए मािनसको छोरो, िनवार्िसत भएको व् य झैं आफ्ना सामान पोको पार,् र िदउसँ ै ितनीहरूले
दखे् ने गरी जान सरुु गर,् िकनिक ितनीहरूकै साम ु तलँाई म िनवार्िसत तलु्याउनछुे । ितनीहरू िव ोही घराना भए तापिन शायद
ितनीहरूले बझु् लान ्। 4 िनवार्सनको लािग तरेा सामनाहरू िदउसँ ै ितनीहरूका आखँाकै सामनु् ने बािहर िनकाल् नछेस ्। ितनीहरूका
आखँाकै सामनु् ने कोही िनवार्सनमा जानझेैं बलेकुी जानछेस ्। 5 ितनीहरूले दखे् ने गरी पखार्लमा प् वाल पार,् र त् यसबैाट बािहर
िनक्लरे जा । 6 ितनीहरूले हे ररहदँा तैंले आफ् नो सामान काँधमा उठा, र ती अधँ्यारोमा बोकेर बािहर लजैा । आफ् नो मखु
छोप ्, िकनिक तैंले भइँु दखे् नहुुदँनै, िकनभने इ ाएलका घरानाको िन म् त मलैे तलँाई एउटा िचन् हको रूपमा अलग गरेको छु
।” 7 यसरी जस् तो मलाई आज्ञा ग रयो त् यस् तै मलै े गरें । िनवार्सनको लािग मलैे आफ् ना सामानहरू िदउँसो बािहर िनकालें,
र बलेकुा हातले पखार्लमा प् वाल पारें । मलैे आफ् ना सामानहरू अधँ् यारोमा बािहर िनकालें, र ितनीहरूले हदेार्हदे ती आफ् ना
काँधमा बोकें । 8 त् यसपिछ िबहान परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 9 “ए मािनसको छोरो, के इ ाएलका घराना,
त् यो िव ोही घरानाल,े 'ितमी यो के गदछौ?' भनरे सोधने? 10 ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यो
भिवष् य सचुक कामले यरूशलमेका शासक र सारा इ ाएलका घरानािसत सम्बन् ध राख् छ ।’ 11 यसो भन,् 'ितमीहरूका िन म् त
म एउटा िचन् ह हु ँ ।’ मलैे जसो गरेको छु, ितनीहरूलाई त् यस् तै ग रनछे । ितनीहरू िनवार्सन र कैदमा जानछेन ्। 12 ितनीहरूका
िबचमा हुने शासकले साँझमा आफ् नो काँधमा सामान बोक् नछे, र पखार्लबाट बािहर जानछे । ितनीहरूले पखार्ल फोनछन ् र
आफ्ना सामानहरू बािहर िनकाल्नछेन ्। आफ् ना आखँाले भइँू नदखेोस ्भनरे त् यसले आफ् नो मखु छोप् नछे । 13 म आफ् नो जाल
त् यसमािथ िफंजाउनछुे, र त् यो मरेो पासोमा पनछ । तब म त् यसलाई कल् दीहरूको दशे बिेबलोिनयामा लानछुे, तर त् यसले त् यो
दखे् नछैेन । त् यो त् यहीं मनछ । 14 त् यसका व रप र हुनहेरू जसले त् यसलाई मदत गछर्न र् त् यसका सम् पणूर् फौजलाई म िततरिबतर
पानछु, र ितनीहरूको पिछ म तरवार पठाउनछुे । 15 जब जाितहरूका िबचमा ितनीहरूलाई म छरपष् ट पानछु र दशे-दशेमा
ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछु, तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 16 तर म ितनीहरूमध् यकेा थोरैलाई तरवार,
अिनकाल र रूढीबाट जोगाउनछुे, तािक जहाँ ितनीहरू जानछेन,् त् यहाँका जाितहरूका िबचमा आफ् ना िघनलाग् दा व् यवहारहरूका
लखेा ितनीहरूले राख् नछेन,् यसरी म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।” 17 परमशे् वरको वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
18 “ए मािनसको छोरो, आफ् नो भोजन थरथर हुदँै खा, र काम्दै र िचन्ता गद पानी पी । 19 अिन दशेका मािनसहरूलाई यसो
भन ्: 'यरूशलमेका बािसन् दाहरू र इ ाएल दशे बारेमा परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः “ितनीहरूले आफ् नो भोजन काम्दै
खानछेन,् र थरथर काम्दै ितनीहरूले आफ् नो पानी िपउनछेन,् िकनिक त् यहाँ बस् नहेरूका िहसंाको कारणले त् यसमा भएका सबै
कुरासमते ितनीहरूका दशे उजाड पा रनछे । 20 मािनसहरू बसकेा सहरहरू उजाड हुनछेन,् र दशे उजाड-स् थान हुनछे । तब म
नै परम भु हु ँ भी ितमीहरूले जान् नछेौ ।’ ” 21 फे र पिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 22 “ए मािनसको छोरो,
‘समय लामो पा रएको छ, र हरेक दशर्न फेल हुन्छ' भन् ने इ ाएलमा चल् दआैएको उखान के हो? 23 यसकारण ितनीहरूलाई
यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म यस उखानको अन् त ग रिदनछुे, र इ ाएलका मािनसहरूले फे र किहल् यै यो
योग गनछैनन ्।' ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘समय निजकै आएको छ, जित बलेा हरेक दशर्न परुा हुनछे । 24 िकनिक अब

फे र किहल् यै इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा झटूा दशर्न र जोखना हनेहरू हुनछैेनन ्। 25 िकनिक म परम भु हु!ँ म बोल्छु
र आफूले बोलकेा कुरा परुा गछुर् । यो कुरा िढलो हुनछैेन । िकनिक ए िव ोही घराना, ितमीहरूका समयमा नै मलै े भनकेो यो
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कुरा म परुा गनछु, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।” 26 फे र पिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 27 “ए
मािनसको छोरो, हरे,् इ ाएलका घरानाले यसो भनकेो छ, 'त् यसले दखेकेो दशर्न अबदे ख धरैे िदनसम् मको लािग हो र त् यसले
बोलकेो अगमवाणी धरैे समयपिछका लािग हो ।' 28 यसकारण ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
मरेा वचन परुा हुन अब िढलो हुनछैेन, तर मलैे बोलकेा वचन परुा हुनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।

13
1 फे र परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलमा अगमवाणी बो लरहकेा

अगमव ाहरूका िवरु मा अगमवाणी बोल,् र आफ् नै कल् पनाहरूका अगमवाणी बोल् नहेरूलाई यसो भन,् 'परम भकुो वचन
सनु । 3 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः आफ्नै आत् माका कुरा प ाउने तर केही पिन नदखे् ने मखूर् अगमव ाहरूलाई
िधक् कार । 4 ए इ ाएल, ितमीहरूका अगमव ाहरू त उजाड-स् थानहरूमा बस् ने स् यालहरूजस् ता भएका छन ्। 5 परम भकुो
िदनमा हुने य ु मा सरुक्षा होस ् भनरे इ ाएलका घरानाको व रप रका पखार्लमा भएका भत् केका ठाउँहरू मरम् मत गनर् पिन
ितमीहरू गएका छैनौ । 6 मािनसहरूसगँ झटूा दशर्नहरू छन ्र ितनीहरू झटुा भिवष् यवाणी गछर्न ् । ितनीहरू यसो भन् छन,्
“परम भकुो घोषणा यस् तो-यस्तो छ ।” परम भलुे ितनीहरूलाई पठाउनभुएको होइन । तापिन आफ् ना सन् दशे परुा हुनछेन ्भनी
ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशा गन बनाएका छन ्। 7 के ितमीहरूले झटूा दशर्नहरू दखेकेा र झटुा भिवष् यवाणीहरू बोलकेा
होइनौ र, ितमीहरू जसले “परम भु यस् तो-यस्तो भन् नहुुन् छ,” भन् दछौ, जबिक म आफैले ती भनकैे होइन? 8 यसकैारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िकनभने ितमीहरूले झटूा दशर्नहरू दखेकेा र झटुा बोलकेो छौ । त् यसकारण ितमीहरूका
िवरु मा परम भु परमशे् वरको घोषणा यस् तो छः 9 मरेो हात ती अगमव ाहरूका िवरु मा हुनछे, जसले असत् य दशर्नहरू
दखे् छन ्र झटूा जोखनाहरू भन् छन ्। ितनीहरू मरेो मािनसहरूका सभामा हुनछैेनन,् वा इ ाएलका घरानाको सचूीमा ितनका
नाउँ ले खनछैेनन ्। ितनीहरू इ ाएल दशेमा जानहुुदँनै । िकनिक परम भु परमशे् वर म नै हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 10 यो
कारणले र ितनीहरूले मरेो मािनसहरूलाई टाढा लगकेा र यसो भनकेा कारणल,े “शा न् त,” जब शा न् त नै छैन । ितनीहरू
एउटा पखार्ल बनाउदँछैन ्जसलाई ितनीहरूले चनु लगाउनछेन ्।' 11 ती पखार्लमा चनुा लगाउनहेरूलाई यसो भन,् 'यो ढल्नछे
। घनघोर व ृ ष् ट हुनछे र यसलाई ढाल्नलाई ठुला अिसना र यलाई नष् ट गनर्लाई आधँीबहेरी म पठाउनछुे । 12 हरे, त् यो
पखार्ल ढल् नछे । के अरूले ितमीहरूलाई यसो भनकेा छैनन ् र, “ितमीहरूले पोतकेो चनु कहाँ छ?” 13 यसकैारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म आफ् नो ोधमा एउटा डरलाग् दो आधँीबहेरी ल्याउनछुे, र मरेो रसमा पानीको बाढी आउनछेन ्
। मरेो ोधको अिसनाले त्यसलाई पणूर् रूपमा भत्काउनछे । 14 िकनिक ितमीहरूले चनुा पोतकेो त् यो पखार्ललाई भत् काउनछुे
र त् यसलाई म भइँूसम् मै लडाउनछुे, र त् यसको जग दखेाउनछुे । यसरी त् यो ढल् नछे र ितमीहरू सबै पिन त् यसको माझमा
नष् ट हुनछेौ । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 15 िकनिक म आफ् नो ोधमा त्यो पखार्ल र त् यसलाई चनुले
पोत् नहेरूलाई नष् ट पानछु । म ितमीहरूलाई भन् नछुे, “त् यो पखार्ल अब छैन न त त् यसलाई चनुले पोत् ने मािनसहरू नै छन—्
16 यरूशलमेको बारेमा अगमवाणी बोल् ने इ ाएलका यी अगमव ाहरू र त् यसको िन म् त शा न् तको दशर्न दखे् नहेरू । तर
त्यहाँ शा न्त नै छैन! यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' ।” 17 यसलैे अब ए मािनसको छोरो, तरेा मािनसहरूका छोरीहरू,
जसले आफ् नै कल् पनाको अगमवाणी बोल् नहेरूितर तरेो मखु फकार्, रर ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी बोल ्। 18 यसो भन,्
'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िधक् कार ती स् ीहरू, जसले आफ् ना हातका हरेक भागमा जादकुा बटुीहरू बाँध्छन ् र
मािनसहरूको िशकार गनर् िविभन् न आकारका िशर ढाक् ने घमु् टा बनाउछँन ्। के ितमीहरूले मरेा मािनसहरूका िशकार गन तर
आफ्नै जीवनचािहं बचाउने छौ र? 19 मन ुर् नपन मािनसहरूलाई मानर्लाई र बाँच्न नपनहरूको जीवन बचाउनलाई ितमीहरूका
कुरा सनु् ने मरेा मािनसहरूलाई झटुा कुरा गरेर र आफ्ना दईु-चार म ु ी जौ र रोटीका केही टु ाहरूका िन म् त मरेो मािनसहरूका
िबचमा ितमीहरूले मलाई िबटुलो पार् यौ । 20 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म ितमीहरूका जादकुा िवरु मा
छु, जनु चरालाई झैं मािनसहरूलाई पासोमा पानर् ितमीहरूले योग गरेका छौ । साँच् चै ती म ितमीहरूका पाखरुाहरूदे ख ती
चडुाउनँछुे । अिन ितमीहरूले चरालाई झैं पासोमा पारेका मािनसहरूलाई म छुटकारा िदनछुे । 21 म ितमीहरूका घमु् टा पिन
च् याितिदनछुे, र मरेो जालाई ितमीहरूका हातदे ख छुटाउनछुे, यसरी ितनीहरू फे र किहल् यै ितमीहरूका हातमा पनछैनन ्
। म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 22 िकनिक ितमीहरूले झटुा बोलरे धम हरूलाई िनराश तलु् याएका हुनाल,े
जबिक मलैे उसलाई िनरास तलु्याउने इच्छा ग रन,ँ र ितमीहरूले दषु् ट व् य क् तका कामहरूलाई उत् साह िदयौ तािक आफ् नो ाण
बचाउन आफ् ना चालबाट ऊ फकर् नछैेन— 23 यसकैारण ितमीहरूले अब फे र किहल् यै झटुा दशर्न दखे् नछैेनौ नत भिवष् यवाणी
ग ररहनछेौ, िकनिक म आफ् ना मािनसहरूलाई ितमीहरूका हातदे ख बचाउनछुे । म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ।'”
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14
1 इ ाएलका धमर्-गरुुमध् ये कोही मकहाँ आए र मरेो सामनु् ने बसे । 2 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 3 “ए

मािनसको छोरो, यी मािनसहरूले आफ् ना मिूतर्हरूलाई आफ् ना हृदयमा राखकेा छन,् र आफ् नो अधमर्का ठक् कर लाग् ने ढुङ्गा
आफ् नै अनहुारका साम ु राखकेा छन ्। के ितनीहरूले मरेो बारेमा सोध् न पाउछँन ्र? 4 यसकारण ितनीहरू यो कुरा घोषणा गर र
ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः इ ाएलका घरानाका हरेक मािनस जसले आफ् नो हृदयमा मिूतर्हरू
राख् छन,् र आफ् नो अधमर्को ठक् कर लाग् ने ढुङ्गा आफ् नो अनहुारको सामनु् ने राख् छन,् र पिन अगमव ाकहाँ जान् छन,् म
परम भलुे त् यसका मिूतर्हरूका सखं्याअनसुार त् यसलाई जवाफ िदनछुे । 5 आफ् ना मिूतर्हरूको कारण आफ् ना हृदयहरू मबाट
टाढा भएका इ ाएलका घरानालाई मलैे फकार्उन सकौं भनरे म यसो गनछु ।’ 6 यसकारण इ ाएलका घरानालाई यसो भन,्
'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः पश् चा ाप गर र आफ् ना मिूतर्हरूदे ख फकर् । सबै िघनलाग् दा कुराबाट आफ्ना मखु फकार्ओ
। 7 िकनिक इ ाएलका घरानाको हरेक व् य क् त र इ ाएलमा बस् ने हरेक िवदशेी व् य क् त जसले मलाई त् याग् छ, जसले आफ् ना
मिूतर्हरू आफ् ना हृदयमा राख् छ र आफ् नो अधमर्को ठक् कर लाग् ने ढुङ्गा आफ् नै अनहुारको साम ु राख् छ, र त् यसपिछ मलाई
खोज् न कुनै अगमव ाकहाँ जान् छ, त् यसलाई म परम भु आफैले जवाफ िदनछुे । 8 यसरी म आफ् नो मखु त् यस मािनसको
िवरु मा लगाउनछुे, र त् यसलाई एउटा सङ्केत र उखानको पा बनाउनछुे, िकनिक त् यसलाई म आफ् ना मािनसहरूका िबचदे ख
बिहष् कार गनछु र म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 9 कुनै एक जना अगमव ा छलमा पछर् र यस् तो सन्दशे भन् छ
भन,े म परम भलुे त् यस अगमव ा छलमा पानछु । म आफ् ना हात त् यसको िवरु मा पसानछु, र मरेो मािनस इ ाएलको
िबचबाट त् यसलाई नाश गनछु । 10 ितनीहरूका आफ् ना अपराध ितनीहरूले बोक् नछेन ्। अगमव ाको अपराधचािहं र उसगँ
सल् लाह लनकेो अपराधजस् तै हुनछे । 11 यसकारण, इ ाएलका घरानाले मलाई पछ् याउनदे ख फे र किहल् यै बरा लनछैेनन ्
न त आफ् ना सबै पापहरूले ितनीहरूले फे र किहल् यै आफैलाई अपिव पानछन ्। ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् र म
ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ” 12 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
13 “ए मािनसको छोरो, कुनै दशेले पाप गरेर मरेो िवरु मा पाप गछर्, तािक त् यसको िवरु मा आफ् नो हात पसारें र त् यसको खा
भण् डार म नाश गरें, र अिनकाल ल् याएँ र मािनस र पशु दवुलैाई नाश गरें भन,े 14 तब नोआ, दािनएल र अय् यबू, यी ितन जना
मािनसहरू त् यहाँ भए भने पिन ितनीहरूले आफ् नो धािमर्कता ारा आफ् नै ाण मा बचाउन सक् छन ्। यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 15 मलैे त् यस दशेमा जङ्गली जनावरहरू पठाएँ, र ितनीहरूले त् यसलाई बाँझो तलु् याए र त् यो दशे उजाड भयो,
जहाँ जनावरहरूका कारणले कुनै मािनस गएन भन,े 16 तब यी ितन जना मािनस त् यहाँ भए भने पिन, जस् तो म जीिवत छु,
परम भु परमशे् वर घोषणा गन ुर्हुन्छ, ितनीहरूले आफ् नै छोराछोरीलाई पिन बचाउन सक् दनैन ्। ितनीहरूका आफ् नो जीवन मा
बाँच् नछे, तर दशेचािहं उजाड हुनिेथयो । 17 अथवा मलैे त् यस दशेको िवरु मा तरवार ल् याएँ र यसो भनें, 'ए तरवार, दशेभ र
जा र त् यहाँबाट मािनसहरू र जनावरहरू दवुलैाई काट ् ।' 18 तब यी ितन जना मािनस त् यो दशैको िबचमा भए भने पिन, जस् तो
म जीिवत छु, परम भु परमशे् वर भन् नहुुन् छ, ितनीहरूले आफ् ना छोराछोरीलाई बचाउन सक् दनैन ्। ितनीहरूका आफ् नो जीवन
मा बाँच् नछे । 19 अथवा मलैे यो दशेको िवरु मा रूढी पठाएँ र रगत बगाएर त् यसका मािनसहरू र पशहुरूलाई मारेर मलैे
आफ् नो ोध पोखाएँ भन,े 20 तब नोआ, दािनएल र अय् यबू त् यो दशेमा भए भने पिन, जस् तो म जीिवत छु, परम भु परमशे् वर
भन् नहुुन् छ, ितनीहरूले आफ् ना छोराछोरीलाई बचाउन सक् दनैन ्। ितनीहरूले आफ् नो धािमर्कता ारा आफ् नै ाण मा बचाउन
सक् छन ् । 21 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यरूशलमेको िवरु ा मरेा चारवटा दण् डहरू— तरवार, अिनकाल,
जङ्गली पशहुरू र रूढी पठाएर, त् यहाँका मािनस र पशहुरू दवुलैाई दशेबाट नाश गरेर म धरैै खराब तलु् याउनछुे । 22 तापिन
हरे,् त् यसमा कोही बाँकी हुनछेन ्, र बचकेाहरू आफ् ना छोराहरू र छोरीहरूका साथमा बािहर िनस् केर जानछेन ्। हरे,् ितनीहरू
बािहर ितमीहरूकहाँ आउनछेन,् र ितमीहरूले ितनीहरूका चालहरू र कामहरू हनेछौ, र मलैे यरूशलमेमा ल् याएका ती दण् ड र
दशेको िवरु मलैे ल्याएका सबै कुराबाट ितमीहरूलाई सान् त् वना हुनछे । 23 बाँचकेाहरूका चाल र कामहरू दखेरे ितमीहरूले
सान् त् वना पाउनछेौ, यसरी मलैे त् यसको िवरु मा गरेका यी सबै कुरा, र ती मलैे व् यथर्मा ग रन ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।

15
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, वनका अरू कुनै रूखका हाँगाहरूभन् दा दाखका

बोटको कसरी असल हुन् छ? 3 के मािनसहरूले दाखको बोटबाट केही चीज बनाउन काठ लन्छन ् र? के ितनीहरूले कुनै
कुरा झणु् ाउनलाई त् यसबाट िकला बनाउछँन ्र? 4 हरे,् त्यसलाई दाउराको रूपमा आगोमा हा लयो भने र त् यसका दईु
छेउ र िबचको भाग आगोले भस् म भयो भन,े के त् यो कुनै कामको हुन् छ र? 5 हरे,् त् यो िसङ्गै हुदँा पिन केही कामको बन् न
सकेन । िनश् चय पिन आगोले भस् म भएपिछ, अझै पिन त् यसबाट केही कामको कुरा बन् दनै । 6 यसकारण परम भु परमशे् वर
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यसो भन् नहुुन् छः वनमा भएका रूखहरूभन् दा फरक गरी मलैे दाखका बोटलाई आगोको लािग दाउरा हुन िदएँ । यरूशलमेका
बिसन् दाहरूिसत पिन म त् यसरी नै काम गनछु । 7 िकनिक म आफ् नो अनहुार ितनीहरूका िवरु मा फकार्उनछुे । ितनीहरू
आगोबाट बािहर आए तापिन ितनीहरूलाई आगोले नै भस् म गनछ । यसरी ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ जित बलेा
मलैे आफ् नो अनहुार ितनीहरूका िवरु मा फकार्उनछुे । 8 तब ितनीहरूले पाप गरेका हुनाले म ितनीहरूको दशेलाई त् यािगएको
उजाड-स् थान बनाउनछुे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

16
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, यरूशलमेलाई त् यसका िघनलाग् दा कामहरूका

बारेमा जानकारी द,े 3 र घोषणा भन,् 'यरूशलमेलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तरेो सरुु र तरेो जन् म कनानहरूको दशेमा
भएको हो । तरेो बबुा एक एमोरी िथयो, र तरेी आमाचािहं िह ी िथई । 4 जन् मदँा तरेी आमाले तरेो नािभ का टन, न त त्यसले
तलँाई सफा गनर्लाई पानीले नहुाइिदई वा तरेो शरीर ननुले दली, वा तलँाई लगुाले बे ी । 5 त ँ ित दयाल ु भएर तरेो िन म् त यी
कुरामध् ये कुनै गनर् कोही मािनसका आखँामा दया िथएन । त ँ जन् मकेो िदनमा तरेो जीवनलाई घणृा गरेर तलँाई बािहर मदैानमा
फा लयो । 6 तर म तरेो छेउबाट गएँ, र मलैे तलँाई तरेो आफ् नै रगतमा लट ्प टरहकेो दखेें । यसलैे तरेो रगतमा मलैे तलँाई भनें,
“बाँच ्।” तरेो रगतमा मलैे तलँाई भनें, “बाँच ्।” 7 मलैे तलँाई मदैानको बोटजस् तै बढ ्न लगाएँ । त ँ बिढस ्र ठुलो भइस,् र
गहनाहरूको गहना भइस ् । त ँ नाङ्गो र वस् हीन भए तापिन तरेा स् तनहरू कडा भए, र तरेो कपाल बक् लो भयो । 8 म फे र
तरेो छेउबाट गएँ र मलैे तलँाई दखेें । हरे,् तरेो िन म् त मे गन समय आयो । यसलैे मलै े मरेो वस् को छेउ तमँािथ ओढाएँ र
तरेो नग् नता ढािकिदएँ । तब मलैे तिँसत बाचा बाँधें र तलँाई करारमा ल् याएँ र त ँ मरेो भइस,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो । 9 यसलैे मलै े तलँाई पानीले नहुाए र तरेो रगत तबँाट िमचरे धोइिदएँ, र तलेले तरेो अिभषके गरें । 10 तलँाई ब ु ादार
वस् पिहराएँ, र तरेो ख ु ामा छालाका जु ा लगाएँ । मलैे तलँाई मलमलको कपडामा बे ें, र रेशमी लगुाले तलँाई ढाकें ।
11 त्यसपिछ मलैे तलँाई गरगहनाले आभिूषत गरें, तरेा हातमा चरुा लगाएँ, र तरेो गलामा िस ी पिहराएँ । 12 मलैे तरेो नाकमा
नत् थ लगाएँ र कानमा लकुार् लगाएँ, तरेो िशरमा सनु् दर मकुुट पिहराएँ । 13 यसरी त ँ सनु र चाँदीले आभिूषत भइस,् र तैंले
मलमल र रेशमी र ब ु ादार कपडा लगाइस ् । तैंले मिसनो पीठो, मह र भ ाक्षको तले खाइस,् र त ँ अत् यन् तै सनु् दरी िथइस,् र
त ँ रानी भइस ्। 14 तरेो सौन् दयर्को कारणले तरेो ख् याित जाितहरूका िबचमा फै लयो, िकनभने मलै े तलँाई िदएको गौरवको
कारण तरेो सौन् दयर् िस िथयो—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 तर तरेो आफ् नो सौन् दयर्मा तैंले भरोसा रा खस ्र तरेो
ख् याितको कारणले तैंले एक वशे् याले झैं काम ग रस ्। छेउबाट जाने जोसकैुलाई पिन तैंले वशे्याले झैं आफ् नो काम तैंले ग रस,्
तािक तरेो सौन् दयर् उसको भयो । 16 तब आफ् ना केही वस् लएर तैंले रा री िसङ्गा रएका डाँडाका थानहरू बनाइस,् र त् यहीं
नै तैंले वशे् याले झैं वहार ग रस ्। यस् तो नहुनपुथ् य । न त यस्तो कुराको अ स्तत्वमा हुनपुथ्य । 17 मलैे तलँाई िदएको सनु र
चाँदीका गहना तैंले लइस ्र तैंले आफ् नो िन म् त परुुष-मिूतर्हरू बनाइस ्र तीिसत तैंले वशे् याले झैं काम ग रस ्। 18 तैंले आफ् ना
ब ु ादार कपडाहरू लइस ्र ितनीहरूलाई ढािकस ्र मरेो तले र अ र तैंले ितनीहरूका अिग चढाइस ्। 19 मिसनो पीठो, तले
र महले बनकेो मरेो रोटी मलैे तलँाई िदएँ— सगु न् धत बास् ना हुनलाई तैंले ती ितनीहरूका अिग चढाइस ्िकनकी यस्तै भएको
छ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 20 अिन तैंले मरेो िन म् त जन् माएका तरेो छोराछोरीलाई तैंले लइस ् र मिूतर्हरूका
लािग खानकुेराको रूपमा तैंले ितनीहरूको ब ल चढाइस ्। के तरेा वशे् याविृ का कामहरू साना कुराहरू हुन?् 21 तैंले मरेा
छोराछोरीलाई मिूतर्हरूका िन म् त मा रस ्र ितनीहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाइस ्। 22 तरेा यी सबै घिृणत काम र वशे् याविृ मा
तैंले आफ् नो यवुावस् थाका िदनहरू सम् झकेो छैनस ्, जित बलेा त ँ नाङ्गो, वस् हीन र भएर आफ् नो रगतमा लट ्प टएकी िथइस ्
। 23 िधक् कार! तलँाई िधक् कार!— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— यसकारण, यी सबै दषु् टताका साथै 24 त ँ आफैं ले
हरेक सवर्जिनक ठाउँमा गमुज पजुाकोठा बनाइस ् । 25 हरेक चोकमा आफ् नो िन म् त एउटा अल् गो दवेता-थान बनाइस ् र
तैंले आफ् नो सनु् दताको अपमान ग रस,् अिन त् यहाँबाट जाने सबलैाई आफ् ना खु ाहरू फैलाइस ् र तैंले आफ् नो वशे् याविृ का
कामहरू बढाइस ्। 26 यौनले उन् म तरेो िम दशेका िछमकेीहरूिसत पिन तैंले वशे् याविृ गरेको छस,् र वशे् याविृ का तरेा
अरू धरैे कामले मलाई रस उठाइस ्। 27 हरे,् म आफ् नै हातले तलँाई िहकार्उनछुे र तरेो रोटी बन् द गनछु । तरेो जीवन म
तरेा श हुरू, प लश् तीहरूका छोरीहरूका हातमा स ु म्पिदनछुे जो तरेा िघनलाग्दा वहार दखेरे ल ज् जत भएका िथए । 28 तैंले
अश् शरूीहरूिसत पिन वशे् याविृ ग रस,् िकनभने त ँ तपृ् त हुन सिकनस ्। तैंले वशे्याले झैं काम ग रस ्र पिन त ँ सन्तषु् ट भइनस ्।
29 कल् दीका व् यापारीहरूका दशेमा पिन तैंले धरैै वशे् याविृ का कामहरू ग रस,् र यसले पिन तलँाई सन् तषु् ट बनाएन । 30 तरेो
हृदय कित िबरामी छ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— िक एक िनलर्ज् ज वशे् याका कामहरू जस् ता यी सबै कुराहरू
तैंले ग रस ्? 31 हरेक गल् लीको मोडमा आफ् नो डाँडाका थानहरू र हरेक सावर्जिनक ठाउँमा तैंले गमुज पजुाकोठा बनाइस ्
। तापिन त ँ वशे् याजस् तो िथइनस,् िकनभने ज् याला लन तैंले इन् कार ग रस ्। 32 त ँ व् यिभचारी स् ी, त ँ आफ् नो पितको स ामा



16:33 602 इजिकएल 16:63

िबरानाहरूलाई स्वीकार गछस ्। 33 मािनसहरूले त हरेक वशे् यालाई ज् याला िदन् छन,् तर तैंले चािहं उल् टो आफ् ना सबै मेीलाई
ज्याला िदन्छेस ्र तिँसत वशे् यविृत गनर् चारैितरबाट ितनीहरू तकँहाँ आऊन ्भनरे घसु िदन् छेस ्। 34 यसलैे त ँ र अरू स् ीहरूमा
फरक छ । िकनिक आफूसगँ सतु भन् न कोही पिन तकँहाँ आउँदनै । बरु, तैंले ितनीहरूलाई ज्याला िदन्छेस ्। कसलैे पिन तलँाई
ज् याला िददंनै । 35 यसकारण ए वशे् या, परम भकुो वचन सनु ्। 36 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तैंले आफ्ना यौनको
उ जेना पोखकेो छस ्र आफ् ना मेीहरूसगँको तरेो वशे्याविृ ारा आफ्नो नग् नता दखेाएको छस,् र तरेा सबै िघनलाग् दा मिूतर्हरू
बनाएको छस,् र ितनीहरूलाई तैंले आफ् ना छोराछोरीका रगत चढाएको छस,् 37 यसकारण हरे,् तैंले भटेेका सबै मेीहरूलाई म
भलेा गनछु, तैंले मे गरेका सबै मेीहरू र तैंले घणृा गरेका सबलैाई म भलेा गनछु, र ितनीहरूलाई म तरेा िवरु मा तरेो चारैितर
जम् मा गनछु । ितनीहरूले तरेो नग् नता दखेनू ्भनरे म तरेो नग् नता उघा रिदनछुे । 38 िकनिक िभचार र रगतको बगाएको िन म् त
म तलँाई दण्ड िदनछुे । अिन मरेो ोध र डाहको र पात तमँािथ म ल्याउनछुे । 39 तलँाई ितनीहरूका हातमा म स ु म् पिदनछुे,
यसरी ितनीहरूले तरेा गमुज पजुाकोठा भत् काउनछेन ्र डाँडाका थानहरू ढाल्नछेन ्र ितनीहरूले तरेा वस् हरू फुकाएर तलँाई
नाङ्गो पानछन ्र तरेा सबै गरगहना लजैानछेन ् । ितनीहरूले तलँाई नाङ्गो र उजाड छोिडिदनछेन ्। 40 तब ितनीहरूले तरेो
िवरु मा एउटा भीड ल् याउनछेन,् र तलँई ढुङ्गाले हान् नछेन,् र ितनीहरूले तलँाई आफ् ना तरवारहरूले टु ै -टु ा पानछन ्।
41 ितनीहरूले तरेा घरहरू जलाउनछेन,् र धरैे जना स् ीले दखे् ने गरी तलँाई धरैे िकिसमका दण् ड िदनछेन ्, िकनिक म तरेो
वशे् याविृ रोक् नछुे, र तैंले आफ् ना मेीहरूलाई फे र ज् याला िदनछैेनस ्। 42 तब तरेो िवरु मा भएको मरेो ोध म शान्त पानछु
। मरेो रसले तलँाई छोड्नछे िकनिक म सन्तषु् ट हुनछुे, र पे र किहलै रसाउनछैेन ँ । 43 तैंले आफ् नो यवुावस् थाका िदनलाई
सम् झकेो छैनस,् र यी सबै कुराले मलाई रसले थरथर काम् ने बनाएको छस ्। यसकैारण हरे,् तैंले गरेका कामको दण् ड म आफैं
तरेो आफ् नै िशरमा खन् याइिदनछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । के तरेा अरू सबै िघनलाग् दा व् यवहारहरूमा वशे् यविृत
पिन थपकेो छैनस ्र? 44 हरे,् उखान भन् ने हरेकले तरेो िवषयमा यो उखान भन् नछेः “जस् तो आमा उस् तै छोरी ।” 45 त ँआफ् नी
आमाकी छोरी होस,् जसले आफ् नै पित र छोराछोरीलाई घणृा गरी, अिन आफ् नी िददीहरूकी बिहनी होस ्जसले आफ् नै पित
र छोराछोरीलाई घणृा गरे । तरेी आमा िह ी िथई, र तरेा बबुा एमोरी िथयो । 46 तरेी िददी साम रया िथई र त्यसका छोरीहरू
उ रमा बस्थ,े तरेी बिहनीचािहं तरेो दिक्षणप बस्थी, अथार्त ् सदोम र त्यसका छोरीहरू िथए । 47 त ँ ितनीहरूका चालमा
मा च लनस ्र ितनीहरूका िघनलाग् दा व् यवहारहरू र अभ् यासहरू मा नक् कल ग रनस ्तर तरेा सबै चालमा त ँ ितनीहरूभन् दा
झन ् ष् ट भएको छस ्। 48 जस् तो म जीिवत छु, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त ँ र तरेा छोरीहरूले जित धरैे दषु् टता
गरेका छौ त् यित तरेी बिहनी सदोम र त् यसका छोरीहरूले गरेनन ्। 49 हरे,् तरेी बिहनी सदोमको पापचािहं यो िथयो, त् यो आफ्नो
फुसर्दमा अहकंारी िथई, साथै लापरवाह र कुनै कुराको िचन्ता नगन थई । त्यसले द र र खाँचोमा परेका मािनसहरूका
हातहरू ब लयो पा रन । 50 त्यो अहकंारी िथई र मरेो साम ु िघनलाग् दा काम गरी, यसलैे मलै े ितनीहरूलाई उठाएँ, जसरी तैंले
दे खस ्। 51 साम रयाले पिन तैंले गरेका पापहारूका आधा पिन गरेन । त् यसको साटोमा, ितनीहरूले गरेको भन् दा ज् यादै धरैे
िघनलाग् दा काम तैंले ग रस,् र तैंले गरेका यी सबै िघनलाग् दा कामका कारणले तरेा िददी-बिहनी तभँन्दा असल िथए भनी तैंले
दखेाइस ् । 52 िवशषेगरी तैंले आफ्नो िनलर्ज् जता दखेाउछेँस ् । यसरी तैंले गरेका यी सबै िघनलाग्दा पापहरूका कारणले तरेा
िददीबिहनी तभँन् दा असल िथए भन् ने तैंले दखेाइस ्। तरेा िददीबिहनी अब तभँन्दा असल दे खन्छन ्। िवशषेगरी तैंले आफ्नै
िनलर्ज् जता दखेाउछेँस,् िकनिक यसरी तरेा िददीबिहनी तभँन् दा असल िथए भनी तैंले दखेाइस ्। 53 िकनिक म ितनीहरूका
सिुदन— सदोम र त् यसका छोरीहरूका सिुदन र साम रया र त्यसका छोरीहरूका सिुदन फकार्इिदनछुे । तर तरेो सिुदन ितनीहरूकै
िबचमा हुनछे । 54 यी कुराहरूका कारणले तैंले आफ् ना लाज दखेाउनछेस ्। तैंले गरेका हरेक कुराको कारणले तरेो अपमान
हुनछे, र यसरी ितनीहरूका िन म्त तचँािहं सान्त्वना हुनछेस ्। 55 तरेी बिहनी सदोम र त्यसका छोरीहरू पिहलकेो अवस्थामा
फिकर् नछेन,् र साम रया र त् यसका छोरीहरू आफ् नो पिहलकेो अवस् थामा फिकर् नछेन ् । त्यसपिछ त ँ र तरेा छोरीहरू आफ् नो
पिहलकेो अवस् थामा फिकर् नछेौ । 56 त ँ अहङ्कारी भएको िदनमा पिन तरेो मखुले तरेी बिहनी सदोमको सम् झना ग रनस,्
57 तरेो दषु् टता कट हुनअुिघ । तर अिहले त ँ एदोमका छोरीहरू र त् यसका व रप रका प लश् तीहरूका छोरीहरूका िबचमा
िगल्लाको पा बनकेो छस ्। मािनसहरूले तलँाई घणृा गछर्न ्। 58 तैंले आफ्नो िनलर्ज् जता र घिृणत वहार दखेाउनछेस—् यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 59 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तलँाई जस् तो व् यवहार गन ुर् उिचत हुन् छ त् यस् तै व् यवहार
म तिँसत गनछु । तैंले करार भङ्ग गरेर आफ्नो सपथलाई तचु् छ ठानकेी छस ्। 60 तर तरेो जवानीको िदनमा मलैे तिँसत बाँधकेो
करारलाई म सम्झनछुे, र तसँगँ म सदासवर्दाको करार गनछु । 61 तब तैंले आफ् ना चालहरू सम् झनछेस ्र िददी-बिहनीहरू
दवुलैाई तैंले हण गदार् ल ज् जत हुनछेस ् । ती म तलँाई छोरीहरूका रूपमा िदनछुे, तर तरेो करारको कारणले चािहं होइन ।
62 म आफैं मरेो करार तिँसत स् थापना गनछु, र म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । 63 यी कुराहरूका कारणल,े तैंले सबै
कुरा सम् झनछेस,् र ल ज् जत हुनछेस,् यसरी आफ् नो लाजको कारण तैंले आफ् नो मखु फे र किहल् यै खोल् नछैेनस ्। त् यित बलेा



17:1 603 इजिकएल 18:5

तैंले गरेका सबै कुरालाई मलैे क्षमा गरेको हुन् छु — यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।

17
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलका घरानालाई एउटा उखान भन ् र एउटा

दषृ् टान् त स् ततु गर ्। 3 यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ठुला पखटेा र धरैै रङ्का लामा सनु् दर प् वाँखहरू भएको
एउटा ठुलो चील उडरे लबेनानमा आयो, र दवेदारुको टुप् पामा बस् यो । 4 त् यसले हाँगाहरूका टुप् पाहरू भाँच् यो र ती कनान
दशेमा लएर गयो । त् यसले त् यो ापारीहरूका एउटा सहरमा रोप् यो । 5 त् यसले दशेको केही िबउ लग् यो र ती म ललो जिमनमा
रोप् यो । त् यसले बैंसको बोटजस् तै शस् त पानी भएको ठाउँमा त् यो रोप् यो । 6 तब त् यो उम् ो र जिमनमा झकेुर फै लएको दाखको
बोटजस् तो भयो । त् यसका हाँगाहरू ऊितर फिकर् ए र त् यसका जराहरूचािहं िभ ै बढे । यसरी त् यो एउटा दाखको बटो भयो र
त् यसका हाँगाहरू र मनुाहरू पलाए । 7 तर त्यहाँ ठुला पखटेा र धरैे प् वाखले भएको अक एउटा ठुलो चील िथयो । हरे, त् यस
दाखको बोटले आफू रोिपएको ठाउँबाट आफ् ना जराहरू त् यो चीलितर फकार्यो र आफ् ना हाँगाहरू त् यही चीलितर नै फैलायो,
यसरी त् यसले पानी पाउन सकोस ् । 8 शस् त पानीको छेउमा एउटा रा ो जिमनमा त् यो लगाइएको िथयो, जसले गदार् एउटा
शानदार दाखको बोट हुनलाई त् यसमा हाँगाहरू पलाओस,् फलहरू पलोस ्।’ 9 मािनसहरूलाई भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः के त् यो स ला त? के त् यो जरैसमते उखे लदंनै र त् यसका फलहरू टिपदंनैन,् र त् यो ओइलाउनछैेन र? त् यसलाई
जरैसमते उखले् नलाई ब लयो हात वा धरैे मािनसहरू आवश् यक हुनछैेन ्। 10 यसलैे हरे,् त् यसलाई रोपपेिछ के त् यो बढ्छ र?
पवू य बतासले त् यसलाई हानपेिछ के त् यो ओइलाउदँनै र? त् यो उ कैे बगैंचाको जिमनमा त्यो पणूर् रूपमा सकु्छ' ।” 11 तब
परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 12 “िव ोही घरानालाई भन,् 'यी कुराको अथर् के हुन् छ भनी ितमीहरू जान् दनैौ?
बिेबलोनको राजा यरूशलमेमा आयो, र त् यसका राजा र शासकहरूलाई लयो र ितनीहरूलाई आफूसगँ बिेबलोनमा लग् यो ।
13 तब त् यसले राजकीय वशंमध् यकेो एक जनालाई लयो, ऊिसत एउटा करार गर् यो र उसलाई शपथले बाँध्यो । उसले दशेका
श शाली मािनसहरूलाई लग् यो, 14 यसरी त् यो राज् य िनबर्ल रहोस ्र फे र खडा हुन नसकोस ्। उसको करार पालन गरेर दशे
रहन सकोस ्। 15 तर िम दशेबाट घोडाहरू र फौज िझकाउनलाई यरूशलमेका राजाले उसको िवरु मा िव ोह गरेर िम दशेमा
आफ् ना राजदतूहरू पठायो । के त् यो सफल हुनछे र? के यस् ता कुराहरू गन मािनस उम् कन सक् छ र? करार भङ्ग गरेपिछ
पिन के त् यो उम् कन सक् छ र? 16 जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— उसलाई राजा बनाउने राजाको
दशेमा नै ऊ मनछ, जनु राजाको शपथलाई उसले तचु् छ ठान् यो र जसको करारलाई उसले भङ्ग गर् यो । बिेबलोनको िबचमा ऊ
मनछ । 17 फारोले आफ्ना श शाली फौज र ठुलो दलको साथमा लडाइँमा उसलाई सहायता गनछैन । त् यित बलेा धरैे जना
मािनसलाई नाश गनर् ठुला घरेा-मचान तयार ग रन् छन ्र घरेा हाल् नलाई पखार्लहरू बनाइन् छन ्। 18 िकनिक त् यो राजाले करार
भङ्ग गरेर उसको शपथलाई अपमान गर् यो । हरे, उसले ितज्ञा गनर्को िन म्त आफ् नो हात पसार् यो तापिन उसले यी कामहरू
गर् यो । ऊ उम्कनछैेन । 19 यसकैारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः जस् तो म जीिवत छु, मरेो शपथलाई उसले अपमान
गरेको र मरेो करारलाई उसले भङ्ग गरेको होइन र? त्यसलैे उसको दण्ड म उसकै िशरमा खन् याइिदनछुे । 20 म आफ् नो
जाल त् यसमािथ िफंजाउनछुे र मरेो िशकारी जालमा ऊ पनछ । तब म उसलाई बिेबलोनमा लानछुे, र उसले मलाई धोका िददंा
उसले म ित गरेको िव ोहको िन म् त म उसको न् याय गनछु । 21 उसका शरणाथ फौज सबै तरवारले मा रनछेन,् र बाँचकेाहरू
चारैितर िततरिबतर हुनछेन ्। तब म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । यो हुनछे भनी मलैे घोषणा गरेको हु ँ । 22 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 'यसलैे त् यो दवेदारुको सबभैन् दा टुप् पाको भाग म नै लएर जानछुे, र म त्यसलाई त्यसका कोमल
हाँगादे ख टाढा रोप् नछुे । त्यसलाई म भाँच्नछुे र त्यसलाई एउटा उच् च पवर्तमा रोप् नछुे । 23 त्यसलाई इ ाएलको पवर्तहरूमा
रोप् नछुे, तािक त् यसमा हाँगाहरू पलाउनछेन ् र फल फलाउनछे, र त् यो एउटा सनु् दर दवेदारु होस ् तािक पखटेा भएका हरेक
चरा त्योमिुन बस् न सकोस ्। त्यसका हाँगाहरूका छायामा ितनीहरूले ग ुडँ लागाउन सकून ्। 24 तब मदैानका सबै रूखले म नै
परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्। म अग् लो रूखलाई होचो बनाउनछुे, र होचो रूखलाई अल् गो बनाउनछुे । पानी पाएको रूखलाई
म सकुाइिदन्छु र सकेुको रूखलाई म ह रयो बनाउछुँ । म परम भु हु ँ । मलैे नै यो कुरा हुनछे भनी घोषणा गरेको छु । अिन
मलैे यो गरेको छु ।

18
1 फे र परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “इ ाएलका दशेको बारेमा तैंले उखान भनकेो अथर् के होः “'बाबहुरू

अिमलो अङ् गरू खाने र छोराछोरीका दाँत कुिडंन'े? 3जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—इ ाएलमा
ितमीहरूलाई फे र किहल् यै यो उखान भन् ने अवसर हुनछैेन । 4 हरे, हरेक जीिवत ाण मरैे हो— बबुा र छोरा दवुै मरेा हुन ्।
जनु ाणले पाप गछर्, त् यही मनछ । 5 एक जना धम र न् याय तथा धिमर्कता कायम राख् ने मािनसको बारेमा के भण् न सिकन्छ
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— 6 उसले डाँडाहरूमा खाँदनै, वा इ ाएलका घरानाका मिूतर्हरूितर हदेन, र उसले आफ् नो िछमकेीकी पत् नीलाई अपिव
पादन, न त मिहनावारीको समयमा कुनै स् ीकहाँ जान् छ । के ऊ धम मािनस हो? 7 यस्तो मािनसको बारेमा के भन् न सिकन्छ,
जसले कसलैाई िथचोिमचो गदन, र लोन लनलेे िधतो राखकेो सामान लोन लनलेाई उसले फकार्उँछ, र उसले चोरी गदन, तर
भोकालाई आफ् नो खानकुेरा िदन् छ, र नाङ्गालाई लगुा पिहराउँछ । के ऊ धम मािनस हो? 8 यस्तो मािनसको बारेमा के भन् न,े
जसले आफूले िदएको लोनको ब् याज धरैे लदंनै, र आफूले बचेकेो कुरामा धरैे नाफा लदंनै? उसको बारेमा यसो भिनन्छ,
उसले न्याय गछर् र मािनसहरूका िबचमा िवश् वस् तता कायम गछर् । 9 एक जना मािनस मरेा िविधहरू पालन गछर्, र िवश् वासिसत
मरेा िनयमहरू मान् छ भने त्यो धम मािनसको िन म्त ितज्ञा यो होः त् यो िनश् चय नै बाँच् नछे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो । 10 तर मानौं, उसको एक जना िहं क छोरो छ, जसले हत् या गछर् र यी मािथ उल् ले खत कुनै पिन काम गछर्, 11 (उसका
बबुाले यी कुरामध् ये एउटै पिन नगरेको भए पिन) । उसले डाँडाहरूमा खान् छ, र आफ् नो िछमकेीकी पत् नीलाई िबटुलो पाछर्
। उसको बारेमा के भन् न सिकन्छ र? 12 यो मािनसले गरीब र द र मािथ िथचोिमचो गछर्, र उसले लटु् छ र डकैती गछर् र
िधतो फकार्उँदनै, अिन उसले आफ् ना आखँा मिूतर्हरूितर उचाल् छ, र िघनलाग् दा कामहरू गछर्, 13 र उसले महगंो ब् याजमा
रुिपयाँ िदन् छ र आफूले बचेकेो कुरामा धरैे मनुाफा कमाउँछ । के यस् तो मािनस जीिवत रहनपुछर् ? ऊ िनश् चय पिन जीिवत
रहदँनै । ऊ िनश् चय मनछ र उसको रगत उसकै िशरमािथ पनछ िकनभने उसले यी सबै िघनलाग् दा कुराहरू गरेको छ । 14 तर
हरे, मानौं एक जना मािनस छ र उसको एक जना छोरो छ, जसले आफ् ना बबुाले गरेका सबै पापहरू दखे् छ, अिन उसले ती
दखेे तापिन उसले ती कुराहरू गदन । 15 त् यो छोरोले डाँडाका थानहरूमा खाँदनै, र उसले इ ाएलका घरानाका मिूतर्हरूितर
आफ् ना आखँा लगाउदँनै, र उसले आफ् नो िछमकेीकी पत् नीलाई िबटुलो पादन । उसको बारेमा के भन् न सिकन्छ? 16 त् यो
छोरोले कसलैाई िथचोिमचो गदन, वा बन् धक खोस् दनै वा चोरीका सामानहरू लदंनै, तर त् यसको साटोमा आफ् नो खानकुेरा
भोकालाई िदन् छ, र नाङ्गालाई लगुाले ढाक् छ । 17 त् यो छोरोले कसलैाई िथचोिमचो गदन वा महगंो ब्याज लदंनै वा लोनबाट
धरैे मनुाफा कमाउँदनै, तर उसले मरेा िनयमहरू मान् छ, र मरेा िविधहरूअनसुार िहडं् छ । त् यो छोरो आफ् नो बबुाका पापको
कारण मनछैनः ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे । 18 उसको बबुाले अरूबाट जबरदस् ती लएर िथचोिमचो गरेको र आफ् नो भाइको
डकैती गरेको, र आफ्ना मािनसहरूका माझमा जे असल छैन त् यही गरेको कारणल,े हरे, ऊ आफ् नो अधमर्मा मनछ । 19 तर
ितमीहरू भन्छौ, 'छोरोले आफ् नो बबुाको अधमर्को फल भोग् न ु िकन नपन?' िकनिक छोराले न् याय र धािमर्कता परुा गछर् र
मरेा सबै िविधहरू पालन गछर् । उसले ती परुा गछर् । ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे । 20 जसले पाप गछर्, मनचािहं उही हो । छोरोले
आफ् नो बबुाको अधमर्को फल भोग् नछैेन, र बबुाले आफ् नो छोराको अधमर्को फल भोग् नछैेन । ठक काम गनको धािमर्कता
उसमािथ नै रहनछे र दषु् टको दषु् ाइँ पिन उसमािथ नै रहनछे । 21 तर कुनै दषु् ट मािनसले आफूले गरेका सबै पापहरू त् याग् छ
र मरेा सबै िविधहरू पालन गछर्, र न् याय र धािमर्कता कायम गछर् भन,े ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे, र मनछैन । 22 उसको िवरु मा
उसले गरेको सारा अपराधको सम् झना फे र ग रनछैेन । उसले अभ् यास गरेको धिमर्कताको कारणले ऊ बाँच् नछे । 23 के
दषु् टको मतृ् यमुा म खशुी हुन् छु र—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—र ऊ बाँचोस ्भनी ऊ आफ् नो चाल छोडरे फककोमा
खसुी हुन् न र? 24 तर धम मािनसले आफ् नो धािमर्कतालाई त् यागरे पाप गछर्, र दषु् ट मािनसले गरेका िघनलाग् दा कामहरू गछर्
भन,े के त् यो बाँच् नछे र? उसले िव ोह गरेर मलाई धोका िदएको कारणले उसले अिघ गरेको कुनै पिन धिमर्कताको कामको
सम् झना हुनछैेन । यसलैे उसले गरेका पापहरूमा नै ऊ मनछ । 25 तर ितमीहरू भन् छौ, 'परम भकुो चाल न् यायपणुर् छैन' । ए
इ ाएलका घराना, सनु । के मरेो चालहरू न् यायपणुर् छैनन?् अन् यायपणुर् त ितमीहरूका चालहरू होइनन ् र? 26 जब धम
मािनसले आफ् नो धािमर्कता त् याग् छ र अधमर् गछर्, र ितनका कारणले मछर्, तब ऊ आफैले गरको अधमर्को कारणले ऊ मछर् ।
27 तर जब दषु् ट मािनसले आफूले गरेका दषु् ट कामबाट फकर् न् छ, र न् याय र धािमर्कता कायम गछर्, तब उसले आफ् नो जीवन
बचाउनछे । 28 िकनिक आफूले गरेका सबै अपराधहरू उसले दखेकेो छ र तीबाट फकको छ । ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे, र
ऊ मनछैन । 29 तर इ ाएलको घरानाले भन् छ, 'परम भकुो चाल न् यायपणुर् छैन' । ए इ ाएलको घराना, मरेो चाल कसरी
न् यायपणुर् छैन? ितमीहरूको चालचािहं न्यायपणुर् छैन । 30 यसकारण, ए इ ाएलका घराना, म ितमीहरू हरेक मािनसको न् याय
उसको चालअनसुार गनछु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । पश् चा ाप गर, आफ् ना सबै अपराधहरूबाट फकर् , तािक
ितमीहरूको पाप ितमीहरूको िवरु ठेस लाग् ने ढुङ्गाहरू नबननू ्। 31 ितमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू आफूलाई अलग गर
। आफ् ना िन म् त नयाँ हृदय र नयाँ आत् मा बनाओ । ितमीहरू िकन मछ , ए इ ाएलका घराना? 32 िकनिक मनको मतृ् यमुा म
खसुी हुन् न—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—यसलैे पश् चा ाप गर, र बाँच ।

19
1 “अब तैंले इ ाएलका अगवुाहरूका िवरु मा िवलाप गर,् 2 र भन ्, 'तरेी आमा को िथई? एक िसिंहनी, त्यो िसहंका

डमरुसगँ बस्थी । त्यसले आफ्ना डमरुहरूलाई हुकार्उदँ ै ितनीहरूका िबचमा बस्थी । 3 आफ्ना डमरुमध् ये एउटालाई हुकार्एर
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जवान बनाउने त्यो नै िथई । त् यो िसहं जसले आफ्नो िशकारलाई फहराउन िसक् यो र त् यसले मािनसहरूलाई खायो । 4 तब
जाितहरूले त् यसको बारेमा सनुे । त्यो ितनीहरूको जालमा पर् यो, र ितनीहरूले त्यसलाई अङ् कुसलेे समातरे िम दशेमा लगे ।
5 त् यसले ऊ फकर आउँछ िक भनी आशा गरे तापिन आफ् नो आशा खरे गएको दखेी । यसलैे त्यसले आफ्नो अक डमरुलाई
लएर र त्यसलाई जवान िसहं हुनलाई हुकार्ई । 6 त्यो जवान िसहं अरू िसहंहरूका माझमा यताउता िहडं ्डुल गनर् लाग् यो ।

त् यो एउटा ब लयो जवान िसहं भएको िथयो र त् यसले िशकारलाई फहराउन िसक् यो । त् यसले मािनसहरूलाई खान लाग् यो ।
7 त् यसले ितनीहरूका िवधवाहरूलाई कब्जा गर् यो र ितनीहरूका सहरहरू उजाड पार् यो । त् यो गजको आवाजले त्यो दशे र
त् यसको पणूर्तालाई त्यािगयो । 8 तर छेउछाउका इलाकाबाट जाितहरू त् यसको िवरु मा आए । ितनीहरूले त् यसमािथ पासो
थापे । ितनीहरूको पासोमा त् यो पर् यो । 9 अङ् कुसलेे समातरे ितनीहरूले त् यसलाई एउटा खोरमा हाल,े र ितनीहरूले त् यसलाई
बिेबलोनको राजाकहाँ लगे । ितनीहरूले त् यसलाई िकल्लाहरूमा ल्याए तािक इ ाएलका डाँडाहरूमा त् यसको आवाज फे र
किहल् यै सिुननछैेन । 10 तरेी आमा पानीको छेउमा तरेो रगतमा रोिपएको दाखको बोटजस्तै िथई । शस्त पानीको कारणले
त्यो फलवन्त र हाँगहैाँगाले पणू र् िथयो । 11 त् यसका हाँगाहरू ब लया िथए, जसलाई शासकको राजदण् डको लािग योग ग रए,
र त्यसको आकार हाँगाहरूभन् दा मािथ उठ् यो, र त् यसको उचाइचािहं त् यसका पातहरूमा दे खन् थ् यो । 12 तर त्यो दाखको बोट

ोधमा उखे लयो, र जिमनमा फा लयो, र पवू य बतासले त् यसका फललाई सकुाइिदयो । त् यसका ब लया हाँगाहरू भाँिचए
र सकेु, र आगोले ती भस् म पा रए । 13 यसलैे अब त् यो उजाड-स् थानमा, सकु् खा र पानी नभएको ठाउँमा रोिपयो । 14 िकनिक
त् यसका ठुला हाँगाहरूबाट आगो िनस् क् यो, र त् यसका फलहरू भस् म पार् यो । त् यसमा कुनै ब लयो हाँगा बाँकी रहने, शासन गन
राजदण्ड पिन रहने ।' यो एउटा िवलापको गीत हो, र िवलापको गीतको रूपमा गाउनपुछर् ।”

20
1 सातौं वषर्को पाँचौं मिहनाको दशौं िदनमा इ ाएलका धमर्-गरुुहरू परम भिुसत सोधपछू गनर् आए र मरेो साम ु बसे ।

2 तब परम भकुो वचन यस भनरे मकहाँ आयो, 3 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई घोषणा गर ्र ितनीहरूलाई
यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः के ितमीहरू मिसत सोधपछू गनर् आएका छौ? जस् तो म जीिवत छु, ितमीहरूले
मलाई सोधपछू गनछैनौ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।' 4 के त ँ ितनीहरूको न् याय गनछस?् ए मािनसको छोरो,
के त ँ ितनीहरूको न् याय गनछस ्? ितनीहरूका आफ् ना पखुार्हरूका िघनलाग् दा कामको बारेमा ितनीहरूलाई जानकारी दे ।
5 ितनीहरूलाई भन ्, 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः जनु िदन मलैे इ ाएललाई छानें, र याकूबको घरानािसत शपथ खानलाई
मलैे हात उचाले र मलैे आफूलाई िम दशेमा ितनीहरूका िबचमा कट गरें । जित बलेा ितनीहरूिसत शपथ खान मलैे आफ् नो हात
उचालें । मलैे भनें, “म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु”ँ— 6 त् यस िदन मलैे ितनीहरूिसत यो शपथ खाएँ, िक म ितनीहरूलाई
िम दशेबाट बािहर िनकालरे मलैे ितनीहरूका िन म् त मलैे होिसयारीसाथ छानकेो दशेमा ल् याउनछुे । त् यहाँ दधू र मह बग् दिैथयो ।
यो सबै दशेहरूभन् दा बढी सनु् दर गहना िथयो । 7 मलैे ितनीहरूलाई भनें, “हरेक मािनसले आफ् ना द ृ ष् टबाट िघनलाग् दा कुराहरू
र िम दशेका मिूतर्हरू हटाओस ् । आफूलाई अशु नपार । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।” 8 तर ितनीहरूले मरेो
िवरु मा िव ोह गरे र मरेो कुरा सनु् न इच्छुक भएनन ्। हरेक मािनसले आफ् ना द ृ ष् टबाट ती िघनलाग् दा कुराहरूलाई फालनेन ्
न त ितनीहरूले िम दशेका मिूतर्हरूलाई नै त् यागे । यसलैे िम दशेको िबचमा ितनीहरूका माझमा मरेो ोध शान्त पानर्को
िन म्त ितनीहरूमािथ मरेो रस पोख् ने िनश् चय मलैे गरें । 9 आफ् नो नाउकँो खाितर मलैे यो काम गरें, यसरी ितनीहरू बसोबास
गरेका जाितहरूका द ृ ष् टमा मरेो नाउँ अपिव नहोस ् । ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल् याएर मलैे आफूलाई
ितनीहरूका अिघ कट गरें । 10 यसलैे मलै े ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालें र ितनीहरूलाई उजाड-स् थान ल् याएँ
। 11 तब मलैे ितनीहरूलाई मरेा िविधहरू िदएँ र मरेा िनयमहरू ितनीहरूलाई कट गरें । मािनसले ती पालन गर् यो भने
त् यस ारा ऊ बाँच् नछे । 12 म परम भु नै हु ँ जसले ितनीहरूलाई पिव पाछुर् भनी ितनीहरूले जाननू ्भनरे ितनीहरू र मरेो िबचमा
िचन् हको रूपमा मलैे ितनीहरूलाई शबाथिदनहरू पिन िदएँ । 13 तर इ ाएल घरानाले उजाड-स् थान मरेो िवरु मा िव ोह गरे ।
ितनीहरू मरेो िविधहरूमा चलनेन ्। बरु, ितनीहरूले मरेा िनयमहरूलाई इन् कार गरे । मािनसले ती पालन गर् यो भने त् यस ारा ऊ
बाँच् नछे । ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई एकदमै िबटुलो पारे । यसलैे मलै े भनें, म ितनीहरूको नाश गनर्लाई यही उजाड-स् थान
ितनीहरूमािथ आफ् नो ोध पोखाउनछुे । 14 तर जनु जाितहरूका द ृ ष् टमा मलैे ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे
ल् याएँ, ितनीहरूका द ृ ष् टमा मरेो नाउँ अपिव नहोस ्भनरे मरेो नाउकँो खाितर मलैे काम गरें । 15 यसलैे मलै े ितनीहरूलाई िदन
लागकेो दशेमा म ितनीहरूलाई लानछैेन ँ भनरे ितनीहरूिसत उजाड-स् थान एउटा शपथ खानलाई म आफैले पिन आफ् नो हात
उठाएँ । त् यो दशे सबै दशेहरूभन् दा सनु् दर गहनाको दधू र मह बग् ने दशे हो । 16 मलैे यो शपथ खाएँ िकनभने ितनीहरूले मरेा
िनयमहरूलाई इन् कार गरे र मरेा िविधहरूमा िहडंनेन,् र ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारे, िकनिक ितनीहरूका हृदय
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ितनीहरूका मिूतर्हरूका पिछ लागकेा िथए । 17 तर ितनीहरूको सवर्नाश हुनबाट मलैे ितनीहरूमा दया गरें, र मलैे उजाड-स् थान
ितनीहरूको अ स् तत् व मटेाइन । 18 उजाड-स् थान मलैे ितनीहरूका छोराछोरीलाई भनें, “ितमीहरूका पखुार्हरूका िविधहरूमा
निहडं न त ितनीहरूका िनयमहरू पालन गर, न त ितनीहरूका मिूतर्हरूले आफूलाई िबटुलो पान काम गर । 19 म परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ मरेा िविधहरूमा िहडं, र मरेा िनयमहरू मान र पालन गर । 20 मरेा शबाथहरूलाई पिव राख, तािक
मरेो र ितमीहरूका िबचमा ती एउटा िचन् ह हुनछेन,् तािक म नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ ।”
21 तर ितनीहरूका छोराछोरीले मरेो िवरु मा िव ोह गरे । ितनीहरू मरेा उद हरूमा िहडंनेन,् न त मरेा व् यवस् थाहरू पालन गरे
। मािनसले ती पालन गर् यो भने त् यस ारा ऊ बाँच् नछे । ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारे, यसलैे मरेो ोध शान्त
पानर् मलै े उजाड-स् थान आफ् नो रस ितनीहरूका िवरु मा खन् याउने िनश् चय गरें । 22 तर मलैे आफ् नो हात फकार्एँ, र मरेो
नाउकँो खाितर काम गरें यसरी मलैे इ ाएलीहरूलाई िनकालरे ल् याएको दखेकेा जाितहरूका द ृ ष् टमा त् यो अपिव नहोस ्।
23 ितनीहरूलाई म जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पानछु, र ितनीहरूलाई दशेहरूमा िततरिबतर पानछु भनरे ितनीहरूिसत उजाड-
स् थान एउटा शपथ खानलाई म आफैले पिन आफ् नो हात उठाएँ । 24 ितनीहरूले मरेा िनयमहरू नमानकेा हुनाले र ितनीहरूले
मरेा िविधहरूलाई इन् कार गरेका र मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारेका हुनाले मलै े यसो गन िनणर्य गरें । ितनीहरूका आखँाहरूले
आफ् ना पखुार्हरूका मिूतर्हरूको लालसा गरे । 25 तब मलैे ितनीहरूलाई यस् ता िवधानहरू पिन िदएँ जो असल िथएनन,् र
यस् ता िनयमहरू िदएँ जस ारा ितनीहरू बाँच् न सकेनन ् । 26 ितनीहरूका उपहारहरू ारा मलैे ितनीहरूलाई अशु घोषणा गरें
— ितनीहरूले गभर्का हरेक जठेोको ब लदान चढाए र ितनीहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाए—िक मलैे ितनीहरूलाई िसत
बनाउन सकँू यसरी म परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।’ 27 यसकारण, ए मािनसको छोरो, इ ाएलका घरानासगँ बोल ्
र ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यसमा पिन ितमीहरूका पखुार्हरू म ित िवश् वासघाती बनरे मरेो िनन् दा
गरे । 28 जब मलैे शपथ खाएर ितनीहरूलाई िदन् छु भनकेो दशेमा मलैे ितनीहरूलाई ल् याएँ, तब जहाँ ितनीहरूले कुनै अग् लो
डाँडा वा कुनै झ् याम् म पातहरू भएको रूख दखे,े त् यहाँ ितनीहरूले आफ् ना ब लदानहरू चढाए । अिन आफ् ना भटेीहरू ारा
ितनीहरूले मलाई रस उठाए, र त् यहाँ ितनीहरूले आफ् ना सगु न् धत धपू पिन बाले र आफ् ना अघर्-ब ल चढाए । 29 तब मलैे
ितनीहरूलाई सोधें, “ितमीहरूले भटेी चढाउने गरेको अग् लो ठाउँ के हो?” आजको िदनसम् म त् यो ठाउँलाई बामा भिनन् छ
। 30 यसकारण इ ाएलको घरानालाई यसो भन ्: 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरू आफ् ना पखुार्हरूका चालमा
िहडंरे ितमीहरू आफूलाई पिन िकन िबटुलो पाछ ? िघनलाग् दा कुराहरूको खोजी गरेर िकन ितमीहरू वशे्याहरूझैं काम गछ ?
31 जब ितमीहरू आफ् ना उपहारहरू चढाउँछौ— जब ितमीहरू आफ् ना छोराहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाउछँौ— तब आजको
िदनसम् म पिन ितमीहरूले आफ् ना मिूतर्हरूको कारणले आफैलाई िबटुलो पाछ । यसलैे ए इ ाएलको घराना, मसगँ सोधपछू
गनर् मलै े ितमीहरूलाई िकन िदन?ु जस्तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— ितमीहरूले मलाई सोधपछू
गनर् म िदनछैेन ँ । 32 ितमीहरूको मनमा उठेको िवचार किहले परुा हुनँछैेन । ितमीहरू भन् छौ, “हामीहरू अरू जाितहरूजस् त,ै
काठ र ढुङ्गालाई पजु्ने अरू दशेका जाितहरूजस्तै बनौं ।” 33 जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
— श शाली हात र पसारेको पाखरुा ारा म ितमीहरूमािथ राज् य गनछु र ितमीहरूमािथ ोध खन् याउनछुे । 34 ितमीहरूलाई
म अरू जाितहरूका िबचबाट िनकालरे ल् याउनछुे , र ितमीहरू छरपष् ट भएका दशेहरूबाट म ितमीहरूलाई भलेा गनछु । मरेो
श शाली हातले म यसो गनछु र ोध खन् याउनछुे । 35 तब म ितमीहरूलाई जाितहरूको उजाड-स् थान ल् याउनछुे, र त् यहाँ म
ितमीहरूको न् याय आमन-ेसामनमेा गनछु । 36 जसरी िम दशेको उजाड-स् थान मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूको न् याय गरें, त् यसरी
नै म ितमीहरूको न् याय म गनछु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 37 म ितमीहरूलाई मरेो लौरो मिुन िछनर् लाउनछुे,
र ितमीहरूलाई करारमा भएका कुराहरू मान् न लगाउनछुे । 38 ितमीहरूका माझबाट िव ोह गनहरू र मरेो िवरु मा अपराध
गनहरूलाई म हटाउनछुे । ितनीहरू वासी भएर बसकेो दशेबाट म ितनीहरूलाई बािहर पठाउनछुे, तर ितनीहरू इ ाएल दशेमा
पस् नछैेनन ्। तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 39 यसलैे ए इ ाएलका घराना, परम भु परमशे् वर ितमीहरूलाई
यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरू हरेक आ-आफ् नो मिूतर्हरूितर जानपुछर् । ितमीहरू मरेो कुरा सनु् न इन् कार गछ भने ितनीहरूकै पजुा
गर, तर आफ् ना उपहारहरू र मिूतर्हरूले मरेो पिव नाउलँाई ितमीहरूले अपिव पान ुर्हुदँनै । 40 िकनिक मरेो पिव पवर्तमा,
इ ाएलको पहाडको टाकुरामा— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— इ ाएलका जम् मै घरानाले त् यहाँ मरेो आराधना गनछन ्
। त् यहीं नै म ितमीहरूका भटेीहरू, ितमीहरूका सबभैन् दा उ म उपहारहरू, ितमीहरूका सबै पिव थोकहरूको ब लदानहरू
हण गनछु । 41 जब म ितमीहरूलाई मािनसहरूबाट िनकालरे ल् याउछँ र ितमीहरू छरपष् ट भएका दशेहरूबाट ितमीहरूलाई

भलेा गराउनछुे, तब म ितमीहरूलाई बास् ना आउने धपूझैं हण गनछु । जाितहरूका द ृ ष् टमा म ितमीहरूका िबचमा आफैलाई
पिव कट गनछु । 42 जब म ितमीहरूलाई इ ाएल दशेमा ल् याउनछुे, जनु दशे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदन् छु भनी मलैे
आफ् ना हात उचालरे शपथ खाएको िथएँ, तब ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ । 43आफ् ना जनु व् यवहार र कामहरूले
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ितमीहरूले आफूलाई अशु पार् यौ, ती त् यहाँ ितमीहरूले सम् झनछेौ, र ितमीहरूले गरेका सबै दषु् ट कामहरूका िन म् त आफ् नै
द ृ ष् टमा ितमीहरूले आफूलाई तचु् छ ठान् नछेौ । 44 यसरी, ए इ ाएलका घराना, ितमीहरूका दषु् ट कामहरू र ितमीहरूका ष् टा
कामहरूका कारणले होइन, तर मरेो नाउकँो खाितर मलैे ितमीहरूिसत व् यवहार गदार्, ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ
— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो'।” 45 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 46 ए मािनसको छोरो, आफ् नो
अनहुार दिक्षण दशेितर फकार् र दिक्षणको िवरु मा बपल ्। नगेभेको वनको िवरु मा अगमवाणी भन ्। 47 नगेभेको वनलाई भन ्,
'यो परम भकुो घोषणा हो— परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् म तरेो माझमा आगो सल् काउनछुे । त्यसले तरेा माझमा
भएका हरेक ह रया रूख र हरेक सकेुका रूखलाई भष् म गनछ । त् यो दन् केको ज् वाला िनभाइनछैेन । दिक्षणदे ख उ रसम् मका
हरेक अनहुार जल् नछेन ्। 48 जब म आगो सल्काउछुँ र त् यसलाई िनभइनछैेन, तब हरेक णीले म परम भलुे हु ँ भनी दखे् नछे
।’ ” 49 तब मलैे भन,े “िधक् कार! हे परम भु परमशे् वर, ितनीहरूले मलाई यसो भन् दछैन,् ‘के उसले उखानहरू मा भनकेो
होइन र'?”

21
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयोः 2 “ए मािनसको छोरो, तरेो अनहुार यरूशलमेको िवरु मा फकार् र

पिव स् थानहरूका िवरु मा बोल ् । इ ाएल दशेको िवरु मा अगमवाणी गर ् । 3 इ ाएल दशेलाई यसो भन,् 'परम भु यसो
भन् नहुुन् छः हरे,् म तरेो िवरु मा छु । म आफ् नो तरवार त् यसको म् यानबाट थतु् नछुे र तरेा धम मािनस र दषु् ट मािनस दवुलैाई
काट्नछुे । 4धम र दषु् ट दवुलैाई म खतम गनर्लाई दिक्षणदे ख उ रसम् म हरेक ाणीको िवरु मरेो तरवार म् यानबाट िनस् कनछे
। 5 तब सबै ाणीले थाहा पाउनछेन,् िक म परम भलुे नै मरेो तरवार म् यानबाट िझकेको छु । त् यो फे र म् यानमा हा लनछैेन'
। 6 तरेो बारेमा, ए मािनसको छोरो, तरेो पटुका चिुडंदा ससु् केरा हाल ्। तीतो मन लएर ितनीहरूले दखे् ने गरी ससु् केरा हाल ्
। 7 तब ितनीहरूले तलँाई सोध् नछेन,् ‘के कारणले ितमी ससु् केरा हाल् दछैौ?' अिन तैंले यसो भन् नछेस,् 'आएको समाचारको
कारणल,े िकनिक हरेकको हृदयले मछुार् खानछे र हरेकको हात िशिथल हुनछे । हरेकको आत् मा मिुछर्त हुनछे र हरेकको घ ुडँा
पानीजस् तै कमजोर हुनछे । हरे, त् यो आउँदछै र त् यो यस्तो हुनछे!— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' ।” 8 तब परम भकुो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 9 “ए मािनसको छोरो, अगमवाणी बोल ्र यसो भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन् छः “भन:् एउटा
तरवार, एउटा तरवार! त् यो धा रलो र च म् कलो हुनछे । 10 धरैे जनालाई काट्नलाई त्यसमा धार लगाइनछे । िबजलुीझैं
चम् कनलाई त् यसलाई टल् काइनछे । के हामी मरेो छोराको राजदण् डमा आन न् दत हुनपुछर् र? आउनवेाला तरवारले हरेक
त्यस्ता राजदण्डलाई घणृा गछर् । 11 यसलैे त्यो तरवारलाई टल् काउन िदइनछे र तब हातले समाइनछे । त्यो तरवार धा रलो
बनाइएको छ र त् यो टल् काइएको छ र मान व् य क् तको हातमा त् यो िदइएको छ ।” 12 ए मािनसको छोरो, गहुार माग ्र िवलाप
गर ।् िकनिक त् यो तरवार मरेा मािनसहरूका िवरु मा आएको छ । त् यो इ ाएलका सबै अगवुाको िवरु मा छ। ितनीहरूलाई मरेा
मािनसहरूसगँै तरवारमा फा लएका छन ्। यसकारण आफ्नो ित ा ठटा । 13 िकनिक जाँच आउनछे, तर यहूदाको राजदण् ड
रहने भने िन?— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 14 अब ए मािनसको छोरो, अगमवाणी बोल ्र आफ् ना हातले ताली
बजा, िकन तरवारले त े ो पल् ट पिन आ मण गनछ । एक-एक जनालाई मान तरवार । यो तरवार धरैे जनालाई मानर् र हरेक
िदशाबाट ितनीहरूलाई छेड् नलाई हो । 15 ितनीहरूका हृदयहरू गलाउन र ितनीहरूका ढल्नहेरूको सखं्या बढाउन, ितनीहरूका
सबै ढोकामा मलैे मानर्लाई तरवार राखकेो छु । िबजलुीजस् तै चम् कनलाई त् यो बनाइएको छ, मानर्लाई त् यो समाितएको छ ।
16 ए तरवार, दािहनिेतर हान ्। र दे िेतर हार गर ।् तरेो धार जता फकार्इन् छ त् यतै जा । 17 िकन म पिन आफ् ना दईु हातले ताली
बजाउनछुे, र मरेो ोध शान् त पानछु । म, परम भलुे यो घोषणा गछुर् ।” 18 परम भकुो वचन फे र पिन यसो भनरे मकहाँ आयो,
19 “ए मािनसको छोरो, बिेबलोनका राजाको तरवार आउनलाई दईु वटा बाटो रोज ्। ती दवुै बाटो एउटै दशेबाट सरुु हुनछेन ्र
तीमध्ये एउटामा सहरितर जाने िचन्ह हुनछे । 20अम् मोनीहरूको सहर रब् बामा बिेबलोनी फौज आउनलाई एउटा बाटोमा िनशाना
बनाइदे । अक मा ितनै फौजलाई यहूदामा र िकल् ला भएको यरूशलमे सहरमा आउनलाई एउटा िनशाना बनाइदे । 21 िकनभने
बिेबलोनका राजा जोखना हनेर्लाई चौबाटोमा, दोबाटोमा खडा हुनछे । त् यसले केही काँडहरू चालाउनछे र मिूतर्हरूिसत सल् लाह
लनछे, र त् यसले कलजेो जाँच् नछे । 22 यसको िवरु मा भत् काउने मढूा राख् नलाई, गला खोलरे मान हुकुम िदनलाई, य ु को

आवाज सनुाउलाई, मलू ढोका भत् काउने ठुला-ठुला मढूाहरू लाउनलाई, घरेा-मचान खडा गनर्लाई त् यसको दािहने हातमा
यरूशलमेको िच ा पनछ । 23 य ु को िन म् त राजािसत िम ताको शपथ खाने यरूशलकेा मािनसहरूलाई त् यो बकेारको जोखना
हरेेजस् तो दे खनछे । तर राजाले ितनीहरूलाई घरेा हल् नलाई ितनीहरूले सम्झौता उलङ्घन गरे भनरे ितनीहरूलाई दोष लगाउनछे
। 24 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूले आफ् ना सबै पाप कामहरू दे खने गरी आफ्ना अपराधलाई कट
गरेर ितमीहरूका दोष मलाई सम् झना गराएका हुनाल—े ितमीहरूले यसो गरेका हुनाल,े ितमीहरू हातले समाितनछेौ । 25 ए
इ ाएल अपिव र दषु् ट शासक, जसको दण् डको िदन आएको छ, र जसको अपराध गन समय सिकएको छ, 26 परम भु
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परमशे् वर तलँाई यसो भन् नहुुन् छः फेटा हटा र मकुुट उतार ।् कुराहरू फे र त्यस्तै हुनछैेनन ्। खसा लएको व् य क् तलाई उठाइनछे,
र उच् च सम् झने व् य क् तलाई खसा लनछे । 27 भग् नावशषे! भग् नावशषे! त् यसलाई म भग् नावशषे बनाउनछुे । न्याय गनर् िनय ु
व् य क् त नआएसम् म त् यो फे र पनुिनर्मार्ण ग रनछैेन । 28 यसलै,े ए मािनसको छोरो, त ँअगमवाणी बोल ्र यसो भन,् 'अम् मोनका
मािनसहरूमा आउन लागकेो अपमानको बारेमा परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः एउटा तरवार, एउटा तरवार तरवार थिुतएको
छ । नष् ट गनर्लाई त् यसमा धार लगाइएको छ । त् यसलैे त् यो िबजलुीझैं हुनछे! 29अगमव ाहरूले तरेो िवषयमा झटूो दशर्नहरू
दखेे तापिन, तरेो लािग झटूो धािमर्क िविधहरू गरे तापिन, यो तरवार मा रन लागकेा दषु् टहरूको घाँ टमा पनछ, जसको दण्डको
िदन आएको छ र जसको अधमर्को समय सिकन लागकेो छ । 30 त् यो तरवारलाई त् यसको म् यानमा हाल ्। त ँ सषृ् ट ग रएको
ठाउँमा, तरेा सरुुको दशेमा म तरेो इन् साफ गनछु । 31 म मरेो ोध तमँािथ खन् याउनछुे! तरेो िवरु मा दन् केको मरेो रस आगोझैं
तमँािथ फुिकिदनछुे र तलँाई नाश गनर्लाई िसपाल,ु ू र मािनसहरूका हातमा स ु म् पिदनछुे । 32 त ँ आगोको लािग दाउरा हुनछेस ्
। तरेो रगत दशेको माझमा बग् नछे । तरेो सम् झना फे र किहल् यै हुनछैेन, िकनिक म परम भलुे नै यो घोषणा गरेको छु' ।”

22
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयोः 2“अब ए मािनसको छोरो, के त ँ न् याय गछर्स ्? के त ँ त् यो रगतको सहरको

न् याय गछर्स ्? त् यसका सबै घिृणत कुराहरू त्यसलाई जानकारी दे । 3 तैंले यसको भन् नपुछर्, 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
आफ् नै अन् त् यको समय आओस ्भनरे आफ् नो िबचमा रगत बगाउने सहर यही हो । आफूलाई िबटुलो पानर्लाई मिूतर्हरू बनाउने
सहर यही हो । 4 तैंले बगाएको रगतको कारणले त ँ दोषी भएको छस ्, र तैंले बनाएका मिूतर्हरू ारा त ँ अशु भएको छस ्।
तैंले आफ् ना िदनहरूको अन् त् य गरेको छस,् र तरेा वषर्हरूको अन् त् य आएको छ । यसकैारण म तलँाई जाितहरूका िबचमा
िगल् ला र सबै दशेमा हाँसोको पा बनाउनछुे । 5 तरेो निजक हुनहेरू र टाढा हुनहेरू दवुलै े तरेो िगल् ला गनछन—् त ँ अपिव
सहर— अलमल पान कुराहरूले भ रएको सहरको रूपमा िचिनएको छस ् । 6 हरे,् इ ाएलका शासहरू, रगत बगाउन हरेक
व् य क् त आफ् नै श ले तकँहाँ आएका छन ् । 7 तिँभ ै ितनीहरूले माताहरू र बाबहुरूसगँ अपमानको व् यवहार गरेका छन ्,
र ितनीहरूले तरेो िबचमा भएका िवदशेीहरूमािथ अत् याचार गरेका छन ् । तरेो िबचमा भएका टुहुरा-टुहुरी र िवधवाहरूलाई
ितनीहरूले दवु् यर्वहार गरेका छन ्। 8 मरेा पिव कुराहरूलाई तैंले घणृा गरेको छस ्र मरेा शबाथहरूलाई अपिव पारेको छस ्।
9 रगत बगाउनलाई हत् या गन मािनसहरू तिँभ आएका छन,् र ितनीहरूले डाँडाहरूमा खान् छन ्। ितनीहरूले तरेो िबचमा दषु् ट
काम गछर्न ्। 10 तरेो िभ भएका मािनसहरूले आफ् ना िपताको नङ्नता कट गछर्न ्। तरेो िभ भएका मािनसहरूले रजस् वला
भएकी स् सगँ सम् भोग गरेर अशु भएका छन ्। 11 आफ् नो िछमकेीकी पत् नीसगँ िघनलाग् दा काम गन मािनसहरू, र आफ् नी
बहुारीहरूलाई लाज हुने िकिसमले अशु पान मािनसहरू, आफ् नै बिहनीहरू—आफ् ना बबुाकी छोरीहरूलाई िबगान मािनसहरू
—यी सबै जना तिँभ ै छन ्। 12 तिँभ यी मािनसहरूले र पात गनर्लाई घसू लन् छन ्र तैंले बढी ब् याज लएर र धरैे मनुाफा
कमाएको छस ् , र िथचोिमचो गरेर तैंले आफ्नो िछमकेीलाई नष् ट गरेको छस,् र तैंले मलाई िबसको छस—् यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 13 हरे,् तैंले अन् यायिसत नाफा गरेको र तरेो िबचमा भएको र पातलाई मलैे आफ् नो हातले हार
गरेको छु । 14 मलैे तिँसत व् यवहार गरेको िदनमा के तरेो हृदय स् थर रहला, अिन तरेो हात दि लो होला र? म परम भलुे यो
घोषणा गदछु, र म त् यसै गनछु । 15 यसलैे म तलँाई जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पानछु, र तलँाई दशेहरूमा िततरिबतर पानछु
। यसरी तमँा भएको अशु ताबाट तलँाई श ु पानछु । 16 यसरी त ँ जाितहरूका द ृ ष् टमा त ँ अशु हुनछेस ्। तब म नै परम भु हु ँ
भनी तैंले जान् नछेस ्' ।” 17 त् यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ भयो, 18“ए मािनसको छोरो, इ ाएलको घराना मरेो
िन म् त थे ो भएको छ । ती सबै जना ितमीहरूका िबचमा काँसा, जस् ता, फलाम र सीसाका उ केा कुरा भएका छन ्। ितनीहरू
तरेो भ ीमा चाँदीका थे ाझैं हुनछेन ्। 19 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू सबै जना थे ाजस् ता भएका
हुनाल,े म ितमीहरूलाई यरूशलमेको िबचमा जम् मा गनर् लागकेो छु । 20जसरी चाँदी,काँसा, फलाम, सीसा र जस् तालाई भ ीमा
गलाउनलाई मािनसहरूले जम् मा गछर्न,् त् यसरी नै म पिन मरेो रस र मरेो ोधमा ितमीहरूलाई जम् मा गनछु, र म ितमीहरूलाई
त् यहाँ हाल् नछुे र ितमीहरूलाई गाल् नछुे । 21 म ितमीहरूलाई भलेा गनछु, र मरेो ोधको आगोमा ितमीहरूलाई फुक् नछुे, र
ितमीहरू त् यसिैभ गल् नछेौ । 22 जसरी भ ीमा चाँदी गल् छ, र ितमीहरू त् यसिभ गल् नछेौ, र म परम भलुे नै ितमीहरूमािथ
आफ् नो ोध खन् याएको हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ' ।” 23 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 24 “ए मािनसको
छोरो, त्यसलाई भन,् 'त ँश ु नग रएको दशे होस ।् ोधको िदनमा त् यहाँ वषार् हुदँनै । 25गजर्ने िसहंले िशकार टु याएझैं त् यसको
िबचमा भएका त् यसका अगमवक् ताहरूले एउटा षड ्यन् रच्छन ्। ितनीहरूले मािनसहरूलाई िनल् छन ्र बहुमलू् य धन लटु ्छन ्
। त्यसिभ ितनीहरूले धरैे जनालाई िवधवा बनाउछँन ्। 26 त् यसका पजुारीहरूले मरेो व् यवस् था भङ्ग गछर्न ्र ितनीहरूले मरेा
पिव चीजहरू तचु् छ ठान् छन ्। ितनीहरूले पिव कुरा र तचु् छ कुराको िबचमा िभन् नता छुट् याउदँनैन,् अिन अशु र श ु को
िबचको िभन् ता िसकाउँदनैन।् ितनीहरूले मरेा शबाथहरूबाट आफ्ना आखँा लकुाउँछन ् तािक ितनीहरूका िबचमा म तच् छ



22:27 609 इजिकएल 23:25

भएको छु । 27 त् यसिभ भएका त् यसका शासकहरू आफ् नो िशकार फहराउने ब् वाँसाहरूजस् ता छन ्। ितनीहरूले बईेमानसाथ
नाफा कमाउनलाई रगत बगाउछँन ्र मािनसहरूलाई माछर्न ्। 28 त् यसका अगमव ाहरूले ितनीहरूमािथ चनुले पोतकेा छन।्
ितनीहरूले असत् य दशर्न दखे्छन ्र ितनीहरूका िन म् त झटूा अगमवाणी बोल् छन ्। ितनीहरू भन् छन,् “परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ,' जबिक परम भु बोल् नभुएकै हुदँनै । 29 दशेका मािनसहरूले बलपवूर्क िथचोिमचो गरेका छन ्र लटुपाट गरेर लटू
मच् चाएका छन,् अिन ितनीहरूले गरीब र द र हरूमािथ दवु् यर्वहार गछर्न,् र िवदशेीहरूसगँ अन् यायपवूर्क िथचोिमचो गछर्न ्।
30 यसलैे पखार्ल िनमार्ण ग रिदने र दशे म ारा नष् ट नहोस ्भनी दशेको लािग मरेो सामनु् ने धाँदोमा उिभिदने एक जना मािनस
ितनीहरूका िबचमा मलैे हरेें, तर मलैे कोही पिन पाइन ँ । 31 त् यसलैे ितनीहरूमािथ म आफ् नो ोध खन् याउनछुे । मरेो रसको
आगोले म ितनीहरूलाई ख म गनछु र ितनीहरूका चाल ितनीहरूकै थाप् लोमा हाल् नछुे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
।"'
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1 'परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, एउटै आमाका दईु छोरीहरू त् यहाँ िथए । 3 आफ्नो

जवानी िदनमा ितनीहरूले िम दशेमा वशे् याविृत गरे । ितनीहरूले त्यहाँ वशे्याको काम गरे । त्यहाँ ितनीहरूका स् तन िमिचए
र ितनीहरूको कुमारी अवस् थाको मनु्टाहरू खलेाइए । 4 ितिनहरूमा िददीको नाउँ ओहोला र बिहनीको नाउँ ओहो लबा िथयो
। तब ितनीहरू मरेा भए, र ितनीहरूले छोराछोरी जन् माए । ितनीहरूका नाउकँो अथर् यही होः ओहोलाको अथर् साम रया
र ओहो लबाको अथर् यरूशलमे हो । 5 तर मरैे भएको बलेामा पिन ओहोलाले वशे् याविृ गरी । आफ् ना मेी, भावशाली
अश् शरूीहरूिसत त् यो मोिहत भई, 6 नीलो वस् लाउने गभनर्र र ितनका अिधकारीहरू, जो ब लया र सनु्दर िथए, ती सबै जना
घोडा चढ्ने मािनसहरू िथए । 7 यसरी ितनीहरू, सबै असल अश् शरूी मािनसहरूलाई त्यसले आफैलाई स ु म्पिदई, र त् यो मोिहत
भएका हरेक व् य क् तसगँ अिन ितनीहरूका सबै मिूतर्हरूसगँ त्यसले आफैलाई अशु पारी । 8 िकनिक त् यसले िम दशेमा हुदँा
पिन त् यसको वशे् याविृतको व् यवहार छाडकेी िथईन । जित बलेा त् यो एउटी जवान केटी िथई, त् यित बलेा ितनीहरू त् योिसत सतुकेा
िथए । त् यित बलेा ितनीहरूले पिहलो पल् ट त् यसका कन् या स् तनहरू खलेाएका िथए । त् यित बलेा ितनीहरूले त् यसिसत आफ् ना
यौनका छाडा व् यवहार गनर् सरुु गरेका िथए । 9यसकारण त्यसका मेीहरूका हातमा अथार्त अ्श् शरूीहरूका हातमा मलैे त्यसलाई
स ु म्पिदएँ, जोसगँ त्यो मोिहत भई । 10 ितनीहरूले त्यसलाई नाङ्गो पारे, त्यसका छोराछोरीलाई लग,े त्यसलाई तरवारले मारे
र अरू स् ीहरूका माझमा त्यो कुख् यात भई । यसरी ितनीहरूले त्यसलाई दण्ड िदए । 11 त् यसकी बिहनी ओहो लबाले त् यो
कुरा दखेी, तर त् यो झन ्बढी कामकु भई र आफ् नी िददीभन् दा पिन बढी वशे् याविृ को काम गनर् लागी । 12अश् शरूीहरू, ितनका
गभनर्रहरू र आकषर्क िकिसमले वस् पिह रने अिधकारीहरूसगँ त्यो कामकु भई, जो घोडा चढ् ने मािनसहरू िथए । ती सबै
जना ब लया र सनु्दर मािनसहरू िथए । 13 त्यसले आफैलाई अशु पारेकी मलैे दखेें । ती दवुै जना िददीबिहनी उस् तै िथए ।
14 त् यसपिछ त् यसले आफ् नो वशे् याविृ झन ्बढाई । िभ ामा को रएका मािनसहरू, िभ ामा रातो रङ्गले पने् ट गरेर बनाइएका
कल् दीहरूका िच हरू त्यसले दखेी, 15 आफ् ना कम् मर व रप र पटुका बाँधकेा र आफ् ना िशरमा लट ्कने फेटा बाँधकेा । ती
सबै जना कल् दी फौजका रथी अिधकारीहरूजस् ता, बिेबलोिनयाका छोराहरूजस् तै दे खन् थ,े जसको आफ् नो दशे कल् दीया हो
। 16 त् यसले उनीहरूलाई दखे् ने िबि कै उनीहरूका िन म् त त् यो कामकु भई । यसलैे क ल् दया दशेमा उनीहरूकहाँ त् यसले
दतूहरू पठाई । 17 त् यसपिछ बिेबलोनीहरू त् यसकहाँ त् यसको कामकु ओच् ानमा आए र आफ् ना छाडा यौनले ितनीहरूले
त् यसलाई अशु पारे । त् यसले जे गरेकी िथई त् यस ारा त् यो अशु भई । यसरी मनमा घणृा बोकेर त् यो उनीहरूसगँ टाढा
भई । 18 जब त् यसले आफ् ना वशे् याविृ का कामहरू गरी र आफ् नो नग् नता दखेाई, तब जसरी मनमा घणृा बोकेर त् यसकी
िददीसगँ म टाढा भएको िथएँ, त् यसरी नै म त्योसगँ पिन टाढा भएँ । 19 तब िम दशेमा त् यो वशे्या हुदँाको, आफ् ना यवुावस् थाका
समयलाई सम् झरे त् यसले आफ् नो वशे् याविृ झन ्बढाई । 20 यसरी त् यो आफ् ना मेीहरूिसत कामकु भई, जसका गतुाङ्गहरू
गधाहरूका जस् ता िथए, अिन जसका वीयर् घोडाहरूका झैं िनस् कन् थ् यो । 21 िम ीहरूले तरेा स् तनका मनु् टाहरू खलेाउदँा र
तरेा जवानीका स् तनहरू िमच् दा, तैंले आफ् ना जवानीका लज् जापणूर् कामहरू यसरी नै ग रस ् । 22 यसकैारण ए ओहो लबा,
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ‘हरे,् तरेा मेीहरूलाई म तरेो िवरु मा उठाउनछुे । जसबाट त ँ टाढा भईस,् उनीहरूलाई
चारैितरबाट म तरेो िवरु मा ल् याउनछुेः 23 बिेबलोनीहरू र सबै कल् दीहरू, पकोद, शोअ र कोअका मािनसहरू, र ितनीहरूसगँै
सबै अश् शरूहरू, ब लया, सनु् दर मािनसहरू, गभनर्रहरू, कमाण् डरहरू, ती सबै जना अिधकारीहरू र इज् जतदार मािनसहरूलाई,
घोडामा सवार सबै जना मािनसहरूलाई । 24 उनीहरू तरेो िवरु मा हितयारहरू र रथहरू र गाडाहरू र मािनसहरूका ठुलो
भीडलाई साथमा लएर आउनछेन ्। ठुला ढालहरू, साना ढालहरू लएर र टोप लाएर उनीहरूले तलँाई घरेा हाल् नछेन ्।
तलँाई दण् ड िदने मौका उनीहरूलाई म िदनछुे, र उनीहरूले आफ् ना कामहरूले तलँाई दण् ड िदनछेन ्। 25 मरेो डाहको रस
तिँतर म फकार्उनछुे, र ोधमा उनीहरूले तिँसत व् यवहार गनछन ्। उनीहरूले तरेा नाक र कान काट ्नछेन,् र तरेा बाँचकेाहरू
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तरवारले ढल् नछेन ्। उनीहरूले तरेा छोराछोरीलाई लानछेन,् र तरेा बाँचकेाहरूलाई आगोले भस् म पानछ । 26 उनीहरूले तरेा
वस् उतारेर तलँाई नाङ्गै बनाउनछेन,् र तरेा सबै गहना लजैानछेन ्। 27 यसरी तरेा लाजमद वहार र िम दशेदे ख तैंले
सरुु गरेका तरेा वशे् याविृ का कामहरू तबँाट म हटाउनछुे । तैंले यी कुराहरूितर आफ् ना कुद ृ ष् ट लगाउनछैेनस ्, र िम दशेको
सम् झना फे र तैंले गनछैनस ्।' 28 िकनभने परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः 'हरे,् म तलँाई उनीहरूकै हातमा िदनछुे, जसलाई
त ँ घणृा गछस,् उनीहरूकै हातमा जसबाट त ँ टाढा भएकी िथइस ् । 29 उनीहरूले तिँसत घणृापवूर्क व् यवहार गनछन ् । तरेा
सबै धन-सम् पि उनीहरूले लानछेन ्, र तलँाई नाङ्गो र उजाड पारेर छोड ्नछेन ् । अिन त ँ कामकु र वशे् याविृ मा सलंग् न
हुदँा भएझैं तलँाई नाङ्गो पा रनछे । 30 वशे् याले झैं तैंले काम गरेको, जाितहरूसगँ कामकु भएको, उनीहरूका मिूतर्हरू ारा
त ँ अशु भएको हुनाले यी कुराहरू तलँाई हुनछेेन ् । 31 त ँ आफ् नी िददीकै चालमा िहडंकेी छेस ्, यसलैे त् यसको दण् डको
कचौरा म तरेो हातमा िदनछुे ।' 32 परम भु यसो भन् नहुुन् छ, ‘तैंले तरेी िददीको कचौरा िपउनछेस,् जो ठुलो र गिहरो छ । त ँ
िगल् ला पा र हाँसोको िवषय हुनछेेस—् यो कचौरामा धरैे अट्छ । 33 मतवालापन र दःुखल,े ास र िवनाशको कचौराले
त ँ पणू र् हुनछेेस ्। तरेी िददी साम रयाको कचौरा । 34 तैंले त्यो िपउनछेेस ् र त् यसलाई र ो पानछेस ् । त्यसपिछ तैंले त् यो
कचौरा टु ा-टु ा पानछेस,् र ती टु ाले आफ् ना स् तनहरू काट्नछेेस ् । िकनिक मलैे नै यो घोषणा गरेको हु—ँ यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।' 35 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, ‘तैंले मलाई िबसको र मलाई तरेो पछािड फालकेो
छस,् यसलैे आफ् नो लज् जास् पद व् यवहार र यौनको अनिैतक कामहरूका दषु् प रणामहरू तैंले सहनपुनछ' ।” 36 परम भलुे
मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, के तैंले ओहोला र ओहो लबाको न् याय गनछस?् त् यसलैे ितनीहरूका घिृणत कामहरूका
ितनीहरूलाई िवरोध गर, 37 िकनिक ितनीहरूले व् यिभचार गरेका छन,् र ितनीहरूका हातहरूमा रगत छ । ितनीहरूले आफ् ना
मिूतर्हरूिसत व् यिभचार गरे, र ितनीहरूका मिूतर्हरूका सादको रूपमा ितनीहरूले आफ् ना छोराहरूलाई आगोबाट िहडं्न पिन
लगाएका छन ्। 38 त्यसपिछ ितनीहरूले अिहले िनरन्तर मलाई यसो गछर्न ्: ितनीहरूले मरेो पिव स् थानलाई अशु पाछर्न,् र
त्यसै िदनमा ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई अपिव पाछर्न ्। 39 िकनभने ितनीहरूले आफ् ना छोराछोरीलाई आफ् ना मिूतर्हरूका
िन म् त ब ल चढाएका, अिन त् यसै िदन ितनीहरू मरेो पिव स् थानलाई अशु पानर् त् यसिभ आए । यसलैे हरे,् ितनीहरूले मरेो
म न् दरको िबचमा यसो गरेका छन ।् 40अब हरे— दतूहरूले पठाएका टाढाबाट आएका मािनसहरूलाई तैंले बोलाईस ।् ितनीहरू
साँच् चै आए जसका िन म् त तैंले नहुाईस,् आखँामा गाजल लगाईस ्र आफूलाई गहनाले िसगंा रस ्। 41 त्यहाँ त ँ एउटा सनु् दर
पलङ्गमा बिसस,् र त् यसको अगािड सजाइएको टेबलमा मरेो धपू र मरेो तले रा खस ्। 42 यसलैे हल्ला गन भीड त्यसको
व रपरी िथयो । ितनमा सबै िकिसमका मािनसहरू, यितसम्म िक उजाड-स् थानबाट साबीहरू पिन ल्याइए, र उनीहरूले आफ् ना
हातमा चरुाहरू लगाए र िशरमा सनु्दर मकुुटहरू लगाए । 43 तब व् भचारले िदक् क भएकी स् ीको िवषयमा मलैे यसो भनें,
'अब उनीहरू त् यससगँ यौनका अनिैतक काम गनछन,् र त्यसले उनीहरूसगँ गनछे ।’ 44 जसरी मािनसहरू एउटी वशे्याकहाँ
जान् छन ् त् यसरी उनीहरू त् यसकहाँ गए र त् यससगँ सतु े । यसरी उनीहरू ती अनिैतक स् ीहरू, ओहोला र ओहो लबािसत सतुे
। 45 तर धािमर्क मािनसहरूले न् याय गनछन ्र व् यिभचा रणीहरूका रूपमा ितनीहरूलाई दण् ड िदनछेन ्अिन हत् या गनहरूलाई
सनुाउने दण् डले ितनीहरूले उनीहरूलाई दण् ड िदनछेन,् िकनभने ितनीहरू व् यिभचा रणीहरू हुन ्र ितनीहरूका हातमा हत् याको
रगत छ । 46 यसलैे परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म ितनीहरूका िवरु मा एउटा भीड खडा गनछु र ितनीहरूलाई ास र
लटूमा स ु म् पिदनछुे । 47 तब त्यो भीडले ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हान् नछेन,् र उनीहरूका तरवारले ितनीहरूलाई ख म पानछन ्।
ितनीहरूका छोराछोरीलाई उनीहरूले मानछन ्र ितनीहरूका घरहरू जलाउनछेन ्। 48 िकनिक दशेबाट लज् जास् पद व् यवहारलाई
म खतम गनछु, र सबै स् ीलाई अनशुासनमा ल्याउनछुे तािक ितनीहरू फे र वशे्याको जस्तो काम नगरून ्। 49 यसरी उनीहरूले
तरेा लाजमदार् वहारहरू तरैे िवरू मा खडा गनछन ्। तैंले आफ् ना मिूतर्हरूिसत गरेका पापको दोष तैंले भोग् नछेेस ्, र यसरी म
नै परम भु परमशे् वर हु ँ भनी तैंले जान् नछेेस ्।

24
1 नवौं वषर्को दशौं मिहनाको र मिहनको दशौं िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

आफ् नो िन म् त आजको िदन, आजकै िमित लखे,् िकनिक आजकै िदन बिेबलोनको राजाले यरूशलमेलाई घरेा हालकेो छ
। 3 यस िव ोही घरानाको िवरु मा यो उपदशे, यो दषृ् टान्त ितनीहरू भन ्। ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः पकाउने भाँडो राख ्। त् यसलाई राख,् र त् यसमा पानी हाल ्। 4 त् यसिभ भएका खानकुेरा, हरेक असल टु ा—
ित ा र ह् याकुलो जम् मा गर र त् यसलाई असल हाडहरूले भर ्। 5 बगालको सबभन् दा असल पशु छान,् त्यसमिुन हाडको थु ो
लगा । त्यसलाई उमाल्ने ठाउँमा ल्या र त् यसमा हाडहरू पका । 6 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यो रगतको
सहरलाई िधक् कार! त् यो खया लागकेो भाँडालाई र त् यसबाट त् यो खया जानछैेन! त् यसमा भएका टु ाबाट नछािनकन एक-
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एक गद िनकाल ्। 7 िकनिक त् यसको रगत त् यसकै िबचमा छ । त् यसले त् यो रगत िचल् लो च ानमा बगाई । धलूाले ढाक् नलाई
त् यसले त् यो रगत भइँूमा पोखाईन, 8यसलैे त् यसले साटो लने ोध ल् याउछँ । त् यसको रगत ढाक् न नसिकयोस ्भनरे मलैे िचल्लो
च ानमा त् यो पोखाइन । 9यसकैारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः त् यस रगतको सहरलाई िधक् कार । म दाउराको थु ोलाई
पिन बढाउनछुे । 10 दाउरा थपुार ्र आगो सल् का । मास ु रा री पका, र मसला हाल र हाडहरू डड्न द े। 11 त् यसपिछ त्यसलाई
तताउन र तामालाई तताएर आगोजस्तै बनाउन भाँडो खाली गरेर भङु् ोमािथ राख,् तािक त्यसिभ भएको अशु ता पग्लोस,् र
त् यसको थे ो डढरे जाओस ्।’ 12 प र मको कारणलर त्यो थिकत भएकी छे, तर त् यसको बाक् लो थे ो आगोले पिन गएन ।
13 तरेो लाजमद वहार तरेो अशु तािभ छ । िकनभने मलै े त तलँाई श ु गन कोिशश गरें, तर तरेो अशु ताबाट त ँ अझै श ु
भइनस ्। जबसम् म म आफ् नो ोध तरेो िवरु मा पोखाएर सन् तषु् ट हुन् न,ँ तबसम् म त ँ फे र श ु हुनछैेनस ्। 14 म परम भलुे यो
घोषणा गरेको हु,ँ र म यो गनछु । म पिछ हट ्नछैेन,ँ न त म त् यसबाट आराम नै गनछु । तरेा चाल र तरेा कामहरूले ितनीहरूले
तरेो न् याय गनछन—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 त्यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयोः 16 “ए
मािनसको छोरो, हरे,् तरेो आखँाका इच् छालाई म िवपितबाट हटाउदँछुै, तर तैंले शोक गन ुर्हुदँनै न त रुन ु हुन् छ, र तरेा आखँाबाट
आसँ ु झन ुर्हुदँनै । 17 तैंले चपूचाप ससु् केरा हाल्नपुछर् । मतृकको अन्ते ष् ट नगर ्। आफ् ना फेटा आफ् नो टाउकोमा बाँध र आफ् ना
जु ा आफ् ना खु ामा लगा, तर आफ्नो मखुका रौं नढाक् वा आफ्ना पत् नीको मतृ्यमुा शोक गन मािनसहरूका रोटी नखा ।”
18 यसलैे िबहानै मलै े यो कुरा मािनसहरूलाई भनें, र त् यही बलेकुी मरेी पत् नीको मतृ् य ु भयो । भो लपल् ट िबहान मलाई जे गन
आज्ञा िदइएको िथयो, मलैे त् यही गरें । 19 मािनसहरूले मलाई सोध,े “यी कुराहरू अथार्त,् तपाईंले गरेका कुराहरूको अथर्
के हो, हामीलाई भन् नहुुन् न?” 20 यसलैे मलै े ितनीहरूलाई भनें, “परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 21 ‘इ ाएलको
घरानालाई यसो भन ्: परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् म आफ् नो पिव स् थान—ितमीहरूका श को गवर्, ितमीहरूका
आखँाको खसुी, र ितमीहरूका ाणको इच्छालाई अपिव तलु् याउनछुे, र ितमीहरूले छोिडराखकेा ितमीहरूका छोराछोरी
तरवारले मा रनछेन ्। 22 तब मलैे गरेझैं ितमीहरूले पिन गनछौः ितमीहरूले आफ् नो अनहुारका रौं छोप् नछैेनौ, न त शोक गन
मािनसहरूका रोटी खानछेौ । 23 त् यसको साटोमा, ितमीहरूका फेटा ितमीहरूका टाउकामा र ितमीहरूका जु ा ितमीहरूका
खु ामा हुनछेन ्। ितमीहरूले शोक गनछैनौ न त रुनछेौ, िकनिक ितमीहरू आफ् ना पापहरूको कारणले पग्लरे जानछेौ, र हरेक
मािनसले आफ्ना भाइको िन म्त ससु् केरा हाल् नछे । 24 यसरी इजिकएलचािहं ितमीहरूका िन म् त एउटा िचन् ह हुनछे । उसले
जे गरेको छ ती हरेक कुरा ितमीहरूले पिन गनछौ । तब म नै परम भु परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ' ।” 25 “तर ए
मािनसको छोरो, ितनीहरूका आनन् द, गवर्, ितनहेरूले हने र इच् छा गन ितनीहरूका म न् दरलाई मलैे कब्जा गरेको िदनमा—
र मलैे ितनीहरूका छोराछोरी लएर जाँदा— 26 त् यस िदनमा तलँाई समाचार िदनलाई एक जना शरणाथ तकँहाँ आउनछे ।
27 त् यो िदनमा त्यो शरणाथ सगँ तैंले मखु खोल् नछेस ् र त ँ बोल्नछेस—् त ँ फे र चपूचाप रहनछैेनस ्। त ँ ितनीहरूका िन म् त
एउटा िचन् ह हुनछेस,् तािक ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्।”

25
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, अम् मोनका मािनसहरूितर आफ् नो अनहुार फकार्,

र ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी भन ्। 3 अम्मोनका मािनसहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वरको वचन सनु । परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः मरेो पिव स् थान तचु् छा पा रंदा त् यसको बारेमा, र इ ाएलको दशे उजाड हुदँा र यहूदाका मािनसहरू
िनवार्सनमा जाँदा ितमीहरूल,े “अहा!” भन् यौ, 4 यसकारण, हरे, म ितमीहरूलाई पवूर्का मािनसहरूकहाँ ितनीहरूका सम् पि झैं
स ु म् पिदनछुे । उनीहरूले ितमीहरूका िवरु मा छाउनी हाल् नछेन,् र ितमीहरूकै िबचमा आफ् ना पालहरू खडा गनछन ्। उनीहरूले
ितमीहरूका फल खानछेन ्र ितमीहरूको दधू िपउनछेन ्। 5 म रब् बालाई ऊँटहरू चन खकर् र अम् मोनका मािनसहरूलाई भडेाको
मदैान बनाउनछुे । तब ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ । 6 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः इ ाएल
दशेको िवरु मा ितमीहरूिभ ै सारा अपमान हुदँा पिन ितमीहरूले आफ् ना ताली बजाएका र आफ् ना खु ा बजारेका र आन न् दत
बनकेा छौ । 7 यसकारण, हरे, म आफ् ना हातले ितमीहरूलाई िहकार्उनछुे, र ितमीहरूलाई जाितहरूका लटूको मालझैं िदनछुे
। ितमीहरूलाई म मािनसहरूदे ख अलग गनछु र दशेहरूका िबचमा ितमीहरूको नाश गनछु । म ितमीहरूलाई सवर्नाश गनछु,
र ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ' । 8 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः 'िकनभने मोआब र सइेरले यसो भन्छन,्
“हरे, यहूदाको घरानाचािहं अरू हरेक जाितजस् तै छ ।” 9 यसकारण, हरे,् िसमानामा भएका सहरहरूदे ख सरुु गरेर— बथे-
यशीमोत, बाल-मोन र िकयार्तमैका गौरव— मोआबको िभरालो भागलाई म खलुस् त पानछु— 10 अम् मोनका मािनसहरूको
िवरु मा भएका पवूर् दशेका मािनसहरूलाई । म ितनीहरूलाई सम् पि को रूपमा िदनछुे, तािक जाितहरूका िबचमा अम्मोनका
मािनसहरूको सम् झना ग रनछैेन । 11 यसलैे मोआबको िवरु मा न् याय गनछु,र ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्'
। 12 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 'एदोमले यहूदाको घरानािसत बदला लयो, र त् यसो गरेर त्यसले गलत गर् यो ।
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13 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म आफ्नो हातले एदोमलाई िहकार्उनछुे, र त् यहाँ भएका हरेक मािनस र पशकुो
नाश गनछु । तमेानदे ख ददानसम् मै म त् यसलाई भग् नावशषे, उजाड पानछु । ितनीहरू तरवारले ढल् नछेन ्। 14 मरेो मािनस
इ ाएलकै हात ारा म एदोममािथ बदला लनछुे, र ियनीहरूले मरेो रस र मरेो ोधअनसुार एदोममािथ व् यवहार गनछन ्,
र ितनीहरूले मरेो बदला कस् तो रहछे भनी जान् नछेन—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' । 15 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ, 'प लश् तीहरूले श तुासाथ बदला लएका छन,् र आफ् नो िभ दैे ख ितनीहरूले यहूदालाई पटक-पटक सवर्नाश गनर्
खोजे । 16 यसलैे परम भु परमशे् वर भन् नहुुन् छः हरे,् प लश् तीहरूका िवरु मा आफ् नो हात म उठाउनछुे, र करेतीहरूलाई म
खतम पानछु, र समु िकनारमा बस् ने बाँकी रहकेाहरूलाई सवर्नाश गनछु । 17 िकनिक ितनीहरूका िवरु मा ोधमा दण् ड िददंै
म ठुलो बदला लनछुे । यसरी ितनीहरूमािथ मलैे बदला लदंा, ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

26
1 यसलैे यो एघारौं वषर्मा, मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

िकनभने यरूशलमेको िवरु मा टुरोस सहरले 'अहा! भनकेो छ ।मािनसहरूका ढोकाहरू भत् केका छन ् । त् यो मितर फेकको
छ । म भरपरू हुनछुे, िकनभने त् यो भग् नावशषे भएको छ ।' 3 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, ‘हरे,् ए टुरोस,
म तरेो िवरु मा छु, र समु मा छालहरू उठेझैं धरैे जाितहरूलाई तरेो िवरु मा म ल् याउनछुे । 4 उनीहरूले टुरोसका पखार्लहरू
भत् काउनछेन,् र त् यसका धरहराहरू ढाल् नछेन ्। म त् यसको धलूो उडाउनछुे र त्यसलाई उजाड च ान बनाउनछुे । 5 त् यो
समु को िबचमा जालहरू सकुाउने ठाउँ हुनछे, िकनभने मलै े नै यो घोषणा गरेको छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
— र त् यो जाितहरूका िन म् त लटूको माल हुनछे । 6 मदैानहरूमा भएका त्यसका छोरीहरू तरवारले मा रनछेन ्, र ितनीहरूले
म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्। 7 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् उ रबाट राजाहरूका राजा बिेबलोनको
राजा नबकूदनसेरलाई घोडाहरू र रथहरू, र घोडचढीहरू र धरैे जना मािनससिहत म टुरोसको िवरु मा ल् याउनछुे । 8 त् यसले
मदैानहरूमा तरेा छोरीहरूलाई मानछ । त् यसले तरेो िवरु मा घरेा-मचान िनमार्ण गनछ, र तरेा पखार्लहरूमा आड लाग् ने िकल् ला
िनमार्ण गनछ, र तरेो िवरु मा ढालहरू उठाउनछे । 9 तरेो पखार्लमा िहकार्उनलाई त् यसले मढूाहरू राख् नछे, र त् यसका हितयारले
तरेा धरहराहरू ढाल् नछे । 10 त् यसका घोडाहरू यित धरैे हुनछेन,् िक ितनका धलूोले तलँाई ढाक् नछे । घोडचढीहरू, गाढाहरू र
रथहरूको आवाजले तरेा पखार्लहरू ह ल्लनछेन ्। पखार्ल भत् केको कुनै सहरिभ मािनसहरू पसझेैं गरी त् यो तरेा ढोकाहरूिभ
पस् छ । 11 त् यसका घोडाहरूका टापहरूले तरेा सबै सडकहरू कु ल् चनछे । त् यसले तरेा मािनसहरूलाई तरवारले मानछ, र तरेा
ब लया खामाहरू जिमनमा ढल् नछेन ्। 12 उनीहरूले तरेा धन-सम् पि हरू लटु ्नछेन,् र तरेा व् यापारका मालहरू लटु ्नछेन ् ।
उनीहरूले तरेा पखार्लहरू ढाल् नछेन ्र तरेा आरामदायी घरहरू भत् काउनछेन ्। तरेा ढुङ्गा र काठपात, फोहोरलाई उनीहरूले
समु मा फाल् नछेन ्। 13 तरेो गीतको हल्ला म बन् द गनछु । तरेा वीणाहरूका आवाज फे र किहल् यै सिुननछैेन । 14 म तलँाई
उजाड च ान बनाउनछुे । त ँ जालहरू सकुाउने ठाउँ बन् नछेस ्। फे र किहल् यै तलँाई बनाइनछैेन, िकनिक म परम भु परमशे् वर
नै बोलकेो हु—ँ यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 परम भु परमशे् वर टुरोस सहरलाई यसो भन् नहुुन् छ, 'जब तरेो िबचमा
डरलाग्दो मारकाट हुन् छ, तब ढलहेरूका सोर र घाइतहेरूले ससु् केराले के टापहुरू काम् नछैेनन ्र? 16 तब समु िकनारका सबै
जना शासक आ-आफ् ना िसहंासनबाट ओलर्नछेन ् र आ-आफ् नो पोशाक उतानछन,् र ब ु ा भ रएका वस् हरू फुकाल् नछेन ्।
ितनीहरूले आफैं मा कम्पका पोशाक लगाउनछेन,् ितनीहरू भइँूमा बस् नछेन,् र हरेक क्षण काम् नछेन,् र तलँाई दखेरे ितनीहरू
भयभीत हुनछेन ्। 17 ितनीहरूले तरेो िवषयमा िवलाप गनछन ्र तलँाई यसो भन् नछेन ्: नािवकहरू बसोबास गन, त ँकसरी नष् ट
भइस ्। श शाली र िस सहर अब समु बाट हराएको छ । त्यसका बािसन् दाहरूले आफ् ना निजक बस् ने हरेकलाई कुनै
बलेा थकर् मान ्पारेका िथए । 18 अब तरेो पतनको िदनमा समु -िकनारका दशेहरू काम् छन ्। त ँ आफ्नो ठाउँमा नभए हुनाले
टापहूरू ासमा परेका छन ्।' 19 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः जब मािनसहरू बसोबास नगरेको अरू सहरझैं
म तलँाई एउटा उजािडएको सहर तलु् याउछुँ, र जब म गिहरो सागरलाई तरेो िवरु उठाउनछुे, र जब ठुला छालहरूले तलँाई
ढाक् छन,् 20 तब म तलँाई ािचन समयका मािनसहरूकहाँ ल्याउनछुे, अरू मािनसहरूझैं जो खाल्डोमा गएका छन ्। िकनभने
म तलँाई पथृ् वीमिुन, ाचीन भग् नावशषेमा जस् त,ै मतृ-लोकमा जानहेरूिसत बस् न लाउनछुे । जसको कारण त ँ फे र किहल् यै
जीिवतहरूको दशेमा फकर बस् नछैेनस ्। 21 तमँािथ म िवपित ल्याउनछुे, र सधैंको िन म् त त ँ फे र किहलै हुनछैेनस ्। तब तरेो
खोजी हुनछे तर तलँाई फे र किहलै भे ाइनछैेन— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

27
1 फे र पिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “अब ए मािनसको छोरो, टुरोसको िवषयमा िवलाप सरुु गर ्।

3 र समु को ढोकामा हुन,े धरैेवटा टापमुा बस् ने मािनसहरूमा व् यापार गन टुरोसलाई यसो भन,् परम भु परमशे् वर ितमीहरूलाई
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यसो भन् नहुुन् छः 'ए टुरोस, तैंले भनकेो छस,् “म सनु्दरतामा िस छु ।' 4 तरेा िसमानाहरू समु को िबचमा छन ्। तलँाई िनमार्ण
गनहरूले तलँाई पणूर् रूपले सनु् दर बनाए । 5 ितनीहरूले तरेा सबै काठपात हमर्न पवर्तका सल् लाहरूबाट बनाए । ितनीहरूले तरेा
लािग मस् तलू बनाउनलाई लबेनानको दवेदारु ल् याए । 6 तरेा पतवारहरू ितनीहरूले बाशानबाट ल् याएका फलाँटबाट बनाए ।
साइ सका सल् लाका काठले ितनीहरूले जहाजका तला बनाए, र त् यसलाई हस् ती-हाडको जलप लगाए । 7 तरेो जहाजको पाल
िम दशेको िमहीन ब ु ादार सतूी कपडाबाट बनकेो िथयो । त् यसलैे तरेो झन् डाको काम गर् यो । एलीशाहको िकनारका नीलो र
बजैनी रङ्गका कपडा तरेो चदँवुाका िन म् त योग भए । 8 सीदोन र अवार्दमा बस् ने मािनसहरू तरेा पतवार चलाउनहेरू िथए
। टुरोसका ज्ञानीहरू तसँगँ िथए । ितनीहरू तरेा नावीहरू िथए । 9 गबालका दक्ष अनभुवी कारीगरहरू तिँसत जहाजमा िथए ।
समु का सबै जहाजहरू र ितनका नािवकहरूले ापारका िन म्त तरेा सामान ल्याउथँे । 10 फारस, लदू र पतूका मािनसहरू
तरेो फौजमा तरेा यो हरू िथए । ितनीहरूले आ-आफ् ना ढाल र टोप तिँभ ै टाँगे । ितनले तरेो गौरव दशार्ए । 11 तरेा फौजका
अवार्द र हलेकेका मािनसहरू तरेा चारैितरका पखार्लमािथ िथए । गमादका मािनसहरू तरेा धरहरामा िथए । ितनीहरूले आ-
आफ् ना ढाल तरेा चारैितरका पखार्लमा टाँगे । ितनीहरूले तरेो सनु् दरता पणूर् बनाए । 12 तसँगँ बचे्नको िन म्त चाँदी, फलाम,
जस् ता र सीसाजस्ता सामानका शस् त धनसम् पि भएको कारणले तश श तरेो व् यापारको साझदेार िथयो । ितनीहरूले तरेा
मालसामान िकने र बचेे । 13 यावान, तबूल र मशेकेले तिँसत कमारा-कमारी र काँसाका भाँडाहरूको व् यापार गरे । ितनीहरूले
तरेा सामानका कारोबार गरे । 14 बथे-तोगमार्का मािनसहरूले तरेो व् यापारको सामानको रूपमा घोडाहरू, समुारेका घोडाहरू
र खच् चरहरू िदए । 15 तरेा िकनारहरूमा रोडसका मािनसहरू तरेा व् यापारीहरू िथए । ापारका सामानहरू तरेा हातमा िथए
। ितनीहरूले तलँाई सीङ्, हस् ती हाड र अब् नसुको काठ दाम रूपमा िदए । 16 तरेा धरैे उत् पादनमा अरामले व् यापार गर् यो ।
ितनीहरूले तलँाई िफरोजा, बजैनी, रङ्ग लगाइएका वस् , मलमलका कपडा, मगूा-मोती र मािनक तरेा व् यापारका सामानको
रूपमा उपलव् ध गराए । 17 यहूदा र इ ाएलको दशेले तिँसत व् यापार गदिथए । ितनीहरूले तलँाई िमन् नीतको गहू,ँ रोटी, मह,
तले र लपे तरेा ापारका सामानका रूपमा उपलव् ध गराए । 18 तरेा सबै उत् पादन, धरैे धन-सम् पि , र हलेबोनको दाखम
र जाहारको ऊनको ापारी दमस् कस िथयो । 19 इजालका दान र यावानले तलँाई फलाम, तजेपात र बोझो िदए । यी तरेा

ापारका माल बने । 20 ददानले तिँसत घोडाका जीनपोशको व् यापार गर् यो । 21 अरब दशे र केदारका सबै म ु खयाहरू तसँगँ
व् यापार गरे । ितनीहरूले थमुा, भडेा र बा ा उपलब्ध गराए । 22 हरेक असल मसला र सबै िकिसमका बहुमलू् य रत् नहरू
बचे् न शबेा र रामाहका व् यापारीहरू तकँहाँ आए । व् यापारका सामानको रूपमा ितनीहरूले तलँाई सनु िदए । 23 शबेा, अश् शरू
र िकल् मदसगँै हारान, कन् नहे र अदनका व् यापारीहरूले तिँसत व् यापार गरे । 24 नीलो रङ्गका कपडा, ब ु ादार कपडाहरू,र
डोरीहरूले बाँधरे रङ्गीचङ्गी र ब ु ादार राडीपाखी र रा री बनुकेा लगुा तरेा बजारमा बचे् नहेरू ियनीहरू नै िथए । 25 तश शका
जहाजहरूले तरेा व् यापारका सामानहरू ढुवानी गथ । समु का िबचमा व् यापारका सामानले त ँ भ रपणूर्, ग ौं भएको िथइस ्।
26 तरेा नािवकहरूले तलँाई िवशाल समु मा लगकेा छन ्। पवू य बतासले तलँाई समु कै िबचमा ध् वसं पारेको छ । 27 तरेा
धन-सम् पि , सामान र व् यापारका माल । तरेा माझीहरू र तरेा नावीहरू, र जहाज बनाउनहेरू । तरेा व् यापारीहरू र तसँगँ
भएका तरेा य ु का यो ाहरू, र जहाजमा हुने अरू सबै जना तरेो सवर्नाशको िदनमा समु को गिहरोमा डुब् नछेन ्। 28 समु का
सहरहरू तरेा नावीहरूका िचत् कारको आवाजले थरथर हुनछेन ्। 29 दािबलो खयाउनहेरू सबै जना आफ् ना जहाजबाट तल
आउनछेन ्। माझी र समु का सबै नावीहरू िकनारमा खडा हुनछेन ्। 30 तब ितनीहरूले आफ् ना सोर तलँाई सनुाउनछेन ्र ठुलो
स् वरले िवलाप गनछन ्। ितनीहरूले आफ् ना टाउकोमा धलुो हाल् नछेन ्। ितनीहरू खरानीमा लडीबडी गनछन ्। 31 ितनीहरूले
तरेो लािग आफ् नो कपाल मणु् डन गनछन,् र आफूमा भाङ् ा बाँध् नछेन,् अिन तलँाई हरेेर ितनीहरू धरुुधरुु रुनछेन ् र ितनीहरू
कराउनछेन ्। 32 तरेो िन म् त ितनीहरूले िवलाप गनछन,् र तलँाई हरेेर ितनीहरूले शोकगीत गाउनछेन ्। टुरोस जस्तै को छ,
जो समु को िबचमा चपु शान् त पा रएको छ । 33 जब समु िकनारमा तरेा व् यापारका माल जान् थ,े ितनले धरैे जना मािनसलाई
सन् तषु् ट पाथ । तरेा धरैे धन-सम् पि र व् यापारका मालले तैंले पथृ् वीका राजाहरूलाई धनी तलु् याइस ्। 34 तर समु ले गिहरो
पानीले जब तलँाई ध्वसं पार् यो, तब तरेा तरेा मालहरू र तरेा सबै चालक दल डुबे । 35 िकनारका सबै बािसन् दा तलँाई दखेरे
तसका िथए, र ितनीहरूका राजाहरू ासले थरथर भए । ितनीहरूका अनहुारहरू कामे । 36 मािनसहरूका ापारीहरूले तलँाई
खसी गछर्न ्। त ँ ास बनकेो छस,् र त ँ सदाको लािग फे र किहलै हुनछैेनस ्।

28
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, टुरोसको शासकलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर

यसो भन् नहुुन् छः तरेो हृदय अहकंारी छ । तैंले भनकेो छस,् “म एक दवेता हु ँ । म समु को िबचमा एक दवेताको आसनमा
बस् नछुे!” त ँ एक जना मािनस मा होस,् र दवेता होइनस,् तापिन तैंले आफ्नो हृदयलाई एक दवेताको हृदय जि कै बनाउछँस ्
। 3 त ँ आफैलाई दािनएलभन् दा पिन ब ु मान ्होस ् र कुनै गपु् त कुराले तलँाई छक् क पादन भनी सम्झन्छस ् । 4 तैंले ब ु र
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िसपले आफैं लाई सम्पन् न तलु्याएको छस ्र आफ् नो भण् डारहरूमा सनु र चाँदी थपुारेको छस ्। 5 ठुलो ब ु र आफ् नो ापारले
तैंले आफ् नो धन-सम् पि बढाएको छस ्। यसलैे आफ् नो धन-सम् पि को कारणले तरेो हृदय अहकंारी छ । 6 यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तैंले आफ्नो हृदय दवेताको हृदयजस्तै बनाएको कारणल,े 7 िवदशेीहरू, अरू जाितका डरलाग् दा
मािनसहरूलाई म तरेो िवरु मा ल् याउनछुे । ितनीहरूले आफ् ना तरवार तरेो ब ु को सौन् दयर्को िवरु मा थतु् नछेन,् र तरेो गौरवलाई
अपिव पानछन ्। 8 ितनीहरूले तलँाई तल खाडलमा परु् याउनछेन,् र समु को िबचमा मनहरूझैं तरेो मतृ् य ु हुनछे । 9 तलँाई
मानहरूका साम ु के त ँ अझै पिन “म दवेता हु”ँ भन् नछेस ्र? त ँ मािनस होस,् र दवेता होइन, र तलँाई छेड्नहेरूका हातमा त ँ
हुनछेस ्। 10 िवदशेीहरूका हातबाट त ँखतना नगनहरूझैं मनछस ्, िकनिक मलैे यो घोषणा गरेको छु— यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो' ।” 11 परम भकुो वचन फे र मकहाँ यसो भनरे आयो, 12 “ए मािनसको छोरो, टुरोसका राजाको िन म् त िवलाप
गर,् र त् यसलाई भन ्: 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः त ँ िस ताको नमनूा, अिन ब ु ले पणू र् र सनु् दरमा िस िथइस ् ।
13 परमशे् वरको बगैंचा अदनमा त ँ िथइस ्। हरेक बहुमलू् य पत् थरले त ँ िसगंा रएको िथइस ्: मािनक, पषु् पराज, पन् ना, पीतमिण,
आिनक् स, िबल् लौर, नीर, िफरोजा र बरेूजले त ँ आभिूषत िथइस ्। तरेा साज-सज् जा र दशर्न सनुले बनकेा िथए । तरेो स ृ ष् ट
भएको िदनमा नै ती तयार पा रएका िथए । 14 मािनसहरूका सरुक्षा गनर् मलै े तलँाई करूबलाई झैं अिभषके गरेर मलैे तलँाई
परमशे् वरको पिव डाँडामा राखें । अ ग् नमय पत् थरहरूका िबचमा त ँ िथइस ्, जहाँ त ँ िहं ड् थस ्। 15 तरेो सषृ् ट ग रएको िदनदे ख
तमँा अन् याय फेला नपरेसम् म, तरेो चालमा त ँ दोषरिहत िथइस ्। 16 तरेा ठुलो व् यापारले त ँ उप वले भ रइस,् र तैंले पाप ग रस ्
। यसलैे अशु भएको व् य क् तलाई झैं मलै े तलँाई परमशे् वरको डाँडाबाट बािहर फालें, र मलैे तलँाई नष् ट गरें, ए अिभभावक
करूब, र मलैे तलँाई अ ग् नमय पत् थरहरूका िबचदे ख धपाएँ । 17 तरेो सनु् दरताले गदार् तरेो हृदय अहकंारी िथयो । तरेो गौरवको
कारणले तैंले आफ् नो ब ु लाई ष् ट पा रस ्। मलैे तलँाई जिमनमा फालकेो छु । मलैे तलँाई राजाहरूका अिग राखकेो छु, यसरी
ितनीहरूले तलँाई दखे् नछेन ्। 18 तरेा धरैे पाप र बईेमान व् यापारको कारणले तैंले आफ् ना पिव ठाउँहरूलाई िबटुलो पारेको छस ्
। यसलैे मलै े तबँाटै एउटा आगो िनकालकेो छु । त् यसले तलँाई भस् म पानछ। तलँाई िनयालरे हनेहरू सबकैा द ृ ष् टमा म तलँाई
जिमनमा खरानी तलु् याउनछुे । 19 मािनसहरूका माझमा तलँाई िचन् नहेरू तलँाई दखेरे भयभीत हुनछेन ्। ितनीहरू डराउनछेन,्
र त ँ फे र किहल् यै रहनछैेनस ्' ।” 20 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, 21 “ए मािनसको छोरो, सीदोनितर
तरेो मखु फकार्, र त् यसको िवरु मा अगमवाणी गर ् । 22 यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् ए सीदोन, म
तरेो िवरु मा छु । तरेो माझमा मरेो मिहमा हुनछे । मलैे तिँभ न् याय गदार्, म नै परम भु हु ँ भनी तरेा मािनसहरूले जान् नछेन ्
। तिँभ म पिव कट हुनछुे । 23 तिँभ एउटा रूढी पठाउन,े र त् यसका गल् लीहरूमा रगत म बगाउनछुे । मा रनहेरू तरेो
िबचमा ढल् नछेन ्। जब चारैितरबाट तरेो िवरु मा तरवारले आउनछेन ्, तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 24 तब
इ ाएलका घरानालाई, त् यसका मािनसहरूलाई घणृा गनर् त् यसका व रप र कसबैाट पिन दःुख िदने िसउडँी र तीखा काँढाहरू
फे र किहल् यै हुनछैेनन ्। यसरी ितनीहरूले म नै परम भु परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ्। 25 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ,
‘जब इ ाएलका घरानालाई ितनीहरू छरपष् ट भएका मािनसहरूका माझबाट म भलेा गछुर्, र तब ितनीहरूलाई अलग गनछु,
यसरी जाितहरूले दखे् न सक् छन ्। त् यसपिछ मरेो दास याकूबलाई मलैे िदने दशेमा ितनीहरूले आफ् ना म न् दरहरू बनाउनछेन ्।
26 त् यसपिछ ितनीहरू त् यसिभ सरुिक्षत रहनछेन,् र म न् दरहरू बनाउनछेन ्, दाखबारी लगाउनछेन ्। अिन ितनीहरूलाई घणृा
गन व रप रका सबलैाई मलेे न् याय गदार्, ितनीहरू त् यहाँ सरुिक्षत रहनछेन ्। तब ितनीहरूले म नै परम भु ितनीहरूका परमशे् वर
हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

29
1 दशौं वषर्को दशौं मिहनामा उक् त मिहनाको बा ौं िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो,

तरेो मखु िम दशेको राजा फारोितर फकार् । त् यसको िवरु मा र सारा िम दशेको िवरु मा अगमवाणी भन ्। 3 घोषणा गर र यसो
भनः् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् ए िम दशेको राजा फारो, म तरेो िवरु मा छु । आफ् नो नदीको िबचमा लिडरहन,े
ठुलो अिजङ्गर त ँयसो भन् छस,् “मरेो नदी मरैे हो । त् यो मलैे आफ् नो िन म् त बनाएको हु ँ ।” 4 िकनभने म तरेो बङ्गारामा बल् छी
लगाउनछुे, र तरैे कत् लाहरूमा तरेा नाइलका माछाहरू टाँिसनछेन ्। तरेा कत् लाहरूमा टाँिसएका ती माछासमते, म तलँाई तरेा
नदीको िबचबाट तानरे िनकाल् नछुे । 5 त ँ र तरेा नदीका सबै माछालाई म उजाड-स् थान फाल् नछुे । त ँ खलुा मदैानमा ढल् नछेस ्
। तलँाई कसलैे जम् मा गन वा उठाउने छैन । पथृ् वीका ाणीहरू र आकाशका चाराहरूका िन म् त आहारा हुन म तलँाई िदनछुे ।
6 तब िम दशेमा बस् नहेरू सबलैे म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्। िकनिक ितनीहरू इ ाएलका घरानाको िन म् त एउटा नकर् टको
ल ी भएका छन ।् 7जब ितनीहरूले तलँाई आफ् नो हातमा लए, तब तैंले ितनीहरूका काँध भाँिचस र् च् याितस ।् अिन ितनीहरूले
तमँा आड लदंा, त ँ भाँिचएको िथइस,् र ितनीहरूका खु ा लरबराउने बनाइस ्। 8 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
हरे,् तरेो िवरु मा म तरवार ल् याउनछुे । तरेा मािनसहरू र पशहुरू दवुलैाई म ख म गनछु । 9 यसलैे िम दशे उजाड र बग् नावशषे
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हुनछे । तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्, िकनभने समु को पशलुे भनकेो िथयो, “नील नदी मरैे हो, िकनिक मलैे
नै त् यो बनाएको हु ँ ।” 10 यसकारण हरे,् म तरेो िवरु मा र तरेो नदीको िवरु मा छु, र िम दशेलाई म उजाड र िनजर्न बनाउनछुे,
अिन िमग् दोलदे ख आश् वानसम् म र कूश दशेको िसमानासम् म नै त ँ उजाड-स् थान हुनछेस ् । 11 कुनै मािनसको खु ाले त् यहाँ
टेक् नछैेन,अिन र कुनै पशकुो खु ाले त् यहाँ टेक् नछैेन । चालीस वषर्सम् म त् यहाँ कोही बस् नछैेन । 12 िकनिक म िम दशेलाई
बस् ती नभएका दशेहरूका िबचमा उजाड पानछु, र त् यसका सहरहरू भग् नावशषे भएका सहरहरूका िबचमा चालीस वषर्सम् मै
उजाड रहनछेन ्। अिन म िम ीहरूलाई जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पानछु र दशेहरूमा म ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछु ।
13 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः चालीस वषर्को अन् तमा िम ीहरूलाई ितनीहरू छरपष् ट भएका मािनसहरूका
िबचबाट म भलेा गनछु । 14 म िम दशेको सिुदन फकार्उनछुे र ितनीहरूलाई फारोको राज् यमा, ितनीहरूका सरुुको दशेमा
फकार्एर ल् याउनछुे । तब ितनीहरू त् यहाँ एक तचु् छ राज् य भएर बस् नछेन ्। 15 त् यो सारा राज् यहरूमा सबभैन् दा तचु् छ हुनछे,
अिन त् यो फे र जाितहरूका माझमा किहल् यै उच् च पा रनछैेन । म त् यसलाई घटाउनछुे, जसले गदार् ितनीहरूले फे र किहल् यै
जाितहरूमािथ राज् य गनछैनन ्। 16 इ ाएलका घरानाका िन म् त िम दशे फे र किहल् यै दढृताको कारण हुनछैेन । बरु, इ ाएलले
िम दशेिसत सहायता माग् न जाँदा त् यहाँ ितनीहरूले गरेको अपराधका सम् झना ितनीहरूलाई हुनछे । तब ितनीहरूले म नै परम भु
परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।” 17 तब स ाइसौं वषर्को पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ
आयो, 18 ए मािनसको छोरो, बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरले टुरोसको िवरु मा कडा प र म गनर्लाई आफ् नो फौजले तयार
राख् यो । हरेकको टाउको ताल ु खइुले नभएसम्म द लयो र हरेक कुमलाई ख ो पा रयो । तापिन टुरोसको िवरु मा त् यसले
गरेको प र मको स ा त् यसले र त् यसको सनेाले केही इनाम पाउन सकेनन ्। 19 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ,
'हरे,् म िम दशेलाई बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरको हातमा िदनछुे, र त् यसले उसका धन-सम् पि , र भे ाएका जित सबै
थोक लानछे । त् यो त् यसको फौजको ज् याला हुनछे । 20 त् यसले मरेो िन म्त गरेको प र मको ज् यालाको रूपमा िम दशे मलैे
त् यसलाई िदएको छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 21 त् यस िदन म इ ाएलका घरानाको िन म् त एउटा सीङ उमानछु,
र ितनीहरूका िबचमा म तलँाई बोल्ने बनाउनछुे, तािक ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

30
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, यो अगमवाणी गर र यसो भनः् 'परम भु परमशे् वर

यसो भन् नहुुन् छः िवलाप गर,् “आउने िदनको िन म्त हाय।” 3 त्यो िदन निजकै छ । परम भकुो िन म्त त्यो िदन निजकै छ ।
जाितहरूका िन म् त त्यो बादल लागकेो, अन् त् यको िदन हुनछे । 4 तब िम दशेमािथ एउटा तरवार आउनछे, र जब मा रएका
मािनसहरू िम दशेमा ढल् नछेन ्तब कूश दशेमा पिन सङ्कष् ट आइपनछ — जित बलेा ितनीहरूले त् यसका धन-सम् पि हरू
लानछेन,् र जब त् यसका जगहरू भत् काइनछेन ्। 5 कूश र पतू, लदू र सारा अरब दशे,र लिबया, करार ग रएका मािनसहरूसगँै
तरवारले ढा लनछेन ्। 6 परम भु यसो भन् नहुुन् छः िम दशेलाई सहयोग गनहरूचािहं पतन हुनछेन,् र त् यसको बलको घमण् ड
तल जानछे । िमग् दोलदे ख आश् वानसम् मै ितनीहरूका फौज तरवारले ढा लनछेन—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
7 उजाड भएका दशेहरूमा ितनीहरू भयभीत हुनछेन,् र त् यसका सहरहरू भग् नावशषे भएका सहरहरूका िबचमा हुनछेन ्।
8जब म िम दशेमा आगो लगाउनछुे, र जब त् यसका सबै सहयोगी नाश हुनछेन,् तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्
। 9 त् यो िदन सरुिक्षत कूशलाई िसत बनाउन म दतूहरू अिघ पठाउनछुे र िम दशेको अन् त् यको िदनमा ितनीहरूलाई वदेना
हुनछे । िकनभने हरे,् त् यो आउँदछे । 10 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः “'म बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरको हात ारा
िम दशेका भीडहरूलाई अन् त् य ग रिदनछुे । 11 त् यो र त् यससगँ भएको त् यसको सनेा जाितहरूका ासलाई यो दशेको नाश
गनर्लाई ल् याइनछेन ्। ितनीहरूले िम दशेको िवरु मा आफ् ना तरवार थतु् नछेन,् र मा रएकाहरूका सङ् ख् याले यो दशेलाई भनछन ्
। 12 नदीहरूका पानीलाई म सकुाइिदनछुे, र दशेलाई म दषु् ट मािनसहरूका हातमा बिेचिदनछुे । त् यो दशे र त् यसमा भएका सारा
थोकहरूलाई िवदशेीहरूका हात ारा म उजाड पानछु— म परम भलुे यो भनकेो हु ँ । 13 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
म मिूतर्हरूलाई नाश गनछु, र मे म्फसका व् यथर्का मिूतर्हरूको अन् त् य गनछु । िम दशेमा फे र किहल् यै शासक हुनछैेन, र
यसरी म िम दशेमा डर हा लिदनछुे । 14 तब म फारोलाई िनजर्न पा रिदनछुे र सोअनमा आगो लगाउनछुे, र थबेसमा म
न्यायको फैसला गनछु । 15 िकनिक िम दशेको िकल् ला, पलेिुसयममािथ मरेो ोध खन् याउनछुे, र थबेसको सहरका धरैे
भीडलाई नष् ट गनछु । 16 तब म िम दशेमा आगो लगाउनछुे, र पलेिुसयम ठुलो पीडामा पनछ, थबेसलाई भत्काइनछे, र
मे म्फसले हरेक िदन श हुरूको सामना गनछ । 17 हलेीओपो लस र बबुास् तीसका जवान मािनसहरू तरवार ारा मा रनछेन,् र
ितनीहरूका सहरहरू कैदमा जानछेन ्। 18 तहपनसेमा जब म िम दशेको जवुा भाँिचिदनछुे, तब त् यो िदनले आफ् नो उज् यालो
िदनछैेन, र त् यसको बलको घमण् ड सिकनछे । त्यसलाई एउटा बादलले ढाक् नछे, र त् यसका छोरीहरू कैदमा जानछेन ्। 19 म
िम दशेलाई दण् डको फैसला गनछु, यसरी ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।” 20 एघारौं वषर्को पिहलो मिहनाको
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सातौं िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 21 “ए मािनसको छोरा, मलैे िम दशेको राजा फारोको हात भाँचकेो
छु । हरे,् त् यसमा बाँधकेो वा प ीले िनको पानर् खोिजएको छैन, जसले गदार् तरवार समाउन त् यो ब लयो होस ्। 22 यसकारण
परम भु परमशे् वर योस भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म िम दशेको राजा फारोको िवरु मा छु । िकनिक म त्यसको ब लयो र भाँिचएको दबुै
हात भाँच्नछुे, र त्यसको तरवार हातबाट झन म बनाउनछुे । 23 तब िम ीलाई जाितहरूका िबचमा म छरपष् ट पा रिदनछुे, र
ितनीहरूलाई दशेहरूमा िततरिबतर पा रिदनछुे । 24 म बिेबलोनको राजाका हात श शाली बनाउनछुे, र मरेो तरवार त् यसको
हातमा िदनछुे तािक म फारोको हात भाँच् न सकँू । त् योचािहं बिेबलोनको राजाको अिग मरणान् त चोट लागकेो मािनसझैं पीडाले
ससु् केरा हाल् नछे । 25 िकनिक म बिेबलोनको राजाको हात श शाली बनाउनछुे, जबकी फारोका हात िनबर्ल हुनछे । जब म
बिेबलोनका राजाको हातमा मरेो तरवार िदनछुे, िकनिक त् यसले िम दशेको िवरु मा त् यो ारा आ मण गनछ । तब ितनीहरूले
म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्। 26 यसरी िम ीलाई जाितहरूका िबचमा म छरपष् ट पा रिदनछुे, र ितनीहरूलाई दशेहरूमा
िततरिबतर पा रिदनछुे । तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

31
1 एघारौं वषर्को ते ो मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरा, िम दशेको

राजा फारो, र त्यसको व रप र भएका धरैे भीडलाई यसो भन,् ‘तरेो महान ्तामा, त ँ कोजस्तो छस?् 3 हरे!् लबेनानमा अश्शरू,
सनु्दर हाँगाहरू भएको लबेनानको एउटा दवेदारु िथयो, जसले वनलाई छाया िदयो, र त्यो उचाइमा सबभैन्दा अग्लो िथयो,
र त्यसका हाँगाहरू टुप्पोसम्म पगुकेा िथए । 4 धरैे पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो । गिहरो पानीले त्यो िवशाल भयो ।
त्यसको व रप रबाट नदीहरू बग,े र त्यसका धारहरू मदैानका सारा रूखहरूकहाँ फै लए । 5 मदैानका अरू सबै रूखभन्दा
त्यसको उचाइ धरैे िथयो, र त्यसका हाँगाहरू धरैे भए । पानी शस्त भएको कारणले त्यसका हाँगाहरू लामा-लामा भए ।
6 आकाशका हरेक चराले त्यसका हाँगाहरूमा ग ुडँ बनाए, र त्यसका िशतल छहारीमा जिमनका सारा ानीले बच् चा जन्माए
। धरैे जाितहरूका सबलैे त्यसको छायामिुन बास गरे । 7 त्यसको महान ्तामा त्यो सनु्दर िथयो र त्यसका हाँगाहरू लामा-लामा
िथए, िकनिक त्यसका जराहरू शस्त पानीमा िथए । 8 परमशे् वरका बगैंचाका दवेदारुहरू पिन त्योबराबर िथएनन ् । कुनै
पिन सल्लाको रूखका हाँगाहरू त्यसकोझैं िथएनन,् र िचनारको रूख त्यसका हाँगाहरूिसत दाँज्न सिकंदनैथ्यो । परमशे् वरको
बगैंचामा त्यसको सनु्दरतासगँ मले गनर् सिकने कुनै अक रूख िथएन । 9 मलैे त्यसका धरैे हाँगािसत त्यसलाई सनु्दर बनाएँ
र परमशे् वरको बगैंचामा भएका अदनका सबै रूखले त्यसको डाह गथ । 10 यसकैारण परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ:
त्यो उचाइमा अग्लो भएको कारण, र त्यसको टुप्पो त्यसका हाँगाहरूका िबचमा भएको हुनाल,े आफ्नो उचाइको कारण त्यो
घमण्डले फुल्यो । 11 त्यसको दषु् टताअनसुार त्यसलाई वहार ग रयोस ् भनरे मलैे त्यसलाई जाितहरूका िबचमा एउटा
श शाली व् य क् तको हातमा िदएको छु । मलैे त्यसलाई बािहर फालकेो छु । 12 सारा जाितहरूका िबचमा आतङ्क ल्याउने
िवदशेीहरूले त्यसलाई काटेर ढाले र मनर्लाई छोिडिदए । पहाडहरू र सबै बेंसीितर त्यसका हाँगाहरू खस,े र त्यसका ठुला-ठुला
हाँगाहरू जिमनका खोल्साहरूमा भाँिचएर झरे । तब पथृ्वीका सारा जाितहरू त्यसको छायामिुनबाट बािहर िनस्के र ितनीहरू
त्यसबाट टाढा गए । 13 आकाशका सबै चरा त्यो ढलकेो रूखको मढुोमािथ बस,े र जिमनका सबै पश ु त्यसका हाँगाहरू
भएको ठाउँमा आए । 14 शस्त पानीको छेउको त्यो अग् लो रूखभन् दा धरैे उचाइमा अरू कुनै रूखहरू नहून,् र त्यो उचाइसम्म
पगु् नगेरी अरू कुनै रूख नबढनू ् भनरे यस्तो भयो । मतृ् यमुा जान, जिमनमा तल जान, मािनसका छोरा-छोरीध्ये खाडलमिुन
जानहेरूिसत जानलाई ती सबलैाई िनय ु ग रएका छन ्। 15 परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: त्यो दवेदारु िचहानमा गएको
िदन, मलैे पथृ्वीमा शोक ल्याएँ । मलैे त्यसमािथ गिहरो पानीले ढाकें , र मलैे सम ु को पानी थनुें । मलैे िवशाल पानीलाई रोकें ,
र त्यसको कारण लबेनानमािथ मलैे शोक ल्याएँ । यसलैे त्यसको कारणले मदैानका सबै रूखले िवलाप गरे । 16 मलैे त्यसलाई
खाडलमा जानहेरूसगँै िचहानमा फ्याँकेपिछ, त्यसको पतनको आवाज ारा मलैे जाितहरूमा डर ल्याएँ । यसलैे मलै े पथृ्वीका
तल्लो भागहरूमा अदनका सबै रूखलाई सान्त्वना िदएँ । यी लबेनानका चिुनएका र उत्कृष् ट रूखहरू िथए। ती शस्त पानी
िपएका रूखहरू िथए । 17 िकनिक ितनीहरू त् योसगँै तरवार ारा मा रएकाहरूकहाँ तल िचहानमा गए । यी त्यसका ब लया
पाखरुा, अथार्त ्त्यसका छायामिुन बसकेा जाितहरू िथए । 18 अदनको कुन चािहं रूख मिहमा र महान ्तामा तरेो बराबर िथयो
र? िकनिक अदनका रूखहरूसगँै त ँ खतना नभएकाहरूका िबचमा पथृ्वीका तल्ला भागहरूमा खसा लनछेस ् । तरवार ारा
मा रएकाहरूसगँै त ँ रहनछेस ्।’ यो फारो र त्यसका सबै भीड हो, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा गन ुर्हुन्छ ।”

32
1 बा ौं वषर्को बा ौं मिहनाको पिहलो िदनमा, परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “मािनसको छोरा, िम दशेको

राजा फारोको सम् बन् धमा िवलाप गर ्। त्यसलाई यसो भन,् ‘त ँ जाितहरूका िबचमा जवान िसहंझैं छस,् तर समु मा त ँ िवशाल
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पशझुैं छस ्। तैंले पानीलाई मन्थन गछर्स,् आफ्नो खु ाले पानीलाई हल्लाउछँस,् र ितनीहरूका पानीलाई िहलो बनाउछँस ्।
3 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः धरैे मािनसहरूका भीडमा म तमँािथ एउटा जाल िफंजाउनछुे, र ितनीहरूले तलँाई मरेो
जालमा उठाउनछेन ।् 4 तलँाई म दशेमा त्याग् नछुे । म तलँाई मदैानमा फल् नछुे र आकाशका सबै चरालाई तमँािथ बस् न लगाउनछुे
। पथृ्वीका सारा जीिवत पशहुरूको भोक त ँ ारा नै मे टनछे । 5 िकनिक पवर्तहरूमा म तरेो मास ु छनछु, र तरेो िकरा-परेको
लासहरूले बसेीहरूलाई भनछु । 6 तब पवर्तहरूमािथ म तरेो रगत खन्याउनछुे, र खोंचहरू तरेो रगतले भ रनछे । 7 त् यसपिछ
जब तलँाई म नष् ट गनछु, तब म आकाश ढाक् नछुे र त् यसका ताराहरूलाई अधँ्यारो पानछु । म सयूर्लाई बादलले ढाक् नछुे, र
चन् माले आफ्नो काश िदनछैेन । 8 आकाशमा भएका सबै चम्कने ज्योितलाई म तमँािथ अधँ्यारो पानछु, र तरेो दशेमािथ
म अन्धकार ल्याउनछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 यसरी जाितहरूका िबचमा, तैंले नजानकेा दशेहरूका िबचमा
जब म तरेो सवर्नाश ल् याउनछुे, तब तलँाई थाहा नभएका दशेहरूका धरैे जना मािनसका हृदयलाई म भयभीत पानछु । 10 तरेो
िवषयमा म धरैे जना मािनसलाई अच म्मत पानछु । मलैे ितनीहरूका अिग आफ्नो तरवार चलाउदँा, तरेो िवषयमा ितनीहरूका
राजाहरू डरले काँप् नछेन ् । तरेो सवर्नाशको िदनमा, तरेो कारणले त् यके व् य क् त हर घडी काँप् नछे । 11 िकनिक परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनको राजाको तरवार तरेो िवरु मा आउनछे । 12 तरेा धरैे जनालाई म यो ाहरूका तरवारहरूले
ढाल् नछुे । हरेक यो ा जाितहरूका िबचमा आतकं बन् नछे । यी यो ाहरूले िम दशेको घमण्डलाई तोड्नछे र त्यसका सबै
िभडलाई सवर्नाश गनछ । 13 िकनिक शस्त पानीको छेउमा भएका सारा पशलुाई म सवर्नाश गनछु । मािनसको खु ाले
अबदे ख किहल्यै पानीलाई हल्लाउनछैेन, न त पशहुरूका खरुले त्यो हल्लाउनछे । 14 तब म ितनीहरूका पानीलाई शान्त
पानछु र ितनीहरूका नदीलाई तलेझैं बगाउनछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 जब म िम दशेलाई त्यािगएको
ठाउँ बनाउनछुे, जब त्यो दशे आफ्नो शास्तता उजाड बनाइनछे, जब म त्यसका सारा बािसन्दालाई आ मण गनछु, तब म
परम भु हु ँ भनरे ितनीहरूले जान् नछेन ्। 16 त्यहाँ िवलाप हुनछे । जाितका छोरीहरूले त्यसमािथ िवलाप गनछन ्। िम दशे र
त्यसका सारा भीडमािथ ितनीहरूले िवलाप गनछन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ” 17 अिन बा ौं वषर्मा, मिहनाको
पन् ौं िदनमा, परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 18 “ए मािनसको छोरा, िम दशे भीडका िन म्त रो, र त्यसलाई
र वभैवशाली जाितहरूका छोरीहरूलाई तल खाडलमा गएकाहरूसगँै पथृ्वीको तल्लो भागमा लजैा । 19 ‘के त ँ अरू कुनै
व् य क् तभन्दा धरैे सनु्दर छस ्र? तल जा र खतना नभएकाहरूसगँ भइँुमा पल्टेर बस ्।’ 20 तरवार ारा मा रएकाहरूका िबचमा
ितनीहरू मनछन ् । तरवार थिुतएको छ! त्यो तरवारलाई िदइएको छ । ितनीहरूले त्यसलाई र त्यसका िभडलाई कब् जा
गनछन ् । 21 िचहानमा भएको सबभैन्दा श शाली यो ाले िम दशे र त्यसका िम राष् हरूका बारेमा यो घोषणा गनछन,्
‘ितनीहरू यहाँ तल आएका छन!् ितनीहरू तरवारले मा रएका खतना नभएकाहरूसगँ रहनछेन ्।’ 22अश्शरू दशे आफ्ना सारा
मािनससगँै त्यहाँ छ । त्यसको िचहानले त्यसलाई घदेर्छ । ितनीहरू सबै जना तरवारले मा रएका िथए । 23 त्यो खाडलका
िभ ामा िचहान भएकाहरू त्यसका सबै मािनससगँै त्यहाँ छन ्। जीिवतहरूका दशेमा आतकं ल्याउने ती तरवारले मा रएकाहरू
सबै जनालाई त्यसको िचहानले घदेर्छ । 24 एलाम आफ्नो सबै भीडसगँै त्यहाँ छ । त्यसको िचहानले त् यसलाई घदेर्छ ।
ती सबै जना मा रएका िथए । तरवारले मा रएकाहरू, पथृ्वीका तल्ला भागहरूमा खतना नभई गएकाहरू, जीिवतहरूको
दशेमा आतकं ल्याएकाहरू, र आफैलाई लाजमा पारेकाहरू खाडलमा जानहेरूसगँै तल जान्छन ्। 25 मा रएकाहरूका िबचमा
ितनीहरूले एलाम र त्यसका सबै भीडका िन म्त एउटा िव ाम-स्थल तयार गरे । त्यसको िचहानले त्यसलाई घछेर् । ितनीहरू
सबै खतना नभएका, तरवार ारा घोिचएका हुन,् िकनभने ितनीहरूले जीिवतहरूका दशेमा आतकं ल्याएका िथए । यसलैे
मा रएकाहरूका िबचमा तल खाडलमा जानहेरूसगँै ितनीहरूले आफ्नो लाज आफै बोक्छन ्। एलाम मा रएकाहरूका िबचमा
छ । 26 मशेके, तबूल, र ितनीहरूका सारा भीड त्यहाँ छन!् ितनीहरूका िचहानले ितनीहरूलाई घछेर् । ितनीहरू सबै जना
खतना नभएका र तरवारले मा रएकाहरू हुन,् िकनभने ितनीहरूले जीिवतहरूको दशेमा आतकं ल्याएका िथए । 27 य ु का
आफ्ना सारा हितयारहरू, र आफ्ना िशरमिुन राखकेा तरवारहरू, र आफ्ना हड् डीहरूमािथ आफ्ना पापहरूसगँै तल िचहानमा
गएका खतना नभएका मतृ यो ाहरूसगँ ितनीहरू रहदँनैन ्। िकनिक ितनीहरू जीिवतहरूको दशेमा यो ाहरूका आतकं िथए ।
28 यसकैारण त,ँ िम दशे, खतना नभएकाहरूका िबचमा टुि नछेस!् तरवारले छेिडएकाहरूका छेउमा त ँ रहनछेस ्। 29 एदोम
आफ्ना राजाहरू र आफ्ना सबै अगवुासगँै त्यहाँ छ । तरवारले मा रएकाहरूसगँै ितनीहरूलाई ितनीहरूकै श मा रा खएको
छ । खतना नभएकाहरू, तल खाडलमा गएकाहरूसगँै ितनीहरू रहन्छन ्। 30 उ रका शासकहरू सबै जना र छेिडएकाहरूसगँै
तल गएका सबै िसदोनीहरू त्यहाँ छन ्। ितनीहरू श शाली िथए र अरूलाई भयभीत पारे, तर अब खतना नभएकै अवस्थामा
तरवार ारा छेिडएकाहरूसगँै ितनीहरू त्यहाँ लाजमा परेका छन ् । तल खाडलमा जानहेरूसगँै ितनीहरू आफ्नो लाज आफैं
बोक्छन ्। 31 फारोले हनेछ, अिन त्यो र त्यसका सबै भीडले तरवारले छेिडएका सनेाहरूका खाितर सान्त्वना पाउनछेन,् यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 32 जीिवतहरूका दशेमा मलैे त्यसलाई आतकं फैलाउनलाई राखें, तर त्यो र त्यसका भीड
खतना नभएकाहरू, र तरवारले छेिडएकाहरूका िबचमा ढल् नछेन,् य परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”
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1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरा, तरेा मािनसहरूलाई यो घोषणा गर ्। ितनीहरूलाई

यसो भन,् ‘जब म आफ्नो तरवारलाई कुनै दशेको िवरु मा उठाउँछु, तब त्यस दशेका मािनसहरूले आफूमध्ये एक जनालाई
लन् छन ्र उसलाई आफ् ना रक्षक बनाउछँन ्। 3 त्यसले दशेमा तरवार आउँदा त् यसलाई हछेर्, र मािनसहरूलाई सजग गराउन

आफ्नो तरुही फुक्छ! 4 मािनसहरूले तरुहीको आवाज सनुे तर पिन ध्यान िददंनैन,् र तरवार आउँछ र ितनीहरूलाई माछर् भन,े
ती त् यकेको रगत आफ् नै िशरमा पनछ । 5 कसलैे तरुहीको आवाज सनु् छ र ध्यान िददंनै भन,े त्यसको रगतको िजम्मवेार त्यो
आफै हुनछे । तर त्यसले ध्यान िदन्छ भने त्यसले आफ्नो ज्यान बचाउनछे । 6 तर त्यो रक्षकले तरवार आउँदै गरेको दखे् छ, तर
त् यसले तरुही फुक् दनै, जसको कारणले मािनसहरूलाई सजग पा रंदनै, र तरवार आउँछ र कसकैो जीवन लन् छ भन,े त्यो मािनस
आफ्नै पापमा मछर्, तर त्यसको रगतको सटो म त् यो रक्षकबाट लनछुे ।’ 7 अब, ए मािनसको छोरा, मलैे तलँाई नै इ ाएलको
घरानाको िन म् त रक्षक बनाएको छु । तैंले मरेो मखुबाट वचन सनु् नछेस ्र ितनीहरूलाई मरेो तफर् बाट चतेावनी िदनछेस ्। 8 मलैे
दषु् ट मािनसलाई भनें ‘ए दषु् ट मािनस, त ँ िनश् चय नै मनछस ्।’ तर त्यो दषु् ट मािनसलाई सजग गराउनलाई त्यसको चालको
बारेमा तैंले त्यसलाई भिननस ्भन,े त्यो दषु् ट मािनस आफ्नो पापमा मनछ, तर त्यसको रगतको साटो म तबँाट लनछुे । 9 तर
तैंले त्यो दषु् ट मािनस उसको दषु् ट चालको बारेमा बिनस ्तािक त् यसबाट त् यो फिकर् न सकोस,् र त्यो आफ्नो चालबाट फकन
भन,े त्यो आफ्नो पापमा मनछ, तर त ँ आफूले आफ्नो ाण बचाउनछेस ्। 10 यसलै,े ए मािनसको छोरो, इ ाएलको घरानालाई
भन,् ‘ितमीहरू यसो भन्छौ, “हा ा अपराधहरू र पापहरू हामीमािथ आएका छन,् र हामी तीनमा सिडरहकेा छौं! हामी कसरी
बाँच् न सक्छौं?” ’ 11 ितनीहरूलाई भन,् ‘यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, म िजउँदो भएको हुनाल,े म दषु् टहरूको मतृ्यमुा
सन् न हुन् न,ँ िकनिक दषु् टले आफ्नो चालबाट पश् चा ाप गरी फकर् न्छ भने त्यो बाँच्ने छ! पश् चा ाप गर ।् तरेा दषु् ट चालबाट

पश् चा ाप गर ्। ए इ ाएलको घराना त ँ िकन मन?’ 12 यसलै,े ए मािनसको छोरा, तरेा मािनसहरूलाई भन,् ‘धम मािनसले
पाप गछर् भने त्यसको धािमर्कताले त्यसलाई बचाउनछैेन! दषु् ट मािनसले आफ्नो पापबाट पश् चा ाप गछर् भने त्यसको दषु् टताले
त्यो नष् ट हुनछैेन! िकन धम मािनसले पाप गछर् भने त्यो आफ्नो धािमर्कताको कारणले बच्नछैेन । 13मलैे धम लाई यसो भनें,
“त् यो िनश् चय नै बाँच्नछेस!्” र त्यसले आफ्नो धािमर्कतामा िवश् वास गरेर अन्याय गछर् भन,े त्यसको कुनै पिन धािमर्कतालाई
म सम्झना गनछैन ँ । त्यसले गरेको दषु् टताको कारणले त्यो मनछ । 14 यसलैे मलै े दषु् टलाई यसो भनें, “त ँ िनश् चय नै मनछस”्,
तर त् तसपिछ त्यसले आफ्नो पापको पश् चा ाप गछर् र न्यायपणूर् र ठक काम गछर् भन,े 15 र त्यसले ऋणको िन म्त आफूले
दषु् टतापवूर्क राखकेो िधतो िफतार् गछर्, वा त्यसले चोरेको कुरालाई िफतार् गछर्, र जीवन िदने िविधहरू पालना गछर् र फे र पाप
गदन भन,े तब त्यो िनश् चय नै िजउनछे । त्यो मनछैन । 16 त्यसले गरेका कुनै पिन पापको सम्झना हुनछैेन । त्यसले न्यायपणूर्
र धािमर्क रूपमा काम गरेको छ र यसलैे त्यो िनश् चय नै िजउनछे । 17 तर तरेा मािनसहरू भन्छन,् “परम भकुो चाल न्यायपणूर्
छैन!” तर ितमीहरूका चाल पो न्यायपणूर् छैनन!् 18 जब कुनै धम मािनस आफ्नो धािमर्कताबाट तकर पाप गछर्, तब त्यो
त्यही पापमा मनछ! 19 जब कुनै दषु् ट मािनस आफ्नो दषु् टताबाट फकर न्यायपणूर् र धम काम गछर् भन,े यी कुराहरूका
कारणले त्यो िजउनछे! 20 तर ितमीहरू भन्छौ, “परम भकुो चाल न्यायपणूर् छैन!” ए इ ाएलको घराना, म ितमीहरूको
चालअनसुार नै हरेकको न्याय गनछु!’ ” 21 हा ो िनवार्सनको बा ौं वषर्को दशौं मिहनाको पाँचौं िदनमा, यरूशलमेबाट
एक जना भगवुा मकहाँ आयो र भन्यो, “त्यो सहरलाई कब्जा ग रएको छ!” 22 त्यो भगवुा आउनभन्दा अिगल् लो साँझमा
परम भकुो हात ममािथ िथयो, र िबहानीको िझसिमसमेा त्यो मकहाँ आउँदासम्म मरेो मखु खो लएको िथयो । यसलैे मरेो मखु
खो लयो । म फे र चपु भइन!ँ 23 त्यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 24 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलको
भिूममा भग् नावशषेमा बसोबास गनहरू यसो भन्दछैन,् ‘अ ाहम मा एक जना मािनस िथए, र उनले यो दशे अिधकार गरे, तर
हामीहरू धरैे जना छौं! यो दशे हामीलाई सम्पि को रूपमा िदइएको छ ।’ 25 यसकारण ितनीहरूलाई भन,् ‘परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ: ितमीहरू रगत खान्छौ, र ितमीहरू आफ्ना मिुतर्हरूितर आफ्ना आखँा उठाउँछौ, अिन ितमीहरू मािनसहरूका
रगत बगाउछँौ । के ितमीहरूले यस दशेमािथ अिधकार गन? 26 ितमीहरू आफ्ना तरवारहरूमा भर परेका छौ र िघनलाग्दा कुरा
गरेका छौ । हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीकी पत् नीलाई अशु पाछर् । के साँच् चै ितमीहरूले यस दशेमािथ अिधकार गन?’
27 तैंले ितनीहरूलाई यस्तो भन् न,ू ‘परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: जस् तो म जीिवत छु, भग् नावशषेमा िजउनहेरू तरवार ारा
मा रनछेन,् र मदैानमा भएकाहरूलाई म जीिवत पशहुरूकहाँ आहराको रूपमा िदनछुे, र िकल्लाहरू र गफुाहरूमा भएकाहरू
महामारीले मनछन ् । 28 तब दशेलाई म उजाड र ास तलु्याउनछुे, र त्यसको श को घमण्डको अन्त्य हुनछे, िकनिक
इ ाएलका पवर्तहरू त्यािगनछेन,् र त्यहाँबाट भएर कोही पिन जानछैेन ।’ 29 यसलैे ितनीहरूले गरेका सबै घिृणत कामका
कारणले मलैे दशेलाई उजाड र बकेामको तलु्याएपिछ ितनीहरूले म परम भु हु ँ भन् ने जान् नछेन ्। 30 यसलै,े ए मािनसको छोरा,
म न् दरहरूका पखार्लहरू र ढोकाहरूका छेउमा तरेा मािनसहरू तरेो बारेमा कुरा ग ररहकेा छन,् र हरेकले अक मािनस, र
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हरेक मािनसले आफ्नो भाइलाई यस्तो भन्छ, ‘जाऔं र परम भकुो मखुबाट िनस्कने अगमव ाको वचन सनुौं!’ 31 यसलैे
मािनसहरूले सधैं गरेझैं धरैे जना तकँहाँ आउनछेन,् र तरेो अिग बस् नछेन ्र तरेा वचनहरू सनु् नछेन,् तर ितनीहरूले ती पालना
गनछैनन ् । ितनीहरूका मखुमा ठक शब्दहरू छन,् तर ितनीहरूका हृदयहरू अन्यायपणूर् फाइदाको पिछ छन ् । 32 िकनिक
ितनीहरूका िन म्त त ँ मनपन गीत, र बाजामा बजाइएको एउटा सनु्दर धनुझैं छस,् यसलैे ितनीहरूका तरेा वचन सनु् नछेन,् तर
ितनीहरू कसलैे पिन ती पालना गनछैनन ्। 33 यसकैारण यी सबै कुरा हुदँा – हरे, त्यो हुन आउनछे – तब ितनीहरूका िबचमा
एउटा अगमव ा रहछेन ्भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।”

34
1 तब परम भकुो वचन यसो भनेर मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरा, इ ाएलका गोठालाहरूका िवरु मा अगमवाणी गर ्

। अगमवाणी गर ्र ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर गोठालाहरूलाई यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका गोठालाहरूलाई
िधक् कार जसले आफ्नै गोठालो गछर्न ् । के गोठालाहरूले त बगालको सरुक्षा गन ुर्पदन र? 3 ितमीहरू बोसे भागहरू खान्छौ
र ितमीहरू ऊनको वस् लगाउछँौ । ितमीहरू बगालको मोटा-मोटा पशलुाई माछ । ितमीहरूले गोठालाको काम गद गदनौ
। 4 रोगीहरूलाई ितमीहरूले ब लयो पारेका छैनौ, न त िबरामीहरूलाई ितमीहरूले िनको पारेका छौ । भाँिचएकाहरूलाई
ितमीहरूले प ी बाँधकेा छैनौ, र िनवार्िसतहरूलाई पनुस्थार्िपत गरेका छैनौ वा हराएकालाई खोजकेा छैनौ । त् यसको साटोमा,
ितमीहरू ितनीहरूमािथ बल र िहसंामा शासन गछ । 5 तब ितनीहरू गोठालािबना छरपष् ट भएका िथए, र ितनीहरू मदैानका
जीिवत पशहुरूका िन म्त आहारा बने । 6 मरेो बगाल सारा पवर्तहरू र सबै अग्ला पहाडहरूमा भ ट्कन्छन,् र ितनीहरू पथृ्वी
सारा सतहभ र नै छ रएका छन ् । तापिन कसलैे ितनीहरूको खोजी गदन । 7 यसकारण, ए गोठालाहरू हो, परम भकुो
वचन सनुः 8 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जस् तो म जीिवत छु, िकनभने मरेो बागल ल ु टएका र मदैानका सबै पशकुा
आहारा बनकेा छन,् िकनभने त्यहाँ कोही गोठाला िथएनन ् र मरेा गोठालामध् ये कसलैे पिन मरेो बगालको खोजी गरेनन,् तर
ती गोठालाहरूले आफ्नै सरुक्षा गरे र मरेो बगालको सरुक्षा गरेनन ् । 9 यसकारण, ए गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनुः
10 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, म गोठालाहरूका िवरु मा छु, र म ितनीहरूका हातबाट आफ्नो बगाललाई लनछुे ।
त्यसपिछ ितनीहरूलाई बगालको सरुक्षा गन कामबाट म हटाउनछुे । ती गोठालाहरूले अब उसो आफ्नै घोठालो पिन गनछैनन ्
िकनभने मलै े मरेो बगाललाई म ितनीहरूका मखुबाट खोस् नछुे, तािक मरेो बगाल ितनीहरूका िन म्त फे र किहल्यै आहारा
हुनछैेनन ् । 11 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, मरेो बगालको खोजी म आफैं गनछु र ितनीहरूको रेखदखे
गनछु, 12जसरी गोठाला आफ्नो छरपष् ट भएको बगालको िबचमा भएको िदनमा उसले आफ् नो बगलाको खोजी गछर् । त् यसरी
नै म आफ् नो बगालको खोजी गनछु, अिन बादल र अन्धकारको िदनमा ितनीहरू छरपष् ट भएका सबै ठाउँबाट म ितनीहरूलाई
बचाउनछुे । 13 तब ितनीहरूलाई मािनसहरूका िबचबाट म बािहर ल्याउनछुे । ितनीहरूलाई दशेहरूबाट भलेा गराउनछुे र
ितनीहरूलाई आफ् नै दशेमा ल् याउनछुे । ितनीहरूलाई इ ाएलको पवर्तहरूमा भएका खकर् हरूमा, खोलाहरूका छेउमा, र दशेका
हरेक वस्तीहरूमा म राख् नछुे । 14 ितनीहरूलाई असल खकर् मा म राख् नछुे । इ ाएलका अग्ला पवर्तहरू ितनीहरू चन ठाउँहरू
हुनछेन ्। ितनीहरू असल ठाउँहरूमा र शस्त खकर् हरूमा चनर्को िन म्त बस् नछेन,् र ितनीहरू इ ाएलका पहाडहरूमा चनछन ्
। 15 मरेो बगालको गोठालो म आफैं ले गनछु र ितनीहरूलाई म आफैं ले बसाल् नछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, 16 म
हराएकाहरूलाई खोज्नछुे र िनवार्िसतहरूलाई पनुस्थार्िपत गनछु । भाँिचएका भडेालाई प ी बाँध् नछुे र िबरामी भडेालाई िनको
पानछु तर मोटा र ब लयालाई म नष् ट गनछु । म न्यायको साथमा गोठालोको काम गनछु । 17 यसलै,े परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, अब ए मरेा बगाल, हरे, भडेा-भडेाको िबचमा, र भडेा र बोकाको िबचमा म एक जना न्यायकतार् हुनछुे ।
18 के असल खकर् मा चन ुर् पयार्प् त छैन र ितमीहरू खकर् मा बाँकी रहकेो कुरालाई कुल्चन्छौ, अिन स्वच्छ पानीबाट िपउन ु
पयार्प् त छैन र नदीहरूलाई आफ्ना खु ाहरूले ितमीहरू धिमलो बनाउछँौ? 19 के ितमीहरूले आफ्ना खु ाहरूले कुल्चकेो
कुराबाट मरेा भडेाहरूले खान,ु र ितमीहरूका खु ाहरूले धिमलो पारेको पानी िपउनपुछर्? 20 यसकारण, परम भु परमशे् वर
ितनीहरूलाई यसो भन् नहुुन्छ: हरे, मोटा र दबु् ला भडेाहरूका िबचमा म आफैं ले न्याय गनछु, 21 िकनिक ितमीहरूले ितनीहरूलाई
आफ्ना कुइना र कुमले धकेल्छौ, अिन सबै कमजोरहरू दशेबाट छरपष् ट नभएसम्म ितमीहरूले ितनीहरूलाई आफ्ना िसङ्ले
हान् छौ । 22 म आफ् नो बगाललाई बचाउनछुे, र ितनीहरू फे र ल ु टनछैेनन ् अिन एउटा भडेा र अक को िबचमा म न्याय
गनछु! 23 मरेो दास दाऊदलाई ितनीहरूमािथ म एक जना गोठालो िनय ु गनछु । त्यसले ितनीहरूको गोठालो गनछ, त् यसले
ितनीहरूलाई खवुाउनछे, र त्यो नै ितनीहरूका गोठालो हुनछे । 24 िकनिक म परम भु नै ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र मरेो दास
दाऊद ितनीहरूका िबचमा एउटा शासक हुनछे । म, परम भलुे यो घोषणा गरेको छु । 25 त् यसपिछ म ितनीहरूसगँ शा न्तको
करार गनछु र दशेबाट दषु् ट जङ्गली पशहुरूलाई हटाउनछुे, तािक ितनीहरू उजाड-स् थान सरुिक्षत बस् नछेन ्र जङ्गलहरूमा
सरुिक्षत सतु् नछेन ् । 26 ितनीहरूमािथ र मरेो पहाडको व रप रका ठाउँहरूमा म आफ् नो आिशष ् ल्याउनछुे, िकनिक म ठक
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ऋतमुा झरी पठाउनछुे । यी आिशष ्का झरी हुनछेन ् । 27 तब मदैानका रूखहरूले आफ्ना फल उब् जाउनछेन ् र पथृ्वीले
आफ्नो उब्जनी िदनछे । मरेा भडेाहरू आफ्नै दशेमा सरुिक्षत हुनछेन ् । जब ितनीहरूका जवुाको काठ म भाँिचिदन् छु र जब
ितनीहरूलाई दास बनाउनकेो हातबाट ितनीहरूलाई म बचाउछुँ, तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 28 ितनीहरू
फे र जाितहरूका िन म् त लटु हुनछैेनन,् र पथृ्वीका जङ्गली पशहुरूले ितनीहरूलाई खानछैेनन ् । िकनिक ितनीहरू सरुिक्षत
बस् नछेन,् र ितनीहरूलाई कसलैे पिन ासमा पानछैन । 29 िकनिक शस्त अन् न उब्जनी हुने दशे म ितनीहरूलाई िदनछुे । यसरी
ितनीहरू फे र दशेमा अिनकालको िशकार हुनछैेनन,् र ितनीहरूले जाितहरूको िगल्ला सहनपुनछैन । 30 तब ितनीहरूले म
परम भु ितनीहरूका परमशे् वर ितनीहरूसगँ छु भनी जान् नछेन ्। इ ाएलको घराना मरेा मािनसहरू हुन,् यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 31 िकनिक ितमीहरू मरेा भडेा हौ, मरेो खकर् का बगाल, र मरेा मािनस हौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ”

35
1 त् यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, सइेर पवर्तको िवरु मा आफ् नो मखु फकार् र

त्यसको िवरु मा अगमवाणी गर ्। 3 त्यसलाई भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे,् सइेर पवर्त, म तरेो िवरु मा छु,
र तलँाई म आफ् नो हातले हार गनछु र तलँाई िनजर्न र उजाड बनाउनछुे । 4 तरेा सहरहरूलाई म भग् नावशषे बनाउनछुे, र त ँ
आफैचािहं उजाड हुनछेस ्। तब म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। 5 िकनभने तैंले सधैं इ ाएलका मािनसहरूसगँ श तुापणू र्

वहार ग रस,् र िकनभने ितनीहरूका िनराशाको समयमा, र ितनीहरूका ठुलो दण् डको समयमा तैंले ितनीहरूलाई तरवारको
हातहरूमा स ु म्पस ्। 6 यसकारण, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जस् तो म जीिवत छु, म तलँाई र पातको िन म्त तयार
गनछु, र र पातले तलँाई खदे् नछे । तैंले र पातलाई घणृा नगरेको कारणले र पात तलँाई खदे् नछे । 7 सइेर पवर्तको
निजकबाट जाने र फे र फिकर् ने कुनै पिन व् य क् तलाई जब म हटाउछुँ तब म त्यसलाई परूा उजाड बनाउनछुे । 8 मा रएकाहरूले
म त्यसका पवर्तहरूलाई भ रिदनछुे । तरवार ारा मा रएकाहरूचािहं तरेा अग्ला पहाडहरू र बसेीहरू र तरेा सबै खोलाहरूमा
ढल् नछेन ्। 9 तलँाई म सधैंको िन म्त उजाड बनाउनछुे । तरेा सहरहरूमा कोही बास गनछैनन,् तर म नै परम भु हु ँ भनी तैंले
जान् नछेस ्। 10 तैंले यसो भनकेो छस,् “यी दईु जाित र यी दईु दशे मरेा हुनछेन,् र हामी तीमािथ अिधकार गनछौं ।” तापिन
परम भु ितनीहरूसगँ हुनभुयो । 11 यसकारण यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जस् तो म जीिवत छु, इ ाएलको बारेमा तरेो
घणृामा भएको तरेो डाहअनसुार र तरेो रसअनसुार म वहार गनछु, र मलैे तरेो न्याय गदार् म आफैलाई ितनीहरूकहाँ कट
गनछु । 12 यसरी म परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । तैंले इ ाएलका पवर्तहरूको िवरु मा सबै अपमान ्साथ यसो भन् दा,
“ितनीहरू नष् ट भएका छन,् र ितनीहरूलाई सखाप पानर् हामीलाई स ु म्पएको छ,” मलैे सनुकेो छु । 13 तैंले जे भिनस ्त् यसले
तैंले आफैलाई मरेो िवरु उचा लस,् र मरेो िवरु मा तैंले भनकेा कुरामा तैंले धरैे बढाइस ्। अिन मलैे ती सबै सनुें । 14 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: सारा पथृ्वीले खशुी मनाइरहदँा म तलँाई उजाड बनाउनछुे । 15 इ ाएलका मािनसको उ रािधकार
उजाड भएको हुनाले जसरी त ँ आन न् दत भइस,् तलँाई म त्यस्तै गनछु । ए सइेर पवर्त, र सारा एदोम, ितमीहरू उजाड हुनछेस ्
। तब म परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।’ ”
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1“अब, ए मािनसको छोरा, इ ाएलका पवर्तहरूलाई अगमवाणी गर र् यसो भन,् ‘ए इ ाएलका पवर्तहरू, परम भकुो वचन

सनु । 2 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: श लुे ितमीहरूका बारेमा यसो भनकेा छ, “आहा! ाचीन अग्ला ठाउँहरू हा ा
अिधकारमा भएका छन ्।” ’ 3 यसकारण अगमवाणी गर र यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ितमीहरू उजाड
भएका हुनाले र ितमीहरूमािथ चारैितरबाट आ मण भएको हुनाले ितमीहरू अरू जाितहरूका अिधकारमा परेका छौ । ितमीहरू
िनन्दनीय ओठहरू र िज ाहरू, अिन मािनसहरूका वणर्नका िवषय बनकेा छौ । 4 यसकारण, ए इ ाएलका पवर्तहरू, परम भु
परमशे् वरको वचन सनुः पवर्तहरू र अग्ला पहाडहरू, खोलाहरू र बसेीहरू, ितनीहरूका व रप र भएका अरू जितहरूका िन म् त
लटू र हाँसोको िवषय बनकेा िनजर्न उजाड-स्थानहरू र त् यािगएका सहरहरूलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 5 यसकारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िनश् चय नै अरू जाितहरूका िवरु मा, एदोम र मरेो दशेलाई आफ्नो अिधकारमा लने सबकैा
िवरु मा, र आफ्नै िन म्त मरेो दशेको खकर् मािथ अिधकार गनर्लाई त्यो कब्जा गदार् आफ्नो हृदयमा रमाहट गन र आत्मामा घणृा
बोकेका सबकैो िवरु मा मरेो ोधको आगोमा मलैे बोलकेो छु ।’ 6 यसकारण, इ ाएल दशेलाई अगमवाणी गर र पवर्तहरू
र अग्ला पहाडहरू, खोलाहरू र बसेीहरूलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे,् मरेो ोध र रसमा म
यो घोषणा गदछु िकनभने ितमीहरूले जाितहरूका अपमान सहकेा छौ । 7 यसकारण, परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: म
आफ्नो हात उठाएर यो शपथ खान्छु, िक तरेो व रप रका जाितहरूले आफ्नो लाज आफै बोक् नछेन ् । 8 तर, ए इ ाएलका
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पहाडहरू, ितमीहरूले हाँगाहरू बढाउनछेौ र ितमीहरूले मरेा मािनस इ ाएलका लािग फल िदनछेौ, िकनभने ितनीहरू िछटै
ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेन ् । 9 िकनिक हरे, म ितमीहरूका िन म्त हु,ँ र म ितमीहरूलाई कृपा द ृ ष् टले वहार गनछु ।
ितमीहरूको खनजोत ग रने र बीउ छ रनछे । 10 यसलैे ितमीहरूमािथ म मािनसहरूका सङ् ख् या, इ ाएलका सारा घरानालाई
बढाउनछुे । सहरहरूमा बसोबास हुनछे र भग् नावशषेहरू पनुःिनमार्ण ग रनछेन ्। 11 ए पवर्तहरू, ितमीहरूमा मािनस र पशकुा
सङ् ख् यालाई म व ृ गराउनछुे तािक ितनीहरू फल्द-ैफुल्दै र व ृ हुदँ ै जानछेन ्। त् यसपिछ पिहलझेैं ितमीहरूमा म बसोबास
गराउनछुे, र ितमीहरूको सम ृ िवगतमा भएको भन्दा बढी गराउनछुे, किकनिक ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ ।
12 ितमीहरूमा िहडं् नलाई मरेा मािनसहरू अथार्त ्इ ाएलीहरूलाई म ल् याउनछुे । ितनीहरूले ितमीहरूमािथ अिधकार गनछन,्
र ितमीहरू ितनीहरूका उ रािधकार हुनछेौ, र ितमीहरूले ितनीहरूका छोराछोरीलाई मनर् िदनछैेनौ । 13 परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ: िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनकेा छन,् “ितमीहरूले मािनसहरू नष् ट गछ , र आफ्नो जाितलाई
शोकमा पाछ ,” 14 यसकारण ितमीहरूले फे र मािनसहरूलाई भष् म गनछैनौ, र ितनीहरूले आफ्ना जाितलाई मतृ् यकुो शोकमा
पानछैनौ । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 न त म ितमीहरूलाई जाितहरूको अपमान फे र सनु् न िदनछुे । ितमीहरूले
फे र किहल्यै मािनसहरूको लाजलाई सहनपुनछैन न त ितमीहरूको जाितको पतन हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो ।’ ” 16 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 17 “ए मािनसको छोरा, जब इ ाएलको घराना आफ्नो दशेमा
बसोबास गरे, तब ितनीहरूले त्यस दशेलाई आफ्ना चालहरू र कामहरूले अशु पारे । मरेा साम ु ितनीहरूका चालहरू स् ीको
रजस्वलाको अशु ताझैं िथए । 18 यसलैे ितनीहरूले त्यो दशेमा बगाएका रगत र आफ् ना मिूतर्हरूले अशु बनाएका कारणले
मलैे ितनीहरूका िवरु मा आफ् नो ोध खन्याएँ । 19 मलैे ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पारें । ितनीहरू दशेहरूमा
िततरिबतर भए । ितनीहरूका चालहरू र कामहरूअनसुार मलैे ितनीहरूको न्याय गरें । 20 त्यसपिछ ितनीहरू जाितहरूकहाँ गए,
र ितनीहरू जहाँ-जहाँ गए, ितनीहरूले मरेो नाउलँाई अशु पारे । मािनसहरूले ितनीहरूका िवषयमा यसो भन,े ‘के ियनीहरू
साँच् चै नै परम भकुा मािनसहरू हुन?् िकनिक ियनीहरू त उहाँको दशेबाट बािहर फा लएका छन ् ।’ 21 तर इ ाएलको
घराना जाितहरूका िबचमा हुदँा ितनीहरूले मरेो नाउलँाई अशु पारेका हुनाले मरेो नाउँ ित ममा दया जाग् यो । 22 यसकारण
इ ाएलको घरानालाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ए इ ाएलको घराना, यो मलैे तरेो िन म्त गरेको होइन,
तर मरेो पिव नाउकँो खाितर हो, जसलाई ितमीहरू जहाँ गयौ, त् यहाँ ितमीहरूले अशु पारेका छौ । 23 िकनिक ितमीहरूले
जाितहरूका िबचमा अशु बनाएका मरेो महान ्नाउलँाई म पिव बनाउनछुे । जाितहरूका िबचमा ितमीहरुले त् यसलाई अशु
बनयौ । तब म पिव छु भनी ितमीहरूले दखेपेिछ ती जाितहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन,् यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 24 ितमीहरूलाई जाितहरू िनकाल् नछुे र हरेक दशेबाट ितमीहरूलाई भलेा पानछु र ितमीहरूका आफ्नो दशेमा
ितमीहरूलाई म ल्याउनछुे । 25 त् यसपिछ ितमीहरूमािथ म पिव पानी छिकर् नछुे, यसरी ितमीहरू आफ् ना सबै अशु ताबाट
श ु हुनछेौ, र ितमीहरूका सबै मिूतर्हरूबाट म ितमीहरूलाई श ु पनछु । 26 ितमीहरूका अन्तस्करणमा म ितमीहरूलाई एउटा
नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा िदनछुे, र ितमीहरूका शरीरबाट ढुङ्गाको हृदय म िनकाल् नछुे । िकनभने म ितमीहरूलाई मासकुो
हृदय िदनछुे । 27 ितमीहरूमा म आफ् नो आत्मा हा लिदनछुे र ितमीहरूलाई मरेा िविधहरूमा िहडं्न र मरेा आज्ञाहरू पालन गनर्
सक्षम तलु् याउनछुे । 28 तब मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेमा ितमीहरू बसोबास गनछौ । ितमीहरू मरेा मािनसहरू
हुनछेौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 29 िकनिक म ितमीहरूलाई सबै अशु ताबाट बचाउनछुे । म अन् नलाई आज्ञा गनछु
र त् यसलाई बढाउनछुे । ितमीहरूमा म अिनकाल पे र किहलै ल्याउनछैेन ँ । 30 रूखको फल र भिूमको उब्जनी म बढाउनछुे
तािक ितमीहरूले जाितहरूका िबचमा फे र किहल्यै अिनकालको लाज सहनछैेनौ । 31 त्यसपिछ आफ्ना दषु् ट चालहरू र
आफ् ना कामहरू जो असल िथएनन ्सो ितमीहरूले याद गनछौ, र ितमीहरूका आफ्ना पापहरू र आफ्ना िघनलाग्दा कामहरूका
कारणले ितमीहरूले आफ् ना अनहुारहरूमा घणृा दशर्न गनछौ । 32 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, यो ितमीहरूलाई
थाहा होस ् िक यो मलैे ितमीहरूका िन म्त गरेको होइन । यसलै,े ए इ ाएलको घराना, आफ्ना चालहरूका कारणले ल ज् जत
र अपमािनत होओ । 33 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ितमीहरूका सबै अपराधहरूबाट मलैे ितमीहरूलाई श ु पारेको
िदनमा, म ितमीहरूलाई सहरहरूमा बसोबास गराउनछुे र भग् नावशषेहरूलाई पनुिनर्मार्ण गनर् लगाउनछुे । 34 िकनभने ितमीहरूले
बाँझो जिमनलाई खनजोत गनछौ र त्यसको निजकबाट जानहेरूका आखँामा त्यो अब फेर बाँझो हुनछैेन । 35 तब ितनीहरूले
भन् नछेन,् “यो जिमन उजाड िथयो, तर यो अब अदनको बगैंचाजस् तो भएको छ । भत्काइएका उजाड सहरहरू र िनजर्न बाँझो
जिमनहरू, अब िकलाबन्दी ग रएका र बसोबास गछर्न ्।” 36 तब म नै परम भ,ु मलैे नै भग् नावशषेलाई बनाएँ र त् यािगएका
ठाउँहरूलाई पनुः स् थािपत गरें भनी ितमीहरूका व रप रका अरू जाितहरूले जान् नछेन ।् म परम भु हु ँ । मलैे यो घोषणा गरेको छु
र म यो गनछु । 37 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलको घरानालाई मािनसहरूका बगालझैं व ृ ग रिदन ितनीहरूले
मलाई फे र िबन्ती गनछन ्। 38जस् तो ब लदानको िन म्त बगाललाई अलग ग रन् छ, जस् तो तोिकएका चाडहरूमा यरूशलमेमा
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बगाल हुन् छन,् त् यस् तै भग् नावशषे भएका सहरहरू मािनसहरूका बगालले भ रनछेन ्र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्
।’ ”

37
1 परम भकुो हात ममािथ िथयो, र उहाँले मलाई परम भकुो आत्माले बािहर ल् याउनभुयो र एउटा बसेीको िबचमा मलाई

राख् नभुयो । त् यो हाडहरूले भ रएको िथयो । 2 त् यसपिछ उहाँले मलाई ती व रप र घमुाउनभुयो । हरे, त्यहाँ बसेीमा ितनीहरूका
सङ् ख् या धरैे िथए । हरे, ती धरैे सकु्खा िथए । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, के यी हाडहरू फे र जीिवत हुन
सक्छन?्” यसलैे मलै े जवाफ िदएँ, “हे परम भु परमशे् वर, यो त तपाईंले मा जान् नहुुन्छ ।” 4 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“यी हाडहरूमािथ अगमवाणी गर ्र ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘ए सकु्खा हाडहरू, परम भकुो वचन सनु । 5 परम भु परमशे् वर
यी हाडहरूलाई यसो भन् नहुुन्छ: हरे, मलैे ितमीहरूिभ सास हाल् न लागकेो छु, र ितमीहरू जीिवत हुनछेौ । 6 म ितमीहरूमा
नसाहरू रा खिदनछुे र ितमीहरूमा मास ु भ रिदनछुे । म ितमीहरूलाई छालाले ढाक् नछुे र ितमीहरूमा सास हाल् नछुे, यसरी
ितमीहरू जीिवत हुनछेौ । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ ।’ ” 7 यसलैे जस् तो मलाई आज्ञा ग रयो तसे् तै मलै े
अगमवाणी गरें । जसै मलै े अगमवाणी गरें, हरे, थकको आवाज आयो । अिन हाडहरू नजीक आए—हाड-हाडसगँ टाँिसयो
। 8 मलैे हरेें र हरे, ितनीहरूमा नसा आएका िथए र मास ु बढ् यो र छालाले ितनीहरूलाई ढाके । तर ितनीहरूमा अझै पिन सास
िथएन । 9 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, सासको िन म्त अगमवाणी गर, र सासलाई यसो भन,् ‘परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ए सास, चारैितरबाट बतास आइज, र यी मा रएकाहरूमािथ फुिकद,े यसरी ितनीहरू जीिवत हुनछेन ्
।’ ” 10 यसलैे मलाई आज्ञा भएझैं मलैे अगमवाणी गरें । ितनीहरूमा सास आयो र ितनीहरू जीिवत भए । त् यसपिछ ितनीहरू
आफ्ना खु ामा, एउटा ठुलो फौज खडा भए । 11 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो , यी हडाहरूचािहं
इ ाएलका सम् पणूर् घराना हुन ् । हरे, ितनीहरू यसो भन्दछैन,् ‘हा ा हाडहरू सकेुका छन,् र हा ा आशा हराएको छ । हामी
बिहष् कृत भएका छौं ।’ 12 यसकारण अगमवाणी गर ्र ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, ए
मरेा मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहान उघानछु र त्यहाँबाट ितमीहरूलाई बािहर िनकाल्नछुे । ितमीहरूलाई म इ ाएल दशेमा
फकार्एर ल् याउनछुे । 13 ए मरेा मािनसहरू, जब म ितमीहरूका िचहान उघानछु र ितमीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर िनकाल् नछुे,
तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरू जान् नछेौ । 14 ितमीहरूिभ म आफ् नो आत्मा हा लिदनछुे, यसरी ितमीहरू जीिवत हुनछेौ, र
म नै परम भु हु ँ भनी जब ितमीहरूले जान् नछेौ, तब ितमीहरूलाई आफ् नै दशेमा म िव ाम िदनछुे । म यो घोषणा गछुर् र यो गनछु,
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ” 15 अिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 16 “यसलैे अब, ए मािनसको
छोरो, आफ्नो िन म्त एउटा लौरो ल र त्यसमा लखे,् ‘यहूदा र त्यसका सहयोगी इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ।’ त् यसपिछ
अक लौरो ल र त् यसमा लखे,् ‘योसफे, ए ाइमको हाँगो र ितनीहरूका सहयोगी इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ।’ 17 ती
दवुै लौरोलाई जोडरे एउटै बना, तािक ती तरेो हातमा एकै होऊन ्। 18 जब तरेा मािनसहरूले तलँाई खोज् छन ्र यसो भन्छन,्
‘के यी कुराहरूको अथर् तपाईं हामीलाई भन् नहुुन् न?’ 19 तब ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘परम् भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे,
ए ाइमको हातमा भएको योसफेको हाँगो र त्यसको सहयोगी इ ाएलका कुलहरूलाई लएर म यहूदाको हाँगोसगँ जोड्दछुै,
तािक ितनीहरू एकै हाँगो बनाउनछेन,् र ितनीहरू मरेो हातमा एक हुनछेन ् ।’ 20 ितनीहरूका आखँाका साम ु तैंले लखेकेा
ती हाँगाहरूलाई आफ्नो हातमा समात ् । 21 ितनीहरूलाई घोषणा गर,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, इ ाएलका
मािनसहरू गएका जाितहरूका िबचबाट म ितनीहरूलाई िनकाल् दछुै । ितनीहरूलाई व रप रका दशेहरूबाट म भलेा गराउनछुे र
ितनीहरूकै दशेमा म ितनीहरूलाई ल्याउनछुे । 22 दशेमा, इ ाएलका पवर्तहरूमा म ितनीहरूलाई एउटा जाित बनाउनछुे, र एक
मा राजा ितनीहरू सबकैा राजा हुनछे, र ितनीहरू फे र दईु जाित हुनछैेनन ्। ितनीहरू फे र दईु राज्यमा िवभािजत हुनछैेनन ्।
23 त् यसपिछ आफ्ना मिूतर्हरू, िघनलाग्दा कुराहरू, वा ितनीहरूका अरू कुनै पापहरूले ितनीहरूले आफूलाई अशु पानछैनन ्।
िकनिक ितनीहरूले पाप गरेका सबै िवश् वासहीन कामहरूबाट म ितनीहरूलाई बचाउनछुे, र ितनीहरूलाई म शु पानछु, तािक
ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 24 मरेो दास दाऊद ितमीहरूका राजा हुनछे । यसलैे ितनीहरू
सबमैािथ एक जना मा गोठालो हुनछे, र ितनीहरू मरेा िविधअनसुार िहडं्नछेन,् र ितनीहरूले मरेा िनयमहरू मान् नछेन,् र ती
पालना गनछन ् । 25 मरेो दास याकूबलाई मलैे िदएको दशेमा ितनीहरू बस् नछेन,् जहाँ ितनीहरूका पखुार्हरू बसकेा िथए ।
त्यहाँ ितनीहरू, ितनीहरूका छोरोछोरी, र नाता-नाितन सदाको िन म्त बसोबास गनछन,् िकनिक मरेो दास दाऊद सदाको िन म्त
ितनीहरूको मु खया हुनछे । 26 ितनीहरूसगँ शा न्तको करार म स्थािपत गनछु । यो ितनीहरूिसतको सदासवर्दाको करार हुनछे
। म ितनीहरूलाई स्थािपत गनछु र ितनीहरूको व ृ गनछु र सदाको िन म्त ितनीहरूका िबचमा मरेो पिव स्थान राख् नछुे ।
27 मरेो बासस्थान ितनीहरूसगँै हुनछे । म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्। 28 तब इ ाएललाई
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अलग गन परम भु म नै हु ँ भनी जाितहरूले जान् नछेन ्। त् यित बलेा मरेो पिव स्थान सदासवर्दाको िन म्त ितनीहरूका िबचमा
स्थािपत हुन् छ ।’ ”

38
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो, मागोग दशेको गोग, मशेके र तबूलको मखु शासकितर

आफ्नो मखु फकार् । अिन त्यसको िवरु अगमवाणी गर ्। 3 यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे,् मशेके र
तबूलको मखु शासक गोग, म तरेो िवरु मा छु । 4 यसलैे तलँाई म फकार्उनछुे र तरेो बङ् ामा बल्छी लगाउनछुे । तरेा फौज,
घोडाहरू र घोडचढीहरू, सारा हितयारले ससु ज् जत सबै जना, साना र ठुला ढालहरूका साथमा एउटा ठुलो दल, तरवारहरू
बोकेका सबै जनासगँै तलँाई म बािहर पठाउनछुे । 5फारस, कूश र लिबया ितनीहरूसगँै हुनछेन ्। ती सबै जनाले ढाल बोकेका
र टोप लगाएका हुनछेन ् । 6 गोमर र त्यसका सबै फौज, र उ रका टाढा ठाउँहरूबाट बथे-तोगमार्, र त्यसका सबै फौज ।
धरैे जना मािनस तसँगँ हुनछेन!् 7 तयार हो! आफूलाई र आफूिसत भलेा भएका तरेा फौजलाई तयार राख,् र ितनीहरूका
कमाण् डर हो । 8धरैे िदनपिछ तलँाई बोलाइनछे, र धरैे वषर्पिछ त ँ त्यो दशेमा जानछेस ्जनु तरवार ारा ाप् त भएको हो र जनु धरैे
समयसम्म भग् नावशषे भएको इ ाएलका पहाडहरूमा धरैे जाितहरू ारा पनुः खडा भएको हो । तर त्यस दशेका मािनसहरूलाई
जाितहरूबाट बािहर िनकालरे ल् याइनछे, र ितनीहरू सबै जना सरुक्षसाथ बस् नछेन ्। 9यसलैे जसरी आधँी मािथ जान् छ त् यसरी त ँ
जानछेस ्। त,ँ तरेा सबै फौज, तसँगँ भएका धरैे जना िसपाही त्यस दशेलाई ढाक् ने बादलझैं हुनछेन ्। 10 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: त्यो िदन यसो हुनछे, तरेो हृदयमा योजनाहरू बन् नछेन,् र तैंले दषु् ट य ु हरू रच्नछेस ्।’ 11 तब तैंले यसो भन् नछेस,्
‘म त्यो खलुा मदैानसम्म जानछुे । सरुिक्षत बिसरहकेा शान्त मािनसहरूकहाँ म जानछुे । त् यहाँ ितनीहरू सबै कुनै पखार्ल वा
बारहरूिबना न,ै र मलू ढोकाहरू नभइकन पिन बिसरहकेा छन ्। 12 लटूका माल म कब्जा गनछु र चोनछु तािक भखर्रै मा
बसोबास ग रएका बाँझो जिमनका िवरु मा, र जाितहरूबाट भलेा भएका मािनसहरू, गाईवस्त ु र सम्पि आजर्न ग ररहकेा
मािनसहरू र पथृ्वीको िबचमा बसोबास ग ररहकेाहरूका िवरु म आफ् नो हात उठाउनछुे ।’ 13 शबेा र ददान, र तश शका

ापारीहरूले आफ् ना जवान यो ाहरूसगँै तलँाई यसो भन् नछेन,् ‘के त ँ लटु्न आएको होस?् के तैंले तरेो फौजलाई लटुको
माल, चाँदी र सनु, ितनीहरूका गाईवस्त ु र सम्पि जफत गनर् र लजैान भलेा गराएको होस?्’ 14 यसकारण, ए मािनसको
छोरो , अगमवाणी गर र् गोगलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: त्यो िदन, जब मरेा मािनसहरू सरुिक्षत बसकेा
हुन् छन,् के तैंले ितनीहरूका बारेमा जान् नछैेनस?् 15 त ँ टाढा उ रको आफ् नो ठाउँबाट ठुलो फौजको साथमा, ती सबै जना
घोडाहरूमा सवार हुने एउटा ठुलो दल, िवशाल फौजसिहत आउनछेस ्। 16जिमनलाई बादलले ढाकेझैं तैंले मरेा मािनस अथार्त ्
इ ाएललाई आ मण गनछस ्। पिछल्ला िदनहरूमा म तलँाई मरेो दशेको िवरु ल्याउनछुे, तािक मलैे त,ँ गोग ारा जाितहरूका
आखँा अगािड मलाई पिव कट गदार् ितनीहरूले मलाई जान् न सकून ् । 17 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: के त ँ त्यही
होइनस ्जसको बारेमा मलैे परुाना िदनामा मरेा दास, इ ाएलका अगमव ाहरू ारा बोलें र मलैे तलँाई ितनीहरूका िवरु मा
ल्याउने समयको बारेमा ितनीहरूले आफ्नै समयमा अगमवाणी गरे? 18 यसलैे यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, गोगले
इ ाएल दशेलाई आ मण गन िदनमा मरेो रसको ोध द न्कनछे । 19 मरेो जोश र मरेो ोधको आगोमा, म यो घोषणा
गछुर्, िक त्यस िदन इ ाएलमा एउटा ठुलो भकूम्प जानछे । 20 ितनीहरू सबै अथार्त ्सम ु का माछाहरू, आकाशका चाराहरू,
जिमनका पशहुरू, र जिमनका घ ने सबै ाणीहरू, र जिमनको सतहमा भएका हरेक मािनस मरेो अिग थरथर काँम् नछेन ्। हरेक
पखार्लहरू जिमनमा नढलसेम्म सबै पवर्तहरू तल खसा लनछेन ् र च ानहरू ढल्नछेन ् । 21 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो, मरेा सबै पवर्तहरूमा म त्यसको िवरु एउटा तरवार पठाउनछुे । हरेक मािनसको तरवार त्यसको भाइको िवरु हुनछे ।
22 तब त्यसलाई म रूढी र रगतले न् याय गनछु । अिन त्यो र त्यसका फौज र त्योसगँै भएका धरैे जाितहरूमािथ म घनघोर वषार्
र अिसना र ज लरहकेो गन्धक बसार्उनछुे । 23 म आफ्नो महान ्ता र आफ् नो पिव ता दखेाउनछुे र धरैे जाितहरूका द ृ ष् टमा म
आफैं लाई िचनाउनछुे, र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।’ ”

39
1 “अब, ए मािनसको छोरो, गोगको िवरु अगमवाणी गर ्र यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे,् मशेके र

तबूलको मु खया गोग, म तरेो िवरु मा छु । 2 तलँाई म फकार्उनछुे र तलँाई लानछुे । टाढा उ रबाट म तलँाई मािथ ल्याउनछुे
र तलँाई इ ाएलका पवर्तहरूमा परु् याउनछुे । 3 तब तरेो दे े हातमा भएको धनलुाई म िहकार्उनछुे र तरेो दािहने हातबाट
काँडहरूलाई खसाल् नछुे । 4 त ँ र तरेा सबै फौज, अिन तसँगँ भएका िसपाहीहरू इ ाएलका पवर्तहरूमा मनछन ् । तलँाई म
िशकारी चराहरू र जिमनका जङ्गली पशहुरूलाई आहाराको िन म्त िदनछुे । 5 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त ँ खलुा
मदैानमा मनछस,् िकनिक म आफैं ले यो घोषणा गछुर् । 6 तब म मगोग र िकनारहरूमा सरुिक्षत बसकेाहरूमािथ आगो पठाउनछुे,
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र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् । 7 िकनिक मरेा मािनस, अथार्त ् इ ाएलका िबचमा आफ् नो पिव नाउलँाई
िचनाउनछुे, र मरेो पिव नाउलँाई फे र म अशु हुन िदनछैेन । जाितहरूले म नै परम भ,ु इ ाएलमा परम पिव हो भनी
जान् नछेन ् । 8 हरे,् त्यो िदन आउँदछै, र त् यो हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 इ ाएलका सहरहरूमा बस् नहेरू
बािहर जानछेन ्र ितनीहरूले आगो सल्काउन र ती बाल्नको िन म्त हितयारहरू अथार्त ्साना ढालहरू र ठुला ढालहरू, धनहुरू,
काँडहरू, लाठीहरू र भालाहरू योग गनछन ्। ितनीहरूले सात वषर्सम्म ियनलैे आगो बाल्नछेन ्। 10 ितनीहरूले मदैानबाट
काठ बटुल्नछैेनन ्वा जङ्गलबाट रूखहरू काट्नछैेनन,् िकनभने ितनीहरूले हितयारहरू बाल्नछेन ्। ितनीहरूबाट लान इच् छा
गनहरूबाट नै ितनीहरूले लनछेन ् । ितनीहरूलाई लटु् न इच् छा गनहरूलाई नै ितनीहरूले लटु्नछेन,् यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो ।” 11 त् यसपिछ त्यो िदन यस्तो हुनछे । गोगको िन म्त इ ाएलमा म एउटा िचहान तयार गनछु जनुचािहं सम ु को
पवुर्प या ा गनहरूको िन म्त एउटा बसेी हो । त्यसले त्यहाँबाट भएर जान इच्छा गनहरूको बाटो छेक् नछे । त्यहाँ ितनीहरूले
गोगलाई त्यसका सारा भीडसिहत गाड्नछेन ् । ितनीहरूले त्यसलाई हामोन-गोगको बसेी नामाकरण गनछन ् । 12 िकनिक
दशेलाई श ु गनर्लाई इ ाएलको घरानाले ितनीहरूलाई सात मिहनासम्म गाड्नछेन ्। 13 दशेका सबै मािनसहरूले ितनीहरूलाई
गाड्नछेन ्। म मिहिमत भएको त्यो िदन ितनीहरूका िन म्त एउटा स्मरणीय िदन हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
14अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई िनरन्तर त्यो दशेबाट जानको िन म्त िनय ु गनछन ्। ितनीहरूले त्यहाँबाट भएर जानहेरूको
खोजी गनछन ्। भिूमलाई श ु गनर्लाई ितनीहरूले त्यहाँ मरेका र त्यो दशेमा रहकेा लासहरूलाई खोजी गरेर गाड्नछेन ्। सातौं
मिहनाको अन्त्यमा ितनीहरूले आफ्नो खोजी सरुु गनछन ्। 15 यी मािनसहरू ती दशेबाट िहडं्दा, जब ितनीहरूले मािनसको
हाड दखे् छन,् तब िचहान खन् नहेरू आएर त्यसलाई हामोन-गोगको बसेीमा लगरे नगाडसेम् मलाई त्यहाँ ितनीहरूले एउटा िचन्ह
राख् नछेन ्। 16 त्यहाँ हामोनाहको नाउमँा एउटा सहर हुनछे । यसरी ितनीहरूले दशेलाई श ु पानछन ्। 17 ए मािनसको छोरो,
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: पखटेा भएका सबै चराहरू र जिमनका सबै जङ्गली पशहुरूलाई यसो भन,् ‘एकसाथ
भलेा होओ र आओ । मलैे ितमीहरूका िन म्त इ ाएलका पवर्तहरूमा गनर् गइरहकेो ठुलो ब लदानको िन म्त सबै ितरबाट भलेा
होओ, तािक ितमीहरूले मास ु खानछेौ र रगत िपउनछेौ । 18 ितमीहरूले यो ाहरूको मास ु खानछेौ र पथृ्वीका शासकहरूका
रगत िपउनछेौ । ती बाशानमा मोटाएका भडेाहरू, थमुाहरू, बाकाहरू, र साँढहेरू हुनछेन ्। 19 तब ितमीहरू अघाउन् जलेसम्म
बोसो खानछेौ । नमातसेम्म ितमीहरूले रगत िपउनछेौ । ितमीहरूको िन म्त मलैे मान ब लदान यो हुनछे । 20 ितमीहरू मरेो
टेबलमा घोडा, रथ, यो ा र य ु गन मािनसहरू ारा तपृ् त हुनछेौ, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ 21 जाितहरूका िबचमा
म आफ् नो मिहमा स् थािपत गनछु र सबै जाितहरूले मलैे गन न्याय र ितनीहरूको िवरु मा मलैे उठाएको मरेो हात दखे् नछेन ्।
22 त्यो िदनदे ख इ ाएलको घरानाले म नै परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ् । 23 जाितहरूले यो जान् नछेन,्
िक इ ाएलको घरानाले आफ्ना अपराधले मलाई धोका िदएका हुनाले ितनीहरू कैदमा गए । यसलैे मलै े ितनीहरूबाट आफ्नो
महुारलाई लकुाएँ र ितनीहरूका श हुरूका हातमा ितनीहरूलाई िदएँ, तािक ितनीहरू सबै तरवारले मा रए । 24 जब मलैे
आफ् नो महुार ितनीहरूबाट लकुाएँ, तब मलैे ितनीहरूकै अशु ता र पापअनसुार ितनीहरूसगँ वहार गरें । 25 यसकारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: अब म आफ् नो पिव नाउकँो िन म्त जोशसाथ काम गदार् म याकूबको सिुदन फकार्उनछुे,
र इ ाएलका सारा घरानामािथ दया दखेाउनछुे । 26 तब ितनीहरूका लाज र ितनीहरूले मलाई धोका िदएका सबै िव ोह
ितनीहरूले नै भोग् नछेन ्। ितनीहरू आफ्नो दशेमा सरुिक्षत बसकेो समयामा यी सबै ितनीहरूले िबिसर्नछेन ्। त्यहाँ ितनीहरूलाई
िसत गन कोही हुनछैेन । 27 जब मािनसहरूबाट म ितनीहरूलाई पनुःस् थािपत गनछु र ितनीहरूका श हुरूका दशेहरूबाट म

ितनीहरूलाई भलेा गराउनछुे, तब धरैे जाितहरूका नजरमा म आफैं लाई पिव दखेाउनछुे । 28 तब म परम भु ितनीहरूका
परमशे् वर हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन,् िकनिक मलैे नै ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा कैदमा पठाएँ, तर ितनीहरूलाई म
ितनीहरूकै दशेमा भलेा गराउनछुे । ितमध्ये कसलैाई पिन म जाितहरूका िबचमा छोड्नछैेन । 29 इ ाएलको घरानामा मलैे
आफ् नो आत्मा खन्याउदँा, म फे र ितनीहरूबाट आफ्नो महुार लकुाउनछैेन,ँ यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

40
1 हा ो िनवार्सनको पच् चीसौं वषर्मा, वषर्को सरुुमा, मिहनाको दसौं िदनमा, सहर कब्जा भएको चौधौं वषर्मा, त् यो िदनमा

परम भकुो हात ममािथ िथयो र उहाँले मलाई त्यहाँ लानभुयो । 2 परमशे् वरबाट आएको दशर्नमा उहाँले मलाई इ ाएल दशेमा
लानभुयो । उहाँले मलाई अित उच् च पवर्तमा आराम गनर् लानभुयो । दिक्षणमा सहरका घरहरूजस्तै दे खएका िथए । 3 अिन
उहाँले मलाई त्यहाँ लानभुयो । हरे, एक जना मािनस । ितनी हदेार् काँसाजस्ता दे खन् थे । ितनको हातमा सतूीको डोरी र नाप् ने
लौरो िथयो, र ितनी सहरको मलू ढोकामा खडा भए । 4 ती मािनसले मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, आफ्नो आखँाले हरे ्र
आफ्नो कानले सनु,् र मलैे तलँाई कट गनर् लागकेा सबै कुरालाई आफ् नो मन लगा, िकनिक तलँाई यहाँ ल् याइयो तािक तलँाई
म यी कुरा कट गनर् सकँू। तैंले दखे् ने हरेक कुरा इ ाएलको घरानालाई बताइदे ।” 5 त्यहाँ म न्दरको क्षे लाई घने एउटा पखार्ल
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िथयो । ती मािनसको हातमा भएको नाप् ने लौरोको लमाइ छ हात लामो िथयो । हरेक हातमा एक हात लमाइ र चार औंला
चौडाइ िथयो । ितनले त्यो पखार्लको नाप लए, र त्यो एक नाप् ने लौरोजित चौडा र एक लौरो अग्लो िथयो । 6 त् यसपिछ ितनी
पवुर् फिकर् एको म न्दरको ढोकामा गए । ितनी त्यसको खु ट्कला चढरे मािथ गए र ढोकाको सघँारलाई नाप,े त्यो एक लौरो
गिहरो िथयो । 7 रक्षक कोठाहरू हरेक एक लौरो लामो र एक लौरो चौडा िथए । दईु कोठाहरू िबचमा पाँच हातको दरुी िथयो,
र म न्दरको दलानको छेउमा रहकेो सघँार एक लौरो गिहरो िथयो । 8 ितनले ढोकाको दलानको नाप लए, त्यो एक लौरो लामो
िथयो । 9 ितनले ढोकाको दलानको नाप लए, त्यो एक लौरो गिहरो िथयो । ढोकाका चोकोसहरूचािहं दईु हात चौडा िथए
। योचािहं म न्दरतफर् फिकर् एको ढोकाको दलान िथयो । 10 त्यहाँ पवूर्प को ढोकाको दवुिैतर ितन वटा रक्षक कोठा िथए, र
ती हरेकको एउटै नाप िथयो, र ितनीहरूलाई अलग गन पखार्लको पिन नाप एउटै िथयो । 11 त् यसपिछ ती मािनसले ढोकाको
चौडाइ नाप,े त्यो दश हात िथयो, र ितनले ढोकाको लमाइ नाप,े त् यो ते हात िथयो । 12 ती कोठाहरूका अगािडको भागलाई
िवभाजन गरेको िभ ा ितनले नाप,े त् यो एक हात उच् च िथयो । दवुपै का कोठाहरूका नाप छ हात िथए । 13 ितनले एउटा
कोठाको छानोबाट अक कोठाको छानोसम्मको ढोकालाई नापे । पिहलो कोठाको ढोकादे ख दो ोसम्म पच् चीस हात िथयो
। 14 रक्षक कोठाहरूका िबचबाट गएको पखार्ललाई ितनले नाप,े त्यो साठी हात लामो िथयो । ितनले ढोकाको दलानसम्मै
नापे । 15 ढोकाको अगािडको भागदे ख दलानको अक छेउसम्म पचास हात िथयो । 16 ढोकािभ चारैितर कोठाहरूतफर् र
खम्बाहरूतफर् बन्द झ्यालहरू िथए । अिन कौसीहरूमा पिन त्यस्तै िथए । त् यहाँ िभ सबिैतर झ्यालहरू िथए, र हरेक चौखटमा
खजरूका बोटका िच ले सजाइएका िथए । 17 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई म न्दरको बािहरी चाकमा ल्याए । हरे, त्यहाँ
कोठाहरू िथए, र चोकमा ढुङ्गाहरू छािपएको िथयो, र ढुङ्गाहरू छािपएको ठाउँभन्दा उता त्यहाँ ितसवटा कोठा िथए ।
18 ढोकाहरूको छेउसम्म ती ढुङ्गाहरू छािपएका िथए, त्यसको चौडाइ ढोकाको लमाइझैं िथयो । त्यो ढुङ्गाहरू छािपएका
तल्लो भइँु िथयो । 19 त्यसपिछ ती मािनसले तल्लो ढोकाको अगािडको भागदे ख िभ ी ढोकाको अगािडको भागसम्मको दरुी
नापे । त्यो पवूर्प एक सय हात र उ रप पिन त्यित नै िथयो । 20 त्यसपिछ ितनले बािहरी चोकको उ रमा भएको ढोकाको
लमाइ र चौडाइ नापे । 21 त्यस ढोकाको दवुपै ितनवटा कोठा िथए, र त्यो ढोकाको र त्यसको दलानको नाप मखु्य ढोकाको
बराबर िथयो, जनु लमाइमा पचास हात र चौडाइमा पच् चीस हात िथयो । 22 त्यसका झ्यालहरू, दलान, कोठाहरू र त् यसका
खजरूका रूखहरू पवूर्प फिकर् एको ढोकासगँ िमल् दो िथयो । त्यहाँ र त्यसको दलानसम्म सात खु ट्कला िथए । 23 उ रप
फिकर् एको ढोकाको साम ु िभ ी चोकमा जाने एउटा ढोका िथयो, जस् तो पवूर्मा पिन ढोका िथयो । ती मािनसले एउटा ढोकादे ख
अक ढोकासम्म नाप,े त्यसको दरुी एकसय हात िथयो । 24 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई दिक्षणको ढोकामा ल्याए, र त्यसका
पखार्ल र दलान अरू बािहरी ढोका बराबर िथए । 25 ढोकामा बन्द झ्यालहरू िथए र दलानमा पिन ढोकामा झैं झ्यालहरू िथए
। दिक्षणको ढोकाको र त्यसको दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस हात िथयो । 26 त्यो ढोकाको र दलानसम्म
सात खु ट्कला िथए, र दवुपै पखार्लहरूमा खजरुको रूखको िच खोिपएका िथए । 27 दिक्षण भागमा िभ ी चोकमा एउटा
ढोकाको िथयो, र ती मािनसले त्यो ढोकादे ख दिक्षण ढोकासम्म नाप,े त्यो एक सय हात िथयो । 28अिन ती मािनसले दिक्षणको
ढोकाबाट मलाई िभ ी चोकमा ल्याए, जसको नाप अरू ढोका बराबर िथयो । 29 त्यसका कोठा, पखार्ल, र दलानहरू अरू
ढोका बराबर िथए । दलानमा चारैितर झ्यालहरू िथए । िभ ी ढोकाको र दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस हात
िथयो । 30 िभ ी िभ ाका चारैितर दलानहरू िथए । यी लमाइमा पच् चीस हात र चौडाइमा पाँच हात िथए । 31यो दलान बािहरी
चोकितर फकको िथयो, र त्यसका पखार्लहरूमा खजरूको रूखहरूका िच खोिपएका िथयो र त्यहाँसम्म आठवटा खु ट्कला
िथए । 32 तब ती मािनसले मलाई पवू बाटोको िभ ी चोकमा ल्याए र ढोकाको नाप लए, जसको नाप अरू ढोका बराबर
िथयो । 33 त्यसका कोठाहरू, पखार्ल, र दलानको नाप अरू ढोकाको बराबर िथयो, र त्यसको व रप र झ्यालहरू िथए । िभ ी
ढोकाको र त्यसको दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस हात िथयो । 34 त्यसको दलान बािहरी चोकितर फकको
िथयो । त्यसको दवुपै खजरुको रूखहरूका िच िथयो र त्यहाँसम्म आठ खु ट्कला िथए । 35 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई
उ री ढोकामा ल्याए र त्यसको नाप लए । त्यसको नाप अरू ढोका बराबर िथयो । 36 त्यसका कोठाहरू, पखार्ल, र दलानको
नाप अरू ढोका बराबर िथयो, र त्यसको व रप र झ्यालहरू िथए । ढोकाको र त्यसको दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ
पच् चीस हात िथयो । 37 त्यसको दलान बािहरी चोकितर फकको िथयो, र त्यसको दवुै प खजरूको रूखहरूका िच िथए र
त्यहाँसम्म आठ खु ट्कला िथए । 38सबै िभ ी ढोकाको छेउमा ढोका भएको कोठा िथयो । त्यहाँ ितनीहरूले होमब ल धनु्थे ।
39 हरेक दलानको दवुिैतर दईु-दईुवटा टेबल िथए जहाँ होमब ल, पापब ल र दोषब ललाई मा रन्थ्यो । 40 चोकको पखार्लको
छेउमा, उ रको ढोकातफर् दईुवटा टेबल िथए । ढोकाको दलानको अक प पिन दईुवटा टेबल िथए । 41 ढोकाको छेउमा
दवुपै चार-चारवटा टेबल िथए । त्यहाँ ितनीहरूले आठवटा टेबलमा पशहुरूलाई माथ । 42 त्यहाँ होमब लको िन म्त डढे
हात लामो, डढे हात चौडा, र एक हात अग्लो का टएका ढुङ्गाहरूले बनकेा चारवटा टेबल िथए । त्यसमािथ ितनीहरूले
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ती सामानहरू राख्थे जस ारा ितनीहरूले ब लदानको िन म्त होमब ललाई माथ । 43 दलानको चारैितर चार-अङ्कुल चौडा
दईुवटा चचु् चा भएका अङ्कुसहेरू बाँिधएका िथए, र ब लको मास ु टेबलहरूमािथ रा खन्थे । 44 िभ ी ढोकाको बािहरी भागमा,
िभ ी चोकिभ , गाउनहेरूका कोठाहरू िथए, एउटाचािहं उ रमा दिक्षणितर फकको, र अक चािहं दिक्षणमा उ रितर फकको
िथयो । 45 तब ती मािनसले मलाई भन,े “दिक्षणितर फकको यो कोठाचािहं पजुारीहरूका िन म्त हो जो म न्दरमा काम गद
रहन् छन ्। 46 उ रितर फकको कोठाचािहं वदेीको िजम्मा पाएका पजुारीहरूका िन म्त हो । यी सादोकका छोराहरू हुन ्जो
परम भकुो सवेा गनर् उहाँको निजक आउँछन ्। ितनीहरू लवेीहरूका छोराहरूमध्यकेा हुन ् ।” 47 अिन ितनले चोकको नाप
लए । त्यो एक सय हात लामो र एक सय हात चौडा गरी वगार्कार िथयो, र वदेीचािहं म न् दरको अगािड िथयो । 48 अिन ती

मािनसले मलाई म न् दरको दलानमा लगे र दलानका थामहरू नापे । ती दवुपै पाँच हात चौडा िथए । ढोकाचािहं चौध हात
चौडा िथयो, र त्यसको सबिैतरका िभ ा ितन हात चौडा िथए । 49 दलानको लमाइ िबस हात िथयो, र त्यसको गिहराइ एघार
हात िथयो । त्यसमा जानलाई खु ट्कलाहरू िथए र त्यसको दवुै प खम्बाहरू िथए ।
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1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई म न्दरको पिव स्थानमा ल्याए र ढोकाका चौकोसहरू नापे । ती दवुपै छ हात चौडा

िथए । 2 ढोकाको चौडाइ दश हात िथयो । हरेक तफर् को िभ ा पाँच हात िथयो । तब ती मािनसले पिव स्थानको क्षे फल नापे
। त्यो चा लस हात लामो र िबस हात चौडा िथयो । 3 त्यसपिछ ती मािनस महा-पिव स्थानिभ गए र ढोकाको चौकोसहरू
नापे । ती दईु हात िथए, र ढोकाको चौडाइ छ हात िथयो । दवुिैतरका िभ ाका चौडाइ सात हात िथयो । 4 तब ितनले कोठाको
लमाइ िबस हात नापे । म न्दरको सभाम न् दरको अगािडको भागसम्म त्यो िबस हात चौडा िथयो । अिन ितनले मलाई भन,े
“यो महा-पिव स्थान हो ।” 5 त् यसपिछ ती मािनसले म न् दरको िभ ा नापे । त्यो छ हात बाक्लो िथयो । म न् दर व रप र
भएका छेउका कोठाहरू चार हात चौडा िथए । 6 छेउका कोठाहरू ितन तहमा िथए, एउटामािथ अक कोठा, र दवुिैतर ितस
कोठा िथए । छेउका सबै कोठालाई टेवा िदनको िन म्त म न् दर िभ ामािथ पालीहरू िथए, िकनभने म न् दरका िभ ामा टेवाको
िन म्त केही पिन रा खएको िथएन । 7 ती छेउका कोठाहरू जित मािथ-मािथ गए ती त्यित नै फरािकलो भए, र त्यो म न् दर
चारैितर झन-्झन ्अग्लो हुदँै गयो र म न् दर जित अग्लो हुदँै गयो कोठाहरू पिन त्यित नै फरािकलो हुदँै गए, र तल्लो तहदे ख
मािथल्लो तहसम्म एउटा भर् याङ िथयो । 8 अिन मलैे म न् दरको चारैितर उठेको भाग दखेें, जनु छेउका कोठाहरूका िन म्त
जग िथए । त्यो एक लौरो अग्लो अथार्त ् छ हात िथयो । 9 छेउका कोठाहरूका बािहरी भागको चौडाइ पाँच हात िथयो ।
पिव -स्थानमा यी कोठाहरूको बािहरप खलुा ठाउँ िथयो । 10 यस खलुा ठाउँको अक प पजुारीहरूका बािहरी भागका
कोठाहरू िथए । पिव -स्थानभ र नै त्यसको चौडाइ िबस हात िथयो । 11 िभ ी कोठाहरूका िन म्त अक खलुा ठाउँबाट
ढोकाहरू िथए । एउटा ढोकाको उ र भागमा िथयो र अक चािहं दिक्षण भागमा । यो खलुा ठाउँको चौडाइ चारैितर पाँच हात
िथयो । 12 प श् चमबाट चोक तफर् फकको भवन स री हात चौडा िथयो । त्यसको िभ ा सबिैतर पाँच हात बाक्लो िथयो, र
त्यसको लमाइ नब्बे हात िथयो । 13 अिन ती मािनसले पिव -स्थानको नाप लए । त्यसको लमाइ एक सय हात िथयो । बगे्लै
रहकेो भवनको िभ ा र चोक पिन एक सय हात लामो िथयो । 14 पिव -स्थानको अगािडको चोकको अगािड भागको चौडाइ
पिन एक सय हात िथयो । 15 अिन ती मािनसले पिव -स्थानको पछािडको प श् चममा रहकेो भवन, र दवुपै को बादर्लीको
लमाइ नाप,े ती एक सय हात िथए । पिव -स्थान र दलान, 16 िभ ी िभ ाहरू र झ्यालहरू, साना झ्यालहरू, र ितनै तहमा
व रप र भएका बादर्लीहरू काठले मोहो रएका िथए । 17 िभ ी पिव -स्थानको ढोकामािथ र िभ ाहरूमा भएका खाली ठाउँमा
एउटा ढाँचा िथयो । 18 त्यो करूबहरू र खजरूका रूखहरूले ससु ज् जत िथए । हरेक करूबका िबचमा एउटा खजरूको रूख
िथए, र हरेक करूबका दईुवटा अनहुार िथएः 19 एकाप मािनसको अनहुारले खजरूको रूखितर हे ररहकेो िथयो, र अक
प जवान िसहंको अनहुारले खजरूको रूखितर हे ररहकेो िथयो । ती म न् दरको सबिैतर खोिपएका िथए । 20 जिमनदे ख
मािथ ढोकासम्म, करूबहरू र खजरूका रूखहरू म न् दरको बािहरी िभ ामा खोिपएका िथए । 21 पिव -स्थानका ढोकाको
चौकोस वगार्कार िथए । हदेार् ितनीहरूको बनावट, 22 पिव -स्थानको अगािडको काठको वदेीजस् तो िथयो, जनु सबिैतर ितन
हात अग्लो र दईु हात लामो िथयो । त्यसको कुनाका चौकोसहरू, आधार, र पाटाहरू काठले बनकेा िथए । अिन ती मािनसले
मलाई भन,े “यो त्यो टेबल हो जनु परम भकुो साम ु रहन्छ ।” 23 पिव -स्थान र महा-पिव स्थानका िन म्त दईुवटा ढोका िथए
। 24 यी ढोकाहरूमा दईुवटा खापा िथए, एउटा ढोकाको िन म्त दईु वटा खापा र अक को िन म्त दईुवटा । 25 पिव -स्थानका
ढोकाहरूमा खोिपएका करूबहरू र खजरूका रूखहरू िभ ाहरूका जस् तै िथए, र अगािडको भागमा दलानमािथ काठको पाली-
छानो िथयो । 26 दलानको दवुै भागमा साँघरुा झ्यालहरू र खजरूका रूखहरू िथए । यी म न् दरका छेउका कोठाहरू िथए, र
यी कोठाहरूमा पिन पाली-छानोहरू िथए ।
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42
1 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई उ री भागको बािहरी चोकमा लग,े र ितनले मलाई बािहरी चोक र उ रितरको बािहरी

िभ ामा भएका बदर्लीहरूमा मलाई ल्याए । 2 यी बादर्लीहरूको लमाइ एक सय हात र चौडाइ पचास हात िथयो । 3 यी
बादर्लीमध्ये केही िभ ी चोकितर फकका िथए र ितनीहरू पिव -स्थानबाट िबस हात टाढा िथए । त्यहाँ बादर्लीहरूका ितन तह
िथए, र मािथहरू तलितर फकका िथए, ती दईुको िबचमा खलुा भाग िथयो । केही बादर्लीहरूचािहं बािहरी चोक ितर फकका
िथए । 4 ती बादर्लीहरूका अगािड दश हात चौडा र एक सय हात लामो बाटो िथयो । ती बादर्लीहरूका ढोकाहरू उ रतफर् िथए
। 5 तर मािथल्ला बादर्लीहरू साना िथए, िकनभने बाटोहरूले भवनको तल्लो र िबचको तहमा भन्दा ती बादर्लीहरूले धरैे ठाउँ
ओगटेको िथयो । 6 िकनिक ते ो तल्लाका बादर्लीहरूमा खम्बाहरू िथएनन,् तर चोकमा भने खम्बाहरू िथए । यसकारण तल्लो
र िबचको तहका बादर्लीहरूका तलुनामा मािथल्लो तल्लाका बादर्लीहरू साँघरुा िथए । 7 बािहरी िभ ा कोठाहरूबाट भएर
बािहरी चोकसम्म पगु्थ,े र चोकचािहं कोठाहरूको अगािड िथयो । त्यो िभ ाको लमाइ पचास हात िथयो । 8 बािहरी चोकका
कोठाहरूको लमाइ पचास हात िथयो, र पिव -स्थानितर फकका कोठाहरूको लमाइ एक सय हात िथयो । 9 पवूर्प बाट
तल्ला कोठाहरूका िन म्त बािहर चोकितरबाट एउटा ढोका िथयो । 10 पिव -स्थानको िभ ी चोकको अगािडको बािहरी
चोकको पवू य भागको चोकमा पिन कोठाहरू िथए । 11 ती कोठाहरूका अगािड बाटो िथयो । ती कोठाहरूको वनावट उ री
भागका कोठाहरूजस् ता िथए । ितनीहरूका लमाइ, चौडाइ, बािहर िनस्कने ढोका, वनावट र ढोकाहरू उस्तै िथए । 12 दिक्षण
भागमा ती कोठाहरूमा जाने ढोकाहरू िथए जनु उ रका ढोकाहरूजस् तै िथए । िभ ी बाटोको मखुमै एउटा ढोका िथयो, र त्यो
बाटो धरैे कोठाहरूसम्म पगु्थ्यो । पवूर्प एउटा छेउमा त्यस बाटोमा जाने ढोकाको िथयो । 13 तब ती मािनसले मलाई भन,े
“बािहरी चोकको अगािड भएका उ री कोठाहरू र दिक्षणी कोठाहरू पिव कोठाहरू हुन ्। त् यहाँ परम भसुगँ निजकबाट काम
गन पजुारीहरूले अित पिव भोजन खान्छन ्। त्यहाँ ितनीहरूले अित पिव कुराहरू अथार्त ्अन् नब ल, पापब ल, र दोषब ल
राख् छन,् िकनिक यो पिव ठाउँ हो । 14 पजुारीहरू त्यहाँ वशे गरेपिछ, आफूले सवेा गन वस् लाई नफुकाली पिव -स्थानबाट
ितनीहरू बािहरी चोकमा जानहुुदँनै, िकनभने ती पिव छन ् । यसरी ितनीहरू मािनसहरूका निजक जानभुन्दा अगािड अरू
वस् लगाउनपुछर् ।” 15 ती मािनसले िभ ी म न् दर नापरे सके र मलाई पवूर्ितर फकको ढोकातफर् लगे र त्यहाँ व रप रका क्षे
सबै नापे । 16 ितनले पवू भागलाई एउटा नाप् ने लौरोले नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 17 ितनले उ री
भागलाई नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 18 ितनले दिक्षणी भागलाई पिन नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो
पाँच सय हात िथयो । 19 ितनी फकर प श् चमी भागलाई पिन नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 20 ितनले
त्यो चारैप नापे । पिव ठाउँलाई साधारण ठाउँबाट अलग गनर्को िन म्त त्यसको व रप र एउटा िभ ा िथयो, जनु पाँच सय
हात लामो र पाँच सय हात चौडा िथयो ।

43
1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई पवूर्प खो लने ढोकामा लगे । 2 हरे, इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा पवूर्बाट आयो ।

उहाँको आवाज धरैे पानीको झैं िथयो, र पथृ्वीले उहाँको मिहमाको काश िदयो । 3 त्योचािहं मलै े दखेकेो दशर्नअनसुार िथयो,
उहाँ सहरलाई नाश गनर् आउनभुएको बलेामा मलैे दखेकेो दशर्नअनसुार िथयो, र ती दशर्नहरू मलैे कबार नदीको िकनारमा
दखेकेो दशर्नजस् तो िथयो, र मलैे आफ् नो िशर घोप्टो पारें । 4 यसरी पवूर्प खो लएको ढोकाको बाटोबाट परम भकुो मिहमा
म न् दरिभ आयो । 5 तब आत्माले मलाई उचाल् नभुयो र मलाई िभ ी चोकमा ल्याउनभुयो । हरे, परम भकुो मिहमाले
म न् दरलाई भ ररहकेो िथयो । 6 ती मािनस मरेो छेउमा खडा िथए, र मलैे म न् दरबाट अक कोही मसगँ बो लरहकेा सनुें
। 7 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, यो मरेो िसहंासनको ठाउँ र मरेो पाउका पतैाला रहने ठाउँ हो, जहाँ म
इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा सदासवर्दाको िन म्त रहनछुे । इ ाएलको घराना, अथार्त ् ितनीहरू र ितनीहरूका राजाहरूले
आफ्ना िवश् वासहीनता वा उच् च ठाउँहरूमा ितनीहरूका राजाहरूका लाश ारा अबदे ख मरेो पिव नाउलँाई अशु पानछैनन ्
। 8 ितनीहरूको सघँारलाई मरेो सघँारको निजक, र ितनीहरूको ढोकाका चौकोसहरूलाई मरेो ढोकाका चौकोसहरूका निजक
राखरे, अिन म र ितनीहरूका िबचमा एउटा िभ ा मा राखरे अबदे ख ितनीहरूले मरेो पिव नाउलँाई अशु पानछैनन ् ।
ितनीहरूले आफ्ना िघनलाग्दा कामहरू ारा मरेो नाउलँाई अशु बनाए, यसलैे मलै े ितनीहरूलाई आफ् नो ोधमा नाश गरें ।
9 अब ितनीहरूले आफ्ना िवश् वासहीनता र ितनीहरूका राजाहरूका लाशहरूलाई मरेो निजकबाट हटाऊन,् र म ितनीहरूका
िबचमा सदासवर्दालाई रहनछुे । 10 ए मािनसको छोरो, यस म न् दरको िवषयमा त ँ आफैले इ ाएलको घरानालाई भन् न ू तािक
ितनीहरू आफ्ना अपराधहरूका कारण शमर्मा परून ।् ितनीहरूले यो वणर्नमािथ िवचार गरून ।् 11 ितनीहरूले गरेका सबै कुराका
िन म्त ितनीहरू ल ज् जत छन भ्ने यस म न् दरको सारा सरंचना, सबै िववरण, बािहर जाने र िभ आउने ढोकाहरू, र त्यसका सारा
नमनूा, र िविध र िनयमहरू ितनीहरूलाई कट गराउन ू । अिन ितनीहरूका आखँा अगािड यो लखे ्तािक ितनीहरूले त्यसको
सारा सरंचना र िनयमहरूलाई सरुिक्षत राखनू,् यसरी ती पालना गरून ् । 12 म न् दरको िनयम यही हो: पहाडको टुप्पोदे ख
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त्यसको व रप रको क्षे पिव हुनपुछर् । हरे, म न् दरको िनयम यही नै हो । 13 वदेीका नापहरू लामो हातको नापअनसुार
यस्ता हुन—्लामो हातको नाप एक हात र चार अङ्कुलको चौडाइ बराबर हुन्छ । वदेीको व रप रको नाल एक हात गिहरो,
र त्यसको चौडाइ एक हात हुनछे । त्यसलाई घने िबटको नाप एक िब ा हुनछे । योचािहं वदेीको आधार हो । 14 भ ूइँको
नालदे ख वदेीको तल्लो िकनारसम्म दईु हात, र िकनार आफैचािहं एक हात चौडा छ । अिन वदेीको सानो िकनारदे ख ठुलो
िकनारसम्म चार हात, र ठुलो िकनारचािहं एक हात चौडा छ । 15 होमब लको िन म्त वदेीको अगनेो चार हात अग्लो छ,
र अगनेोमा मािथ फकका चारवटा िसङ छन ् । 16 अगनेो बा हात लामो र बा बात चौडा, वगार्कार छ । 17 त्यसको
चारैितर त्यसको िबट चौध हात लामो र चौध हात चौडा छ, र त्यसको िकनार आधा हात चौडा छ । नालचािहं पवूर्ितर फकका
खु ट्कलासिहत सबिैतर एक हात चौडा छ ।” 18 त्यसपिछ ितनले मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: ितनीहरूले वदेी बनाएको िदनमा, र त्यसमा होमब ल चढाउन,े र रगत छिकर् ने िविधहरू यी नै हुन ्। 19 सादोकको
वशंबाट मरेो सवेा गनर् मरेो निजक आउने लवेी पजुारीहरूलाई पापब लको रूपमा एउटा साँढे िदन,ू यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 20 तब तैंले त्यसको केही रगत लन ू र वदेीका चारवटा िसङ, वदेीको चार सीङ्, चार कुना र व रप रको
िकनारमा लगाउन ूअिन त्यसलाई श ु गरेर त्यसको िन म्त ाय श् चत गन ूर् । 21 अिन तैंले साँढलेाई पापब लको िन म्त लजैान ू
र पिव - स्थानको बािहरप म न्दरको तोिकएको ठाउँमा त् यसलाई जलाउन ू । 22 अिन दो ो िदनमा तैंले एउटा िनष्खोट
बोकोलाई पापब लको रूपमा चढाउन ु । पजुारीहरूले साँढले े वदेीलाई श ु गरेजस्तै वदेीलाई श ु गनछन ्। 23 त्यसलाई तैंले
श ु ग रसकेपिछ, बथानबाट एउटा िनष्खोट साँढे र बगालबाट एउटा िनष्खोट भडेो चढाउन ु । 24 ती परम भकुो अिग चढाउन ु
। पजुारीहरूले तीमािथ ननू राख् नछेन ्र परम भकुो िन म्त होमब लझैं चढाउनछेन ्। 25 सात िदनसम्म तैंले पापब लको िन म्त
एउटा बोको िदनिदनै तयार गन ूर्, र पजुारीहरूले पिन एउटा बथानका त् यो िनष्खोट साँढे र बगालको त् यो िनष्खोट भडेो तयार
गरून ्। 26 ितनीहरूले वदेीको िन म्त सात िदनसम्म ाय श् चत गरून ्र त्यसलाई श ु पारून ्। यसरी ितनीहरूले त्यसलाई पिव
पान ुर्पछर् । 27 ितनीहरूले यी िदनहरू परुा गनपछर्, र आठौं िदन र त्यसपिछ पजुारीहरूले ितमीहरूका होमब ल र ितमीहरूका
मलेब ललाई वदेीमा तयार गनछन,् र म ितमीहरूलाई हण गनछु, यो परम भु परमशे् वर घोषणा हो ।”

44
1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई पवूर् फकको बािहरी पिव स्थानको ढोकामा ल्याए । त्यो ब लयो गरी बन्द िथयो ।

2 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यो ढोकाको बन्द गरी मोहर लगाइएको छ । यो खो लनछैेन । कोही पिन मािनस त्यहाँबाट
जानछैेन, िकनिक परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर त्यहाँबाट आउनभुएको छ, यसलैे त्यो ब लयो गरी बन्द ग रएको छ ।
3 इ ाएलको शासक परम भकुो अिग भोजन गनर्लाई त्यहाँ बस् नछे । त्यो ढोकाको दलानबाट िभ आउनछे र त्यही बाटो
बािहर जानछे ।” 4 तब ितनले मलाई उ री ढोकाको बाटो हुदँ ै म न्दरको अगािड लगे । मलैे हरेें, र हरे, परम भकुो मिहमाले
परम भकुो म न् दरलाई ढाक्यो, र मलैे आफ् नो िशर घोप्टो पारें । 5 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो,
मलैे तलँाई घोषणा गन सबै कुरा, परम भकुो म न् दरका सबै िविध र त् यसका सबै िनयमितर आफ्नो हृदयलाई तयार पार ्र ती
आफ्ना आखँाले हरे ्र कानले सनु ्। म न् दरका िभ आउने ढोकाको र बािहर िनस्कने ढोकाहरूका बारेमा िवचार गर ्। 6 तब
िव ोही इ ाएलको घरानालाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ए इ ाएलको घराना, तरेा सबै िघनलाग्दा कामहरू
अब अित भएका छन,् 7 ितमीहरूले मलाई भोजन, बोसो र रगत चढाउँदा, खतना नभएका हृदय र खतना नभएका शरीरका
परदशेीहरूलाई ितमीहरूले मरेो पिव -स्थानमा ल्याएर मरेो म न् दरलाई अशु बनयौ । ितमीहरूका िघनलाग्दा कामहरूले
ितमीहरूले मरेो करार भङ्ग गरेका छौ । 8 मरेा पिव कुराहरूका बारेमा ितमीहरूले आफ्ना कतर् परुा गरेका छैनौ, तर
ितमीहरूले आफ्ना कतर् हरू परुा गनर् अरू िनय ु गर् यौ र ितमीहरूले ितनीहरूलाई नै मरेो पिव स्थानको रेखदखे गनर् लगायौ
। 9 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा बसोबास गन कोही परदशेी जसको हृदय र शरीरको
खतना भएको छैन, त्यो मरेो पिव ठाउँमा वशे नगरोस ् । 10 तापिन लवेीहरू भने मबाट टाढा भए— आफ्ना मिूतर्हरूका
पिछ लागरे ितमीहरू मबाट टाढा भ ट् कए, तर ितनीहरूले आफ्ना पापको मोल ितनछन ् । 11 ितनीहरू मरेो पिव -स्थानमा
सवेकहरू हुन,् र ितनीहरूले म न् दरका ढोकाहरूका रेखदखे गछर्न ्र म न् दरमा सवेा गछर्न ्र ितनीहरूले होमब ल र मािनसहरूका
ब लदानहरूलाई माछर्न,् र ितनीहरू मािनसहरूको अिग खडा हुन् छन ् र ितनीहरूको सवेा गछर्न ् । 12 तर ितनीहरूले आफ्ना
मिूतर्हरूका अगािड ब लदान चढाएका हुनाल,े इ ाएलको घरानाको िन म्त ितनीहरू पापको कारण बने । यसकैारण म आफ्नो
हात उठाएर ितनीहरूको िवरु शपथ खान्छु, िक ितनीहरूले आफ्नो दण्ड पाउनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
13 ितनीहरू मरेा पजुारीहरूको काम गनर् वा मरेा पिव , अित पिव कुराहरू भएको ठाउँमा मरेो निजक आउनछैेनन ् । बरु,
ितनीहरूले गरेका िघनलाग्दा कामहरूको कारण ितनीहरूले िनन्दा र दोष भोग् नछेन ् । 14 तर म ितनीहरूलाई मरेो म न् दरमा
त्यसका सारा कतर् हरू र त्यहाँ ग रने सबै कुरामािथ िजम्मा िदनछुे । 15अिन इ ाएलका मािनसहरू मबाट टाढा भ ट् करहकेा
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बलेामा, मरेो पिव -स्थानका कतर् हरूलाई परुा गन सादोकका छोराहरू अथार्त ्लवेी पजुारीहरू मरेो अिग मरेो आराधना गनर्
आउनछेन ।् मलाई बोसो र रगत चढाउन ितनीहरू मरेो अिग खडा हुनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 16 ितनीहरू मरेो
पिव -स्थानमा आउनछेन ्। मरेो आराधना गनर् र मरेो िन म्त आफ्ना कतर् हरू परुा गनर् ितनीहरू मरेो टेबल निजक आउनछेन ्
। 17 यसरी ितनीहरू िभ ी चोकका ढोकाहरूमा आउँदा, ितनीहरूले सिूतको कपडा लगाउनपुछर्, िकनभने चोकको ढोका र
म न् दरिभ आउन ितनीहरूले ऊनको वस् लगाउनहुुदँनै । 18 ितनीहरूका िशरमा सिूतको फेटा र कम्मरमा सिूतको िभ ी लगुा
हुनपुछर् । ितनीहरूले पिसना आउने कुनै पिन लगुा लगाउनहुुदँनै । 19 जब ितनीहरू मािनसहरूकहाँ बािहरी चोकमा जान्छन,्
तब ितनीहरूले सवेा गदार् लगाइरहकेो वस् खोल् नपुछर् । ितनीहरूले ती खोल् नपैछर् र ती पिव कोठामा राक् नपुछर्, तािक ती
िवशषे पिहरनको छुवाइले ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई पिव नबनाऊन ्। 20 ितनीहरू आफ्नो कपाल खौ रन पिन हुदँनै,
न त ती खलुा छोड् न हुन् छ, तर ितनीहरूले आफ्ना िशरका कपाललाई छोटो गरी काटनू ् । 21 िभ ी चोकमा आउँदा कुनै
पिन पजुारीले दाखम िपएको हुनहुुदँनै , 22 त्यसले िवधवा वा सम् बन् ध-िवच् छेद भएकी स् ीलाई आफ्नी पत् नी बनाउनहुुदँनै,
तर त्यसले इ ाएलको घरानाको कन्ये केटी वा पजुारीसगँ िववाह गरेर िवधवा भएकीसगँ मा िववाह गरोस ् । 23 िकनिक
ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई पिव र अपिव िबचको िभन् नताबारे िसकाउनछेन ्। ितनीहरूले उनीहरूलाई श ु र अशु बारे
िचनाउनछेन ्। 24 कुनै िववाद भएमा, ितनीहरूले मरेा िविधहरूअनसुार न्याय गनछन ्। ितनीहरू न्यायपणूर् हुनपुछर् । ितनीहरूले
हरेक चाडमा मरेा िनयम र िविधहरू पालना गनछन,् र ितनीहरूले मरेा पिव शबाथहरू मनाउनछेन ् । 25 ितनीहरू अशु
हुनलाई मरेको मािनसको अगािड जानछैेनन,् तर आफ् ना बबुा, आमा, छोरो , छोरी, दाजभुाइ, वा कन्ये िददीबिहनी भएमा
ितनीहरू जान सक्छन ्। न ता ितनीहरू अशु हुनछेन ्। 26 कुनै पजुारी अध ु भएपिछ, ितनीहरूले त्यसको िन म्त सात िदन
गन् नछेन ्। 27 अिन त्यो पिव -स्थानमा, अथार्त ्पिव -स्थानमा सवेा गनर्लाई िभ ी चोकमा वशे गन िदनमा, त्यसले आफ्नो
िन म्त पापब ल ल्याओस,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 28 ितनीहरूको उ रािधकार यही हुनछे: म नै ितनीहरूको
उ रािधकार हु,ँ र इ ाएलमा ितमीहरूले ितनीहरूलाई कुनै सम्पि निदन ू । म नै ितनीहरूको सम्पि हुनछुे । 29 ितनीहरूले
अन् नब ल, पापब ल, र दोषब लबाट खानछेन,् र इ ाएलमा परम भकुो िन म्त चढाइएको हरेक कुरा ितनीहरूकै हुनछे ।
30 सबै कुराका पिहलो फलबाट असल फल र ितमीहरूका सबै उपहारहरू पजुारीहरूकै हुनछेन,् र ितमीहरूले ितमीहरूका
भोजनबाट उत्कृष् ट अन् नब ल पजुारीहरूलाई िदन ू तािक ितमीहरूको घरमा आिशष ्आओस ्। 31 जङ्गली पशलुे मारेको चरा
वा पशकुो िसनबुाट पजुारीहरूले खानहुुदँनै ।

45
1 उ राअिधकारको रूपमा दशेलाई भाग लगाउन जब ितमीहरूले िच ा हाल् छौ, तब ितमीहरूले परम भकुो िन म् त एउटा

जग् गा अलग गन ूर् । यो दानको जग् गा पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार हात चौडा दशेको एउटा पिव जिमन हुनछे ।
त्यो र त्यसको व रप रको क्षे सबै पिव हुनछे । 2 यसबाट पाँच सय हात लमाइ र चौडाइको वगार्कार क्षे हुनछे जसले
पिव स्थानलाई घनेछ, र त्यसको व रप रको िसमाना पचास हात चौडा हुनछे । 3 यस क्षे बाट ितमीहरूले पच् चीस हजार
हात लमाइ र दश हजार हात चौडाइ नाप् न ू । त्योचािहं पिव -स्थान, र महा-पिव स्थान हुनछे । 4 योचािहं परम भकुो सवेा
गन पजुारीहरूका िन म्त दशेमा एउटा पिव ठाउँ हुनछे, जो परम भकुो सवेा गनर् उहाँको निजक आउँछन ्। यो ितनीहरूका
िन म्त घरहरू र पिव ठाउँको िन म्त एउटा पिव क्षे हुनछे । 5 यसरी त्यो पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार हात चौडा
हुनछे, र त्यो म न् दरमा सवेा गन लवेीहरूका नगरहरूका िन म्त त् यो हुनछे । 6 सहरको लािग एउटा क्षे अलग गन ूर् जनु पाँच
हजार हात चौडा र पच् चीस हजार हात लामो होस ् । त्योचािहं पिव ठाउँको िन म्त अलग ग रएको क्षे को छेउमा हुनछे ।
यो सहर इ ाएलका सबै घरानाको हुनछे । 7 शासकको जिमनचािहं पिव -स्थान र सहरको िन म्त अलग ग रएको क्षे को
दवुपै हुनछे । त्यो ितनीहरूको प श् चम र पवूर्प हुनछे । पवूर्दे ख प श् चमसम्म यी भागहरूमध्ये एउटाको लमाइसगँ बराबर
लमाइ हुनछे । 8 यो जिमनचािहं इ ाएलको शासकका सम्पि हुनछे । मरेा शासकहरूले अब मरेा मािनसहरूलाई िथचोिमचो
गनछैनन ्। बरु, ितनीहरूले इ ाएलको घरानाका कुलहरूलाई त्यो जिमन िदनछेन ्। 9 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: अब
अित भयो, इ ाएलका शासकहरू हो! िहसंा र झैं-झगडा हटाओ । न्याय गर र धािमर्कता दखेाओ । मरेा मािनसहरूलाई
िनष्कासन गनर् छोिडदओे! यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 10 ितमीहरूका नाप ठक, ठक एपा र ठक बाथ हुनपुछर्!
11 एपा र बाथको नाप बराबर हुनपुछर् । यसलैे एक बाथ होमरेको दश भागको एक भाग हुनछे । एक एपा होमरेको दश भागको
एक भाग हुनछे । ितनीहरूका नाप होमरेसगँ िमल् दो हुनछे । 12 शकेेलचािहं िबस गरेा होस ्। साठी शकेेलको एक मीना हुनछे
। 13 ितमीहरूले िदनपेन योगदान यही हो: गहुकँो एक होमरेसगँ एपाको छैटौंभाग, र जौको एक होमरेसगँ एपाको छैटौंभाग
ितमीहरूले िदनछेौ । 14 तलेको तोिकएको भटेीचािहं हरेक कोर वा हरेक होमरेको िन म्त बाथको दशौंभाग हुनछे (एक कोर
दश बाथ हुन्छ), िकनभने एक होमरे भनकेो पिन दश बाथ हो । 15 इ ाएलका रा ो पानी पाएका क्षे हरूका हरेक दईु सय
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पशहुरूका िन म्त बगालबाट एउटा भडेो वा बोको मािनसहरूका िन म्त ाय श् चत गनर्लाई होमब ल वा मलेब लको िन म्त
योग हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 16 दशेका सबै मािनसहरूले इ ाएलको शासकलाई यो उपहार िदनछेन ्।

17 चाडहरू र औंसीका उत्सवहरू र शबाथ िदनहरू—इ ाएलको घरानाका सबै तोिकएका चाडहरूमा होमब ल, अन् नब ल, र
अघर्ब लका िन म्त पशहुरू तयार गन िजम्मवेारी शासकको हुनछे । ितनलैे इ ाएलको घरानाको िन म्त ाय श् चत गनर् पापब ल,
अन् नब ल, होमब ल, र मलेब लको बन् ध गनछन ्। 18 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा,
ितमीहरूले बथानबाट एउटा िनष्खोट साँढे लन ूर पिव -स्थानको िन म्त पापब ल चढाउन ु । 19 पजुारीले पापब लको रगतबाट
केही लनछेन ्र म न् दरको ढोकाका चौकोसहरू, वदेीको िसमानाका चार िकनारहरू, र िभ ी चोकको ढोकाको चौकोसहरूमा
लगाउनछेन ् । 20 हरेक मािनसबाट अजानमा वा अज्ञानतामा हुने पापको िन म्त मिहनाको सातौं िदनमा यस्तो गन ूर् । यसरी
ितमीहरूले म न्दरको िन म्त ायश् चत गनछौ । 21 पिहलो मिहनाको चौधौं िदनमा, ितमीहरूको िन म्त सात िदनको एउटा पवर्
हुनछे । ितमीहरूले अखिमरी रोटी खानपुछर् । 22 त्यस िदनमा, शासकले आफ्नै िन म्त र दशेका सबै मािनसहरूका िन म्त
पापब लको रूपमा एउटा साँढे तयार गनछन ् । 23 सात िदनको पवर्मा, शासकले परम भकुो िन म्त होमब ल तयार गनछन:्
सात िदनसम्म हरेक िदन सातवटा साँढे र सात वटा िनष्खोट भडेा, र हरेक िदन पापब लको रूपमा एउटा बोको । 24 अिन
शासकले हरेक साँढकेो िन म्त एक एपा र हरेक भडेोको िन म्त एक एपा अन् नब ल र हरेक एपाको िन म्त एक हीन तले तयार
गनछ । 25सातौं मिहनाको पन् ौं िदनमा, चाडमा, शासकले यी सात िदनहरूमा यी ब लहरू चढाउनछेन:् पापब ल, होमब ल,
अन् नब ल, र तलेको ब ल ।

46
1 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: िभ ी चोकको पवूर्प फिकर् एको ढोका कामको हप् ताको छ िदनसम्म बन्द हुनछे, तर

शबाथको िदनमा त्यो खो लनछे र औंसीको िदनमा त्यो खो लनछे । 2 बािहरबाट ढोका र त्यसको दलान हुदँै शासक बािहरी
चोकमा आउनछेन,् र पजुारीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाउँदा ितनी िभ ी ढोकाको चौकोसको छेउमा खडा हुनछेन ्। तब
ितनले िभ ी ढोकाको सघँारमा आराधना गनछन ्र बािहर जानछेन,् तर त्यो ढोका भने साँझसम्म नै बन्द हुनछैेन । 3 शबाथ र
औंसीमा दशेका मािनसहरूले पिन यही ढोकामा परम भकुो आराधना गनछन ्। 4शासकले परम भलुाई शबाथ िदनमा चढाउने
होमब ल छवटा िनष्खोट थमुा र एउटा िनष्खोट भडेो हुनछे । 5भडेोसगँ चढाइने अन् नब ल एक एपा हुनछे, र थमुासगँ चढाइने
अन् नब ल ितनले िदन चाहजेित हुनछे, र अन् नको हरेक एपासगँ एक हीन तले होस ्। 6औंसीको िदनमा ितनले बथानबाट एउटा
िनष्खोट साँढ,े छवटा थमुा, र एउटा िनष्खोट भडेो चढाउन ्। 7 ितनले साँढकेो िन म्त एक एपा, भडेोको िन म्त एक एपा, र
थमुाहरूका िन म्त ितनले िदन चाहजेित अन् नब ल चढाउन,् र अन् नको हरेक एपाको िन म्त एक हीन तले होस ्। 8 जब शासक
ढोका र त्यसको दलानको बाटोबाट आउँछन,् तब ितनी त्यही बाटोबाट भएर बािहर जानपुछर् । 9 तर जब दशेका मािनसहरू
तोिकएका चाडहरूमा परम भकुो साम ु आउँछन,् तब उ री ढोकाबाट आउनहेरू दिक्षणी ढोकाबाट बािहर जानपुछर्, र दिक्षणी
ढोकाबाट आउनहेरू उ री ढोकाबाट बािहर जानपुछर् । कोही पिन आफू िभ पसकेो ढोकाितर फकर् नहुुदँनै, िकनिक त्यो िसधै
अगािड जानपुछर् । 10 शासक ितनीहरूका िबचमा हुनपुछर् । ितनीहरू िभ जाँदा उनी पिन िभ जानपुछर्, र ितनीहरू बािहर
िनस्कँदा, उनी पिन बािहर िनस्कनपुछर् । 11 चाडहरूमा साँढकेो िन म्त एक एपा, र भडेोको िन म्त एक एपा, र थमुाहरूका
ितनले िदने गरेजित अन् नब ल होस,् र हरेक एपाको िनम्त एक हीन तले होस ्। 12 जब शासकले स्वइच्छा भटेी चढाउँछन,्
चाहे त्यो परम भकुो िन म्त होमब ल होस ्वा मलेब ल, पवूर्प फकको ढोका ितनको िन म्त खो लनछे । ितनले शबाथ िदनमा
झैं होमब ल वा मलेब ल चढाउनपुछर् । तब ितनी बािहर जानपुछर्, र ितनी बािहर गएपिछ, त् यो ढोका बन्द ग रनछे । 13 यसका
अितरक् त, ितमीहरूले दिैनक रूपमा परम भलुाई एक वष िनष्खोट भडेो होमब लको रूपमा चढाउन ु । यो ितमीहरूले हरेक
िबहान गन ुर्पछर् । 14 त्योसगँै ितमीहरूले हरेक िबहान अन् नब ल चढाउन,ु एक एपाको छैटौं भाग र परम भकुो िन म्त चढाइने
अन् नब लको िपठोलाई िभजाउनको िन म्त एक हीन तलेको एक-ितहाई भाग चढाउने अनन्तको िविध होस ्। 15 ितनीहरूले
थमुा, अन् नब ल र तलेलाई हरेक िबहान तयार गनछन ्। यो सधैंको होमब ल हुनछे । 16 परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ:
शासकले आफ्ना कुनै पिन छोरोलाई बकस िदन् छन ्भने त्यो ितनको उ रािधकार हुनछे । त्यो ितनका छोराहरूका सम्पि ,
अथार्त ् उ रािधकार हुनछे । 17 तर ितनले आफ्नो उ रािधकारबाट आफ्ना सवेकमध्ये एक जनालाई बकस िदन् छन ् भन,े
स्वन् ताको वषर् नभएसम्म त्यो त्यस सवेकको हुनछे, र त्यसपिछ त् यो उक् त शासकलाई िफतार् हुनछेन ्। ितनको उ रािधकार
िनश् चय पिन ितनका छोराहरूकै हुनछे । 18शासकले मािनसहरूका उ रािधकार कब् जा गरेर ितनीहरूलाई आफ्नो सम्पि बाट
अलग गन ुर्हुदँनै। ितनले आफ्ना छोराहरूलाई आफ्नै सम्पि बाट िदनपुछर् तािक मरेा मािनसहरू आफ्नो सम्पि बाट िततर-िबतर
हुनछैेनन ्।’ ” 19 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई ढोकाबाट पजुारीहरूका पिव कोठाहरूमा लग,े जनु उ रतफर् फकका िथए ।
प श् चमतफर् एउटा ठाउँ िथयो । 20 ितनले मलाई भन,े “यो त्यही ठाउँ हो जहाँ पजुारीहरूले पापब ल र दोषब ललाई उमाल्छन ्
र जहाँ ितनीहरूले अन् नब ललाई पोल्छन ्। ितनीहरूले ती ब लहरूलाई बािहरी चोकमा लानहुुदँनै, िकनिक त् यसो गरे मािनसहरू
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पिव हुनछेन ् ।” 21 तब ितनले मलाई बािहरी चोकमा ल्याए र ितनले मलाई त्यस चोकका चार कुनाबाट िहडं्न लगाए, र
मलैे चोकका हरेक कुनामा अक एउटा चोक दखेें । 22 बािहरी चोकको चार कुनामा चारवटा स-साना, चा लस हात लामो
र ितस हात चौडा चोकहरू िथए । चारै चोकका एउटै नाप िथयो । 23 ती चारैको व रप र ढुङ्गाको एउटा लहर िथयो,
र ती ढुङ्गाको लहरमिुन चलुाहरू िथए । 24 ती मािनसले मलाई भन,े “यी ठाउँहरूमा म न्दरका सवेकहरूले मािनसहरूका
ब लहरूलाई उमाल्नछेन ्।”
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1 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई फे र म न्दरको ढोकामा लग,े र पवूर्प म न् दरको म न्दरको सघँारमिुनबाट पानी बिगरहकेो

िथयो, िकनिक म न्दरको अगािडको भाग पवूर् फकको िथयो, र पानीचािहं म न्दरको दिक्षणितर, वदेीको दािहनिेतर बिगरहकेो
िथयो । 2 यसलैे ितनले मलाई उ री ढोकाबाट बािहर िनकाल,े र पवूर्प फिकर् एको िढकाको व रप र डोर् याए, र त्यो
ढोकाबाट दिक्षणितर पानी बिगरहकेो िथयो । 3 ती मािनस पवूर्ितर गइरहदँा, ितनको हातमा एउटा नाप् ने टाँगो िथयो । ितनले
एक हजार हात नापे र ितनले मलाई त्यो पानीको बाटोहुदँै गो लगाँठोसम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए । 4 त् यसपिछ ितनले
फे र एक हजार हात नापे र मलाई पानीको बाटोहुदँै घ ुडँासम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए । अिन ितनले अक एक हजार
हात नापे र मलाई कम्मरसम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए । 5 त् यसपिछ ितनले एक हजार हात नाप,े तर त्यहाँ एउटा नदी
िथयो जसलाई मलैे तनर् सिकन ँ िकनभने पानी बढकेो िथयो र पौिडन िमल् ने गरी गिहरो िथयो । त्यो तनर् नसिकने नदी िथयो
। 6 ती मािनसले मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, के त ँ यो दखे् न सक्छस?्” र ितनले मलाई बािहर ल्याए र त् यो नदीको
िकनारमा िहडंाए । 7 जब म िहडं्दै िथएँ, नदीको दवुपै को िकनारमा धरैे वटा रूखहरू िथए । 8 ती मािनसले मलाई भन,े “यो
पानी पवू इलाकाितर र तल अराबामा जान्छ । यो पानी खारा समु मा बगरे जान्छ र त्यसलाई ताजा बनाउछँ । 9 झणु्डमा
बस् ने हरेक जीिवत ाणी त्यो पानी जहाँ-जहाँ जान्छ त्यहीं नै बस् नछे । त्यहाँ धरैे माछा हुनछेन,् िकनिक यो पानी त्यहाँ
बग्छ । त्यसले निुनलो पानीलाई ताजा बनाउनछे । त्यो नदी जहाँ-जहाँ जान्छ हरेक कुरा बाँच् नछे । 10 तब एन-गदीका
जालहारीहरू त्यो पानीको छेउमा उिभनछेन,् र एन-एग्लसैम्म माछाको जाल सकुाउने ठाउँ हुनछे । त्यो खारा समु मा धरैे
िकिसमका माछा हुनछेन ्जस् तो महासमु मा शस् त माछाहरू हुन् छन ् । 11 तर खारा समु का दलदल र िसमसार भने ताजा
बनाइनछैेन । ितनीहरू ननू िदनका िन म्त रहनछेन ्। 12 यस नदीको छेउमा, दवुपै को िकनारमा, फल फलाउने सबै कारका
रूखहरू बढ्नछेन ्। ितनीहरूका पातहरू सकु् नछैेनन ् र ितनीहरूका फल किहल्यै पिन रोिकनछैेनन ्। हरेक मिहना रूखहरूले
फल िदनछेन,् िकनभने पिव -स्थानबाट पानी त्यहाँ बग्छ । ितनीहरूको फल भोजनको िन म्त हुनछे, र ितनीहरूका पात िनको
पानर्को िन म्त हुनछेन ्। 13 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका बा कुलहरूका िन म्त दशे िवभाजन गन त रका
यस्तो हुनछे: योसफेलाई दईु भाग हुनछे । 14 मलैे आफ्नो हात उठाएर ितमीहरूका पखुार्हरूलाई ितज्ञा गरेका दशेलाई बराबर
गरेर ितमीहरूले िवभाजन गन ुर्पछर् । त्यो दशे ितमीहरूका िन म्त उ रािधकार हुनछे । 15 महासमु दे ख हतेलोनको बाटो
भएर सदादसम्म उ री भागमा दशेको िन म्त िसमाना यही हुनछे । 16 अिन त्यो िसमाना बरेोतह हुदँै िस मैसम्म जानछे, जनु
दमस्कस र हमातको िबचमा छ, अिन त्यसपिछ हासरे हा ीकनसम्मै जानछे, जनु हौरानको िसमानाको छेउमा छ । 17 यसलैे
त्यो िसमाना समु दे ख दमस्कस हुदँै उ रमा हमात भएर हसर-एनानसम्म जानछे । योचािहं उ री भाग हुनछे । 18 पवूर्प
त्यो िसमाना हौरान र दमस्कसको िबचमा िगलाद र इ ाएल दशेको िबचमा भएको यदर्न नदीको छेउमा हुनछे । ितमीहरूले पवू
समु को िसमानाबाट नाप् नपुछर् । पवू िसमानाचािहं पवू समु सम्म हुनछे । 19 अिन दिक्षण भागमा त्यो िसमाना तामारदे ख
मरेीबा-कादशेका पानीहरूसम्म,ै त् यसपिछ िम दशेको खोलाका छेउ-छेउ भएर महासमु सम्म जानछे । योचािहं दिक्षणको
िसमाना हुनछे । 20अिन प श् चमको िसमानाचािहं लबेो-हमातको िवप रत, महासमु सम्म हुनछे । योचािहं प श् चमको िसमाना
हुनछे । 21 यसरी ितमीहरूले आफ्नो िन म्त, अथार्त ् इ ाएलका कुलको िन म्त यो दशेलाई िवभाजन गनछौ । 22 यसरी
ितमीहरूले उ रािधकार आफूलाई र ितमीहरूका िबचमा भएका परदशेीहरूलाई िवभाजन गनछौ, जसले ितमीहरूका िबचमा
बालक जन्माएका छन,् जो इ ाएलमा ज न्मएका मािनसहरूझैं ितमीहरूका िबचमा छन ्। ितमीहरूले इ ाएलका कुलहरूका
िन म्त उ रािधकार पाउन िच ा हाल्नपुछर् । 23अिन त्यो परदशेी त्यही कुलको हुनछे जसको िबचमा त्यो बसोबास ग ररहकेो
हुन्छ । ितमीहरूले त्यसलाई पिन उ रािधकार िदनपुछर्, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

48
1 कुलहरूका नाम यी नै हुन ् । दानको कुलले दशेको एक भाग पाउनछे । त्यसको िसमाना इ ाएलको उ री िसमाना

भएर हतेलोन र लबेो-हमात हुदँै जानछे । त्यसको िसमाना हसर-एनानसम्म र उ रमा दमस्कसको िसमाना र त् यसपिछ
हमातसम्म जानछे । दानको िसमाना पवूर्द े ख महासमु सम्म जानछे । 2 दानको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म,
आशरेले एक भाग पाउनछे । 3 आशरेको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, नप् तालीले एक भाग पाउनछे ।
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4 नाप् तालीको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, मनश्शलेे एक भाग पाउनछे । 5 मनश्शकेो िसमानासगँ जोिडएर,
पवूर्दे ख प श् चमसम्म, ए ाइमले एक भाग पाउनछे । 6 ए ाइमको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, रूबनेले एक
भाग पाउनछे । 7 रूबनेको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, यहूदाले एक भाग पाउनछे । 8 ितमीहरूले पिव
रूपमा अलग गन ुर्पन जिमन यहूदाको िसमानासगँ जोिडएको हुनछे र त्यो पवूर्द े ख प श् चमसम्म जान् छ । त्यो पच् चीस हजार
हात चौडा हुनछे । त्यसको लमाइ एउटा कुलको पवूर्दे ख प श् चमसम्मको भागसगँ बराबर हुनछे, र म न्दरचािहं त्यसको
िबचमा हुनछे । 9 ितमीहरूले परम भकुो िन म् त पिव रूपमा अलग गन यो जिमन पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार
हात चौडा हुनछे । 10 पिव रूपमा अलग यो जिमनको काम यस् तो हुनछे: पजुारीहरूका लािग उ र भागमा पच् चीस हजार
हात लामो, प श् चममा दश हजार हात चौडा, पवूर्मा दश हजार हात चौडा र दिक्षणमा पच् चीस हजार हात लामो जिमन
हुनछे । त्यसको िबचमा परम भकुो पिव ठाउँ हुनछे । 11 सादोक वशंका पजुारीहरूका िन म् त यो पिव रूपमा अलग
ग रनछे, जसले िवश् वस् ततासाथ मरेो सवेा गरेका छन ् र इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ्लवेीहरूझैं ितनीहरू बरा लर गएनन ्।
12 ितनीहरूका िन म्त यो अित पिव रूपमा जिमनको एक भाग दानको रूपमा अलग हुनछे । यो लवेीहरूको िसमानालाई
छुनछे । 13 पजुारीहरूको जिमनको िसमानासगँ जोिडएर लवेीहरूको जिमन पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार हात चौडा
हुनछे । यी दईु जिमनका सम्पणूर् क्ष े पच् चीस हजार हात लामो र बीस हजार हात चौडा हुनछे । 14 ितनीहरूले त्यो बचे्न ु
वा सट् न ु हुदँनै । इ ाएलको जिमनको यी पिहलो फलहरूमध्ये एउटा पिन यी िसमानबाट छुट् याउनहुुदँनै, िकनिक यो सबै
परम भकुो िन म्त पिव छ । 15 बाँकी जग् गामा, पाँच हजार हात चौडा र पच् चीस हजार हात लामो भागचािह,ं सहर, घरहरू
र खकर् को जिमनको रूपमा योग हुनछे । सहरचािहं त्यसको िबचमा हुनछे । 16 सहरको नाप यी हुनछेन:् उ रितर ४,५००
हात लामो हुनछे । दिक्षणितर ४,५०० हात लामो हुनछे । पवूर्ितर ४,५०० हात लामो हुनछे । अिन प श् चमितर ४,५०० हात लामो
हुनछे । 17 सहरको िन म्त उ रितर एउटा खकर् हुनछे । त्यो उ रितर २५० हात, दिक्षणितर २५० हात, पवूर्ितर २५० हात, र
प श् चमितर २५० हात हुनछे । 18 पिव रूपमा अलग गन जिमनको बाँकी क्षे पवूर्मा दश हजार हात र प श् चममा दश हजार
हात हुनछे । त्यो अलग ग रएको पिव जिमनको िसमानसगँ जोिडएर जानछे, र त्यसको उब्जनी त्यस सहरमा काम गन
मािनसहरूका िन म्त भोजन हुनछे । 19 त्यस सहरमा काम गन मािनसहरू अथार्त ् इ ाएलका सबै कुलका मािनसहरूले त्यो
जिमनमा खतेी गनछन ् । 20 पिव रूपमा अलग ग रएको सबै जिमनको नाप पच् चीस हजार लामो र पच् चीस हजार चौडा
हुनछे । यसरी सहरको लािग छुट् याइएको जिमनसगँ जोिडएको जिमनलाई ितमीहरूले पिव रूपमा अलग गनछौ । 21 पिव
रूपमा अलग जिमन र सहरको क्षे को दवुपै को जिमनको बाँकी भाग शासकको िन म्त हुनछे । पवूर्ितर शासकको जिमनको
क्षे पिव रूपमा अलग जिमनको िसमानाबाट पवू िसमानासम्म पच् चीस हजार हात हुनछे र प श् चममा प श् चमी िसमानासम्म
पच् चीस हजार हात हुनछे । िबचमा पिव रूपमा अलग जिमन हुनछे, र त्यसको िबचमा पिव म न्दर हुनछे । 22 लवेीहरूका
जिमनदे ख फैलकेो जिमन र त् यसको बीचको सहरको क्षे शासकको िन म्त हुनछे । त्यो यहूदाको िसमाना र बने्यामीनको
िसमानाको िबचमा हुनछे । यो जिमन शासकको िन म्त हुनछे । 23 बाँकी रहकेा कुलहरूका बारेमा ितनीहरूका भाग पिन पवूर्
दे ख प श् चमसम्म रहनछे । बने्यामीनले एउटा भाग पाउनछे । 24 बने्यामीनको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म,
िशिमयोनले एक भाग पाउनछे । 25 िशिमयोनको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, इस्साखारले एक भाग पाउनछे
। 26 इस्साखारको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, जबलूनूले एक भाग पाउनछे । 27 जबलूनूको िसमानाको
दिक्षणितर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, एक भाग गादको जिमन हुनछे । 28 गादको दिक्षणी िसमाना तामारदे ख मरेीबा-कादशेका
पानीहरूसम्म, र िम दशेका खोलाको छेउ-छेउ हुदँै महासमु सम्म फै लनछे । 29 जिमन यही हो जसको िन म् त ितमीहरूले
िच ा हाल्नछेौ । यो इ ाएलका कुलहरूका िन म् त उ रािधकार हुनछे । ितनीहरूका भाग यी नै हुन ्। यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 30 सहरका बािहर िनस्कने ढोकाहरू यी नै हुन:् उ रितर ४,५०० हात लामो हुनछे, 31 इ ाएलका कुलहरूका
नाउमँा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका रूबने, अक ढोका यहूदा र अक ढोका लवेीको लािग हुनछे । 32 पवूर्ितर
४,५०० हात लामो हुनछे, जसमा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका योसफे, अक ढोका बने्यामीन, र अक ढोका दानको
लािग हुनछे। 33 दिक्षणितर ४,५०० हात लामो हुनछे, जसमा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका िशिमयोन, अक ढोका
इस्साखार, र अक ढोका जबलूनूको लािग हुनछे । 34 प श् चमितर ४,५०० हात लामो हुनछे, जसमा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:्
एउटा ढोका गाद, अक ढोका आशरे, र अक ढोका नाप् तालीको लािग हुनछे । 35 सहरको व रप रको दरुी अठार हजार
हात लामो हुनछे । त्यस िदनदे ख त्यो सहरको नाउँ हुनछे, “परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ ।”



1:1 633 दािनएल 2:7

दािनएलको पसु्तक
1 यहूदाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको ते ो वषर्मा, बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर यरूशलमेमा आए र यसका सबै

आपिूतर्हरू बन्द गनर् सहरलाई घरेा हाले । 2 परम भलुे यहूदाका राजा यहोयाकीममािथ नबकूदनसेरलाई िवजय िदनभुयो, र
उहाँले परमशे् वरको म न् दरबाट केही पिव थोकहरू ितनलाई िदनभुयो । ती ितनले बिेबलोिनयाको दशेको आफ्नो दवेताको
भवनमा ल्याए, र ती पिव थोकहरूलाई ितनले आफ्नो दवेताको भण्डारमा राखे । 3 राजाले आफ्ना मखु अिधकारी
अशपनेजलाई इ ाएलका राजकीय प रवार र कु लनहरूबाट केही मािनसहरू ल्याउने हुकुम गरे— 4 खोटिबनाका जवान
मािनसहरू, आकषर्क दे खनहेरू, सबै ब ु का सीप भएकाहरू, ज्ञान र समझले भ रएकाहरू, र राजाको दरवारमा सवेा
परु् याउनलाई योग्यहरू हुनपुथ् य । ितनले उनीहरूलाई बिेबलोनका सािहत्य र भाषा िसकाउनपुथ् य । 5 राजाले आफ्ना मीठा
भोजन र आफूले िपउने दाखम बाट ितनीहरूका िन म्त दिैनक भाग अलग गथ । ती जवान मािनसहरूलाई ितन वषर्सम् म ता लम
दनपुथ् य , र त्यसपिछ, ितनीहरूले राजाको सवेा गन ुर्पथ् य । 6 यहूदाका ती मािनसमध् ये कोही दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र
अजयार्ह िथए । 7 मखु अिधकारीले ितनीहरूलाई यी नाउहँरू िदए: दािनएललाई ितनले बलेतसजर भन,े हनन्याहलाई ितनले
श क भन,े मीशाएललाई ितनले मशेक भने र अजयार्हलाई ितनले अबदे् नगो भने । 8 तर दािनएलले राजाका मीठा भोजन र
ितनले िपउने दाखम ले आफैं लाई अशु नपानर्लाई आफ्नो मनमा इच् छा गरे । यसलैे ितनले आफैं लाई अशु पान ुर् नपरोस ्भनरे
मखु अिधकारीसगँ ितनले अनमुित मागे । 9 अब मखु अिधकारीले दािनएललाई गरेको आदर ारा परमशे् वरले ितनलाई

कृपा र सहानभुिूत दखेाउनभुयो । 10 मखु अिधकारीले दािनएललाई यसो भन,े “म आफ् ना मा लक, महाराजादे ख डराउछुँ
। ितमीले के खाने र िपउने भन् ने बारेमा उहाँले आज्ञा गन ुर्भएको छ । ितमीहरूकै उमरेका अरू जवान मािनसहरूभन्दा ितमीहरू
उहाँको साम ु िकन कमजोर दे खन?े” 11 तब दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्हमािथ मखु अिधकारीले खटाएका
भण् डारेसगँ दािनएलले कुरा गरे । 12 ितनले भन,े “कृपया, हामी तपाईंका सवेकहरूलाई दस िदनसम्म जाँच्नहुोस ्। हामीलाई
खानलाई सागपात र िपउनलाई पानी मा िदनहुोस ्। 13 त् यसपिछ राजाका िमठा भोजन खाने जवान मािनसहरूका साम ु हा ो
अनहुार कस् तो दे खन् छ तलुना गरेर हने ुर्होस,् र हामी तपाईंका सवेकहरूलाई तपाईंले जे दखे् नहुुन्छ, त्यसअनसुार वहार
गन ुर्होस ् ।” 14 यसलैे भण् डारे ितनका कुरामा सहमत भए, र ितनले दस िदनसम्म ितनीहरूको जाँच गरे । 15 दस िदनको
अन्त्यमा, राजाका मीठा भोजन खाने सबै जवान मािनसहरूभन्दा ितनीहरूका अनहुार बढी स्वस्थ दे खए, र ितनीहरूले बढी
पोषण पाएका दखेा परे । 16यसलैे ती भण् डारेले ितनीहरूका सबै राजकीय मीठा भोजन र दाखम हटाइिदए,अिन ितनीहरूलाई
सागपात मा िदए । 17 यी चार जना जवान मािनसहरूका िवषयमा परमशे् वरले ितनीहरूलाई सबै सािहत्य र ब ु मा ज्ञान र
अन्तद ृर् ष् ट िदनभुयो, अिन दािनएलले सबै िकिसमका दशर्नहरू र सपनाहरू बझु् न सक् थे । 18 ितनीहरूलाई हािजर गराउनलाई
राजाले िदएका समयको अन् तमा, मखु अिधकारीले ितनीहरूलाई िभ नबकूदनसेरको साम ु लगे । 19 राजाले ितनीहरूसगँ
कुरा गरे, र दािनएल, हनन्याह, मीशाएल र अजयार्हसगँ तलुना गनर्लाई सम् पणूर् समहूमा अरू कोही भे टएन । ितनीहरू राजाको
साम ु ितनको सवेा गनर् खडा भए । 20 राजाले ितनीहरूलाई सोधकेा ज्ञान र समझका सबै हरूमा, ितनको सारा राज्यमा भएका
जादगुरहरू र मतृहरूसगँ बातिचत गनर् सक्छौं भनरे दावी सबै जनाभन्दा ितनीहरू दस गणुा असल िथए । 21 राजा कोरेसको
शासनकालको पिहलो वषर्सम्म दािनएल त्यहाँ िथए ।

2
1 नबकूदनसेरको शासनकालको दो ो वषर्मा, ितनले सपनाहरू दखेे । ितनको मन िवच लत भयो, र ितनी सतु् न सकेनन ्।

2 त्यसपिछ राजाले जादगुरहरू र मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरूलाई बोलाए । उनले जोखना हनेहरू र ब ु मान ्
मािनसहरूलाई पिन बोलाए । उनका सपनाहरूका अथर् ितनीहरूले उनलाई बताऊन ्भन् ने उनको इच् छा िथयो । यसलैे ितनीहरू
िभ आए र राजाको साम ु खडा भए । 3 राजाले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे एउटा सपना दखेें, र त्यो सपनाको अथर् के हुन सक्छ
भनरे जान् नलाई मरेो मन िवच लत भएको छ ।” 4 तब ती ब ु मान ्मािनसहरूले आरमइेक भाषामा राजालाई भन,े “महाराजा,
अमर रहून!् हामी तपाईंका सवेकहरूलाई उक् त सपना भन् नहुोस,् र हामी त्यसको अथर् खोल् नछेौं ।” 5 राजाले ती ब ु मान ्
मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “िनणर्य यो भएको छ । ितमीहरूले त्यो सपना मलाई कट गरेनौ अिन त्यसको अथर् खोलनेौ भन,े
ितमीहरूका शरीरहरू टु ा-टु ा पा रनछेन ्र ितमीहरूका घरहरू भग् नावशषेको थु ो हुनछेन ्। 6 तर ितमीहरूले मलाई सपना
र त्यसको अथर् भन् यौ भन,े ितमीहरूले मबाट उपहारहरू, इनाम अिन उच् च-सम्मान पाउनछेौ । यसलैे उक् त सपना र त्यसको
अथर् मलाई भन ।” 7 ितनीहरूले फे र जवाफ िदए र यसो भन,े “महाराजाले हामी आफ् ना सवेकहरूलाई त् यो सपना भन् नहुोस ्
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र तपाईंलाई हामी त्यसको अथर् भन् नछेौं ।” 8 राजाले जवाफ िदए, “मलाई यो िनश् चय थाहा छ, िक ितमीहरू धरैे समय
चाहन् छौ िकनकी यस िवषयमा मरेो िनणर्य कित दढृ छ भनी ितमीहरूले दखेकेा छौ। 9 तर ितमीहरूले मलाई सपना भननेौ भन,े
ितमीहरूका िन म्त एउटै मा सजाय छ । मलैे आफ् नो मन नबद्लसेम् म ितमीहरूले झटुो र छलपणूर् शब् दहरू मलाई भन् ने तयारी
गनर्लाई ितमीहरूले िमलरे िनणर्य गरेका छौ । यसलै,े मलाई सपना बताओ, र त् यसको अथर् ितमीहरूले भन् न सक्छौ भनी मलाई
थाहा हुनछे ।” 10 ती ब ु मान ्मािनसहरूले राजालाई जवाफ िदए, “महाराजाको माग परुा गनर्लाई यस पथृ्वीमा कुनै मािनस
छैन । कुनै यस् तो महान ्र श शाली राजा पिन छैन जसले कुनै जादगुर, वा मतृसगँ बोल्न सक्छु भनरे दावी गन कुनै व् य क् त,
वा कुनै ब ु मान ्मािनसबाट यस्तो कुराको माग गरेका छन ्। 11 महाराजाले जे माग गन ुर्भएको छ त्यो अत्यन्तै क ठन छ, र यो
कुरा महाराजालाई दवेहरूले बाहके अरू कसलैे बताउन सक्दनै, र ितनीहरू मािनसहरूका िबचमा बस्दनैन ्।” 12 यस कुराले
राजालाई रस उठायो र अत् यन् तै ोिधत बनायो, र ितनले बिेबलोनमा भएका सबै ब ु मान ्मािनसहरूलाई मान एउटा आदशे
िदए । 13 यसलैे आफूमा भएका ब ु को िन म् त ख् यात भएका सबै जनालाई मानर्को िन म्त उद जारी भयो । यही उद को
कारणल,े ितनीहरूले दािनएल र ितनका साथीहरूलाई पिन खोजे तािक ितनीहरूलाई मानर् सिकयोस ् । 14 तब बिेबलोनका
आफूमा भएको ब ु को िन म् त ख् यात सबै जनालाई मानर्को िन म् त आएका राजाका अङ्गरक्षकका कमान् डर अय कलाई
दािनएलले िववकेपणूर् र ब ु मान ् िकिसमले जवाफ िदए । 15 दािनएलले राजाका कमान् डरलाई सोध,े “िकन महाराजाबाट
तरुुन्तै यस्तो उद आयो?” अिन अय कले जे भएको िथयो त् यो दािनएललाई बताए । 16 त्यसपिछ दािनएल िभ गए र
राजासगँ भटे गनर् िदन अनरुोध गरे जसले गदार् ितनले सपनाको अथर् राजालाई बताउन सकून।् 17 त्यसपिछ दािनएल आफ्नो
घरमा गए र जे भएको िथयो त्यो हनन्याह, मीशाएल र अजयार्हलाई बताए । 18 यो रहस्यको िवषयमा स्वगर्का परमशे् वरको
कृपा खोज्न ितनले उनीहरूलाई अनरुोध गरे, तािक उनीहरू र ितनी बिेबलोनका अन्य ख् याित ाप् त ब ु मान ् मािनसहरूसगँै
नमा रऊन ् । 19 त्यो रात एउटा दशर्नमा दिनएललाई त्यो रहस्य कट ग रयो । तब दािनएलले स्वगर्का परमशे् वरको शसंा
गरे, 20 र यसो भन,े “परमशे् वरको नाउकँो सदासवर्दा शसंा होस,् िकनिक ब ु र श उहाँकै हुन ् । 21 उहाँले नै समय र
ऋतहुरू प रवतर्न गन ुर्हुन्छ । उहाँले राजाहरूलाई हटाउनहुुन्छ र राजाहरूलाई िसहंासनमा राख् नहुुन्छ । उहाँले ब ु मान ्लाई
ब ु र समझदारहरूलाई ज्ञान िदनहुुन्छ । 22 उहाँले गिहरा र लकेुका कुराहरू कट गन ुर्हुन्छ िकनभने अन्धकारमा के छ
भनी उहाँले जानहुुन्छ र उज्यालोले उहाँसगँ वास गछर् । 23 हे मरेा पखुार्हरूका परमशे् वर, म तपाईंलाई धन्यावाद िदन्छु र
तपाईंको शसंा गछुर्,िकनिक तपाईंले मलाई ब ु र श िदनभुयो । हामीले तपाईंसगँ जे िबन् ती गर् यौं त् यो तपाईंले मलाई
कट गन ुर्भएको छ, राजाको िचन् ताको िवषयलाई तपाईंले हामीलाई जानकारी गराउनभुएको छ ।” 24 त्यसपिछ दािनएल

अय कलाई भटे्न गए (जसलाई बिेबलोनका सबै ब ु मान ्लाई मानर्लाई राजाले िनय ु गरेका िथए) । ितनी गए र उनलाई भन,े
“बिेबलोनका ब ु मान ्मािनसहरूलाई नमान ुर्होस ्। मलाई राजाकहाँ लानहुोस ्र राजाको सपनाको अथर् म उहाँलाई खो लिदनछुे
।” 25 त्यसपिछ अय कले तरुुन् तै दािनएललाई राजाको साम ु लगे र यसो भन,े “मलैे यहूदाका िनवार्िसतहरूका िबचमा एक
जना मािनस भे ाएको छु जसल,े महाराजाको सपनाको अथर् खोल्नछे ।” 26 राजाले दािनएललाई (जसको नाउँ बलेतसजर
थयो) सोध,े “मलैे दखेकेो सपना र त्यसको अथर् के ितमी मलाई भन् न सक्छौ?” 27 दािनएलले राजालाई जवाफ िदए र
यसो भन,े “राजाले सोध् नभुएको रहस्यलाई ब ु भएकाहरूले कट गनर् सक् दनैन,् न त मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी
गनहरूल,े न त जादगुरहरूले र ज्योितषीहरूले नै गनर् सक् छन ् । 28 तापिन, त् यहाँ एक यस् तो परमशे् वर हुनहुुन् छ जो स्वगर्मा
वास गन ुर्हुन् छ, जसले रहस्यहरू कट गन ुर्हुन् छ र आउने िदनहरूमा के हुनछे भनी उहाँले हजरु महाराजा नबकूदनसेरलाई
कट गन ुर्भएको छ । हजरु आफ्नो ओ ानमा पल्टनहुुदँा हजरुले दखे् नभुएको सपना र हजरुका मनका दशर्नहरू यस कार

िथए । 29 महाराजा, हजरुको सम् बन् धमा, ओ ानमा हुदँा हजरुमा भएका िवचारहरू हुन आउने कुराहरूका बारेमा िथए, र
भिवष् यमा के हुदँछै भनरे रहस्य खोल्नहुुनलेे नै हजरुलाई कट गन ुर्भएको छ । 30 मरेो बारेमा, अरू कुनै जीिवत मािनसभन्दा
धरैे ब ु मसगँ भएको कारण मलाई त्यो रहस्य कट भएको होइन । हजरु, महाराजाले त्यसको अथर् बझु्न सक् नभुएको होस,् र
आफूिभ का गिहरा कुराहरू हजरुले जान् न सक् नभुएको होस ्भनरे हजरुलाई त्यो रहस्य कट भएको हो । 31 महाराजा, हजरुले
मािथ हने ुर्भयो र हजरुले एउटा ठुलो सा लक दखे् नभुयो । त्यो धरैे श शाली र उज्यालो सा लक हजरुको साम ु खडा भयो ।
त्यसको चमक डरलाग् दो िथयो । 32 त्यस सा लकको िशर िनक्खर सनुले बनकेो िथयो । त्यसको छाती र हातहरू चाँदीका
िथए । त्यसको पटे र ित ाहरू काँसाका िथए, 33 र त्यसका गोडाहरू फलामका िथए । त्यसका पाउहरू केही फलाम र केही
माटोले बनकेा िथए । 34 हजरुले मािथ हने ुर्भयो, र एउटा ढुङ्गो का टयो । तापिन त्यो मािनसको हातले होइन, अिन फलाम
र माटोले बनकेो सा लकको पाउहरूमा त् यो ठो क् कयो, र त्यसले ती चकनाचरू पार् यो । 35 तब फलाम, माटो, काँसा, चाँदी
र सनु सबै सगँै टु ा-टु ा भए र ती ीष्म ऋतमुा अन् न चटु्ने खलाका भसुझैं भए । बतासले ितनलाई उडायो र त्यहाँ ितनका
कुनै नाउँ िनशाना रहने । तर त्यो सा लकलाई िहकार्उने ढुङ्गोचािहं एउटा ठुलो पवर्त बन्यो र त्यसले सम् पणूर् पथृ्वीलाई ढाक्यो
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। 36 हजरुको सपना यही िथयो । अब हामी महाराजालाई अथर् बताउछँौं। 37 महाराजा, हजरु राजाहरूका महाराजा हुनहुुन्छ
जसलाई स्वगर्का परमशे् वरले राज्य, श , बल र सम्मान िदनभुएको छ । 38 मानवजाितहरू बस् ने ठाउँ उहाँले हजरुका हातमा
िदनभुएको छ । जिमनका पशहुरू र आकाशका चराहरू उहाँले हजरुका हातमा िदनभुएको छ, र ती मािथ हजरुलाई शासन गन
बनाउनभुएको छ । हजरु नै त्यस सा लकको सनुको िशर हुनहुुन्छ । 39 हजरुपिछ, अक एउटा राज्य खडा हुनछे जनु हजरुको
भन्दा कमजोर हुनछे, र त्यसपिछ अझै काँसाको अक ते ो राज्यले सबै पथृ्वीमािथ शासन गनछ । 40 त्यहाँ फलामझैं ब लयो
चौथो राज्य हुनछे, िकनिक फलामले अरू कुराहरूलाई टु ा-टु ा पाछर् र हरेक कुरालाई चकनाचरू पाछर् । त्यसले यी सबै
कुराहरूलाई चकनाचरू पानछ र कुल्चनछे । 41 जसरी हजरुले दखे् नभुयो, पाउहरू र बढुी औंलाहरू केही पाकेका माटो र
केही फलामले बनकेा िथए, त् यसरी नै त्यो एउटा िवभािजत राज्य हुनछे । त्यसमा केही फलामको श हुनछे, जसरी हजरुले
फलाम र नरम माटो िमिसएको दखे् नभुयो । 42 जसरी पाउहरूका बढुी औंलाहरू केही फलाम र केही माटोले बनकेा िथए,
त् यसरी नै त्यो राज्य केही श शाली र केही सिजलै टुि ने िकिसमको हुनछे । 43 जसरी हजरुले फलामलाई नरम माटोसगँ
िमिसएको दखे् नभुयो, त् यसरी नै मािनसहरू पिन िमि त हुनछेन ् । ितनीहरू िमलरे बस् नछैेनन,् जसरी फलाम माटोसगँ िमल् न
सक्दनै । 44 ती राजाहरूको समयमा, स्वगर्का परमशे् वरले एउटा राज्य खडा गन ुर्हुनछे, जनु किहल्यै नाश पा रनछैेन, नत कुनै
अक जाित ारा परास्त हुनछे । त्यसले अरू राज्यहरूलाई टु ा-टु ा पानछ र ितनीहरू सबकैो अन्त्य गनछ, र त्योचािहं
सदाको िन म्त रहनछे । 45 जसरी पवर्तबाट एउटा ढुङ्गो का टएको हजरुले दखे् नभुयो, तर मािनसको हातले होइन । त्यसले
फलाम, काँसा, माटो, चाँदी र सनुलाई टु ा-टु ा पार् यो । महाराजा, महान ् परमशे् वरले हजरुलाई यसपिछ के हुनछे भनरे
बताउनभुएको छ । यो सपना साँचो हो र त्यसको अथर् िवश् वासयोग्य छ ।” 46 राजा नबकूदनसेर दािनएलको अिग घोप्टो
परे र ितनको सम्मान गरे । ितनलाई भटेी चढाइयोस ् र ितनको िन म्त धपू बा लयोस ् भनरे ितनले आज्ञा िदए । 47 राजाले
दािनएललाई भन,े “साँच् चै नै ित ा परमशे् वरचािहं दवेताहरूका परमशे् वर, राजाहरूका परम भु हुनहुुन्छ, र उहाँले रहस्यहरू
कट गन ुर्हुन् छ, िकनिक ितमीले यो रहस्य कट गनर् सफल भएका छौ ।” 48 अिन राजाले दािनएललाई उच् च सम्मान िदए

र ितनलाई धरैे असल उपहारहरू िदए । ितनले उनलाई बिेबलोनको सम् पणूर् दशेमािथ शासक बनाए । बिेबलोनका सबभैन्दा
ज्ञानी मािनसहरूमािथ दािनएल मखु गभनर्र भए । 49 दािनएलले राजासगँ एउटा अनरुोध गरे, र राजाले श क, मशेक, र
अबदे् नगोलाई बिेबलोनको दशेमािथ शासकहरू िनय ु गरे । तर दािनएल राजाको दरवारमा नै रहे ।

3
1 नबकूदनसेर राजाले ितस िमटर अग्लो र ितन िमटर चौडा एउटा सनुको मिूतर् बनाए । ितनले त्यो बिेबलोन दशेमा

दरूाको मदैानमा खडा गरे । 2 त्यसपिछ नबकूदनसेरले आफूले स्थापना गरेका मिूतर् अपर्ण गनर्का िन म्त दशेका गभनर्रहरू,
क्षे ीय गभनर्रहरू, र स्थानीय गभनर्रहरूका साथै सल्लाहकारहरू, कोषाध्यक्षहरू, न्यायाधीशहरू, िजल् ला अिधकारीहरू र
सबै उच् च पदस् त अिधकारीहरूलाई भलेा गराउन सन्दशेहरू पठाए । 3 तब दशेका गभनर्रहरू, क्षे ीय गभनर्रहरू, र स्थानीय
गभनर्रहरूका साथै सल्लाहकारहरू, कोषाध्यक्षहरू, न्यायाधीशहरू, िजल् ला अिधकारीहरू र सबै उच् च पदस् त अिधकारीहरू
नबकूदनसेरले स्थापना गरेका मिूतर् अपर्ण गनर्का िन म्त एकसाथ भलेा भए । ितनीहरू त्यसको साम ु खडा भए । 4 तब उ ोषकले
ठुलो सोरले कराएर भन् यो, “जाित-जाितका मािनसहरू र धरैे भाषाहरू बोल् न,े तपाईंहरूलाई यो हुकुम छ, 5 िक तपाईंहरूले
नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु् ने िबि कै तपाईंहरू सबै जनाले
आफूलाई भइँुमा घोप्टो पान ुर्पछर् अिन नबकूदनसेर महाराजाले स्थापना गन ुर्भएको सनुको मिूतर्को साम ु लम् पसार हुनपुछर् ।
6 जसले भइँुमा घोप्टो पादन र आराधना गदन, उसलाई द न्करहकेो आगोको भ ीमा फा लनछ ।” 7 यसलैे जब मािनसहरूले
नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु,े सबै मािनसहरू जाितहरू र
भाषा बोल्नहेरू भइँुमा घोप्टो परे र नबकूदनसेर राजाले स्थापना गरेका सनुको मिूतर्को साम ुआफूलाई लम् पसार भए । 8यित बलेा
केही कल् दीहरू आए र यहूदीहरूको िवरु मा अिभयोगहरू लगाए । 9 ितनीहरूले नबकूदनसेर राजालाई यसो भन,े “महाराजा,
अमर रहून!् 10 हजरु महाराजाले नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु
सनु् ने सबै मािनसहरू घोप्टो हुनपुछर् र त्यो सनुको मिूतर्को साम ु आफूलाई लम्पसार पान ुर्पछर् भनरे उद िनकाल्नभुएको छ ।
11 जसले भइँुमा घोप्टो पादन र आराधना गदन, उसलाई त् यसै बलेा नै द न्करहकेो आगोको भ ीमा फा लनपुछर् । 12 यित
बलेा त्यहाँ कोही यहूदीहरू छन ्जसलाई हजरुले बिेबलोनको दशेका मािमलाहरू हनेर् िनय ु गन ुर्भएको छ । ितनीहरूका
नाउँ श क, मशेक, र अबदे् नगो हुन ् । हे महाराजा, यी मािनसहरूले हजरुका कुरामािथ ध्यान िददंनैन ् । ितनीहरूले हजरुका
दवेताहरूलाई दण्डवत ्गदनन ्वा हजरुले स्थापना गन ुर्भएको सनुको मिूतर्को साम ु आफूलाई लम् पसार पादनन ्।” 13 त्यसपिछ
नबकूदनसेर रस र ोधले चरू भए अिन श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई आफूकहाँ ल्याउने हुकुम िदए । यसलैे ितनीहरूले
यी मािनसहरूलाई राजाको साम ु ल्याए । 14 नबकूदनसेरले ितनीहरूलाई सोध,े “ए श क, मशेक, र अबदे् नगो, के ितमीहरूले



3:15 636 दािनएल 4:11

मरेा दवेताहरूको पजुा नगन वा मलैे स्थापना गरेको सनुको मिूतर्को साम ु आफूलाई लम् पसार नपान िनणर्य गरेका छौ? 15 अब
ितमीहरूले नरिसङ्गा, बाँसरुी, वीणा, सारङ्गी, िसतार, न्याउली-बाजा, र सबै िकिसमका बाजाका धनु सनु् ने िबि कै घोप्टो
पर् यौ र मलैे बनाएको मिूतर्को साम ु लम् पसार पर् यौ भन,े सबै कुरा ठक हुनछे । तर ितमीहरूले पजुा गरेनौ भन,े ितमीहरू
तरुुन् तै द न्करहकेो आगोको भ ीमा फा लनछेौ । त् यो कुन दवेता होला जसले ितमीहरूलाई मरेा हातबाट बचाउन सक् छ?”
16श क, मशेक, र अबदे् नगोले राजालाई जवाफ िदए, “हे नबकूदनसेर, हामीले हजरुलाई यस बारेमा जवाफ िदन ु आवश्यक
छैन । 17 त्यहाँ कुनै जवाफ छ भन,े त्यो यही हो, िक हामीले सवेा गन परमशे् वरले हामीलाई द न्करहकेो आगोको भ ीबाट
सरुिक्षत राख् न सक् नहुुन्छ, र उहाँले नै हामीलाई हजरु महाराजाको हातबाट बचाउनहुुनछे । 18 तर उहाँले त्यस्तो गन ुर्भएन
भने पिन, महाराजालाई यो थाहा होस,् िक हामी हजरुका दवेताहरूको पजुा गनछैनौं र हजरुले स्थापना गन ुर्भएको सनुको
मिूतर्को साम ु आफैं लाई लम् पसार पानछैनौं ।” 19 तब नबकूदनसेर रसले चरू भए । श क, मशेक, र अबदे् नगो ित ितनको
अनहुार भाव ब द्लयो । अिन ितनले आगोको भ ीलाई साधारण रूपमा तताउनभेन्दा सात गणुा बढी तताउने आदशे िदए ।
20 तब ितनले आफ्ना सनेामा अत्यन्तै ब लया मािनसहरूलाई श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई बाँध् न र द न्करहकेो आगोको
भ ीमा फाल्न आदशे िदए । 21 ितनीहरूका वस् हरू, अलखाहरू, फेटाहरू र अन्य लगुाहरूसमते ितनीहरूलाई बाँिधयो, र
ितनीहरूलाई द न्करहकेो भ ीमा फा लयो । 22 राजाको आज्ञालाई सख्त रूपमा पालना ग रएको हुनाले र त्यो भ ी अत्यन्तै
तातो भएको हुनाले श क, मशेक, र अबदे् नगोलाई त्यहाँ लाने मािनसहरू आगोको ज्वालाले मार् यो । 23 यी ितन मािनस,
श क, मशेक, र अबदे् नगो बाँिधएकै अवस्थामा द न्कएको भ ीमा फा लए । 24 अिन राजा नबकूदनसेर आश् चयर्चिकत भए
र झ ै खडा भए । ितनले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सोध,े “के हामीले ती ितन जना मािनसहरूलाई बाँधरे आगोमा फालकेा
होइनौं र?” ितनीहरूले राजालाई जवाफ िदए, “िनश् चय नै महाराजा ।” 25 ितनले भन,े “तर चार जना मािनसलाई नबाँिधएर
आगोमा िहिंडरहकेा म दखे्दछुै, र ितनीहरूलाई कुनै हानी भएको छैन । अिन चौथोचािहं दवेताहरूका पु झैं च म्करहकेा छन ्
।” 26 अिन नबकूदनसेर द न्करहकेो भ ीको ढोका निजक आए र बोलाए, “ए श क, मशेक, र अबदे् नगो, अित उच् च,
परमशे् वरका सवेकहरू, बािहर िनस्क! यहाँ आओ!” अिन श क, मशेक, र अबदे् नगो आगोबाट बािहर आए । 27 त्यहाँ
भलेा भएका दशेका गभनर्रहरू, क्षे ीय गभनर्रहरू, अन्य गभनर्रहरू र राजाका सल्लाहकारहरूले यी मािनसहरूलाई दखेे ।
आगोले ितनीहरूका शरीरलाई कुनै हानी गरेको िथएन । ितनीहरूका िशरको रौं खह रएको िथएन । ितनीहरूका लगुालाई केही
भएको िथएन । अिन ितनीहरूमा आगोको कुनै गन्ध नै िथएन । 28 नबकूदनसेरले भन,े “हामी श क, मशेक, र अबदे् नगोका
परमशे् वरको शसंा गरौं, जसले आफ्नो सन्दशेवाहक पठाउनभुएको छ र आफ्ना सवेकहरूलाई आफ्नो सन्दशे िदनभुएको छ
। ितनीहरूले मरेो आज्ञा नमानरे उहाँमा िवश् वास गरे, र आफ्ना परमशे् वरबाहके अरू कुनै दवेताको पजुा गन ुर् र ितनका साम ु
लम् पसार पन ुर्को साटोमा ितनीहरूले आफ्ना शरीरलाई नै त्यागे । 29 त्यसलैे म एउटा उद जारी गछुर्, िक श क, मशेक, र
अबदे् नगोका परमशे् वरको िवरु बोल्ने कुनै जाित, राष् , वा कुनै भाषा बोल्ने जोसकैुलाई टु ा-टु ा पा रनछे, र ितनीहरूका
घरहरू भग् नावशषेका थु ो हुनछेन,् िकनभने यसरी बचाउन सक् ने अरू कुनै दवेता छैन ।” 30 त्यसपिछ राजाले श क, मशेक,
र अबदे् नगोलाई बिेबलोनको दशेमा पदोन् निन ग रिदए ।

4
1 नबकूदनसेर राजाले पथृ्वीमा बस् ने सबै मािनसहरू जाितहरू, र भाषा बोल्नहेरूलाई यो उद पठाए: ितमीहरूमा शस्त

शा न्त होस ्। 2 सव च् च परमशे् वरले मरेो िन म्त गन ुर्भएका िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू बारेमा ितमीहरूलाई बताउन ु मलाई
असल लागकेो छ । 3 उहाँका िचन्हहरू कित महान ्छन,् र उहाँका आश् चयर् कामहरू कित श शाली छन!् उहाँको राज्य
अनन् तको राज् य हो, र उहाँको भतु्व पसु्ता-पसु्तासम्म रहन्छ । 4 म, नबकूदनसेर, मरेो महलमा खशुीसाथ बिसरहकेो िथएँ, र
म आफ् नो दरबारमा सम ृ मा आन न् दत िथएँ । 5 तर मलैे दखेकेो एउटा सपनाले मलाई िसत बनायो । म त् यहाँ प ल्टरहदँा,
मलैे दखेकेा दशृ्यहरू र मरेो मनका दशर्नहरूले मलाई ाकुल बनाए । 6 यसलैे बिेबलोनमा भएका सबै ब ु मान ्मािनसहरूलाई
मरेो साम ु उप स् थत हुनलाई मलैे एउटा उद िनकालें तािक ितनीहरूले उक् त सपनाको अथर् मलाई बताउन सकून ्। 7 त् यसपिछ
जादगुरहरू, मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरू, ब ु मान ्मािनसहरू र ज्योितषीहरू आए । मलैे ितनीहरूलाई सपना
सनुाएँ, तर ितनीहरूले त्यसको अथर् मलाई भन् न सकेनन ।् 8 तर अन्तमा दािनएल आए— जसलाई मरेा दवेताको नाउँ बलेतसजर
िदइयो, र जसमा पिव दवेहरूका आत्मा छन—् र मलैे ितनलाई सपना सनुाएँ । 9 “ए बलेतसजर, जादगुरहरूका मखु, पिव
दवेताहरूका आत्मा ितमीमा छन ्भनी म जान् दछु र ित ो िन म्त कुनै पिन रहस्य क ठन हुदँनै । मलैे आफ् नो सपनामा के दखेें र
त्यसको अथर् के हो सो मलाई बताऊ । 10 म आफ् नो ओ ानमा प ल्टदँा मलैे दखेकेा दशर्नहरू यी नै हुन:् मलैे हरेें, र पथृ्वीको
िबचमा एउटा रूख िथयो, र त्यो अत्यन्तै अग्लो िथयो । 11 त्यो रूख ब ो र ब लयो भयो । त्यसको टुप्पो आकाशसम्मै पगु्यो,
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र पथृ्वीको पल् लो छेउबाट पिन त्यो दखे् न सिकन्थ्यो । 12 त्यसका पातहरू सनु्दर िथए, त्यसका फल शस्त िथए, र त्यसमा
सबकैो िन म्त खानकुेरो िथयो । जङ्गली पशहुरूले त्यसमिुन छाहरी पाउथँ,े र आकाशका चराहरूले त्यसका हाँगाहरूमा वास
गथ । सबै जीिवत ाणीहरूले त्यसबैाट खान्थे । 13 म आफ् नो ओ ानमा प ल्टरहदँा मलैे यस्तो दशर्न दखेें, अिन आकाशबाट
एउटा पिव समाचारवाहक तल आए । 14 ितनले ठुलो सोरमा कराए र यसो भन,े ‘त्यो रूख र त्यसका हाँगाहरू काट, त्यसका
पातहरू टपरे फाल र त्यसका फललाई छरपष् ट पार । त्यसको छहारीमिुनबाट पशहुरू भागनू ्र चराहरू त्यसका हाँगाहरूबाट
उडनू ् । 15 तर त्यसको जरासिहतको फेदलाई फलाम र काँसाले बाँिधएर मदैानका क लला घाँसहरूका िबच जिमनमा नै
रहोस ्। आकाशका शीतले त्यो िभजोस ्। त्यो जिमनका बोट-िबरुवाका िबचमा रहने पशहुरूिसत रहोस ्। 16 त्यसको मनलाई
मािनसको मनबाट ब द्लयोस ् र सातवषर् निवतसेम्म त्यसलाई एउटा पशकुो मन िदइयोस ् । 17 यो िनणर्य समाचारवाहकले
बताएका उिदर्अनसुार हो । यो िनणर्य पिव जनहरूले गन ुर्भएको हो, तािक बाँचकेाहरूले यो जाननू,् िक सव च् च परमशे् वरले
मािनसहरूका राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूमािथ शासन गनर्का िन म्त जोसकैुलाई अथार्त ् सबभैन्दा िनम् न स् तरका
मािनसहरूका अिधनमा पिन उहाँले ती िदनहुुन्छ ।’ 18 म, राजा नबकूदनसेरले यो सपना दखेें । अब ितमी बलेतसजर, मलाई
यसको अथर् बताऊ, िकनभने मरेो राज्यका ब ु मान ् मािनसहरू कसलैे पिन मरेो िन म्त यसको अथर् खोल्न सक् दनैन ् । तर
ितमीले यो गनर् सक्छौ, िकनभने पिव दवेताहरूका आत्मा ितमीमा छन ्।” 19 तब बलेतसजर भिनने दािनएल केही समय धरैे
िच न्तत भए, र आफ्ना िवचारहरूले ितनलाई िसत पार् यो । राजाले भन,े “ए बलेतसजर, त् यो सपना वा त्यसको अथर्ले ितमी
िसत नहोऊ ।” बलेतसजरले जवाफ िदए, “मरेा मा लक, यो सपना हजरुलाई घणृा गनहरूका िन म्त होस,् र त्यसको अथर्

हजरुका श हुरूका िन म्त होस ्। 20 हजरुले दखे् नभुएको त्यो रूख, जनु बढरे धरैे ब लयो भयो, र जसको टुप्पो आकाशसम्मै
पगु्यो, र जनु पथृ्वीको छेऊबाट पिन दे खन्थ्यो, 21 र जसका पातहरू सनु्दर िथए, र जसको फल शस्त िथयो, जसले गदार्
सबलैे यसमैा खानकुेरो पाउथँ,े र यसको मिुन जिमनका पशहुरूले छहारी पाउथँ,े र जसमा आकाशका चराहरूले वास गथ, 22 हे
महाराजा, त्यो रूख हजरु नै हुनहुुन्छ, जो ज् यादै श शाली हुनभुएको छ । हजरुको महान ्ता बढरे आकाशसम्म पगुकेो छ,
र हजरुको अिधकार पथृ्वीको पल् लो छेऊसम्मै पगुकेो छ । 23 हे महाराजा, हजरुले एउटा पिव सन्दशेवाहकलाई स्वगर्बाट
तल आएको अिन यसो भनकेा दखे् नभुयो, ‘त्यो रूखलाई काटेर ढाल र त्यसलाई नष् ट गर, तर त्यसको जरासिहतको फेदलाई
फलाम र काँसाले बाँधरे मदैानका क लला घाँसहरूका िबच जिमनमा नै छोड । त्यो आकाशको शीतले िभजोस,् र सात वषर्
निवतसेम्म जिमनमै जङ्गली पशहुरूसगँ रहोस ्।’ 24 हे महाराजा, यसको अथर्चािहं यो हो । यो सव च् च परमशे् वरको घोषणा
हो, जनु मरेा मा लक, महाराजा हजरुकहाँ आएको छ । 25 हजरु मािनसहरूका िबचबाट हटाइनहुुनछे, र हजरु जिमनमा हुने
जङ्गली पशहुरूसगँ बस् नहुुनछे । गोरुले झैं हजरुले घाँस खानपुनछ, र आकाशको शीतले हजरुलाई िभजाउनछे, र सव च् च
परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यहरूमािथ शासन गन ुर्हुन्छ अिन उहाँले चाहनहुुने जोसकैुलाई उहाँले त्यो िदनहुुन्छ भन् ने कुरा
हजरुले स्वीकार गदार्सम् म सात वषर् िबत् नछे । 26 रूखको जरासिहतको फेदलाई त्यहीं छोड्ने आज्ञा भएझैं, स्वगर्ले शासन
गन ुर्हुन् छ भनरे हजरुले स्वीकार गरेपिछ हजरुको राज्य हजरुलाई फकार्इनछे । 27 यसकारण, महाराजा, मरेो सल्लाह हजरुको
िन म्त स्वीकारयोग्य होस ् । पाप गनर् छोड् नहुोस ् र जे ठक छ त्यही गन ुर्होस ् । िथचो-िमचोमा परेकाहरूलाई कृपा दखेाएर
आफ्ना अपराधहरूबाट मु हुनहुोस,् र हजरुको सम ृ अझै बढोस ् ।” 28 यी सबै कुराहरू राजा नबकूदनसेरमािथ घ ो ।
29 बा मिहनापिछ, ितनी बिेबलोनमा एउटा दरबारको कौसीमा िहिंडरहकेा िथए, 30अिन ितनले भन,े “के यो महान ्बिेबलोन
होइन, जनु मलैे आफ् नो राजकीय िनवास, र आफ् नो ऐश् वयर्को मिहमाको िन म्त िनमार्ण गरें?”. 31 राजाका यी शब्दहरू ितनको
ओठमै हुदँा न,ै स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “राजा नबकूदनसेर, तलँाई यो घोषणा ग रन्छ, िक तबँाट यो राज्य खोिसएको छ
। 32 त ँ मािनसहरूबाट िनका लनछेस,् र तरेो वासस्थान खतेमा वन-पशहुरूसगँ हुनछे । तैंले गोरुले झैं घाँस खानछेस ्। सव च् च
परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यहरूमािथ शासन गन ुर्हुन्छ अिन उहाँले चाहनहुुने जोसकैुलाई उहाँले त्यो िदनहुुन्छ भन् ने कुरा तैंले
स्वीकार गदार्सम् म सात वषर् िबत् नछे ।” 33 नबकूदनसेरको िवरु मा भएको यो आदशे तरुुन् तै परुा भयो । ितनी मािनसहरूबाट
िनका लए । ितनले गोरुले झै ँ घाँस खाए, र ितनको शरीर आकाशको शीतले िभज्यो । ितनको केस चीलका प्वाँखहरूझै ँ लामो
भयो, र ितनको नङहरू चराका नङ् ाझैं भयो । 34 ती िदनहरूको अन्तमा, म, नबकूदनसेरले आफ्ना आखँा स्वगर्तफर् उठाएँ,
र मरेो होश मलाई िफतार् िदइयो । “मलैे सव च् च परमशे् वरको शसंा गरें, र सदासवर्दा रहनहुुनलेाई मलैे सम्मान र मिहमा िदएँ
। िकनभने उहाँको शासन सदासवर्दा रहन्छ, र उहाँको राज्य सबै पसु्तादे ख सबै पसु्तासम्म रिहरहन्छ । 35 सम् पणूर् पथृ्वीका
मािनसहरूलाई उहाँले अिग िनम् न स् तरका गिनन्छन ्। स्वगर्का सनेाहरू र पथृ्वीका मािनसहरूका िबचमा उहाँले आफूलाई ठक
लागअेनसुार गन ुर्हुन्छ । कसलैे पिन उहाँलाई रोक् न वा उहाँलाई चनुौती िदन सक्दनै । कसलैे पिन उहाँलाई यसो भन् न सक्दनै,
‘तपाईंले िकन यसो गन ुर्भयो’?” 36 मरेो होश मलाई िफतार् िदइएकै समयमा, मरेो राज्यको मिहमाको िन म्त मरेो गौरव र वभैव
मकहाँ फय । मरेा सल्लाहकारहरू र भारदारहरूले मरेो कृपाको इच् छा गरे । मलाई आफ् नो िसहंासन फकार्इयो, र मलाई झनै
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धरैे महान ्ता िदइयो । 37 अब म, नबकूदनसेर, स्वगर्का राजाको शसंा, स्तिुत, र मिहमा गदर्छु, िकनिक उहाँका सबै कामहरू
ठक हुन्छन ्र उहाँका मागर्हरू धम हुन् छन ्। आफ्नै घमण्डमा िहडं्नहेरूलाई उहाँले न बनाउन सक् नहुुन्छ ।

5
1 बलेसजर राजाले आफ्ना एक हजार भारदारहरूका िन म्त एउटा ठुलो भोजको आयोजना गरे, र ती सबै एक हजार

मािनसहरूका साम ु ितनले दाखम िपए । 2 जब बलेसजरले दाखम े चाख,े ितनले आफ्ना बबुा नबकूदनसेरले यरूशलमेको
म न्दरबाट िनकालरे ल् याएका सनु वा चाँदीका भाँडाहरू ल्याउन आज्ञा िदए,जसबाट ितनी, ितनका भारदारहरू, ितनकी पत् नीहरू
र उप-पत् नीहरूले िपउन सकून ् । 3 यरूशलमेमा भएको परमशे् वरको म न्दरबाट ल् याइएका सनुका भाँडाहरूलाई सवेकहरूले
ल्याए । राजा, ितनका भारदारहरू, र ितनकी पत् नीहरू र उप-पत् नीहरूले ती भाँडाहरूबाट िपए । 4 ितनीहरूले दाखम िपएपिछ
सनु र चाँदी, काँसा, फलाम, काठ, र ढुङ्गाले बनकेा आफ् ना मिूतर्हरूको शसंा गरे । 5 त्यही समय पानसको अगािड एउटा
मािनसको हातका औंलाहरू दखेा परे र राजाको दरवारका लिपएका िभ ामा लखे् न थाले । त्यो हातले लखे्दै गदार्, राजाले
त् यसको केही भाग दखे् न सक्थे । 6 तब राजाको अनहुार ब द्लयो र ितनका आफ्ना िवचारहरूले ितनलाई भयभीत बनाए ।
ितनका गोडाहरूले ितनलाई धान् न सकेनन,् र ितनका घ ुडँाहरू कामरे ठो क् कन थाले । 7 मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी
गनहरू, ब ु मान ् मािनसहरू, र ज्योितषीहरूलाई िभ ल्याउनको िन म्त राजाले आदशे िदए । बिेबलोनमा आफ्ना ब ु को
िन म्त ख् याित पाएकाहरूलाई राजाले यसो भन,े “जसले यो लखे र यसको अथर् बताउन सक्छ उसलाई बजैनी लगुा पिहराइनछे
र उसको घाँटीमा सनुको िस ी लगाइनछे । त्यसलाई यस राज्यको ते ो उच् च शासकको अिधकार िदइनछे ।” 8अिन आफ्नो
ब ु को िन म् त ख् याित पाएका राजाका सबै मािनसहरू आए, तर ितनीहरूले त्यो लखे पढ्न अिन राजालाई त्यसको अथर्
बताउन सकेनन ्। 9अिन राजा बलेसजर धरैे डराए र ितनको अनहुारको स् वरूप प रवतर्न भयो । ितनका भारदारहरू अलमल्ल
भए । 10 राजा र ितनका भारदारहरूले भनकेा कुरा सनुरे रानी भोजको घरमा आईन ् । रानीले भिनन,् “राजा, अमर रहून!्
हजरुका िवचारहरूले हजरुलाई िवच लत नपारोस ्। हजरुको अनहुारको स् वरूपमा प रवतर्न नहोस ्। 11 हजरुको राज्यमा एक
जना मािनस छन ्जसमा पिव दवेताहरूको आत्मा छ । हजरुका बबुाका समयमा, उनमा दवेताहरूका जस्तै काश र समझ
र ब ु पाइएको िथयो । महाराजा नबकूदनसेर, हजरुका बबुा, महाराजाले उनलाई जादगूरहरू, मतृसगँ बोल्नहेरू, ब ु मान ्
मािनसहरू, र ज्योितषीहरूका मखु बनाउनभुयो । 12 यी मािनस, दािनएलमा उत्कृष् ट आत्मा, ज्ञान, समझ, सपनाको अथर्
खोल्न सक् न,े अड्को फुकाउन सक् ने र समस्याहरू हल गनर् सक् ने िवशषेताहरू िथए, जसलाई राजाले बलेतसजर नाउँ िदनभुयो
। अब दािनएललाई बोलाउनहुोस ्र ले खएको कुराको अथर् ितनले हजरुलाई बताउनछेन ्।” 13 तब दािनएललाई राजाको साम ु
ल्याइयो । राजाले ितनलाई भन,े “ितमी यहूदाका िनवार्िसतमध्ये एक जना मािनस, त्यही दािनएल हौ, जसलाई मरेा बबुाले
यहूदाबाट ल्याउनभुयो । 14 दवेताहरूका आत्मा र काश तथा समझ र उत्कृष् ट ब ु ितमीमा छन ्भनरे मलैे ित ो िवषयमा
सनुकेो छु । 15 ब ु को िन म्त ख् याित पाएका मािनसहरू र मतृहरूसगँ बोल्न सक्छौं भनरे दावी गनहरूलाई यो लखे पढ्न र
त्यसको अथर् खोल् नलाई िभ मरेो साम ु ल्याइएको छ, तर ितनीहरूले त्यसको अथर् जानकारी गराउन सकेनन ् । 16 ितमीले
अथर्हरू खोल्न सक्छौ र समस्याहरू हल गनर् सक्छौ भनी मलैे सनुकेो छु । अब ितमीले यो लखे पढ्न सक्यौ र मलाई यसको
अथर् बतायौ भन,े ितमीलाई बजैनी कपडा पिहराइनछे र ित ो घाँटीमा सनुको िस ी लगाइनछे, र यस राज्यमा ितमीलाई ते ो
उच् च शासकको अिधकार हुनछे ।” 17 तब दिनएलले राजाको साम ु जवाफ िदए, “हजरुका उपहारहरू हजरुकै िन म्त होऊन,्
र हजरुका इनामहरू अक लाई िदनहुोस ्। तापिन, म यो लखे, महाराजा, हजरुको िन म्त पिढिदनछुे, र हजरुलाई यसको
अथर् बताउनछुे । 18 हे महाराजाका, सव च् च परमशे् वरले हजरुका िपता नबकूदनसेरलाई राज्य, महान ्ता, आदर, र ऐश् वयर्
िदनभुयो । 19 परमशे् वरले उहाँलाई िदनभुएको महान ्ताको कारणल,े सबै मािनसहरू, जाितहरू र भाषा बोल्नहेरू थरथर भए र
उहाँको भय माने । उहाँले जसको ाण लने इच् छा गन ुर्भयो, त् यसको ाण उहाँले लनभुयो, र उहाँले जसलाई जीिवत राख् ने
इच् छा गन ुर्भयो, त् यसलाई उहाँले जीिवत राख् नभुयो । जसलाई उहाँले चाहनभुयो त् यसलाई उचाल् नभुयो, र जसलाई उहाँले
इच् छा गन ुर्भयो त् यसलाई उहाँले होच् याउनभुयो । 20 तर जब उहाँको हृदयमा अहकंारी र उहाँको आत्मा कठोर भयो, जसको
कारण उहाँले हठपणूर् िकिसमले काम गन ुर्भयो, तब उहाँको आफ्नो राजकीय िसहंासनबाट उहाँलाई तल खसा लयो, र ितनीहरूले
उहाँको सबै ऐश् वयर् हटाए । 21 उहाँ मािनसजाितबाट लखे टनभुयो । उहाँमा पशकुो मन िथयो, र उहाँ जङ्गली गधाहरूसगँ
रहनभुयो । उहाँले गोरुले झैं घाँस खानभुयो । सव च् च परमशे् वरले मािनसहरूका राज्यमािथ शासन गन ुर्हुन्छ र उहाँले आफ्नो
इच्छाअनसुार मािनसहरूमािथ शासक िनय ु गन ुर्हुन्छ भनरे उहाँले स् वीकार नगरेसम् म आकाशका शीतहरूले उहाँको शरीर
िभज्यो । 22 हजरु, बलेसजर, उहाँका छोराले यी सबै थाहा भएर पिन आफ्नो हृदयलाई न बनाउनभुएको छैन । 23 हजरुले
आफैं लाई स्वगर्का परम भकुो िवरु खडा गन ुर्भएको छ । उहाँको भवनबाट ितनीहरूले ती भाँडाहरू ल्याए, जसबाट हजरु,
हजरुका भारदारहरू, हजरुका पत् नीहरू, र उप-पत् नीहरूले दाखम िपउनभुयो र हजरुले चादी र सनु, काँसा, फलाम, काठ र
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ढुङ्गाका मिूतर्हरूलाई पजु्नभुयो, ती मिूतर्हरू जसले दखे्दनैन,् सनु्दनैन,् र केही पिन जान्दनैन ्। हजरुको सास आफ्नो हातमा
लनहुुने र हजरुका सबै मागर् जान् नहुुने परमशे् वरलाई हजरुले आदर गन ुर्भएको छैन । 24अिन परमशे् वरले आफ्नो उप स्थितबाट

एउटा हात पठाउनभुयो र यो लखे ले खयो । 25 त्यो ले खएको कुरा यस्तो छः ‘मने,े मने,े टेकेल, पिसर्न ।’ 26 यसको अथर्
यो होः ‘मने,े’ ‘परमशे् वरले हजरुको राज्यको गन्ती गन ुर्भएको छ र त्यसको अन्त्य गन ुर्भएको छ ।’ 27 ‘टेकेल,’ ‘तराजमुा
हजरुको नाप लइयो र हजरुमा कमी भे ाइयो ।’ 28 ‘परेेस,’ ‘हजरुको राज्य िवभािजत भएको छ र त्यो मादी र फारसीहरूलाई
िदइएको छ ।’ ” 29 अिन बलेसजरले आज्ञा िदए, र दािनएललाई बजैनी कपडा पिहराइयो । उनको घाँटीमा सनुको िस ी
लगाइयो, र त्यस राज्यमा उनमा ते ो उच् च शासकको अिधकार हुनछे भनरे राजाले घोषणा गरे । 30 त्यही रात बिेबलोनका
राजा बलेसजर मा रए, 31 अिन मादी दाराले करीब बसै ी वषर्को उमरेमा त्यो राज्य ाप् त गरे ।

6
1 दारालाई १२० जना ा न् तय गभनर्रहरू िनय ु गनर् मन लाग्यो, जसले सारा राज्यभ र शासन गनछन ् । 2 ितनीहरूमािथ

ितन जना मखु शासकहरू िथए, र ितनीहरूमध्ये दािनएल एक जना िथए । ती मखु शासकहरूले ा न् तय गभनर्रहरूको
िनगरानी गरून ज्सले गदार् राजालाई कुनै नोक्सान नहोस ्भनरे ितनीहरूलाई िनय ु ग रएको िथयो । 3अन्य मखु शासकहरू
र ा न् तय गभनर्रहरूभन् दा दािनएल िविशष् ट िथए, िकनभने उनमा असाधारण आत्मा िथयो । राजाले उनलाई सारा राज्यमा
मखु बनाउने योजना गद िथए । 4 अिन अरू मखु शासकहरू र ा न् तय गभनर्रहरूले त्यस राज्यको िन म्त दािनएलले

गन काममा टुी खोज्न थाल,े तर ितनीहरूले उनको काममा कुनै पिन ष् टचार वा उनको िजम्मवेारीमा असफलता भे ाउन
सकेनन,् िकनभने उनी िवश् वासयोग्य िथए । उनमा कुनै टुी वा हलेचे याइँ भे ाइएन । 5अिन यी मािनसहरूले भन,े “आफ् नो
परमशे् वरको वस्थासगँको दािनएलको सम्बन्धको कुरामा ितनको िवरु केही खोट नदखेाएसम्म हामीले ितनको िवरु अरू
कुनै अिभयोग लगाउन सक्दनैौं ।” 6 अिन यी मखु शासकहरू र ा न् तय गभनर्रहरूले राजाको साम ु एउटा योजना ल्याए
। ितनीहरूले उनलाई भन,े “महाराजा दारा, हजरु िदघार्य ु हुनहुोस ् ! 7 राज्यका सबै मखु शासकहरू र क्षे ीय गभनर्रहरू
र दशेीय गभनर्रहरू, सल्लाहकारहरू, र अन्य गभनर्रहरूले एकसाथ सल्लाह गरी यो िनणर्य गरेका छौं, िक राजाले एउटा
यस्तो उिदर् िनकाली त्यसलाई लाग ु गन ुर्होस,् र भन् नहुोस,् ितस िदनसम्म हजरुबाहके अरू कुनै दवेता वा मािनसलाई कसलैे
ाथर्ना गर् यो भन,े त्यो मािनस िसहंको खोरमा फा लनपुछर् । 8 अिन राजाले एउटा उिदर् िनकाले र कागजातमा दस्तखत गरे,

तािक मादी र फारसीहरूका िनयमअनसुार त्यो प रवतर्न नहोस,् यसरी त् यसलाई हरेफेर गनर् सिकन् न ।” 9 यसरी राजा दाराले
कागजातमा दस्तखत गरेर त्यस उिदर्लाई ऐन बनाए । 10 कागजातमा ऐन बनाउनलाई दस्तखत भएको छ भनी दािनएल थाहा
पाएपिछ, उनी आफ्नो घरमा गए (यरूशलमेतफर् फकका उनको मािथल्लो कोठाका झ्यालहरू खलु्ला िथए), र जसरी उनले
िदनको ितनपटक गन गथ, त् यसरी नै उनले आफ्ना घ ुडँाहरू टेके, अिन उनले पिहले गरेझैं ाथर्ना गरे र आफ्ना परमशे् वरलाई
धन्यवाद िदए । 11 अिन यी एकसाथ िमलरे ष न् गरेका मािनसहरूले दािनएलले परमशे् वरसगँ िबन्ती गरेका र उहाँसगँ
मदत मागकेा दखेे । 12 तब ितनीहरू राजाको निजक गए र ितनको उिदर्को िवषयमा ितनीसगँ कुरा गरे: “हे महाराजा, के
आउँदो ितस िदनसम्म हजरु, महाराजाबाहके अरू कुनै दवेता वा मािनसलाई ाथर्ना गन मािनस िसहंको खोरमा फा लनपुछर्
भनरे हजरुले उिदर् िनक्लनभुएको िथएन र?” राजाले जवाफ िदए, “मादी र फारसीहरूको ऐनअनसुार यो िन श् चत छ, र यो
हरेफेर हुन सक्दनै ।” 13 तब ितनीहरूले राजालाई जवाफ िदए, “यहूदाका िनवार्िसतहरूमध्ये एक जना ती दािनएलले हजरु,
महाराजा, वा हजरुले दस्तखत गन ुर्भएको उिदर्को ववेास्ता गछर्न ्। ितनले आफ्नो परमशे् वरलाई िदनको ितन पटक ाथर्ना गछर्न ्
।” 14 जबा राजाले यो कुरा सनु,े ितनी धरैे िवच लत भए, र दािनएललाई यस काननूबाट बचाउन ितनले िदमाग लगाए ।
ितनले सयूार्स्तसम्मै दािनएललाई बचाउने हरसम् भव यास गरे । 15 त् यसपिछ ष न् रच्ने यी मािनसहरू एकसाथ राजाकहाँ
भलेा भए र ितनलाई भन,े “हे महाराजा हजरुलाई यो थाहा होस,् िक यो मादी र फारसीहरूको ऐन हो, जसलाई राजाले जारी
गन अक कुनै उिदर् वा िनयमले हरेफेर गनर् सक्दनै ।” 16 अिन राजाले आज्ञा िदए र ितनीहरूले दािनएललाई िभ ल्याए र
ितनीहरूले उनलाई िसहंको खोरमा फाले । राजाले दािनएललाई भन,े “ितमीले िनरन्तर सवेा गन ित ो परमशे् वरले ितमीलाई
बचाऊन ्।” 17खोरको ढोकामा एउटा ढुङ्गो ल्याएर रा खयो, र दािनएलको िवषयमा केही पिन प रवतर्न नहोस ्भनरे राजाले
त्यसमा आफ्नो अिन आफ् ना भारदारहरूका औंठीको मोहर लगाए । 18 त् यसपिछ राजा आफ्नो महलमा गए र रातभ र उपवास
बसे । ितनको अिग कुनै मनोरन्जनका कुरा ल्याइएन, र उनलाई कि पिन िन ा लागने । 19 अिन राजा िबहान सबरैे उठे
र उनी झ ै िसहंको खोरतफर् गए । 20 जसै ितनी खोरको निजक आए, ितनले िनरास भएको सोरले दािनएललाई यसो भनरे
बोलाए, “ए दािनएल, जीिवत परमशे् वरका सवेक, के ितमीले िनरन्तर सवेा गन ित ा परमशे् वरले ितमीलाई िसहंहरूबाट बचाउन
सक्षम हुनभुएको छ?” 21 अिन दािनएलले राजालाई भन,े “महाराजा, अमर रहून!् 22 मरेा परमशे् वरले आफ्नो सन्दशेवाहक
पठाउनभुएको अिन िसहंहरूका मखुहरूलाई बन्द गन ुर्भएको छ, र ितनीहरूले मलाई कुनै हानी गरेका छैनन ् । िकनभने उहाँ
अिन हजरु, महाराजाका साम ु म दोषरिहत भे ाइएँ, र मलैे हजरुलाई कुनै हानी गरेको छैन ँ ।” 23अिन राजा अत् यन् तै खशुी भए



6:24 640 दािनएल 7:22

। ितनले दािनएललाई खोरबाट मािथ िनकाल्ने आदशे िदए । यसलैे दािनएललाई खोरबाट मािथ िनका लयो । उनमा कुनै पिन
चोट भे ाइएन, िकनभने उनले आफ्ना परमशे् वरमािथ भरोसा गरेका िथए । 24 राजाले आदशे िदए र दािनएललाई दोष लगाउने
मािनसहरूलाई ितनीहरूले ल्याए अिन ितनीहरू, ितनका छोराछोरी, र ितनका पत् नीहरूलाई िसहंहरूको खोरमा फा लिदए ।
ितनीहरू भइँुमा पगु् न नपाउदँ,ै िसहंहरूले ितनीहरूमािथ झम्टे, र ितनीहरूका हड् डीहरूलाई टु ा टु ा पारे । 25 त् यसपिछ राजा
दाराले पथृ्वीमा बस् ने सबै मािनसहरू, जाितहरू, र भाषा बोल्नहेरूलाई यस्तो लखे:े “ितमीहरूमा शस्त शा न्त होस ्। 26म अब
यो एउटा उिदर् जारी गछुर्, िक मरेो अिधराज्यमा रहने सबै मािनसले दािनएलका परमशे् वरको भय मान् न ूर आदर गन ूर्, िकनभने उहाँ
नै जीिवत परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँ सदासवर्दा रहनहुुन्छ, र उहाँको राज्य नष् ट हुनछैेन, र उहाँको भतु्व अन्त्यसम्म रहनछे ।
27 उहाँले हामीलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ र हामीलाई बचाउनहुुन्छ, अिन उहाँले स्वगर्मा र पथृ्वीमा िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू
गन ुर्हुन्छ । उहाँले दािनएललाई िसहंहरूको श बाट सरुिक्षत राख् नभुएको छ ।” 28 यसरी दाराको शासनकालमा अिन फारसी
कोरेसको शासनकालमा दािनएल सम ृ भयो ।

7
1 बिेबलोनका राजा बलेसजरको पिहलो वषर्मा, दािनएल आफ्नो ओ ानमा प ल्टरहदँा ितनले एउटा सपना र दशर्न दखेे ।

अिन ितनले सपनामा दखेकेा कुरालाई लखेे । ितनले सबभैन्दा मह वपणूर् घटनाहरूलाई लखेःे 2 दािनएलले वणर्न गरे, “रातमा
मलैे दखेकेो दशर्नमा स् वगर्का चार बतासले महान ् सम ु लाई घो लरहकेो मलैे दखेें । 3 त् यके नै एक-अकार्बाट िभन् न चार
िवशाल पशु समु बाट बािहर आए । 4 पिहलोचािहं िसहंजस् तो दे खन् थ् यो तर त् यसका चीलका पखटेाहरू िथए । मलैे हदे गदार्,
त्यसका पखटेाहरू च्याितए र जिमनबाट त् यसलाई मािथ उठाइयो र मािनसझैं दईु ख ु ामा त्यसलाई खडा ग रयो । त्यसलाई
मािनसको मन िदइएको िथयो । 5 अिन त् यहाँ अक एउटा भालजुस्तो पश ु िथयो, र त्यो झिुकरहकेो िथयो । आफ् ना दाँतहरूका
िबचमा त् यसले ितनवटा करङ िथए । त्यसलाई यसो भिनयो, ‘उठ् र धरैे जना मािनसलाई खा ।’ 6 यसपिछ मलैे फे र हरेें ।
त्यहाँ अक एउटा पश ु िथयो, जनु िचतवुाजस्तो दे खन्थ्यो । त्यसको पछािडप चराका जस् तै चारवटा पखटेा िथए, र त्यसका
चारवटा टाउका िथए । राज् य गन अिधकार त्यसलाई िदइएको िथयो । 7 त्यसपिछ रातको दशर्नमा डरलाग्दो, भयङ्कर, र
धरैे ब लयो िथयो एउटा चौथो पश ु मलै े दखेें । त्यसका फलाममा ठुला-ठुला दाँत िथए । त्यसले चपायो, टु ा-टु ा पाथ्य , र
बाँकीलाई खु ामिुन कु ल् चयो । अरू पशभुन्दा त्यो फरक िथयो, र त्यसका दशवटा िसङ िथए । 8 जसै मलैे ती िसङहरूका
बारेमा िवचार गद िथएँ, मलैे हरेें र ती िसङका िबचमा अक एउटा सानो िसङ बढ् दै गरेको दखेें । पिहलो ितनवटा िसङ
उखे लएर झरे । यो िसङका आखँा मािनसका आखँाजास् ता भएको मलैे दखेें र त्यसको एउटा मखुले ठुला कुराहरूको सखेी
गद िथयो । 9 जसै मलैे हरेें, िसहंासनहरू तयार पा रएका िथए, र िदनहरूभन् दा ाचीनले चािहं आफ्नो आशन हण गन ुर्भयो
। उहाँका वस् िहउँझैं सतेा िथए, र उहाँको िशरको कपाल शु ऊनजस्तो िथयो । उहाँको िसहंासनमा आगोको ज्वाला िथयो,
र त्यसका चक् काहरू ब लरहने आगो िथयो । 10 उहाँको सामबुाट आगोको नदी बग्यो । लाखौं-लाखले उहाँको सवेा गरे,
र दस करोडचािहं उहाँको साम ु खडा िथए । अदालतले न्यायको काम सरुु गर् यो, र पसु्तकहरू खो लए । 11 त्यो िसङले
बोलकेा अहङ्कारपणुर् वचनहरूका कारणले मलैे िनरन् तर हरेें । त्यो पश ु मा रएको र त्यसको शरीर नष् ट पा रएको, र त्यसलाई
जलाउनलाई िदइएको मलैे दखेें । 12 चारवटा पशमुध् यकेा अरू बाँकीका बारेमा, राज् य गन अिधकार खोिसयो, तर केही
समयको िन म्त ितनीहरूका उमरे बढाइयो । 13 त्यस रातको मरेा दशर्नहरूमा, आकाशका बादलहरूका साथमा मािनसका
पु जस् तै एक जना आउँदै गन ुर्भएको मलैे दखेें । िदनहरूभन् दा ाचीनकाहाँ उहाँ आउनभुयो र उहाँको साम ु उप स्थत गराउनभुयो
। 14 राज् य गनर्लाई अिधकार र मिहमा र राजकीय श उहाँलाई िदइयो, यसलैे िक सबै मािनसहरू, जाितहरू, र भाषा
बोल्नहेरूले उहाँको सवेा गरून ्। राज् य गन उहाँको अिधकारचािहं सदासवर्दाको अिधकार हो जनु िबतरे जानछैेन, अिन उहाँको
राज्य त् यस् तो हो जनु किहल्यै पिन नाश हुनछैेन । 15 म दािनएलको बारेमा, मिभ मरेो आत्मा द:ु खत भयो, र मरेो मनमा
मलैे दखेकेा दशर्नहरूले मलाई िवच लत बनाए । 16 त्यहाँ खडा भएकामध्ये एक जनाको निजक म गएँ र यी कुराहरूको अथर्
मलाई दखेाउनलाई मलैे ितनलाई िबन् ती गरें । 17 ‘यी िवशाल पशकुा चारवटा सङ्ख् याले चार जना राजालाई जनाउछँन ्जो
पथृ्वीमा खडा हुनहेुन ्। 18 तर सव च् च परमशे् वरका पिव मािनसहरूले त्यो राज्य ाप् त गनछन,् र ितनीहरूले सदासवर्दाको
िन म्त त् यसको अिधकार गनछन ् ।’ 19 अिन त् यो चौथो पशकुो बारेमा अझै धरैे जान् ने मलाई इच् छा भयो— त् यो अरूभन्दा
धरैे फरक िथयो र आफ्ना फलामका दाँत र काँसाका नङ् ाका कारणले त् यो धरैे डरलाग् दो िथयो । त्यसले चपायो, टु ा-टु ा
पाथ्य , र बाँकीमािथ खु ाले कु ल् चयो । 20 त्यसको िशरका दशवटा िसङ र नयाँ पलाएको अक िसङ जसको साम ु ितनवटा
िसङ उखे लएर झरेको बारेमा जान् ने इच् छा मलाई भयो। आखँा भएका िसङ र ठुला कुराहरूको सखेी गन मखुको बारेमा
जान् ने इच् छा मलाई भयो, अिन त् यो आफ् ना िम हरूभन्दा महान ्दे खन्थ्यो । 21 जसै मलैे हरेें, त् यो िसङले पिव मािनसहरूका
िवरु य ु सरुु गर् यो र ितनीहरूलाई परािजत गद िथयो, 22 जबसम्म िदनहरूभन् दा ाचीन आउनभुएन, र सव च् च परमशे् वरका
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पिव मािनसहरूलाई न्याय िदनभुएन । तब समय आयो जब पिव मािनसहरूले राज्य ाप् त गरे । 23 ती मािनसले यसो भन,े
‘चौथो पशकुो बारेमा, त् यो पथृ्वीमा चौथो राज्य हुनछे जनुचािहं अरू सबै राज्यभन्दा फरक हुनछे । त्यसले सारा पथृ्वीलाई
नाश गनछ र त्यसलाई कुल्चनछे र त्यसलाई टु ा-टु ा पानछ । 24 दसवटा िसङका बारेमाचािह,ं यो राज्यबाट दस जना राजा
खडा हुनछेन,् ितनीहरूभन् दा पिछ अक खडा हुनछे । पिहलकेाभन्दा ऊ फरक हुनछे, र उसले ितन जना राजालाई परािजत
गनछ । 25 उसले सव च् च परमशे् वरका िवरु बोल्नछे र सव च् च परमशे् वरका पिव मािनसहरूमािथ अत्याचार गनछ । उसले
चाडहरू र वस्थालाई प रवतर्न गनर् कोिसस गनछ । यी कुराहरूलाई उसको हातमा एक वषर्, दईु वषर्, र आधा वषर्को लािग
िदइनछे । 26 तर अदालतले न्यायको काम सरुु गनछ, र अन्त्यमा भष् म पा रन र नाश ग रनलाई ितनीहरूले उसका राजकीय
श लाई खोस् नछेन ्। 27 राज्य र भतु्व, र सम् पणूर् स्वगर्मिुनका राज्यहरूको महान ्ता ती मािनसहरूलाई िदइनछे जो सव च् च
परमशे् वरका पिव मािनसहरू हुन ्। उहाँको राज्य सदासवर्दाको राज् य हो, र अरू सबै राज्यहरूले उहाँको सवेा गनछन ्र उहाँको
आज्ञा मान् नछेन ् ।’ 28 कुराको अन्त यही हो । म, दािनएलको बारेमा, मरेा िवचारहरूले मलाई धरैे भयभीत बनाए र मरेो
अनहुारको स् वरूप प रवतर्न भयो । तर यी कुराहरू मलैे आफूमा नै िसिमत राखें ।”

8
1 राजा बलेसजरले राज् य गनर् सरुु गरेको ते ो वषर्मा, (मलैे पिहला दखेकेो दशर्नपिछ) म, दािनएलले अक दशर्न दखेें ।

2 मलैे हे ररहदँा, दशर्नमा मलैे आफूलाई एलाम दशेको शशूनको िकल्लामा भएको दखेें । दशर्नमा म ऊलै नहरको छेउमा िथएँ
। 3 मलैे मािथ हरेें र मरेो साम ु नहरको छेउमा दईुवटा िसङ भएको एउटा भडेालाई मलैे दखेें । एउटा िसङचािहं अक भन्दा
लामो िथयो, तर छोटोभन्दा लामो िढला ब ो र छोटोले त् यसलाई िजत् यो । 4 अिन त्यो भडेाले प श् चममा, त् यसपिछ उ रमा,
र त्यसपिछ दिक्षणमा हािनरहकेो मलैे दखेें । त्यसको साम ु अरू कुनै पश ु खडा हुन सकेन । तीमध् ये कुनलै े पिन कसलैाई पिन
त्यसको हातबाट बचाउन सकेन । आफूलाई जे मन लाग् यो, त् यसले त् यही गर् यो, र त्यो महान ्भयो । 5 जब मलैे यसको बारेमा
िवचार ग ररहकेो िथएँ, तब प श् चमबाट आउँदै गरेको एउटा बोकोलाई मलैे दखेें, जो जिमनलाई नै नछोए जस् तो गरी तु
गितमा दौडरे सम् पणूर् पथृ्वीको सतहमा गयो । त्यो बोकोको आखँाहरूका िबचमा एउटा ठुलो िसङ िथयो । 6 दईुवटा िसङ
भएको भडेाकहाँ त्यो आयो—त्यो भडेालाई नहरको िकनारमा खडा भएको मलैे दखेकेो िथएँ— र त्यो बोको उक् त भडेातफर्
श शाली ोधमा दौिडयो । 7 त्यो बोकोलाई उक् त भडेाको निजक आएको मलैे दखेें । भडेासगँ त्यो धरैे रसाएको िथयो,
र त्यसले भडेालाई िहकार्यो र त्यसका दईुवटै िसङलाई भाँिचिदयो । त्यसको साम ु खडा हुनलाई त्यो भडेो श हीन िथयो ।
बोकोले त्यसलाई भइँुमा ढाल् यो र त्यसलाई कु ल्चयो । त्यसको श बाट त्यो भडेालाई बचाउने त्यहाँ कोही िथएन । 8 तब
त्यो बोको धरैे ठुलो भयो । तर जब त्यो श शाली भयो, त्यसको ठुलो िसङ भाँिचयो, र त्यसको ठाउँमा अरू चार ठुला
िसङ पलाए जसले आकाशका चारै बतासलाई दखेाए । 9 तीमध्यबेाट अक एउटा िसङ पलायो, जनु पिहला सानो िथयो,
तर त्यो दिक्षणमा, पवूर्मा, र सनु्दरताको दशेमा धरैे िवशाल भयो । 10 त्यो यित िवशाल भयो, िक त्यो स्वगर्को सनेासगँ य ु
गनर् तयार भयो । ती सनेामध्ये कोही र केही ताराहरू पथृ्वीमा फा लए, र त्यसले तीमािथ कु ल्चयो । 11 त्यसले आफूलाई
सनेाका कमान् डर जि कै महान ्बनायो । त्यसले उहाँबाट िनयिमत होमब ल खोसरे लग्यो, र उहाँको पिव स्थानलाई अशु
पा रयो । 12 िव ोहको कारणल,े त् यो सनेालाई बोकोको िसङकहाँ स ु म्पइनछे, र होमब ल रोिकनछे । त्यो िसङले सत्यतालाई
तल जिमनमा फाल्नछे, र त्यसले जे गछर् त्यसमा त्यो सफल हुनछे । 13 त् यसपिछ एक जना पिव जनले बोल् दै गन ुर्भएको
र अक पिव जनले उहाँलाई यसो भनरे जवाफ िददंै गन ुर्भएको मलैे सनुें, “यी दशर्नका कुराहरू रहन,े होमब ल, सवर्नाश
ल्याउने पाप, पिव स्थानको हस्तान्तरण, र स्वगर्का सनेाहरू कु ल्चइएका परूा हुनलाई किहलसेम्म लाग् छ ?” 14उहाँले मलाई
भन् नभुयो, “यो २,३०० साँझ र िबहानसम्म रहनछे । त्यसपिछ पिव स्थान फे र श ु पा रनछे ।” 15 जब म, दािनएलले त्यो
दशर्न दखेें, तब मलैे त्यो बझु्ने कोिसस गरें । तब मरेो साम ु एक जना खडा भए जो मािनसजस्तो दे खन् थे । 16 ऊलै नहरको
िकनाराहरूका िबचबाट एक जना मािनसले यस्तो भन्दै गरेको आवाज मलैे सनुें । उहाँले भन् नभुयो, “ए गाि एल, यो दशर्न
बझु् नलाई यस मािनसलाई मदत गर ।” 17 यसलैे ितनी म उिभएको ठाउँ निजक आए । जब ितनी आए, म भयभीत भएँ र
आफूलाई भइँुमा लम् पसार पारेर दण्डवत ् गरें । ितनले मलाई भन,े “ए मािनसको पु , यो दशर्न अन्तको समयको िन म्त हो
भन् ने कुरा बझु ।” 18 ितनले मसगँ बो लरहदँा, मरेो अनहुार भइँुमा घोप् टो पारेर म गिहरो िन ामा िनदाएँ । तब ितनले मलाई
छोए र मलाई खडा गराए । 19 ितनले भन,े “हरे, पिछ ोधको समयमा के हुनछे भनरे म ितमीलाई दखेाउनछुे, िकनभने यो
दशर्न अन्त हुन तोिकएको समयको िन म्त हो । 20 ितमीले दखेकेा भडेाको बारेमा, जसका दईु िसङ िथए, ती मादी र फारसका
राजाहरू हुन ्। 21 त्यो बोकोचािहं ीसको राजा हो । त्यसका आखँाका िबचको िसङचािहं पिहलो राजा हो । 22 अिन जनु
िसङ भाँिचयो, जसको ठाउँमा चारवटा अरू उ ,े उसको राज्यबाट चारवटा राज् य खडा हुनछेन,् तर उसको महान ्श मा
होइन । 23 ती राज्यहरूको पिछल्लो समयमा, जब अपराधीहरूको पाप चरम िसमामा पगु्छ, एक जना हठी राजा खडा हुनछे,
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जो धरैे ब ु मान ्हुनछे । 24 उसको श महान ्हुनछे— तर उसको आफ्नै श ले होइन । उसले जे कुराको िवनाश गछर्,
त् यसमा ऊ अचम्ममा पनछ । काम गनछ र सफल हुनछे । उसले श शाली मािनसहरू, अथार्त ् पिव जनहरूका िबचमा
भएका मािनसहरूलाई सवर्नाश गनछ । 25 आफ्नो धतूर्ताले उसले आफ्नो हातमिुन छललाई सफल पानछ । आफ्नै मनमा ऊ
महान ्हुनछे । उसले अ त् यािसत िकिसमले धरैे मािनसहरूलाई नाश गनछ । राजाहरूका राजाको िवरु मा पिन ऊ उठ्नछे, र
ऊ टु ा-टु ा पा रनछे, तर मािनसका हातले होइन । 26 साँझ र िबहानको िवषयमा बताइएका यी दशर्नहरू सत्य हुन ् । तर
यो दशर्नलाई मोहर लगाई बन्द गर, िकनिक यसले भिवष्यका धरैे िदनहरूलाई जनाउछँ ।” 27 अिन, म दािनएल थिकत भएँ
र केही िदनसम्म कमजोर भएँ । त्यसपिछ, म उठें, र राजाको कामधन्धामा लागें । तर म दशर्नको कारणले भयभीत भएँ, र
यसलाई बझु्ने त्यहाँ कोही िथएन ।

9
1 दारा मादी वशंका अहासरूसका छोरा िथए । यी ितनै अहासरूस िथए जसलाई बिेबलोनको राज्यमािथ राजा बनाइएको

िथयो । 2 अब दाराले राज् य सरुु गरेको पिहलो वषर्मा, म दािनएलल,े परम भकुो वचन पढ्दै िथएँ, जनु वचन यिमर्याकहाँ
अगमव ा आएको िथयो । यरूशलमे त् यािगएको अवस् थामा स री वषर्सम्म रहन् छ भिनएको मलैे दखेें । 3 उपवाससिहत
ाथर्ना र िबन्ती गनर्, भाङ् ा लगाउदँै र खरानीमा बस् दै परम भु परमशे् वरको खोजी गनर् मलै े आफ् नो अनहुार उहाँतफर् फकार्एँ ।

4 परम भु आफ् नो परमशे् वरसगँ मलैे ाथर्ना गरें, अिन मलैे हा ा पापहरू स्वीकारें । मलैे भनें, “कृपया, हे परम भ,ु तपाईं महान ्
र भययोग्य परमशे् वर हुनहुुन्छ, तपाईंले आफ्नो करारको पालन गन ुर्हुन्छ र तपाईंलाई मे गन र तपाईंका आज्ञाहरू मान् नलेाई
मे गनर् तपाईं िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ । 5 हामीले पाप गरेका छौं र गलत काम गरेका छौं। हामीले दषु् टतापवुर्क काम गरेका

छौं र तपाईंका आज्ञा र िविधहरूबाट तकर हामीले बागी भएका छौं। 6 तपाईंका नाउमँा हा ा राजाहरू, अगवुाहरू, पखुार्हरू
र दशेका सबै मािनसहरूसगँ बोलकेा तपाईंका सवेक अगमव ाहरूका वचन हामीले सनुकेा छैनौं । 7 हे परम भ,ु धािमर्कता
तपाईंको हो । तर आज, हा ो अनहुार, अिन यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेमा बस् नहेरू, र सारा इ ाएलीहरू लाजमा परेका
छन ् । अिन तपाईंले िविभन् न ठाउँहरूमा छरपष् ट पान ुर्भएका निजक र टाढाका सबै मािनसहरू त्यसमा समावशे हुन् छन ् ।
हामीले तपाईंको िवरु मा गरेका िवश् वासघातको कारणले नै यस् तो भएको हो । 8 हे परम भ,ु हामीले तपाईंको िवरु मा पाप
गरेका कारणले गदार्, हामी, हा ा राजाहरू, अगवुाहरू, र पखुार्हरूका अनहुार शमर्मा परेका छन ्। 9 दया र क्षमा परम भु हा ा
परमशे् वरका हुन,् िकनिक हामीले उहाँको िवरु मा िव ोह गरेका छौं । 10आफ् ना सवेक अगमव ाहरू ारा परम भलुे हामीलाई
िदनभुएका उहाँका वस्थामा िहडं्नलाई हामीले उहाँको वचन मानकेा छैनौं । 11 तपाईंको वचन पालन गनर्लाई इन् कार गरेर
सबै इ ाएलले तपाईंको वस्थाको िवरु मा अपराध गरेका छन।् परमशे् वरका सवेक मोशाका वस्थामा ले खएका सराप
र ितज्ञा हामीमािथ खिनएका छन,् िकनिक हामीले उहाँको िवरु पाप गरेका छौं। 12 परम भलुे हामीमािथ ठुलो िवपि
ल्याउनभुएर उहाँले हामी र हा ा शासकहरूका िवरु मा बोल्नभुएका वचनहरू परुा गन ुर्भएको छ । िकनभने यरूशलमेलाई जे
ग रएको छ सारा स्वगर्मिुन त्यस्तो किहल्यै ग रएको छैन । 13 मोशाको वस्थामा ले खएझैं सबै िवपि हामीमािथ आइपरेको
छन,् तापिन आफ्ना पापबाट फकर र तपाईं परम भु परमशे् वरका सत्यतामा ध्यान िदएर हामीले तपाईंबाट कृपा पाउन अझसैम् म
िबन्ती गरेका छैनौं । 14 यसकारण परम भलुे िवपि लाई पठाउन तयार राख् नभुएको छ, र त्यो हामीमािथ ल्याउनभुएको छ,
िकनभने परम भु हा ा परमशे् वर आफूले गन ुर्हुने सबै काममा धम हुनहुुन्छ, तापिन हामीले उहाँको वचन पालना गरेका छैनौं
। 15 अब हे परम भु हा ा परमशे् वर, श शाली हातले तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुयो, र
आजको िदनसम्म तपाईंले आफ्नो नामको ख्याित कायम राख् नभुएको छ । तापिन हामीले अझै पाप गर् यौं, र हामीले दषु् ट काम
गरेका छौं । 16 हे परम भ,ु तपाईंका सबै धािमर्क कामहरूका कारणल,े तपाईंको सहर यरूशलमे, तपाईंको पिव पवर्तबाट
तपाईंको रस र ोध हटोस ् । हा ा पापहरू र हा ा पखुार्हरूका अपराधहरूका कारणल,े यरूशलमे र हा ा व रप र भएका
तपाईंका मािनस सबै घणृाका पा भएका छन ्। 17 अब हे हा ा परमशे् वर, तपाईंको दासको ाथर्ना र कृपाको िन म्त ग रएको
उसको िनवदेन सनु् नहुोस ्। हे परम भ,ु तपाईंको खाितर, उजाड भएको तपाईंको पिव स्थानमा आफ्नो अनहुार चम्काउनहुोस ्
। 18 मरेा परमशे् वर, आफ्ना कान खोल् नहुोस ्र सनु् नहुोस ्। आफ्ना आखँा खोल् नहुोस ्र हने ुर्होस ्। हामी तहस-नहस पा रएका
छौं। तपाईंको नाम ारा पकुा रने त् यो सहरलाई हने ुर्होस ् । हा ो धािमर्कताको कारणले होइन, तर तपाईंको महान ् कृपाको
कारणले तपाईंबाट सहायता पाउनलाई हामी िबन्ती गछ ं । 19 हे परम भु सनु् नहुोस!् हे परम भु क्षमा गन ुर्होस!् हे परम भु
ध्यान िदनहुोस ्र काम गन ुर्होस ्। हे मरेा परमशे् वर, तपाईंको आफ्नै िन म् त िढला नगन ुर्होस,् िकनभने तपाईंको सहर र तपाईंका
मािनस तपाईंकै नाउलँे बोलाइन् छन ्।” 20 जब म बो लरहकेो, ाथर्ना ग ररहकेो र आफू अिन आफ् ना मािनस इ ाएलका पाप
स् वकार ग ररहकेो िथएँ, र परमशे् वरको पिव पवर्त िन म् त परम भु मरेा परमशे् वरको साम ु मरेा िबन् तीहरू राख्दै िथएँ— 21 मलैे
ाथर्ना ग ररहदँा, मलैे दशर्नमा पिहला दखेकेो मािनस, गाि एल साँझको ब लदानको समयमा ित वगेले उडरे तल मकाहाँ
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आए । 22 उनले मलाई समझ िदए र मलाई भन,े “ए दािनएल, ितमीलाई अन्तद ृर् ष् ट र समझ िदनलाई अिहले म आएको हु ँ ।
23 ितमीले कृपाको िन म्त िबन्ती गनर् सरुु गदार्, आज्ञा िदइयो र ितमीलाई जवाफको बारेमा बताउनलाई म आएको हु,ँ िकनिक
ितमीलाई धरैे मे ग रएको छ । यसकारण यो वचन िवचार गर र कट भएको कुरालाई बझु । 24 ित ा मािनसहरू र ित ो
पिव सहरको दोषको अन् त् य गनर् र पापलाई अन्त्य गनर्, दषु् टताको िन म्त पश् चा ाप गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न र
अगमवाणीलाई परुा गनर्, र अित पिव स्थानलाई श ु पानर्लाई स री सातहरूको आदशे िदइएको छ । 25 यो जान र बझु, िक
यरूशलमेलाई पनुस्थार्िपत र पनुिनर्मार्ण गन आज्ञा िदएपिछ, अिभिष जनको (जो अगवुा हुनछेन)् आगमनसम् म त्यहाँ सात
सातहरू र बसै ी सातहरू हुनछेन ्। धरैे िवपदका समयहरू हुने भए तापिन, सडकहरू र सरुुङहरूसिहत यरूशलमेको पनुिनर्मार्ण
हुनछे । 26 बसै ी सातहरूपिछ, अिभिष जनलाई नाश पा रनछे र ितनीसगँ केही पिन हुनछैेन । आउनवेाला शासकका
सनेाले सहर र पिव स्थानलाई नाश गनछ । बाढीसगँै त्यसको अन्त्य आउनछे, र अन्त् यसम्मै य ु हुनछे । सवर्नाश पान आज्ञा
िदइएको छ । 27 एउटा सातको िन म् त ितनले धरैे जनासगँ करार सदर गनछन ्। सातको िबचमा ितनले ब लदान र भटेीलाई
समाप् त गनछन ् । घिृणत कुराहरूको पखटेामा कोही व् य क् त आउनछे जसले सवर्नाश गनछ । सवर्नाश गन व् य क् तलाई पणूर्
रूपमा ख म गन र िवनाश पान आदशे भएको छ ।”

10
1 फारसका राजा कोरेसको ते ो वषर्मा दािनएललाई एउटा सन्दशे कट ग रयो जसलाई बलेतसजर पिन भिनन् थ् यो। यो

सन्दशे साँचो िथयो । यो एउटा ठुलो य ु को िवषयमा िथयो । आफूले दशर्नबाट अन्तद ृर् ष् ट पाएपिछ दािनएलले यो सन्दशे बझुे
। 2 ती िदनहरूमा म दािनएल, ितन हप् तासम्म शोक ग ररहें । 3 ितन हप् ता परैु निबतसेम्म नै मलै े कुनै िमठो खाना खाइन,ँ न
मास ु खाएँ, न दाखम िपएँ, न त मलैे आफैं लाई तलेले अिभषके गरें । 4 पिहलो मिहनाको चौबीसौं िदनमा, जब म त्यो िवशाल
नदी (अथार्त ्टाइि स) को छेउमा िथएँ, 5 मलैे मािथ हरेें र सतूीको लगुा लगाएका एक जना मािनसलाई दखेें, जसको कम्मरमा
उफाजको श ु सनुले बनकेो पटेी बाँिधएको िथयो । 6 ितनको शरीर पीतमिणजस् तो र ितनको अनहुार िबजलुीजस् तो िथयो ।
ितनका आखँा ब लरहकेा राँकोजस् ता िथए, र ितनका हात र खु ाहरू टल् काइएका काँसाजस् तै िथए । ितनको वचन आवाज
एउटा ठुलो भीडको जस् तो िथयो । 7 म, दािनएल एक् लै त्यो दशर्न दखेें, िकनिक मसगँै भएका मािनसहरूले त्यो दशर्न दखेनेन ्।
तपिन, ितनीहरूमा एउटा ठुलो ास पर् यो, र ितनीहरू आफू लकु् नलाई भागे । 8 यसलैे म एक्लै छोिडएँ र यो महान ्दशर्न दखेें ।
ममा बल बाँकी रहने । मरेो उज्यालो अनहुार नै अधँयारो भयो, र ममा कुनै श नै रहने । 9 तब मलैे ितनका शब् दहरू सनुें—
र मलैे ती सिनरहदँा, म जिमनमा घोप्टो परेर गिहरो िन ामा िनदाएँ । 10 मलाई एउटा हातले छोयो, र त् यसले मरेा घ ुडँाहरू र
हत्केलाहरूलाई थरथर काँम् ने बनायो । 11 ती स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ए दािनएल, धरैे सम् मान पाएको मािनस, मलैे ितमीलाई
भिनरहकेा वचनलाई बझु । िसधा खडा होऊ, िकनिक मलाई ितमीकहाँ पठाइएको छ ।” ितनले मलाई यो सन्दशे बोलकेो
समयमा, थरथर काम्दै म उठें । 12 अिन ितनले मलाई यसो भन,े “ए दािनएल, नडराऊ । बझु्न र आफ् नो परमशे् वरको साम ु
आफैं लाई न बनाउन ितमीले यास गरेका पिहलो िदनदे ख नै ित ा शब्दहरूको सनुवुाइ भएको छ, र ित ा शब्दहरूकै कारणले
म आएको छु । 13 तर फारस राज्यका राजकुमारले मरेो िवरोध गर् यो, र मलाई एक् काइस िदनसम्म फारसका राजाहरूसगँ
रा खयो । तर धान राजकुमारहरूमध्ये एक, िमखाएल मलाई सहायता गनर् आए । 14 ित ा मािनसहरूलाई अन्तका िदनमा के
हुनछे भनरे बझु्न ितमीलाई मदत गनर् म आएको हु ँ । िकनिक यो दशर्नचािहं अझै आउन बाँकी िदनको िन म्त हो ।” 15 जब
ितनले यी शब्दहरूको योग गरी मसगँ बोल्दै िथए, मलैे मरेो महुारलाई जिमनतफर् झकुाएँ र म बोल्न सिकन ँ । 16 मािनसका
पु जस् तै दे खने एक जनाले मरेो ओठहरूमा छोए, र मलैे आफ् नो मखु खोलें र मरेो साम ु हुनसेगँ बात गरें, “हे मरेा मा लक,
दशर्नको कारणले गदार् म वदेनामा परेको छु । मसगँ बल छैन । 17 म तपाईंको सवेक हु ँ । कसरी म आफ् नो मा लकसगँ बोल्न
सक्छु? िकनिक म जान् दछु िक मसगँ बल छैन, र ममा सास पिन बाँकी छैन ।” 18 मािनसजस्ता दे खनलेे मलाई फे र छोए
र मलाई श िदए । 19 ितनले भन,े “ए धरैे सम् मान पाएको मािनस, नडराऊ । ितमीलाई शा न्त होस ्! अब शाहसी होऊ,
ब लयो होऊ !” ितनी मसगँ बोल्दै गदार्, ममा बल आयो । मलैे भनें, “ए मरेा मा लक बोल्नहुोस,् िकनिक तपाईंले मलाई
श िदनभुएको छ ।” 20 ितनले भन,े “म ितमीकहाँ िकन आएँ के ितमीलाई थाहा छ? म िछ ै फारसका राजकुमारसगँ
य गनर्लाई फकर् नछुे । म गएपिछ, ीसका राजकुमार आउनछेन ्। 21 तर सत्यको पसु्तकमा के ले खएको छ, म ितमीलाई
बताउनछुे । ित ा राजकुमार िमखाएल बाहके अरू कसलैे पिन ितनीहरूका िवरु मलाई शाहसी बनाउन सक्दनैन ्।”

11
1 मादी दाराको पिहलो वषर्मा, म आफैं िमखाएलको मदत र सरुक्षा गनर् आएँ । 2 अब म ितमीलाई सत्य कुरा बताउछुँ ।

फारसमा ितन जना राजा खडा हुनछेन,् र अरूभन्दा चौथोचािहं धरैे धनी हुनछे । आफ्नो धनदौलतबाट त्यसले श हािसल
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गरेपिछ, त्यसले सबलैाई ीस राज्यको िवरु उ िेजत गनछ । 3 एक जना श शाली राजा खडा हुनछेन,् जसले धरैे िवशाल
राज्यमा शासन गनछन,् र आफ्नै इच्छाअनसुार ितनले काम गनछन ्। 4 ितनी खडा भएपिछ, ितनको राज्य टु ाटु ा हुनछे
र स्वगर्का चार बतासितर त्यो िवभािजत हुनछे, तर ितनका आफ्नै वशंमा होइन, अिन ितनले राज्य ग ररहदँाको श ले
ितनको श ले होइन । िकनिक ितनको राज्य ितनको वशंको िन म्त नभएर अरूका िन म्त उखे लनछे । 5 दिक्षणको राजा धरैे
श शाली हुनछेन,् तर ितनका कमान् डरमध्ये एकजना ितनीभन्दा श शाली हुनछे र आफ् नो राज्यलाई ठुलो श ले शासन
गनछ । 6 केही वषर्पिछ, ठक समयमा, ितनीहरूले िम ता कायम गनछन ्। सम्झौता पक् का गनर्लाई दिक्षणको राजाकी छोरी
उ रको राजाकहाँ जा न्छन ्। तर ितनको आफ् नो हातको बल कायम राख् न सक् नछैेनन,् न त उनले वा उनको हातले नै सक् नछेन ्
। ितनी र ितनलाई ल् याउनहेरू र ितनका िपता र ती समयमा ितनको समथर्न गन सबै त्यािगनछेन ्। 7 तर ितनको ठाउँमा ितनका
जराहरूबाट एउटा हाँगो पलाउनछे । उनले उ रको राजाको सनेालाई आ मण गनछन ्र िकल्लािभ वशे गनछन ्। उनले
ितनीहरूिसत लडाइँ गनछन ्र ितनीहरूमािथ िवजय पाउनछेन ्। 8 उनले ितनीहरूका दवेताहरू र ितनीहरूका ढलौटे फलामका
मिूतर्हरू र सनु र चाँदीका बहुमलु्य भाँडाहरू िम दशेमा लानछेन ्। केही वषर्सम् म उनी उ रका राजाबाट टाढा रहनछेन ्। 9अिन
उ रका राजाले दिक्षणको राजाको राज्यमािथ आ मण गनछन,् तर ितिन आफ्नै दशेमा फकर् नछेन ्। 10 ितनका छोराहरू तयार
हुनछेन ् र ठुलो सनेालाई भलेा गनछन ् । त्यो िनरन् तर अिघ बढ् नछे र बाढीले झैं हरेक कुरा बगाउनछे । सबलैाई िजत् दै त् यो
उसको िकल्लासम्मै पगु् नछे । 11 तब दिक्षणको राजा धरैे ु हुनछेन ् । ितनी जानछेन ् र उ रको राजाको िवरु मा लडाइ
गनछन ्। उ रको राजाले एउटा ठुलो सनेा खडा गनछन,् तर त्यो सनेालाई दिक्षणको राजाको हातमा िदइनछे । 12 त्यो सनेा
लिगनछे, र दिक्षणको राजाको हृदय घमण्डले फुल्नछे, र ितनले दसौं हजारलाई मानछन,् तर ितनी िवजयी हुनछैेनन ्। 13अिन
उ रको राजाले पिहलकेो धरैे भन्दा श शाली अक सनेा खडा गनछन ्। केही वषर्पिछ, उ रका राजा िनश् चय नै श शाली
सनेाका साथमा धरैे हितयारका साथमा आउनछेन ्। 14 ती समयमा धरैे जना दिक्षणको राजाको िवरु मा खडा हुनछेन ्। दशर्न
परुा गनर्लाई ित ा मािनसहरूका िबचमा भएका िहसंात् मक छोराहरूले आफैं लाई तयार पानछन,् तर ितनीहरू ठेस खानछेन ्
। 15 उ रका राजा आउनछेन,् र घरेा मचान बनाउनलाई माटो थपुानछन ् र पखार्लले घे रएको सहरलाई कब्जा गनछन ् ।
दिक्षणको श टक् न सक् नछैेन, ितनीहरूका सव त्कृष् ट सनेा पिन टक् न सक्दनै । खडा हुने श हुनछैेन । 16 बरु, आउनलेे
चािहं आफ्नो इच्छा अनसुार उनको िवरु वहार गनछर्न ्। ितनको मागर्मा कोही खडा हुनछैेन । सनु्दरताको दशेमा ितनी खडा
हुनछेन,् र िवनाश ितनको हातमा हुनछे । 17 उ रको राजा आफ्नो सम्पणूर् राज्यको श मा आउने िनणर्य गनछन,् र ितनीिसत
सम्झौताको एउटा दस् तावजे हुनछे जनु ितनले दिक्षणको राजासगँ गनछन ्। दिक्षणको राज्यलाई ख म गनर् ितनले एउटी स् ीको
छोरीलाई उनीिसत िववाहमा ग रिदनछेन ्। तर त्यो योजनाले ितनलाई सफल वा मदत हुनछैेन । 18 यसपिछ, उ रको राजाले
समु तटका दसेहरूमा ध्यान लगाउनछे र तीमध्ये धरैेलाई अधीन गनछन ्। तर एक जना कमान् डरले ितनको घमण्डको अन्त्य
गनछन ्र ितनको घमण्डलाई ितनकैहाँ फकार्उनछेन ्। 19 तब ितनले आफ्नै दशेका िकल्लाहरूतफर् ध्यान िदनछेन,् तर ितनी ठेस
खानछेन ्र त्यो ढल् नछेन ्। ितनी फे र भे ाइनछैेनन ्। 20 तब ितनको ठाउँमा अरू कोही एक जना खडा हुनछेन ्जसले राज्यको
वभैवको िन म्त एक जना कर उठाउनलेाई घसुपटै गनर् लगाउनछेन ्। तर केही िदनमा कुनै रस वा य ु िवना नै ितनी टु ा-टु ा
पा रनछेन ्। 21 ितनको ठाउँमा एक जना तचु्छ मािनस खडा हुनछे जसलाई मािनसहरूले राजकीय श को सम्मान िदनछैेनन ्
। ऊ अचानक आउनछे र छल गरेर उसले राज्यलाई कब्जा गनछ । 22 उसको साम ु एउटा सनेालाई बाढीले झैं बगाउनछे
। करार सनेा र अगवुा दवुै नष् ट हुनछेन ् । 23 ऊिसत िम ता गरेको समयदे ख नै उसले छलपणूर् ढङ्गले काम गनछ । थोरै
मािनसको साथमा पिन ऊ श शाली हुनछे । 24 कुनै चतेावनीिवना नै ऊ दशेको सबभैन्दा सम् व ृ ठाउँमा आउनछे, र उसको
बबुा वा हजरुबबुाले नगरेका काम त्यसले गनछ । उसले लटुका सामान र धन-सम्पि आफ्ना अनयुायीहरूसगँ बाँड्नछे । उसले
िकल्लाहरूलाई हटाउने योजना गनछ, तर केही समयको लािग मा हुनछे । 25 ऊ आफ्नो श र हृदयसिहत ठुलो सनेाको
साथमा दिक्षणको राजाको िवरु मा उठ्नछे । दिक्षणको राजाले ठुलो, र धरैे श शाली सनेासगँ य ु गनछ, तर ितनको िवरु मा
अरूले ष न् गरेको कारणले गदार् ितनी टक् नछैेनन ्। 26 ितनको िमठा भोजन खानहेरूले समते ितनलाई नाश गनर् खोज्नछेन ्
। बाढीले झैं ितनका सनेा बगाइनछे, र तीमध् ये धरैे जना मा रनछेन ् । 27 यी दवुै राजाहरू, आफ्नो हृदयमा एक-अकार्को
िवरु मा दषु् टता लएर, एउटै टेिबलमा बस् नछेन ्र एक-अकार्लाई ढाँट् नछेन,् तर त्यो केही कामको हुनछैेन । िकनभने तोिकएकै
समयमा अन्त्य आउनछे । 28 अिन उ रका राजा धरैे धनदौलत लएर, आफ्नो हृदयलाई पिव करारको िवरु मा उठाएर
आफ्नै दशेमा फकर् नछे । उसले त्यस्तै काम गनछ र आफ्नै दशेमा फकर् नछे । 29 तोिकएको समयमा ऊ फकर् नछे र दिक्षणको
िवरु मा खडा हुनछे । तर यस पटक पिहलाको झैं हुनछैेन । 30 िकनभने िकि मका जहाजहरू उसको िवरु मा आउनछेन,्
र ऊ डराउनछे र पिछ हट्नछे । त्यो पिव करारको िवरु ऊ रसले चरू हुनछे, र पिव करारलाई त्याग् नहेरूलाई उसले
समथर्न गनछ । 31 उसको सनै्य-बल उठ्नछे र पिव -स् थानका िकल्लाहरूलाई अशु पानछ । ितनीहरूले दिैनक होमब ल
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हटाउनछेन,् र ितनीहरूले घिृणत थोक स्थापना गनछन ्जसले िवनाश ल्याउनछे । 32 अिन करारको िवरु मा दषु् टतापणूर् काम
गनहरूलाई उसले ितनलाई धोका िदनछे र ितनलाई ष् ट पानछ । तर आफ्ना परमशे् वरलाई िचन् ने मािनसहरू ब लयै हुनछेन ्
र सोअनसुार काम गनछन ्। 33 मािनसहरूमध्ये ब ु मान ्ले धरैे जनालाई बझुाउनछे । तर तरवार र आगोले ितनीहरू ढल् नछेन ्
। ितनीहरू कैदमा जानछेन ्र धरैे िदनसम्म ल ु टनछेन ्। 34 ितनीहरू ढलकेा अवस् थामा, ितनीहरूलाई थोरै सहायता िमल्नछे
। कपट गरेर धरैे जनाले ितनीहरूसगँ िमलाप गनछन ् । 35 ब ु मान ्मध् ये कोही-कोहीले ठेस खानछेन,् जसले गदार् ितनीहरू
अन्तको समयसम्म खा रनछेन,् शु पा रनछेन,् र दागरिहत हुनछेन ् । िकनभने तोिकएको समय आउन अझै बाँकी हुन् छ ।
36 राजाले आफ्नो इच्छाहरूअनसुार काम गनछ । उसले आफैं लाई उठाउनछे र सारा दवेहरूमािथ आफूलाई महान ्बनाउनछे ।
दवेहरूका परमशे् वरको िवरु मा उसले आश् चयर्लाग्दा कुराहरू भन् नछे, िकनभने ोधको समय परूा नभएसम्म ऊ सफल हुनछे
। िकनभने जे आदशे िदइएको छ, त्यो परूा भएरै छोड् नछे । 37 आफ्ना पखुार्का दवेहरू वा स् ीहरूले रुचाएका दवे ित पिन
उसले ध्यान िदनछैेन । न त उसले अन्य दवेहरू ित ध्यान िदनछे । िकनभने सबभैन्दा मािथ उसले आफैं लाई महान ्बनाउनछे
। 38 यीभन्दा िकल्लाहरूका दवेलाई उसले सम्मान गनछ । उसले पखुार्हरूले नमान् ने दवेलाई उसले सनु र चाँदी, र बहुमलु्य
पत्थरहरू, अिन मह वपणूर् उपहारहरूले सम्मान गनछ । 39 सबभैन्दा ब लया िकल्लाहरूलाई उसले पराई दवेको सहायताले
आ मण गनछ । उसका कुरा मान् ने हरेकलाई उसले धरैे सम्मान िदनछे । उसले ितनीहरूलाई धरैे मािनसहरूका शासकहरू
बनाउनछे, र त्यो दशेलाई उसले इनामको रूपमा िवभाजन गनछ । 40 अन्त्यको समयमा, दिक्षणका राजाले आ मण गनछन ्
। उ रको राजाले दिक्षणको राजाको िवरु रथहरू र घोडचडीहरू, र धरैे जहाजहरूको साथमा आधँीझैं य ु गनछ । ऊ धरैे
दशेहरूका िवरु जानछे, र ितनीहरूलाई बाढीले झैं बगाउनछे र अिग बढ्नछे । 41ऊ सनु्दारताको दशेमा जानछे, र दशौं हजार
इ ाएलीहरू मनछन ्। तर त्यसका हातबाटः एदोम, मोआब, र अम्मोनका मािनसमद् ये बाँकी रहकेाहरू उम् कनछेन ्। 42 उसले
दशेहरूमािथ आफ्नो अिधकार फैलाउनछे । अिन िम दशे बचाइनछैेन । 43 सनु र चाँदीका, र िम दशेका सारा धन-सम्पि मा
उसले िनयन् ण गनछ । लिबयाली र कूशीहरू उसका पाउमँिुन हुनछेन ्। 44 तर पवूर् र उ रबाट आउने समाचारले उसलाई
भयभीत बनाउनछे, र पणूर् रूपमा नाश गनर् र धरैेलाई िवनाशको िन म्त अलग गनर् ऊ ोिधत भएर जानछे । 45 उसले समु हरू
र पिव ताको सनु्दरताको पवर्तको िबचमा आफ् नो राजकीय वासस्थानको पाल खडा गनछ । उसको अन्त्य हुनछे, र उसको
िन म्त त्यहाँ सहायता गन कोही पिन हुनछैेन ।

12
1 “त्यो समयमा, ित ा मािनसहरूको रक्षा गन महान ् राजकुमार, िमखाएल खडा हुनछेन ्। त्यहाँ िवपि को समय हुनछे,

जनु कुनै पिन जाितको सरुुदे ख त्यो समयसम् म किहल्यै भएको िथएन । त्यो समयमा ित ा मािनसमध् ये हरेक, जसका नाम
पसु्तकमा ले खएका पाइनछे, ती बचाइनछेन ्। 2 पथृ्वीको माटोमा सतुकेाहरूमध् ये धरैे जना, कोही अनन्तको जीवनको िन म्त,
अिन कोही लाज र अनन्तको िनन्दाको िन म्त फे र उठ्नछेन ्। 3 ब ु मान ्मािनसहरू मािथ आकाशको उज्यालोझैं चम्कनछेन,्
र धरैेलाई धािमर्कतामा डोर् याउनहेरू सदाको िन म्त ताराहरूझैं हुनछेन ्। 4 तर ितमी दािनएल, यी वचनलाई बन्द गर । अन्तको
समयसम्म त्यो पसु्तकलाई मोहर लगाई राख । धरैे जना यता-उता दौडनछेन,् र ज्ञान बढ्नछे ।” 5 तब, म, दिनएलले हरेें, र
त्यहाँ अरू दईु जना खडा िथए । एक जना नदीको यताप को िकनारमा, र एक जना नदीको अक प को िकनारमा खडा
िथए । 6 तीमध्ये एक जनाले नदीको मािथ भएका मलमलको लगुा लगाउने मािनसलाई सोध,े “यी अचम्मका घटनाहरू परूा
हुन कित समय लाग् नछे?” 7 नदीमािथ भएका मलमलको लगुा लगाउने मािनसको आवाज मलैे सनुें— ितनले आफ्नो दािहने
र दे े हात स्वगर्ितर उचाले र अनन्तसम्म रहनहुुनकेो नाउमँा सपथ खाएर भन,े िक त्यो एक वषर्, दईु वषर्, र आधा वषर्सम्म
हुनछे । आ खरीमा जब पिव मािनसहरूका श तोिडनछे, तब यी सबै कुराहरू परूा हुनछेन ्। 8 मलैे सनुें, तर मलैे बिुझन ँ ।
यसलैे मलै े सोधें, “ए मरेा मा लक, यी सबै कुराहरूको प रणाम के हुनछे?” 9 ितनले भन,े “ए दािनएल, ितमी आफ्नो बाटो
लाग, िकनभने अन्तको समय नभएसम्म यी वचनलाई बन्द ग रएका र मोहर लगाइएका छन ्। 10 धरैे जना श ु पा रनछेन,्
दागरिहत बनाइनछेन,् र खा रनछेन,् तर दषु् टहरूले दषु् ट काम गनछन ्। दषु् टहरूमध् ये कसलैे पिन बझु्नछैेन, तर ब ु मान ्हरूले
बझु्नछेन ् । 11 दिैनक होमब ल हटाइएको र पणूर् िवनाश ल्याउने घिृणत थोकको स् थापना ग रएको समयदे ख, त् यहाँ १,२९०
िदन हुनछेन ्। 12 त् यो मािनस धन्यको जो १,३३५ िदनहरूका अन्त्यसम्म पखर्कन् छ । 13 अन्तसम्म ितमी आफ्नै बाटो लाग, र
ितमीले िव ाम पाउनछेौ । िदनहरूका अन्तमा ितमीलाई िदइएको ठाउँमा ितमी खडा हुनछेौ ।”
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होशकेो पसु्तक
1 यहूदाका राजाहरू उ ज् जयाह, योताम, आहाज र िहजिकया अिन यहेोआशका छोरा इ ाएलका राजा यारोबामको समयमा

बरेीको छोरो होशकेहाँ आऐको परम भकुो वचन यही हो, 2जब परम भु पिहलो पटक होशे ारा बोल् नभुयो, तब उहाँले ितनलाई
यसो भन् नभुयो, “जा अिन एउटा वशे् यालाई आफ्नो पत् नी बना । त्यसले आफ्नो वशे् यागमनको फलस्वरूप छोराछोरी जन्माउनछेे
। िकनिक दशेले परम भलुाई त्यागरे ठुलो वशे् यागमन ग ररहकेो छ ।” 3 यसलैे होशे गएर िदब् लमैकी छोरी गोमरेलाई िववाह
गरे, र त् यो गभर्वती भई र ितनको िनम्ती एउटा छोरो जन्माई । 4 परम भलुे होशलेाई भन् नभुयो, “उसको नाउँ ियजरेल राख ्
। िकनिक केही समयमा न,ै म यहेूको घरानालाई ियजरेलमा बगाएको रगतको कारण दण्ड िदनछुे र इ ाएलको घरानाको
राज्यलाई म अन् त गनछु । 5 त्यस िदनमा ियजरेलको बसेीमा म इ ाएलको धन ु भाँिचिदनछुे ।” 6 गोमरे फे र गभर्वती भई
र एउटी छोरी जन्माई । तब परम भलुे होशलेाई भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ लो-रूहामा राख,् िकनिक इ ाएलको घरानालाई
म फे र कृपा गन छैन,ँ ितनीहरूलाई म कुनै िकिसमले पिन क्षमा गन छैन ँ । 7 तापिन यहूदाको घरानामािथ म कृपा गनछु,
र म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर आफैले ितनीहरूलाई बचाउनछुे । धन,ु तरवार, य ु , घोडाहरू, वा घोडचढीहरूल,े म
ितनीहरूलाई बचाउनछैेन ।” 8 गोमरेले लो-रूहामालाई दधू छुटाएपिछ, त्यो गभर्वती भई र अक एउटा छोरो जन्माई । 9 तब
परम भलुे भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ लो-अम्मी राख, िकनिक ितमीहरू मरेा मिनसहरू होइनौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर होइन ँ
। 10 तापिन इ ाएलका मािनसहरूको सङ्ख्या समु को िकनारको बालवुा जि कै हुनछे, जसलाई नाप् न वा गन् न सिकंदनै ।
त् यो त् यहीं हुनछे जहाँ ितनीहरूलाई भिनएको िथयो, ‘ितमीहरू मरेा जा होइनौ’, ितनीहरूलाई यसो भिननछे, ‘ितमीहरू जीिवत
परमशे् वरका मािनसहरू हौ ।’ 11 यहूदाका मािनसहरू र इ ाएलका मािनसहरू, एकसाथ भलेा पा रनछेन ्। ितनीहरूले आफ्ना
िन म्त एक जना अगवुालाई िनयकु् त गनछन,् र ितनीहरू त्यस दशेबाट मािथतफर् जानछेन ्िकनिक ियजरेलको िदन महान ्हुनछे
।

2
1 आफ् ना दाजभुाइलाई ‘मरेा मािनसहरू’ र आफ्ना िददीबिहनीलाई ‘ितमीहरूलाई कृपा ग रएको छ’ भन ।” 2 आफ्नी

आमाको िवदरु मा एउटा म ु ा हाल, एउटा म ु ा हाल, िकनिक त्यो मरेी पत् नी होइन, र न त म त्यसको पित हु ँ । त्यसले आफ्नो
सामनबेाट आफ् नो वशे् यागमन, र आफ्ना स् तनहरूको िबचबाट आफ् नो िभचारका कामहरूलाई हटाओस ्। 3 होइन भन,े म
त्यसलाई नाङ्गो पानछु र त्यो जन् मको िदनमा झैं म त्यसको नग् नता दखेाउनछुे । उजाड-स् थानजस् त,ै एउटा सखु् खा लागकेो
दशेजस् त,ै म त्यसलाई बनाउनछुे, र त्यसलाई ितखार्ले मन म बानउनछुे । 4 त्यसका छोराछोरीलाई म कृपा दखेाउनछैेन,ँ िकनिक
ती वशे् यागमनका सन् तान हुन ्। 5 िकनिक ितनीहरूकी आमा वशे् या िथई, र ितनीहरूलाई गभर्धारण गनले लज् जास् पद िकिसमले
काम गरेकी छे । त्यसले भनी, “म आफ् ना मीहरूको पिछ जानछुे, िकनिक ितनीहरूले मलाई मरेो रोटी र पानी, मरेो ऊन र
सतूी कपडा, मरेो तले र दाखम िदन्छन ्।” 6 यसकारण त्यसको मागर् रोक् नलाई म काँडे झाडीका बार लगाउनछुे । त्यसले
आफ्नो बाटो प ा नलगाओस ्भनरे, म त्यसको िवरु पखार्ल लगाउनछुे । 7 त्यो आफ्ना मेीहरूको पिछ लाग् नछे, तर त्यसले
ितनीहरूलाई भटे् टाउनछैेन । त्यसले ितनीहरूलाई खोज् नछे, तर त्यसले ितनीहरूलाई पाउनछैेन । अिन त्यसले भन् नछे, “म
आफ् नो पिहलो पितकहाँ नै फकर् नछुे, िकनभने अिहलभेन्दा त्यो नै मरेो िन म्त असल िथयो ।” 8 िकनिक त्यसलाई अन् न,
नयाँ दाखम र तले िदन,े म नै िथएँ भनी त्यसलाई थाहा भएको थएन,र जसले त्यसलाई शस् त चाँदी र सनु िदयो जसलाई
ितनीहरूले त् यस बलेा बालको िनम्ती योग गरे । 9 यसलैे फसलको समयमा म त्यसको अन् न, र दाखम को मौसममा म
त् यो िफतार् लनछुे । त्यसको नग् नतालाई ढाक् न योग भएका, मरेो ऊन र सतूीको कपडा म िफतार् लनछुे । 10 तब त्यसका
मेीहरूकै साम ु म त्यसलाई नाङ्गो बनाउनछुे, र मरेो हातबाट त्यसलाई कसलैे बचाउनछैेन । 11 त्यसका सबै उत् सवहरू,

त् यसका भोजहरू, त् यसका औसँीका उत् सवहरू, त् यसका शबाथहरू, र त्यसका िनधार् रत सबै चाडलाई म अन् त ग रिदनछुे ।
12 “म त्यसका दाखका बोटहरू र अन्जीरका रुखहरूलाई नष् ट ग रिदनछुे, जसका िवषयमा त्यसले भन् थी, ‘मरेा मेीहरूले
मलाई िदएका ज्याला यी नै हुन ्।’ ितनलाई म झाडी तलु् याउनछुे, र मदैानका पशहुरूले ती खानछेन ्। 13बाल दवेताका भोजका
िदनका िन म्त म त्यसलाई दण्ड िदनछुे, जित बलेा त्यसले ितनीहरूका िन म्त धपू बाली, जित बलेा त्यसले आफ्ना औठँीहरू
र गहनाले आफूलाई ससु ज् जए पारी, अिन त्यो आफ्ना मेीहरूको पिछ गई र मलाई िबस , यो परम भकुो घोषणा हो ।”
14 यसलैे म त्यसलाई फकाउन जानछुे । म त्यसलाई उजाड-स् थानमा ल्याउनछुे र त्योसगँ कोमल भएर बोल् नछुे । 15 त्यसका
दाखबारीहरू र आशाको ढोकाको रूपमा आकोरको बसेी, म त्यसलाई िफतार् ग रिदनछुे । त्यसको जवानीका िदनहरूमा झैं,
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र िम दशेबाट बािहर आएको िदनहरूमा झैं, त्यसले मलाई त्यहाँ जवाफ िदनछे । 16 “यो परम भकुो घोषणा हो, त्यो िदन
यस् तो हुनछे, तैंले मलाई ‘मरेो पित’ भन् नछेस,् अिन फे र मलाई ‘मरेो बाल’ भन् नछैेनस ् । 17 िकनिक म त्यसको मखुबाट
बालको नाउँ हटाइिदनछुे, र ितनका नाउँ फे र किहल्यै सम्झना हुनछैेन ।” 18 “त्यस िदन मदैानका पशहुरूसगँ,ै आकाशका
चराहरूसगँ,ै अिन जिमनमा घ ने जीवजन् तसुगँ,ै म ितनीहरूसगँ एउटा करार बाँध् नछुे । म दशेबाट धन,ु तरवार, र य ु लाई
हटाउनछुे, र म तलँाई सरुक्षासाथ प ल् टन िदनछुे । 19 सदासवर्दाको िन म् त तरेो पित हुने ितज्ञा म गनछु । धािमर्कता, न्याय,
करारको िवश् वस्तता र कृपामा तरेो पित हुने ितज्ञा म गनछु । 20 िवश् वस्ततामा ितज्ञा गरेर म आफैं लाई तकँहाँ समु् पनछुे, र
तैंले परम भलुाई िचन् नछेस ्। 21 त्यो िदनमा जवाफ िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, म आकाशमण् डललाई जवाफ िदनछुे,
र ितनले पथृ् वीलाई जवाफ िदनछेन ्। 22 पथृ् वीले अन् न, नयाँ दाखम र तलेलाई जवाफ िदनछे र ितनले ियजरेललाई जवाफ
िदनछेन ् । 23 आफ् नो िन म्त म त्यसलाई जिमनमा रोप् नछुे, र मलैे लो-रूहामामािथ कृपा गनछु । लो-अम् मीलाई म भन् नछुे,
‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ’ र ितनीहरूले मलाई भन् नछेन,् ‘तपाईं मरेा परमशे् वर हुनहुुन् छ ।’ ”

3
1 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “फे र जा, आफ्नो पितले मे गरेकी एक जना स् ीलाई मे गर,् तर त् यो एक जना
िभचा रणी हो । इ ाएलका मािनसहरू अन् य दवेतातफर् लागे र ितनीहरूले पिव दाखका केकहरू मन पराए तापिन, जसरी

म परम भलुे ितनीहरूलाई मे गरें, त् यसरी नै त्यसलाई मे गर ्।” 2 यसलैे मलै े त्यसलाई मरेो िन म्त पन् शकेेल चाँदी र
अढाइ मरुी जौ ितरेर िकनें । 3 मलैे त्यसलाई भनें, “ितमी मसगँ धरैे िदन बस् नपुछर् । ितमी अब वशे् या हुनछैेनौ र कुनै अक
परुुषको हुनछैेनौ । त् यसरी नै म पिन ितमीसगँै रहनछुे ।” 4 िकनिक इ ाएलका मािनसहरू राजा, राजकुमार, ब लदान, ढुङ्गाको
स्तम्भ, एपोद र घरघरका मिूतर्हरूिवना धरैे िदनसम्म रहनछेन ्। 5 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू फकर् नछेन ्र परम भु आफ् ना
परमशे् वर र आफ् ना राजा दाऊदलाई खोज् नछेन,् र अन्तका िदनहरूमा, ितनीहरु परम भु र उहाँको भलाइको साम ु भयसाथ
आउँछन ्।

4
1 ए इ ाएलका मािनस हो, परम भकुो वचन सनु । यस दशेका वािसन्दाहरूको िवरु मा परम भकुो एउटा म ु ा छ, िकनभने

दशेमा सत्यता, करारको िवश् वस् तता, परम भकुो ज्ञान छैन । 2 त्यहाँ सराप, झटुो बोली, हत्या, चोरी र िभचार छ ।
मािनसहरूले सबै सीमा तोडकेा छन,् र रगत बगपेिछ रगत बगकेो छ । 3 यसलैे त्यो दशे सखु् खा हुदँछै, र त्यहाँ बसोबास
गन सबै खरे जाँदछैन ् । मदैानका पशहुरू, आकाशका चराहरू, र समु भएका माछासमते मा रंदछैन ् । 4 तर कसलैाई म ु ा
ल् याउन नदओे । कसलैे कसलैाई पिन दोष नलगाओस ्। िकनिक मलैे दोष लगाइरहकेो ितमी, पजुारीहरूलाई नै हो । 5 ितमी
पजुारीहरू िदनमा ठेस खानछेौ । ितमीहरूसगँै अगमव ाहरू पिन रातमा ठेस खानछेन,् र ितमीहरूकी आमालाई म नष् ट
गनछु । 6 मरेा मािनसहरू ज्ञानको किमले गदार् नष् ट भइरहकेा छन ् । ितमी पजुारीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेको कारणल,े
ितमीहरूलाई मरेो पजुारी हुनबाट म पिन इन्कार गनछु ।ितमीहरूले मरेो वस्थालाई िबसका कारणल,े म ितमीहरूका परमशे् वर
भए पिन म ितमीहरूका छोराछोरीलाई िबसर्नछुे । 7 पजुारीहरूका सङ्ख्या जित धरैै व ृ भयो,त् यित नै धरैे ितनीहरूले मरेो
िवरू मा पाप गरे । आफ्नो आदरलाई ितनीहरूले लाजसगँ साटे । 8 मरेा मािनसहरूको पापमा ितनीहरू पोिसन् छन,् र उनीहरूले
धरैे दषु् टता गरून ्भन् ने ितनीहरूको इच् छा हुन् छ । 9 पजुारीहरूलाई जस् तो ग रयो मािनसहरूलाई त् यस् तै ग रनछेः ितनीहरूका
अभ् यासहरूका िन म् त म ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे, ितनीहरूका कामहरूको बदला म ितनीहरूलाई िदनछुे । 10 ितनीहरूले
खानछेन ्तर ितनीहरूसगँ यथेषे् ट हुनछैेन, ितनीहरूले वशे् यागमन गनछन ्तर व ृ हुनछैेन, िकनभने ितनीहरू परम भबुाट धरैे
टाढा गएका छन ्। 11 ितनीहरूलाई यौनको छाडापन, दाखम र नयाँ म मन पछर्, जसले ितनीहरूका समझलाई नाश पारेका
छन ्। 12 मरेा मािनसहरूले काठका मिूतर्हरूसगँ सल्लाह लन्छन,् र ितनीहरूका लौरोले ितनीहरूलाई अगमवाणीहरू िदन्छन ्।
िकनभने यौनको छाडापनको िवचारले ितनीहरूलाई ममा पारेको छ, र आफ् ना परमशे् वरमा िवश् वसयोग् य हुन छोडरे वशे् याहरूले
जस् तो वहार ितनीहरूले गरेका छन ्। 13 पवर्तका टाकुराहरूमा ितनीहरूले ब ल चढाउँछन ् र पहाडहरूमा, फलाँट, लहरे-
पीपल र तारपीनका फेदमा धपू बाल्छन,् िकनभने छाया िशतल हुन्छ । यसलैे ितमीहरूका छोरीहरूले यौनका अनिैतक काम
गछर्न,् अिन ितमीहरूका बहुारीहरूले िभचार गछर्न ्। 14 ितमीहरूका छोरीहरूले यौनका अनिैतक काम गदार् म ितनीहरूलाई
दण्ड िदनछैेन, न त ितमीहरूका बहुारीहरूले िभचार गदार् ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे । िकनिक परुुषहरूले पिन आफैं लाई
वशे् याहरूकहाँ िदन्छन,् र पिव वशे् याहरूसगँ ितनीहरूले अनिैतक काम गनर् सकून ्भनरे ितनीहरू ब लदानहरू चढाउँछन ्। यी
मािनसहरू जसले बझु् दनैन,् ितनीहरू तल फा लनछेन ्। 15 त ँ इ ाएलले िभचार गरेको भए पिन, यहूदाचािहं दोषी नहोस ्।
ए मािनस हो, ितमीहरू िगलगालमा नजाओ मािथ बथे-आवनमा नजाओ, र “परम भु िजउँदो हुनभुएझैं” भनरे शपथ नखाओ
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। 16 िकनिक एउटी अटेरी साँडी-गाईले झैं इ ाएलले अटेरी भएर वहार गरेको छ । भडेाहरूलाई घाँस-ेमदैानमा लगझेैं
परम भलुे कसरी ितनीहरूलाई खकर् मा लान सक् नहुुन् छ? 17 ए ाइमले आफूलाई मिूतर्हरूसगँ िमलाएको छ । त्यसलाई वास् तै
नगर । 18 ितनीहरूका कडा दाखम ले छोड्दा पिन, ितनीहरू िनरन् तर िभचारमा गछर्न ् । र त्यसको शासकहरूले आफ् नो
लज् जास् पद कुरालाई ज्यादै मन पराउँछन ्। 19 हावाले त्यसलाई आफ्ना पखटेामा बनेछ, र आफ्ना ब लदानहरूका कारणले
ितनीहरू शमर्मा पनछन ्।

5
1 “ए पजुारीहरू हो, यो कुरा सनु! ए इ ाएलको घराना, ध्यान दओे! ए राजाको घराना, सनु! िकनिक ितमीहरू सबकैा

िवरु न् याय आउँदछै । ितमीहरू िमस् पामा पासो, र तबोरमािथ फै लएको जाल भएका छौ । 2 िव ोहीहरू मारकाटमा सा ै नै
सलंग् न हुन् छन,् तर म ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे । 3 ए ाइम र इ ाएल मबाट लकेुका छैनन ्भनी म जान् दछु । ए ए ाइम, त ँ
अब वशे् याझैं भएको छस ्। इ ाएल अपिव पा रएको छ । 4 ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरूलाई परमशे् वरतफर् फकर् न िददंनैन,्
िकनिक ितनीहरूमा िभचारको मन छ, र ितनीहरूले परम भलुाई िचन्दनैन ।् 5 इ ाएलको घमण्डले उसकै िवरु गवाही िदन्छ
। यसलैे इ ाएल र ए ाइम आफ् नै दोषमा ठेस खानछेन,् र यहूदा पिन ितनीहरूसगँै ठेस खानछे । 6 आफ्ना बगाल र बथानसगँ
परम भकुो खोजी गनर् ितनीहरू जानछेन,् तर ितनीहरूले उहाँलाई भटे् टाउने छैनन,् िकनिक उहाँले आफैं लाई ितनीहरूबाट टाढा
लानभुएको छ । 7 ितनीहरू परम भु ित िवश् वासघाती भए, िकनिक ितनीहरूले अवधैािनक छोराछोरी जन्माएका छन ्। अब
औंसीका पवर्हरूले ितनीहरूका भिूमसगँै ितनीहरूलाई पिन िन लिदनछे । 8 िगबामा तरुही र रामामा िबगलु फुक । बथे-आवनमा
य ु -ध्विन बजाओः ‘ए बने्यामीन, हामी तरेो पिछ लाग् छौं!’ 9 न्यायको िदनमा ए ाइम िनजर्न हुनछे । इ ाएलका कुलहरू
िबचमा िनश् चय हुन आउने कुरा मलैे घोषणा गरेको छु । 10 यहूदाका अगवुाहरू त् यस् ता हुन ्जसले िसमानाको ढुङ्गा साछर् ।
पानी खन्याएझैं ितनीहरूमािथ म आफ् नो ोध खन्याउनछुे । 11 ए ाइम कु ल्चएको छ, त्यो न्यायमा कु ल्चएको छ, िकनभने
त्यो आफ्नै इच् छामा मिूतर्हरूको पिछ लागकेो छ । 12 यसलैे ए ाइमको िन म्त म कपडा काट्ने िकराझैं हुनछुे र यहूदाको
घरानाको िन म्त सडाउने कुराझैं हुनछुे । 13 जब ए ाइमले आफ्नो रोग दखे् यो, र यहूदाले आफ्नो घाउ दखे् यो, तब ए ाइम
अश् शरूमा गयो, र यहूदाले महान ् राजाकहाँ सन्दशेवाहक पठायो । तर त्यसले तरेा मािनसहरूलाई िनको पानर् वा ितमीहरूका
घाउ िनको पानर् सकेन । 14 यसलैे ए ाइमको िन म्त म िसहंझैं हुनछुे, र यहूदाको घरानाको िन म्त जवान िसहंझैं हुनछुे । मलैे
नै ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु र जानछुे । म ितनीहरूलाई बोकेर लानछुे, र ितनीहरूलाई बचाउने कोही पिन हुनछैेन ।
15 ितनीहरूले आफ्ना दोष स् वीकार गरेर मरेो खोजी नगरेसम्म, र आफ् ना द:ुखको समयमा मलाई तत्परतासाथ नखोजसेम्म,
म जानछुे र आफ्नै ठाउँमा फकर् नछुे ।”

6
1 “आओ, हामी परम भतुफर् फक ं । िकनिक उहाँले हामीलाई टु ा-टु ा पान ुर्भएको छ, तर उहाँले हामीलाई िनको

पान ुर्हुनछे । उहाँले हामीलाई घाइते बनाउनभुएको छ, तर उहाँले हा ो घाउमा पट् टी लगाउनहुुनछे । 2 दईु िदनपिछ उहाँले
हामीलाई पनुज िवत पान ुर्हुनछे । ते ो िदनमा उहाँले हामीलाई उठाउनहुुनछे, र हामीहरू उहाँको साम ु िजउनछेौं । 3 हामी
परम भलुाई िचनौं । परम भलुाई िचन् नपुन दवावमा हामी परौं । िझसिमसे िबहानीझैं उहाँको आगमन िन श् चत छ । उहाँ
हामीकहाँ झरीझैं, जिमनलाई िभजाउने बसन् त ऋतकुो झरीझैं आउनहुुनछे ।” 4 ए ए ाइम, म तलँाई के गरूँ? ए यहूदा, म
तलँाई के गरूँ? तरेो िवश् वस् तता िबहानीको बादलझैं, चाँडै हराएर जाने शीतझैं छ । 5यसलैे ितनीहरूलाई मलैेअगमव ाहरू ारा
टु ा-टु ा पारेको छु, ितनीहरूलाई मलैे आफ् नो मखुको वचनले मारेको छु । ितमीहरूका आदशेहरू च म्कने िबजलुीझैं छन ्
। 6 िकनिक म ब लदान होइन, िवश् वस् तता चाहन्छु, र होमब लहरूभन्दा धरेै परमशे् वरको ज्ञान भएको चाहन्छु । 7 आदमले
झैं ितनीहरूले करार तोडकेा छन,् ितनीहरू म ित िवश् वासहीन भएका छन ् । 8 िगलादचािहं दषु् ट काम गनहरूको सहर हो,
जसका पाइलाहरूमा रगत छ । 9 डाँकुहरूका समहुले कसलैाई प खर्रहझेैं, शकेम जाने बाटोमा पजुारीहरू मानर्लाई समहुमा
बस्छन ् । ितनीहरूले लज् जास् पद अपराधहरू गरेका छन ् । 10 इ ाएलको घरानामा मलैे िघनलाग् दो कुरा दखेकेो छु । त्यहाँ
ए ाइमको वशे् यागमन छ, र इ ाएल अशु भएको छ । 11 ए यहूदा तरेो िन म्त पिन कटनी तोिकएको छ, जित बलेा म आफ् ना
मािनसहरूको सिुदन पनुस्थार्पना गनछु ।

7
1 मलैे इ ाएललाई िनको पान इच् छा गदार्, ए ाइमको पाप र साम रयाका दषु् ट कामहरू कट हुन्छन,् िकनिक ितनीहरू

धोकापणूर् काम गछर्न ्। एक जना चोर िभ वशे गछर्, र डाँकूहरूको समहुले सडकमा आ मण गछर् । 2 ितनीहरूका सबै दषु् ट
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कामलाई मलैे याद गछुर्, भनी ितनीहरूले आफ्नो हृदयहरूमा महससु नै गदनन ्। अब ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरूलाई नै
घछेर्न ् । ती मरेो अनहुारको साम ु छन ् । 3 ितनीहरूले आफ्ना दषु् टताले राजालाई, र आफ्ना झटुले अिधकारीहरूलाई खशुी
बनाउछँन ् । 4 रोटी बनाउनलेे तताएको तावाजस् त,ै जसले िपठो मछेुर नफुलसेम्म आगो बाल् दनै, ितनीहरू सबै िभचारीहरू
हुन ् । 5 हा ा राजाको िदनमा अिधकारीहरूले आफैं लाई दाखम को मातले िबरामी पाछर्न ् । ठ ा गनहरूसगँ उसले आफ्नो
हात िमलायो । 6 िकनिक एउटा तावाजस् तो हृदयहरूल,े ितनीहरू आफ्ना छलपणूर् योजना बनाउछँन ्। ितनीहरूको रस रातभ र
द न्कन्छ । िबहान त्यो ज्वालामय आगोझैं बल्दछ । 7 ितनीहरू सबै तावाजस् तै तातो छन,् र आफूमािथ शासन गनलाई ितनीहरू
भस्म पाछर्न ्। ितनीहरूका सबै राजा पितत भएका छन ्। तीमध् ये कसलैे मलाई पकुारा गदनन ्। 8 ए ाइमले आफैं लाई अरू
मािनसहरूसगँ िमसाएको छ । नफकार्इएको रोटीजस् तै ए ाइम छ । 9 परदशेीहरूले उसको श लाई नष् ट गरेको छ, तर
उसलाई त्यो थाहा नै छैन । उसमा यताउता केश फुलकेा छन,् तर उसलाई त्यो थाहा छैन । 10 इ ाएलको घमण्डले आफ् नै
िवरु गवाही िदन्छ, तापिन ितनीहरू परम भु आफ् ना परमशे् वरितर फकका छैनन,् न त यी सबै कुरापिछ पिन ितनीहरूले
उहाँलाई खोजकेा छन ् । 11 ए ाइमचािहं सिजलै छकाउन सिकने र िववकेहीन ढुकुरजस् तो छ, िम दशेलाई पकुारा गदछ,
त् यसपिछ अश् शरूितर उड्दछै । 12जब ितनीहरू जान्छन,् तब ितनीहरूमािथ म आफ् नो जाल फैलाउनछुे, आकाशका चराहरूझैं
ितनीहरूलाई म तल खसाल् नछुे । ितनीहरू एकसाथ जम् मा हुदँा म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे । 13 ितनीहरूलाई िधक् कार छ!
िकनिक ितनीहरू मबाट टाढा बहिकएका छन ्। ितनीहरूमािथ िवनाश आउँदै छ ! ितनीहरूले मरेो िवरु िव ोह गरेका छन!्
मलैे ितनीहरूलाई बचाउन सक् थें, तर ितनीहरूले मरेो िवरु मा झटु बोले । 14 आफ्ना सारा हृदयल,े ितनीहरूले मसगँ पकुारा
गरेका छैनन,् तर आफ्ना ओ ानमा ितनीहरू िवलाप गछर्न ्। अन् न, र नयाँ दाखम को िन म्त ितनीहरू एकसाथ भलेा हुन्छन,्
र ितनीहरू मबाट टाढा जान्छन ्। 15 मलैे ितनीहरूलाई ता लम िदएँ र ितनीहरूका पाखरुाहरूलाई सशक् त बनाएँ, तापिन अिहले
ितनीहरू मरेो िवरु मा नै खराब षड ्यन् रच् छन ्। 16 ितनीहरू फकर् न्छन,् तर म, अथार्त ्सव च् चितर भने फकर् ंदनैन ्। ितनीहरू
धोका िदने धनझुैं छन ्। आफ्ना िज ोको िनलर्ज् जताका कारणल,े ितनीहरूका अिधकारीहरू तरवारले मा रनछेन ्। िम दशेमा
यही ितनीहरूको उपहास हुनछे ।

8
1 “तरुही फुक् न तयार होओ! परम भकुो म न् दरमािथ एउटा गरुड आउँदछै, िकनभने मािनसहरूले मरेो करार भङ्ग गरेका

छन,् र मरेो वस्थाको िवरु बागी भएका छन ्। 2 ितनीहरू मलाई पकुारा गछर्न,् ‘हे मरेा परमशे् वर, इ ाएलीमा हामी तपाईंलाई
िचन्दछौं ।’ 3 तर इ ाएलले जे असल छ त्यो इन् कार गरेको छ, र स लुे त्यसलाई खदे् नछे । 4 मलैे नचनुकेा राजाहरूलाई,
ितनीहरूले स्थािपत गरेका छन ्। ितनीहरूले मलाई नसोधी राजकुमारहरू िनयकु् त गरेका छन ्। आफ् ना चाँदी र सनुल,े आफ्नै
िन म्त ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाएका छन,् तर ितनीहरूको िवनाश हुनलाई नै यसो भयो ।” 5 “ए समा रया, तरेो बाछो ितरस् कृत
भएको छ । यी मािनसहरूका िवरू मा मरेो ोध जल् दछै । िकनिक किहलसेम्म ितनीहरू दोषी रहनछेन?् 6 िकनिक यो मिूतर्
इ ाएलबाट आएको हो । एउटा का रगरले त् यो बनायो । त्यो परमशे् वर होइन! साम रयाको बाछोलाइ टु ा-टु ा पा रनछे
। 7 िकनिक मािनसहरूले बतास छछर्न,् र आिँधको कटनी गछर्न ् । खडा बालीमा बालाहरू छैनन,् र त्यसले केही फसल
िददंनै । त्यसमा फसल लाग् यो भन,े परदशेीहरूले त्यो सखाप पानछन ् । 8 इ ाएल िन लएको छ । अब जाितहरूमा िबचमा
ती काम नलाग् ने वस्तझुैं रहन् छन ् । 9 िकनिक वन-गधा एक्लै गएझैं, ितनीहरू अश् शरूसम् म गए । ए ाइमले आफ्नै िन म्त
मेीहरू िनयकु् त गरेको छ । 10 ितनीहरूले जाितहरूका िबचमा मेीहरू िनयकु् त गरे तापिन, अब ितनीहरूलाई म एकसाथ

भलेा गराउनछुे । राजकुमारहरूका राजाको दमनको कारणल,े ितनीहरू दःुखी हुन लाग् नछेन ।् 11 िकनिक पापब लहरूका िन म्त
ए ाइमले वदेीहरूको सङ्ख्या बढाएका छन,् तर झन ्पाप गन वदेीहरू ती भएका छन ्। 12 ितनीहरूका िन म्त मलैे आफ् नो

वस्थालाई दस हजारपल् ट लखेे पिन, ितनीहरूले त्यसलाई कुनै नयाँ कुराजस् तो गरी हछेर्न ्। 13 मरेा भटेीहरूका ब लदानको
बारेमा, ितनीहरूले मास ु चढाउँछन ्र त्यो खान् छन,् तर म, परम भलुे त्यो हण गिदर्न ँ । अब म ितनीहरूका अधमर्का बारेमा
िवचार गनछु, र ितनीहरूका पापलाई दण्ड िदनछुे । ितनीहरू िम दशेमा फकर् नछेन ्। 14 इ ाएलले आफ् ना स ृ ष् टकतार्, मलाई
िबसको छ, र दरबारहरू बनाएका छ । यहूदाले धरैे सहरहरूलाई िकल् लाबन् दी गरेको छ, तर त्यसका सहरहरूमा म आगो
पठाउनछुे, र त्यसले उसका िकल् लाहरू भष् म पानछ ।

9
1 ए इ ाएल, अरू मािनसहरूझैं आन न्दत नहोओ । िकनिक आफ्ना परमशे् वरलाई त्यागरे, ितमीहरूले िवश् वासहीन भएका

छौ । अन् नका सबै खलामा वशे् यालाई ितन ुर्पन ज्याला ितनर् ितमीहरू मन पराउँछौ । 2 तर अन् नका खला र दाखबारीका कोलले
ितनीहरूलाई खवुाउनछैेन, र नयाँ दाखम ितनीहरूका िन म्त पयार्प् त हुनछैेन । 3 ितनीहरू परम भकुो दशेमा सधैंभ र रहनछैेनन,्
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बरु, ए ाइम िम दशेमा फकर् नछे, र एक िदन ितनीहरूले अश् शरूमा अशु भोजन खानछेन ् । 4 ितनीहरूले परम भलुाई
दाखम को भटेी चढाउनछैेनन,् न त ितनीहरूले उहाँलाई सन् न तलु्याउनछेन ् । ितनीहरूका ब लदानहरू ितनीहरूका िन म्त
शोक गनको भोजनझैं हुनछे । जितले त्यो खान्छन ्ती सबै अशु हुनछेन ्। िकनिक ितनीहरूका भोजन ितनीहरूकै िन म्त मा
हुनछे । त्यो परम भकुो म न् दरमा आउनछैेन । 5 तोिकएको चाडको िदनमा, परम भकुो िन म्त चाडको िदनमा ितमीहरू के
गनछौ? 6 िकनिक, हरे, ितनीहरू िवनाशबाट उम्के भन,े िम दशेले ितनीहरूलाई एकसाथ भलेा गनछ, र मोपका मािनसहरूले
ितनीहरूलाई गाड्नछेन ्। ितनीहरूका चाँदीका धन काँढाघारीले ढाक् नछे, र ितनीहरूका पालहरू काँढाका झाँगहरूले भ रनछे
। 7 दण्डका िदनहरू आउँदछैन ्। बदलाका िदनहरू आउँदछैन ्। सबै इ ाएलीहरूले यी कुरा जाननू ्। ितमीहरूका घोर अधमर् र
वरैभावका कारणल,े अगमव ा मखुर् हुन् छ र रेणा पाएको मािनसचािह बौलाह हुनछे । 8 अगमव ाचािहं ए ाइममािथ
मरेा परमशे् वरको िन म्त रेखदखे गन व् य क् त हो । तर त्यसका सबै मागर्हरूमा चराको पासो थािपएको छ, र त् यसको
परमशे् वरको म न् दरमा त्यो ित श तुा छ । 9 िगबाका िदनहरूमा झैं, ितनीहरूले आफैं लाई िभ ी रूपमा ष् ट पारेका छन ्
। ितनीहरूको अधमर् परमशे् वरले सम्झना गन ुर्हुनछे र उहाँले ितनीहरूका पापको दण्ड िदनहुुनछे । 10 परम भु भन् नहुुन्छ,
“मलैे इ ाएललाई भटे् टाउदँा, त् यो उजाड-स् थानमा दाख पाएको जस् तै िथयो । नभेाराको बोटमा ऋतकुो पिहलो फलझैं, मलैे
ितमीहरूका पखुार्हरूलाई भटे् टाएँ । तर ितनीहरू बाल-पोरमा गए, र ितनीहरूले आफैं लाई त्यस लज् जास्पद मिूतर्कहाँ अपर्ण गरे
। ितनीहरूले मे गन मिूतर्हरूझैं ितनीहरू पिन घिृणत भए । 11 ए ाइमको बारेमाचािह,ं ितनीहरूको मिहमा चराझैं उिडजानछे
। त्यहाँ कुनै जन् म, कुनै गवर्वास, र कुनै गभर्धारण हुनछैेन । 12 ितनीहरूले छोराछोरीलाई हुकार्एको भए पिन, एउटै पिन बाँकी
नरहने गरी म ितनीहरूलाई लजैानछुे । ितनीहरूबाट म फकर् दँा, ितनीहरूलाई िधक् कार होस ्। 13 मलैे ए ाइमलाई टुरोसजस्तै
सनु्दर मदैानमा रोिपएको दखेकेो छु, तर ए ाइमले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यसकहाँ लानछे, जसले ितनीहरूको हत् या गनछ
।” 14 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई िदनहुोस—् तपाईंले ितनीहरूलाई के िदनहुुन्छ ? ितनीहरूलाई तिुहने गभर् र दधू नआउने स्तन
िदनहुोस ्। 15 “ितनीहरूले िगलगालमा गरेका सबै दषु् टताका कारणल,े ितनीहरूलाई मलैे त् यहाँ घणृा गनर् सरुु गरें । ितनीहरूका
पापी कामहरूका कारणल,े मरेो म न् दरबाट म ितनीहरूलाई धपाउनछुे । म ितनीहरूलाई फे र मे गनछैन ँ । ितनीहरूका सबै
अिधकारीहरू िव ोहीहरू हुन ्। 16 ए ाइम रोगले स् त भएको छ, र ितनीहरूको जरा सकेुका छ । ितनीहरूले फल िददंनैन ्।
ितनीहरूका छोराछोरी भए पिन, ितनीहरूका अित ि य छोराछोरीलाई म मानछु ।” 17 मरेा परमशे् वरले ितनीहरूलाई इन्कार
गन ुर्हुन्छ िकनभने ितनीहरूले उहाँको आज्ञा मानकेा छैनन ्। जाितहरूका िबचमा ितनीहरू िफरन् तहेरू हुनछेन ्।

10
1 इ ाएल एउटा मौलाएको दाखको बोट हो जसले फल फलाउँछ । त्यसको फलको जित ब ो, त्यसले त् यित नै धरैे

वदेी बनायो । त्यसको दशेले जित धरैे उब् जनी िदयो, त्यसले त् यित नै धरैे स् तम् भ खडा गर् यो । 2 िकनिक ितनीहरूको हृदय
छलपणूर् छ । अब ितनीहरूले आफ्नो दोषको दण्ड भोग् नपैछर् । परम भलुे ितनीहरूका वदेीहरू भत् काउनहुुन्छ, ितनीहरूका
स् तम् भहरू नाश गन ुर्हुन्छ । 3 िकनिक तब ितनीहरूले यसो भन् नछेन,् “हा ा राजा छैनन,् िकनिक हामीले परम भकुो भय
माननेौं, अिन राजा भए पिन उनले हा ो िन म्त के गनर् सक् थे र?” 4 ितनीहरू फो ा शब् दहरू बोल्छन,् र झटुो कसम खाएर
करार बाँध् छन ् । यसलैे जोतकेो डोबहरूमा िवषाल ु झारहरू उ झेैं, न्याय बढ्नछे । 5 बथे-आवनका बाछाहरूका कारणल,े
साम रयामा बसोबास गनहरू डराउनँछेन ् । त्यसका मािनसहरूले ितनीहरूका िन म्त िवलाप गरे, अिन तीमािथ र ितनका
गौरवमा, आनन्द मनाउने ती मिूतर्पजुक पजुारीहरूले पिन िवलाप गरे, तर ितनीहरू अब त्यहाँ छैनन ्। 6 महान ्राजाका िन म्त
उपहारको रूपमा, ितनीहरू अश् शरूमा लिगनछेन ्। ए ाइम अपमान हुनछे, र इ ाएल आफ्नो मिूतर्को लािग लाजमा पनछ ।
7 पानीको सतहमािथको काठको एउटा टु ाझैं, साम रयाका राजा नष् ट पा रनछे । 8 दषु् टताका उच् च ठाउँहरू नष् ट हुनछे ।
यो इ ाएलको पाप हो! ितनीहरूका वदेीहरूमािथ काँडाहरू र िसउढँीहरू पलाउनछेन ्। मािनसहरूले पवर्तहरूलाई, “हामीलाई
छोप!” अिन पहाडहरूलाई, “हामीमािथ खस!” भन् नछेन ्। 9 “ए इ ाएल, तैंले िगबाको िदनदे ख नै पाप गरेको छस ्। त ँ
अिहले त् यहाँ नै बसकेो छस ्। के िगबामा खराब गनहरूका छोराहरूलाई य ु ले सखाप पानछैन र? 10 जब म चाहन् छु, तब म
ितनीहरूलाई अनशुािसत गनछु । ितनीहरूका िवरू जाितहरू एकसाथ भलेा हुनछेन ्अिन ितनीहरूको दोब् बर अधमर्को िन म् त
ितनीहरूलाई बन्धनमा राख् नछेन ्। 11 ए ाइम दाइँ गनर् मनपराउने दाइएको बाछोझैं हो, यसलैे त्यसको सनु्दर काँधमा म एउटा
जवुा हाल् नछुे । म ए ाइमको काँधमा म एउटा जवुा राख् नछुे, यहूदाले हलो जोत् नछे । र याकूब आफैले लडं् को लगाउनछे ।”
12 आफ्ना िन म्त धािमर्कता छर, अिन करारको िवश् वस् तताको फल कटनी गर । आफ् नो बाँझो बारी जोत, िकनिक परम भु
आएर ितमीहरूमािथ धािमर्कता नबषार्उनभुएसम्म यो उहाँको खोजी गन समय यही हो । 13 ितमीहरूले दषु् टता जोतकेा छौ,
अिन ितमीहरूले अन्यायको कटनी गर् यौ । ितमीहरूले छलको फल खाएका छौ, िकनभने ितमीहरूले आफ्ना योजनाहरू,
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र आफ् ना धरैे िसपाहीहरूमा भर पर् यौ । 14 यसलैे ितमीहरूका मािनसहरूमा य ु को गजर्न हुनछे, र ितमीहरूका िकल् लाबन् दी
ग रएका सहरहरू नष् ट हुनछेन ् । य ु को िदनमा शल्मनले बथे-आबललाई नाश गरेझैं त् यो हुनछे, जनु बलेा आमाहरूलाई
आफ् ना छोराछोरीिसतै टु ा-टु ा पा रएको िथयो । 15 यसलैे ए बथेले, तरेो ठुलो दषु् टताको कारणल,े तलँाई पिन यस्तै हुनछे
। िझसिमसमेा इ ाएलका राजा पणूर् रूपले नाश पा रनछे ।

11
1 “जब इ ाएल जवान मािनस िथयो, तब मलैे त्यसलाई मे गरें, र मलैे मरेो प ु लाई िम बाट बािहर ल्याएँ । 2 जित

धरैे ितनीहरूलाई बोलाइयो, ितनीहरू मबाट त्यित नै टाढा गए । ितनीहरूले बाल दवेतालाई ब लदान चढाए, र मिूतर्हरूलाई
धपू बाले । 3 तापिन ए ाइमलाई िहडं्न िसकाउने म नै िथएँ । ितनीहरूका हात समतरे ितनीहरूलाई उठाउने म नै िथएँ, तर
मलैे ितनीहरूको वास्ता गरें भन् ने कुरा ितनीहरूलाई थाहै भएन । 4 ितनीहरूलाई मानवताका डोरीहरू र मेको बन्धनहरूले
मलैे डोर् याएँ । ितनीहरूका काँधका जवुालाई सिजलो पा रिदने कोही व् य क् त जस्तै म ितनीहरूका िन म् त िथएँ, र ितनीहरूका
अिग म झकुें र ितनीहरूलाई खवुाएँ । 5 के ितनीहरू िम दशेमा फकर् ने छैनन ्र? ितनीहरू मकहाँ फकर् न नमानकेा हुनाल,े के
अश् शरूले ितनीहरूमािथ राज् य गन छैन र? 6 ितनीहरूका सहरहरूमा तरवार चल् नछे र ितनीहरूका मखु्य ढोकाका बारहरूलाई
नष् ट गनछ । ितनीहरूका आफ् नै योजनाहरूका कारणल,े त्यसले ितनीहरूलाई नष् ट गनछ । 7 मबाट तकर जानलाई मरेा
मािनसहरूले िन श् चत गरेका छन ् । ितनीहरूले सव च् चलाई पकुारे पिन, कसलैे पिन ितनीहरूलाई सहायता गनछैन । 8 ए
ए ाइम, म कसरी तलँाई त्याग् न सक् छु? ए इ ाएल, म कसरी तलँाई अरूकहाँ स ु म् पन सक् छु र? म तलँाई कसरी अदमाझैं
बनाउन सक्छु? म तलँाई कसरी सबोयीमझैं बनाउन सक्छु? मरेो हृदय मिभ प रवतर्न भएको छ, र मरेो सम्पणूर् दया जागकेो
छ । 9 म आफ् नो चण्ड ोधलाई योग गनछैन ँ । म फे र ए ाइमलाई नष् ट गनछैन ँ । िकनिक म परमशे् वर हु ँ र म मािनस
होइन ँ । ितमीहरूका िबचमा म परमपिव हु,ँ र म ोधमा आउनछैेन ँ । 10 ितनीहरूले परम भकुो अनसुरण गनछन,् र उहाँ
िसहंझैं गजर्नहुुनछे । जब उहाँ गजर्नहुुन्छ, उहाँका छोराछोरी प श् चमबाट थरथर काम्दै आउनछेन ्। 11 ितनीहरू िम दशेबाट
चराझैं र अश् शरूबाट ढुकुरझैं काम्दै आउनछेन ्। ितनीहरूका आफ् नै घरमा बस् ने म ितनीहरूलाई बनाउनछुे— यो परम भकुो
घोषणा हो । 12 ए ाइमले झटुल,े अिन इ ाएलको घरानाले छलले मलाई घछेर् । तर यहूदाचािहं अझै पिन म, परमशे् वरसगँ
िहडं् दछै, र म, परमपिव मा िवश् वासयोग् य छ ।”

12
1 ए ाइमले हावा खान् छ र त्यसले पवू य बतासको पिछ लाग् छ । त्यसले झटु र िहसंालाई िनरन्तर बढाउँछ । ितनीहरूले

अश् शरूसगँ करार बाँध् दछन ् र िम दशेमा जतैनूको तले लान्छन ्। 2 यहूदाको िवरु परम भसुगँ एउटा म ु ा छ र याकूबले जे
गरेको छ, त्यसको लािग दण्ड िदनहुुनछे । त्यसका कामहरूका िन म् त उहाँले त्यसलाई बदला िदनहुुनछे । 3 गभर्मा नै याकूबले
आफ्नो दाजकुो कुकुर् च् चा समात,े र आफ्नो जवान अवस्थामा ितनले परमशे् वरसगँ लडन् त गरे । 4 ितनले स्वगर्दतूसगँ लडन् त
गरे र िजते । ितनी रोए र उहाँको िनगाहको िन म्त िबन्ती गरे । ितनले बथेलेमा परमशे् वरलाई भटेे । त्यहाँ ितनीसगँ परमशे् वर
बोल् नभुयो । 5 उहाँ सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ । पकुारा गन ुर्पन उहाँको नाउँ “परम भ”ु हो । 6 यसलैे आफ्नो
परमशे् वरकहाँ फकर् । करारको िवश् वस् तता र न्याय कायम राख र आफ्नो परमशे् वरमा िनरन्तर पखर् । 7 ापारीहरूका हातमा
छलको तराजु रहकेो छ, ितनीहरूलाई छल गनर् मन पराउँछन ्। 8 ए ाइमले भन् यो, “िनश् चय नै म धरैे धनी भएको छु । आफ् नो
िन म्त मलैे धनसम्पि पाएको छु । मरेो सबै काममा कुनै अपराध हुने कुरा, पाप हुने कुनै कुरा ितनीहरूले भटे् टाउनछैेनन ्।”
9 “िम दशेदे ख नै म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । तोिकएको चाडका िदनहरूमा झैं, ितमीहरूलाई फे र म पालहरूमा
बस् ने बनाउनछुे । 10 म अगमव ाहरूसगँ बोलें, र ितमीहरूका िन म्त मलैे ितनीहरूलाई धरैे दशर्नहरू िदएँ । अगमव ाहरूका
हात ारा मलैे दषृ् टान् तहरू िदएँ ।” 11 िगलादमा दषु् टता छ भन,े िनश् चय नै त्यहाँका मािनसहरू बकेामका छन ्। िगलगालमा
ितनीहरू साँढहेरू ब ल चढाउँछन ्। ितनीहरूका वदेीहरू जोतकेो खतेमा ढुङ्गाका थु ोझैं हुनछेन ्। 12 याकूब अरामको दशेमा
भागे । एक जना पत् नी पाउनलाई इ ाएलले काम गरे, र एक जना पत् नी पाउनलाई ितनले भडेाका बगालको रेखदखे गरे ।
13 परम भलुे एक जना अगमव ा ारा इ ाएललाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुयो, र एक जना अगमव ा ारा नै उहाँले
ितनीहरूको रेखदखे गन ुर्भयो । 14 ए ाइमले परम भलुाई अत्यन्तै ोिधत पारेको छ । यसलैे त्यसका परम भलुे त्यसको
रगतको दोष त्यसमािथ नै छोड्नहुुनछे र त्यसको अपमान त् यसलैाई फकार्उनहुुनछे ।
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13
1 “जब ए ाइम बोल् थ् यो, तब त्यहाँ कम्पन हुन्थ्यो । त्यसले आफैं लाई इ ाएलमा उच् च पार् यो, तर बाल दवेताको उपासना

गरेको कारणले त्यो दोषी ठह रयो, र त्यो मर् यो । 2 अब ितनीहरू झन ्धरैे पाप गछर्न ् । आफ्ना चाँदीलाई ढालरे ितनीहरू
मिूतर्हरू बनाउछँन,् सकेसम् म रा ो िसपले ती मिूतर्हरू बनाउछँन,् र ती सबै िशल्पकारका काम हुन ्। मािनसहरूले ितनीहरूका
बारेमा भन्छन,् ‘ब लदान चढाउने यी मािनसहरूले बाछाहरूलाई चमु्बन गछर्न ्।’ 3 यसलैे ितनीहरू िबहानको बादलझैं, चाँडै
नै िबलाइजाने िशतझैं, खलाबाट हुरीले टाढा उडाएको भसुझैं, र िचम्नीबाट िनस् कने धवूाँझैं हुनछेन ्। 4 तर िम दशेदे ख नै म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । मबाहके अक कुनै परमशे् वर छैन भनी ितमीहरूले स् वीकार गन ुर्पछर् । र मबाहके कुनै अक
उ ारकतार् छैन भनी ितमीहरूले स् वीकार गन ुर्पछर् । 5 उजाड-स् थानमा, अित सकु् खा भिूममा न,ै मलैे ितमीहरूलाई िचनें । 6 जब
ितमीहरूले खकर् मा खायौ, तब ितमीहरू भरपटे भयौ, र जब ितमीहरूको पटे भ रयो, तब ितमीहरूका हृदयमा घमण्ड पलायो
। त्यही कारणले ितमीहरूले मलाई भलु्यौ । 7 ितनीहरूका िन म्त म एउटा िसहंझैं हुनछुे, र िचतवुाझैं म ितनीहरूको बाटोभ र
ढुक् नछुे । 8 छाउराहरू खोिसएको माउ भाललूे झैं म ितनीहरूलाई आ मण गनछु । ितनीहरूका छातीहरूलाई म च्यात् नछुे, र
त्यहाँ म ितनीहरूलाई िसहंले झैं िनल् नछुे जसरी जङ्गली पशलुे ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पाछर् । 9 ए इ ाएल, म तलँाई नष् ट
गनछु । कसले तलँाई सहायता गनछ? 10 तरेो राजा कहाँ छ, जसले तलँाई सबै सहरहरूमा बचाउन सक् ला? तरेा शासकहरू
कहाँ छन,् जसको िवषयमा तैंले मलाई भिनस,् ‘मलाई एउटा राजा र राजकुमारहरू िदनहुोस’्? 11 मलैे आफ् नो ोधमा तलँाई
एउटा राजा िदएँ, र मरेो ोधमा त्यसलाई मलैे हटाएँ । 12 ए ाइमको अपराध थिु एको छ । त्यसको पाप थिु एको छ ।
13 सवको पीडा त्यसमािथ आउनछे, तर त्यो एउटा मखूर् छोरा हो, िकनिक जन्मने समय हुदँा पिन त्यो कोखबाट बािहर
आउँदनै । 14 के म ितनीहरूलाई िचहानको श दे ख बचाउनछुे र? के म ितनीहरूलाई मतृ् यबुाट बचाउनछुे र? ए मतृ् य,ु तरेा
िवपि हरू कहाँ छन?् ए िचहान, तरेो िवनाश कहाँ छ? मरेा आखँाबाट दया लकेुको छ ।” 15 ए ाइम आफ्ना दाजभुाइका
िबचमा सम ृ भए पिन, पवू य बतास आउनछे, परम भकुो बतास उजाड-स् थानबाट बहनछे । ए ाइमको महुान सकु् नछे, र
त्यसको इनारमा पानी हुनछैेन । त्यसका हरेक बहुमलु्य थोकको भण्डारलाई त्यसको श लुे लटु् नछे । 16 साम रया दोषी
ठह रनछे, िकनिक त्यसले आफ्नो परमशे् वरको िवरु मा िव ोह गरेको छ । ितनीहरू तरवार ारा मा रनछेन,् र ितनीहरूका
जवान छोराछोरीलाई पछारेर टु ा-टु ा पा रनछे, र ितनीहरूका गभर्वती स् ीहरूका पटे िच रनछेन ्।

14
1 ए इ ाएल, परम भु आफ् ना परमशे् वरकहाँ फकर् , िकनिक आफ्ना अपराधको कारणले ितमीहरू पितत भएका छौ ।

2 आफ्नो साथमा वचन लओे र परम भकुहाँ फकर् । उहाँलाई भन, “हा ा सबै अपराध क्षमा गन ुर्होस ्र जे असल छ त्यो हण
गन ुर्होस,् तािक तपाईंलाई हामी आफ् ना ओठको फल चढाउन सकौं । 3 अश् शरूले हामीलाई बचाउनछैेन । हामी य ु गनर्लाई
घोडाहरूमा सवार हुनछैेनौं । न त आफ् ना हातले बनाएका कुरालाई हामी यसो भन् नछेौं, ‘तपाईं हा ा दवेता हुनहुुन् छ,’ िकनिक
तपाईंमा नै टुहुरोले दया पाउछँ ।” 4 “ितनीहरू तकका भए पिन म िनको पानछु, म ितनीहरूलाई िस ैंमा मे गनछु, िकनिक
त्यस ितको मरेो रस मरेको छ । 5 इ ाएलको िन म्त म शीतझैं हुनछुे । लली फूलझैं त्यो फुल्नछे र लबेनानको दवेदारुझैं
त्यसले जरा गाड्नछे । 6 त्यसका हाँगाहरू फै लनछेन ्। त्यसको सनु्दरता जतैनूको रूखझैं हुनछे, र त्यसको सगुन्ध लबेनानको
दवेदारुझैं हुनछे । 7 त्यसको छहारीमा बस् ने मािनसहरू फकर् नछेन ्। ितनीहरू अन् नझैं बढ्नछेन ्र दाखको बोटझैं फुल्नछेन ्।
त्यसको ख्याित लबेनानको दाखम झैं हुनछे । 8 ए ए ाइम, मिूतर्हरूसगँ मरेो अरू के काम छ? म त्यसलाई जवाफ िदनछुे
र त्यसको वास्ता गनछु । म सल् लोको रूखझैं हु,ँ जसका पातहरू सधैं ह रया हुन्छन,् र मबाट नै तरेो फल आउँछ ।” 9 को
ब ु मान छ, जसले यी कुराहरू बझु् न सक् छ? कसले कुराहरू बझु् छ जसले गदार् उसले ती जान् न सक् छ? िकनिक परम भकुा
मागर्हरू ठक हुन् छन,् र धम चािहं ितनमा िहडँ्छन,् तर िव ोह गनहरूचािहं ितनमा ठेस खानछेन ्।
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योएलको पसु्तक
1 पतएुलका छोरा योएलकहाँ आएको परम भु वचन यही हो । 2 ए धमर्गरुुहरू हो, यो कुरा सनु, र ए दशेका सबै बािसन्दाहरू

हो ध्यानसगँ सनु । ितमीहरूका िदनमा वा ितमीहरूका पखुार्हरूका िदनमा किहल्यै यस्तो भएको छ? 3 यसको िवषयमा आफ्ना
छोराछोरीलाई भन, र ितमीहरूका छोराछोरीले आफ् ना छोराछोरीलाई भननू,् र ितनीहरूका छोराछोरीले अक पसु्तालाई भननू ्
। 4 बथानमा िहडं्ने सलहहरूले जे बाँकी छोडकेा छन,् ती ठुला सलहले खाएका छन,् ठुला सलहले जे बाँकी छोडकेा छन ्
ती फट् याङ् ाले खाएका छन,् र फट् याङ् ाले जे बाँकी छोडकेा छन ्ती झिुस ल् कराले खाएका छन ्। 5 ए म ले मातकेाहरू
हो, उठ र रोओ! ए दाखम िपउनहेरू, सबै िवलाप गर, िकनभने िमठो दाखम लाई ितमीहरूबाट खोिसएको छ । 6 िकनिक
मरेो दशेमा एउटा जाित आएको छ, ब लयो र अनिगन्ती छ । त्यसका दाँत िसहंका दाँतझैं छन,् र त्यसका दा ा िसहंनीका
झैं छन ्। 7 त्यसले मरेो दाखबारीलाई उजाड ठाउँ बनाएको छ र मरेो नभेाराका बोटलाई लाछेर नाङ्गो पारेको छ । त्यसका
बो ाहरू त्यसले ताछेको छ र टाढा फालकेो छ, र हाँगाहरू केवल सतेा मा छन ् । 8 आफ्नो भखर्रको पितको मतृ्य ु भएर
भाङ् ा लगाएकी कन्या केटीले झैं िवलाप गर । 9 परम भकुो म न् दरबाट अन् नब ल र अघर्ब ल हटाइएका छन ्। परम भकुो
सवेा गन पजुारीहरू िवलाप गछर्न ्। 10 खतेहरू सखाप पा रएका छन,् र अन् नहरू नष् ट पा रएका हुनाले भिूमले िवलाप गदछ
। नयाँ दाखम सकेुको छ, तले बाँकी छैन । 11 ए िकसानहरू हो, ल ज् जत होओ, र दाखबारी लगाउनहेरू हो, िवलाप
गर । िकनभने भिूमको उब्जनी नष् ट भएको छ । गहु ँ र जौका बिढरहकेा छैनन ् । 12 दाखका बोटहरू ओइलाएका छन ् र
नभेाराका बोटहरू सकेुका छन,् र अनार बोटहरू, खजरू बोटहरू र स्याउको बोटहरू, खतेबारीका सबै बोटहरू ओइलाएका छन ्
। िकनभने मानवजाितका सन्तानबाट आनन्द िवलाएर गएको छ । 13 ए पजुारीहरू हो, भाङ् ा लगाओ र िवलाप गर! वदेीमा
सवेा गनहरू हो, िवलाप गर । ए मरेा परमशे् वरका सवेा गनहरू हो, आओ, र रातभर भाङ् ा लगाएर बस । िकनभने ितमीहरूका
परमशे् वरको म न् दरबाट अन् नब ल र अघर्ब ल हटाइएका छन ्। 14 पिव उपवासको घोषणा गर, र पिव सभा आव् हान गर
। परम भु आफ् ना परमशे् वरको म न् दरमा दशेका सबै धमर्गरुुहरू र बािसन्दाहरूलाई भलेा गराओ र, अिन परम भमुा पकुार ।
15 हाय! त्यो िदन, िकनिक परम भकुो िदन निजकै छ । त्योसगँै सवर्श मान ्बाट िवनाश आउनछे । 16 के हा ै आखँाका
साम ु खानकुेरा, अिन हा ा परमशे् वरको म न् दरबाट आनन्द र रमाहट रोिकएको छैन र? 17 माटोका डल् लामिुन बीउहरू सड,े
भण् डारहरू उजाड भए, र अन् नका भकारीहरू भत् काइए, िकनिक अन् न सकेुको छ । 18 पशहुरू कसरी िवलाप ्गछर्न!् पाल् त ु
पशकुा बथानहरूले कष् ट भोग् दछैन,् िकनिक ितनीहरूका िन म्त खकर् छैन । साथ,ै भडेाका बगालहरू पिन कष् ट भोग् दछैन ् ।
19 हे परम भ,ु म तपाईंमा पकुारा गदर्छु । िकनिक उजाड-स् थानका खकर् हरूलाई आगोले भस्म पारेका छ, र खतेका सबै
रूखहरूलाई आगोले जलाएको छ । 20जिमनका पशहुरू पिन तपाईंका िन म्त त ड् पन् छन,् िकनिक पानीका खोलाहरू सकेुका
छन,् र उजाड-स् थानका खकर् हरूलाई आगोले भस् म पारेको छ ।

2
1 िसयोनमा तरुही फुक, र मरेो पिव पवर्तमा चतेावनी ध्विन बजाओ! दशेका सबै बािसन्दाहरू डरले थरथर होऊन,् िकनिक

परम भकुो िदन आउँदछै, वास्तवमा, त्यो निजकै छ । 2 यो अन्धकार र उदासको िदन हो, बादलहरू र बाक् लो अन्धकारको
िदन हो । जसरी पवर्तहरूमा िझसिमसे िबहानी फै लन् छ, त् यसरी नै एउटा ठुलो र श शाली सनेा निजक आउँदछै । त् यस् तो
सनेा पिहले किहल्यै िथएन, अिन पसु्तौं-पसु्ता पिछसम्म पिन, त् यहाँ त् यस् तो फे र किहल्यै हुनछैेन । 3 त्यसको अगािडका सबै
कुरालाई आगोलेभष् म पादछ, र त्यसको पछािड आगोको ज्वाला ब लरहकेो छ । त्यसको अगािडको दशे अदनको बगैंचाजस् तो
छ, तर त्यसको पछािड एउटा नाश भएको उजाड-स् थान छ । त्यसबाट कुनै कुरा फुत् कनछैेन । 4 त् यो सनेा घोडाहरूझैं दखेा पछर्,
र ितनीहरू घोडचढीहरूझैं दौडन् छन ् । 5 पवर्तहरूका टाकुराहरूमा रथहरूले गरेझैं, िझजंाहरू भस् म पान भयङ्कर ज्वालाको
आवाजझैं, य ु को िन म्त तयार भएको श शाली सनेाझैं, आवाज गरेर ितनीहरू उ न् छन ् । 6 ितनीहरूको उप स्थितले
मािनसहरू वदेनामा पछर्न,् अिन ितनीहरूका सम् पणूर् अनहुार पहेंलो हुन्छ । 7 श शाली लडाकुहरूझैं ितनीहरू दौडन् छन,्
सनेाहरूझैं ितनीहरू पखार्लहरूमा चढ् छन,् ितनीहरू हरेक व् य क् त प ङ्तव भएर िहडं् छन,् र आफ्नो प ङ्तलाई िबगादनन ्।
8 न त एउटाले अकार्लाई धक् का िदन्छन ्। ितनीहरू त् यके नै आ-आफ्नै बाटोमा िहडं्छन ्। ितनीहरू सरुक्षाबलहरूलाई तोड् दै
अिघ बढ्छन,् र आफ्नो लाइनभन् दा बािहर पगु्दनैन ् । 9 ितनीहरूले सहरलाई आ मण गछर्न,् ितनीहरू पखार्लमा दौडन् छन,्
ितनीहरू घरहरूमािथ चढ्छन,् र चोरहरूझैं ितनीहरू झ्यालहरूबाट िभ जान् छन ्। 10 ितनीहरूको अिग पथृ्वी काम्छ, आकाश
थरथर हुन् छ, सयूर् र चन् मा अधँ्यारो हुन्छन,् अिन ताराहरू चम्कन छोड् छन ्। 11 परम भलुे आफ् नो सनेाको साम ु ठुलो सोरले
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कराउनहुुन्छ, िकनिक उहाँका यो ाहरू असङ्ख् य छन,् िकनिक उहाँका आज्ञा पालन गनहरू, ती ब लया छन ् । िकनिक
परम भकुो िदन महान ् र अत्यन्तै भयानक हुन् छ । त् यसबाट को बाँच् न सक्छ र? 12 परम भु भन् नहुुन्छ “अिहले पिन,
आफ् ना सारा हृदयले मकाहाँ फकर् । उपवास बस, रोओ, र िवलाप गर ।” 13 आफ्ना लगुामा होइन तर आफ्ना हृदय पिन
धजुाधजुा पार, र परम भु आफ् ना परमशे् वरकाहाँ फकर् । िकनिक उहाँ अन ु ही र कृपापणूर्, रसाउनमा िढला र करारको
िवश् वसततामा शस् त हुनहुुन्छ, र दण्डको िपडा िदनबाट उहाँ पकर् न चाहनहुुन् न । 14 कसले जान्दछ? सायद उहाँ पकर् नहुुन्छ,
र दया दखेाउनहुुन्छ, र आफ् नो पिछ आिशष ् छोड् नहुुन् छ, ितमीहरूका परम भु परमशे् वरका िन म्त अन् नब ल र अघर्ब ल
िदनहुुन्छ िक? 15 िसयोनमा तरुही फुक, पिव उपवासको आव् हान गर, र पिव सभा बोलाओ । 16 मािनसहरूलाई भलेा
गराओ, पिव सभा बोलाओ । धमर्गरुुहरूलाई भलेा गर, बालबा लका र दधू े बालकहरूलाई भलेा गराओ । दलुहाहरू आफ्ना
कोठाहरूबाट बािहर आऊन,् अिन दलुहीहरू आफ्ना सङृ्गारका कोठाहरूबाट बािहर आऊन ् । 17 पजुारीहरू, परम भकुा
सवेकहरू, दलान र वदेीको िबचमा रोऊन ् । ितनीहरूले यसो भननू,् “हे परम भ,ु आफ् ना मािनसहरू बाँकी राख् नहुोस,् र
आफ्नो उ रािधकारलाई घणृाको पा बन् न निदनहुोस,् र जाितहरूले ितनीहरूको िगल्ला नगरून ् । ितनीहरूले जाितहरूका
िबचमा यस्तो िकन भन् न,ू ‘ितनीहरूका परमशे् वर कहाँ छ?’ ” 18 आफ्नो दशेको िन म् त परम भु डाही हुनभुयो र आफ्ना
मािनसहरूलाई दया दखेाउनभुयो । 19 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “हरे, म ितमीहरूका िन म्त अन् न,
नयाँ दाखम , र तले पठाउनछुे । ती कुराहरूले ितमीहरू सन्तषु् ट हुनछेौ, र ितमीहरूलाई फे र म जाितहरूका िबचमा अपमािनत
तलु् याउनछैेन ँ । 20 उ रबाट आ मण गनहरूलाई म ितमीहरूबाट टाढा हटाइिदनछुे, र ितनीहरूलाई एउटा सकु् खा र त् यािगएको
दशेमा लखे टिदनछुे । ितनीहरूको सनेाको अ प ङ् पवू य समु मा, अिन पिछल्लो प ङ् चािहं प श् चमी समु मा जानछे ।
त्यसको दगुर्न्ध मािथ उठ्नछे, त्यसको सडकेो दगुर्न्ध मािथ उठ्नछे ।” िनश् चय नै उहाँले महान ्काम गन ुर्भएको छ । 21 ए दशे,
नडरा, रमाहट गर र आन न्दत हो, िकनिक परम भलुे महान ्काम गन ुर्हुनछे । 22 ए मदैानका पशहुरू हो, नडराओ, िकनिक
उजाड-स् थानका खकर् हरूमा पलाउनछेन,् र बोटहरूले आफ् ना फलहरू िदनछेन,् र नभेाराका बोटहरू र दाखका बोटहरूले आ-
आफ्ना फसल परुा रूपमा िदनछेन ्। 23 ए िसयोनका मािनस हो, खशुी होओ, आफ् ना परम भु परमशे् वरमा आन न्दत होओ ।
िकनिक उहाँले ठक समयमा चाँडै शरदको वषार् िदनहुुनछे, र ितमीहरूका िन म्त झरी पान ुर्हुनछे, पिहलझेैं नै शरद ्र बसन्तका
दवुै झरी हुनछेन ् । 24 खलाहरू गहुलँे भ रनछेन,् र घ् याम् पोहरू नयाँ दाखम र तलेले भ रएर पो खनछेन ् । 25 “बथानमा
िहडं्ने सलहल—े ठुला सलह, सखाप पान सलह र नाश गन सलहले — मलैे ितमीहरूका िबचमा पठाएको मरेो श शाली
सनेाल,े वष ंदे ख खाएको बालीको म ितमीहरूलाई क्षितपिुतर् िदनछुे । 26 ितमीहरू शस् त गरी खानछेौ र भरपटे हुनछेौ, र
आफ् ना परम भु परमशे् वरको नाउकँो शसंा गनछौ, जसले ितमीहरूका िबचमा अचम् मका काम गन ुर्एको छ, र म किहल्यै
आफ् ना मािनसहरूमा जाल ल्याउनछैेन ँ । 27 म इ ाएलको िबचमा छु भनी ितमीहरूले जान् नछेौ, र म नै परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु,ँ र त्यहाँ अक कोही पिन छैन, र म किहल्यै आफ् ना मािनसहरूमा लाज ल्याउनछैेन ँ । 28 केही समयपिछ सबै
मािनसमािथ, म आफ् नो आत्मा खन्याउनछुे, र ितमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूले अगमवाणी बोल्नछेन ् । ितमीहरूका व ृ
मािनसहरूले सपनाहरू दखे् नछेन,् र ितमीहरूका जवान मािनसहरूले दशर्नहरू दखे् नछेन ् । 29 साथै ती िदनहरूमा दासहरू र
दासीहरूमा, म आफ् नो आत्माबाट खन्याउनछुे । 30आकाश र पथृ्वीमा अचम् मका कामहरू, रगत, आगो, र ध ूवँाका मसु्लाहरू
म दखेाउनछुे । 31 परम भकुो त्यो महान ्र भयानक िदन आउनअुिघ, सयूर् अन्धकारमा अिन चन् मा रगतमा प रवतर्न हुनछे ।
32 परम भकुो नाउँ पकुान हरेक व् य क् त बचाइनछे । िकनिक जस् तो परम भलुे भन् नभुएको छ, िसयोन पवर्तमा र यरूशलमेमा
छुटकारा पाएका मािनसहरू हुनछेन,् जसलाई परम भलुे बोलाउनहुुन्छ ।

3
1 हरे, ती िदनमा र त् यो समयमा, यहूदा र यरूशलमेका िनवार्िसतहरूलाई मलैे फकार्उँदा, 2सबै जाितहरूलाई म भलेा गनछु, र

ितनीहरूलाई यहोशापातको बेंसीमा तल लजैानछुे । मरेा मािनसहरू र मरेो उ रािधकार इ ाएलको कारणल,े जसलाई ितनीहरूले
जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पारेको, र मरेो दशेलाई ितनीहरूले भाग-भागको पारेको कारणल,े त्यहाँ म ितनीहरुको न् याय गनछु
। 3 ितनीहरूले मरेा मािनसहरूका िन म्त िचट् ठा हाल,े एउटी वशे् या पाउनलाई केटालाई बचे,े र दाखम िपउनलाई केटीलाई
बचे,े यसरी ितनीहरूले जाँड-रक् सी िपए । 4 अब, टुरोस, सीदोन र प लश् तीका सबै क्षे हरू, ितमीहरू िकन मसगँ रसाउछँौ?
के ितमीहरूले मलाई बदला लन सक्छौ? ितमीहरूले मलाई बदला लयौ भने पिन, ितमीहरूको बदलालाई म तरुुन्तै ितमीहरूकै
थाप् लोमा फकार्उनछुे । 5 िकनिक ितमीहरूले मरेो चाँदी र सनु लग् यौ, र मरेा बहुमलु्य धनसम्पि ितमीहरूले आफ्ना म न्दरहरूमा
लग् यौ । 6 यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई ितनीहरूका इलाकाबाट टाढा हटाउनलाई, ितमीहरूले ितनीहरूलाई ीकहरूका
हातमा बिेचिदयौ । 7 हरे, ितमीहरूले ितनीहरूलाई बचेकेा ठाउँबाट, म ितनीहरूलाई मािथ उठाउनछुे, र ितमीहरूकै टाउकोमा
त् यसको मलु् य चकुाउनछुे । 8 यहूदाका मािनसहरूका हात ारा, ितमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूलाई म बिेचिदनछुे । टाढाको
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जाित शबाहरूका हातमा, ितनीहरूले उनीहरूलाई बचे्नछेन,् िकनिक परम भलुे बोल् नभुएको छ ।” 9 जाितहरूका िबचमा यो
कुरा घोषणा गर, “य ु को िन म्त आफैं लाई तयार गर, श शाली मािनसहरूलाई जगाओ, ितनीहरूलाई निजक आउन दओे,
य ु का सबै मािनसहरू मािथ आऊन ।् 10आफ्ना फालीहरू िपटेर तरवारहरू बनाओ र िछमल्ने खकुुरीहरू िपटेर भालाहरू बनाओ
। कमजोरले भनोस,् ‘म ब लयो छु ।’ 11 ए सबै निजकका जाितहरू, हतार गर र आओ, आफूलाई एकसाथ त्यहाँ भलेा पार
। हे परम भ,ु आफ् ना श शाली यो ाहरूलाई तल ल्याउनहुोस ्। 12 जाितहरूले आफैं लाई जगाऊन ्र यहोशापातको बसेीमा
उक् लरे आऊन ्। िकनिक व रप रका सबै जाितको न् याय गनर्, म त्यहीं बस् नछुे । 13 हिँसया बोक, िकनिक फसल पाकेको
छ । आओ, दाखहरूलाई पले, िकनको दाखको कोल भ रएको छ । घ् याम् पोहरू भ रएर पो खन् छन,् िकनिक ितनीहरूका
दषु् टता िवशाल छ ।” 14 त् यहाँ होहल् ला छ, इन्साफको बसेीमा कोलाहल छ । िकनिक इन्साफको बसेीमा परम भकुो िदन
निजकै छ । 15 सयुर् र चन् मा अन्धकार हुन्छन,् र ताराहरूले आफ्नो चमक लकुाउँछन ्। 16 िसयोनबाट परम भु गजर्नहुुन्छ,
र यरूशलमेबाट आफ्नो आवाज उठाउनहुुन्छ । आकाश र पथृ् वी थरथर काम् नछेन,् तर परम भु आफ् ना मािनसहरूका िन म्त
शरणस्थान, र इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त िकल् ला हुनहुुनछे । 17 “यसलै,े परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ भनी
ितमीहरूले जान् नछेौ, म आफ् नो पिव पवर्त िसयोनमा बास गछुर् । तब यरूशलमे पिव हुनछे, र त्यसबाट फे र किहलै कुनै
सनेा िहडं् नछैेन । 18 त्यो िदनमा यस् तो हुनछे, पहाडहरूबाट िमठो दाखम चिुहनछे, डाँडाहरूबाट दधू बग् नछे, यहूदाका
सबै खोलाहरूमा पानी बग् नछे, र परम भकुो म न् दरबाट मलू फुट्नछे, र िशि मको उपत्यकालाई िभजाउनछे । 19 यहूदाका
मािनसहरूमािथ अत्याचार ग रएको हुनाल,े ितनीहरूले आफ्नो दशेमा िनद ष रगत बगाएको हुनाल,े िम त् यािगएर उजाड
हुनछे, र एदोमचािहं त्यािगएको उजाड-स् थान हुनछे । 20 तर यहूदामा सधैं मािनसहरू बसोबास गनछन,् र यरूशलमेमा चािहं
पसु्तादे ख पसु्तासम्म बसोबास हुनछे । 21 मलैे बदला न लएको रगतको म बदला लनछुे, िकनिक परम भु िसयोनमा बास
गन ुर्हुन् छ ।”
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आमोसको पसु्तक
1 तकोका गोठालामध् ये एक जना आमोसले इ ाएलका िवषयमा काशमा पाएका कुराहरू यी नै हुन ्। भकुम्प जानभुन्दा

दईु वषर्अगािड यहूदाका राजा उ ज् जयाहका िदनमा, र यहेोआशका छोरा इ ाएलका राजा यारोबामका िदनमा पिन ितनले यी
कुराहरू ाप् त गरे । 2 ितनले भन,े “परम भु िसयोनबाट गजर्नहुुनछे । उहाँले यरूशलमेबाट आफ्नो आवाज उठाउनहुुनछे
। गोठालाहरूका खकर् हरू सकु् नछेन ् । कामलको टाकुरो ओइलाउनछे ।” 3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः “दमस्कसका ितन वा
चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले िगलादलाई फलामका औजारहरूले नाश
पारे । 4 हजाएलको घरानामा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले बने-हददका िकल्लाहरू भस्म पानछ । 5 म दमस्कसका मलू
ढोकाका गजबारहरू भाँच् नछुे र आवन उपत्यकामा राज् य गनलाई, र बथे-अदनमा राजदण्ड लनलेाई समते म टु ाटु ा पानछु
। अरामका मािनसहरू िनवार्िसत भएर कीरमा जानछेन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । 6 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “गाजाका ितन वा
चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर् मािनसलाई कैदी बनाएर, एदोमको
हातमा समु् पन लगे । 7 गाजाका पखार्लहरूमा म आगो पठाउनछुे र त्यसले त्यसका िकल्लाहरू भस्म पानछ । 8 अश् दोदमा
बस् ने मािनस, र अश् कलोनको राजदण्ड लने मािनसलाई म टु ाटु ा पानछु । ए ोनको िवरु म आफ्ना हात उठाउनछुे, र
बाँकी रहकेा प लश् तीहरू नाश हुनछेन,्” परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ । 9 परम भु यसो भन् नहुुन्छः “टुरोसका ितन वा चारवटा
पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर् मािनसलाई एदोममा समु् पकेा छन,् र आफ् नो

ाततृ् व करार ितनीहरूले तोडकेा छन ्। 10 टुरोसका पखार्लहरूमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले उसका िकल्लाहरूलाई भस्म
पानछ ।” 11 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, “एदोमका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ
िकनभने त्यसले आफ्नो भाइलाई तरवारले खदे् यो, र सबै दयालाई त्यािगिदयो । त्यसको रस िनरन्तर ब ो, र त्यसको ोध
सदाको िन म्त रह् यो । 12 तमेानमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले बो ाका दरबारहरूलाई भस्म पानछ ।” 13 परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “अम् मोनका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले आफ्नो
सीमा बढाउन सकून ्भनरे, िगलादका गभर्वती स् ीहरूका पटे िचरे । 14 रब्बाका पखार्लहरूमा म आगो बाल् नछुे, र य ु को
िदनको िचच् याहट, र हुरीबतासमा हुने आधँीको िदनको, आवाज िनकालरे दरबारहरूलाई भस्म पानछ । 15 ितनीहरूका राजा,
त्योसगँै त्यसका अिधकारीहरू समते कैदमा जानछेन,्” परम भु भन् नहुुन्छ ।

2
1 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “मोआबका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने

त्यसले एदोमका राजालाई जलाएर चनू बनायो । 2 मोआबमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले िकय तका िकल्लाहरूलाई भस्म
पानछ । िचच् याहट र तरुहीको आवाजमा, ठुलो गजर्नसिहत मोआबचािहं मनछ । 3 त्यसको न्यायकतार्लाई म नष् ट गनछु र
त्यसका सबै राजकुमारलाई म मानछु,” परम भु भन् नहुुन्छ । 4 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “यहूदाका ितन वा चारवटा पापका
िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले परम भकुो वस्थालाई ितरस् कार गरे, र उहाँका िविधहरू
पालना गरेनन ्। ितनीहरूका झटुले ितनीहरूलाई ममा पार् यो, जसका पिछ ितनीहरूका पखुार्हरू पिन िहडंकेा िथए । 5यहूदामा
म आगो पठाउनछुे, र त्यसले यरूशलमेका िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ ।” 6 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “इ ाएलका ितन वा
चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले िनद षहरूलाई चाँदीमा, अिन द र हरूलाई
एक जोर जु ामा बचेे । 7 मािनसहरूले भइँुमा भएको धलुोलाई कुल्चझेै,ँ ितनीहरूले ग रबहरूका िशरहरू कुल्चन् छन ् ।
ितनीहरूले िथचोिमचोमा परेकालाई पर धकेल् छन ्। एक जना मािनस र उसका बाब ु एउटै केटीसगँ सतु् छन,् र यसरी मरेो पिव
नाउलँाई अशु पाछर्न ्। 8 ितनीहरूले बन्धकको रूपमा लएका लगुाहरूमािथ नै हरेक वदेीको छेउमा प ल्टन् छन,् र ज रमानामा
लएको दाखम नै ितनीहरूले आफ् नो परमशे् वरका म न्दरमा िपउँछन ्। 9 तापिन ितनीहरूका साम ु मलै े एमोरीलाई नाश गरें,

जसका उचाइ दवेदारुहरूका उचाइझैं िथयो । त्यो फलाँटको रूख जि कै ब लयो िथयो । तापिन मलैे त्यसको मािथको फल,
अिन त्यसको मिुनका जराहरूलाई नाश गरें । 10साथै मलै े ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे मािथ ल्याएँ, र एमोरीहरूको दशे
कब्जा गनर्लाई, चा लस वषर्सम्म ितमीहरूलाई मरुभिूममा डोर् याएँ । 11 ितमीहरूका छोराछोरीका िबचबाट अगमव ाहरू, र
ितमीहरूका जवान मािनसहरूबाट नािजरीहरू मलैे खडा गरें । ए इ ाएलका मािनस हो, के यो सत्य होइन? — यो परम भकुो
घोषणा हो । 12 तर ितमीहरूले नािजरीहरूलाई दाखम िपउन े रत गर् यौ, अिन अगमव ाहरूलाई अगमवाणी नबोल् ने आज्ञा
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िदयौ । 13 हरे, अन् न भ रएको गाडाले कसलैाई कुल्चझेैं, म ितमीहरूलाई कुल्चनछुे । 14 तजे दौडने उम्केर जान सक् नछैेन,
र ब लयोले आफ् नो बलमािथ बल पाउनछैेन, न त श शालीले आफैं लाई बचाउन सक् नछे । 15 धनधुारी खडा हुनछैेन । ती
गितमा दौडने उम्कने छैन । घोडचडीले आफैं लाई बचाउन सक् नछैेन । 16 त्यस िदनमा सबभैन्दा साहसी यो ाहरू पिन नाङ्गै
भाग् नछेन ्— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

3
1 ए इ ाएलका मािनस हो, ितमीहरूका िवरू मा, िम दशेबाट मलैे िनकालरे ल्याएको सम् पणूर् प रवारको िवरु मा परम भलुे

बोल्नभुएको यो वचन सनुः 2 “पथृ्वीमा भएका सबै प रवारहरूबाट, मलैे केवल ितमीहरूलाई छानकेो छु । त्यसकारण
ितमीहरूका सबै पापहरूका िन म् त, म ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे ।” 3सहमत नभएसम्म दईु जना सगँै िहडं्छन र् ? 4जङ्गलको
िसहंले कुनै िसकार नपाउदँा पिन, के त्यो गजर्न्छ र? जवान िसहंले आफ्नो ओडारमा केही फेला नपारेसम्म, के त्यो ङ् यारर्ङ् यार ्
गछर् र? 5चराको िन म्त चारो नराखसेम्म के त्यो भइँुमा भएको पासोमा पछर् र? पासोले केही कुरा समाउन नपाउदँा पिन के त्यो
भइँुबाट मािथ उि न् छ र? 6 सहरमा तरुही बज्यो भन,े के त्यहाँका मािनसहरू थर-थर काम्दनैन ् र? सहरलाई कोपले नाश
गदार्, त्यो परम भलुे नै पठाउनभुएको होइन र? 7 िनश् चय नै परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरूलाई आफ्नो योजना कट
नगन ुर्भएसम्म उहाँले केही पिन गन ुर्हुनछैेन । 8 िसहं गजको छ । को डराउनछैेन र? परम भु परमशे् वर बोल् नभुएको छ । कसले
अगमवाणी बोल्दनै र? 9 अश् दोदमा भएका िकल्लाहरूमा, र िम दशेमा भएका िकल्लाहरूमा यो कुरा घोषणा गर । यसो भन,
“साम रयाका पहाडहरूमा आफैलाई भलेा पार र त्यहाँ के ठुलो म छ र के अत्याचार छ त् यो हरे । 10 िकनभने ठक काम
कसरी गन सो ितनीहरू जान्दनैन ्— यो परम भकुो घोषणा हो— ितनीहरूले आफ्ना िकल्लाहरूमा िहसंा र िवनाश सिंचत गछर्न ्
।” 11 यसकैारण, परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ, “एउटा श लुे दशेलाई घनेछ, र ितमीहरूका गढहरूलाई नाश गनछ र
ितमीहरूका िकल्लाहरूलाई लटु्नछे ।” 12 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “जसरी गोठालाले िसहंको मखुबाट दईुवटा खु ा, वा
कानको एक टु ामा छुटाउछँ, यसरी नै साम रयामा बस् ने मािनसहरूलाई पिन छुटाइनछे । ितनीहरूिसत केवल पलङ्गको
एउटा कुना वा खाटको एक टु ा मा छोिडनछे ।” 13 याकूबका घरानाका िवरु मा सनु र गवाही दओे— यो सवर्शक् तमान ्
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 14 “िकनभने मलै े इ ाएलका पापको दण्ड िदने िदनमा, म बथेलेका वदेीहरूलाई पिन दण् ड
िदनछुे । वदेीका िसङहरू का टनछेन ् र भइँुमा खस् नछेन ् । 15 म िहउदँमा बस् ने घरलाई गम मा बस् ने घरसगँै नाश गनछु ।
ह स्तहाडका घरहरू नाश हुनछेन,् र ठुला-ठुला घरहरू लोप हुनछेन ्— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

4
1 ए बाशानका गाईहरू, यो वचन सनु, ितमीहरू जो साम रयाको पहाडमा बस् छौ, ितमीहरू जसले ग रबहरूलाई िथचोिमचो

गछ , ितमीहरू जसले द र हरूलाई कु ल् चन् छौ, ितमीहरू जसले आफ्ना पितहरूलाई भन् छौ, “हामीलाई म ल्याउनहुोस”् ।
2 परम भलुे आफ्नो पिव ता ारा ितज्ञा गन ुर्भएको छ, “हरे, ितमीहरूमािथ यस्ता िदनहरू आउनछेन ्जित बलेा ितमीहरूलाई
ितनीहरूले अकुंसले,े र ितमीहरूमध् ये अ न् तम बचकेाहरूलाई बल्छीले लजैानछेन ्। 3 ितमीहरू सहरका पखार्लका धाँदाहरूका
िबचबाट जानछेौ, ितमीहरू हरेक व् य क् त िसधै त्यहाँबाट जानछेौ, र ितमीहरू हम नितर फा लनछेौ —यो परम भकुो घोषणा
हो ।” 4 “बथेलेमा जाओ र पाप गर, िगलगालमा जाओ अिन धरैे पाप बढाओ, हरेक िबहान आफ्ना ब लदानहरू, हरेक ितन
िदनमा आफ् ना दशांशहरू ल्याओ । 5 रोटीले धन्यवादको ब लदान अपर्ण गर, स्वइच् छा भटेीको घोषणा गर । तीबारे घोषणा
गर, िकनिक यस कुराले ितमीहरू, इ ाएलका मािनसहरूलाई खसुी तलु् याउछँ, — यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 6 मलैे
ितमीहरूका सबै सहरहरूमा ितमीहरूका भोको पटे िदएँ र ितमीहरूका सबै ठाउँहरूमा रोटीको अभाव पारें । तापिन ितमीहरू
मकहाँ फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो ।” 7 फसल काट् नलाई ितन मिहना बाँकी हुदँा नै मलै े पिन ितमीहरूबाट
वषार्लाई रोकें । एउटा सहरमा मलैे पानी पनर् िदएँ र अक सहरमा मलैे पानी पनर् िदइन ँ । जिमनको एक भागमा पानी पर् यो,
तर जिमनको जनु भागमा पानी परेन त्यो सकु् यो । 8 दईु वा ितनवटा सहर पानी िपउनको िन म्त अक सहरतफर् धमर्राउँदै िहडं,े
तर तपृ् त भएनन ् । तापिन ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो । 9 डढुवा र ओसले मलैे ितमीहरूलाई
कष् ट िदएँ । ितमीहरूका असङ्ख् य बगैचँाहरू, ितमीहरूका दाखबारीहरू, ितमीहरूका नभेाराका रूखहरू, र जतैनूका रूखहरू,
सलहले ती सबलैाई सखाप पारे । तापिन ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो । 10 मलैे िम मा झैं
ितमीहरूका िबचमा िवपि पठाएँ । ितमीहरूका जवान मािनसहरूलाई मलैे तरवारले मारें, ितमीहरूका घोडाहरूलाई लएर
गएँ, र ितमीहरूका छाउनीको दगुर्न्ध ितमीहरूको नाकसम्म आउने पारें । तापिन ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो
घोषणा हो । 11 मलैे ितमीहरूका िबचमा भएका सहरहरू नाश पारें, जसरी परमशे् वरले सदोम र गमोरालाई नाश पान ुर्भएको
िथयो । ितमीहरू आगोबाट बािहर तािनएका अगलु् टाहरूझैं िथयौ । तापिन ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो
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घोषणा हो । 12 त्यसलै,े ए इ ाएल, म तरेो िबचमा केही डरलाग्दो कुरा गनछु । र मलैे ितमीहरूका िबचमा केही डरलाग्दो गन
हुनाल,े ए इ ाएल, आफ्नो परमशे् वरलाई भटे्न तयार हो ! 13 िकनिक, हरे, जसले पहाडहरू बनाउनहुुन्छ, उहाँले नै बतास
पिन स ृ ष् ट गन ुर्हुन्छ, आफ्ना िवचारहरू मािनसजाितकहाँ कट गन ुर्हुन्छ, िबहानको उज् यालोलाई अन्धकार बनाउनहुुन्छ, र
पथृ्वीका उच् च ठाउँहरूलाई कु ल् चनहुुन्छ । परम भ,ु सवर्श मान ्परमशे् वर, उहाँको नाउँ हो ।”

5
1 ए इ ाएलको घराना, ितमीहरूका िवषयमा मरेो यो िवलापको वचन सनु । 2 कुमारी इ ाएल पतन भएकी छ, त्यो फे र

उठ् नछैेन, त्यो आफ्नै भिूममा त्यािगएकी छ, त्यसलाई उठाउने त्यहाँ कोही छैन । 3 िकनभने परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छः
“इ ाएलको घरानामा भएकाका, एक हजार जना लएर िनस्केको सहरमा सय जना बाँकी हुनछेन,् र सय जना लएर िनस्केको
सहरमा दस जना बाँकी हुनछेन ्।” 4 िकनभने इ ाएलको घरानालाई परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “मरेो खोजी गर र जीिवत रहो!
5 बथेलेको खोजी नगर, न त िगलगालमा वशे गर, बशेबातफर् या ा नगर । िकनभने िगलगाल िनश् चय नै कैदमा जानछे, र
बथेले शनू् य हुनछे । 6 परम भकुो खोजी गर र जीिवत रहो, न ता उहाँ योसफेको घरानामा आगोझैं दन् कनहुुनछे । त्यसले भस्म
पानछ र बथेलेमा त्यसलाई िनभाउने कुनै व् य क् त हुनछैेन । 7 ती मािनसहरूले इन्साफलाई एउटा िततो कुरामा प रणत गछर्न ्र
धािमर्कतालाई भइँुमा फा लिदन् छन ्!” 8 परमशे् वरले िकरिकटी र मगृिशरालाई बनाउनभुयो । उहाँले अन्धकारलाई िबहानमा
प रणत गन ुर्हुन्छ । उहाँले िदनलाई रातको अन् धकार बनाउनहुुन्छ र समु को पानीलाई बोलाउनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई
पथृ्वीको सतहमा खन्याउनहुुन्छ । उहाँको नाउँ परम भु हो । 9 उहाँले ब लयामािथ एक् कािस िवनाश ल्यानहुुन्छ, जसले
गदार् िकल्लाहरूमा िवनाश आउँछन ् । 10 सहरको मलू ारमा ितनीहरूलाई ठक कुरा िसकाउनलेाई ितनीहरू घणृा गछर्न,्र
सत्य बोल्नलेाई कुनै पिन व् य क् तलाई ितनीहरू उपहास गछर्न ् । 11 िकनभने ितमीहरूले ग रबहरूलाई कु ल्चन् छौ र ऊबाट
गहुकँो भाग लन् छौ— ितमीहरूले कँदकेा ढुङ्गाले घरहरू बनाएको भए तापिन, ितमीहरू त्यसमा बस् नछैेनौ । ितमीहरूसगँ
लहलहाउदँा दाखबारीहरू छन,् तर ितमीहरूले त्यसको दाखम पाउनछैेनौ । 12 िकनिक ितमीहरूका अपराधहरू कित छन ्
अिन ितमीहरूका पाप कित ठुला छन ् भनी म जान् दछु— ितमीहरू जसले धम लाई कष् ट िदन्छौ, घसू लन्छौ, र सहरको
मलू ारका द र हरूको न् यायहरण गछ 13 यसकारण यस्तो समयमा िववकेी मािनस पिन चपूै लाग्छ, िकनभने यो खराब
समय हो । 14 असल कुराको खोजी गर, खराबको होइन, जसले गदार् ितमीहरू बाँच् नछेौ । यसरी ितमीहरूले भनझेैं, परम भ,ु
सवर्श मान ्परमशे् वर, साँच् चै नै ितमीहरूसगँ हुनहुुनछे । 15 दषु् टतालाई घणृा गर, असल कुरालाई मे गर, सहरको मलू ारमा
न्याय कायम गर । सायद परम भ,ु सवर्श मान ्परमशे् वर योसफेका बाँकी रहकेाहरूसगँ अन ु ही हुनहुुनछे । 16 यसकारण,
परम भ,ु सवर्श मान ् परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ, “सबै चोकहरूमा रुवाबासी हुनछे, र ितनीहरूले सबै सडकहरूमा यस्तो
भन् नछेन,् ‘िधक् कार ! िधक् कार !’ ितनीहरूले िकसानहरूलाई िवलाप गनर् र मलामीहरूलाई शोक गनर् बोलाउनछेन ्। 17 सबै
दाखबारीहरूमा रुवाबासी हुनछे, िकनिक म ितमीहरूका िबचबाट भएर जानछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ । 18 परम भकुो िदन
चाहना गनहरूलाई िधक् कार ! ितमीहरू िकन परम भकुो िदनको चाहना गदर्छौ? त्यो उज्यालो होइन तर अन्धकार हुनछे,
19 जसरी कोही मािनस एउटा िसहंबाट भाग् छ र एउटा भाललुे उसलाई भटेाउछँ, अथार्त ्ऊ कुनै घरिभ जान् छ र आफ्नो हात
िभ ामा राख् छ अिन एउटा सपर्ले उसलाई डस् छ । 20 के परम भकुो िदन उज्यालो नभई अन्धकार हुनछैेन र? अन्धकार र
कुनै उज् यालो नभएको ? 21 “म ितमीहरूका चाडहरूलाई घणृा गदर्छु, म ितरस्कार गदर्छु, ितमीहरूका धािमर्क सभाहरूमा म
खसुी हुन् न ँ । 22 ितमीहरूले मलाई होमब ल र अन् नब ल चढाए तापिन, म ती हण गनछैन,ँ न त ितमीहरूका मोटा पशहुरूको
मलेब ल नै म हनेछु । 23 ितमीहरूका गीतहरूको हल् ला मबाट हटाओ । ितमीहरूका वीणाहरूका धनु म सनु् नछैेन ँ । 24 बरु,
इन्साफ पानीझैं बगोस,् र धािमर्कताचािहं िनरन्तर बिगरहने खोलाझैं होस ् । 25 ए इ ाएलको घराना, चा लस वषर् मरुभिूममा
हुदँा, के ितमीहरूले मरेो िन म्त ब लदानहरू र भटेीहरू ल्यायौ र ? 26 ितमीहरूले आफ्ना राजा िसक् कुथ, र आफ् ना तारा-दवेता
काइवानको मिूतर् खडा गरेका छौ, जसलाई ितमीहरूले आफ्ना िन म् त बनायौ । 27 यसकारण म ितमीहरूलाई दमस्मसभन्दा पर
िनवार्सनमा पठाउनछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ, जसको नाउँ सवर्श मान ्परमशे् वर हो ।

6
1 िसयोनमा आरामिसत बस् नहेरूलाई िधक् कार, र साम रयाको पहाडी मलुकुमा सरुिक्षत भएकाहरू, जाितहरूका

उत्कृष् टहरूमध्ये िविशष् ट मािनसहरू, जसकहाँ इ ाएलको घराना सहायताको िन म्त आउँछन ्। 2 ितमीहरूका अगवुाहरू यसो
भन्छन,् “कल् नहेमा जाओ र हरे । त्यहाँबाट महान ्सहर हामातमा जाओ, अिन त्यसपिछ प लश् तीहरूको गातमा जाओ । के
ितमीहरूका दईु राज्यभन्दा ती असल छन ्र? के ितनका िसमाना ितमीहरूका िसमानाभन्दा ठुलो छ?” 3 िवनाशको िदनलाई
पन् छाउने मािनसहरू, र िहसंाको िसहंासनलाई निजक तलु्याउनहेरूलाई िधक् कार । 4 ितनीहरू ह स्तहाडको ओछ् यानमा
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सतु् छन ् र आ-आफ् ना पलङ्हरूमा आराम गछर्न ् । ितनीहरू बगालबाट भडेाका पाठाहरू र गोठबाट बाछाहरू खान्छन ् ।
5 ितनीहरू वीणाको सङ्गीतमा मखूर्ताका गीतहरू गाउछँन,् दाऊदलेझैं ितनीहरू बाजाहरूले नयाँ सङ्गीत बनाउछँन ।् 6 ितनीहरू
कचौराबाट दाखम िपउँछन ् र उ म तलेहरूले आफूलाई अिभषके गछर्न,् तर योसफेको िवनाशमा ितनीहरू शोक गदनन ् ।
7 यसलैे सरुुमा िनवार्िसत हुनहेरूसगँै ितनीहरू िनवार्िसत हुनछेन,् र मोज-मज् जा गनहरूको भोजको अन् त हुनछे । 8 “म,
परम भलुे आफैं िसत यो ितज्ञा गरेको छु — यो परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर घोषणा हो, म याकूबको घमण्डलाई घणृा
गछुर्, म त्यसका िकल्लाहरूलाई घणृा गछुर् । यसकारण म त्यो सहरमा भएका सबै थोकसगँै त् यसलाई स ु म्पिदनछुे ।” 9 यस् तो
हुनछे िक एउटा घरमा दश जना मािनस बाँकी छन ्भने ितनीहरू सबै मनछन ् । 10 जब कुनै मािनसको आफन् त ितनीहरूका
लासहरू िनकाल् न आउँछ— जसले ती लासहरू घरबाट बािहर िनकालरे ितनलाई जलाउछँ— उसले त् यस घरमा भएको
मािनसलाई सोध् छ, “के ितमीसगँ अरू कोही बाँकी छ?” तब त् यो मािनसले भन्छ, “छैन ।” त् यसपिछ उसले भन् नछे,
“चपु लाग, िकनिक हामीले परम भकुो नाउँ लनहुुदँनै ।” 11 िकनिक, हरे, परम भलुे एउटा आज्ञा िदनहुुनछे, र ठुलो घर
टु ा-टु ा हुनछे, र सानो घरचािहं धलूोिपठो हुनछे । 12 के घोडाहरू ठाडो च ानहरूमा दौडन् छन ्र? के कसलैे त्यहाँ गोरू
जोत् छ? तापिन ितमीहरूले न्यायलाई िवष अिन धािमर्कताको फललाई ितक् ततामा प रणत गरेका छौ । 13 लो-दबेारको
पराजयमा आनन्द मनाउनहेरू, जसले भन्छन,् “के हामीले आफ्नै श ले कानमलाई लएनौं र ?” 14 “तर ए इ ाएलका
घराना, हरे, म ितमीहरूका िवरु मा एउटा जाितलाई खडा गनछु— परम भु सवर्शक् तमान ्परमशे् वरको घोषणा हो । ितनीहरूले
ितमीहरूलाई लबेो-हमातदे ख अराबाको खोलासम्मै पीडा िदनछेन ्।”

7
1 परम भु परमशे् वरले मलाई यो कुरा दखेाउनभुयो । हरे, बसन् त ऋतकुो बाली मौलाउनै लाग् दा, उहाँले सलहको बथान

तयार गन ुर्भयो, अिन हरे, योचािहं राजाको कटनी पिछको बाली िथयो । 2 जब ितनीहरूले भिूमको बालीनाली खाएर सके,
अिन त् यसपिछ मलैे भनें, “परम भु परमशे् वर, कृपया क्षमा गन ुर्होस ् । याकूब कसरी बाँच् नछे? िकनिक त्यो त धरैे सानो छ
।” 3 परम भु यस िवषयमा नरम हुनभुयो । उहाँले भन् नभुयो, “यस्तो हुनछैेन ।” 4 अिन परम भु परमशे् वरले मलाई यस्तो
दखेाउनभुयोः हरे, परम भु परमशे् वरले न्याय गनर्लाई आगो बोलाउनभुयो । त्यसले पथृ्वीमिुनको गिहरो िवशाल पानीलाई
सकुायो र त्यसले जिमनलाई पिन भष् म पानर् सक्थ्यो । 5 तर मलैे भनें, “परम भु परमशे् वर, कृपया रोक् नहुोस ्। याकूब कसरी
बाँच् नछे? िकनिक त्यो त धरैे सानो छ ।” 6 परम भु यस िवषयमा नरम हुनभुयो । परम भु परमशे् वरले भन् नभुयो, “यो
पिन हुनछैेन ।” 7 उहाँले मलाई यो कुरा दखेाउनभुयोः हरे, परम भु हातमा साहुल लएर एउटा पखार्लको छेउमा उिभनभुयो
। 8 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “आमोस, तैंले के दे खस?्” मलैे भनें, “एउटा साहुल ।” परम भलुे भन् नभुयो, “हरे,
इ ाएलका मरेा मािनसहरूका िबचमा म एउटा साहुल राख् नछुे । म ितनीहरूलाई अब बाँकी छोड्नछैेन ँ । 9 इसहाकका उच् च
ठाउँहरू नष् ट पा रनछेन,् इ ाएलका पिव स्थानहरू तहस-नहस पा रनछेन,् र म तरवार लएर यारोबामको घरानाको िवरु
खडा हुनछुे ।” 10 तब बथेलेका पजुारी अमस् याहले इ ाएलका राजा यारोबामलाई यो सन्दशे पठाएः “इ ाएलको घरानाको
िबचमा आमोसले तपाईंको िवरु मा षड ्यन् रचकेो छ । यस दशेले त्यसका सबै बोली सहन सक् दनै । 11 िकनिक आमोसले
यसो भन् यो, ‘यारोबाम तरवार ारा मनछ, र इ ाएल िनश् चय नै आफ्नो दशेबाट टाढा िनवार्सनमा जानछे ।’ ” 12 अमस् याहले
आमोसलाई भन,े “ए दश , दौडरे यहूदाको दशेमा जाऊ, र त्यहाँ रोटी खाऊ अिन अगमवाणी गर । 13 तर यहाँ बथेलेमा अरू
धरैे अगमवाणी नगर, िकनिक यो राजाको पिव -स्थान र एउटा राजकीय घराना हो ।” 14अिन आमोसले अमस् याहलाई भन,े
“म अगमव ा होइन,ँ न त अगमव ाका छोरा हु ँ । म त एउटा गोठालो हु,ँ र म त अन्जीरका रूखहरूको रेखदखे गछुर् । 15 तर
परम भलुे मलाई बगालको हरेचाह गनर्बाट पर लानभुयो र मलाई भन् नभुयो, ‘जा, मरेा मािनस, इ ाएलको िन म्त अगमवाणी
गर ।’ 16 अब परम भकुो वचन सनु । ितमी भन्छौ, ‘इ ाएलको िवरु मा अगमवाणी नगर, र इसहाकको घरानाको िवरु मा
नबोल ।’ 17 यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘तरेी पत् नी सहरमा वशे् या हुनछेे, तरेा छोराहरू र तरेा छोरीहरू तरवार ारा
मा रनछेन,् तरेो दशे नािपनछे र िवभाजन ग रनछे, त ँ एउटा अशु दशेमा मनछस,् र इ ाएल िनश् चय नै आफ्नो दशेबाट
िनवार्सनमा जानछे ।’ ”

8
1 परम भु परमशे् वरले मलाई यो कुरा दखेाउनभुयो। ीष् म ऋतकुो फलको एउटा डालो हरे । 2 उहाँले भन् नभुयो, “आमोस,

त ँ के दखे् छस?्” मलैे भनें, “ ीष् म ऋतकुो फलको एउटा डालो ।” तब परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “मरेा मािनस,
इ ाएलको िन म्त अन् त् य आएको छ । म ितनीहरूलाई अब बाँकी छोड्नछैेन ँ । 3 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त्यो
िदनमा म न्दरका गीतहरू रुवाबासीमा ब द्लनछेन,् धरैे लासहरू जता-ततै फ लनछेन!् शान् त हो!” 4 खाँचोमा परेकाहरूलाई
िथचोिमचो गनहरू, र गरीबहरूलाई दशेबाट हटाउनहेरू, यो सनु । 5 ितनीहरू भन्छन,् “औंसी किहले समाप् त हुन्छ, तािक
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हामीहरूले फे र अन् न बचे् न सकौं? शबाथ िदन किहले समाप् त हुन्छ, तािक हामीले गहु ँ बचे् न सकौं? हामीले झटुो नापले ठगी
गदार्, हामी मानालाई सानो बनाउनछेौं र मलु्यलाई बढाउनछेौं । 6 यसरी नै हामीले खराब गहु ँ बचे् न सक् छौं, गरीबलाई चाँदील,े
र खाँचोमा परेकाहरूलाई एक जोर जु ाले िकन् न सक् छौं ।” 7 परम भलुे याकूबको घमण्डमा यसरी शपथ खानभुएको छ,
“िनश् चय नै ितनीहरूका कुनै पिन कामहरू म कदािप िबसर्नछैेन ँ ।” 8 यसको िन म् त जिमन काम् नछैेन, अिन त्यसमा बसोबास
गन हरेकले िवलाप गनछैनन ्र? त्यसको सबै थोक नील नदीझैं मािथ उठ्नछे, र िम को नदीझैं त्यो छच ल् कनछे र डुब् नछे
। 9 “यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— त्यो िदन यस् तो हुनछे, सयुर्लाई िदउँसै अस्ताउनछुे म बनाउनछुे, र पथृ्वीलाई
मध्यिदनमा नै अधँ्यारो म बनाउनछुे । 10 ितमीहरूका चाडहरूलाई िवलापमा, अिन ितमीहरूका सबै गीतलाई रुवाईमा म
ब द्लनछुे । ितमीहरू सबलैाई भाङ् ा लाउन,े र हरेकले कपाल खौरन म बनाउनछुे । एक मा छोराको िन म्त िवलाप गरेझैं, र
त्यसको अन् त् यमा तीतो म बनाउनछुे । 11 हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जित बलेा दशेमा
म अिनकाल पठाउनछुे, त् यो रोटीको अिनकाल होइन, न त पानीको ितखार्को हो, तर त् यो परम भकुो वचन सनु् ने कुराको हो।
12 परम भकुो वचनको खोज् नलाई ितनीहरू एक समु दे ख अक समु सम् म धमर्राउनछेन,् र उ रदे ख पवूर्सम्म दौडनछेन,्
तर ितनीहरूले त्यो भे ाउनछैेनन ्। 13 त्यो िदनमा सनु्दरी कुमारीहरू र जवान मािनसहरू ितखार्ले मछूार् हुनछेन ्। 14साम रयाको
पापमा शपथ खानहेरू र ‘ए दान, तरेो दवेता जीिवत भएझैं,’ र ‘बशेबाको दवेता जीिवत भएझैं,’ भनरे भन् नहेरू, ितनीहरू पतन
हुनछेन ्र फे र किहल्यै उठ्नछैेनन ्।”

9
1 मलैे परम भलुाई वदेीको छेऊमा खडा हुनभुएको दखेें, र उहाँले भन् नभुयो, “स्तम्भहरूका टुप् पाहरूमा िहकार् तािक

त्यसका जगहरू ह ल्लऊन ्। ितनलाई ती सबै जनाका िशरहरूमा टु ा-टु ा पार,् र तीमध् ये आ खरी बचकेोलाई म तरवारले
मानछु । तीमध् ये एक जना पिन िनस् कनछैेनन,् तीमध् ये एक जना पिन भाग् नछैेन । 2 ितनीहरूले खनरे पातालमा गए भने पिन,
त्यहाँबाट मरेा हातले ितनीहरूलाई िनकाल् नछेन ्। ितनीहरू मािथ स्वगर्मा चढे भने पिन, त्यहाँबाट म ितनीहरूलाई तल झानछु
। 3 ितनीहरू कमलको टुप् पोमा लकेु भने पिन, त्यहाँ म ितनीहरूलाई खोज् नछुे र िनकाल् नछुे । ितनीहरू मरेो द ृ ष् टबाट समु को
िपधंमा लकेु भने पिन, त्यहाँ म सपर्लाई आज्ञा गनछु, र त्यसले ितनीहरूलाई डस् नछे । 4 ितनीहरू आफ्ना श हुरू ारा िनवार्सनमा
लिगए भने पिन, त्यहाँ म तरवारलाई आज्ञा गनछु, र त्यसले ितनीहरूलाई मानछ । असल िन म्त होइन तर खराबको िन म् त म
ितनीहरूमािथ आफ् ना आखँा लगाउनछुे ।” 5 सवर्श मान ्परम भु परमशे् वरले भिूमलाई छुनहुुन्छ र त्यो प ग् लन्छ, त्यसमा
बसोबास गन सबै जना िवलाप गछर्न ्। त्यसका सबै कुरा नदीझैं मािथ उठ्नछे, र िम को नदीझैं फे र तल डुब् नछेन ्। 6 उहाँले
आकाशमा आफ्नो महल बनाउनहुुन्छ, र पथृ्वीमा आफ्नो जग बसाल् नहुुन्छ । उहाँले सम ु को पानीलाई बोलाउनहुुन्छ, र
पथृ्वीको सतहमा खन् याउनहुुन्छ, उहाँको नाउँ परम भु हो । 7 “यो परम भकुो घोषणा हो, ए इ ाएलका मािनसहरू हो, के
ितमीहरू मरेो िन म्त कूशका मािनसहरू जस्तै होइनौ? के मलैे इ ाएलीहरूलाई िम दशेबाट, प लश् तीहरूलाई कप् तोरबाट, र
अरामीहरूलाई कीरबाट बािहर ल्याइन ँ र? 8 हरे,् परम भु परमशे् वरको आखँा पापी राज्यमािथ पछर्, र म त्यसलाई पथृ्वीको
सतहबाट िवनाश गनछु, तर म याकूबको घरानालाई पणूर् रूपमा नाश गनछैन,ँ यो परम भकुो घोषणा हो । 9 हरे,् म एउटा आज्ञा
िदनछुे, र कसलैे अन् नलाई एउटा नाङ्लोमा िनफनझेैं, सबै जाितहरूका िबचमा म इ ाएलको घरानालाई हल् लाउनछुे, तािक
सबभन्दा सानो ढुङ्गा पिन जिमनमा खस् नछैेन । 10 ‘िवपि ले हामीलाई उिछन् ने वा छुनछैेन’ भन् नहेरू, मरेा मािनसहरूमध्यकेा
सबै पापीहरू तरवार ारा मा रनछेन ्। 11 त्यो िदनमा म दाऊदको ढलकेो पाललाई खडा गनछु, र त्यसका प्वालहरू टाल् नछुे
। त्यसका भग् नावशषेहरूलाई म उठाउनछुे, र िबतकेा िदनमा झैं त्यसको पनुिनर्मार्ण गनछु, 12 तािक ितनीहरूले एदोमको बाँकी
रहकेाहरू, र मरेो नाउँ ारा बोलाइएका सबै जाितहरूमािथ अिधकार गरून,् यो परम भकुो घोषणा हो, उहाँले यसो गन ुर्हुन् छ
। 13 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउनछेन,् जित बलेा हलो जोत् नले े कटनी गनलाई उिछन् नछे, र दाख
पले् नलेे बीउ छनलाई उिछन् नछे । पवर्तहरूले िमठो दाखम चहुाउनछे, र सबै पहाडहरू त्योसगँै बग् नछेन ् । 14 मरेा मािनस,
इ ाएललाई म िनवार्सनबाट िफतार् ल्याउनछुे । ितनीहरूले भत् केका सहरहरूलाई िनमार्ण गनछन ् र ितनमा बसोबास गनछन,्
ितनीहरू दाखबारीहरू लगाउनछेन ् र ितनका दाखम िपउनछेन,् र ितनीहरूले बगैंचा लगाउनछेन ् र ितनका फल खानछेन ्।
15 म ितनीहरूलाई आफ् नै दशेमा बसाल् नछुे, र ितनीहरूलाई मलैे िदएको दशेबाट, ितनीहरू फे र किहल्यै पिन उखे लनछैेनन,्”
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर भन् नहुुन्छ ।
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ओबिदयाको पसु्तक
1 ओबिदयाले दखेकेा दशर्न । एदोमको िवषयमा परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: “हामीले परम भबुाट एउटा सन्दशे

सनुकेा छौं, र जाितहरूका िबचमा एक जना राजदतूलाई यसो भनरे पठाइएको छ, ‘उठ! हामी य ु को िन म्त त्यसको िवरु मा
उठौं!’ 2 हरे,् म ितमीहरूलाई जाित-जाितका िबचमा सानो तलु्याउनछुे, ितमीहरू अित घिृणत हुनछेौ । 3 ए च ानका छेदहरूमा,
आ-आफ्ना अग्ला घरहरूमा बस् नहेरू हो । आ-आफ्ना हृदयमा यसो भन् नहेरू “कसले मलाई तल जिमनमा खसाल् छ र?”
ितमीहरूको हृदयको घमण्डले ितमीहरूलाई धोका िदएको छ । 4 ितमीहरू गरूडझैं उचाइमा उडे पिन र ितमीहरूको ग ुडँ
ताराहरूका िबचमा भए पिन, ितमीहरूलाई त्यहाँबाट म तल ल्याउनछुे, परम भु भन् नहुुन्छ । 5 ितमीहरूकहाँ चोरहरू आउँदा,
रातमा डाँकुहरू आउँदा— ितमीहरूको कस्तो सवर्नाश होला!— के ितनीहरूले आफूलाई चािहने जित मा चोरेर लाँदनैन ्
र? दाख बाटुल् नहेरू ितमीहरूकहाँ आए भन,े ितनीहरूले अ लअ ल िसलाहरू छोड् दनैन ् र? 6 तर एसाव कसरी ल ु टएको
छ, त्यसका लकुाइएका धनसम्पि को खोिजनछे । 7 तरेा िम राष् का सबै मािनसहरूले तलँाई िसमाना कटाउनछेन ्। तसँगँ
िमलापमा भएका मािनसहरूले तलँाई धोका िदएका छन,् र तरेो िवरू मा बल भएका छन ्। तरेो रोटी खानहेरूले नै तरेोमिुन
पासो थापकेा छन ्। उसमा कुनै सझुबझु नै छैन । 8 परम भु भन् नहुुन्छ, “त्यो िदनमा के म एदोमबाट ब ु मान ्मािनसहरूलाई
र एसावका पहाडबाट समझदारलाई नाश गनछैन ँ र?” 9 ए तमेान, तरेा बलवान मािनसहरू िनराश हुनछेन,् जसको कारणले
एसावका पहाडबाट सबै मािनसहरू का टएर सखाप हुनछेन ्। 10 तरेो भाइ याकूबमािथ ग रएको ू रताको कारणल,े त ँ शमर्मा
पनछस,् र त ँ सधैंको िन म्त नाश हुनछेस ्। 11 त ँ एक् लै खडा भएको िदनमा, अनजान मािनसहरूले त्यसको धन खोसरे लगकेा
र परदशेीहरू त्यसका मलू ढोकाहरूिभ पसकेा र यरूशलमेको िन म्त िच ा हालकेा िदनमा, त ँ पिन तीमध् ये एकझैं िथइस ्
। 12 तर आफ्नो भाइको दभुार्ग्यको िदनमा हिषर्त नहो, र यहूदाका मािनसहरूको िवनाशको िदनमा ितनीहरूमािथ आन न्दत
नहो । ितनीहरूको िवपि को िदनमा घमण्ड नगर ्। 13 मरेा मािनसहरूको िवपि को िदनमा ितनीहरूका मलू ढोकािभ वशे
नगर ् । ितनीहरूको आपदको िदनमा ितनीहरूको कष् टमािथ हिषर्त नहो । ितनीहरूको िवनाशको िदनमा ितनीहरूको धन-
सम्पि नलटु ् । 14 त्यसका भगवुाहरूलाई काट्नलाई दोबाटोमा खडा नहो, र िवपि को िदनमा त्यसका बाँकी बचकेाहरूलाई
नसमु् पी । 15 िकनिक सबै जाितहरूमािथ परम भकुो िदन निजकै छ । तैंले जस्तो गरेको छस,् तलँाई त्यस्तै ग रनछे । तरेा
कामहरू तरेो आफ् नै थाप् लोमा फिकर् नछेन ्। 16 िकनिक जसरी तैंले मरेो पिव पवर्तमा िपएको छस,् त् यसरी नै सारा जाितहरूले
त्यहाँ सधैं िपउनछेन ् । ितनीहरूले िपउनछेन ् र िनल् नछेन ्अिन ितनीहरू किहल्यै अ स्तत्वमा नभएझैं हुनछेन ् । 17 तर भाग् न
सफल भएकाहरू िसयोन पवर्तमा रहनछेन ् र त्यो पिव हुनछे । अिन याकूबको घरानाले ितनीहरूका आ-आफ्ना सम्पि को
अिधकार गनछन ्। 18 याकूबको घराना आगो हुनछे, र योसफेको घराना ज्वाला हुनछे, र एसावको घराना िझजंाहरू हुनछे,
र ितनीहरूले त्यसलाई जलाउनछेन ् र भस्म पानछन ् । एसावको घरानामा कोही पिन बाँच् नछैेन, िकनिक परम भलुे नै यसो
भन् नभुएको छ ।” 19 नगेवेका मािनसहरूले एसावको डाँडामा अिधकार गनछन र् शपेलेाका मािनसहरूले प लश् तीहरूको दशेमा
अिधकार गनछन ्। ितनीहरूले ए ाइम र साम रयाका दशेमा अिधकार गनछन ्। अिन बने्यामीनले िगलादमा अिधकार गनछ
। 20 िनवार्सनमा गएको इ ाएलका मािनसहरूको समहुले कनान दशेदे ख सारपतसम्मका दशे अिधकार गनछ । सपारादमा
भएका यरूशलमेका िनवार्िसतहरूले नगेवेका सहरहरूमा अिधकार गनछन ्। 21 उ ार गनहरू एसावको पहाडी दशेमा शासन
गनर्लाई िसयोन पवर्तसम्म जानछेन,् र त्यो राज्य परम भकुो हुनछे ।
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योनाको पसु्तक

1 अब अिम कैा छोरा योनाकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे आयो, 2 “उठ् र त्यो ठुलो सहर िननवमेा जा, र त्यसको
िवरु मा बोल,् िकनभने मरेो साम ु ितनीहरूको दषु् टता अित धरैे भएको छ ।” 3 तर परम भकुो उप स्थितबाट भाग् न, र तश शितर
जानलाई योना उठे । ितनी तल योप् पामा गए र तश शितर जाने एउटा पानी-जहाज फेला पारे । त्यसलैे ितनले जहाजको भाडा
ितरे र परम भकुो उप स्थितबाट टाढा तश शमा ितनीहरूिसतै जानलाई त्यही जहाजमा चढे । 4 तर परम भलुे सम ु मा एउटा
ठुलो बतास पठाउनभुयो र त्यो समु मा एउटा श शाली आधँी बन्यो । जहाज चाँडै नै नष् ट हुन लाग् दछै भन् ने थाहा भयो ।
5 तब नावीकहरू धरैे डराए र हरेक मािनसले आ-आफ्नै दवेतालाई पकुार् यो । जहाजलाई हलकुो बनाउनका िन म्त त्यसका
मालसामान ितनीहरूले समु मा फाले । तर योनाचािहं जहाजको िभ ी भागमा तल गएका िथए, र ितनी त् यहाँ मस्त िन ामा
सिुतरहकेा िथए । 6यसलैे जहाजका कप् तान ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “ितमी यहाँ सतुरे के ग ररहकेा छौ? उठ! आफ्नो
दवेतालाई पकुार! सायद ित ा दवेताले हा ो वास्ता गनछन ्र हामी नष् ट हुनछैेनौं ।” 7 ितनीहरू सबलैे एकआपसमा यसो भन,े
“आओ, हामी िच ा हालौं, यसरी हामीमािथ आइपरेको यस खराबीको कारण को हो भन् ने कुरा हामीले जान् नछेौं ।” यसलैे
ितनीहरूले िच ा हाल,े र त्यो िच ा योनाको नाउमँा पर् यो । 8 तब ितनीहरूले योनालाई भन,े “कृपागरी, हामीमािथ आइपरेको
यस खराबीको कारण को हो, हामीलाई बताऊ । ितमी के काम गछ , र ितमी कहाँबाट आएका हौ? ित ो दशे कुन हो, र ितमी
कुन मािनसबाट हौ?” 9 योनाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “म एक जना िह ूहु ँ । अिन परम भु स्वगर्का परमशे् वरको भय म
मान् छु जसले समु र सखु्खा जिमन बनाउनभुएको छ ।” 10 त् यसपिछ ती मािनसहरू झन ्धरैे डराए र योनालाई भन,े “ितमीले
गरेको यो के हो?” ितनी परम भकुो उप स्थितबाट टाढा भािगरहकेा िथए भनी ती मािनसहरूले थाहा पाए, िकनभने ितनले
उनीहरूलाई त् यसै भनकेो िथए । 11 तब ितनीहरूले योनालाई भन,े “ितमीलाई हामी के गरौं, जसले गदार् सम ु शान् त होस?्”
िकनिक समु झन-्झन ्धरैे चण्ड हुदँै िथयो । 12 योनाले ितनीहरूलाई भन,े “मलाई उठाओ र समु मा मलाई फा लदओे ।
त् यसपिछ ितमीहरूका िन म् त यो समु शान् त हुनछे, िकनिक मरैे कारणले गदार् ितमीहरूमािथ यो ठुलो आधँी चल् दछै भनी म
जान् दछु ।” 13 तापिन, ती मािनसहरूले जहाजलाई जिमनमा लानलाई सकसपवुर्क खयाए, तर ितनीहरूले त् यसो गनर् सकेनन,्
िकनिक ितनीहरूको िवरु समु झन-्झन ्धरैे चण्ड हुदँै िथयो । 14 यसकारण ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे र यसो
भन,े “हे परम भ,ु हामी तपाईंसगँ िबन्ती गछ ं, यस मािनसको ाणको कारणले हामीलाई नष् ट हुन निदनहुोस,् र यस मािनसको
मतृ्यकुो दोष हामीमािथ नहा लिदनहुोस,् िकनभने तपाईं, परम भलुाई जे गन इच् छा भयो, त्यही तपाईंले गन ुर्भयो ।” 15 यसलैे
ितनीहरूले योनालाई उठाए र ितनलाई समु मा फा लिदए, र समु उथल-पथुल हुन छाड् यो । 16 त्यसपिछ ती मािनसहरूले
परम भकुो भय अत् यन् तै माने । ितनीहरूले परम भलुाई ब लदानहरू चढाए र उहाँमा भाकलहरू गरे । 17 यित बलेा योनालाई
िनल् नको िन म्त परम भलुे एउटा ठुलो माछालाई तयार पान ुर्भएको िथयो, र ितन िदन र ितन रातसम्म योना माछाको पटेमा नै
रहे ।

2
1 तब योनाले त्यस माछाको पटेबाट आफ्ना परम भु परमशे् वरसगँ ाथर्ना गरे । 2 ितनले भन,े “मरेो सङ्कष् टको बारेमा

मलैे परम भलुाई पकुारें र उहाँले मलाई जवाज िदनभुयो । िचहानको गभर्बाट मलैे सहायताको िन म्त पकुारें! तपाईंले मरेो
सोर सनु् नभुयो । 3 तपाईंले मलाई गिहरा ठाउँहरूमा, समु को अन् तस् करणमा नै फाल् नभुएको िथयो, अिन धारहरूले मलाई घरेे,
र तपाईंका सबै छालहरू र लहरहरू ममािथ भए । 4 मलैे भनें, ‘तपाईंको नजरबाट म हटाइएको छु, अझै म फे र तपाईंको
पिव म न्दरितर आफ्ना आखँा लगाउनछुे ।’ 5 पानीले मरेा घाँटीसम्म नै भर् यो । र मरेो सबिैतर समु को गिहराइ िथयो, र
मरेो टाउकोमा समु का झारहरू बहेे रए । 6 पहाडका फेदहरूमा म तल गएँ, र पथृ्वीले आफ्ना घरेाहरूले सदाको िन म्त मलाई
थिुनिदयो । तापिन हे परम भ,ु मरेा परमशे् वर, तपाईंले मरेो जीवनलाई खाडलबाट मािथ ल् याउनभुयो । 7जब मरेो ाणले मिभ ै
मछुार् खायो, तब मलैे परम भलुाई याद गरें, अिन मरेो ाथर्ना तपाईंकहा,ँ तपाईंको पिव म न्दरमा आयो । 8 ितनीहरूले मेपणु र्
िवश् वस्ततालाई मे गनर् छोड् दा, ितनीहरूले बकेारका दवेताहरूमािथ ध्यान लगाए । 9 तर मरेो बारेमा, उच् च सोरले म तपाईंलाई
धन्यवादको ब लदान चढाउँछु । मलैे गरेको भाकल म परुा गनछु । म ु क् त परम भबुाट नै आउँछ!” 10 त्यसपिछ परम भलुे
माछालाई आज्ञा गन ुर्भयो, र त्यसले योनालाई सखु्खा जिमनमा उके लिदयो ।
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3
1 परम भकुो वचन योनाकहाँ दो ो पटक यसो भनरे आयो, 2 “उठ् , र त्यस ठुलो सहर िननवमेा जा र त् यसलाई िदनलाई

मलैे तलँाई आज्ञा गरेको सन्दशे घोषणा गर ्।” 3 यसलैे योना उठे र परम भकुो वचनमा आज्ञाकारी भएर िननवमेा गए । त् यस
बलेा िननवे अत्यन् तै ठुलो सहर िथयो । त्यहाँ पगु् न ितन िदनको या ा गन ुर्पथ् य । 4 योना सहरिभ वशे गनर् थाले र एक िदनको
या ापिछ उनले कराए र यसो भन,े “अबको चालीस िदनमा िननवे नाश हुनछे ।” 5 िननवकेा मािनसहरूले परमशे् वरलाई
िवश् वास गरे र ितनीहरूले उपवासको घोषणा गरे । ितमध् ये ठुलादे ख लएर सानासम्म सबलैे भाङ् ा लगाए । 6 त्यो खबर चाँडै
नै िननवकेा राजाकहाँ पगु् यो । ितनी आफ्ना िसहंासनबाट उठे, आफ्नो वस् उतारे, आफूलाई भाङ् ा ढाके, र खरानीमा बसे
। 7 ितनले एउटा यस्तो घोषणाको सन् दशे पठाए, “िननवमेा, राजा र भारदारहरूको अिधकारल,े कुनै मािनस वा गाईबस् त ु वा
भडेाबा ाले कुनै कुरा खानछैेनन ्। ितनीहरूले खाना नखाऊन,् न पानी िपऊन ्। 8 तर मािनस र पशु दबुलै े भाङ् ाले ढाकून,्
र ितनीहरूले ठुलो सोरले परमशे् वारमा पकुारा गरून ् । हरेक व् य क् त आफ्ना दषु् ट मागर् र आफ्ना हातले िहसंात् मक कामबाट
फकूर् न ्। 9 कसलाई जान् दछ? परमशे् वर नरम बन् न र आफ्नो मनलाई बद्लन र आफ्नो भयङ्कर ोधबाट फकर् न सक् नहुुन् छ,
जसले गदार् हामी नष् ट हुनछैेनौं ।” 10 ितनीहरूले जे गरे त् यो परमशे् वरले दखे् नभुयो । यसरी ितनीहरू आफ्ना दषु् ट मागर्हरूबाट
फक । यसलैे परमशे् वरले ितनीहरूलाई िदन् छु भन् नभुएको दण्डको बारेमा उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्भयो, र उहाँले त्यसो
गन ुर्भएन ।

4
1 तर यो कुराले योनालाई अ सन् न बनायो र ितनी धरैे रसाए । 2 यसलैे योनाले परम भसुगँ ाथर्ना गरे र यसो भन,े “हे

परम भ,ु के म आफ्नो दशेमा हुदँा मलैे यही कुरा भनकेो िथइन ँ र? यसकारण म तश शमा भागरे जाने यत् न गरें, िकनभने
मलाई थाहा िथयो, िक तपाईं अन ु ही परमशे् वर हुनहुुन्छ, दयाले पणू र्, रसाउनमा िढलो र ितज्ञामा िवश् वसनीय हुनहुुन्छ, र
तपाईंले िवपि पठाउन रोक् नहुुन् छ । 3 यसकारण, अब हे परम भ,ु तपाईंसगँ म िबन्ती गछुर्, मबाट मरेो ाण लनहुोस,् िकनिक
मरेो िन म्त िजउनभुन्दा मन ुर् नै असल छ ।” 4 परम भलुे भन् नभुयो, “के त ँ यित धरैे रसाउन ु ठक हुन् छ र?” 5 तब योना त् यस
सहरबाट बािहर गए र सहरको पवुर्प बसे । त्यहाँ उनले एउटा छा ो बनाए र त्यसको छायामा बसे जसले गदार् त् यो सहरलाई
के हुदँोरहछे भनी ितनले हनेर् सक् थ।े 6 परम भु परमशे् वरले एउटा िबरुवा उमान ुर्भयो र त्यसलाई योनाको मािथ बढाउनभुयो,
जसले गदार् ितनको कष् ट कम गनर् त् यसले ितनको िशरमा छाया दान गरोस ्। त्यो िबरुवाको कारणले योना असाध् ये खशुी भए
। 7 तर अक िबहानीको सयु दयमा परम भलुे एउटा कीरा खटाउनभुयो । त्यो िबरुवालाई त्यसले का टिदयो, र त्यो िबरुवा
सकु् यो । 8 अक िबहानी सयु दय हुदँा यसो भयो । परम भलुे तातो पवु हावा पठाउनभुयो । अिन योनाको टाउकोमािथ
टन्टलापरु घाम पर् यो र उनी मछु पनर् लागे । तब योनाले आफू मनर् पाए हुन् थ् यो भनी इच् छा गरे । ितनले आफैलाई भन,े “मरेो
िन म्त त िजउनभुन्दा मन ुर् नै बसे हुन्छ ।” 9 तब परम भलुे योनालाई भन् नभुयो, “के त ँ यो िबरुवाको िन म्त धरैे रसाउन ु ठक
हुन् छ र?” तब योनाले भन,े “म मरुन्जलेसम्म पिन रसाउन ठक हुन् छ ।” 10 परम भलुे भन् नभुयो, “तैंले महेनत नै नगरेको,
र तैंले नहुकार्एको िबरुवाको तलँाई यित धरैे माया लाग्यो । त्यो एक रातमै ब ो र एक रातमै मर् यो । 11 यसलैे मरेो बारेमा,
क मलैे त् यो ठुलो सहर िननवलेाई दया नदखेाउन,ू जसमा एक लाख िबस हजारभन् दा धरैे मािनसहरू बस् छन,् जसलाई आफ्नो
दािहने र दे े हात िबचको िभन् नता थाहा छैन, र धरैे गाई-वस्तहुरू छन?्”
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िमकाको पसु्तक
1 यरूशलमेका राजाहरू योताम, आहाज, र िहजिकयाको समयमा मोरेशतेका िनवासी मीकाकहाँ परम भकुो यस्तो वचन

आयो, जनु उनले साम रया र यरूशलमेको िवषयमा दखेकेा िथए । 2 सारा जाितका मािनस, यो सनु । पथृ्वी र त्यसमा
भएका सबलैे यो सनु । परम भु परमशे् वर उहाँको पिव म न्दरबाट ितमीहरूका िवरु गवाही बननू ्। 3 हरे, परम भु आफ्नो
वासस्थानबाट बािहर आउनहुुन्छ; उहाँ तल आउनहुुनछे र पथृ्वीका उच् च स्थानहरूमा आफ्नो पाउ राख् नहुुनछे । 4मनै आगोको
साम ु प ग् लएझै,ँ र िभरालो ठाउँबाट पानी बगझेै ँ उहाँको चरणमिुन िहमालहरू पग् लन् छन,् र उपत्यकाहरू टुि न् छन ्। 5 यो सबै
याकूबको अपराध र इ ाएलको घरनाका पापको कारणले भएको हो । याकूबको अपराध के हो? के त्यो साम रया होइन?
यहूदाको उच् च स्थान के हो? के त्यो यरूशलमे होइन? 6 “म साम रयालाई भग् नावशषेको थु ो, र दाखबारी लगाउने
स्थान बनाइिदनछुे, र म त्यसका ढुङ्गाहरूलाई तल उपत्यकामा फ्याँिकिदनछुे र म त्यसका जगहरूलाई नाङ्गा बनाइिदनछुे ।
7 त्यसका सबै हातले बनाइएका िचजहरू टु ा-टु ा पा रनछेन,् र त्यसले पाएका सबै उपहारहरूलाई आगो ारा जलाइनछे, र
त्यसका सबै मिुतर्हरूलाई म नष् ट गनछु । त्यसले आफ्ना उपहारहरू वशे्याको ज्यालाबाट सचंय गरेको हुनाल,े ती फे र वशे्याकै
ज्याला बन् नछेन ् ।” 8 यसकैारण म िवलाप गनछु र रुनछुे; म खाली खु ा र नाङ्गै जानछुे । म स्यालहरूझै ँ िचच् याउनछुे र
लाटोकोसरेोझै ँ शोक गनछु । 9 िकनभने त्यसको घाउ िनको हुदँनै, िकनिक त्यो यहूदासम्म आएको छ । त्यो मरेा मािनसको
वशे ार, अथार्त ् यरूशलमे पिुगसकेको छ । 10 गातमा यस िवषयमा केही नबताओ, रुँदै नरोओ । बथे-ओ ामा म आफँै

धलुोमा लत् पितन्छु । 11 शाफीरका िनवासीहरू, नग् नता र शमर्मा िहडँ । सानानका िनवासीहरू बािहर निनस् क । बथे एजले
िवलाप गदर्छ, िकनिक ितनीहरूको सरुक्षा-स्थान खोिसएको छ । 12 िकनभने मरोतका िनवासीहरू असल समाचारको िन म्त

ाकुल भएर पखर्न्छन,् िकनभने परम भबुाट यरूशलमेका वशे ारहरुमा िवनाश आएको छ । 13 लाकीशका िनवासीहरू,
रथलाई घोडाहरूका समहुमा बाँध । ए लाकीश, िसयोनकी छोरीको िन म्त त ँ नै पापको सरुुवात िथइस,् िकनिक तमँा नै
इ ाएलका अपराधहरू भे टएका िथए । 14 यसकैारण ितमीहरूले मोरेशते-गातलाई िबदाईको उपहार िदनछेौ । अक् जीबको
नगरले इ ाएलका राजाहरूलाई िनराश बनाउनछेन ्। 15 मारेशाका िनवासीहरू, म ितमीहरूको िवरु मा एउटा िवजतेा ल्याउनछुे
। इ ाएलको वभैव अदलु् लाममा आउनछे । 16 ितमीहरू हिषर्त हुने आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त आफ्नो केश खौर ।
आफँैलाई िग झै ँ तालखुइुले बनाओ, िकनभने ितमीहरूका छोराछोरीहरू ितमीहरूबाट टाढा िनवार्सनमा जानछेन ्।

2
1 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अधमर्को योजना बनाउछँन,् जसले आफ्ना ओ ानमा दषु् ट काम गन योजना बनाउछँन ्

। िबहानीको उज्यालोमा ितनीहरू यस्तो गछर्न ् िकनभने ितनीहरूसगँ सामथर् छ । 2 ितनीहरू भिुमहरूको लोभ गछर्न ् र ती
आफ्नो कब्जामा गछर्न;् ितनीहरू घरहरूको लोभ गछर्न ् र ती आफ्नो बनाउछँन ् । ितनीहरूले मािनस र त्यसको घर अिन
त्यसको उ रािधकारमािथ शासन गछर्न ्। 3 यसकैारण परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, “हरे, यस वशंको िवरु म सवर्नाश ल्याउदँै
छु, र त्यसबाट ितमीहरू उम्कन सक् नछैेनौ । ितमीहरू घमण्डसाथ िहडँ्नछैेनौ, िकनिक त्यो खराब समय हुनछे । 4 त्यस िदन
मािनसहरूले ितमीहरूबारे गीत गाउनछेन,् र िवलापको रुवाबासीसिहत ितनीहरू िवलाप गनछन ् । ितनीहरू यसरी गाउनछेन,्
‘हामी इ ाएलीहरू पणूर् रूपमा नष् ट भएका छौँ । परम भलुे मरेा मािनसहरूको इलाका प रवतर्न गन ुर्हुन्छ । उहाँले कसरी त्यो
मबाट हटाउनहुुनछे? उहाँले हा ो भिुम धोका िदनहेरूलाई बाँिडिदनहुुनछे!’ ” 5 यसकैारण, परम भकुो समदुायमा िच ा हालरे
आफ्नो इलाका बाँड्नको िन म्त धनी मािनसहरूसगँ उ रािधकारीहरू हुनछैेनन ्। 6“अगमवाणी नगर” भनरे ितनीहरू भन् नछेन ्
। “ितनीहरूले यस्ता कुराहरूको अगमवाणी गन ुर्हुदँनै; ितरस्कार हामीमािथ आउनछैेन ।” 7 याकूबको घराना, के साँच् चै यस्तो
भिननपुछर्, “के परम भकुो आत्मा रसाउनभुएको छ? के यी उहाँका कामहरू हुन?्” के िसधा िहडँ्ने मािनसको िन म्त मरेो
वचनले असल काम गदन र? 8 अिहले मरेा मािनसहरू श झुै ँ जागकेा छन ्। य ु बाट फकका सिैनकहरू ितनीहरूले सरुिक्षत
ठानकेो ठाउँमा गएझै ँ शङ्का नगरी निजकबाट जानहेरूबाट ितमीहरू ितनीहरूको वस् अथार्त ्लबदेा खोस्छौ । 9 ितमीहरूले
मरेा मािनसहरूका स् ीहरूलाई ितनीहरूका सखुद घरहरूबाट िनकाल् दछौ; ितनीहरूका साना छोराछोरीहरूबाट मरेो आिशषलाई
ितमीहरू सदाको िन म्त खोस्दछौ । 10 उठ र जाओ, िकनभने त्यसको अशु ताको कारण यो ठाउँ ितमीहरू बस् न िमल् ने ठाउँ
होइन । त्यो पणूर् रूपमा सवर्नाश भएको छ । 11 यिद कोही झटु र असत्यताको आत्मामा ितमीहरूकहाँ आएर “म म र
कडा मिदराको िवषयमा ित ो िन म्त अगमवाणी बोल् नछुे,” भनरे भन्दछ भने त्यसका मािनसहरूको िन म्त त्यो अगमवक् ता
हुनछे । 12 याकूब, म िनश् चय नै ितमीहरू सबलैाई एकसाथ भलेा गराउनछुे । म िनश् चय नै इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूलाई
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एकसाथ भलेा गराउनछुे । गोठको भडेाझै,ँ ितनीहरूको खकर् को िबचमा भएको बगालझै ँ म ितनीहरूलाई एकसाथ ल्याउनछुे ।
मािनसहरूको ठुलो सङ्ख्याको कारण त्यहाँ ठुलो आवाज हुनछे । 13 ितनीहरूका िन म्त मागर् खलुा ग रिदनचेािह ँ ितनीहरूभन्दा
अिग जानछे । ितनीहरू ढोका भत् काएर बािहर जान्छन,् र ितनीहरूका राजा ितनीहरूभन्दा अगािड जानछेन ।् ितनीहरू सबभैन्दा
अगािड परम भु हुनहुुनछे ।

3
1 मलैे भने,ँ “अब सनु, ए याकूबका अगवुाहरू र इ ाएलका घरानाका शासकहरू, के इन्साफलाई बझु्न ु ितमीहरूका

िन म्त ठक होइन र? 2 ितमीहरू जसले असल कुरालाई घणृा गछ र दषु् टलाई रुचाउछँौ, ितमीहरू जसले ितनीहरूका
छालालाई काढ् दछौ, र ितनीहरूका हड् डीबाट मासलुाई अलग गदर्छौ, 3 ितमीहरु जसले मरेा मािनसहरूका मास ु खान्छौ, र
ितनीहरूका छाला काढ्छौ, ितनीहरूका हड् डी भाँच् छौ, र ितनीहरूलाई भाँडोमा राख् ने मास,ु र खड्कँुलोमा पकाउने मासझुै ँ
टु ा-टु ा गदर्छौ । 4 त्यसपिछ ितमी शासकहरूले परम भलुाई पकुानछौ, तर उहाँले ितमीहरूलाई जवाज िदनहुुनछैेन । त्यस
बलेा उहाँले आफ्नो महुार ितमीहरूदे ख लकुाउनहुुनछे िकनभने ितमीहरूले दषु् ट कामहरू गरेका छौ ।” 5 परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरूलाई गलत मागर्मा िहडँाउने अगमव ाहरू, कसलैे ितनीहरूलाई केही खान िदए भन,े ितनीहरू
‘शा न्त होस’् भनरे घोषणा गदर्छन ्। तर यिद त्यसले ितनीहरूलाई केही खान िदएन भन,े ितनीहरू त्यसको िवरु य ु गनर्को
िन म्त लािगपदर्छन ् । 6 यसकैारण, ितमीहरूका िन म्त त्यो दशर्निवनाको रात हुनछे । अिन त्यो यस्तो अन्धकार हुनछे, िक
ितमीहरूले कुनै भिवष्यवाणी गनछैनौ । अगमव ाहरूका िन म्त सयूर् अस्ताउनछे, र ितनीहरूमािथ िदन पिन अन्धकार हुनछे
। 7 दशर्न दखे् नहेरू शमर्मा पनछन,् र भिवष्यव ाहरू िमत हुनछेन ्। ितनीहरू सबलैे आफ्ना मखु छोप् नछेन,् िकनभने मबाट
कुनै जवाफ आउनछैेन ।” 8 तर याकूबलाई त्यसको अपराध र इ ाएललाई त्यसको पापको घोषणा गनर् मचािह ँ परम भकुो
आत्मा ारा श , न्याय र परा मले भ रपणूर् छु । 9 अब, न्यायलाई घणृा गन, र सबै असल कुरालाई ष् ट गन ए याकूबका
घरानाका अगवुाहरू, र इ ाएलका घरानाका शासकहरू, यो सनु । 10 ितमीहरूले िसयोनलाई रगत ारा र यरूशलमेलाई
अधमर् ारा िनमार्ण गछ । 11 ितमीहरूका अगवुाहरूले घसु खाएर न्याय गछर्न,् ितमीहरूका पजुारीहरूले मोलको िन म्त िशक्षा
िदन्छन,् र ितमीहरूका अगमव ाहरूले पसैाको िन म्त अगमवाणी बोल्दछन ्। तथािप ितमीहरू परम भमुा भर पछ र भन्छौ,
“के परम भु हामीसगँ हुनहुुन् न? हामीमािथ कुनै खराबी आइपनछैन ।” 12 यसकैारण, ितमीहरूको कारण, िसयोन जोितएको
खतेझै ँ हुनछे, यरूशलमे भग् नावशषेको थु ो हुनछे, र म न्दरको डाँडाचािह ँ घना जङ्गल हुनछे ।

4
1 तर अन्त्यका िदनहरूमा परम भकुो घरानाको पवर्त अरू पवर्तहरूमािथ स्थािपत हुनछे । त्यो पहाडहरूभन्दा मािथ

उचा लनछे र जाित-जाितहरू त्यसतफर् जानछेन ्। 2 धरैे जाितहरू गएर भन् नछेन,् “आओ, परम भकुो पवर्त, अथार्त ्याकूबका
परमशे् वरको वासस्थानसम्म जाऔ ँ । उहाँले हामीलाई उहाँका मागर् िसकाउनहुुनछे, र हामी उहाँको बाटोमा िहडँ्नछेौँ ।”
िकनभने िसयोनबाट वस्था र यरूशलमेबाट परम भकुो वचन बािहर िनस्कनछे । 3 उहाँले धरैे जाितहरूको न्याय गन ुर्हुनछे
र टाढा-टाढा भएका धरैे जाितहरूका िवषयमा िनणर्य गन ुर्हुनछे । ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरूलाई िपटेर हलोका फाली र
आफ्ना भालाहरूलाई िछमल्ने हिँसया बनाउनँछेन ्। एउटा जाितले अक जाितको िवरु तरवार उठाउने छैन, नत ितनीहरूले
अबदे ख य ु को िन म्त ता लम लनछेन ् । 4 बरु, ितनीहरूले हरेक मािनसलाई उहाँको दाखको बोटमिुन र उहाँको नभेाराको
रूखमिुन राख् नछेन ्। कसलैे पिन ितनीहरूलाई भयभीत बनाउनछैेन, िकनभने सनेाहरूका परम भु बोल्नभुएको छ । 5 िकनभने
हरेक जाितहरू ितनीहरूका ईश् वरहरूका नाममा िहडँ्छन ् । तर हामी हा ा परमशे् वर परम भकुो नाउमँा सदा सवर्दा िहडँ्नछेौँ
। 6 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “त्यस िदनमा, म लङ्गडाहरू भलेा गराउनछुे र िनवार्िसतहरूलाई एकसाथ ल्याउनछुे, ितनीहरू
जसलाई मलैे पीडा िदएको छु । 7 म लङ्गडोलाई बाँकी जाित र िनवार्िसतहरूलाई एउटा ब लयो जाित बनाउनछुे, र म,
परम भलुे सदा सवर्दा ितनीहरूमािथ िसयोन पवर्तमा शासन गनछु । 8 ए बगालको धरहरा, िसयोनकी छोरीको पवर्त, तरेो
पिहलकेो राज्य अथार्त ् यरूशलमेकी छोरीको राज्य पनुस्थार्िपत हुनछे । 9 अब, ितमीहरू िकन ठुलो सोरमा कराउँछौ? के
ितमीहरूका िबचमा कोही राजा छैन? के ितमीहरूको सल्लाहकार म रसक् यो? के यही कारणले सववदेनाकी स् ीलाई
झै ँ पीडाले ितमीहरूलाई प े को छ? 10 िसयोनकी छोरी, सववदेनाकी स् ीझै ँ बच् चा जन्माउनको िन म्त पीडा र वदेनामा
पर ् । िकनभने अब त ँ सहरबाट बािहर जानछेस,् मदैानमा बस् नछेस,् र बिेबलोनमा जानछेस ् । त्यहाँ तलँाई बचाइनछे ।
त्यहाँ परम भलुे ितमीहरूका श कुा हातबाट ितमीहरूलाई बचाउनहुुनछे । 11 अब धरैे जाितहरू ितमीहरूका िवरु मा एक
भएका छन ् । ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यसलाई अपिव रहन दओे, हा ा आखँाले िसयोनमािथ नजर लगाइरहून ् ।’ 12 ितनीहरू
परम भकुा िवचार जान्दनैन,् नत ितनीहरू उहाँका योजनाहरू बझु् छन,् िकनभने उहाँले ितनीहरूलाई खलाको िन म्त तयार
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ग रएको अन् नका िबटाझै ँ बटुल्नभुएको छ । 13 ए िसयोनकी छोरी उठ् र दाइँ गर,् िकनभने म तरेो िसङ्लाई फलाम र तरेा
खरुलाई काँसा बनाउनछुे । ितमीहरूले धरैे जाितहरूलाई कुल्चनछेौ र ितनीहरूका अन्यायपणूर् धन समस्त पथृ्वीका परम भकुहाँ
समु्पनछेौ ।”

5
1 अब, ए सनेाहरूका छोरी, य ु को िन म्त प ङ् मा आओ, िकनभने सनेाहरूले सहरको व रप र घरेा लगाएका छन,् र

ितनीहरूले इ ाएलका न्यायकतार्को गालामा छडीले िहकार्उनछेन ्। 2 तर, बथेलहेमे ए ाता, त ँ यहूदाका वशंहरूमा सानो भए
तापिन, तरैे िबचबाट एक जना इ ाएलमा शासन गनर् मकहाँ आउनछे, जसको सरुुवात ाचीन समयदे ख, अथार्त ्सदादे ख नै
भएको िथयो । 3 यसकैारण सववदेनामा भएकीले बच् चा नजन्माएसम्म, र त्यसका बाँकी रहकेाहरू इ ाएलका मािनसकहाँ
नफकसम्म परमशे् वरले ितनीहरूलाई त्याग् नहुुनछे । 4 परम भकुो श , र परम भु उहाँका परमशे् वरको नाउकँो मिहमामा उहाँ
खडा भएर आफ्नो बगालको हरेचाह गन ुर्हुन्छ । ितनीहरू बाँकी रहनछेन,् िकनिक पथृ्वीको कुना-कुनासम्म उहाँको महानता
रिहरहनछे । 5 िकनभने हा ो शा न्तचािह ँ यो हुनछे - जब अश्शरूीहरू हा ो दशेिभ वशे गनछन,् र जब ितनीहरू हा ा
िकल्लाहरूतफर् अिग बढ् छन,् त्यसबलेा हामी ितनीहरूका िवरु सात गोठाला र मािनसहरूमािथ आठ अगवुा खडा गनछौँ ।
6 ितनीहरूले अश्शरू दशे र िन ोदको दशेलाई ितनीहरूको वशे ारमा तरवार ारा िनयन् ण गनछन ्। अश्शरूीहरू हा ो दशेमा
आउँदा, र ितनीहरू हा ो िसमानािभ अिग बढ्दा उहाँले हामीलाई ितनीहरूबाट बचाउनहुुनछे । 7 याकूबका बाँकी रहकेाहरू
धरैे जाितहरूका माझमा हुनछेन ् । ितनीहरू परम भबुाटको शीत, र घाँसमा पन झरीझै ँ हुन ् जसले कुनै मािनस, वा मािनस
जाितका सन्तानलाई पखर्दंनैन ् । 8 याकूबका बाँकी रहकेाहरू राष् हरू र जाितहरूका माझमा हुनछेन ् । ितनीहरू जङ्गलका
पशहुरूका िबचमा भएको एउटा िसहंझै,ँ र भडेाहरूको बगालमा एउटा जवान िसहंझै ँ हुन ् । जब त्यो ितनीहरूका िबचबाट
जान्छ, त्यसले ितनीहरूलाई कुल्चनछे र ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछ, अिन ितनीहरूलाई बचाउने त्यहाँ कोही हुनछैेन ।
9 तरेो हात तरेा श हुरूका िवरु उठ्नछेन ् र त्यसले ितनीहरूलाई सवर्नाश गनछ । 10 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “त्यस िदन
यस्तो हुनछे । म ितमीहरूका िबचमा ितमीहरूका घोडाहरूलाई नाश गनछु र ितमीहरूका रथहरू भत् काइिदनछुे । 11 तरेो
भिुमका सहरहरूलाई म नाश गनछु र ितमीहरूका गढीहरूलाई भत्काइिदनछुे । 12 म ितमीहरूका िबचमा भएको तन् मन् नष् ट
पानछु, र ितमीहरूका िबचमा कोही पिन भिवष्यव ाहरू हुनछैेनन ्। 13 म ितमीहरूले हातले बनाएका मिुतर्हरू र ितमीहरूका
ढुङ्गाका स्तम्भहरूलाई नाश गनछु । अबदे ख ितमीहरूले आफ्ना हातले बनाएका वस्तहुरूलाई पजु्नछैेनौ । 14 म ितमीहरूका
िबचबाट अशरेाका खम्बाहरू उखे लिदनछुे, र म ितमीहरूका सहरहरू नाश गनछु । 15 मरेा कुराहरू नसनु् ने जाितहरूमा म रस
र ोधमा ितशोद ल्याउनछुे ।”

6
1अब परम भु के भन् नहुुन्छ त्यो सनु, “उठ र आफ्नो िवषयमा पवर्तहरूलाई बताओ; पहाडहरूले ितमीहरूको आवाज सनुनू ्

। 2 ए पवर्तहरू र पथृ्वीका ब लया जगहरू परम भकुो अिभयोगलाई सनु । िकनभने आफ्ना मािनसहरूको िवरु परम भकुो
एउटा अिभयोग छ, र उहाँ इ ाएलको िवरु न्यायलयमा लड्नहुुनछे ।” 3 “मरेा मािनस हो, मलैे ितमीहरूलाई के गरेको छु?
मलैे ितमीहरूलाई कसरी थिकत पारेको छु? मरेो िवरु मा साक्षी दओे! 4 िकनभने मलै े ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर
ल्याएँ र दासत्वको घरबाट बचाएँ । मलैे मोशा, हारून, र िम रयमलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ । 5 मरेा मािनस हो, ितमीहरू
िश ीमदे ख िगलगालसम्म जाँदा, मोआबका राजा बालाकले कल्पना गरेका कुरा, र बओरको छोरो बालामले कसरी जवाफ
िदएका िथए त्यो सम्झ, तािक ितमीहरूले परम भकुा धािमर्क कामहरू जान् न सक ।” 6 उच् च परमशे् वरकहाँ म िनहु रदँा, मलैे
परम भकुहाँ के लजैाऊँ? के म उहाँकहाँ एक वष बाछाहरूका होमब ल लएर आऊँ? 7 के परम भु हजारौँ भडेाहरु ारा,
वा तलेका दश हजार नदीहरु ारा सन् न हुनहुुन्छ? के मरेा अपराधहरूका िन म्त र मरेो आफ्नै पापको िन म्त मरेो जठेो छोरो,
मरेो शरीरको फल चढाऊँ? 8 ए मािनस, उहाँले तलँाई जे असल छ त्यो, र तबँाट परम भलुे चाहनभुएको कुरा बताउनभुएको
छ । न्यायपणूर् काम गर, कृपालाई मे गर, र आफ्ना परमशे् वरसगँ न भएर िहडँ । 9 परम भकुो आवाजले सहरलाई एउटा
घोषणा गद छ - िववकेले तपाईंको नाउलँाई स्वीकादर्छ: “छडीलाई र त्यो ठाउँमा राख् नलेाई ध्यान दओे । 10 बइेमान दषु् टका
घरानाहरूमा सम्पि हरू छन,् र त्यहाँ झटुा कुराहरू छन,् जनु घणृास्पद छन ् । 11 यिद कसलैे छलपणूर् तराज ू र कपटपणूर्
ढक योग गछर् भने के मलैे त्यसलाई िनद ष मान् न?े 12 धनी मािनसहरू िहसंाले भ रएका छन,् त्यसका िनवासीहरू झटु
बोल्छन,् र ितनीहरूका मखुमा ितनीहरूका िज ा छलपणूर् छन ्। 13 यसकैारण म ितमीहरूलाई भयङ्कर रूपमा हार गनछु, र
ितमीहरूका पापको कारण म ितमीहरूलाई उजाड बनाउनछुे । 14 ितमीहरूले खानछेौ तर तपृ् त हुनछैेनौ; ितमीहरूको खालीपन
ितमीहरूिभ ै रहनछे । ितमीहरू वस्तहुरू सचंय गनछौ तर जोगाउनछैेनौ, र ितमीहरूले जे जोगाउँछौ, त्यो म तरवारलाई िदनछुे
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। 15 ितमीहरूले छनछौ तर कटनी गनछैनौ । ितमीहरूले जतैनूको तले िनकाल्नछेौ तर त्यस तलेले आफँैलाई अिभषके गनछैनौ
। ितमीहरूले दाख पले्नछेौ तर म भने िपउनछैेनौ । 16ओ ीका िनयमहरू, र आहाबका घरानाका सबै कामहरू पालना भएका
छन ्। यसकैारण म ितमीहरूको सहरलाई भग् नावशषे बनाउनछुे, र त्यहाँका बािसन्दाहरूलाई खसीको पा ो बनाउनछुे, र मरेा
मािनसहरूबाट ितमीहरूले िनन्दा सहनछेौ ।”

7
1 हाय म! म ीष्म ऋतमुा बटु लएको फलझै ँ भएको छु, र रस िनका लएको दाखझै ँ भएको छु । त्यहाँ खानलाई दाखको

झपु्पा छैन, र मरेो ाणले इच्छा गरेकोजस्तो पिहले नै पाकेको अन्जीर पिन छैन । 2 भिुमबाट िवश् वसनीय मािनसहरू िब लन
भएका छन ्। सारा मानवजाितमा कोही सोझो मािनस छैन । ितनीहरू सबै र पातको िन म्त प खर्रहन्छन ्। हरेकले आफ्नो
दाजभुाइलाई जालले िशकार गदर्छ । 3 ितनीहरूका हातहरू हानी गनर्लाई पो छन ् । शासकले पसैा माग्दछन,् न्यायकतार्
घसू लनको िन म्त तयार छन,् र श शाली मािनसले आफूले ाप् त गनर् चाहकेो कुरा अरूहरूसगँ माग्दछ । यसरी ितनीहरू
एकसाथ ष न् रच्छन ्। 4 ितनीहरूमध्यकेो उत्कृष् टचािह ँकाँडाझै ँछ, सबभैन्दा सोझोचािह ँकाँडाको झाँगभन्दा पिन खराब छ
। ितमीहरूका पहरेदारहरूले पिहले नै बताएको िदन, ितमीहरूको दण्डको िदन यही हो । अब यो ितनीहरूको मको समय हो
। 5 कुनै पिन िछमकेीमािथ िवश् वास नगन ूर् । कुनै सािथमािथ भरोसा नगन ूर् । ित ा अङ्गालोमा बस् ने स् ीसगँ पिन होिसयारसगँ
बोल्न ू । 6 िकनभने छोरोले आफ्ना बबुाको अनादर गदर्छ, छोरी आफ्नी आमाको िवरु मा उठ्छे, र बहुारी सासकूो िवरु ।
मािनसको श ुआफ्नै घरका मािनसहरू हुन ्। 7 तर मचािह ँ परम भतुफर् आखँा लगाउँछु । म मरेो म ु को परमशे् वरको पखार्इमा
छु, मरेा परमशे् वरले मलाई सनु् नहुुन्छ । 8 ए मरेो श ,ु मलाई दखेरे रमाहट नगर ।् म लडपेिछ, फे र उठ्नछुे । जब म अन्धकारमा
बस्दछु, परम भु मरेो िन म्त ज्योित हुनहुुनछे । 9 मलैे परम भकुो िवरु पाप गरेको कारणल,े उहाँले मरेो िवषयमा वकालत
नगन ुर्भएसम्म, र मरेो िन म्त इन्साफ नगन ुर्भएसम्म मलैे उहाँको ोध सहनछुे । 10अिन मरेो श लुे त्यो दखे् नछे, र “परम भु तरेो
परमशे् वर कहाँ छ?” भनरे भन् नलेाई शमर्ले ढाक् नछे । मरेा आखँाले त्यसलाई हनेछन ्। सडकहरूका माटोझै ँ त्यो कु ल्चनछेे
। 11 ितमीहरूका पखार्लहरू िनमार्ण गन िदन आउनछे । त्यस िदनमा िसमानाहरू टाढा-टाढासम्म िवस्तार हुनछेन ्। 12 त्यस
िदन अश्शरू र िम का शहरहरुबाट, िम दे ख य ू े टस नदीसम्म, समु दे ख समु सम्म, र पवर्तदे ख पवर्तसम्म मािनसहरू
ितमीहरूकहाँ आउनछेन ् । 13 तर भिुम भने त्यसमा बसोबास गन मािनसहरूका कारण, र ितनीहरूका कामका ितफलको
कारण उजाड हुनछे । 14 आफ्ना मािनसहरू, अथार्त ्तपाईंका उ रािधकारको बगाललाई आफ्नो छडीले िनयन् ण गन ुर्होस ्।
ितनीहरू एक्लै खकर् को िबचमा, र जङ्गलमा बस्छन ्। परुाना िदनहरूमा झै ँ ितनीहरूलाई बाशान र िगलादमा चनर् िदनहुोस ्।
15 िम को भिुमबाट ितमीहरू बािहर आएका िदनमा झै,ँ म ितनीहरूलाई आश् चयर् कामहरू दखेाउनछुे । 16 जाित-जाितहरूले
यो दखे् नछेन ्र आफ्ना श मािथ ल ज् जत हुनछेन ्। ितनीहरूले केही बोल्नछैेनन,् र ितनीहरू बिहरा हुनछेन ्। 17 ितनीहरूले
सपर्ले झै ँ धलुो चाट्नछेन,् माटोमा घ ने ाणीझै ँ ितनीहरूले गनछन ् । ितनीहरू आफ्ना गफुाहरूबाट डरसाथ िनस्कनछेन ् ।
परम भ,ु हा ा परमशे् वर, तपाईंकहाँ ितनीहरू डरसाथ आउनछेन,् र ितनीहरू तपाईंको कारण भयभीत हुनछेन ् । 18 तपाईंझै ँ
परमशे् वर को छ, जसले पापलाई मटेाउनहुुन्छ, र आफ्नो उ रािधकारका बाँकी रहकेाहरूको अपराध क्षमा गन ुर्हुन्छ? उहाँ
सदाको िन म्त रसाउनहुुन् न, िकनभने उहाँ आफ्नो करारको िवश् वसनीयतामा खशुी हुनहुुन्छ । 19 तपाईंले फे र हामीमािथ
दया दखेाउनहुुनछे । तपाईंले हा ा अपराधहरूलाई आफ्ना पाऊमिुन कुल्चनहुुनछे । तपाईंले हा ा सबै पापहरूललाई समु को
गिहराइमा फ्याँिकिदनहुुनछे । 20 ाचीन िदनहरूमा तपाईंले हा ा पखुार्हरूसगँ ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ तपाईंले याकूबलाई सत्यता र
अ ाहामलाई करारको िवश् वसनीयता िदनहुुनछे ।
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नहूमको पसु्तक
1 िननवकेो िवषयमा भएको घोषणा । एल्कोशी नहूमको दशर्नको पसु्तक । 2 परम भु डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँले

बदला लनहुुन्छ । परम भलुे बदला लनहुुन्छ र उहाँ ोधले भ रनभुएको छ । उहाँले आफ्ना िवरोधीहरूसगँ बदला लनहुुन्छ
र आफ्ना श हुरू ित उहाँको रस रिहरहन्छ । 3 परम भु रसाउनमा िढला र श मा महान ् हुनहुुन्छ । उहाँले दषु् टलाई
दण्डबाट उम्कन िदनहुुन् न । परम भलुे भमुरी र आधँीमा आफ्नो मागर् तयार गन ुर्हुन्छ, र बादलहरू उहाँका पाउका धलुो हुन ्
। 4 उहाँले सम ु लाई हप्काउनहुुन्छ र त्यसलाई सकु्खा बनाउनहुुन्छ । उहाँले सबै नदीहरूलाई सकुाइिदनहुुन्छ । बाशान र
कमल कमजोर छन ् । लबेनानका फूलहरू कमजोर छन ् । 5 पवर्तहरू उहाँको उप स्थितमा काँप्छन,् र पहाडहरू प ग्लन् छन ्
। उहाँको उप स्थितमा पथृ्वी, सारा ससंार र त्यसमा बसोबास गन सबै मािनस नष् ट हुन्छन ् । 6 उहाँको ोधको अगािड को
खडा हुन सक्छ? उहाँको ोधको चण्डता कसले सहन सक्छ? उहाँको ोध आगोझै ँ खन्याइन् छ, र उहाँ ारा च ानहरू
टु ा-टु ा पा रन्छन ्। 7 परम भु असल हुनहुुन्छ, र कष् टको समयमा उहाँ ब लयो गढ हुनहुुन्छ, र उहाँमा शरण लनकेो िन म्त
उहाँ िवश् वसनीय हुनहुुन्छ । 8 तर उहाँले महान ्बाढीले आफ्ना श हुरूको अन्त गन ुर्हुनछे, र उहाँले ितनीहरूलाई अन्धकारमा
लानहुुनछे । 9 ितमीहरूले परम भकुो िवरु के ष न् गदछौ? उहाँले पणू र्रूपमा त्यो अन्त गन ुर्हुनछे । समस्या दो ो पटक
आइपनछैन । 10 िकनभने ितनीहरू काँढाघारीहरूझै ँ अ ल्झनछेन ् । ितनीहरू आफ्नै पये पदाथर्ले भरपटे हुनछेन ् । ितनीहरू
सकेुका ठोसाहरूझै ँ आगो ारा पणू र् रूपमा भस्म हुनछेन ्। 11 िननव,े ितमीहरूका िबचमा कोही खडा भयो, जसले परम भकुो
िवरु मा योजना बनायो, र त्यसले दषु् टतालाई बढुवा िदयो । 12 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, “ितनीहरू आफ्ना पणूर् श र
पणूर् सङ्ख्याको अवस्थामा भए तापिन ितनीहरू का टनछेन,् र ितनीहरूका मािनसहरू बाँकी रहनछैेनन ् । तर यहूदा, मलैे
तलँाई पीडा िदएको भए तापिन अब म तलँाई पीडा िदनछैेन ँ । 13 अब म मािनसहरूका जवुा भाँची तबँाट िनका लिदनछुे, तरेा
बन्धनहरूलाई म तोिडिदनछुे ।” 14 िननव,े तरेो िवषयमा परम भलुे एउटा आज्ञा िदनभुएको छ, “अब तरेो नाम बोक् ने कोही
वशं बाँकी रहनछैेन । कलात्मक रूपमा हातले बनाइएका र फलाम गालरे बनाइएका मिुतर्हरूलाई ितमीहरूका दवेताहरूका
घरबाट म हटाइिदनछुे । म तरेो िचहान तयार गनछु, िकनिक त ँ तचु्छ छस ्।” 15 हरे, असल समाचार ल्याउनहुुन,े र शा न्त
घोषणा गन ुर्हुनकेा पाउ पवर्तहरूमा छन ्। यहूदा, आफ्ना चाडहरू मनाओ, र आफ्ना ितज्ञाहरू परुा गर, िकनिक दषु् टले अब
तलँाई आ मण गनछैन, त्यो पणूर्रूपमा नाश भएको छ ।

2
1 तलँाई टु ा-टु ा पान ुर्हुने तरेो िवरु मा आउँदै हुनहुुन्छ । सहरहरूका पखार्लहरूमा मािनसहरू खटाओ, बाटोहरूलाई

पहरा दओे, आफँैलाई ब लया बनाओ, आफ्ना सनेाहरूलाई एक ा गर । 2 लटेुराहरूले ितनीहरूलाई तहस-नहस गरे तापिन,
र ितनीहरूका दाखका हाँगाहरूलाई नष् ट गरे तापिन, परम भलुे इ ाएलको गौरवझै ँ याकूबको गौरव पनुस्थार्िपत गद हुनहुुन्छ
। 3 त्यसका श शाली मािनसहरूका रक्षा कवचहरू राता छन,् र त्यसका सिैनकहरू वजैनी रङ्गका पोशाकमा छन ् ।
ितनीहरूका रथहरू तयार भएका िदनमा ितनीहरूका धात ु ारा च म्कन्छन,् र सल्लोका भालाहरू हावामा लहराइन् छन ्। 4 ती
रथहरू सडकहरूबाट ती गितमा अिग बढ्छन,् फरािकला सडकहरूमा ती अगािड र पछािड दौडन् छन ् । ितनीहरू राँकाझै ँ
द े खन्छन,् र ितनीहरू िबजलुीझै ँ दौडन् छन ।् 5 तलँाई टु ा-टु ा पानले आफ्ना अिधकारीहरूलाई बोलाउँछ, तर ितनीहरू िहडँ्ने

ममा एक आपसमा ठेस खाई लड्छन ्। ितनीहरू सहरको पखार्ललाई आ मण गनर् हता रन्छन ्। यी आ मण गनहरूलाई
बचाउनको िन म्त ठुलो रक्षा कवच बनाइन्छ । 6नदीका बाँधहरू खलुा पा रन्छन,् र दरबारचािह ँनाश हुनछे । 7हुज् जाबका वस् 
फुका लएकाछन ्र त्यो िनवार्सनमा लिगनछेे । त्यसका कमारीहरू छाती िपट्दै ढुकुरहरूझै ँ िवलाप गछर्न ्। 8 िननवे चिुहरहकेो
पोखरीझै ँ हो, जसका मािनसहरू जोडले बिगरहकेो पानीझै ँ भािगरहकेा छन ्। अरूहरूले ठुलो सोरमा भन्छन,् “रोक, रोक,”
तर कसलैे पिन पिछ फकर हदेन । 9 चाँदी र सनुका लटुका सामान लओे, िकनभने िननवकेा सबै सनु्दर कुराहरूका वभैवको
कुनै अन्त्य छैन । 10 िननवे र ो र नष् ट भएको छ । सबकैा हृदय प ग्लन् छन,् सबकैा घ ुडँाहरू एक आपसमा ठोिकन्छन,् र
पीडा सबमैा छ, ितनीहरू सबकैा अनहुारहरू पहेलँा छन ्। 11 िसहंको गफुा, जहाँ जवान िसहंहरूलाई खवुाइन्थ्यो, जहाँ िसहं
र िसहंनी आफ्ना डमरुहरूसगँ िहडँ्थ,े जहाँ ितनीहरू कोहीसगँ डराउदँनैथ,े त्यो ठाउँ कहाँ छ? 12 िसहंले आफ्ना डमरुहरूका
िन म्त त्यसका िशकारहरूलाई टु ा-टु ा गर् यो । त्यसले आफ्ना िसहंनीहरूका िन म्त िशकारको घाँटी िनमोठी मार् यो, र
आफ्नो गफुालाई िशकारहरूले , र आफ्नो ओडारलाई टु ा-टु ा पा रएका िसनहुरूले भर् यो । 13 सनेाहरूका परम भु यो
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घोषणा गन ुर्हुन्छ, “हरे,् म तरेो िवरु मा छु । म तरेा रथहरूलाई जलाएर ध ुवँा बनाउनछुे र तरेा जवान िसहंहरूलाई तरवारले नष् ट
पानछ । तरेो भिुमबाट तरेो िशकारलाई म हटाइिदनछुे र तरेा समाचारबाहकहरूका आवाज अब किहल्यै सिुननछैेन ।”

3
1 रगतले भ रएको सहरलाई िधक् कार! त्यो झटू र लटूको सम्पि ले भ रएको छ । त्यसका िशकारहरू सधै ँ त्यहीँिभ छन ।्

2 तर अब त्यहाँबाट कोरार्हरूको, तजे पाङ् ाहरू, उ दै गरेका घोडाहरू, र रथहरूको कुदाइको आवाज आउँछन ्। 3आ मण
गन घोडचढीहरू, टल्कने तरवारहरू, चम्कने भालाहरू, लास र मदुार्हरूको थु ो त्यहाँ छन ्। त्यहाँ अनिगन्ती लाशहरू छन ्।
त्यसलाई आ मण गनहरू लाशमा ठोकर खाँदै िहडँ्छन ्। 4 टुनामनुामा िनपणु, त्यो सनु्दर वशे्या, जसले आफ्नो, र टुनामनुाले
जाित-जाितहरूलाई बचे्छे, त्यसको कामवासनापणूर् कामहरूका कारण यो भइरहकेो छ । 5सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ,
“हरे,् म तरेो िवरु छु । म तरेो फ रयालाई तरेो अनहुारभन्दा मािथसम्म उचा लिदनछुे र तरेा गपु् तांगहरू जाित-जाितहरूलाई,
र तरेो शमर् राज्यहरूलाई दखेाइिदनछुे । 6 म तमँािथ िघनलाग्दो फोहोर फ्याँक् नछुे र तलँाई घिृणत बनाइिदनछुे । म तलँाई यस्तो
बनाउनछुे, िक सबलैे तलँाई हनेछन ्। 7 तलँाई हने सबै तबँाट टाढा भाग् नछेन ्र भन् नछेन,् ‘िननवे नष् ट भएको छ, त्यसको िन म्त
कसले िवलौना गलार्?’ तलँाई शान्त्वना िदने मलै े कहाँ पाउन सक्छु?” 8 िननव,े के त ँ नील नदीको िकनारमा बनाइएको नो
शहरभन्दा असल छस,् त्यो शहर जसको व रप र पानी िथयो, जसको सरुक्षा सागर, र जसको पखार्ल समु िथयो? 9 कूश
र िम त्यसका श िथए, र त्यसको कुनै अन्त िथएन । पतू र लिबया त्यसका िम राष् हरू िथए । 10 तथािप नो शहर
िनवार्सनमा लिगयो, त्यो दासत्वमा लिगयो, त्यसका छोराछोरीहरू हरेक सडकहरूका मखुमा टु ा-टु ा पा रए । त्यसका
श हुरूले त्यसका भारदारहरूका िन म्त िच ा हाल,े र त्यसका सबै महान ् मािनसहरू साङ्लाले बाँिधए । 11 त ँ मतवाला
हुनछेस,् त ँ लकु् न कोिसस गनछस,् र तैलँ े आफ्नो श बुाट भाग् नलाई शरणस्थान खोज्नछेस ्। 12 तरेा सबै िकल्लाहरू पिहले नै
फल पाकेका अ न्जरका रूखहरूझै ँ हुनछेन ्। ती हल्लाइए भन,े त्यसका सबै फल खानवेालाको मखुमा झनछन ्। 13 हरे,् तरेा
िबचमा भएका मािनसहरू स् ीहरू मा छन ्। तरेो दशेका वशे ारहरु श हुरूका िन म्त खलुा भएका छन ्। आगोले त्यसका
गजबारहरू भस्म पारेको छ । 14 घरेावन्दीको िदनको िन म्त पानी भर,् आफ्ना िकल्लाहरू ब लयो पार ् । िहलोमा जा, र
त्यसलाई कुल्ची । इट बनाउने भाँडो बोक् । 15 आगोले तलँाई त्यहाँ भस्म पानछ, र तरवारले तलँाई नाश गनछ । सलहहरूले
सबै कुरा सखाप पारेझै ँ त्यसले तलँाई सखाप पानछ । फटेङ् ाहरू जस्ता अनिगन्ती हो, र सलाहहरूझै ँ सखं्यामा बढ् । 16 तैलँ े
आफ्ना ापारीहरूलाई आकाशका ताराहरूभन्दा पिन धरैे बनाएको छस,् तर ितनीहरू सलहहरूझै ँ हुन,् ितनीहरूले भिुमलाई
लटेुर उिडजान्छन ्। 17 तरेा राजकुमारहरू सलहहरूझै ँ धरैे छन,् र तरेा अिधकारीहरू सलहका बथानझै ँ छन,् जो िचसो िदनमा
पखार्लहरूमा बस्छन ्। तर घाम उदाएपिछ ती कहाँ उडरे जान्छन ्भन् ने नै थाहा हुदँनै । 18 अश्शरूको राजा, तरेा गोठालाहरू
सतुकेा छन,् तरेा शासकहरू िव ाम गद पल्टेका छन ्। तरेा मािनसहरू पवर्तहरूमा छ रएका छन,् र ितनीहरूलाई त्यहाँ भलेा
गन कोही छैन । 19 तरेा घाउहरू िनको हुदँनैन ्। ती गिहरा छन ्। तरेो िवषयमा सनु् ने सबलैे रमाहटले ताली बजाउछँन ्। तरेो
लगातारको दषु् टताबाट को भागकेो छ र?
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हबकूकको पसु्तक
1अगमव ा हबकूकले पाएका सन्दशे, 2“परम भ,ु म कित समय अझै सहायताको िन म्त पकुारू,ँ तर तपाईंले सनु् नहुुन् न?

म ‘िहसंा’ भनरे तपाईंलाई पकुादर्छु, तर तपाईंले बचाउनहुुन् न । 3 मलाई िकन अपराध र दषु्कमर् दखेाउनहुुन्छ? सवर्नाश र
िहसंा मरेो सामनु् ने छन ्। त्यहाँ झै-ँझगडा छ, र िववाद चिकर् ंद ै छ । 4 यसकैारण काननू- वस्था कमजोर भएको छ, र न्याय
अब छैन । िकनिक दषु् टले धम लाई घदेर्छ । यसकैारण इन्साफ झटुो भएको छ ।” परम भु हबकूकलाई जवाफ िदनहुुन्छ
। 5 “जाित-जाितहरूलाई हरे ्र ितनीहरूको जाँच गर,् अच म्मत, र आश् चयर्चिकत हो! िकनभने िनश् चय नै तरैे समयमा म
यस्तो काम गद छु जसको िवषयमा तलँाई बताइँदा तलँाई िवश् वास लाग् नछैेन । 6 िकनभने हरे,् म बिेबलोनीहरूलाई उठाउँदै
छु, त्यो भयानक र उ जाित । ितनीहरू सारा भिुममा अकार्को बासस्थान खोस् नको िन म्त अिग बिढरहकेा छन ्। 7 ितनीहरू
डरलाग्दा र भयानक छन ्। न्याय र वभैव ितनीहरूबाटै अगािड बढ्छ । 8 ितनीहरूका घोडाहरू िचतवुाभन्दा तजे, र साँझका
ब्वाँसाहरूभन्दा तु छन ्। यसकैारण ितनीहरूका घोडाहरूले जिमनमा कुल्चन् छन,् र ितनीहरूका घोडचढीहरू टाढा-टाढाबाट
आउँछन,् र ितनीहरू िशकारलाई खानको िन म्त आतरु भएको गरुडझै ँ उड्छन ्। 9 ितनीहरू सबै िहसंाको िन म्त आउँछन ्।
ितनीहरूको समहुहरू मरुभिूमको हुरीझै ँ जान्छन,् र बालवुासरह कैदीहरू ल्याउछँन ् । 10 यसकैारण ितनीहरूले राजाहरूलाई
िजस्काउँछन,् र शासकहरू ितनीहरूका िन म्त हाँसोका पा मा हुन ् । हरेक िकल्लाहरू दखेरे ितनीहरू हाँस् छन,् िकनभने
ितनीहरूले माटोको िढस्को बनाएर ती लजैान्छन ्। 11 अिन बतास आउनछे र दोषी मािनसहरूबाट त्यो जानछे, ती मिनसहरू
जसको सामथ्यर् ितनीहरूको दवेता हो ।” हबकूकले परम भलुाई अक गछर्न,् 12 “परम भु मरेा परमशे् वर, मरेा एक मा
पिव परमशे् वर, के तपाईं ाचीन समयदे ख नै हुनहुुन् न र? हामी मनछैनौँ । परम भलुे ितनीहरूलाई न्यायको िन म्त िनय ु
गन ुर्भएको छ, र हे च ान, तपाईंले ितनीहरूलाई सधुारको िन म्त स्थािपत गन ुर्भएको छ । 13 तपाईंका आखँा यित श ु छन,्
िक तपाईं दषु् टलाई हने ुर्हुन् न, र तपाईंले गलत काम गनलाई कृपाले हनेर् सक् नहुुन् न । त्यसोभए िकन तपाईंले धोका िदनलेाई
कृपाले हने ुर्भएको छ? दषु् टहरूले ितनीहरूको आफ्नो सङ्ख्याभन्दा धरैे धम हरूलाई िनल्दा तपाईं िकन चपु बस् नभुएको छ?
14 तपाईंले मािनसलाई समु का माछाझै ँ बनाउनहुुन्छ, घ ने जीवहरूझै ँजसको कुनै शासक छैन । 15 त्यसले सबलैाई बल्छीले
ल्याउछँ । त्यसले मािनसहरूलाई माछी-जालमा पारेर पर लजैान्छ । त्यसले महाजालमा सबलैाई थपुाछर्, अिन त्यो खशुी हुन्छ
र रमाहट गदर्छ । 16 त्यसकैारण त्यसले आफ्नो माछी-जालमा ब ल चढाउँछ र महाजालमा धपू बाल्छ, िकनभने आफ्नो
जाल ारा त्यो िवलािसतामा िजउँछ, र त्यसको भोजन उ म हुन्छ । 17 के त्यसले यसकैारण आफ्नो जाल र याउदँै जान्छ,
र जाित-जाितहरूलाई िनदर्यतापवूर्क का टरहन्छ?”

2
1म मरेो सरुक्षा-कक्षमा उिभनछुे र पहरा-पखार्लमा म बस् नछुे, र उहाँले मलाई के भन् नहुुनछे, र म कसरी आफ्नो अिभयोगबाट

फकूर् ँ भनरे हनेर्लाई म ध्यान िदनछुे । 2 परम भलुे मलाई जवाफ िदनभुयो, “यस दशर्नलाई पाटीहरूमा ष् टसगँ लखे,् तािक
यो पढ्नचेािह ँ दौडोस ्। 3 िकनभने यो दशर्न भिवष्यको समयको िन म्त हो र त्यो अन्ततः बोल्नछे र िवफल हुनछैेन । त्यसले
िढलाइ गरे तापिन, त्यसको तीक्षा गर ्। िकनभने त्यो िनश् चय नै आउनछे र त्यसले िबलम्ब गनछैन । 4 हरे,् गलत इच्छा
गनचािह ँ घमण्डले फुलकेो छ । तर धम चािह ँ आफ्नो िवश् वासले िजउनछे । 5 िकनिक घमण्डी जवान मािनसको िन म्त
म िवश् वासघाती हुन्छ, र यसकैारण त्यसले सहन सक्दनै, तर त्यसले आफ्ना इच्छाहरूलाई िचहानझै ँ बढाउँछ,र त्यो मतृ्यझुै ँ
किहल्यै सन्तषु् ट हुदँनै । त्यसले आफ्नो िन म्त सारा जाित र मािनसहरूलाई भलेा गराउँछ । 6 के यी सबलैे त्यसको ठ ा गन
एउटा यस्तो भनाइ र त्यसको िवषयमा हाँसोको रूपमा यस्तो गीत सजृना गदन र, ‘िधक् कार त्यसलाई जसले जे आफ्नो होइन
त्यो थपुाछर् । किहलसेम्म तैलँ े आफूले बन्धकमा लएका कुराहरूको वजन बढाउँदै जान्छस?्’ 7 के तलँाई टोक् नहेरू अचानक
उठ्नछैेनन,् अिन तलँाई ासमा राख् नहेरू जाग् नछैेनन?् त ँ ितनीहरूका िन म्त िशकार बन् नछेस ्। 8 तैलँ े धरैे जाितहरूलाई लटेुको
हुनाल,े जाित-जाितहरूमा बाँकी रहकेाहरू सबलैे तलँाई लटु्नछेन ् । िकनभने त ैलँ े मािनसहरूका रगत बगाएको छस,् र दशे,
शहरहरु, र त्यसमा बसोबास गन सबकैो िवरु िहसंात्मक काम गरेको छस ् । 9 ‘िधक् कार त्यसलाई जसले दषु् टको हातबाट
आफँैलाई सरुिक्षत राख् नलाई आफ्नो ग ुडँ उच् च स्थानमा बनाउन सकोस ् भनरे आफ्नो घरको िन म्त दषु् टताका मनुाफाबाट
चीजहरू बनाउछँ ।’ 10 तैलँ े धरैे मािनसहरूलाई सवर्नाश गरेर आफ्नो घरानाको िन म्त शमर् ल्याएको छस,् र आफ्नै िवरु पाप
गरेको छस ।् 11 िकनभने िभ ाबाट ढुङ्गाहरूले पकुानछन,् र काठका द लनहरूले ितनीहरूलाई जवाफ िदनछेन,् 12 ‘िधक् कार
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त्यसलाई जसले रगतले शहर बनाउछँ, र जसले अधमर्मा नगर स्थापना गदर्छ ।’ 13 के सनेाहरूका परम भलुे यो भन् नभुएको
छैन र, जाितहरू आगोको िन म्त प र म गदर्छन ् र अरू सबै जाितहरू थर्मा थिकत हुन्छन?् 14 तथािप समु लाई पानीले
ढाकेझै ँ सारा भिुम परम भकुो मिहमाको ज्ञानले भ रनछे । 15 ‘िधक् कार त्यसलाई जसले आफ्नो िछमकेीलाई म िपयाउन
जोड गछर् । तैलँ े आफ्नो रस पोख् नलाई, र ितनीहरूको नग् नता हनेर्को िन म्त ितनीहरूलाई म ले टल्ल पाछर्स ् ।’ 16 त ँ
मिहमाले होइन तर शमर्ले भ रनछेस ्। अब यो तरेो पालो हो! िपई र आफ्नो गपु् तांग दखेा! परम भकुो दािहने हातमा भएको
कचौरा तकँहाँ आउँदै छ, र कलकंले तरेो मिहमालाई ढाक् नछे । 17लबेनानमािथ ग रएको िहसंाले तलँाई ढाक् नछे र पशहुरूको
सवर्नाशले तलँाई आतिंकत बनाउनछे । िकनभने त ैलँ े मािनसहरूका रगत बगाएको छस,् र दशे, शहरहरु, र त्यसमा बसोबास
गन सबकैो िवरु तैलँ े िहसंक काम गरेको छस ् । 18 खोपरे बनाएको मिुतर्ले तलँाई के लाभ हुन्छ? िकनभने त्यो मिुतर्लाई
खोपरे बनाउन,े वा धातलुाई पगालरे मिुतर् बनाउनचेािह ँ झटुको िशक्षक हो, िकनभने त्यसले यी बोल्न नसक् ने दवेताहरू बनाएर
आफ्नै हातका कलामािथ िवश् वास गदर्छ । 19 ‘िधक् कार त्यसलाई जसले काठलाई उठ भन्छ, वा बोल्न नसक् ने ढुङ्गालाई
जाग भन्छ ।’ के यी कुराहरूले िसकाउन सक्छन?् हरे,् त्यो सनु र चाँदीले मोहो रएको छ, तर त्यसिभ सास नै छैन । 20 तर
परम भु उहाँको पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ । ए सारा भिुम उहाँको अिग शान्त होओ ।”

3
1 अगमव ा हबकूकको ाथर्ना । 2 परम भु मलै े तपाईंको बयान सनुकेो छु, र म भयभीत भएको छु । परम भ,ु यी

समयहरूको िबचमा आफ्नो काम पनुज िवत पान ुर्होस ्। यी समयहरूको िबचमा ती प रिचत बनाउनहुोस ्। तपाईंको ोधको
समयमा कृपा गनर् सम्झनहुोस ्। 3 परमशे् वर तमेानबाट आउनभुयो, र एकमा पिव चािह ँ पारान पवर्तबाट आउनभुयो । सलेा
उहाँको मिहमाले आकाशहरू ढाके, र पथृ्वी उहाँको शसंाले भ रएको छ । 4 काशझै ँ च म्कलो, दईुवटा िकरण उहाँको
हातबाट च म्कयो, र उहाँले आफ्नो श त्यहाँ लकुाउनहुुन्छ । 5 उहाँभन्दा अिग घातक रोग फै लयो, र महामारीले उहाँलाई
प ायो । 6 उहाँ उिभनभुयो र पथृ्वीको नाप लनभुयो । उहाँले हने ुर्भयो अिन राष् हरूलाई हल्लाउनभुयो । सनातनका पवर्तहरू
चकनाचरु भए, र स्थायी पहाडहरू झकेु । उहाँको मागर् अनन्तसम्म रिहरहन्छ । 7 मलैे कूशनका पालहरूलाई द:ुखमा दखेे,ँ र
िम ानको भिुममा भएका पालहरूका रचनाहरूलाई काँिपरहकेो दखेे ँ । 8 के परम भु नदीहरूसगँ रसाउनभुएको िथयो? तपाईं
घोडाहरूमािथ र िवजयी रथहरूमािथ चढ्नहुुदँा के तपाईंको ोध नदीहरूको िवरु मा िथयो, वा तपाईंको रस समु को िवरु मा
िथयो? 9 तपाईंले आफ्नो नाङ्गो धन ु बािहर िनकाल्नभुएको छ, र तपाईंले आफ्नो धनमुा ितर राख् नहुुन्छ! सलेा तपाईंले
पथृ्वीलाई नदीहरूले िवभाजन गन ुर्भयो । 10 पवर्तहरूले तपाईंलाई दखेे र पीडामा मडा रए । ितनीहरूमािथ मसुलधार पानी
पर् यो । गिहरो समु ले आफ्नो आवाज उठायो । त्यसले आफ्ना छालहरू उठायो । 11 तपाईंका ितरहरू उडरे च म्कँदा, तपाईंको
च म्कलो भालाको चमक आउँदा, सयूर् र चन् ितनीहरूकै उच् च स्थानमा अिडरहे । 12 तपाईं पथृ्वीमािथ ोधमा िहडँ्नभुएको
छ । ोधमा तपाईंले जाित-जाितहरूलाई दाइँ गन ुर्भएको छ । 13 तपाईं आफ्ना मािनसहरूको मु , आफ्नो अिभिष जनको
मु को िन म्त िनस्कनभुयो । दषु् टको घरानाको म ु खयालाई तपाईंले चकनाचरु पान ुर्भयो र त्यसको खु ादे ख घाँटीसम्म
त्यसलाई नाङ्गो पा रिदनभुयो । सलेा 14 तपाईंले त्यसका लडाकुहरूका िशरलाई ितनीहरूकै ितरले छेिडिदनभुयो िकनभने
ितनीहरू हामीलाई िततरिबतर गनर् आधँीझै ँआए, शरणस्थानमा द र हरूलाई भस्म पानको झै ँ ितनीहरूको नजर िथयो । 15 तपाईं
आफ्ना घोडाहरूमा समु मािथ िहडँ्नभुएको छ, र समु मािथ तपाईंले कुल्चनभुएको छ । 16 मलैे सनुे,ँ र मरेा िभ ी अङ्गहरू
काँप!े त्यो आवाजमा मरेा ओठ थर-थर काँपे । हामीलाई आ मण गन मािनसहरूमािथ आउने सकंटको िदनलाई शान्त भएर
प खर्दंा मरेा हड् डीहरू म क् कन्छन,् र म िभ -िभ ै काँप् छु । 17 अ न्जरका रूखहरूमा मनुा नलागपेिन, र दाखका बोटहरूमा
कुनै फल नलागपेिन, र जतैनूको रूखले केही नफलाए पिन, र भिुमले केही भोजन निदएपिन, र खोरबाट बगाल हटाइएपिन, र
गोठमा कुनै गाइवस्त ु नभएपिन, म यही गनछु । 18 म अझै पिन परम भमुा रमाहट गनछु । मरेो म ु को परमशे् वरको कारण
म खशुी हुनछुे । 19 परम भु परमशे् वर मरेो श हुनहुुन्छ र उहाँले मरेा ख ु ालाई ह रणका झै ँ बनाउनहुुन्छ । उहाँले मलाई
उच् च स्थानहरू अिग जान िदनहुुन्छ । सङ्गीत िनदशकको िन म्त, मरेा तार- वा हरुमा बजाइने राग ।
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सपन्याहको पसु्तक
1 अमोनका छोरा, यहूदाका राजा योिशयाहको समयमा िहजिकयाका जनाित, अमयार्हका पनाित, गदल्याहका नाित,

कूशीका छोरा सपन्याहकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । 2 “म िनश् चय नै यस पथृ्वीबाट सबै कुरा नाश गनछु,परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ । 3म मािनस र पशु दवुलैाई सवर्नाश गनछु । आकाशका चराहरू, र समु का माछा, दषु् टहरू लगायत ढुङ्गाको
रास सबलैाई म नष् ट गनछु । िकनभने म मािनस जाितलाई पथृ्वीबाट सखाप पानछु, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 4 यहूदा र
यरूशलमेका सबै वािसन्दाहरूमािथ म मरेो हात पसानछु । यस ठाउँबाट बालका बाँकी रहकेा सबलैाई र पजूाहारीहरुमध्ये
मिूतर्पजुकहरूका नामलाई सखाप पानछु, 5 र घरका मािथल्लो भागमा बसरे नक्ष हरूको पजूा गनहरू, र ती मािनसहरू जसले
परम भकुो आराधना गछर्न ्र उहाँको शपथ खान्छन ्तर आफ्ना राजाको शपथ पिन खान्छन,् ितनीहरूलाई पिन म नाश गनछु ।
6 परम भलुाई प ाउन छोडरे उहाँबाट टाढा हुनहेरू, र उहाँको खोजी नगन र उहाँको िनदशन नखोज्नहेरूलाई पिन म सखाप
पानछु ।” 7 परम भु परमशे् वरको साम ु शान्त रहो, िकनभने परम भकुो िदन निजकै छ । परम भलुे ब लदान तयार पान ुर्भएको
छ र आफ्ना पाहुनाहरूलाई अलग्गै राख् नभुएको छ । 8“परम भकुो ब लदानको िदनमा, म राजकुमारहरू र राजाका छोराहरू,
र िवदशेी पिहरन लगाएका सबलैाई दण्ड िदनछुे । 9 त्यस िदन सघँारमा खु ा नटेक् नहेरू सबलैाई, र आफ्ना मा लकका घरलाई
िहसंा र छलले भन सबलैाई म दण्ड िदनछुे । 10 अिन त्यो िदन यस्तो हुनछे भनरे परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । माछा ढोकाबाट
कष् टको रुवाबासी, नयाँ टोलबाट िवलाप, र पहाडहरूबाट ठुलो धमाकाको आवाज आउनछे । 11 ए बजारहरूमा बस् नहेरू,
रोओ, िकनभने सबै ापारीहरू तहस-नहस हुनछेन,् र चाँदीका ापारीहरू सखाप पा रनछेन ् । 12 त्यस बलेा म ब ीहरू
बालरे यरूशलमेको खोजी गनछु र त्यसको म मा सन् न भएका र आफ्नो हृदयमा ‘परम भलुे असल वा खराब केही पिन
गन ुर्हुनछैेन’ भनरे भन् ने मािनसहरूलाई सजाय िदनछुे । 13 ितनीहरूका धन-सम्पि ल ु टनछेन,् र ितनीहरूका घरहरू त्यािगएर
नाश हुनछेन ् । ितनीहरूले घर बनाउनछेन ् तर त्यहाँ बस् नछैेनन ् र दाखबारीहरू लगाउनछेन ् तर त्यसको मB िपउनछैेनन ् ।
14 परम भकुो त्यो महान ्िदन निजकै छ, निजक र चाँडै आउँदै छ । परम भकुो िदनको आवाज िचच्याई-िचच्याई रोइरहकेो
यो ाको झै ँ हुनछे । 15 त्यो िदन ोधको िदन, सकंट र पीडाको िदन, आधँी र िवनाशको िदन, अन्धकार र िवर को िदन,
बादल र घोर अन्धकारको िदन हुनछे । 16 त्यो िदन िकल्ला भएका शहरहरु र उच् च धरहराहरूको िवरु तरुही र चतेावनीको
सोरको िदन हुनछे । 17 िकनभने म मानवजाितमािथ सकंट ल्याउनछुे, अिन ितनीहरूले परम भकुो िवरु पाप गरेका हुनाले
ितनीहरू अन्धा मािनसहरूझै ँ िहडँ्नछेन ्। ितनीहरूको रगत धलुोझै ँ र ितनीहरूका िभ ी अङ्गहरू लादीझै ँ बािहर फ्याँिकनछेन ्
। 18 परम भकुो ोधको िदनमा न त ितनीहरूको चाँदी न ितनीहरूको सनुले ितनीहरूलाई बचाउन सक् नछे । उहाँको डाहको
आगोमा सारा पथृ्वी भस्म हुनछे, िकनभने उहाँले पथृ्वीका सारा वािसन्दाहरूको पणूर् र भयानक अन्त गन ुर्हुनछे ।”

2
1 िनलर्ज् ज जाित, एक ा होओ, जम्मा होओ, 2आज्ञा लाग ुहुनभुन्दा अिग र भसुझै ँ त्यो िदन िबितजानभन्दा अिग, परम भकुो

भयङ्कर ोध ितमीहरूमािथ आउनअिग, परम भकुो ोधको िदन ितमीहरूमािथ आउन अिघ । 3 उहाँका आज्ञाहरू पालन
गन पथृ्वीका सबै न मािनसहरू, परम भकुो खोजी गर । धािमर्कताको खोजी गर, न ताको खोजी गर, र सायद परम भकुो

ोधको िदनमा ितमीहरू सरुिक्षत हुनछेौ । 4 िकनभने गाजा त्यािगनछे, र अश्कलोन सवर्नाश हुनछे । ितनीहरूले मध्यिदनमा
नै अश्दोदलाई लखटे्नछेन,् र ितनीहरूले ए ोनलाई उखले्नछेन ् । 5 ए समु ु को िकनारमा बस् ने करेती जाित, ितमीहरूलाई
िधक् कार । ए प लश्तीहरूको दशे कनान, परम भु ितमीहरूका िवरु मा बोल्नभुएको छ । कोही पिन नरहने गरी म तलँाई
नाश गनछु । 6 यसकैारण साम ु को िकनार गोठालाहरूका िन म्त खकर् र भडेाहरूका िन म्त बस् ने ठाउँ हुनछे । 7 तटीय क्षे
यहूदाका घरानाका बाँकी रहकेाहरूको हुनछे, जसले आफ्ना बागललाई त्यहाँ चराउनछेन ् । ितनीहरूका मािनसहरू साँझमा
अश्कलोनका घरहरूमा प ल्टनछेन,् िकनभने ितनीहरूका परम भु परमशे् वरले ितनीहरूको वास्ता गन ुर्हुनछे र ितनीहरूका
सौभाग्य फकार्इिदनहुुनछे । 8 “मलैे मोआबको उपहास र अम्मोनीहरूको ितरस्कारलाई सनुकेो छु, जब ितनीहरूले मरेा
मािनसलाई उपहास गरेका िथए र आफ्ना िसमानाहरू तोडकेा िथए । 9 यसकैारण सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर
यो घोषणा गन ुर्हुन्छ, म जीिवत रहझेै,ँ मोआब सदोमझै ँ हुनछे, र अम्मोनीहरू गमोराझै ँ अथार्त ् काँडाहरू र ननुको खाडल
भएको ठाउँझै ँ हुनछेन,् जो सधैकँो िन म्त त्यािगएका छन ् ।” 10 ितनीहरूको घमण्डको कारण मोआब र अम्मोनलाई यस्तो
हुनछे, िकनभने ितनीहरूले सनेाहरूका परम भकुा मािनसहरूको उपहास र खल्ली गरे । 11 अिन ितनीहरूले परम भकुो भय
मान् नछेन,् िकनभने उहाँले पथृ्वीका सबै ईश् वरहरूको उपहास गन ुर्हुनछे । सबलैे आ-आफ्नो ठाउँबाट, र हरेक समु िकनारबाट



2:12 673 सपन्याह 3:20

उहाँको आराधना गनछन ् । 12 ए कूशी, ितमीहरूलाई पिन मरेो तरवार ारा हार हुनछे, 13 र परमशे् वरको हातले उ रलाई
आ मण गनछ र अश्शरूलाई सवर्नाश गनछ, अिन िननवे त्यािगएको र सवर्नाश हुनछे, र मरुभिूमझै ँ उजाड हुनछे । 14 त्यसपिछ
सबै पशकुा बगाल त्यहाँ प ल्टनछेन,् मरुभिूमको लाटोकोसरेो र कराउने लाटोकोसरेो त्यसका स्तम्भहरूका टुप्पोमा बस् नछेन ्।
झ्यालहरूबाट एउटा पकुाराको गीत सिुननछे, ढोका अगािड भग् नावशषे हुनछे, त्यसका दवेदारुका कँुिदएका द लनहरू कट
ग रनछेन ् । 15 यो त्यो उल्लािसत सहर हो, जो कुनै भयिबना नै िजउँथ्यो, र आफ्नो हृदयमा भन्थ्यो, “म हु,ँ र मरेो बराबर
केही छैन ।” त्यो अब पशहुरू बस् ने भयानक ठाउँ बनकेो । त्यसको निजकबाट जाने हरेकले त्यसको िगल्ला गद मकु् का
दखेाउनँछेन ्।

3
1 िधक् कार त्यो बागी शहर! त्यो िहसंक शहर अशु भएको छ । 2 त्यसले परमशे् वरको आवाज सनुकेो छैन, न त

त्यसले परम भबुाटको सधुारलाई हण गर् यो । त्यसले परम भमुा िवश् वास गदन र त्यो आफ्नो परमशे् वरको सिमप जाँदनै ।
3 त्यसको माझमा त्यसका राजकुमारहरू गजर्ने िसहंझै ँ छन ् । त्यसका न्यायकतार्हरू साँझमा आउने ब्वाँसाहरूझै ँ छन ्जसले
िबहानसम्म खानको िन म्त केही पिन बाँकी राख्दनैन ्। 4 त्यसका अगमव ाहरू ढीट र िवश् वासघाती मािनसहरू हुन ्। त्यसका
पजूाहारीहरुले पिव कुरालाई अशु बनाएका छन ्र वस्थाको िवरु िहसंा गरेका छन ्। 5 त्यसको िबचमा परम भु धािमर्क
हुनहुुन्छ । उहाँले कुनै खराबी गन ुर्हुन् न । हरेक िबहानी उहाँले आफ्नो न्याय दान गन ुर्हुन्छ । त्यो काशमा लकु् नछैेन, तर पिन
अधम हरूलाई कुनै शमर् छैन । 6 “मलैे जाित-जाितहरूलाई नष् ट पारेको छु । ितनीहरूका िकल्लाहरू ध्वस्त भएका छन ्।
मलैे ितनीहरूका सडकहरूलाई भग् नावशषे बनाइिदएको छु, अिन तीबाट भएर कोही पिन जाँदनैन ्। ितनीहरूका शहरहरु नष् ट
पा रएका छन,् अिन त्यहाँ कोही मािनस बसोबास गदनन ्। 7 मलैे भने,ँ ‘िनश् चय नै त ैलँ े मरेो भय मान् नछेस ्। मरेो सधुारलाई
स्वीकार गर ् र मलैे तरेो िवरु मा ग रिदनछुे भनी योजना गरेझै,ँ त ँ तरेो घरबाट बिहष्कार हुनछैेनस ् ।’ तर ितनीहरू हरेक
िबहानीलाई ष् ट कामहरु ारा सरुुवात गनर् आतरु हुन्छन ्। 8 त्यसकैारण जनु िदनसम्म म िशकारलाई प नको िन म्त उ ठ्दन,ँ
त्यस बलेासम्म मलाई पखर्, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । िकनिक मरेो िनणर्य जाित-जाितहरूलाई एक ा गन, राज्यहरूलाई जम्मा
गन, र ितनीहरूमािथ मरेो ोध, मरेो सम्पणूर् ज्वलन्त ोध खन्याउने हो, िकनभने मरेो डाहको आगोमा सारा पथृ्वी भस्म हुनछे ।
9 तर त्यसपिछ म मािनसहरूका ओठहरूलाई श ु पानछु, तािक ितनीहरू सबलैे काँधमा काँध िमलाएर परम भकुो सवेा गनर्को
िन म्त उहाँको नाउँ पकुारून ्। 10 कूशका नदीहरूको पा रबाट मरेो आराधना गनहरू, र िततरिबतर भएका मरेा मािनसहरूले
मरेो िन म्त ब लदानहरू ल्याउनछेन ् । 11 त्यस िदन तैलँ े मरेो िवरु गरेका सबै कामहरूको कारण त ँ शमर्मा पा रनछैेनस,्
िकनभने त्यस समयमा तरेो घमण्डको उत्सव मनाउनहेरूलाई तरेो िबचबाट म हटाइिदनछुे, र मरेो पिव पवर्तमा अबदे ख
उसो तैलँ े अहङ्कारी भएर काम गनछैनस ् । 12 तर तरेो िबचमा म न र गरीब मािनसहरूलाई छोिडिदनछुे, र ितनीहरूले
परम भकुो नाउमँा शरण पाउनछेन ् । 13 इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूले अब उसो अन्याय गनछैनन ् वा झटुो बोल्नछैेनन,् र
ितनीहरूको मखुमा छलपणूर् िज ो पाइनछैेन । यसकैारण ितनीहरू खानछेन ् र प ल्टनछेन,् र ितनीहरू भयभीत हुनछैेनन ् ।”
14 ए िसयोनकी छोरी, गा! इ ाएल, उच् च सोरमा करा । यरूशलमेकी छोरी आन न्दत हो र आफ्नो सारा हृदयले रमाहट
गर ् । 15 परम भलुे तरेो दण्ड तबँाट टाढा ग रिदनभुएको छ, तरेा श हुरूलाई धपाइिदनभुएको छ । तरेो िबचमा परम भु
इ ाएलका राजा हुनहुुन्छ । अबदे ख उसो तैलँ े दषु् टको भय मान् नछैेनस ् । 16 त्यस िदन ितनीहरूले यरूशलमेलाई भन् नछेन,्
“ए िसयोन, नडरा । तरेा हात कमजोर हुन नदे । 17 परम भु ितमीहरूका परमशे् वर तरेो िबचमा हुनहुुन्छ, जो तलँाई बचाउन
सामथ हुनहुुन्छ । उहाँले तरेो िन म्त आनन्द मनाउनहुुन्छ । उहाँ आफ्नो मेमा तिँसत शान्त हुनहुुन्छ । उहाँ आनन्दको सोरले
तिँसत रमाउनहुुनछे । 18 िनय ु ग रएका भोजहरूमा उप स्थत हुन नसकेर शोक गनहरूलाई म भलेा गराउनछुे, यसकैारण
अबदे ख त ँ त्यसको िन म्त शमर्मा पनछैनस ् । 19 हरे,् तलँाई दमन गनहरूसगँ म लखेा लनछुे । त्यसबलेा, म लङ्गडालाई
बचाउनछुे र बिहष्कृतहरूलाई भलेा गराउनछुे । म ितनीहरूलाई मान-सम्मान िदनछुे, र ितनीहरूको शमर्लाई सारा पथृ्वीभ र
िस मा प रणत ग रिदनछुे । 20 त्यसबलेा, म ितमीहरूको नतेतृ्व गनछु, र ितमीहरूलाई भलेा गराउनछुे । जब म ितमीहरूलाई

पनुस्थार्िपत गनछु, म पथृ्वीका सारा जाितहरूलाई ितमीहरूको सम्मान र शसंा गनर् लगाउनछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ ।
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हाग् गकैो पसु्तक
1 दारा राजाको दो ो बषर्को छैटौँ मिहनाको पिहलो िदनमा, शालितएलका छोरा यहूदाका राज्यपाल यरुबाबले, र

यहोसादाकका छोरा धान पजूाहारी यहोशकूहाँ अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन आयो, 2 “सनेाहरूका परम भु
यस्तो भन् नहुुन्छ: यी मािनसहरू भन्छन,् ‘हामी आएर परम भकुो भवन िनमार्ण गन समय अझै आएको छैन’ ।” 3 त्यसपिछ
अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन आयो, 4 “यो म न्दर ध्वस्त हुदँा के यो ितमीहरू आफ्ना सनु्दर घरहरूमा बस् ने
समय हो? 5 यसकैारण सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: आफ्ना मागर्हरूमािथ ध्यान दओे! 6 ितमीहरूले शस्त बीऊ
छरेका छौ, तर फसल भने थोरै मा ल्याउछँौ, ितमीहरू खान्छौ तर ितमीहरूसगँ पयार्प् त छैन । ितमीहरू िपउँछौ, तर शस्त म
ितमीहरूसगँ छैन । ितमीहरू लगुा लगाउँछौ तर आफँैलाई तातो राख् न सक्दनैौ, र ज्यालादारीमा काम गनहरूले पसैा कमाउँछन ्
तर ितनीहरूले ती प्वालहरू भएका झोलामा राख्दछन ्।” 7सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: “आफ्ना मागर्हरूमािथ ध्यान
दओे । 8 मािथ पवर्तमा जाओ, काठहरू ल्याओ, र मरेो भवन बनाओ, अिन म त्यसमा आनन्द मनाउनछुे, र म मिहिमत हुनछुे -
परम भु भन् नहुुन्छ ।” 9 “ितमीहरूले धरैे कुराको खोजी गर् यौ, तर हरे! ितमीहरूले घरमा थोरै कुरा ल्यायौ, कनभने मलैे ती
उडाइिदएँ । िकन?” सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । “िकनभने मरेो भवन भग् नावशषेको िबचमा छ, तर ितमीहरू हरेक
भने आफ्नै घर बनाउन लािगपरेका छौ । 10 यसकैारण आकाशले आफ्नो शीत रोिकिदनछे, र पथृ्वीले आफ्नो उब्जनी िदनछैेन
। 11 मलैे भिूम, पवर्तहरू, अन् न, नयाँ म , तले, पथृ्वीका उब्जनीहरू, मािनसहरू, पशहुरू, र ितमीहरूका हातका प र ममािथ
अिनकाल बोलाएको छु ।” 12 अिन शालितएलका छोरा यरुबाबले, र यहेोसादाकका छोरा धान पजूाहारी यहोशलू,े बाँकी
रहकेा सबै मािनसका साथमा ितनीहरूका परमशे् वर परम भकुो आवाज र अगमव ा हाग् गकैा वचनलाई पालन गरे, िकनभने
ितनीहरूका परमशे् वर परम भलुे ितनलाई पठाउनभुएको िथयो र मािनसहरूले परम भकुो भय मान्थे । 13 त्यसपिछ परम भकुा
समाचारवाहक, हाग् गलैे मािनसहरूलाई यसो भनी परम भकुो सन्दशे सनुाए, “म ितमीहरूसगँ छु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ
।” 14 यसकारण परम भलुे यहूदाका राज्यपाल, शालितएलका छोरा यरुबाबले, यहेोसादाकका छोरा धान पजुारी यहोश,ू
र सबै बाँकी रहकेा मािनसहरूका आत्मालाई उ िेजत ग रिदनभुयो, अिन ितनीहरू गए र ितनीहरूका परमशे् वर सनेाहरूका
परम भकुो भवनमा काम गरे । 15 दारा राजाको दो ो वषर्को छैटौँ मिहनाको चौबीसौँ िदनमा यो भयो ।

2
1 सातौँ मिहनाको एक् काईसौँ िदनमा, अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन आयो, 2 यहूदाका राज्यपाल,

शालितएलका छोरा यरुबाबले, र यहोसादाकका छोरा धान पजूाहारी यहोश,ू र बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई यस्तो भन ् ।
3 ‘ितमीहरूमध्ये को बाँकी छ जसले यो भवनलाई त्यसको पिहलकेो मिहमामा दखेकेो िथयो? अिहले ितमीहरूले यो कस्तो
दखे्छौ? के ितमीहरूका नजरमा यो केही मोल नभएको जस्तो छैन र? 4अब, यरुबाबले साहसी हो! - परम भुघोषणा गन ुर्हुन्छ,
र यहोसादाकका छोरा यहोश ू साहसी हो, र भिूमका सबै मािनसहरू, साहसी होओ! - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ- र काम गर,्
िकनिक म ितमीहरूसगँ छु! यो सनेाहरूका परम भकुो घोषणा हो । 5 यो त्यही करार हो जनु मलैे ितमीहरू िम दशेबाट बािहर
आउँदा ितमीहरूसगँ स्थािपत गरेको िथएँ, र मरेो आत्मा ितमीहरूसगँ छ । नडराओ! 6 िकनभने सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: केही समयमा, म फे र आकाश र पथृ्वी, र समु र सकु्खा भिूमलाई हल्लाउनछुे! 7 म हरेक जाितलाई हल्लाउनछुे,
र हरेक जाितले ितनीहरूका बहुमलु्य थोकहरू मकहाँ ल्याउनछेन,् अिन म यो भवनलाई मिहमाले भनछु, सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । 8 चाँदी र सनु मरैे हुन!् - सनेाहरूका परम भु यो घोषणा गन ुर्हुन्छ । 9 यस भवनको मिहमा सरुुवातको समयको
भन्दा पिछ अित महान ् हुनछे, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ, र म यस ठाउँमा शा न्त िदनछुे - सनेाहरूका परम भु यो
घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 10 दाराको दो ो वषर्को नवौँ मिहनाको चौबीसौँ िदनमा, अगमव ा हाग्गै ारा परम भकुो यस्तो वचन
आयो, 11 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: वस्थाको िवषयमा पजूाहारीहरुलाई सोध,् 12 ‘परम भकुो िन म्त अलग
ग रएको मासलुाई कसलैे आफ्नो लगुामा पोको पारेर लग्यो, र त्यो पोकोले रोटी वा सरुुवा, म वा तले, वा कुनै भोजनलाई
छोयो भन,े के त्यो पिव हुन्छ?’ ” पजूाहारीहरुले यस्तो जवाफ िदए, “हुदँनै ।” 13 अिन हाग् गलैे भन,े “मरेको मािनस छोएर
अशु भएको कोहीले यी कुराहरू छोयो भन,े के ती अशु हुन्छन?्” पजूाहारीहरुले जवाफ िदए, “हो, ती अशु हुन्छन ्।”
14 यसकैारण हाग् गलैे जवाफ िदए, “यसकैारण मरेो अिग यी मािनसहरू र यो जाित, र ितनीहरूका हातले गरेका सबै कुरा यस्तै
छन!् - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । ितनीहरूले मलाई अपर्ण गरेका कुरा अशु छन!् 15 यसकैारण अब, आजको िदनसम्म
परु् याउने िबतकेो समयको बारेमा िवचार गर । परम भकुो म न्दरमा एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा राख् नअिग त्यो कस्तो
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िथयो? 16 ितमीहरू िबस मरुी अन् नको छेऊमा आउँदा, त्यहाँ दश मा िथए, र ितमीहरू पचास लटर दखम लन कोलमा
आउँदा, त्यहाँ िबसमा िथए । 17 मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका सबै कामहरूलाई शीत र ढुसीले सताएँ, तर पिन ितमीहरू मकहाँ
फकनौ, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 18 नवौँ मिहनाको चौबीसौँ िदनबाट उसो परम भकुो म न्दरको जग बसा लएको कुरामािथ
ध्यान दओे । 19 के भण्डारमा अझै बीउ छ? दाखको बोट, अ न्जरको रूख, अनार, र जतैनूको रूखले फल िदएको छैन । तर
यस िदनदे ख म ितमीहरूलाई आिशष ् िदनछुे!” 20 त्यस मिहनाको चौबीसौँ िदनमा परम भकुो यस्तो वचन फे र एक पटक
हाग् गकैहाँ आयो, 21 “ ‘मलैे आकाश र पथृ्वी हल्लाउनछुे भनी यहूदाका राज्यपाल यरुबाबलेलाई भन ्। 22 िकनभने म जाित-
जाितहरूका राज्यहरूको िसहंासनलाई पल्टाइिदनछुे र ितनीहरूका श लाई नष् ट गनछु । रथहरू र ितनीहरूमा सवारहरूलाई
म पल्टाइिदनछुे । घोडाहरू र ितनमा सवारहरू आफ्ना दाजभुाइहरूका तरवार ारा तल खस् नछेन ् । 23 सनेाहरूका परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ, त्यस िदन ए शालितएलका छोरा यरुबाबले, म तलँाई मरेो दास बनाउनछुे । म तलँाई छाप-औठँीझै ँ बनाउनछुे,
िकनभने मलै े तलँाई चनुकेो छु! परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ!’ ”
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जक रयाको पसु्तक
1 दाराको शासनकालको दो ो वषर्को आठौँ मिहनामा, अगमव ा इ ोका नाित बरेेक्याहका छोरा जक रयाकहाँ परम भकुो

यस्तो वचन आय। 2“परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ अत्यन्तै रसाउनभुएको िथयो! 3 ितनीहरूलाई भन,् ‘सनेाहरूका
परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मितरफकर् !- परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ- र म ितमीहरूितर फकर् नछुे, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।
4 ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूझै ँ नहोओ जसलाई अगमव ाहरूले यस्तो भनकेा िथए, “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ:
ितमीहरूका खराब मागर्हरू र दषु् ट कामहरूबाट फकर् !” तर ितनीहरूले सनुनेन ्र मलाई ध्यान िदएनन ्- परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ
।’ ” 5 ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू कहाँ छन?् अगमव ाहरू कहाँ छन,् के ितनीहरूयहाँ सधै ँ रहन्छन?् 6 तर मलैे मरेा दास
अगमव ाहरूलाई आज्ञा गरेका मरेा वचन र िनणर्यहरूले के ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई उिछनकेाछैनन ् र? यसकैारण
ितनीहरूले पाश् चाताप गरे र भन,े ‘हा ा चाल र कामहरूअनसुारसहुाउदँो सनेाहरूका परम भलुे हामीसगँ जस्तो वहार गन
योजना गन ुर्भयो, उहाँले हामीिसत त्यस्तै गन ुर्भएको छ ।’ ” 7 दाराको शासनकालको दो ो वषर्को एघारौँ मिहनाको चौिबसौँ
िदन, अथार्त ् शबेातको मिहनामा, अगमव ा इ ोका नाित बरेेक्याहका छोरा जक रयाकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आयो,
8 “मलैे रातमा यस्तो दखेे!ँ एउटा मािनस रातो घोडामा सवार िथए, र ितनी बेसँीको असारे-फूलका रूखहरूका माझमा िथए,
र उनको पछािड रातो, रातो-खरैो, र सतेो घोडाहरू िथए ।” 9 मलैे भने,ँ “परम भ,ु यी कुराहरू के हुन?्” अिन मसगँ
बो लरहकेा स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यी कुराहरू के हुन,् म ितमीलाई दखेाउनछुे ।” 10 ती असारे-फूलका रूखहरूिबचमा
उिभरहकेा मािनसले जवाफ िदए, “यी ितनै हुन ्जसलाई परम भलुे पथृ्वीभ र घमुिफर गनर्को िन म्त पठाउनभुएको छ ।”
11 असारे-फूलका रूखहरूकािबचमा बसकेा परम भकुा स्वगर्दतूलाई ितनीहरूले यस्तो जवाफ िदए, “हामी सारा पथृ्वीभ र
धिुमरहकेा छौँ । हने ुर्होस,् सारा पथृ्वी शान्त र आराम ग ररहकेो छ ।” 12 अिन परम भकुा स्वगर्दतूले यस्तो जवाफ िदए,
सनेाहरूका परम भ,ु यरूशलमे र यहूदाका सहरहरू ित तपाईंले किहलसेम्म दया दखेाउनहुुनछैेन, जससगँ तपाईं स री वषर्दे ख
रसाउनभुएको छ?” 13 मसगँ कुरा गरेका स्वगर्दतूसगँ परम भलुे असल शब्दहरू, सान्त्वनाका शब्दहरूमा बोल्नभुयो ।
14 यसकैारण मसगँ कुरा गरेका स्वगर्दतूले मलाई भन,े “उच् च सोरमा भन, ‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म यरूशलमे
र िसयोनको िन म्त अत्यन्तै डाही भएको छु! 15सखु-चनैमा बिसरहकेा जाितहरूसगँ म धरैे रसाएको छु । जब म ितनीहरूसगँ
थोरै मा रसाएको िथएँ, ितनीहरूले िवपि लाई झन ्खराब बनाइिदए । 16 यसकारण सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ:
म यरूशलमेमा दयासाथ फकको छु । मरेो भवन त्यसिभ िनमार्ण हुनछे र यरूशलमेमािथ नाप्ने डोरी तन्काइनछे, सनेाहरूका
परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।’ 17 उच् च सोरमा फे र यस्तो भन, ‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मरेा सहरहरू फे र
असल कुराहरूले भ रएर पो खनछे, र परम भलुे फे र िसयोनलाई सान्त्वना िदनहुुनछे र उहाँले फेरी यरूशलमेलाई चनु् नहुुनछे
।’ ” 18 अिन मलैे आफ्ना आखँाहरू मािथ उठाएँ र चारओटा सीङ दखेें! 19 मसगँ बो लरहकेा स्वगर्दतूसगँ म बोलें, “यी
के हुन?्” उनले जवाफ िदए, “यी ती सीङहरू हुन ्जसले यहूदा, इ ाएल, र यरूशलमेलाई िततर-िबतर पारे ।” 20 अिन
परम भलुे मलाई चार जना कारीगरहरु दखेाउनभुयो । 21 मलैे भनें, “यी मािनसहरू के गनर् आएका हुन?्” उनले जवाफ
िदए, “यी ती सीङहरू हुन ्जसले यहूदालाई िततर-िबतर पारे तािक कोही मािनसले पिन आफ्नो िशर उठाउन नसकोस ्। तर
ती कारीगरहरु ितनीहरूलाई ािसत गनर्, र यहूदालाई िततर-िबतर गनर्को िन म्त त्यसको िवरु सीङ उठाएका जाितहरूका
सीङहरूलाई परािजत गनर् आएका हुन ्।”

2
1अिन मलैे मािथितर हरेें र एउटा मािनसलेआफ्नो हातमा नाप्ने डोरी लएको दखेें । 2मलैे भनें, “तपाईं कहाँ जाँदहैुनहुुन्छ?”

उहाँले मलाई भन् नभुयो, यरूशलमेलाई नाप्न, त्यसको लमाइ र चौडाइ थाहा गनर्” ।” 3 त्यसपिछ मसगँ कुरा ग ररहकेा
स्वगर्दतू त्यहाँबाट गए र अक एउटा स्वगर्दतू उनलाई भटे्न िनस्के । 4 दो ो स्वगर्दतूले उनलाई भन,े “दौडरे जाऊ र त्यस
जवान मािनसलाई यस्तो भन, ‘यरूशलमेिभ का मािनसहरू र पशहुरूको ठुलो सखं्याको कारण त्यो पखार्लिवनाको दशे हुनछे
। 5 िकनभने म त्यसको व रप र आगोको पखार्ल हुनछुे, र त्यसिभ को मिहमा म नै हुनछुे, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।
6 जाओ, जाओ, उ रको दशेबाट भाग - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई आकाशका चार बतासझै ँ
िततर-िबतर पारेको छु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 7 ए बिेबलोनकी छोरीसगँ बस् ने हो, जाओ, भागरे िसयोनमा जाओ!’ ”
8 िकनिक सनेाहरूका परम भलुे मलाई सम्मािनत गन ुर्भएर ितमीहरूलाई लटु्ने जाितहरूको िवरु मलाई पठाउनभुएपिछ
(िकनिक जसले ितमीहरूलाई छुन्छ, त्यसले परमशे् वरका आखँाको नानीलाई छुन्छ!) उहाँले भन् नभुयो, 9 “ितनीहरूमािथ म
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आफँै आफ्ना हात टक् टक्याउनछुे, र ितनीहरूका आफ्नै दासहरूले ितनीहरूलाई लटु्नछेन।्” त्यसपिछ सनेाहरूका परम भलुे
मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ । 10 “िसयोनकी छोरी, रमाहटको गीत गाऊ, िकनिक म आफँै
नै आएर ितमीहरूका िबचमा वास गनछु!- परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 11 त्यसपिछ त्यस िदन महान ्जाितहरू परम भकुहाँ
िमल्न आउनछेन ् । उहाँ भन् नहुुन्छ, “अिन ितमीहरू मरेा मािनस हुनछेौ, िकनिक म ितमीहरूका िबचमा वास गनछु,” र
सनेाहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ । 12 िकनिक पिव भिूममा परम भलुे
यहूदालाई आफ्नो उ रािधकारझै ँ ाप् त गन ुर्हुनछे र उहाँले फे र पिन यरूशलमेलाई आफ्नो िन म्त चनु् नहुुनछे । 13 सारा मािनस
हो, परम भकुो अिग शान्त होओ, िकनिक उहाँ आफ्नो पिव सहरबाट जािगउठ्नभुएको छ ।

3
1 त्यसपिछ परम भलुे मलाई धान पजुारी यहोश ू परम भकुो स्वगर्दतूको अिग उिभएका दखेाउनभुयो र शतैान ितनलाई

पापको दोष लगाउनको िन म्त ितनको दािहने हात ितर उिभरहकेो िथयो । 2 परम भकुा स्वगर्दतूले शतैानलाई भन,े “ए शतैान,
परम भलुे तलँाई हप्काऊन ् । यरूशलमेलाई चनु् नहुुने परम भलुे तलँाई हप्काऊन!् के यो मािनस आगोबाट िनका लएको
अगलु्टो होइन र?” 3 स्वगर्दतूको अिग उिभदँा यहोशलूे फोहोर लगुा लगाएका िथए । 4 अिन स्वगर्दतूले आफ्नो अिग
उिभरहकेाहरूलाई भन,े “त्यसबाट ती फोहोर लगुाहरू फुका लदओे ।” अिन ितनले यहोशलूाई भन,े “हरे! मलैे ित ा पाप
ितमीबाट अलग गराइिदएको छु र म ितमीलाई असल लगुा लगाइिदनछुे ।” 5 त्यसपिछ मलैे भनें, “ितनीहरूले ितनको िशरमा
एउटा सफा फेटा लगाइिदऊन!्” यसलैे परम भकुा स्वगर्दतू उिभरहदँा नै ितनीहरूले यहोशकूो िशरमा सफा फेटा लगाइिदए र
ितनलाई सफा लगुा पिहराइिदए । 6 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतूले यहोशलूाई यस्तो कडा आज्ञा िदए, 7“सनेाहरूका परम भु
यस्तो भन् नहुुन्छ, त ँ मरेा मागर्मा िहिँडस,् र मरेा आज्ञाहरू पालन ग रस ्भन,े तैंले मरेो भवनको िजम्मा लनछेस ् र म न्दरको
सरुक्षा गनछस,् िकनिक यहाँ मरेो साम ु उिभएकाहरूमध्ये म तलँाई िभ आउन र बािहर जान िदनछुे । 8 धान पजुारी यहोश,ू
र तसँगँै बस् ने तरेा साथीहरू, सनु! िकनिक यी मािनसहरू िचन्ह हुन,् तर म आफँैले नै मरेा दास अथार्त ् हाँगोलाई ल्याउनछुे
। 9 अब मलैे यहोशकूो साम ु रा खिदएको ढुङ्गोलाई हरे ् । यो एउटा ढुङ्गोमा सात आखँाहरू छन,् र म एउटा िशलालखे
खोप्नछुे, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, अिन म एक िदनमा नै यस भिूमबाट पाप मटेाउनछुे। 10 त्यस िदनमा हरेक मािनसले आफ्नो
िछमकेीलाई आफ्नो दाखको बोट र अ न्जरको रूखमिुन बस् न िनम्तो िदनछेन,् परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।”

4
1 त्यसपिछ मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू फक र मलाई िनन् ाबाट जगाइएको मािनसझै ँ जगाए । 2 ितनले मलाई भन,े

“ितमीले के दखे्दछैौ?” मलैे भनें, “मलैे पणू र् रूपमा सनुले बनकेो एउटा सामदान दखे्दछुै, र त्यसको टुप्पोमा एउटा बटुको
रहकेो छ । त्यसमा सातओटा ब ी छन ्र हरेक ब ीको टुप्पोमा सातओटा नली छन ्। 3 बटुकोको दािहनपे एउटा जतैनूको
रूख र दे पे अक जतैनूको रूख रहकेा छन ्।” 4 अिन मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूसगँ मलैे फे र भनें, “मरेा मा लक,
यी कुराहरूको अथर् के हो?” 5 मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूले मलाई जवाफ िदए, “के ितमीलाई यी कुराहरूको अथर्
थाहा छ?” मलैे भनें, “अहँ,ँ मरेा मा लक ।” 6 यसलैे ितनले मलाई भन,े “यो यरुबाबलेको िन म्त परम भकुो वचन हो: न
त बलल,े न श ल,े तर मरेो आत्माल,े सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 7 महान ् पवर्त, त ँ के होस?् यरुबाबलेको अिग त ँ
समतल जिमन हुनछेस,् र उहाँले टुप्पोको ढुङ्गोलाई ‘अन ु ह! त्यसलाई अन ु ह’ भन् ने सोरहरूको िबचमा ल्याउनहुुनछे ।”
8 परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 9 “यरुबाबलेका हातले यस भवनको जग बसाल्यो, र त्यसकै हातले यो पणू र् गनछ ।”
अिन सनेाहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा गनछौ । 10 साना कुराहरूका िदनलाई कसले
तचु्छ ठानकेो छ? यी मािनसहरूले रमाहट गनछन ् र यरुबाबलेको हातमा ितनीहरूले साहुल दखे् नछेन ् । (यी सात ब ीहरू
परम भकुा आखँा हुन ्जनु सारा पथृ्वीभ र घिुमरहन्छन ्।) 11 त्यसपिछ मलैे स्वगर्दतूलाई सोधें, “सामदानको दािहने र दे पे
रहकेा जतैनूका यी दइु रूखहरू के हुन?्” 12 मलैे फे र ितनलाई सोधें, “सनुको तले बगरहने यी दइु सनुका नलीहरूका छेउमा
भएका जतैनूका यी दइु हाँगाहरू के हुन?्” 13अिन ितनले मलाई भन,े “के ितमीलाई यी कुराहरू के हुन ्भन् ने थाहा छ?” मलैे
भनें, “अहँ,ँ मरेा मा लक ।” 14 अिन ितनले भन,े “यी दइु नयाँ जतैनूकोतलेका छोराहरू हुन ्जो सारा पथृ्वीका परम भकुो
अिग खडा हुन्छन ्।”

5
1 अिन म फकं र मरेो नजर उठाएर हदेार् मरेोअिग एउटा चमर्प को म ु ो उिडरहकेो दखेें । 2 स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमी

के दखे्दछैौ?” मलैे जवाफ िदएँ, “मलैे नौ िमटर लामो र साढे चार िमटर चौडा चमर्प को म ु ो उिडरहकेो दखे्दै छु ।” 3 अिन
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ितनले मलाई भन,े “यो त्यो सराप हो जनु सारा भिूममा जानछे । िकनिक यसको एकाप जे भिनएको छ त्यसको आधारमा
हरेक चोर बिहष्कृत हुनछे, र अकार्प जे भिनएको छ त्यसको आधारमा झटुो शपथ खाने हरेक बिहष्कृत हुनछे ।” 4 “म
यो पठाउनछुे, अिन त्यो चोरको घरमा र मरेो नाउकँो झटुो शपथ खानकेो घरमा जानछे, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । त्यो त्यस
घरिभ ै रहनछे र त्यसका काठहरू र ढुङ्गाहरूलाई ध्वस्त पानछ ।” 5 त्यसपिछ मसगँ बो लरहकेा स्वगर्दतू बािहर िनस्के
अिन मलाई भन,े “आफ्नो नजर उठाउ र आउन लागकेो कुरा हरे!” 6 मलैे भनें, “त्यो के हो?” ितनले भन,े “यो एउटा नाप्ने
डालो हो । सारा भिूममा ितनीहरूका पाप यही हो ।” 7 अिन त्यस डालोको ढक् कन उठाइयो र त्यस डालोिभ एउटी स् ी िथई
। 8 स्वगर्दतूले भन,े “योचािह ँ दषु् टता हो!” ितनले त्यस स् ीलाई त्यस डालोिभ फ्याँिकिदए, र त्यसको ढक् कन लगाइिदए ।
9 मलैे आफ्नो नजर उठाएँ अिन दईु जना स् ी मितर आइरहकेो दखेें, र बतास ितनीहरूका पखटेामा िथयो, िकनिक ितनीहरूका
पखटेा सारसका पखटेाझै ँ िथए । ितनीहरूले त्यो डालोलाई पथृ्वी र आकाशको िबचमा परु् याए । 10 यसलैे मसगँ बो लरहकेा
स्वगर्दतूलाई मलैे भनें, “ितनीहरूले त्यो डालो कहाँलजैाँद ै छन?्” 11 ितनले मलाई भन,े “त्यसको िन म्त बिेबलोिनया दशेमा
म न्दर बनाउनको िन म्त ।म न्दर तयार भएपिछ, डालो राख् नको िन म्त बनाइएको स्थानमा त्यो रा खनछे ।”

6
1 अिन मलैे फकर आफ्नो नजर उठाएँ र दइुओटा पवर्तका िबचबाट चारओटा रथ बािहर आउँदै गरेको दखेें; र ती पवर्तहरू

काँसाका िथए । 2 पिहलो रथमा रातो रङ्गका घोडाहरू, दो ोमा कालो रङ्गका घोडाहरू, 3 ते ो रथमा सतेो रङ्गका घोडाहरू,
र चौथो रथमा पाटे खरानी रङ्गका घोडाहरू िथए । 4 यसकैारण मसगँ बो लरहकेा स्वगर्दतूलाई मलैे जवाफ िदएँ, “यी के हुन,्
मरेा मा लक?” 5 ती स्वगर्दतूले मलाई जवाफमा भन,े “यी आकाशका चारओटा बतास हुन ्र ती सारा पथृ्वीका परम भकुो
अिग खडाभएर त्यहाँबाट बािहर िनस्कनछेन ।् 6कालो रङ्गका घोडाहरू भएको रथचािह ँउ रको दशेमा जानछे, सतेो रङ्गका
घोडाहरू भएको रथचािह ँ प श् चमको दशेमा, र पाटे खरानी रङ्गका घोडाहरू भएको रथ चािह ँ दिक्षणको दशेमा जानछे ।”
7 यी ब लया घोडाहरू बािहर िनस्के र पथृ्वीमािथ प रवहन गनर् थाल,े यसलैे स्वगर्दतूले भन,े “जाओ र पथृ्वीमािथ घमु!”
र ितनीहरू सबै पथृ्वीितर गए । 8 त्यसपिछ ितनले मलाई बोलाएर भन,े “उ रको दशेमा गइरहकेालाई हरे, ितनीहरूले त्यहाँ
मरेो आत्मालाई सन् न बनाएका छन ्।” 9 यसकैारण परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 10 “िनवार्सनमा गएकाहरू हले्द,ै
तोिबयाह र यदायाहबाट एउटा भटेी लएर सोही िदन बिेबलोनबाट आएका सपन्याहको छोरो योिशयाहको घरमा लजैा । 11अिन
चाँदी र सनु लएर एउटा मकुुट बना, र धान पजुारी यहोसादाकको छोरो यहोशकूो िशरमा लगाइदे । 12 त्यसलाई यस्तो भन् न,ू
‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: यो मािनसको नाउँ हाँगा हो! यो त्यसको आफ्नै ठाउँमा बढ्नछे र त्यसले परम भकुो
म न्दर बनाउनछे! 13 त्यो त्यही हो जसले परम भकुो म न्दर बनाउनछे, र त्यो राजकीय वभैवले पिहराइनछे, त्यो आफ्नो
िसहंासनमा िवराजमान भएर शासन गनछ । त्यो आफ्नो िसहंासनमा एउटा पजुारी हुनछे, र दईुको िबचमा िमलाप गराउनछे
। 14 मटुुकचािह ँ हले्द,ै तोिबयाह, यदायाह, र सपन्याहको छोरो हनेलाई परम भकुो म न्दरमा सम्झनाको िन म्त िदइनछे ।
15 टाढा-टाढा भएकाहरू आएर परम भकुो म न्दर बनाउनछेन,् अिन सनेाहरूहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने
कुरा ितमीहरूलाई थाहा हुनछे । िकनिक ितमीहरूले साँचो रूपमा परम भु आफ्ना परमशे् वरको आवाज सनु्यौ भन,े यो हुनछे
।’ ”

7
1 दारा राजाले चार वषर् शासन ग रसकेपिछ, िकसलवे (अथार्त ् नवौँ मिहना) को चौथो िदनमा, परम भकुो वचन

जक रयाकहाँ आयो । 2 बथेलेका मािनसहरूले शरेसरे र रेगमे-मलेक र ितनीहरूका मािनसहरूलाई परम भकुो साम ु िबन्ती
गनर् पठाए । 3 ितनीहरूले सनेाहरूका परम भकुा भवनमा भएका पजुारीहरू र अगमव ाहरूलाई यस्तो भन,े “मलैे िबतकेा
वषर्हरूमा गआर्एकोझै,ँ के म पाचौँ मिहनामा उपवास बसरे िवलाप गरूँ?” 4यसकैारण सनेाहरूका परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ
आयो, 5 “भिूमका सबै मािनसहरू र पजुारीहरूलाई यस्तो भन,् ‘यी स री वषर्सम्म ितमीहरूले पाचौँ र सातौँ मिहनामा उपवास
बस्दा र िवलाप गदार्, के ितमीहरू साँच् चै मरेो िन म्त उपवास बिसरहकेा िथयौ? 6 ितमीहरूले खाँदा र िपउँदा, के ितमीहरूले
आफ्नै िन म्त खाएनौ र आफ्नै िन म्त िपएनौ? 7 ितमीहरू यरूशलमे र आसपासका सहरहरूमा सम्पन् नतामाबसोबास ग ररहदँा
र ितमीहरू नगेवे, र प श् चमका पहाडहरूको फेदमा अव स्थत हुदँा, के अिगल्ला अगमव ाहरूका मखुबाट परम भलुे
घोषणा गन ुर्भएका वचन यी नै िथएनन ् र?’ ” 8 परम भकुो यस्तो वचन जक रयाकहाँआयो, 9 “सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ, ‘साँचो न्याय, करारको िवश् वसनीयता, र अन ु ह ारा इन्साफ गर । हरेक मािनसले आफ्नो दाजभुाइको िन म्त
यस्तो गरोस ् । 10 िवधवा र टुहुरा, परदशेी, र ग रब मािनसमािथअत्याचार नगर, र कसलैे पिन आफ्नो हृदयमा अकार्को
िवरु खराबीको योजना नबनाओस ्।’ 11 तर ितनीहरूले ध्यान िदएनन ्र हठी भएर आफ्नो पीठ फकार्ए । ितनीहरूले आफ्ना



7:12 679 जक रया 9:4

कान थनुे र केही पिन सनुनेन ् । 12 वस्था वा सनेाहरूका परम भकुो वचन नसनु् नको िन म्त ितनीहरूले आफ्ना हृदयलाई
च ानझै ँ कडा बनाए । पिहलकेा समयमा, उहाँले यी सन्दशेहरू आफ्ना मािनसहरूकहाँ आफ्नो आत्मा ारा, अगमव ाहरूका
ओठ ारा पठाउनभुयो । तर ती मािनसहरूले सनु् न इन्कार गरे, यसकैारण सनेाहरूका परम भु ितनीहरूसगँ धरैे रसाउनभुयो
। 13 उहाँले बोलाउनहुुदँा, ितनीहरूले सनुनेन ् । त्यसरी नै ितनीहरूले मरेो पकुारा गनछन,् तर म त्यो सनु् नछैेन,ँ” सनेाहरूका
परम भु भन् नहुुन्छ । 14“िकनिक म आधँीबहेरी ारा ितनीहरूलाई ितनीहरूले नदखेकेाजाितहरूका िबचमा िततर-िबतर पानछु,
र ितनीहरूपिछ त्यो भिूम िनजर्न हुनछे । िकनिक कोही पिन त्यो दशेबाट भएर जानछैेन न त कोही त्यहाँ फकर् नछे िकनभने
मािनसहरूले आफ्नो सनु्दर भिूमलाई उजाड बनाएका छन ्।”

8
1 परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 2 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म िसयोनको िन म्त सा ै डाही भएको

छु र म त्यसको िन म्त डाही भएर अत्यन्तै रसाएको छु! 3 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म िसयोनमा फकर् नछुे र
यरूशलमेमा वास गनछु, िकनिक यरूशलमे सत्यको सहर भिननछे र सनेाहरूका परम भकुो पवर्तचािह ँ पिव पवर्त भिननछे!
4 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: यरूशलमेका सडकहरूमा फे र व ृ परुुष र स् ीहरू हुनछेन,् र हरेक मािनस धरैे व ृ
भएको हुदँा उसलाई आफ्नो हातमा एउटा लौरो आवश्यक पनछ । 5 त्यस सहरका सडकहरू खले्ने केटा-केटीहरूले भ रनछेन ्
। 6सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: ती िदनहरूमा बाँकी रहकेा यी मािनसहरूका आखँामा केही कुरा असम्भव दे खएमा,
के ती मरेो नजरमा पिन असम्भव हुन्छन ्र? - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 7सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे, सयु दय
हुने र सयुार्स्त हुने भिूमबाट मलैे मरेा मािनसहरूलाई बचाउन लागकेो छु! 8 िकनभने म ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे,
र ितनीहरू यरूशलमेमा वास गनछन,् अिन ितनीहरू फे र मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र सत्यता र धािमर्कतामा म ितनीहरूका
परमशे् वर हुनछुे । 9 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मरेो यस घरको जग बसा लदँा अगमव ाहरूको ओठबाट िनस्केका
वचनहरू जसले अिहले सनु्दछन,् सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ: आफ्ना हातहरू ब लया बनाओ, तािक त्यो म न्दर िनमार्ण
गनर् सिकयोस ् । 10 िकनिक ती िदनहरूभन्दा पिहले कोहीले पिन फसल बटुल्दनै िथए, मािनस वा पशकुो िन म्त त्यहाँ कुनै
मनुाफा िथएन, र आउने र जाने कसलैाई पिन श हुरूबाट शा न्त िथएन । मलैे हरेक मािनसलाई त्यसको िछमकेीको िवरु
खडा गरेको िथएँ । 11 तर म अब पिहलकेा िदनमाझै ँ हुन् न, म यी बाँकी रहकेा मािनसहरूसगँ हुनछुे - सनेाहरूका परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ । 12 िकनभने शा न्तको बीउ छ रनछे; मािथ बढ्दै गरेको दाखले आफ्नो फल िदनछे र पथृ्वीले आफ्नो
उब्जनी: आकाशले शीत िदनछे, िकनभने यी बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई म यी सबै कुराहरू उ रािधकारमा िदनछुे । 13 ए
यहूदा र इ ाएलको घराना,अन्य ािपत जाितहरूमा ितमीहरू एउटा उदाहरण िथयौ । यसकैारण म ितमीहरूलाई बचाउनछुे
र ितमीहरू आिशषको कारण हुनछेौ । नडराओ; ितमीहरूका हात ब लयो बनाओ! 14 िकनभने सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले मलाई रस उठाउँदा मलैे ितनीहरूलाई हानी परु् याउने योजना गरेर ितनीहरू ित दया
दखेाइन ँ - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, 15 यी िदनहरूमा पिन म यरूशलमे र यहूदाको घरानालाई भलाइ गन योजना गनछु!
नडराओ! 16 ितमीहरूले यी कामहरू गन ुर्पछर्: हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीसगँ सत्य बोलोस ् । आफ्नो इलाकामा सत्य,
न्याय, र शा न्तसगँ इन्साफ गर । 17 आफ्नो हृदयमा एक अकार्को िवरु मा खराबी गन योजना नबनाओ, र झटुा शपथलाई
मे नगर - िकनभने यी कुराहरूलाई म घणृा गदर्छु! – परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 18 अिन सनेाहरूका परम भकुो यस्तो

वचन मकहाँ आयो, 19 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: चौथो, साथौ,ँ र दशौँ मिहनाका उपवासहरू यहूदाका घरानाको
िन म्त आनन्द, हषर्, र खशुीका पवर्हरूका समय हुनछेन!् यसलैे सत्य र शा न्तलाई मे गर! 20 सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: िविभन् न सहरहरूमा बस् ने सबै मािनसहरू फे र आउनछेन ्। 21 एउटा सहरका वािसन्दाहरू अक सहरमा जानछेन ्
र भन् नछेन,् ‘हामी तरुुन्तै परम भकुो साम ु िबन्ती गनर् र सनेाहरूका परम भकुो खोजी गनर् जाऔ!ँ हामीहरू आफँै पिन जाँदै छौँ
।’ 22 धरैे मािनसहरू र धरैे जाितहरू यरूशलमेमा सनेाहरूका परम भकुो खोजी गनर् र उहाँको िनगाह ाप् त गनर् आउनछेन!्
23 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: ती िदनहरूमा हरेक भाषा र जाितबाट दश जना मािनसहरूले ित ो लबदेाको छेउ
समातरे यसो भन् नछेन,् ‘हामीलाई तपाईंसगँ जान िदनहुोस,् िकनभने परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन्छ भन् ने हामीले सनुकेा छौ!ँ’ ”

9
1 “ह ाकको दशेको िवषयमा परम भकुो यस्तो वचन घोषणा भयो, र उहाँको वचन दमस्कसको िवषयमा पिन आयो,

िकनभने सबै मनषु्यजाित र इ ाएलका सबै कुलहरूका आखँा परम भिुतर छन ्। 2 दमस्कसको िसमानामा भएको हमात, र
टुरोस र सीदोनको िन म्त पिन यो घोषणा हो, िकनिक ितनीहरू धरैे ब ु मान छन ्। 3 टुरोसले आफँै एउटा गढी बनाएको छ,
र त्यसले सडकहरूमा धलुोसरह चाँदी र माटोसरह िनखरु सनु थपुारेको छ । 4 हरे! परम भलुे त्यसबाट सबै खोस् नहुुनछे र
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त्यसको बललाई समु मा नष् ट गन ुर्हुनछे, अिन त्यो आगोले भस्म हुनछे । 5 अश्कलोनले त्यो दखे् नछे र डराउनछे! गाजा पिन
थर-थर काँप्नछे! ए ोनको आशा िनराशामा प रणत हुनछे । गाजाबाट राजा नष् ट हुनछे, र अश्कलोनमा कोही वास गनछैन!
6 अश्दोदमा परदशेीहरूले घर बसाल्नछेन,् र म प लश्तीहरूको घमण्ड तोिडिदनछुे । 7 िकनिक म ितनीहरूका मखुबाट
रगत र ितनीहरूका दाँतबाट िघनलाग्दा कुराहरू हटाइिदनछुे । ितनीहरू हा ा परमशे् वरको िन म्त बाँकी रहकेाहरू, यहूदाको
एउटा कुलझै ँ हुनछेन,् र ए ोन यबसूीजस्तै हुनछे । 8 श कुा सनेाहरूको िवरु म मरेो भिूमव रप र छाउनी लगाउनछुे, तािक
त्यहाँबाट न त कोही िछरोस ्वा िनस्कोस,् िकनिक कोही अत्याचारीले पिन ितनीहरूलाई कुल्चनछैेन, िकनभने म मरैे आखँाले
नजर लगाउनछुे! 9 ए िसयोनकी छोरी अित धरैे आनन्दले कराऊ! यरूशलमेकी छोरी खशुीले कराऊ! हरे! ित ा राजा
धािमर्कतामा ितमीकहाँ ितमीलाई बचाउन आउँदै हुनहुुन्छ । उहाँ न हुनहुुन्छ र उहाँ गधामािथ, अथार्त ् गधाको बछेडामािथ
सवार हुनहुुन्छ । 10 अिन म ए ाइमबाट रथ र यरूशलमेबाट घोडा हटाइिदनछुे, र य ु बाट धन ु हटाइनछेन,् िकनभने उहाँले
जाित-जाितमा शा न्त घोषणा गन ुर्हुनछे, र एउटा समु दे ख अक सम्म, र नदीदे ख पथृ्वीको छेउ-छेउसम्म उहाँको भतु्व
रहनछे! 11 तसँगँ मरेो करारको रगतको कारण, ती सकु्खा खाडलबाट म तरेा कैदीहरूलाई मु ग रिदनछुे । 12आशा भएका
कैदीहरू, गढीमा फकर् ! आज म यो घोषणा गद छु, िक म ितमीहरूलाई दोब्बर िफतार् ग रिदनछुे, 13 िकनभने मलै े यहूदालाई
मरेो धनझुै ँ बङ्गाएको छु । मलैे मरेो तणूलाई ए ाइमले भरेको छु । ए िसयोन, मलैे तरेा छोराहरूलाई ीसका छोराहरूको िवरू
उक्साएको छु, र िसयोन, मलैे तलँाई यो ाको तरवारझै ँ बनाएको छु!” 14 परम भु ितनीहरूकहाँ दखेापन ुर्हुनछे, उहाँको काँड
िबजलुीझै ँ िनस्कनछे! िकनिक मरेा परम भु परमशे् वरले तरुही फुक् नहुुनछे र उहाँ तमेानबाट आधँीको साथ अिग बढ्नहुुनछे
। 15 सनेाहरूका परम भलुे ितनीहरूको सरुक्षा गन ुर्हुनछे, र ितनीहरूले उनीहरूलाई नाश गनछन ् र घयु े ँ ोका ढुङ्गाहरूलाई
पराजय गनछन ्। ितनीहरूले िपउनछेन ्र म ले मातकेा मािनसहरुझै ँ ठुलो सोरमा कराउनछेन,् र ितनीहरू बटुकाझै,ँ र वदेीका
छेउहरूझै ँ म ले े भ रनछेन ् । 16 यसकैारण परम भु ितनीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई त्यस िदन आफ्ना मािनसहरूको
बागललाईझै ँ बचाउनहुुनछे । ितनीहरू उहाँको दशेमा चम्कने मकुुटका रत् नहरू हुन ्। 17 ितनीहरू कि असल र कित सनु्दर
हुनछेन!् जवान मािनसहरू अन् नले र कन्याहरू नयाँ म ले हृष् टपषु् ट हुनछेन ्।

10
1 वसन्त ऋतकुो मौसममा परम भबुाट वषार् माग, परम भु जसले आकाशमा िबजलुी र आधँी बनाउनहुुन्छ, अिन उहाँले

सबलैाई वषार्को झरी र भिूममा उब्जनी िदनहुुनछे । 2 िकनिक घरका मिूतर्हरू झटु बोल्छन,् र भिवष्य बताउनहेरू झटुा दशर्नहरू
दखे् छन ्। ितनीहरू छलपणूर् सपनाहरू बताउछँन ्र थर्का सान्त्वना िदन्छन ्।यसकैारण ितनीहरू भडेाझै ँ बरा लन्छन ्र गोठालो
नभएकोले समस्यामा पछर्न ्। 3 “मरेो ोध गोठालाहरूमािथ खिनन्छ । भाले बोको, अथार्त ्अगवुाहरूलाई म दण्ड िदनछुे ।
सनेाहरूका परम भलुे उहाँको बगाल अथार्त ्यहूदाको घरानाको हरेचाह गन ुर्हुनछे र ितनीहरूलाई य ु को घोडाझै ँ बनाउनहुुनछे!
4 कुन-ेढुङ्गो यहूदाबाट आउनछे । पालको कीला त्यसबाट आउनछे, अिन य ु को धन ु र हरेक शासक एकसाथ त्यसबैाट
आउनछे । 5 य ु को मदैानको माटोमा आफ्ना श हुरूलाई कुल्चने यो ाहरूझै ँ ितनीहरू हुनछेन ् । ितनीहरूले य ु गनछन,्
िकनिक परम भु ितनीहरूसगँ हुनहुुन्छ, र ितनीहरूले य ु का घोडा चढ्नहेरूलाई शमर्मा पानछन ्। 6 म यहूदाको घरानाललाई
ब लयो बनाउनछुे र योसफेको घरानालाई बचाउनछुे, िकनिक म ितनीहरूलाई पनुस्थार्िपत गनछु र ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे
। ितनीहरू विहष्कृत नभएकाहरूझै ँ हुनछेन,् िकनिक म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु,ँ र म ितनीहरूलाई उ र िदनछुे ।
7 अिन ए ाइम यो ाझै ँ हुनछे, र ितनीहरूका हृदय म ले झै ँ आन न्दत हुनछे । ितनीहरूका छोराछोरीहरूले यो दखेरे आनन्द
मनाउनछेन ्। ितनीहरूका हृदय ममा आन न्दत हुनछेन!् 8 म ितनीहरूलाई ससु्केराले बोलाउनछुे र ितनीहरूलाई भलेा गराउनछुे
। म ितनीहरूलाई बचाउनछुे, र ितनीहरू पिहलकेो झै ँ महान ् हुनछेन!् 9 मलैे ितनीहरूलाई मािनसहरूका िबचमा छरे,ँ तर
ितनीहरूले मलाई टाढा-टाढाका दशेहरूमा सम्झनछेन,् यसकैारण ितनीहरू र ितनीहरूका छोराछोरीहरू बाँच्नछेन ्र फकर् नछेन ्
। 10 िकनिक म ितनीहरूलाई िम दशेबाट पनुस्थार्िपत गनछु र ितनीहरूलाई अश्शरू दशेबाट भलेा गराउनछुे । िगलाद र
लबेनानमा ितनीहरूका िन म्त ठाउँ बाँकी नरहसेम्म म ितनीहरूलाई त्यहाँ लानछुे । 11 म ितनीहरूको पीडाको समु बाट भएर
जानछुे । म त्यस समु का छालहरूलाई हार गनछु र नील नदीका सबै गिहराइलाई सकुाइिदनछुे । अश्शरूको गौरव घटाइनछे,
र िम को राजदण्ड िम ीहरूबाट टाढा जानछे । 12 ितनीहरूलाई म ममा नै ब लयो बनाउनछुे, र ितनीहरू मरेो नाउमँा िहडँ्नछेन,्
परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।”

11
1 ए लबेनान तरेा ढोकाहरू खोल,् तािक आगोले तरेा दवेदारुहरूलाई भस्म पारोस!् 2 ए सल्लोको रूख, िवलाप गर,् िकनिक

दवेदारुका रूखहरू ढलकेा छन!् सनु्दर र महान ् भिनएका कुराहरू ध्वस्त भएका छन!् ए बाशानका फलाँटका रूखहरू,



11:3 681 जक रया 12:13

िवलाप गर, िकनभने त्यो ठुलो जङ्गल सखाप भएको छ । 3 गोठालाहरू वदेनामा रुन्छन,् िकनभने ितनीहरूको मिहमा नष् ट
पा रएको छ! जवान िसहंहरू गजर्न्छन,् िकनिक यदर्न नदीको घमण्ड नष् ट पा रएको छ । 4 परम भु मरेा परमशे् वर यस्तो
भन् नहुुन्छ, “गोठालाले झै ँ का टनको िन म्त अलग ग रएको बगालको हरेचाह गर!् 5 ती िकन् नहेरूले ितनीहरूलाई काट्छन ्
र ितनीहरूलाई सजाय िदइँदनै, र ितनीहरूलाई बचे्नहेरूले भन्छन,् ‘परम भकुो शसंा होस!् म धनी भएको छु!’ िकनिक
बगालका मा लकहरूका िन म्त काम गन गोठालाहरूले ितनीहरूमािथ दया दखेाएनन ् । 6 िकनिक अब म भिूममा बसोबास
गनहरूलाई दया दखेाउनछैेन!ँ - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । हरे, म हरेक मािनसलाई त्यसको िछमकेी र त्यसको राजाको हातमा
समु्पन लाग्दै छु, अिन ितनीहरूले भिूमलाई नष् ट गनछन ्र ितनीहरूका हातबाट म कसलैाई पिन छुटाउनछैेन ।” 7 यसकैारण म
का टनको िन म्त िचन्ह लगाइएको भडेाको बगालको गोठालो बने ँ । मलै े दईुवटा लौरो लएँ: एउटा लौरोलाई मलैे “अन ु ह”
नाउँ िदएँ र अक लाई“एकता” नाउँ िदएँ । यसरी मलैे बगालको हरेचाह गरेँ । 8 एक मिहनामा मलैे ितनवटा गोठालालाई
नाश गरेँ । म ितनीहरू ित धयैर् भइन,ँ र ितनीहरूले मलाई घणृा गरे । 9 अिन मलैे मा लकहरूलाई भने,ँ “म अब ितमीहरूका
िन म्त गोठालोको रूपमा काम गनछैन ँ । मनर् लागकेा भडेाहरू मरून,् नष् ट भइरहकेा भडेाहरूलाई नष् ट हुनदऊे । बाँकी
रहकेो भडेोलचेािह ँ आफ्नो िछमकेीको मास ु खाओस ्।” 10 यसकैारण मलैे आफ्नो लौरो “अन ु ह” लएँ अिन आफ्ना सबै
कुलहरूसगँ गरेको करार तोड्नको िन म्त त्यो भाँिचिदएँ । 11 त्यस िदन त्यो करार तोिडयो, र भडेाको हरेचाह गनहरू र मलाई
हनेहरूले परम भु बोल्नभुएको थाहा पाए । 12 मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ “यिद ितमीहरूलाई यो असल लाग,े मलाई मरेो ज्याला
दओे । तर ितमीहरूलाई असल नलाग,े नदओे ।” यसलैे ितनीहरूले मरेो ज्याला चाँदीका ितस टु ा िहसाब गरे । 13 अिन
परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ितनीहरूले तरेो मलु्य तय गरेको उत्कृष् ट मोलमा त्यो चाँदी भण्डारमा जम्मा गर!्” यसकैारण मलैे
ती ितस टु ा चाँदी लएर परम भकुो भवनमा भण्डारमा जम्मा गरेँ । 14 अिन यहूदा र इ ाएलिबचको दाजभुाइको नातालाई
तोड्नको िन म्त मलैे मरेो दो ो लौरो “एकता” पिन भाँचे । 15 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “फे र, मखूर् गोठालोको उपकरण
तरेो िन म्त ली, 16 िकनभने हरे,् म भिूममा एउटा गोठालो िनय ु गदछु । त्यसले हराउदँै गरेको भडेाको वास्ता गनछैन ।
हराएको भडेालाई त्यो खोज्न जानछैेन, न त घाइते भडेालाई िनको पानछ । त्यसले स्वस्थ भडेाहरूलाई खवुाउनछैेन, तर मोटो
भडेाको मास ु खानछे र ितनीहरूका खरुलाई च्यात् नछे । 17 िधक् कार, आफ्नो बगाललाई त्याग् ने बकेामको गोठालो! त्यसको
पाखरुा र दािहने आखँाको िवरु तरवार चलाइयोस!् त्यसको पाखरुा सकुोस ्र त्यसको दािहने आखँा अन्धो होस!्”

12
1 इ ाएलको िवषयमा परम भु यस्तो घोषणा गन ुर्हुन्छ, जसले आकाश बनाउनभुयो र पथृ्वीको जग बसाल्नभुयो, जसले

मािनसको आत्मालाई त्यसिभ रच्नभुयो, 2 “हरे, म यरूशलमेलाई एउटा कचौरा तलु्याउदँै छु जसको कारण त्यसको
व रप रका सबै धरमराउनछेन ् । यरूशलमेको िवरु घरेावन्दी हुदँा यहूदाको िन म्त पिन त्यस्तै हुनछे । 3 त्यस िदन, म
सबै जाितहरूका िन म्त यरूशलमेलाई एउटा ग ौँ ढुङ्गो तलु्याउनछुे । त्यो ढुङ्गोलाई उठाउन खोज्ने सबलैाई गिहरो चोट
लाग् नछे, र पथृ्वीका सबै जाितहरू त्यस सहरको िवरु मा एक हुनछेन ् । 4 त्यस िदन, म हरेक घोडालाई मले र त्यसमा
सवारलाई पागलपनले हार गनछु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ। यहूदाको घरानामािथ म मरेो नजर लगाउनछुे, तर जाित-
जाितहरूका हरेक घोडालाई म अन्धोपनले हार गनछु । 5 अिन यहूदाका अगवुाहरूले आफ्ना हृदयमा यस्तो भन् नछेन,्
‘सनेाहरूका परम भ,ु ितनीहरूका परमशे् वरको कारण यरूशलमेका वािसन्दाहरू हा ो बल भएका छन ् ।’ 6 त्यस िदन म
यहूदाका अगवुाहरूलाई दाउराको िबचको आगोको मकलझै ँ र िबटाहरूको िबचमा ब लरहकेो राँकोझै ँ तलु्याउनछुे, िकनिक
ितनीहरूले व रप रका सबै मािनसहरूलाई आफ्नो दािहने र दे पे सखाप पानछन ्। यरूशलमे फे र आफ्नै ठाउँमा बस् नछे
।” 7 दाऊदको घराना र यरूशलमेमा बस् नहेरूको गौरव यहूदाका बाँकी रहकेाहरूको भन्दा बढ्ता नहोस ् भनरे परम भलुे
पिहला यहूदाको पाललाई बचाउनहुुनछे । 8 त्यस िदन, परम भु नै यरूशलमेका वािसन्दाहरूको रक्षक हुनहुुनछे, र त्यस िदन
ितनीहरूका कमजोरहरू दाऊदझै ँ हुनछेन,् अिन दाऊदको घरानाचािह ँ परमशे् वरझै,ँ ितनीहरूको अिग परम भकुा स्वगर्दतूझै ँ
हुनछे । 9 “त्यसिदन यरूशलमेको िवरु खडा हुने सबै जाितहरूलाई म सवर्नाश गनर् थाल्नछुे । 10 तर दाऊदको घराना र
यरूशलमेका वािसन्दाहरूमािथ म अनु ह र न -िनवदेन गन आत्मा खन्याउनछुे, अिन ितनीहरूले मलाई हनेछन,् जसलाई
ितनीहरूले नै घोचकेा छन ्। एक मा छोरोको लािग शोक गरेझै,ँ ितनीहरू मरेो िन म्त शोक गनछन ्। आफ्नो पिहलो पु को
िन म्त शोक गरेझै ँ ितनीहरूले उनको लािग अत्यन्तै िवलाप गनछन ् । 11 त्यस िदन यरूशलमेको िवलाप मिग ोको बेसँीमा
हदद- रम्मोनको िवलापझै ँ हुनछे । 12 भिूम िवलाप गनछ, हरेक कुलले अलग-अलग िवलाप गनछन ्। दाऊदको घरानाको
कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ् । नातानको घरानाको कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका
पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ् । 13 लवेीको घरानाको कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ्
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। िशमीको कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ्। 14 बाँकी रहकेा कुलहरूको हरेक वशं अलग
हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ्।”

13
1 “त्यस िदन दाऊदको घराना र यरूशलमेका वािसन्दाहरूका पाप र अशु ताको कारण ितनीहरूका िन म्त पानीको छहरा

खो लनछे । 2 त्यस िदन, म भिूमबाट मिूतर्हरूका नाउँ मटेाइिदनछुे र ितनीहरूको किहल्यै सम्झना हुनछैेन, परम भु घोषणा
गन ुर्हुन्छ । म भिूमबाट अगमव ाहरू र अशु ताका आत्मालाई हटाइिदनछुे । 3 कुनै मािनसले अझै अगमवाणी गरेमा, त्यसको
बबुा र त्यसलाई जन्माउने आमाले त्यसलाई भन् नछेन,् ‘त ँ बाँच्नछैेनस,् िकनभने त ैलँ े परम भकुो नाउमँा झटुो बोल्छस!्’ अिन
त्यसको बबुा र त्यसलाई जन्माउने आमाले त्यसले अगमवाणी बोल्दा त्यसलाई छेिडिदनछेन ्। 4 त्यस िदन हरेक अगमव ा,
अगमवाणी गनर् लाग्दा आफ्नो दशर्नको कारण शमर्मा पनछ । यी अगमव ाहरूले अब मािनसहरूलाई धोकामा पानर् रौँ भएका
लबदेा लगाउनछैेनन ्। 5 िकनभने हरेकले भन् नछे, ‘म अगमव ा होइन!ँ म त माटोमा काम गन मािनस हु,ँ िकनिक म जवान
हुदँादे ख नै भिूममा नै मलै े काम गनर् थाले!ँ’ 6 तर कसलैे त्यसलाई भन् नछे, ‘तरेा हातहरूका िबचमा भएका यी घाउ के हुन?्’
र त्यसले जवाफ िदनछे, ‘म आफ्ना साथीभाइको घरमा हुदँा मलाईती चोट लागकेा िथए ।’ ” 7 “ए तरवार! मरेो गोठालोको
िवरु उठ,् जो मरेो निजक उिभएको छ, सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । गोठालोलाई हार गर,् र बगाल िततर-िबतर
हुनछे! िकनभने तल्लो वगर्काहरूका िवरु म मरेो हात उठाउनछुे । 8 र साराभिूममा यस्तो हुनछे - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ,
िक त्यसको दईु-ितहाइ भाग नाश हुनछे! ती मािनसहरू नष् ट हुनछेन,् र एक-ितहाइमा बाँकी रहनछे । 9 म ती एक-ितहाइलाई
आगोबाट लजैानछुे र ितनीहरूलाई चाँदीलाई झै ँ िनखानछु । सनुलाई झै ँ म ितनीहरूको प रक्षण गनछु । ितनीहरूले मरेो नाउँ
पकुानछन,् र म ितनीहरूलाई जवाफ यस्तो िदनछुे, ‘यी मरेा मािनस हुन!्’ र ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘परम भु हा ा परमशे् वर
हुनहुुन्छ!’ ”

14
1 हरे! परम भकुो त्यो िदन आउँदै छ जब ितमीहरूको लटुको सम्पि ितमीहरूका माझमा बाँिडनछे । 2 िकनभने म

यरूशलमेको िवरु य ु गनर्को िन म्त सारा जाितलाई तयार गनछु र त्यो सहर कब्जा हुनछे । घरहरू ल ु टनछेन ्र स् ीहरूको
इज् जत ल ु टनछे । आधा सहर िनवार्सनमा जानछे, तर बाँकी रहकेा मािनसहरू सहरबाट बिहष्कृत हुनछैेनन ्। 3 तर परम भु
बािहर िनस्कनहुुनछे र य ू को िदनमा झै ँ ती जाितहरूको िवरू लडाइँ सरुु गन ुर्हुनछे। 4 त्यस िदन उहाँले यरूशलमेको पवूर्ितर
भएको जतैनू डाँडामा आफ्ना खु ा टेक् नहुुनछे । जतैनू डाँडाको पवूर् र प श् चम एउटा ठुलो बेसँी ारा दईु भाग हुनछे र त्यस
डाँडाको आधा भाग उ रितर जानछे र आधा भाग दिक्षणितर जानछे । 5 अिन ितमीहरू परम भकुा पवर्तहरूको िबचको
बेसँीतफर् भाग् नछेौ, िकनिक ती पवर्तहरूका िबचको बेसँी आसलेसम्म पगु्दछ । यहूदाका राजा उ ज् जयाहका िदनमा भकूम्पबाट
भागझेै ँ ितमीहरू भाग् नछेौ । त्यसपिछ परम भु मरेा परमशे् वर आउनहुुनछे र सबै पिव जनहरू उहाँसगँ हुनछेन ्। 6 त्यस िदन
त्यहाँ उज्यालो हुनछैेन, न त िचसो हुनछे, न तसुारो पनछ । 7 त्यस िदन, जनु िदनको िवषयमा परम भलुाई मा थाहा छ,
िदन वा रात हुनछैेन, िकनभने साँझचािह ँ उज्यालोको समय हुनछे । 8 त्यस िदन यरूशलमेबाट िजउँदो पानी बग् नछे । गम मा
र जाडोमा, आधाचािह ँ पवू य समु ितर र आधाचािह ँ प श् चमी समु ितर बग् नछे । 9 परम भु सारा पथृ्वीका राजा हुनहुुनछे ।
त्यस िदन एक मा परमशे् वर परम भु हुनहुुनछे, र उहाँको नाउँ मा रहनछे । 10 गबेादे खयरूशलमेको दिक्षण रम्मोनसम्म
सारा भिूम अराबाजस्तै हुनछे । यरूशलमे िनरन्तर मािथ उठाइनछे र बने्यामीनको ढोकादे ख पिहलो ढोकाको ठाउँसम्म, कुने
ढोकासम्म, र हननलेको बजुार्द े ख राजाको दाखको कोलसम्म त्यो आफ्नै ठाउँसम्म रहनछे । 11 मािनसहरू यरूशलमेमा
बस् नछेन ् र परमशे् वर ारा ितनीहरूको पणूर् िवनाश हुनछैेन । यरूशलमे सरुिक्षत रहनछे । 12 यरूशलमेको िवरु य ु सरुु गन
सबै जाितहरूलाई परम भलुे यस्तो महामारी ारा हार गन ुर्हुनछेः ितनीहरू आफ्ना खु ा उिभरहदँा पिन ितनीहरूको मास ु कुहरे
जानछे । ितनीहरूका आखँा ितनीहरूकै खोिपल्टामा कुहुनछेन,् र ितनीहरूका िज ा ितनीहरूकै मखुमा कुहुनछेन ।् 13 त्यस िदन
ितनीहरूका िबचमा परम भकुो त्यो महान ्भय छाउनछे । हरेकले अक को हात समाउनछे, र एउटाको हात अकार्को
िवरु उठ्नछे । 14 यहूदा पिन यरूशलमेको िवरु लडाइँ गनछ । ितनीहरूले वरपरका सबै जाितहरूका सम्पि हरू-सनु, चाँदी,
र असल लगुाहरू शस्त मा ामा बटुल्नछेन ्। 15 घोडाहरू र खच् चरहरू, ऊँटहरू र गधाहरू, र ती छाउनीहरूमा भएका सबै
पशहुरूमा त्यही महामारी फै लनछे । 16 यरूशलमेको िवरु भएका तीजाितहरूका सबै बाँकी रहकेाहरू वषनी राजा, अथार्त ्
सनेाहरूका परम भलुाई दण्डवत ्गनर्, र छा ो-वासको पवर् मनाउन मािथ जानछेन ् । 17 ती सारा जाितहरूमध्ये कोही राजा,
अथार्त ् सनेाहरूका परम भलुाई दण्डवत ् गनर् मािथ यरूशलमेमा गएनन ्भन,े परम भलुे ितनीहरूमािथ झरी वषार्उनहुुनछैेन ।
18 यिद िम दशेका मािनसहरू मािथ गएनन ्भन,े त्यहाँ वषार्त हुनछैेन । छा ो-बासको पवर् मनाउन मािथ नजाने जाितहरूमािथ
परम भकुो महामारीको हार हुनछे । 19 छा ो-बासको पवर् मनाउन मािथ नजाने िम को िन म्त र हरेक जाितको िन म्त
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यही दण्ड हुनछे । 20 तर त्यस िदन, घोडाहरूका घन्टीमा यस्तो ले खएको हुन्छ, “परम भकुो िन म्त अलग ग रएको,” र
परम भकुो घरानाका बाटाहरू वदेीसामकुा कचौराहरूझै ँ हुन्छन ्। 21 िकनिक यरूशलमे र यहूदाका हरेक भाँडाहरू सनेाहरूका
परम भकुो िन म्त अलग ग रनछेन ्र ब लदान ल्याउने सबलैे तीबाटै खानछेन ्र ितनमा नै पकाउनछेन ्। त्यस िदन सनेाहरूका
परम भकुो भवनमा कोही ापारीहरू बाँकी हुनछैेनन ्।
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मलाकीको पसु्तक
1 इ ाएलको िवषयमा मलाकी ारा भएको परम भकुो वचनको घोषणा । 2 “मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छु,” परम भु

भन् नहुुन्छ । तर ितमीहरू भन्छौ, “तपाईंले हामीलाई कसरी मे गन ुर्भएको छ?” “के एसाव याकूबको दाजु िथएन र?”
परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । “तथािप मलैे याकूबलाई मे गरेको छु, 3 तर मलैे एसावलाई घणृा गरेको छु । मलैे त्यसका
पवर्तहरूलाई त्यािगएको बनाएको छु, र मलैे त्यसको उ रािधकारलाई मरुभिूमका स्यालहरूका वासस्थान बनाइिदएको छु ।”
4“हामीहरू कु ल्चएकाछौ,ँ तर हामी हा ा भग् नावशषेहरूलाई पनुिनर्मार्ण गनछौ,ँ” भनरे एदोमले भनमेा, परम भलुे भन् नहुुनछे,
“ितनीहरूले पनुिनर्मार्ण गलार्न,् तर म फे र तल झा रिदनछुे । अरूहरूले ितनीहरूलाई ‘दषु् टताको दशे’ र ‘परम भलुे सदाको
िन म्त ािपत गन ुर्भएको जाित’ भनरे भन् नछेन ् । 5 ितमीहरूका आफ्नै आखँाले यो दखे् नछेन,् अिन ितमीहरूले भन् नछेौ,
‘इ ाएलका िसमानाहरूभन्दा बािहर पिन परम भु महान ् हुनहुुन्छ ।’ ” 6 “छोरोले आफ्नो बबुाको आदर गदर्छ, र दासले
आफ्नो मा लकको । यिद, यसकैारण, म िपता हु ँ भन,े मरेो आदर कहाँ छ? म मा लक हुँ भन,े मरेो िन म्त ा कहाँ छ?”
सनेाहरूका परम भु ितमी पजुारीहरूलाई भन् नहुुन्छ, जसले मरेो नाउकँो ितरस्कार गदर्छौ । “तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीले
कसरी तपाईंको नाउकँो ितरस्कार गरेका छौ?ँ’ 7 ितमीहरूले मरेो वदेीमा अशु रोटी अपर्ण गछ । तर ितमीहरू परम भकुो
टेिबल तचु्छ छ भनरे यसो भन्दछौ, ‘हामीहरूले कसरी तपाईंलाई अशु बनाएका छौ?ँ’ 8 जब ितमीहरू ब लदानको िन म्त
अन्धा पशहुरू चढाउँछौ, के त्यो खराब होइन र? जब ितमीहरू लङ्गडो र रोग लागकेा पश ु चढाउँछौ, के त्यो बे ठक होइन
र? त्यो ितमीहरूका राज्यपाललाई चढाएर हरे! के ितनले ितमीहरूलाई स्वीकार गलार्न,् वा के ितनले ितमीहरूको िशर मािथ
उठाउलान?्” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 9 उहाँ ितमीहरू ित अन ु ही होऊन ् भनरे ितमीहरू उहाँको महुारको खोजी
गछ । तर सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ, ितमीहरूका हातमा त्यस्तो भटेी लएर, के उहाँले ितमीहरूका िशर उठाउनहुुन्छ?
10“ितमीहरूले मरेो वदेीमा थ आगो नबालोस भ्नरे, ितमीहरूमध्ये कोही एकले म न्दरका ढोकाहरू बन्द गरोस भ्न् ने म इच्छा
गदर्छु! म ितमीहरूमा सन् न हुन् न,ँ” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ, “र म ितमीहरूका हातबाट कुनै ब लदान अपर्ण गनछैन ँ ।
11 िकनभने सयू दयदे ख सयूार्स्तसम् म जाित-जाितहरूमा मरेो नाउँ महान ्हुनछे र हरेक ठाउँमा मरेो नाउमँा धपू र श ु भटेीहरू
अपर्ण ग रनछेन ् । िकनभने जाित-जाितहरूमा मरेो नाउँ महान ्हुनछे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 12 “तर ितमीहरूले
परम भकुो टेिबल अशु छ, र त्यसमा भएका फलफुल र रोटी घणृाय ु छन ्भनरे त्यो अपिव बनाउछँौ । 13 ितमीहरू यसो
पिन भन्छौ, ‘यो कित थकानय ु छ,’ र आफ्नो नाक बङ्गाउँछौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । “जङ्गली पशलुे लगकेा
र लङ्गडो वा रोग लागकेो पश ु ितमीहरू ल्याउछँौ, र ितमीहरू यी आफ्नो भटेीस्वरूप ल्याउछँौ । के म ती ितमीहरूका हातबाट
अपर्ण गरूँ?” परम भु भन् नहुुन्छ । 14 “छलगनचािह ँ ािपत होस ्जसले आफूसगँ आफ्नो बगालमा भएको नर-पशु मलाई
िदने ितज्ञा गदर्छ, तर त्यसले परम भलुाई खोट भएको पशु चढाउँछ! िकनभने म महान ्राजा हु,ँ र सारा जाितहरूिबच मरेो
नाउकँो आदर हुनछे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ ।

2
1 ए पजुारी हो, यो आज्ञा ितमीहरूका िन म्त हो । 2“यिद मरेो नाउलँाई आदर गनर् ितमीहरूले सनु्दनैौ र त्यो हृदयमा राख्दनैौ

भन,े म ितमीहरूकहाँ सराप पठाउनछुे, र ितमीहरूका आिशषलाई पिन सराप िदनछुे, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । साँच् च,ै
मलैे ितनीहरूलाई सराप िदइसकेको छु, िकनभने ितमीहरूले मरेो आज्ञालाई आफ्नो हृदयमा राखनेौ । 3 हरे, म ितमीहरूका
सन्तितलाई हप्काउन जाँदछुै, र म ितमीहरूका अनहुारमा गोबर छ रिदनछुे, ितमीहरूका चाड-पवर्हरूको गोबर, र त्योसगँै
त्यसले ितमीहरूलाई लजैानछे । 4 यो आज्ञा मलैे नै ितमीहरूलाई िदएको हु,ँ र मरेो करार लवेीसगँ रिहरहनछे भनरे ितमीहरूले
जान् नछेौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 5“त्यससगँ मरेो करार जीवन र शा न्तको िथयो, र मलैे ती ितनीहरूलाई िदएँ । मलैे
त्यसलाई डर िदएँ, र त्यसले मरेो भय राख्यो, मरेो नाउकँो भयमा त्यो उिभयो । 6 त्यसको मखुमा साँचो िशक्षा िथयो, र त्यसको
ओठमा कुनै झटु पाइएन । त्यो मसगँ शा न्त र सत्यतामा िह ँ ो र त्यसले धरैेलाई पापबाट टाढा राख्यो । 7 िकनभने पजूारीको
ओठमा ज्ञान हुनपुछर् र मािनसहरूले त्यसको मखुबाट िशक्षा खोज्नपुछर्, िकनभने त्यो सनेाहरूका परम भकुो समाचारवाहक हो
। 8 तर ितमीहरू साँचो मागर्बाट टाढा गएका छौ । ितमीहरूका िशक्षाले धरैेलाई ठेस लागकेो छ । ितमीहरूले लवेीको करारलाई
तोडकेा छौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 9 “यसलैे मलै े पिन ितमीहरूलाई सारा मािनसहरूका अगािड तचु्छ र िनदंनीय
बनाएको छु, िकनभने ितमीहरू मरेा मागर्मा िहडँकेा छैनौ, तर िशक्षा िदइएका कुराहरूमा पक्षपात गरेका छौ ।” 10 के हामीहरू
सबकैा िन म्त एउटै िपता हुनहुुन् न र? के एउटै परमशे् वरले हामीलाई बनाउनभुएको होइन र? हामीहरू हरेक िकन आफ्नो
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दाजभुाइको िवरु मा िवश् वासहीन हुन्छौँ, र हा ा िपतापखुार्का नाउलँाई अपमािनत गदर्छौ? 11 यहूदा िवश् वासहीन भएको छ
। इ ाएल र यरूशलमेमा िघनलाग्दो काम भएको छ । परम भलुे मे गन ुर्हुने पिव ठाउँलाई यहूदाले अपिव बनाएको छ, र
त्यसले पराई ईश् वरकी छोरीसगँ िवहे गरेको छ । 12 यसो गन मािनस, जो िबउँझकेो छ र जसले उ र िदन्छ, त्यसले सनेाहरूका
परम भकुहाँ भटेी अपर्ण गन भए तापिन, परम भलुे त्यसलाई याकूबका पालहरूबाट बिहष्कृत गरून ्। 13 ितमीहरू यसो पिन
गदर्छौ: ितमीहरू परम भकुो वदेीलाई आसँ,ु रोदन र िवलापले ढाक्छौ, िकनभने ितमीहरूका हातका भटेीलाई उहाँले कृपािसत
हण गन ुर्हुन् न, न त त्योितर ध्यान नै िदनहुुन्छ । 14 तर ितमीहरू भन्छौ, “उहाँले िकन गन ुर्हुन् न?” िकनभने परम भु ितमीहरू र

ितमीहरूका जवानीपनकी पत् नीिबच साक्षी हुनहुुन्थ्यो, र त्यो तरेी जीवनसाथी र करारअनसुार तरेी पत् नी हुदँाहुदँ ै पिन त्यसको
िवरु ितमीहरू िवश् वासहीन भयौ । 15 के उहाँले आफ्नो आत्मामा ितनीहरूलाई एक बनाउनभुएको होइन र? त्यसोभए िकन
उहाँले ितमीहरूलाई एक बनाउनभुयो? िकनभने उहाँले परमशे् वरको सन्तान खोज्नभुएको िथयो । त्यसलैे आफँैलाई आफ्नो
आत्मामा रखवाली गर र आफ्नो जवानी अवस्थाकी पत् नीसगँ अिवश् वासी नहोओ । 16“िकनभने म सम्बन्धिवच्छेदलाई घणृा
गदर्छु,” इ ाएलका परमशे् वर, परम भु भन् नहुुन्छ, “र त्यसलाई पिन जसले आफ्नो वस् लाई िहसंाले ढाक्दछ,” सनेाहरूका
परम भु भन् नहुुन्छ । “यसकैारण आफँैलाई आत्मामा रखवाली गर र िवश् वासहीन नहोओ ।” 17 ितमीहरूले आफ्ना बोलीले
परम भलुाई थिकत तलु्याका छौ । तर ितमीहरू भन्छौ, “हामीले उहाँलाई कसरी थिकत तलु्याएका छौ?ँ” यसो भनरे, “दषु् ट
काम गन सबै परम भकुो द ृ ष् टमा असल छ, र उहाँ ितनीहरूमा खशुी हुनहुुन्छ,” वा “न्यायका परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ?”

3
1 “हरे, म आफ्नो समाचारवाहक पठाउँदै छु, र ितनले मरेो अिग बाटो तयार पानछन ् । अिन ितमीहरूले खोजकेा भ ु

एक् कासी आफ्नो म न्दरमा आउनछेन ् । करारका समाचारवाहक जसमा ितमीहरू रमाहट गदर्छौ, हरे, ितनी आउनछेन,्”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 2 तर उहाँको आगमनको िदन कसले सहन सक्छ र? उहाँ आउनहुुदँा को खडा हुन सक्छ
र? िकनभने उहाँ सनुारको आगो र धोबीको साबनूझै ँ हुनहुुनछे । 3 उहाँ चाँदी खान र सफा गनझै ँ गरी बस् नहुुनछे, र उहाँले
लवेीका छोराहरूलाई श ु पान ुर्हुनछे । उहाँले ितनीहरूलाई सनु र चाँदीलाई झै ँ खान ुर्हुनछे, र ितनीहरूले धािमर्कताका भटेीहरू
परम भकुहाँ ल्याउनछेन ्। 4 त्यसपिछ यहूदा र यरूशलमेको भटेी, परुाना िदनमा झै,ँ र ाचीन वषर्हरूमा झै ँ परम भकुो िन म्त
सन् न तलु्याउने िकिसमको हुनछे । 5“अिन न्यायको िन म्त म ितमीहरूको निजक आउनछुे । टुनामनुा गनहरू, िभचारीहरू,

झटुा साक्षी िदनहेरू, ज्यालादारीमा काम गन िमक, िवधवा र टुहुरा-टुहुरीलाई दमन गनहरू, परदशेीहरूलाई सहायता नगनहरू,
र मलाई आदर नगनहरूका िवरु म नै साक्षी हुनछुे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 6“िकनभने म, परम भु प रवतर्न भएको
छैन,ँ यसकैारण याकूबका सन्तान हो, ितमीहरू नष् ट भएका छैनौ । 7 ितमीहरूका िपता-पखुार्का समयदे ख नै ितमीहरू मरेा
आज्ञाहरूबाट टाढा गएका छौ र ती पालना गरेका छैनौ । मकहाँ फकर् र म ितमीहरूकहाँ फकर् नछुे,” सनेाहरूका परम भु
भन् नहुुन्छ । “तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामी कसरी फकर् न?े’ 8 के कुनै मािनसले परमशे् वरलाई लटु्छ? तर ितमीहरूले मलाई
ल ु टरहकेा छौ । तर ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीले कसरी तपाईंलाई लटेुका छौ?ँ’ दशांश र भटेीमा । 9 ितमीहरू ािपत भएका
छौ, िकनभने ितमीहरू सारा जाितले मलाई ल ु टरहकेा छौ । 10 भण्डारमा पणूर् दशांश ल्याओ, तािक मरेो भवनमा भोजन होस,्
र मलैे स्वगर्का ढोकाहरू खोलरे ितमीहरूकहाँ राख् ने ठाउँ नहुनसेम् म गरी ितमीहरूमािथ आिशष ्खन्याउछुँ, िक खन्याउिँदन,
यसमा मलाई जाँचरे हरे,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 11 “ितमीहरूका बालीहरू नष् ट गनहरूको िवरु म बोल्नछुे, तािक
ितनीहरूले ितमीहरूका भिूमको जम् मै फसल नष् ट नगरून ्। भिूमका ितमीहरूका दाखको बोटले आफ्ना फल गमुाउनछैेनन,्”
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 12 “सारा जाितहरूले ितमीहरूलाई आिशिषत ् भन् नछेन,् िकनभने ितमीहरू रमाहटको दशे
हुनछेौ,” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 13 “मरेो िवरू ितमीहरूका वचन कडा भएका छन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । “तर
ितमीहरू भन्छौ, ‘हामीहरूले हा ो िबचमा तपाईंको िवरु के भनकेा छौ?ँ’ 14 ितमीहरूले भनकेा छौ, ‘परमशे् वरको सवेा
गन ुर् थर् छ । हामीले उहाँले भनअेनसुार गरेर वा सनेाहरूहरूका परम भकुो अिग िवलाप गद िहडँरे हामीलाई के लाभ?
15 यसकैारण अब हामी हठीहरूलाई नै आिशिषत ्भन्छौँ । दषु् ट काम गनहरू सफल मा हुदँनैन,् तर ितनीहरूले परमशे् वरलाई
जाँच गरेर उम्कन्छन ् ।’ ” 16 अिन परम भकुो भय मान् नहेरू एक-आपसमा बोले । परम भलुे ध्यान िदनभुयो र सनु् नभुयो,
र परम भकुो भय मान् ने र उहाँको नाउलँाई आदर गनहरूका िवषयमा उहाँकै साम ु सम्झनाको पसु्तक ले खयो । 17 “मलैे
काम गन िदनमा, ितनीहरू मरेा हुनछेन,् मरेो आफ्नै धन-सम्पि हुनछेन,्” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । बबुाको सवेा गन
छोरोमािथ त्यो बबुाले दया दखेाएझै,ँ म ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे । 18 अिन फे र एकपटक ितमीहरूले धम र दषु् ट िबच
िभन् नता गनछौ, ितनीहरूिबच जसले परमशे् वरको आराधना गछर्न ्र जसले उहाँको आराधना गदनन ्।
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4
1 िकनभने हरे, त्यो िदन आउँदै छ, जनु िदन भ ीझै ँ दन्कनछे । त्यस िदन सबै हठी र दषु् ट काम गनहरू ठुटाझै ँ हुनछेन ्

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

याकूबका िपता िथए, र याकूब यहूदा र ितनका दाजभुाइहरूका िपता िथए । 3 यहूदा तामार ारा फारेस र जाहरेका िपता
िथए, फारेस हे ोनका िपता, र हे ोन आरामका िपता िथए । 4 आराम अम्मीनादाबका िपता, अम्मीनादाब नहशोनका िपता,
र नहशोन सल्मोनका िपता िथए । 5 सल्मोन राहाब ारा बोअजका िपता, बोअज रूथ ारा ओबदेका िपता, ओबदे ियशकैा
िपता िथए, 6 ियशै दाऊद राजाका िपता िथए । दाऊद उ रयाहकी पत् नी ारा सोलोमनका िपता िथए । 7 सोलोमन रहबामका
िपता, रहबाम अिबयाका िपता, अिबया आसाका िपता िथए । 8 आसा यहोशापातका िपता, यहोशापात यहोरामका िपता,
र यहोराम उ ज्जयाहका िपता िथए । 9 उ ज्जयाह योतामका िपता, योताम आहाजका िपता, आहाज िहजिकयाका िपता
िथए । 10 िहजिकया मनश् शकेा िपता, मनश् शे अमोनका िपता, अमोन योिशयाहका िपता िथए । 11 बिेबलोनमा िनवार्सनको
समयमा योिशयाह यकोिनयास र ितनका दाजभुाइहरूका िपता भए । 12 र बिेबलोनमा िनवार्सनपिछ यकोिनयास शालितएलका
िपता भए, शालितएल यरुबाबलेका पवूर्ज िथए । 13 यरुबाबले अिबउदका िपता, अिबउद एल्याकीमका िपता, र एल्याकीम
आजोरका िपता िथए । 14 आजोर सादोकका िपता, सादोक आ खमका िपता, र आ खम ए लउदका िपता िथए । 15 ए लउद
एलाजारका िपता, एलाजार म ानका िपता, र म ान याकूबका िपता िथए । 16 याकूब ितनै म रयमका पित योसफेका िपता
िथए, जसबाट यशे ू जन्मनभुयो, जसलाई ीष् ट भिनन्छ । 17 अ ाहामदे ख दाऊदसम्म जम्मा पसु्ता चौध पसु्ता, दाऊददे ख
बिेबलोनको िनवार्सनसम्म चौध पसु्ता र बिेबलोनको िनवार्सनदे ख यशे ू ीष् टसम्म चौध पसु्ता िथए । 18 यशे ू ीष् टको जन्म
यस कारले भयो । उहाँकी आमा म रयमको योसफेसगँ िववाहको िन म्त मगनी भएको िथयो, तर उनीहरूको सहवास हुनभुन्दा
अगािड ितनी पिव आत्मा ारा गभर्वती भएकी थाहा हुन आयो । 19 ितनका पित योसफे धम मािनस िथए र उनले ितनलाई
सबकैा साम ु शमर्मा पानर् चाहनेन ्। यसलै,े उनले गोप्य कारले ितनीसगँको मगनीलाई र गन िनणर्य गरे । 20 जसै उनले यी
कुराहरूको बारेमा िवचार गरे, सपनामा परम भकुा एक जना स्वगर्दतू उनको साम ु दखेा परे र यसो भन,े “हे दाऊदका पु
योसफे, म रयमलाई आफ्नी पत् नीको रूपमा स्वीकानर् नडराऊ, िकनिक जो ितनको गभर्मा हुनहुुन्छ, उहाँ पिव आत्मा ारा
गभर्धारण हुनभुएको हो । 21 ितनले एक जना पु जन्माउनिेछन ्र ितमीले उहाँको नाउँ यशे ू राख् नछेौ, िकनिक उहाँले आफ्ना
मािनसहरूलाई ितनीहरूका पापबाट बचाउनहुुनछे ।” 22 अगमवक् ता ारा परम भलुे बोल्नभुएको यस्तो भनाइ परुा हुनलाई यी
सबै भए, 23 “हरे, कन्या गभर्वती हुनिेछन ्र एक जना पु जन्माउनिेछन,् र ितनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानएुल राख् नछेन”्,
जसको अथर् हुन्छ, “परमशे् वर हामीसगँ ।” 24 योसफे िन ाबाट ब्य ुझँे र उनले परम भकुा दतूले आज्ञा गरेअनसुार गरे र उनले
ितनलाई उनकी पत् नीको रूपमा स्वीकारे । 25 तर, ितनले प ु लाई जन्म निदएसम्म उनले ितनीसगँ शारी रक सम्बन्ध राखनेन ्
। र उनले उहाँको नाउँ यशे ू राखे ।

2
1 यहूिदयाको बथेलहेमेमा राजा हरेोदको समयमा यशेकूो जन्म भएपिछ पवूर्बाट ज्ञानी मािनसहरू यरूशलमेमा आएर यसो

भन् न लाग,े 2“यहूदीहरूका राजा भई जन्मनभुएका उहाँ कहाँ हुनहुुन्छ ? हामीले उहाँको तारा पवूर्मा दखे्यौँ र उहाँलाई दण्डवत ्
गनर् आएका छौँ ।” 3 जब हरेोद राजाले यो सनु,े उनी र उनीसगँै सारा यरूशलमे बचेनै भए । 4 हरेोदले सबै मखु्य पजुारी र
मािनसहरूका शास् ीहरूलाई भलेा गराए, र उनले ितनीहरूलाई सोध,े “जन्मने भिनएका ीष् ट कहाँ छन ्?” 5 ितनीहरूले
उनलाई भन,े “यहूिदयाको बथेलहेमेमा िकनिक अगमवक् ता ारा यस्तै ले खएको िथयो, 6 ‘र यहूदाको दशेमा, ए बथेलहेम,
यहूदाका शासकहरूभन्दा त ँ कुनै कम छैनस,् िकनिक तबँाट एक जना शासक आउनहुुनछे जसले मरेा मािनस इ ाएलको हरेचाह
गन ुर्हुनछे’ ।” 7 त्यसपिछ ठक कुन समयमा तारा दखेा परेको िथयो भनी सोध् न हरेोदले गपु् त रूपमा ती ज्ञानी मािनसहरूलाई
बोलाए । 8उनले ितनीहरूलाई यसो भन्दै बथेलहेमे पठाए, “जाओ र रा ोसगँ त्यस बालकलाई खोज । जब उनलाई भे ाउनछेौ,
मलाई खबर गर तािक म पिन गएर उनलाई दण्डवत ्गनर् सकँू ।” 9 ितनीहरूले राजाले भनकेा कुरा सनुपेिछ ितनीहरू आफ्नो
बाटो लागे अिन ितनीहरूले पवूर्मा दखेकेा तारा ितनीहरूका अिग-अिग गए, र सानो बालक भएको ठाउँमा आइपगु्दा त्यो तारा
त्यही ठाउँमािथ रोिकयो । 10 जब ितनीहरूले त्यो तारा दखे,े ितनीहरू हषर्ले अित आन न्दत भए । 11 ितनीहरू घरिभ पसे र
सानो बालकलाई उहाँकी आमा म रयमको साथमा दखेे । ितनीहरूले दण्डवत ्गरे र उहाँको आराधना गरे । ितनीहरूले आफ्ना
बहुमलू्य कुराहरू िनकाले र उहाँलाई सनु, सगु न्धत धपू र मरूर्का उपहारहरू चढाए । 12 परमशे् वरले ितनीहरूलाई हरेोदकहाँ
फक नजान ू भनी सपनामा चतेावनी िदनभुयो । त्यसलै,े ितनीहरू अक बाटो भएर आ-आफ्नै दशेमा गए । 13 ितनीहरू
गइसकेपिछ परम भकुा एउटा दतू योसफेकहाँ सपनामा दखेा परे र भन,े “उठ, सानो बालक र उहाँकी आमालाई लएर
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िम दशेमा भागरे जाऊ । मलैे नभनसेम्म त्यहीँ बस, िकनिक हरेोदले सानो बालकलाई मानर् उहाँलाई खोज्नछे ।” 14 त्यो
रात योसफे उठे र सानो बालक र उहाँकी आमालाई लए अिन िम दशेतफर् स्थान गरे । 15 हरेोदको मतृ्य ु नभएसम्म उनी
त्यहीँ बसे । अगमवक् ता ारा परम भलुे भन् नभुएको कुरा यसरी परुा भयो, “मलैे आफ्ना पु लाई िम दशेबाट बोलाएको छु ।”
16 त्यसपिछ जब हरेोदले आफू ती ज्ञानी मािनसहरूबाट छ लएको कुरा थाहा पाए, उनी औधी रसाए । ती ज्ञानी मािनसहरूबाट
उनले िनधार्रण गरेका समयअनसुार त्यस क्षे का दईु वषर् पगुकेा र त्योभन्दा मिुनका बालकहरूलाई र बथेलहेमेका सबै परुुष
बालकलाई मािनसहरू पठाएर मानर् लगाए । 17 यसरी यिमर्या अगमवक् ता ारा जे भिनएको िथयो, त्यो परुा भयो, 18 “रामामा
एउटा आवाज सिुनयो, रोदन र ठुलो िवलाप, बालकहरूका िन म्त राहलेको रोदन, र सान्त्वना ितनले इन्कार ग रन,् िकनिक
ितनका बालकहरू अब रहनेन ् ।” 19 जब हरेोद मरे, हरे, परम भकुा एक जना दतू िम मा योसफेकहाँ सपनामा दखेा परे
अिन उनलाई भन,े 20 “उठ, अिन बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल दशेमा जाऊ, िकनिक जसले बालकलाई मानर्
चाहकेा िथए, ितनीहरू म रसकेका छन ् ।” 21 योसफे उठे, अिन बालक र उहाँकी आमालाई लएर इ ाएल दशेमा आए
। 22 तर जब यहूिदयामा आफ्ना बबुा हरेोदको ठाउँमा अ खर्लाउसले शासन ग ररहकेा उनले सनु,े उनी त्यहाँ जान डराए ।
परम भलुे सपनामा चतेावनी िदनभुएपिछ उनी गालीलको क्षे ितर लाग,े 23 र नासरत भिनने सहरमा गएर बसे । “उहाँलाई
नासरी भिननछे” भनरे अगमवक् ताहरू ारा बो लएको वचन यसरी परुा भयो ।

3
1 ती िदनमा ब प् तस् मा-िदने यहून् ना यहूिदयाको उजाड-स्थानमा यसो भनरे चार गद आए, 2 “पश् चा ाप गर, िकनभने

स्वगर्को राज्य निजकै छ ।” 3 िकनभने यी मािनस ितनै हुन ् जसको बारेमा यशयैा अगमवक् ता ारा यसो भिनएको िथयो,
“उजाड-स्थानमा एक जना कराउनकेो आवाज, ‘परम भकुो मागर् तयार पार, उहाँका मागर्हरू सोझा बनाओ’ ।” 4 अब
यहून् नाले उटँको रौँका वस् र कम्मरको व रप र छालाको पटेी लगाउथँे । उनका खानकुेरा सलह र वन-मह िथए । 5 त्यसपिछ
यरूशलमे, सारा यहूिदया र यदर्न नदी वरपरका सबै क्षे का मािनसहरू उनीकहाँ आए । 6 ितनीहरूले आ-आफ्ना पाप स्वीकार
गद यदर्न नदीमा ब प् तस्मा लए । 7 तर जब ितनले धरैे फ रसीहरू र सदकुीहरू ब प् तस् माको िन म्त ितनीकहाँ आएको दखे,े
तब ितनले ितनीहरूलाई भन,े “िवषाल ु सपर्का सन्तान हो, आउन लागकेो ोधबाट भाग् न ितमीहरूलाई कसले चतेावनी िदयो ?
8 पश् चा ापको िन म्त सहुाउदँो फल फलाओ । 9 र आफ्नै िबचमा यस्तो िवचार नगर, ‘अ ाहाम नै हा ा िपता हुन ्।’ िकनिक
म ितमीहरूलाई यो भन्दछु, िक अ ाहामका िन म्त परमशे् वरले यी ढुङ्गाहरूबाट पिन सन्तान उत्पन् न गराउन सक् नहुुन्छ ।
10 रुखहरूको फेदमा बन्चरो अिग नै प रसकेको छ । यसकारण, असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढा लनछे, र आगोमा
फ्याँिकनछे । 11 म ितमीहरूलाई पश् चा ापको िन म्त पानीले ब प् तस् मा िदन्छु । तर मपिछ आउनहुुनचेािह ँ मभन्दा श क् तशाली
हुनहुुन्छ, र म उहाँका चप्पलहरू बोक् न पिन योग्यको छैन ँ । उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्मा र आगोले ब प् तस् मा िदनहुुनछे
। 12 उहाँको खलालाई रा री सफा गनर् र धनसारमा उहाँको गहु ँ थपुानर् उहाँको िनफन् ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ । तर उहाँले
भसुलाई चािह ँ किहल्यै िनभाउन नसिकने आगोले डढाइिदनहुुनछे ।” 13 त्यसपिछ यहून् नाबाट ब प् तस् मा लनको िन म्त यशे ू
गालीलबाट यदर्न नदीमा आउनभुयो । 14 तर यहून् नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोक् न खोिजरह,े “मलैे पो तपाईंबाट ब प् तस् मा
लनपुनमा के तपाईंचािह ँ म कहाँ आउनहुुन्छ ?” 15 यशेलूे जवाफ िददँै ितनलाई यसो भन् नभुयो, “अिहललेाई यस्तै हुन दऊे,

िकनिक सबै धािमर्कता परुा गन ुर् हा ो िन म्त उपय ु छ ।” तब यहून् नाले उहाँलाई ब प् तस् मा लन िदए । 16 उहाँको ब प् तस् मा
भइसकेपिछ यशे ू तरुुन्तै पानीबाट बािहर िनस्केर आउनभुयो, र हरे, उहाँको िन म्त स्वगर् उघा रयो । उहाँले परमशे् वरका आत्मा
ढुकुरजस्तै गरी तल झद आफूमािथ आइरहनभुएको दखे् नभुयो । 17 हरे, स्वगर्बाट यसो भन् ने एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा
अित ि य पु हुन ्। म ियनीसगँ अत्यन्त सन् न छु ।”

4
1 त्यसपिछ दषु् टबाट परीिक्षत हुनलाई पिव आत्मा ारा यशे ूउजाड-स्थानमा डोर् याइनभुयो । 2चा लस िदन र चा लस रात

उहाँ उपवासमा रहनभुएपिछ उहाँ भोकाउनभुयो । 3 परीक्षा गन आएर उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ
भन,े यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुने आज्ञा गन ुर्होस ् ।” 4 तर यशेलू े उ र िदनभुयो र त्यसलाई भन् नभुयो, “यसो ले खएको छ,
‘मािनस केवल रोटीले मा बाँच्दनै, तर परमशे् वरको मखुबाट िनस्कने हरेक वचन ारा बाँच्छ’ ।” 5 त्यसपिछ दषु् टले उहाँलाई
पिव सहरमा लग्यो अिन उहाँलाई म न्दरको सबभैन्दा अग्लो ठाउँमा राख्यो, 6अिन उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका
पु हुनहुुन्छ भन,े तल हाम फाल्नहुोस,् िकनिक यसो ले खएको छ, ‘तपाईंको हरेचाह गनर् उहाँले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई
आज्ञा गन ुर्हुनछे,’ अिन, ‘तपाईंका खु ा ढुङ्गामा नबजा रऊन ्भनरे ितनीहरूले तपाईंलाई आफ्ना हातले मािथ उठाउनछेन’् ।”
7यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “फे र यस्तो ले खएको छ, ‘तैलँ े परम भुआफ्ना परमशे् वरको परीक्षा नगर’् ।” 8 फे र, त्यो दषु् टले
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उहाँलाई एउटा अग्लो स्थानमा लग्यो र ससंारका सबै वभैवसिहत त्यहाँका राज्यहरू दखेायो । 9 त्यसले उहाँलाई भन्यो, “यिद
तपाईंले घोप् टो परेर मलाई दण्डवत ्गन ुर्भयो भन,े यी सबै थोक म तपाईंलाई िदनछुे ।” 10 त्यसपिछ यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो,
“शतैान, यहाँबाट गइहाल ्! िकनिक यसो ले खएको छ, ‘तैलँ े परम भु आफ्ना परमशे् वरको मा आराधना गनछस,् र तैलँ े
उहाँको मा सवेा गनछस’् ।” 11अिन त्यो दषु् ट उहाँको सामबुाट गयो, र हरे, स्वगर्दतूहरू आएर उहाँको सवेा गरे । 12अिन जब
यहून् ना प ाउमा परेको यशेलू े सनु् नभुयो, उहाँ गालीलमा फकर् नभुयो । 13उहाँले नासरत छोड्नभुयो र उहाँ कफनर्हुममा जानभुयो
र त्यहाँ बस् नभुयो, जनु जबलूनू र नप् तालीका क्षे हरूमा, गालील समु को छेवमैा िथयो । 14 यशयैा अगमवक् ता ारा भिनएका
कुराहरू परुा हुनको िन म्त यस्तो भयो, 15 “गरैयहूदीहरूको गालील, यदर्नपा र, समु तफर् , जबलूनूको भिूम र नप् तालीको भिूम
! 16 अन्धकारमा बसकेा मािनसहरूले महान ् ज्योित दखेकेा छन,् र त्यस क्षे मा र मतृ्यकुो छायामा बसकेाहरूमािथ एउटा
ज्योित उदाएको छ ।” 17 त्यस समयदे ख यशेलूे चार गनर् थाल्नभुयो अिन भन् नभुयो, “पश् चा ाप गर, िकनभने स्वगर्को राज्य
निजक आएको छ ।” 18जब उहाँ गालीलको समु छेउमा िहडँ्दै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले दईु दाजभुाइ प सु भिनने िसमोन र उनका
भाइ अ न् यासलाई जाल हािनरहकेा दखे् नभुयो, िकनिक उनीहरू मछुवाहरू िथए । 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ,
मरेो पिछ लाग, र म ितमीहरूलाई मािनसहरूका मछुवाहरू बनाउनछुे ।” 20 तरुुन्तै उनीहरूले जाल छाडे र उहाँको पिछ लागे
। 21 जब यशे ू त्यहाँबाट जाँदै हुनहुुन्थ्यो उहाँले अकार् दईु दाजभुाइलाई दखे् नभुयो । उनीहरू ज ब्दयाका छोरा याकूब र उनका
भाइ यहून् ना िथए । उनीहरू आफ्ना िपता ज ब्दयासगँ डुङ्गामा जालहरूको ममर्त गद िथए । उहाँले ितनीहरूलाई बोलाउनभुयो,
22 र उनीहरूले तरुुन्तै उनीहरूका डुङ्गा र बबुालाई छोडी उहाँको पिछ लागे । 23 यशेलूे गालीलका सभाघरहरूमा िसकाउँद,ै
परमशे् वरको राज्यको ससुमाचार चार गद र मािनसहरूका िबचमा हर कारका रोग र िबमारीहरूलाई िनको पाद गालीलका
सबै ठाउँमा जानभुयो । 24 उहाँको बारेमा भएको समाचार िस रयाभ र फै लयो, र उहाँको अिग मािनसहरूले ितनीहरू सबलैाई
ल्याए जो िबरामी िथए, िविभन् न रोगहरू र दःुखाइले स्त िथए, र जो भतूहरू ारा वशमा पा रएका िथए र ितनीहरू जो छारे
रोग लागकेा िथए र पक्षाघातीहरू िथए । 25 गालील, डकेापो लस, यरूशलमे, यहूिदया र यदर्न पा रबाट आएको ठुलो िभड
उहाँको पिछ लाग्यो ।

5
1 जब यशेलूे िभडलाई दखे् नभुयो, उहाँ डाँडामािथ जानभुयो । उहाँ तल बस् नभुएपिछ उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आए ।

2 उहाँले आफ्नो मखु खोल्नभुयो र ितनीहरूलाई यसो भन्दै िसकाउनभुयो, 3 “धन्य आत्मामा दीन हुनहेरू, िकनभने स्वगर्को
राज्य ितनीहरूकै हो । 4 धन्य हुन ् ितनीहरू जसले शोक गदर्छन,् िकनभने ितनीहरूले सान्त्वना पाउनछेन ् । 5 धन्य न हरू,
िकनभने ितनीहरूले पथृ्वीमा राज्य गनछन ् । 6 धन्य धािमर्कताको िन म्त भोकाउने र ितखार्उनहेरू, िकनभने ितनीहरू तपृ् त
पा रनछेन ् । 7 धन्य दयावन्तहरू, िकनभने ितनीहरूले दया पाउनछेन ् । 8 धन्य आत्मामा श ु हुनहेरू, िकनभने ितनीहरूले
परमशे् वरलाई दखे् नछेन ् । 9 धन्य मलेिमलाप गराउनहेरू, िकनभने ितनीहरू परमशे् वरका सन्तान कहलाइनछेन ् । 10 धन्य
धािमर्कताका िन म्त सताइएकाहरू, िकनभने स्वगर्को राज्य ितनीहरूकै हो । 11 ितमीहरू धन्यका हौ, जब मािनसहरूले
ितमीहरूको अपमान गदर्छन ्र ितमीहरूलाई दःुख कष् ट िदन्छन,् वा मरेो खाितर ितमीहरूका िवरु मा झटुो रूपमा सबै िकिसमका
दषु् ट कुराहरू भन्दछन ्। 12 आन न्दत होओ र िनकै खसुी होओ, िकनिक स्वगर्मा ितमीहरूका इनाम ठुलो हुनछे । िकनभने
यसरी नै ितमीहरूभन्दा अिगका अगमवक् ताहरूलाई मािनसहरूले सताएका िथए । 13 ितमीहरू यस पथृ्वीका ननू हौ । तर
यिद ननूले आफ्नो स्वाद गमुायो भन,े यसलाई फे र कसरी निुनलो बनाउने ? यसलाई बािहर फ्याँक् न र मािनसहरूका खु ाले
कुल्चनबाहके अरू कुनै पिन कामको िन म्त त्यो उपयोगी हुदँनै । 14 ितमीहरू यस ससंारका ज्योित हौ । डाँडामािथ बसा लएको
सहर किहल्यै पिन लकु् न सक्दनै । 15 न त मािनसहरूले ब ी बालरे डालोमिुन राख्दछन,् बरु त्यसलाई सामदानमािथ राख्दछन,्
र घरमा भएका त्यकेको िन म्त त्यसले उज्यालो िदन्छ । 16 मािनसहरूका िबचमा ितमीहरूको ज्योित यसरी च म्कयोस,् िक
ितनीहरूले ितमीहरूका असल कामहरूलाई दखेनू ्र स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताको शसंा गरून ्। 17 म अगमवक् ताहरू
वा वस्थालाई नष् ट गनर् आएको हु ँ भनी नसोच । म ितनलाई नष् ट गनर् होइन, तर परुा गनर् आएको हु ँ । 18 िकनिक म
ितमीहरूलाई साँचो रूपमा भन्दछु, िक स्वगर् र पथृ्वी टलरे नगएसम्म र सबै कुरा परुा नभएसम्म, वस्थाको एउटै पिन कुरा
वा िबन्द ु िबतरे जानछैेन । 19 त्यसकारण, जसले यी आज्ञाहरूका सानाभन्दा साना कुरालाई भङ्ग गदर्छ र अरूलाई पिन
त्यसो गनर् िसकाउँदछ, त्यो स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा तचु्छ ठह रनछे । तर जसले यी कुराहरूलाई मान्दछ र त्यही गनर्
िसकाउँदछ, ऊ स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा उच् च ठह रनछे । 20 िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूको धािमर्कता
फ रसी र शास् ीहरूको भन्दा बढी भएन भन,े ितमीहरू कुनै रीितले परमशे् वरको राज्यमा वशे गनछैनौ । 21 ाचीन समयमा
ितनीहरूलाई यसो भिनएको ितमीहरूले सनुकेा छौ, ‘हत्या नगर’ र ‘हत्या गनचािह ँ इन्साफको जो खममा पनछ ।’ 22 तर
म ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो भाइसगँ रसाउने जो कोही इन्साफको जो खममा पनछ । र जो कसलैे आफ्नो भाइलाई ‘त ँ
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काम नलाग् ने मािनस !’ भनरे भन्छ भन,े त्यो न्यायालयमा उभ्याइने जो खममा पनछ । र जो कसलैे ‘त ँ मखूर् !’ भन्दछ,
त्यो नरकको आगोमा पन जो खममा हुनछे । 23 त्यसकारण, यिद ितमीले वदेीमा आफ्नो भटेी चढाउँदै गदार् ित ो भाइसगँ
ित ो िवरु मा केही कुरा छ भन् ने कुरा ितमीलाई याद आयो भन,े 24 ित ो भटेी त्यही वदेीको अगािड छोड र आफ्नो बाटो
लाग । पिहले आफ्नो भाइसगँ िमलाप गर, र तब आऊ र आफ्नो भटेी चढाऊ । 25 ितमीलाई दोष लगाउनसेगँ अदालतको
बाटोमा ितनीसगँै जाँद ै गदार् नै िछ ै िमलाप गर, न ता ितमीलाई दोष लगाउनलेे ितमीलाई न्यायकतार्को हातमा स ु म्पदलेा, र
न्यायकतार्ले अिधकारीको हातमा स ु म्पदलेान,् र ितमीलाई झ्यालखानामा फ्याँिकदलेान ्। 26 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
ितमीहरूको ऋणको एक-एक पसैा च ु ा नगरुन्जलेसम्म ितमीहरू त्यहाँबाट किहल्यै बािहर आउनछैेनौ । 27 ितमीहरूले यसरी
भिनएको सनुकेा छौ, ‘ िभचार नगर ।’ 28 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक यिद कसलैे एउटी स् ीलाई अिभलाषाको
द ृ ष् टले हदेर्छ भन,े त्यसले आफ्नो हृदयमा त्यससगँ िभचार ग रसकेको हुन्छ । 29 र यिद ित ो दािहने आखँाको कारण
ितमी ठोकर खान्छौ भन,े त्यसलाई िनक लदऊे र ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे । िकनिक सम्पणूर् शरीर नरकमा फ्याँिकनभुन्दा
आफ्नो शरीरको कुनै एउटा भाग गमुाउन ु नै ित ो लािग असल हुन्छ । 30 र यिद ित ो दािहने हातको कारण ितमी ठोकर खान्छौ
भन,े त्यसलाई का टदऊे र ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे । िकनिक सम्पणूर् शरीर नरकमा जानभुन्दा आफ्नो शरीरको कुनै एउटा
भाग गमुाउन ु नै ित ो लािग असल हुन्छ । 31 यसो पिन भिनएको िथयो, ‘जसले आफ्नी पत् नीलाई त्याग्दछ, उसले ितनलाई
पारपाचकेुको माण प दओेस ्।’ 32 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक कामकु अनिैतकताको कारणबाहके आफ्नी पत् नीलाई
त्याग् नले े ितनलाई िभचा रणी तलु्याउदँछ । र ितनको पारपाचकेुपिछ ितनीसगँ िववाह गनले िभचार गदर्छ । 33 फे र,
ितमीहरूले ाचीन समयमा भएकाहरूलाई यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘झटुो शपथ नखा, तर परम भमुा ती शपथहरू परुा गर ्
।’ 34 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक शपथ खाँदै नखाओ, न त स्वगर्को, िकनिक त्यो परमशे् वरको िसहंासन हो; 35 न त
पथृ्वीको, िकनिक त्यो उहाँको िन म्त पाउदान हो; न त यरूशलमेको, िकनिक त्यो महान ् राजाको सहर हो; 36 न त आफ्नो
िशरको शपथ खाओ, िकनिक ितमीहरूले एउटै केशलाई पिन सतेो वा कालो बनाउन सक्दनैौ । 37 तर ितमीहरूको बोली
‘होलाई हो न’ै, वा ‘होइनलाई होइन न’ै भन् ने होस ्। त्योभन्दा बढी जनुसकैु कुरा पिन दषु् टबाट आएको हुन्छ । 38 ितमीहरूले
यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘आखँाको स ामा आखँा, र दाँतको स ामा दाँत ।’ 39 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जो दषु् ट छ
त्यसलाई ितरोध नगर । त्यसको स ामा, जसले ित ो दािहने गालामा िहकार्उँछ, उसलाई ित ो अक गाला पिन थािपदऊे
। 40 र यिद कसलैे ितमीसगँ अदालतमा जान चाहन्छ, र ित ो दौरा लएर जान्छ भन,े त्यसलाई ित ो खास्टो पिन दऊे ।
41 र जसले ितमीलाई एक िकलोिमटर जानको लािग बाध्य गराउँछ, उसगँ दईु िकलोिमटर जाऊ । 42 ितमीहरूसगँ माग् ने जो
कोहीलाई दओे, र ितमीहरूसगँ उधारो माग् न चाहनहेरूलाई इन्कार नगर । 43 ितमीहरूले यसो भिनएको सनुकेा छौ, ‘आफ्नो
िछमकेीलाई ितमीहरूले मे गर र श लुाई घणृा गर ।’ 44 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ित ा श हुरूलाई मे गर र ितमीहरूलाई
सताउनहेरूका िन म्त ाथर्ना गर, “ितमीहरूलाई सराप् नहेरूलाई आिशष ् दओे, र ितमीहरूलाई घणृा गनहरूका िन म्त असल
काम गर” 45 तािक ितमीहरू स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताका छोराहरू कहलाइन सक । िकनिक उहाँले असल र दषु् ट
दवुकैा लािग आफ्नो घामलाई उदाउन लगाउनहुुन्छ अिन धम र अधम दवुकैा लािग झरी पठाइिदनहुुन्छ । 46 िकनिक यिद
ितमीलाई मे गनहरूलाई मा मे गछ भने ितमीहरूले के इनाम पाउछँौ र ? के कर उठाउनहेरूले पिन त्यसै गदनन ् र ?
47 र यिद ितमीहरूले आफ्ना दाजभुाइहरूलाई मा अिभवादन गदर्छौ भन,े अरूहरूले भन्दा ितमीहरूले के बढी गर् यौ र ? के
गरैयहूदीहरूले पिन त्यस्तै गदनन ्र ? 48 त्यसकारण, जसरी ितमीहरूका स्वग य िपता िस हुनहुुन्छ, त्यसरी नै ितमीहरू पिन
िस हुनपुदर्छ ।

6
1 ितमीहरूले आफ्ना धािमर्क कायर्हरूलाई मािनसहरूको सामनु् ने ितनीहरूले दखेनू ्भनरे नगनर् सावधान रहो, न ता स्वगर्मा

हुनहुुने िपताबाट ितमीहरूले कुनै इनाम पाउनछैेनौ । 2 त्यसलै,े जब ितमीहरूले कसलैाई केही दान िदन्छौ, तब मािनसहरूबाट
शसंा पाउनको िन म्त पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा गरेजस्तै आफ्नअैिग तरुही नफुक । साँच् चै म ितमीहरूलाई

भन्दछु, िक ितनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ्। 3 तर जब ितमीहरू केही दान िदन्छौ, तब ितमीहरूको दािहने हातले जे
गद छ, त्यो ितमीहरूको दे े हातले थाहा नपाओस,् 4 तािक ितमीहरूको दान गपु् तमा होस ्। त्यसपिछ गपु् तमा दखे् नहुुने िपताले
ितमीहरूलाई इनाम िदनहुुनछे । 5 अिन जब ितमीहरू ाथर्ना गछ , तब पाखण्डीहरूजस्ता नहोओ, िकनिक मािनसहरूले
उनीहरूलाई दखेनू ् भनरे उनीहरू सभाघरहरू र बाटोका छेउमा उिभएर ाथर्ना गनर् मन पराउँछन ् । साँच् चै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, ितनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ्। 6 तर जब ितमीहरू ाथर्ना गछ , तब आफ्नो िभ ी कोठामा जाओ । ढोका
बन्द गर र आफ्ना िपतासगँ ाथर्ना गर जो गपु् तमा रहनहुुन्छ । त्यसपिछ गपु् तमा दखे् नहुुने िपताले ितमीहरूलाई इनाम िदनहुुनछे
। 7अिन जब ितमीहरू ाथर्ना गछ , थर्मा नबरबराओ, जसरी गरैयहूदीहरूले गछर्न,् िकनिक धरैे बोल्नाले ितनीहरूको सनुाइ
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हुन्छ भनी ितनीहरू ठान्दछन ्। 8 त्यसकैारण, ितनीहरू जस्ता नहोओ, िकनिक ितमीहरूले माग् नभुन्दा अिग नै ितमीहरूलाई के
कुराको खाँचो छ भनी ितमीहरूका िपता जान् नहुुन्छ । 9 त्यसलै,े यसरी ाथर्ना गरः ‘हे हा ा स्वगर्मा हुनहुुने िपता, तपाईंको
नाउँ पिव ग रयोस,् 10 तपाईंको राज्य आओस ्। तपाईंको इच्छा स्वगर्मा जस्तै यस पथृ्वीमा परुा होस ्। 11 हामीलाई आज
िदनभ रको भोजन िदनहुोस ्। 12 हा ा पाप क्षमा ग रिदनहुोस,् जसरी हामीले हा ा िवरु मा पाप गनहरूलाई क्षमा गरेका छौँ
। 13 र हामीलाई परीक्षामा नडोर् याउनहुोस,् तर दषु् टबाट छुटकारा िदनहुोस ् । िकनिक राज्य र परा म र मिहमा सदासवर्दा
तपाईंकै हुन ्। आमने ।’ 14 िकनिक यिद ितमीहरूले मािनसहरूका पापलाई क्षमा गर् यौ भन,े ितमीहरूका स्वग य िपताले पिन
ितमीहरूलाई क्षमा िदनहुुनछे । 15 तर यिद ितमीहरूले उनीहरूका पापलाई क्षमा गरेनौ भन,े ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका
पाप क्षमा गन ुर्हुनछैेन । 16 साथ,ै जब ितमीहरू उपवास बस्दछौ, तब पाखण्डीहरूले गरेजस्तै उदास अनहुार नबनाओ, िकनिक
ितनीहरू मािनसहरूका अिग उपवास बसकेो जस्तो दे खन सिकयोस ्भनरे ितनीहरूले आफ्ना अनहुारलाई िबगाछर्न ्। साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन ्। 17 तर ितमीहरू जब उपवास बस्छौ, आफ्ना अनहुार
पखाल र आफ्ना िशरलाई अिभषके गर । 18 यसरी मािनसहरूका नजरमा ितमीहरू उपवास बिसरहकेा जस्तो दे खदँनैौ, तर
गपु् तमा हुनहुुने ितमीहरूका िपतालाई मा त्यो थाहा हुन्छ । अिन गपु् तमा दखे् नहुुने ितमीहरूका िपताले ितमीहरूलाई इनाम
िदनहुुनछे । 19 पथृ्वीमा आफ्नो िन म्त धन सम् पि नथपुार, जहाँ िकरा र खयाले त्यसलाई नष् ट गछर्न,् र जहाँ चोरहरूले घर
फोरेर चोछर्न ्। 20 बरु, आफ्नो िन म्त स्वगर्मा धन सम्पि थपुार, जहाँ न त खया वा िकराले नष् ट गदर्छ, न त चोरले चोरेर
लजैान्छ । 21 िकनिक जहाँ ितमीहरूको धन सम्पि हुन्छ, त्यहाँ ितमीहरूको मन पिन हुनछे । 22 आखँा शरीरको िन म्त
ब ी हो । त्यसकैारण, यिद ितमीहरूका आखँा असल छन ्भन,े सम्पणूर् शरीर नै काशले भ रनछे । 23 तर यिद ितमीहरूका
आखँा खराब छन ्भन,े ितमीहरूका सम्पणूर् शरीर नै अधँ्यारोले भ रन्छ । त्यसकैारण, यिद ितमीहरूमा भएको ज्योित वास्तवमा
अधँ्यारो भयो भन,े त्यो अन्धकार कित ठुलो होला ! 24कसलैे पिन दईु जना मा लकको सवेा गनर् सक्दनै, िकनिक त्यसले िक
त एउटालाई घणृा गछर् र अक लाई मे गदर्छ, वा एउटा ित समिपर्त हुन्छ र अक को उपके्षा गदर्छ । ितमीहरूले परमशे् वर र धन
दवुकैो सवेा गनर् सक्दनैौ । 25 त्यसकैारण, म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू आफ्ना जीवनको बारेमा के खाउलँा वा के िपउँला
भनरे वा आफ्नो शरीरको बारेमा के लगाउलँा भनरे िचन्ता नगर । के जीवन भोजनभन्दा र शरीर वस् भन्दा मलू्यवान ्हुदँनै र ?
26 आकाशका चराहरूलाई हरे ! ितनीहरूले न त छछर्न ्वा कटनी गछर्न ्वा भकारीमा बटुल्छन,् तरै पिन ितमीहरूका स्वग य
िपताले ितनीहरूलाई खवुाउनहुुन्छ । के ितमीहरू तीभन्दा धरैे बहुमलू्य छैनौ र ? 27 अिन ितमीहरूमध्ये कसले िचन्ता गरेर
आफ्नो आयमुा एक घडी पिन थप् न सक्छ र ? 28 अिन ितमीहरू िकन लगाउने लगुाको लािग िचन्ता गछ ? मदैानका लली
फुलहरूलाई हरे, ती कसरी उ न्छन ् । ितनीहरूले न त काम गछर्न,् न कपडा नै बनु्छन ् । 29 र पिन म ितमीहरूलाई भन्छु,
सोलोमन पिन आफ्नो सम्पणूर् गौरवमा ियनीहरूले जस्तै गरी आभिुषत िथएनन ्। 30 यिद परमशे् वरले आज हुने र भो ल भ ीमा
फ्याँिकने मदैानका घाँसहरूलाई समते पिहराउनहुुन्छ भन,े ितमीहरूलाई त झन ्कित बढी पिहराउनहुुनछे, ए अल्प-िवश् वासीहरू
हो ? 31 त्यसकैारण, िच न्तत भएर यसरी नभन, ‘हामी के खाउलँा ?’ वा ‘हामी के िपउँला ?’ वा ‘हामी के लगाउलँा ?’
32 िकनिक यी सबै कुरा त गरैयहूदीहरूले खोज्छन ्र यी कुराहरू ितमीहरूलाई आवश्यक छ भन् ने कुरा ितमीहरूका स्वग य
िपताले जान् नहुुन्छ । 33 तर पिहले उहाँको राज्य र उहाँको धािमर्कताको खोजी गर अिन यी सबै थोक ितमीहरूलाई िदइनछे ।
34 त्यसकैारण, भो लको िन म्त िचन्ता नगर, िकनिक भो लको िचन्ता त्यो आफँैले गनछ । हरेक िदनको आफ्नै पयार्प् त िचन्ता
रहकेो छ ।

7
1 इन्साफ नगर, र ितमीहरूको पिन इन्साफ हुनछैेन । 2 िकनिक जनु इन्साफले ितमीहरूले इन्साफ गछ , त्यही इन्साफले

ितमीहरूको पिन इन्साफ हुनछे । जनु नापले ितमीहरूले नाप्छौ, त्यही नापले ितमीहरू पिन नािपनछेौ । 3 र िकन ितमीहरूले
आफ्नो भाइका आखँामा भएको परालको सानो टु ालाई दखे्छौ, तर आफ्नै आखँामा भएको मढुालाई ितमीहरू ख्याल गदनौ
? 4 ितमीले आफ्नो भाइलाई, ‘मलाई ित ो आखँामा भएको परालको टु ा िनकाल्न दऊे’ भनरे कसरी भन् न सक्छौ, जब िक
मढुाचािह ँ ित ो आफ्नै आखँामा छ ? 5 ए कपटी, पिहले ित ो आफ्नै आखँामा भएको मढुालाई िनकाल, र ितमीले आफ्नो
भाइको आखँामा भएको परालको टु ा िनकाल्न ितमीले स्पष् टसगँ दखे् न सक्छौ । 6जे कुरा पिव छ त्यो कुकुरहरूलाई नदऊे, र
आफ्ना मोतीहरू सङु्गरुहरूको अगािड नफाल । न ता ितनीहरूले त्यसलाई खु ाले कुल्चलेान,् र फकर ितमीहरूलाई आ मण
गलार्न ्। 7 माग, र त्यो ितमीहरूलाई िदइनछे । खोज, र ितमीहरूले भे ाउनछेौ । ढकढक्याऊ, र ितमीहरूका िन म्त उघा रनछे
। 8 िकनिक माग् ने सबलैे पाउछँन ् । र खोज्ने सबलैे भे ाउछँन ् । र ढकढक्याउने को िन म्त त्यो उघा रनछे । 9 वा,
ितमीहरूमध्ये यस्तो मािनस कोही छ जसले आफ्नो छोराले उसलाई रोटी माग्दा ढुङ्गा दलेा ? 10 वा, उसले माछा माग्दा
उसलाई सपर् दलेा ? 11 यसकारण, ितमीहरू दषु् ट भएर पिन आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी असल थोक िदने भनी जान्दछौ भन,े
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ितमीहरूका स्वग य िपताले उहाँसगँ माग् नहेरूलाई कित बढ्ता गरेर िदनहुुन्छ ? 12 त्यसकारण, मािनसहरूले ितमीहरूको िन म्त
जस्तो गरेको चाहन्छौ, ितमीहरूले ितनीहरूसगँ त्यस्तै गन ुर्पछर् । त्यो नै वस्था र अगमवक् ताहरूको िशक्षा हो । 13 साँघरुो
ढोकाबाट िभ पस । िकनभने िवनाशमा परु् याउने ढोका र बाटो फरािकलो हुन्छन,् र त्यस बाटोबाट जाने मािनसहरू धरैे छन ्
। 14 िकनिक जीवनमा डोर् याउने ढोका र बाटो साँघरुो हुन्छन,् र त्यो भे ाउने थोरै मा छन ्। 15 झटुा अगमवक् ताहरूदे ख
होिसयार बस, जो भडेाको भषेमा आउँदछन,् तर वास्तवमा ितनीहरू भोका ब् वाँसाहरू हुन ् । 16 ितनीहरूका फलहरू ारा
ितमीहरूले ितनीहरूलाई िचन् नछेौ । के मािनसहरूले काँडाको झाडीबाट अङ्गरु बटुल्छन,् वा काँडाको िबरुवाबाट अन्जीर
टप्छन ्र ? 17 यसरी न,ै हरेक असल रुखले असलै फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराबै फल फलाउँछ । 18 एउटाअ

सल रुखले खराब फल फलाउन सक्दनै, न त खराब रुखले असल फल नै फलाउन सक्छ । 19 हरेक रुख जसले असल फल
फलाउँदनै, त्यो का टनछे र आगोमा फा लनछे । 20 यसकारण, ितनीहरूका फलहरू ारा नै ितमीहरूले ितनीहरूलाई िचन् नछेौ
। 21 ‘ भ,ु भ’ु भन् ने सबै स्वगर्को राज्यमा वशे गनछैनन,् तर स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको इच्छालाई पालन गन मा स्वगर्को
राज्यमा वशे गनछ । 22 त्यस िदन धरैे मािनसले मलाई भन् नछेन,् ‘हे भ,ु हे भ,ु के तपाईंको नाउमँा हामीले अगमवाणी
बोलकेा िथएनौँ र ? के तपाईंको नाउमँा भतूहरू धपाएनौँ र ? र तपाईंको नाउमँा धरैे श क् तशाली कामहरू गरेका िथएनौँ र
?’ 23 तब म खलुमखलुा ितनीहरूलाई घोषणा गनछु, ‘मलैे ितमीहरूलाई किहल्यै पिन िचनकेो िथइन ँ ! ए दषु् ट काम गनहरू
हो, मबाट टाढा गइहाल ्!’ 24 त्यसकारण, हरेक जसले मरेा वचन सनु्छ र ती पालन गछर्, त्यो ब ु मान ्मािनसजस्तै हुनछे
जसले आफ्नो घर च ानमािथ बनायो । 25 पानी पर् यो, बाढी आयो, र हुरी आयो र त्यस घरलाई हान्यो, तर त्यो घर ढलने,
िकनिक त्यो घर च ानमािथ बनाइएको िथयो । 26 तर हरेक जसले मरेा वचन सनु्छ र पालन गदन, त्यो मखूर् मािनसजस्तै हो
जसले आफ्नो घर बालवुामािथ बनायो । 27 पानी पर् यो, बाढी आयो, र हुरी आयो र त्यस घरलाई हान्यो । र त्यो ढल्यो र
पणूर् रूपमा नष् ट भयो ।” 28 जब यशेलूे यी वचन भनरे सक् नभुयो, िभड उहाँको िशक्षा सनुरे सा ै अच म्मत भयो, 29 िकनिक
उहाँले ितनीहरूका शास् ीहरूले जस्तो गरी होइन, तर ितनीहरूलाई अिधकारसिहत िसकाउनभुयो ।
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1 जब यशे ूडाँडाबाट तल ओलर्नभुएको िथयो, ठुलो िभडले उहाँलाई प ायो । 2 हरे, एक जना कुष् ठरोगी उहाँको निजक

आयो र उहाँको अिग घोप् टो पर् यो, र भन्यो, “हे भ,ु तपाईंले इच् छा गन ुर्भयो भन,े मलाई श ु पानर् सक् नहुुन् छ ।” 3यशेलूे आफ्नो
हात पसान ुर्भयो र उसलाई छुनभुयो, र भन् नभुयो, “म चाहन् छु । ितमी श ु होऊ ।” तब तरुून् तै आफ्नो कुष् ठरोगबाट ऊ शु भयो
। 4 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “हरे, कुनै पिन मािनसलाई केही नभन् न ू। आफ्नो बाटो लाग; आफँैलाई पजुारीकहाँ कट गराऊ
र ितनीहरूको अिग गवाही होस ्भनरे मोशाले आज्ञा गरेअनसुार भटेी चढाऊ ।” 5जब यशे ूकफर् नहुममा वशे गन ुर्भएको िथयो,
एक जना कप् तान उहाँकहाँ आएर उहाँलाई सोध,े 6 “हे भ,ु मरेो एक जना नोकर पक्षाघातले िसत भएर घरमा प ल्टरहकेो
छ र ऊ भयानक पीडामा छ ।” 7 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “म आएर उसलाई िनको पानछु ।” 8 कप् तानले जवाफ िदए
र भन,े “ भ,ु तपाईं मरेो घरको छानामिुन आउनको िन म्त म योग् यको छैन ँ । तपाईंले केवल वचन मा बो लिदनहुोस ् र मरेो
नोकर िनको हुनछे । 9 िकनिक म पिन एउटा यस्तो मािनस हु ँ जो अिधकारको मिुन रा खएको छु, र मरेो मिुन पिन िसपाहीहरू
छन ्। म एक जनालाई ‘जाऊ’ भन् छु र ऊ जान् छ, र अक लाई ‘आऊ’ भन् छु र ऊ आउँछ, अिन मरेो नोकरलाई ‘त् यो गर’
भन् छु र उसले त् यो गछर् ।” 10जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँ छक् क पन ुर्भयो र उहाँलाई प ाउनहेरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म
ितमीहरूलाई भन् छु, इ ाएलमा पिन मलैे यस्तो िवश् वास भएको कोही पाएको िथइन ँ । 11 म ितमीहरूलाई भन् छु, धरैे जना पवूर्
र प श् चमबाट आउनछेन,् अिन ितनीहरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबसगँ स् वग य राज् यको भोजमा बस् नछेन ्। 12 तर राज् यका
छोराहरू बािहर अन् धकारमा फा लनछेन,् जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे ।” 13यशेलूे त्यस कप् तानलाई भन् नभुयो, “जाऊ
। ितमीले िवश् वास गरेजस् तै ित ो िन म्त ग रयोस ्।” अिन त् यही घडी ितनको नोकर िनको भयो । 14 जब यशे ू प सुको घरमा
आउनभुयो, उहाँले प सुकी सास ू ज् वरोले िबरामी भई थला प ररहकेी दखे् नभुयो । 15 यशेलूे ितनको हातमा छुनभुयो, अिन
ज् वरोले ितनलाई छोड ्यो । त् यसपिछ ितनी उ ठन ् र उहाँको सवेा गनर् था लन ् । 16 जब साँझ पर् यो, मािनसहरूले भतूात् मा
लागकेा धरैे मािनसहरूलाई यशेकूहाँ ल् याए । उहाँले एउटै वचनबाट भतूात् माहरूलाई बािहर िनकाल्नभुयो र सबै िबरामीलाई
िनको पान ुर्भयो । 17 यसरी यशयैा अगमवक् ता ारा भिनएको यस्तो वचन परुा भयो, “उहाँ आफँैले नै हा ा िबमारीहरू लनभुयो
र हा ा रोगहरू वहन गन ुर्भयो ।” 18 जब यशेलूे िभडलाई आफ्नो व रप र दखे् नभुयो, उहाँले गालील समु को अक प
जानको िन म्त िनदशन िदनभुयो । 19 त् यसपिछ एक जना शास् ी आएर उहाँलाई भन,े “गरुुज् य,ू तपाईं जहाँ जानहुुन् छ म
तपाईंलाई त्यहीँ प ाउनछुे ।” 20 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “स् यालहरूका दलुा छन ्, र आकाशका चराचरुूङ्गीहरूका
ग ुडँहरू छन ्, तर मािनसका पु को त आफ्नो िशर राख् ने ठाउँ कहीँ छैन ।” 21 चलेाहरूमध्ये एक जनाले उहाँलाई भन,े “ भ,ु
पिहले मलाई गएर मरेो बबुालाई गाड्न िदनहुोस ्।” 22 तर यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ, र मदुार्ले नै मदुार्लाई
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गाड ्न छोिडदऊे ।” 23 जब यशे ू डुङ्गामा चढ्नभुएको िथयो, उहाँका चलेाहरूले पिन उहाँलाई िभ सम्म प ाए । 24 हरे,
समु मा चण्ड आधँीबहेरी चल् यो, अिन त्यो डुङ्गा समु को छाल ारा छोिपयो । तर यशे ूसिुतरहनभुएको िथयो । 25चलेाहरू
उहाँकहाँ आए र उहाँलाई यसो भनी उठाउन लाग,े “हे भ,ु हामीलाई बचाउनहुोस ्, हामी मन लागकेा छौँ !” 26 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ए अल् पिवश् वासीहरू, ितमीहरू िकन डराउछँौँ ?” त् यसपिछ उहाँ उठ ्नभुयो अिन आधँी र समु लाई
हकान ुर्भयो । त् यसपिछ त्यहाँ परैु शा न्त छायो । 27 ती मािनसहरू छक् क परे र भन,े “उहाँ कस् तो मािनस हुनहुुन्छ, िक समु र
आधँीले पिन उहाँको आज्ञा मान्छन ्?” 28 जब यशे ू सम ु को पा रप र गद रनीहरूको दशेमा आउनभुएको िथयो, दईु जना
भतूात् मा लागकेा मािनसले उहाँलाई भटेे । ितनीहरू िचहानबाट िनस् केर आइरहकेा िथए र धरैे िहसंात्मक िथए । त् यसकारण,
त् यो बाटो भएर कोही पिन या ु जान सक्दनै िथयो । 29 हरे, ितनीहरूले ठुलो स् वरले कराए र भन,े “हे परमशे् वरका पु ,
तपाईंसगँ हा ो के सरोकार ? के तोिकएको समयभन्दा पिहले नै तपाईं यहाँ हामीलाई दःुख िदन आउनभुएको हो ? 30 त् यहाँ
निजकै धरैे स ुगँरुहरूको एउटा बथान च ररहकेो िथयो । 31 ती भतूात् माहरूले उहाँलाई िबन् ती ग ररहे र भन,े “यिद तपाईंले
हामीलाई बािहर िनकाल् नहुुन् छ भन,े हामीलाई स ुगँरुहरूको बथानमा पठाइिदनहुोस ्।” 32 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जा
!” ती भतूात्माहरू बािहर िनस्के र स ुगँरुहरूिभ पसे । अिन हरे, सबै स ुगँरु त्यो िभरालो पहाडको तल दौडे र समु मा खसे
अिन ितनीहरू पानीमा डुबरे मरे । 33 सुगँरुहरू चराइरहकेा मािनसहरू त्यहाँबाट दौडरे गए । अिन जब ितनीहरू सहरमा गए,
ितनीहरूले सबै कुरा बताइिदए, र िवशषे गरी भतूात्मा लागकेा मािनसहरूलाई के भएको िथयो सो बताइिदए । 34 हरे, परैु सहर
यशेलूाई भटे्न आयो । जब ितनीहरूले उहाँलाई दखे,े ितनीहरूले उहाँलाई ितनीहरूको इलाका छोडरे त् यहाँबाट जान अनरुोध
गरे ।

9
1 यशे ू एउटा डुङ्गािभ वशे गन ुर्भयो, पा रप जानभुयो, र आफ्नो सहरमा आइपगु् नभुयो । 2 हरे, ितनीहरूले उहाँकहाँ

ओ ानमा सिुतरहकेो एउटा पक्षाघातीलाई ल्याए । ितनीहरूको िवश् वास दखेरे यशेलू े त्यो पक्षाघात भएको क् तलाई
भन् नभुयो, “छोरा आन न्दत होऊ । ित ा पाप क्षमा भएका छन ् ।” 3 हरे, त्यहाँका केही शास् ीहरूले ितनीहरूका माझमा
यसो भन,े “यो मािनसले ईश् वर-िनन्दा ग ररहकेो छ ।” 4 यशेलूे ितनीहरूको िवचारलाई थाहा पाउनभुयो र भन् नभुयो, “िकन
ितमीहरू आफ्ना हृदयमा दषु् ट िवचार ग ररहकेा छौ ? 5 कुन कुराचािह ँ भन् न सिजलो छ, ‘ित ा पाप क्षमा भएका छन ्भन् न िक
उठ र िहडँ भन् न ?’ 6 तर मािनसका पु लाई पथृ् वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ भन् ने कुरा ितमीहरूले जान् न सक ।” उहाँले
त्यस पक्षाघातीलाई भन् नभुयो, “उठ, आफ्नो ओ ान उठाऊ र आफ्नो घर जाऊ ।” 7 त्यसपिछ त्यो मािनस उ ो र आफ्नो
घरतफर् गयो । 8 जब िभडले यो दखे्यो, ितनीहरू छक् क परेर मािनसहरूलाई यस्तो अिधकार िदनभुएको परमशे् वरको शसंा
गरे । 9 यशे ू त्यहाँबाट जाँदै गन ुर्हुदँा उहाँले म ी नाउँ गरेको क् तलाई दखे् नभुयो, जो कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेा िथए ।
उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।” ितनी उठे र उहाँको पिछ लागे । 10 जब यशे ूखाना खान घरमा बस् नभुयो, हरे,
धरैे कर उठाउने र पापी मािनसहरूले यशे ूर उहाँका चलेाहरूसगँै खाना खाए । 11जब फ रसीहरूले यो दखे,े ितनीहरूले उहाँका
चलेाहरूलाई भन,े “िकन ितमीहरूका गरुु कर उठाउनहेरू र पापीहरूसगँ बसरे खान्छन ्?” 12जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले
भन् नभुयो, “शरीरमा ब लयो भएकाहरूलाई वै को खाँचो पदन, केवल ितनीहरूलाई मा खाँचो हुन्छ जो िबरामी छन ् ।”
13 जाओ र यसको अथर् के हो िसक, ‘म दया चाहन्छु, तर ब लदान होइन ।’ िकनिक म, धम हरूलाई पश् चा ाप गनर्लाई
बोलाउन आएको होइन,ँ तर पापीहरूका लािग आएको हु ँ । 14 त्यसपिछ ब प् तस्मा-िदने यहून् नाका चलेाहरू उहाँकहाँ आए,
र भन,े “िकन हामी र फ रसीहरू ायः उपवास बस्तछौ,ँ तर तपाईंका चलेाहरू उपवास बस्दनैन ्?” 15 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “के िववाहमा आएकाहरू, दलुहा ितनीहरूका साथमा हुदँा-हुदँै दःुखी हुन्छन ् र ? तर ती िदन आउनछेन,् जब
दलुहा ितनीहरूबाट टाढा लिगनछे, र ितनीहरू उपवास बस् नछेन ्। 16 कसलैे पिन परुानो वस् मा नयाँ कपडाको टु ा जोड्दनै,
िकनिक त्यो टु ा वस् बाट च्याितनछे, र त्यहाँ झन ्नरा ो दलुो हुनछे । 17 न त कसलैे परुानो म को मशकमा नयाँ दाखम
राख्दछ । ितनीहरूले त्यसो गरे भन,े त्यो मशक फुट्नछे र सबै दाखम पो खनछे, र म को मशक नष् ट हुनछे । त्यसको
स ामा, ितनीहरूले नयाँ दाखम लाई नयाँ म को मशकमा रख्दछन,् र दवुै सरुिक्षत रहन् छन ्।” 18 जब यशेलूे ितनीहरूलाई
यो कुरा भिनरहनभुएको िथयो, हरे, एउटा अिधकारी आए र यशेलूाई दण्डवत ् गरे । ितनले भन,े “मरेी छोरी भखर्रै मरेकी
छन,् तर आएर तपाईंले ितनको िशरमािथ हात रा खिदनहुोस ् र ितनी फे र जीिवत हुनिेछन ् ।” 19 त्यसपिछ यशे ू उठ्नभुयो
र ितनको पिछ लाग् नभुयो र उहाँका चलेाहरू पिन पिछ लागे । 20 हरे, बा वषर्दे ख धरैे रगत बग् ने एक जना स् ी यशेकूो
पछािड आइन,् र उहाँको वस् को छेउ छोइन ्। 21 िकनिक ितनले आफँैलाई यसो भनकेी िथइन,् “मलैे उहाँको वस् मा छोएँ
भने पिन, म िनको पा रनछुे ।” 22 तर यशे ू पछािड फकर् नभुयो र ितनलाई दखे् नभुयो, र भन् नभुयो “छोरी, साहस गर । ित ो
िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ ।” अिन ती स् ी तरुुन्तै िनको भइन ्। 23 जब यशे ू त्यस अिधकारीको घरमा आउनभुयो,
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उहाँले बाँसरुी बजाउनहेरू र िभडले ठुलो हल्ला ग ररहकेा दखे् नभुयो । 24 उहाँले भन् नभुयो, “पर जाओ, िकनिक यी यवुती
मरेकी छैनन,् तर ियनी िनदाएकी छन ्।” तर ितनीहरू उहाँको िगल्ला गरेर हाँस े । 25 जब िभडलाई बािहर पठाइएको िथयो,
उहाँ कोठािभ जानभुयो र उहाँले ितनका हात समात् नभुयो, र ती यवुती उ ठन ्। 26 यो खबर त्यस क्षे को चारैितर फै लयो ।
27 जब यशे ू त्यहाँबाट भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो, दईु जना द ृ ष् टिवहीनले उहाँलाई प ाए । ितनीहरू ठुलो स्वरले कराइरहे र यसो
भिनरह,े “दाऊदका पु , हामीमािथ दया गन ुर्होस ् ।” 28 जब यशे ू घरिभ आउनभुयो, ती द ृ ष् टिवहीनहरू उहाँकहाँ आए ।
यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म यो गनर् सक्छु भनी के ितमीहरू िवश् वास गछ ?” ितनीहरूले उहाँलाई भने “ज्य,ू भु ।”
29 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूका आखँा छोएर भन् नभुयो, “ितमीहरूले िवश् वास गरेअनसुार ितमीहरूका िन म्त यो ग रयोस ्।”
30 अिन ितनीहरूका आखँा खो लए । त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई कडासाथ आज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो, “ख्याल गर, िक
यो कुराबारे कसलैाई पिन थाहा नहोस ्।” 31 तर ती दईु जना मािनस बािहर िनस्के र यो खबर त्यो क्षे भ र नै फैलाए । 32जब
ती दईु जना मािनस जाँदै िथए, हरे, एक जना भतूात्मा लागकेो बोल्न नसक् ने क् तलाई यशेकूहाँ ल्याइयो । 33 जब त्यो
भतूात्मा धपाइयो, तब त् यो क् त बोल्यो । िभडहरू छक् क परे र भन,े “इ ाएलमा यस्तो किहल् यै दे खएको िथएन !” 34 तर
फ रसीहरूले यसो भिनरहकेा िथए, “यसले भतूहरूको मा लक ारा भतूहरू िनकाल्दछ ।” 35 यशे ू सारा सहरमा र गाउहँरूमा
जानभुयो । उहाँले राज् यको ससुमाचार चार गद र सबै िकिसमका रोग र िबमारीहरूलाई िनको पाद ितनीहरूका सभाघरहरूमा
िसकाइरहनभुयो । 36 जब उहाँले िभडलाई दखे् नभुयो, उहाँ ितनीहरूका िन म्त दयाले भ रनभुयो, िकनभने ितनीहरू िवच लत
र िनराश िथए । ितनीहरू गोठालािवनाका भडेाहरूजस् तै िथए । 37 उहाँले चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “फसल त शस् त छन,् तर
खतेालाहरू थोरै छन ् । 38 यसकारण फसलका भलुाई चाँडै ाथर्ना गर, तािक उहाँले आफ् नो फसलका िन म्त खतेालाहरू
पठाइिदनभुएको होस ्।”

10
1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेालाई एकै ठाउँमा बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई अशु आत्माहरू धपाउने अिधकार िदनभुयो

अिन हर कारका रोग र िबमारीहरूलाई िनको पान अिधकार पिन िदनभुयो । 2 यी बा जना े रतका नाम यस कार छ
। पिहलो, िसमोन (जसलाई उहाँले प सु पिन भनरे बोलाउनहुुन्थ्यो), र ितनका भाइ अ न् यास; ज ब्दयाका छोरा याकूब, र
ितनका भाइ यहून् ना; 3 िफ लप र बारथोलोमाइ; थोमा र कर उठाउने म ी, अल्फयसका छोरा याकूब र थिेदयस; 4 िसमोन
कनानी र यहूदा इस्क रयोत, जसले यशेलूाई प ाइिदने िथयो । 5 यी बा ै जनालाई यशेलू े बािहर पठाउनभुयो । उहाँले
ितनीहरूलाई िनदशन िदनभुयो र भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरू बस् ने कुनै पिन ठाउँमा नजाओ, र सामरीहरूको कुनै पिन सहरमा
वशे नगर ।” 6 यसको स ा, इ ाएलको घरानाको हराएको भडेाकहाँ जाओ । 7 अिन जसै ितमीहरू जान्छौ, ‘स्वगर्को राज्य

निजकै आइसकेको छ’ भनी चार गर । 8 रोगीहरूलाई िनको पार, मरेकाहरूलाई जीिवत बनाओ, कुष् ठरोगीहरूलाई श ु पार
र भतूात्माहरूलाई धपाओ । ितमीहरूले िस ैँमा पाएका छौ, िस ैँमा दओे । 9 ितमीहरूका थलैीमा कुनै पिन सनु, चाँदी वा
िप ल नबोक । 10 ितमीहरूका या ाको िन म्त झोला वा फाल्त ु दौरा वा जु ा वा लौरो नबोक, िकनिक खतेालाले आफ्नो
भोजन पाउनपुछर् । 11 ितमीहरू जनुसकैु सहर वा गाउमँा वशे गछ , त्यहाँ को योग्यको छ भनी प ा लगाओ र नगइन्जलेसम्म
ितमीहरू त्यहीँ बस । 12जब ितमीहरू घरमा पस्छौ, तब त्यसलाई अिभवादन गर । 13यिद त्यो घर योग्यको छ भन,े ितमीहरूको
शा न्त त्यसमािथ आओस ्। तर यिद त्यो योग्यको छैन भन,े ितमीहरूका शा न्त ितमीहरूकहाँ नै फकर आओस ्। 14 जसले
ितमीहरूलाई हण गदन वा ितमीहरूका वचन सनु्दनै, ितमीहरू त्यस सहर वा गाउबँाट िनस्केर जाँदा, ितमीहरूका खु ाबाट
धलुो टकटक्याइदओे । 15 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको िदनमा त्यस सहरको भन्दा सदोम र गमोराको इन्साफ
बढी सहनीय हुन्छ । 16 हरे, म ितमीहरूलाई ब्वाँसाहरूका िबचमा भडेाझै ँ पठाउँदै छु । यसकारण, सपर्झै ँ चनाखो र ढुकुरझै ँ
सोझो होओ । 17 मािनसहरूदे ख होिसयार बस ! ितनीहरूले ितमीहरूलाई प रषद्हरूमा स ु म्पिदनछेन ् र ितनीहरूले आफ्ना
सभाघरहरूमा ितमीहरूलाई कोरार् लगाउनछेन ् । 18 अिन शासकहरू र राजाहरू र अन्यजाितहरूका िन म्त गवाहीको रूपमा
मरेो खाितर ितमीहरू ितनीहरूका साम ु ल्याइनछेौ । 19 जब ितनीहरूले ितमीहरूलाई स ु म्पिदनछेन,् तब ितमीहरूले कसरी वा
के बोल्ने भन् ने िवषयमा िचन्ता नगर, िकनिक ितमीहरूलाई बोल्नपुन कुरा सोही घडी िदइनछे । 20 िकनिक बोल्ने ितमीहरू
होइनौ, तर ितमीहरूमा बोल्नहुुने ितमीहरूका िपताका आत्मा हुनहुुन्छ । 21 दाजलुे भाइलाई मतृ्यकुो िन म्त प ाइिदनछे, र
बबुाले आफ्नो छोरालाई । छोराछोरीहरू आफ्ना बबुा-आमाका िवरु मा उठ्नछेन ्र मतृ्यकुा िन म्त ितनीहरूलाई स ु म्पिदनछेन ्
। 22 मरेो नाउकँो खितर ितमीहरू सबबैाट घिृणत हुनछेौ । तर जसले अ न्तम घडीसम्म सहन्छ, त्यस क् तको उ ार हुनछे ।
23जब ितनीहरूले यस सहरमा ितमीहरूलाई सताउछँन,् अक सहरमा भाग, िकनिक साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, मािनसका
पु नआउञ् जलेसम्म ितमीहरू इ ाएलका सहरहरू पिन घिुमसकेका हुनछैेनौ । 24 चलेा आफ्नो गरुुभन्दा षे् ठ हुदँनै, न त
नोकर आफ्नो मा लकभन्दा ठुलो हुन्छ । 25चलेा आफ्नो गरुु र नोकर आफ्नो मा लकजस्तो हुन ु नै उसको िन म्त पयार्प् त हुन्छ



10:26 695 म ी 11:21

। यिद ितनीहरूले घरका मा लकलाई नै बालिजबलु भनकेा छन ्भन,े ितनीहरूले उनका घरानालाई झन ्कित बढी बदनाम
गलार्न ्! 26 त्यसकारण, ितनीहरूसगँ नडराओ, िकनिक कुनै कुरा पिन ढािकएको छैन जनु कट हुनछैेन, र कुनै कुरा पिन
लकुाइएको छैन जनु थाहा हुनछैेन । 27 जे म ितमीहरूलाई अधँ्यारोमा भन्दछु, त्यो उज्यालोमा भिनदओे र जे ितमीहरूले
आफ्नो कानमा मधरु रूपमा सनु्छौ, त्यो घरको धरुीबाट घोषणा गर । 28 ितनीहरूसगँ नडराओ जसले शरीरलाई मादर्छन,् तर
आत्मालाई मानर् सक्दनैन ्। बरु, आत्मा र शरीर दवुलैाई नरकमा नष् ट गनर् सक् नहुुनसेगँ डराओ । 29 के सानो िसक् कामा दईुवटा
भङ्गरेा िबक्दनैन ्र ? तापिन ितमीहरूका िपताको इच्छािवना तीमध्ये एउटा पिन भइँुमा खस्दनै । 30 तर ितमीहरूका िशरका
केशहरू पिन गन्ती भएका छन ्। 31 नडराओ । ितमीहरू धरैे भङ्गरेाभन्दा बढी मलू्यवान ्छौ । 32 यसकारण, जसले मलाई
मािनसहरूका सामनु् ने हण गदर्छ, म पिन उसलाई स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको साम ु हण गनछु । 33 तर जसले मािनसहरूका
सामनु् ने मलाई इन्कार गदर्छ, म पिन उसलाई स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको साम ु इन्कार गनछु । 34 म पथृ् वीमा शा न् त ल्याउन
आएँ भनी िवचार नगर । म शा न्त ल्याउन होइन, तर तरवार चलाउन आएँ । 35 िकनिक म मािनसलाई उसको िपताको िवरु
र छोरीलाई उसकी आमाको िवरु र बहुारीलाई उसकी सासकूो िवरु गराउन आएँ । 36 मािनसका श हुरू उसको आफ्नै
घरानािभ का हुनछेन ्। 37 जसले मलाई भन्दा आफ्नो बबुा वा आमालाई मे गछर्, त्यो मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । र जसले
आफ्नो छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बढी मे गछर्, ऊ मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । 38 जसले आफ्नो ु स उठाएर मरेो पिछ
लाग्दनै, ऊ मरेो िन म्त योग्यको हुदँनै । 39जसले आफ्नो जीवन भे ाउछँ, उसले त्यो गमुाउनछे । तर जसले मरेो खितर आफ्नो
जीवन गमुाउछँ, उसले जीवन पाउनछे । 40 जसले ितमीहरूलाई स्वागत गदर्छ, उसले मलाई स्वागत गदर्छ र जसले मलाई
स्वागत गदर्छ, उसले मलाई पठाउनहुुनलेाई पिन स्वागत गदर्छ । 41 जसले अगमवक् तालाई ितनी अगमवक् ता भएको कारणले
स्वागत गदर्छ, उसले अगमवक् ताको इनाम पाउनछे । अिन जसले धम मािनसलाई ितनी धम भएको कारणले स्वागत गदर्छ,
उसले धम मािनसको इनाम पाउनछे । 42 जसले यी सानाहरूमध्ये कसलैाई चलेा भएको कारणले एक कचौरा िचसो पानी
मा पिन िपउन दलेा, साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, उसले कुनै रीितले आफ्नो इनाम गमुाउनछैेन ्।

11
1 यशेलूे आफ्ना बा जना चलेालाई िशक्षा िदइसक् नभुएपिछ ितनीहरूका सहरहरूमा िसकाउन र चार गनर् उहाँ त्यहाँबाट

जानभुयो । 2अिन जब यहून् नाले झ्यालखानाबाट ीष् टले गन ुर्भएका कामहरूको बारेमा सनु,े उनले आफ्ना चलेाहरू ारा एउटा
खबर पठाए, 3 र उनलाई भन,े “के आउनहुुनवेाला तपाईं नै हुनहुुन्छ, वा कोही अक मािनस हुनहुुन्छ जसको हामीले तीक्षा
गन ुर्पछर् ?” 4 यशेलूे उ र िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले जे दखेकेा र सनुकेा छौ, गएर यहून् नालाई बताइदओे
। 5 द ृ ष् टिवहीनहरूले द ृ ष् ट पाइरहकेा छन;् लङ्गडा मािनसहरू िहिँडरहकेा छन;् कुष् ठरोगीहरू शु पा रएका छन;् बिहरा
मािनसहरूले फे र सिुनरहकेा छन;् मरेका मािनसहरूलाई फे र जीवनमा फकार्इएको छ, अिन खाँचोमा परेका मािनसहरूलाई
ससुमाचार सनुाइँदै छ । 6 अिन ितनीहरू धन्यका हुन ्जसले मलाई ितनीहरूका िन म्त कुनै बाधा सम्झदँनैन ् ।” 7 जसै यी
मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग,े यशेलूे िभडहरूलाई यहून् नाको बारेमा बताउन थाल्नभुयो, “ितमीहरू उजाड-स्थानमा के हनेर्
गयौ– हावाले हल्लाइरहकेो िनगालोलाई ? 8 ितमीहरू के हनेर् बािहर गयौ– मलमलको लगुा लगाउने मािनसलाई ? वास्तवमा
मलमलको कपडा लगाउने क् त त राजाहरूका दरबारहरूमा बस्छ । 9 तर ितमीहरू के हनेर् बािहर गयौ– के अगमवक् तालाई
? हो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, अगमवक् ताभन्दा पिन महान ् क् तलाई । 10 उनी ितनै हुन ्जसको बारेमा यस्तो ले खएको
छ, ‘हरे, म ितमीहरूको अिग-अिग मरेा समाचारवाहकलाई पठाउँदै छु, जसले म आउनभुन्दा अगािड ितमीहरूका िन म्त बाटो
तयार पानछन ्।’ 11 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, स् ीबाट जन्मकेाहरूमा ब प् तस्मा-िदने यहून् नाभन्दा महान ्अरू कोही छैन
। तरै पिन स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा कम मह  वको मािनस उनीभन्दा महान ्हुन्छन ्। 12 ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िदनदे ख
अिहलसेम्म स्वगर्को राज्यले ती ता भोिगरहकेो छ, र उ मािनसहरूले यसलाई बलपवूर्क प न्छन ् । 13 िकनिक यहून् ना
नआन्जलेसम्म सबै अगमवक् ता र वस्थाले अगमवाणी ग ररहकेा िथए । 14 अिन यिद ितमीहरूले ए लयालाई पाउने इच्छा
ग ररहकेा छौ भन,े आउनपुन ए लया उनी नै हुन ् । 15 जससगँ सनु् ने कान छ, त्यसले सनुोस ् । 16 यस पसु्तालाई म केसगँ
तलुना गरूँ ? यो त बजारमा खे लरहकेा बालकहरूजस्तै छ, जो बस्दछ र एक अकार्लाई बोलाउँदछ, 17 र भन्दछ, ‘हामीले
ितमीहरूका िन म्त बाँसरुी बजायौँ, अिन ितमीहरू नाचनेौ । हामीले शोक गर् यौ,ँ र ितमीहरू रोएनौ ।’ 18 िकनिक यहून् ना रोटी
खाँदै अथवा दाखम िपउँदै आएनन,् अिन ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यसलाई भतू लागकेो छ ।’ 19 मािनसका पु खाँदै र िपउँदै आए
र ितनीहरू भन्छन,् ‘हरे, ऊ एउटा िघचवुा मान्छे हो अिन िपयक् कड, कर उठाउनहेरू र पापीहरूको िम हो !’ तर ब ु चािह ँ
ितनको कामहरूले िस हुन्छ ।” 20 तब यशेलूे ती सहरहरूलाई हकानर् थाल्नभुयो जहाँ उहाँका धरैेजसो श क् तशाली कायर्हरू
भएका िथए, िकनिक ितनीहरूले पश् चा ाप गरेका िथएनन ्। 21 “िधक् कार तलँाई, ए खोराजीन ! िधक् कार तलँाई, ए बथेसदेा
! यिद तमँा ग रएका श क् तशाली कायर्हरू टुरोस र सीदोनमा ग रएका भए, ितनीहरूले धरैे पिहले नै भाङ् ा र खरानी लगाएर
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पश् चा ाप ग रसकेका हुने िथए । 22 न्यायको िदनमा ितमीहरूका िन म्त भन्दा टुरोस र सीदोनको िन म्त इन्साफ अझ बढी
सहनीय हुनछे । 23 त ँकफनर्हुम, के त ँ स्वगर्मा उचा लनछेस ्भनी सम्झन्छस ्। होइन, तलँाई तल पातालमा झा रनछे । िकनिक
यिद तमँा ग रएका श क् तशाली कायर्हरू सदोममा ग रएका भए, त्यो आजसम्म पिन रिहरहने िथयो । 24 तर म ितमीहरूलाई
भन्दछु, िक इन्साफको िदनमा तरेो िन म्त भन्दा सदोम मलुकुको िन म्त सिजलो हुनछे ।” 25 त्यस बलेा यशेलू े भन् नभुयो,
“िपता, म तपाईंको शसंा गदर्छु । हे स्वगर् र पथृ्वीका मा लक, िकनभने तपाईंले यी कुराहरू ब ु मानी र समझदारहरूबाट
लकुाउनभुयो, र ती अनपढलाई कट गराउनभुयो जो साना बालकहरूजस्ता छन ्। 26 हो, िपता, िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा
यही नै मनपद िथयो । 27 मरेा िपता ारा सबै कुरा मलाई स ु म्पएको छ । अिन िपताबाहके पु लाई कसलैे िचन्दनै, अिन
पु र प ु ले कट गराउन इच्छा गरेको क् तले बाहके िपतालाई कसलैे िचन्दनै । 28 मकहाँ आओ, ितमीहरू सबै जसले
प र म गदर्छौ र ग ौँ बोझले लािदएका छौ, अिन म ितमीहरूलाई िव ाम िदनछुे । 29 मरेो जवुा ितमीहरूमािथ लओे र मबाट
िसक, िकनिक म न र कोमल हृदयको छु, अिन ितमीहरूले आफ्नो आत्माको िन म्त िव ाम पाउनछेौ । 30 िकनिक मरेो जवुा
सिजलो छ र मरेो बोझ हलकुो छ ।”
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1 त्यित बलेा शबाथको िदनमा यशे ूअन् नका खतेहरू हुदँै जानभुयो । उहाँका चलेाहरू भोकाए र ितनीहरूले अन् न टप्दै खान

लागे । 2 तर जब फ रसीहरूले त्यो दखे,े उनीहरूले यशेलूाई भन,े “हने ुर्होस,् जे शबाथमा गनर् अनिुचत छ तपाईंका चलेाहरूले
त्यही गछर्न ्।” 3 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के दाऊदले उनीसगँ भएका मािनसहरूले भोकाएको बलेामा के गरे भन् ने
कुरा ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ ? 4 कसरी उनी परमशे् वरको भवनमा पसरे उहाँको उप स्थितको रोटी खाए, जनु उनी र
उनीसगँ भएकाहरूका िन म्त खान ु अनिुचत िथयो तर त्यो पजुारीहरूका लािग मा ै उिचत िथयो ? 5 र शबाथमा पजुारीहरूले
त्यस िदनलाई अपिव गछर्न,् तरै पिन उनीहरू दोषरिहत हुन्छन ्भन् ने कुरा के ितमीहरूले वस्थामा पढकेा छैनौ र ? 6 तर म
ितमीहरूलाई भन्दछु, म न्दरभन्दा महान ्एक जना यहाँ हुनहुुन्छ । 7 ‘म कृपा चाहन्छु र ब लदान होइन’ भन् ने कुराको अथर् यिद
ितमीहरूले बझुकेा भए ितमीहरूले िनद षको िनन्दा गन िथएनौ । 8 िकनभने मािनसका पु शबाथका भु हुन ्।” 9 त्यसपिछ
यशे ू त्यहाँबाट अल ग्गनभुयो र ितनीहरूका सभाघरहरूमा जानभुयो । 10 हरे, त्यहाँ एक जना हात सकेुको क् त िथयो ।
यशेलूाई पापको दोष लगाउन फ रसीहरूले उहाँलाई सोध,े “के शबाथमा िनको पान ुर् उिचत छ ?” 11 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “के ितमीहरूका िबचमा यस्तो क् त होला जोसगँ एउटा मा भडेा छ, र यिद शबाथमा त्यो भडेा गिहरो खाल्डोमा
खस्यो भन,े उसले त्यसलाई समातरे बािहर निनकाल्ला ? 12 त्यसो भए, एउटा मािनसको मलू्य त्यो भडेाभन्दा कित बढी छ
! त्यसलै,े शबाथमा असल गन ुर् न्यायसङ्गत छ ।” 13 अिन यशेलूे त्यस क् तलाई भन् नभुयो, “ित ो हात पसार ।” उसले
आफ्नो हात पसार् यो, र उसको त्यो हात अक हातजस्तै िनको भयो । 14 तर ती फ रसीहरू बािहर गए र षड् यन् रच् न थाले
। ितनीहरूले उहाँलाई कसरी मानर् सिकन्छ भनरे मौका खोज्न थाले । 15 अिन जब यशेलूे यो थाहा पाउनभुयो, उहाँ त्यहाँबाट
िनस्कनभुयो । धरैे मािनसले उहाँलाई प ाए र उहाँले ितनीहरू सबलैाई िनको पान ुर्भयो । 16 उहाँको बारेमा अरूहरूलाई
नभन् न ू भनी उहाँले ितनीहरूलाई आदशे िदनभुयो, 17 तािक यशयैा अगमवक् ता ारा यसो भिनएको कुरा सत्य सािबत होस,्
18 “हरे, मरेो दास जसलाई मलैे छानकेो छु; मरेा अित ि य, जसमा मरेो ाण सन् न छ । म उनमा मरेा आत्मा खन्याउनछुे,
अिन उनले गरैयहूदीहरूलाई न्यायको घोषणा गनछन ्। 19 उनले सङ्घषर् गनछैनन,् न त ठुलो स्वरले कराउनछेन,् न त कसलैे
गल्लीहरूमा उनको स्वर सनु् नछे । 20 उनले कुनै फुटेको नरकटलाई भाँच् नछैेनन;् उनले न्यायलाई िवजयमा नपरु् याएसम्म
उनले कुनै पिन िधपिधप ब लरहकेो सलदेोलाई िनभाउनछैेनन ् । 21 अिन उनको नाउमँा गरैयहूदीहरूले िवश् वास गनछन ् ।”
22 अिन भतूात्माले सताएको एक जना अन्धो र बोल्न नसक् ने क् त यशेकूहाँ ल्याइयो । उहाँले त्यसलाई िनको पान ुर्भयो
र फलस्वरूप त्यो बोल्न नसक् ने क् त बोल्न सक् ने र दखे् न सक् ने भयो । 23 सबै िभड छक् क परे र भन,े “के यी मािनस
दाऊदका पु हुन सक्छन ्?” 24 तर जब फ रसीहरूले यस आश् चयर्कमर्को बारेमा सनु,े ितनीहरूले भन,े “यो मािनसले अरू
केही होइन, तर भतूात्माहरूको राजकुमार बालिजबलु ारा भतूहरू िनकाल्दछ ।” 25 तर यशेलू े ितनीहरूको िवचार जान् नभुयो
र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आफँैमा िवभािजत भएको हरेक राज्यलाई उजाड पा रनछे, अिन आफँैमा िवभािजत भएको हरेक
सहर वा घराना टक् नछैेन ।” 26 यिद शतैानले नै शतैानलाई िनकाल्दछ भन,े त्यो आफँैमा िवभािजत हुन्छ । त्यसको राज्य
कसरी टक्ला ? 27 अिन म बालिजबलु ारा भतूात्माहरू िनकाल्छु भन,े ितमीहरूलाई प ाउनहेरूले को ारा ितनीहरूलाई
िनकाल्छन ् त ? यसकारण, ितनीहरू ितमीहरूका न्यायाधीश हुनछेन ् । 28 तर यिद म परमशे् वरको आत्मा ारा भतूात्माहरू
िनकाल्छु भन,े परमशे् वरको राज्य ितमीहरूमा आएको छ । 29 र कुनै मािनसले एक ब लयो क् तलाई पिहले नबाँधसेम्म
उसको घरमा िछरेर उसका सामानहरू कसरी चोनर् सक्छ ? त्यस ब लयो क् तलाई बाँधपेिछ उसको घरका सामानहरू त्यसले
चोछर् । 30 जो मिसत छैन ऊ मरेो िवरु मा हुन्छ, अिन जसले मिसत बटुल्दनै उसले छरपष् ट पाछर् । 31 त्यसलैे म भन्दछु,
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मािनसले गरेको हरेक पाप र ईश् वर-िनन्दा क्षमा हुनछे, तर पिव आत्माको िवरु मा ग रएको िनन्दा क्षमा हुनछैेन । 32 अिन
जसले परमशे् वरका पु को िवरु मा कुनै वचन बोल्छ भने उसलाई क्षमा ग रनछे । तर जो कोहीले पिव आत्माको िवरु मा
बोल्छ त्यसलाई न यो ससंारमा न त आउने ससंारमा क्षमा ग रनछे । 33 िक त रुखलाई असल बनाओ र त्यसको फललाई पिन
असल बनाओ, वा िक त त्यो रुखलाई खराब बनाओ र त्यसको फललाई पिन खराब बनाओ, िकनिक रुख त्यसको फल ारा
िचिननछे । 34 ए सपर्का सन्तानहरू, ितमीहरू दषु् ट छौ त कसरी असल कुरा बोल्न सक्छौ ? िकनिक हृदयमा जे छ, त्यही
मखुबाट िनस्कन्छ । 35 एउटा असल क् तले आफ्नो हृदयमा रहकेो असल कुराले जे असल छ त्यो नै बािहर ल्याउछँ, अिन
एउटा दषु् ट क् तले आफ्नो हृदयमा रहकेो दषु् ट कुराले जे दषु् ट छ त्यो नै बािहर ल्याउछँ । 36 र म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक
न्यायको िदनमा मािनसहरूले आफूले बोल्ने हरेक थर् वचनको िन म्त लखेा िदनछेन ्। 37 िकनिक ितमीहरूका वचन ारा नै
ितमीहरूको न्याय हुनछे, अिन ितमीहरूकै वचन ारा ितमीहरू दोषी ठह रनछेौ ।” 38 त्यसपिछ केही शास् ीहरू र फ रसीहरूले
यशेलूाई उ र िददँ ै भन,े “गरुु, हामी तपाईंबाट केही िचन्हहरू हनेर् चाहन्छौँ ।” 39 तर यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो
र भन् नभुयो, “एउटा दषु् ट र िभचारी पसु्ताले िचन्ह खोज्छ । तर त्यसलाई योना अगमवक् ताको िचन्हबाहके अरू िचन्ह
िदइनछैेन । 40 िकनिक जसरी योना ितन िदन र ितन रात माछाको पटेमा िथए, त्यसरी नै मािनसका पु ितन िदन र ितन रात
पथृ्वीको गभर्िभ रहनछेन ्। 41 िननवकेा मािनसहरू न्यायको िदनमा यस पसु्तासगँ खडा हुनछेन ्र यस जाितको िनन्दा गनछन ्
। िकनिक योनाको सन्दशे सनुरे ितनीहरूले पश् चा ाप गरेका िथए, र हरे, योनाभन्दा अझै महान ्कोही यहाँ छन ्। 42 दिक्षणकी
रानी यस पसु्ताका मािनसहरूसगँ न्यायको िदनमा उठ्निेछन ् र यसको िनन्दा गनिछन ् । ितनी पथृ्वीका कुनाबाट सोलोमनका
ज्ञानका कुराहरू सनु् न आइन,् तर हरे, सोलोमनभन्दा महान ्कोही यहाँ छन ्। 43 जब कुनै अशु आत्माले मािनसलाई छोड्छ,
त्यो पानी नभएको ठाउँ हुदँ ै जान्छ र त्यसले आराम खोज्छ, तर त्यसले त्यो भे ाउदँनै । 44 अिन त्यसले भन्छ, ‘म मरेो घरमा
फकर् नछुे जहाँबाट म आएँ ।’ फिकर् एपिछ त्यसले आफ्नो घर सफा ग रएको र िमलाएर रा खएको भे ाउछँ । 45 त्यसपिछ
त्यो गएर आफूभन्दा दषु् ट अरू सात आत्मालाई बटुल्छ अिन ितनीहरू सबै त्यहाँिभ बस् न आउँछन ्। अिन त्यस मािनसको
पिछल्लो अवस्था पिहलकेो भन्दा अझ खराब हुन्छ । यस दषु् ट पसु्ताको िन म्त ठक यस्तै हुनछे ।” 46 जब यशे ू िभडसगँ
बोल्दै हुनहुुन्थ्यो, हरे, उहाँकी आमा र उहाँको भाइ उहाँसगँ बोल्नको िन म्त बािहर प खर्रहे । 47 कसलैे उहाँलाई भन्यो,
“हने ुर्होस,् तपाईंकी आमा र तपाईंका भाइहरू तपाईंसगँ बोल्न बािहर प खर्रहनभुएका छन ्।” 48 तर यशेलू े उ र िदनभुयो र
त्यसो भन् ने क् तलाई भन् नभुयो, “मरेी आमा को हुन ्? र मरेा भाइहरू को हुन ्?” 49 अिन उहाँले आफ्नो हात उहाँका
चलेाहरूतफर् पसारेर भन् नभुयो, “हरे, मरेी आमा र मरेा भाइहरू ियनीहरू नै हुन ्! 50 िकनिक जसले स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपताको
इच्छाअनसुार गदर्छ, त्यो मािनस नै मरेो भाइ, मरेी बिहनी र मरेी आमा हुन ्।”
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1 त्यस िदन यशे ू घरबाट बािहर िनस्केर जानभुयो र समु को छेउमा बस् नभुयो । 2 उहाँको व रप र एउटा ठुलो िभड जम्मा

भयो । त्यसलै,े उहाँ एउटा डुङ्गािभ जानभुयो र त्यहाँ बस् नभुयो । सबै िभड समु को िकनारमा उिभयो । 3 तब यशेलूे
दषृ् टान्तहरूमा उनीहरूलाई धरैे कुरा भन् नभुयो । उहाँले यसो भन् नभुयो, “हरे, एक जना िबउ छन मान्छे िबउ छनर् िनस्क्यो ।
4जसै उनले छरे, केही िबउहरू बाटोको छेउमा परे, अिन चराहरू आएर ती िबउलाई िन लिदए । 5अरू िबउहरूचािह ँ ढुङ्गनेी
जिमनमा परे, जहाँ धरैे माटो िथएन । ती तरुुन्तै उ ,े िकनिक त्यहाँ माटो गिहरो िथएन । 6 तर जब चक घाम लाग्यो, ती
डढे िकनिक ितनका जरा िथएनन,् अिन ती सिुकहाले । 7 अरू िबउहरू काँडाघारी माझमा परे । ती काँडाका बोटहरू बढरे
आए र ितनलाई िनसािसिदए । 8 अरू िबउहरू असल माटोमा परे र केहीले सय गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले ितस गणुा
अन् न उब्जाए । 9 जोसगँ कान छ, उसले सनुोस ्।” 10 चलेाहरू आएर यशेलूाई भन,े “तपाईं िभडहरूसगँ िकन दषृ् टान्तहरूमा
बोल्नहुुन्छ ?” 11 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई स्वगर्को राज्यका रहस्यहरू बझु् ने मौका
िदइएको छ, तर ितनीहरूलाई यो िदइएको छैन । 12 िकनिक जोसगँ छ, उसलाई अझ धरैे िदइनछे, अिन ऊसगँ शस्त हुनछे ।
तर जोसगँ छैन, ऊसगँ भएको पिन उसबाट लइनछे । 13 त्यसलै,े ितनीहरूसगँ म दषृ् टान्तमा बोल्दछु, िकनिक ितनीहरूले दखेे
तापिन ितनीहरूले वास्तवमा दखे्दनैन ्। अिन ितनीहरूले सनुे तापिन वास्तवमा ितनीहरूले सनु्दनैन,् न त ितनीहरूले बझु्दछन ्।
14 ितनीहरूका िन म्त यशयैा अगमवक् ताको अगमवाणी परुा हुन्छ, जसले यसो भन्छन,् ‘सिुनरहकेा हुदँा त ितमीहरूले सनु्छौ,
तर ितमीहरूले कुनै रीितले बझु्दनैौ; हे ररहकेा हुदँा त ितमीहरूले हछे , तर ितमीहरूले कुनै रीितले दखे्दनैौ । 15 िकनिक यी
मािनसहरूका हृदय ससु्त भएका छन,् र ितनीहरू सनु् नलाई कठोर भएका छन,् र ितनीहरू फे र फकलान,् र मलैे ितनीहरूलाई
िनको पान िथए भनरे ितनीहरूले आफ्ना आखँा बन्द गरेका छन ्। यसलै,े ितनीहरूले आफ्ना आखँाले दखे्दनैन,् वा ितनीहरूले
आफ्ना कानले सनु्दनैन,् वा ितनीहरूले आफ्ना हृदयले बझु्दनैन ्।’ 16 तर धन्यका हुन ित ा आखँा, िकनिक ितनले दखे्छन;्
र ित ा कान, िकनिक ितनले सनु्दछन ्। 17 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूले जे दखेकेा छौ धरैे अगमवक् ताहरू
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र धम मािनसहरूले ती हने इच्छा गरे, र ितनीहरूले ती दखेनेन ् । ितमीहरूले जे सनुकेा छौ ितनीहरूले ती सनु् ने इच्छा गरे,
तर ितनीहरूले ती सनुनेन ्। 18 तब िबउ छनको दषृ् टान्त सनु । 19 जब कसलैे राज्यको वचन सनु्छ तर त्यसलाई बझु्दनै, तब
दषु् ट आउँछ र उसको हृदयमा जे छ रएको िथयो, त्यो खोसरे लजैान्छ । योचािह ँ त्यो िबउ हो जनु बाटोको छेउमा छ रएको
िथयो । 20 ढुङ्गनेी माटोमा छ रएको चािह ँ त्यो हो जसले वचन सनु्छ र तरुुन्तै खसुीसाथ त्यसलाई हण गछर् । 21 तर ऊ
आफँैमा जरा हुदँनै र केही बरेसम्म मा टिकरहन्छ । तर जब वचनको कारण सतावट वा कष् ट आउँछ, उसले तरुुन्तै ठेस
खान्छ । 22 काँडाघारीमा छ रएको चािह ँ त्यो हो, जसले वचन सनु्छ, तर ससंारको वास्ता र धनीहरूको कपटले वचनलाई
िनसािसिदन्छ, अिन ऊ िनष्फल हुन्छ । 23 असल माटोमा छ रएको चािह ँ त्यो हो, जसले वचन सनु्छ र त्यसलाई बझु्छ ।
त्यसले नै साँचो रूपमा फल फलाउँछ र केहीले सय गणुा, केहीले साठी गणुा, र केहीले ितस गणुा फल फलाउँछ ।” 24 यशेलूे
ितनीहरूलाई अक दषृ् टान्त स्ततु गन ुर्भयो । उहाँले भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्य यस्तो मािनसजस्तो हो जसले आफ्नो जिमनमा
असल िबउ छर् यो । 25 तर जब मािनसहरू सतु,े उसको श ु आयो, र गहु ँ बारीमा सामा पिन छा रिदएर गयो । 26 जब बोट
दखेा पर् यो र ितनीहरूले अन् न फलाउन थाल,े तब सामाहरू पिन दखेा परे । 27 त्यस जग्गाका मा लकका दासहरू आए र
ितनलाई भन,े ‘हजरू, के तपाईंको बारीमा असल िबउ मा छन ुर्भएको िथएन र ? अिहले ियनमा सामाहरू कसरी आए ?’
28 ितनले उनीहरूलाई भन,े ‘यो एउटा श लुे गरेको हो ।’ ती दासहरूले ितनलाई भन,े ‘के हामी गएर त्यसलाई उखालकेो
तपाईं चाहनहुुन्छ ?’ 29 त्यस जिमनका मा लकले भन,े ‘होइन, जब ितमीहरूले सामाहरूलाई उखले्छौ, ितमीहरूले तीसगँै
गहुलँाई पिन उखलेौला । 30 कटनी गन समयसम्म यी दवुलैाई सगँै हुकर् न दओे । कटनीको समयमा फसल कटनी गनहरूलाई
म भन् नछुे, “पिहले सामाहरूलाई उखले र त्यसलाई जलाउनलाई मठुाहरूमा बाँध, तर गहुलँाई मरेो ढुकुटीमा जम्मा गर’ ।”
31 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई अक दषृ् टान्त भन् नभुयो । उहाँले भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्यचािह ँ रायोको दानाजस्तो हो जनु
एउटा मािनसले लयो र आफ्नो बारीमा छर् यो । 32 यो िबउ अरू सबै िबउभन्दा सानो हुन्छ । तर जब यो हुकर् न्छ, यो बगैचँामा
भएका सबै बोटभन्दा ठुलो हुन्छ । यो एउटा रुख बन्छ, अिन आकाशका चराहरू आउँछन ्र यसका हाँगाहरूमा ग ुडँ बनाउछँन ्
।” 33 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई अक दषृ् टान्त भन् नभुयो, “स्वगर्को राज्यचािह ँखिमरजस्तो हो जनु एउटी स् ीले लइन ्र
ितन कचौरा िपठोमा त्यो नफुलसेम्म िमसाइन ्।” 34यशेलूे यी सबै कुरा िभडलाई दषृ् टान्तहरूमा भन् नभुयो । अिन दषृ् टान्तहरूमा
बाहके उहाँले ितनीहरूलाई केही पिन भन् नभुएन । 35 योचािह ँ अगमवक् ताहरूले जे भनकेा िथए, ती कुरा सत्य ठह रऊन ्भनरे
हुन आयो, जब उहाँले भन् नभुयो, “म मरेो मखु दषृ् टान्तहरूमा खोल्नछुे । म यस ससंारको सरुुदे ख लकुाइएका कुराहरूलाई
कट गनछु ।” 36 तब यशेलूे िभडलाई छोड्नभुयो र घरिभ जानभुयो । उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “खतेका

सामाहरूको बारेमा भिनएको दषृ् टान्त हामीलाई ाख्या ग रिदनहुोस ् ।” 37 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “जसले
बारीमा असल िबउ छरे उनीचािह ँ मािनसका पु हुन ् । 38 बारीचािह ँ ससंार हो; अिन असल िबउचािह ँ राज्यका पु हरू हुन ्
। अिन सामाहरूचािह ँ दषु् टका छोराहरू हुन,् 39 र त्यो श ु जसले ती सामाहरू छरे, त्योचािह ँ दषु् ट हो । फसलको कटनी
ससंारको अन्त हो, र कटनी गनहरूचािह ँ स्वगर्दतूहरू हुन ् । 40 त्यसलै,े जसरी सामाहरू बटु लन्छन ् र आगोमा जलाइन्छन,्
यो ससंारको अन्तमा यस्तै हुनछे । 41 मािनसका पु ले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई पठाउनछेन,् र ितनीहरूले उनको राज्यबाट
पाप ल्याउने सबै थोक र पाप गन सबै जनालाई बटुल्नछेन ्। 42 ितनीहरूले ितनीहरूलाई आगोको भ ीमा फा लिदनछेन,् जहाँ
रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे । 43 तब धम मािनसहरू उनीहरूका िपताको राज्यमा सयूर्झै ँ चम्कनछेन ्। जससगँ कान छ,
उसले सनुोस ् । 44 स्वगर्को राज्यचािह ँ जिमनमा लकुाइएको धनजस्तै हो । एक जना मािनसले त्यो भे ायो अिन त्यसलाई
लकुायो । उसको आनन्दमा ऊ जान्छ, उसगँ भएका सबथैोक बचे्छ, अिन उसले त्यो जिमन िकन्छ । 45 फे र, स्वगर्को
राज्य एक जना ापारीले मलू्यवान ्मोतीहरू खोजजेस्तै हो । 46 जब उसले धरैे मलू्य भएको एउटा मोती भे ायो, ऊ गयो र
उसगँ भएका सबै थोक बचे्यो र त्यो िकन्यो । 47 फे र, स्वगर्को राज्य समु मा फ्याँिकएको जालजस्तो हो, अिन त्यसले सबै
खालका ाणीलाई बटुल्यो । 48 जब त्यो भ रयो, जालाहारीहरूले त्यसलाई समु को िकनारमा ताने । तब उनीहरू बसे अिन
रा ा कुराहरू भाँडाहरूमा बटुले । तर काम नलाग् ने िचजहरूलाई फ्याँिकिदए । 49 ससंारको अन्तमा यस्तै हुनछे । स्वगर्दतूहरू
आउनछेन ् र धम हरूका माझबाट दषु् टहरूलाई छुट ् ाउनछेन ् । 50 उनीहरूले ितनीहरूलाई आगोको भ ीमा फा लिदनछेन,्
जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे । 51 के ितमीहरूले यी सबै कुराहरू बझुकेा छौ ?” चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “बझुकेा छौँ
।” 52 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसकारण, स्वगर्को राज्यको चलेा बनकेो हरेक शास् ी एउटा मािनसजस्तो हो जो
घरको मा लक हो, जसले भण्डारबाट नयाँ र परुाना िचजहरू िनकाल्छ ।” 53 यशेलूे यी दषृ् टान्तहरू सक् नभुएपिछ उहाँ त्यस
ठाउँबाट जानभुयो । 54 तब यशे ू आफ्नै नगरमा वशे गन ुर्भयो अिन मािनसहरूलाई ितनीहरूका सभाघरहरूमा िसकाउनभुयो
। प रणामचािह ँ यस्तो भयो, िक ितनीहरू आश् चयर् चिकत भए र भन,े “यी मािनसले उनको ज्ञान र आश् चयर्कमर्हरू कहाँबाट
पाउछँन ्? 55 के यी मािनस िसकम का छोरा होइनन ् र ? के उनकी आमा म रयम होइनन ् र ? अिन उनका भाइहरू,
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याकूब, योसफे, िसमोन र यहूदा होइनन ् र ? 56 अिन उनका सबै बिहनी हा ै माझमा छैनन ् र ? त्यसलै,े यी मािनसले यी
सबै कुरा कहाँबाट पाउछँन ्त ?” 57 ितनीहरू उहाँबाट अ सन् न भए । तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “अगमवक् ताको
आदर नहुने भनकेो उनको आफ्नै प रवार र आफ्नै दशेमा मा हो ।” 58 र ितनीहरूको अिवश् वासको कारण उहाँले त्यहाँ धरैे
आश् चयर्कमर्हरू गन ुर्भएन ।

14
1 त्यस समयमा शासक हरेोदले यशेकूो बारेमा समाचार सनुे । 2 उनले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े “ियनी ब प् तस्मा-िदने

यहून् ना हुन ्जो मरेकाहरूबाट फे र जीिवत भएका छन ्। त्यसकारण, यी श क् तहरूले उनमा काम ग ररहकेा छन ्।” 3 िकनिक
हरेोदले आफ्ना भाइ िफ लपकी पत् नी हरेोिदयासको कारण यहून् नालाई समाती उनलाई बाँधरे झ्यालखानामा हालकेा िथए ।
4 िकनिक यहून् नाले ितनलाई भनकेा िथए, “ितनलाई आफ्नी पत् नीको रूपमा राख् न ु तपाईंको िन म्त उिचत छैन ।” 5 हरेोदले
उनलाई मानर् सक्थ,े तर उनी मािनसहरूसगँ डराए, िकनभने मािनसहरूले यहून् नालाई अगमवक् ता मान्थे । 6 तर जब हरेोदको
जन्म िदन आयो, हरेोिदयासकी छोरीले मािनसहरूका माझमा नािचन ् र हरेोदलाई सन् न बनाइन ् । 7 त्यसको िति यामा
ितनलाई जे मागे पिन िदनछुे भनरे हरेोदले वाचा गद शपथ खाए । 8 आफ्नी आमाले िसकाएपिछ ितनले भिनन,् “मलाई
यहाँ एउटा थालमा ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िशर िदनहुोस ्।” 9 राजा ितनको िबन् तीबाट िनकै िनराश भए, तर उनको आफ्नो
शपथको कारण र उनीसगँ रा ी भोजमा सामले भएका सबै मािनसको कारणले गदार् राजाले यस्तै होस ् भनरे आज्ञा िदए ।
10 हरेोदले मािनसहरू पठाए र झ्यालखानामा यहून् नाको िशर का टिदए । 11 अिन उनको िशर थालमा राखरे ल्याइयो र
त्यस ठटीलाई िदइयो र ितनले त्यो आफ्नी आमाकहाँ लिगन ् । 12 अिन उनका चलेाहरू आई उनको शवलाई लगरे गाडे
। त्यसपिछ ितनीहरू गए, र यशेलूाई बताइिदए । 13 जब यशेलूे यो कुरा सनु् नभुयो, उहाँले त्यस ठाउँलाई छोडरे डुङ्गाबाट
एकान्त स्थानमा जानभुयो । जब िभडहरूले यो कुरा सनु,े ितनीहरूले उहाँलाई सहरहरूबाट पदैलै प ाए । 14 त्यसपिछ यशे ू
ितनीहरूको अगािड आउनभुयो र उहाँले ठुलो िभड दखे् नभुयो । उहाँ ितनीहरू ित दयाले भ रनभुयो र ितनीहरूका िबचमा
भएका िबमारीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 15 जब साँझ पर् यो, चलेाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “यो त एउटा उजाड-स्थान हो
र िदन िबितसक्यो । िभडलाई िबदा ग रिदनहुोस,् तािक ितनीहरू गाउहँरूमा जान सकून ् र आ-आफ्ना िन म्त खानकुेराहरू
िकन् न सकून ् ।” 16 तर यशेलू े उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ियनीहरूलाई टाढा जान आवश्यक छैन । ियनीहरूलाई ितमीहरूले
केही खान दओे ।” 17 उनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीसगँ यहाँ जम्मा पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछा मा छन ्।” 18 यशेलूे
भन् नभुयो, “ती मकहाँ ल्याओ ।” 19 अिन यशेलूे िभडलाई चौरमा बस् नको लािग आदशे िदनभुयो । उहाँले पाँचवटा रोटी र
दईुवटा माछा लनभुयो । मािथ स्वगर्मा हदे उहाँले धन्यवाद िदनभुयो र रोटीलाई भाँच् नभुयो अिन चलेाहरूलाई ती िदनभुयो ।
चलेाहरूले ती िभडहरूलाई िदए । 20 ितनीहरू सबलैे खाए र टन् न भए । त्यसपिछ उनीहरूले खानाका बाँकी भएका टु ाहरू
बा टोकरीभ र बटुले । 21 त्यहाँ खाएकाहरूमध्ये मिहला र बालबा लकाहरूबाहके झन्डै पाँच हजार मािनस िथए । 22 उहाँले
आफ्ना चलेाहरूलाई तरुुन्तै डुङ्गामा चढरे उहाँभन्दा अिग अक प जान लगाउनभुयो, जब िक िभडलाई चािह ँ उहाँ आफँैले
िबदा गनर् चाहनभुयो । 23 उहाँले िभडलाई पठाइसक् नपुिछ उहाँ आफँै डाँडामा ाथर्ना गनर् जानभुयो । जब पणूर् रूपमा साँझ
भयो, उहाँ त्यहाँ एकलै हुनहुुथ्यो । 24 तर त्यस बलेा डुङ्गा भने सम ु को िबचमा िथयो, बतास िवपरीत िदशाबाट आएको कारण
छालले त्यो अिनय न् त भयो । 25 िबहान ितन बजिेतर यशे ूसम ु मा िहडँ्दै ितनीहरूका निजक जानभुयो । 26 जब चलेाहरूले
उहाँलाई समु मािथ िहिँडरहनभुएको दखे,े ितनीहरू भयभीत भए र भन,े “यो त भतू हो” र ितनीहरू डरले िचच् च् याउन थाले ।
27 तर यशे ू ितनीहरूसगँ बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “ढाडस गर ! मै हु ँ ! नडराओ ।” 28 प सुले उहाँलाई जवाफ िदए र भन,े
“ भ,ु तपाईं नै हुनहुुन्छ भन,े मलाई पानीमा आउनलाई आदशे िदनहुोस ् ।” 29 यशेलूे भन् नभुयो, “आऊ ।” त्यसलै,े प सु
डुङ्गाबाट बािहर आए र यशेकूहाँ जान पानीमा िहडँे । 30 तर जब प सुले बतासलाई दखे,े उनी डराए । जब उनी डुब् न थाल,े
उनले िचच् च् याउँदै भन,े “ भ,ु मलाई बचाउनहुोस ् !” 31 यशेलूे तरुुन्तै आफ्नो हात फैलाउनभुयो; प सुलाई समात् नभुयो र
उनलाई भन् नभुयो, “ए अल्पिवश् वासी ! ितमीले िकन शङ्का गर् यौ ?” 32 त्यसपिछ जब यशे ूर प सु डुङ्गामा जानभुयो, तब
बतास रोिकयो । 33 त्यसपिछ डुङ्गामा रहकेा चलेाहरूले यशेकूो आराधना गरे र भन,े “साँच् चै तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ
।” 34 जब उहाँहरूले समु पार गन ुर्भयो, उहाँहरू गनसेरेतको भिूममा आइपगु् नभुयो । 35 जब त्यस ठाउँका मािनसहरूले
यशेलूाई िचन,े ितनीहरूले वरपरका सबै क्षे मा त्यो समाचार फैलाए र ितनीहरूले िबरामी भएकाहरू सबलैाई उहाँकहाँ ल्याए
। 36 ितनीहरूले उहाँको कपडाको एउटा छेउ मा छुन पाऊँ भनी उहाँलाई िबन्ती गरे, र जितले छोए सबै जना िनको भए ।

15
1 त्यसपिछ केही फ रसीहरू र शास् ीहरू यरूशलमेबाट यशेकूहाँ आए । ितनीहरूले भन,े 2 “िकन तपाईंका चलेाहरूले
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अगवुाहरूको िनयमलाई उल्लङ्घन गदर्छन ्? िकनिक ितनीहरूले खाना खाँदा आफ्ना हात ध ुदँनैन ्?” 3 यशेलूे उ र िदनभुयो
र उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले चािह ँ िकन आफ्ना परम्पराहरूका िन म्त परमशे् वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गदर्छौ ?
4 िकनिक परमशे् वरले भन् नभुयो, ‘आफ्नी आमा र आफ्नो बबुालाई आदर गर’ र ‘जसले आफ्नो बबुा वा आमाको बारेमा खराब
कुरा बोल्दछ, त्यो िनश् चय नै मनछ ।’ 5 तर ितमीहरू भन्छौ, ‘जसले आफ्नो बबुा र आमालाई, “जे जित सहयोग तपाईंले
मबाट ाप् त गन ुर्पन िथयो, त्यो अब परमशे् वरको िन म्त उपहार हो’ भनरे भन्दछ भन,े 6 त्यस क् तले आफ्नो बबुाको आदर
गन ुर्पदन । यसरी ितमीहरूले आफ्ना परम्पराहरूका खाितर परमशे् वरको वचनलाई बकेम्मा बनाएका छौ । 7 ए पाखण्डीहरू
हो, यशयैाले ितमीहरूका िवषयमा ठकै अगमवाणी गरेर यसो भन,े 8 ‘यी मािनसहरूले आफ्ना ओठले मलाई आदर गछर्न,् तर
ितनीहरूका हृदय मबाट धरैे टाढा छन ।् 9 ितनीहरू मलाई थर्मा आराधना गदर्छन,् िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िस ान्तहरूलाई
मािनसहरूले आज्ञा गरेअनसुार िसकाउँदछन’् ।” 10 त्यसपिछ उहाँले िभडलाई आफ्नो निजक बोलाउनभुयो र भन् नभुयो, “सनु
र बझु– 11 मखुबाट िभ पस् ने कुनै कुराले मािनसलाई अपिव बनाउदँनै । बरु, जनु कुरा मखुबाट बािहर आउँछ, त्यसले
मािनसलाई अपिव बनाउदँछ ।” 12 त्यसपिछ चलेाहरू आए र यशेलूाई भन,े “जब फ रसीहरूले यो वाक्य सनु,े तब ितनीहरू
िचिढएका िथए भन् ने कुरा के तपाईंलाई थाहा छ ?” 13 यशेलूे उ र िदनभुयो र भन् नभुयो, “हरेक िबरुवा जनु स्वगर्मा हुनहुुने
मरेा िपताले रोप् नभुएको छैन, त्यो उखे लनछे । 14 ितनीहरूलाई एकलै छोिडदओे, ितनीहरू द ृ ष् टिवहीन अगवुाहरू हुन ्। यिद
एउटा अन्धोले अक अन्धो मािनसलाई डोर् याउछँ भन,े दवुै जना खाल्डोमा खस् नछेन ्।” 15 प सुले उ र िदए र यशेलूाई
भन,े “यस दषृ् टान्तको बारेमा हामीलाई ाख्या ग रिदनहुोस ् ।” 16 यशेलूे भन् नभुयो, “के ितमी अझै अबझु छौ ? 17 के
ितमीलाई थाहा छैन, िक जनु कुरा मखुबाट िभ पस्दछ त्यो पटेमा जान्छ र त्यो शौचालयमा बािहर िनस्कन्छ । 18 तर जनु
कुराहरू मखुबाट बािहर आउँछन,् ती हृदयबाट आउँछन ् । यी कुराहरू ती हुन ् जसले मािनसलाई अपिव तलु्याउदँछन ् ।
19 िकनिक दषु् ट िवचारहरू, हत्या, िभचार, कामकु अनिैतकता, चोरी, झटुो गवाही र अपमान हृदयबाट िनस्कन्छन ् ।
20 यी कुराहरूले मािनसलाई अपिव तलु्याउदँछन ् । तर हात नधोई खाना खाँदा त्यसले मािनसलाई अपिव बनाउदँनै ।”
21 त्यसपिछ यशे ू त्यहाँबाट जानभुयो र टुरोस र सीदोन सहरहरूका क्षे हरूतफर् लाग् नभुयो । 22 र हरे, एउटी कनानी स् ी त्यस
क्षे बाट बािहर आइन ।् ितनी िचच् च् याएर कराइन र् भिनन,् “हे भ,ु दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस;् मरेी छोरी दषु् टात्मा ारा
धरैे नै सताइएकी छन ्।” 23 तर यशेलू े एउटै पिन शब्द बोल्नभुएन । उहाँका चलेाहरू आए र उहाँलाई यसो भन्दै िबन् ती गरे,
“ितनलाई यहाँबाट पठाइिदनहुोस,् िकनिक ितनी हा ो पिछ िचच् च् याइरहकेी छन ्।” 24 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो,
“मलाई इ ाएलको घरको हराएको भडेाकहाँ बाहके कसकैहाँ पिन पठाइएको होइन ।” 25 तर ितनी आइन ्र उहाँको अगािड
घोप् टो पद भिनन,् “ भ,ु मलाई सहायता गन ुर्होस ्।” 26 उहाँले जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “आफ्ना छोराछोरीहरूको रोटी
लएर साना कुकुरहरूकहाँ फा लिदन ु उिचत हुदँनै ।” 27 ितनले भिनन,् “हो, भ,ु तर ती साना कुकुरहरूले पिन आफ्नो

मा लकको टेबलुबाट खसकेा केही स-साना टु ाहरू खाँदछन ्।” 28 त्यसपिछ यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो,
“स् ी, ित ो िवश् वास महान ्छ । ितमीले इच्छा गरेअनसुार ित ो िन म्त ग रयोस ्।” र त्यही घडी ितनकी छोरी िनको भइन ्।
29 यशेलूे त्यो ठाउँ छोड्नभुयो र गालील समु को निजक जानभुयो । त्यसपिछ उहाँ डाँडामािथ जानभुयो र त्यहीँ बस् नभुयो ।
30 ठुलो िभड उहाँकहाँ आयो । उनीहरूले आफ्ना साथमा लङ्गडा, द ृ ष् टिवहीन, ग ुगँा, र ललुा मािनसहरू, र िबरामी भएका
धरैेलाई ल्याए । उनीहरूले यशेकूो चरणमा ितनीहरूलाई अपर्ण गरे र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 31 ग ुगँा मािनसहरू
बोलकेा, ललुाहरू िनको पा रएका, लङ्गडाहरू िहडँकेा, र द ृ ष् टिवहीनहरूले दखेकेा जब िभडले दखे्यो तब ितनीहरू अच म्मत
भए । ितनीहरूले इ ाएलको परमशे् वरलाई धन्यवाद िदए । 32 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई उहाँकहाँ बोलाउनभुयो र भन् नभुयो,
“मलाई यो िभडमािथ दया लागकेो छ, िकनिक ितनीहरू ितन िदनदे ख मसगँ बसकेा छन ्र ितनीहरूसगँ खानको िन म्त केही
पिन छैन । म ितनीहरूलाई केही नख्वाईकन यहाँबाट पठाउन चाहन् न,ँ अिन ितनीहरू बाटोमा मछुार् पनछैनन ्।” 33चलेाहरूले
उहाँलाई भन,े “यस्तो मरुभिूम ठाउँमा य ो िभडलाई सन्तषु् ट पानर् हामीले कहाँबाट पयार्प् त रोटी पाउन सक्छौँ ?” 34 यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूसगँ कितवटा रोटी छन ्?” ितनीहरूले भन,े “सातवटा र केही स-साना माछा छन ् ।”
35 त्यसपिछ यशेलूे िभडलाई भइँुमा बस् नलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 36 उहाँले ती सातवटा रोटी र माछा लनभुयो, र धन्यवाद
िदनभुएपिछ ती रोटीहरू भाँच् नभुयो र चलेाहरूलाई िदनभुयो । अिन चलेाहरूले ती िभडलाई िदए । 37 मािनसहरू सबलैे खाए
र सन्तषु् ट भए । र उनीहरूले बाँकी रहकेा टु ा-टा ी खाना जम्मा गरेर सात डाला भरे । 38 स् ीहरू र बालबा लकाहरूबाहके
जितले खाए, ितनीहरू चार हजार मािनस िथए । 39 त्यसपिछ यशेलूे िभडलाई पठाउनभुयो र डुङ्गामा चढ्नभुयो र मगादानको
क्षे तफर् जानभुयो ।

16
1 फ रसीहरू र शास् ीहरू आए र उनीहरूलाई आकाशबाट िचन्ह दखेाउन माग गद उहाँको परीक्षा गरे । 2 तर उहाँले
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उ र िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब साँझ हुन्छ, ितमीहरू भन्छौ, ‘मौसम सफा हुनछे, िकनिक आकाश रातो छ
।’ 3 र िबहान ितमीहरू भन्छौ, ‘आज मौसम नरा ो हुनछे, िकनिक आकाश रातो र बादलले ढािकएको छ ।’ आकाशको
अवस्था हरेेर कसरी अथर् लगाउने भनरे ितमीहरू जान्दछौ, तर ितमीहरूले समयका िचन्हहरूको अथर् लगाउन सक्दनैौ ।
4 एउटा दषु् ट र िभचारी पसु्ताले िचन्हको खोजी गछर्, तर योनाको िचन्हबाहके अरू कुनै िचन्ह त्यसलाई िदइनछैेन ।”
त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई छोड्नभुयो र त्यहाँबाट टाढा जानभुयो । 5 चलेाहरू अक छेउमा आए, तर उनीहरूले साथमा
रोटी ल्याउन िबस । 6 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ध्यान दओे र फ रसीहरू र सदकुीहरूको खिमरबाट सावधान रहो ।”
7 चलेाहरूले एक आपसमा कुरा गद यसो भन् न थाल,े “हामीले रोटी नल्याएको कारण उहाँले यसो भन्दै हुनहुुन्छ ।” 8 यशेलूे
यो कुरा थाहा पाउनभुयो र भन् नभुयो, “अल्प-िवश् वासीहरू हो, आपसमा िकन कुरा गछ र ितमीहरूले रोटी नल्याएका
कारण मलैे यस्तो भने ँ भनरे भन्दछौ ? 9 पाँच हजार जनाको िन म्त पाँचवटा रोटी र ितमीहरूले कित टोकरी बटुलकेो कुरा
के ितमीहरूलाई अझै सम्झना छैन वा ितमीहरूले बझुकेा छैनौ ? 10 अथवा चार हजार जनाको िन म्त सातवटा रोटी र
ितमीहरूले कित टोकरी उठायौ ? 11 मलैे ती रोटीहरूको िवषयमा बो लरहकेो िथइन ँ भन् ने कुरा ितमीहरू कसरी बझु्दनैौ ?
ध्यान दओे र फ रसीहरू र सदकुीहरूको खिमरबाट सावधान रहो ।” 12 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई रोटीको खिमरबाट
होइन, तर फ रसीहरू र सदकुीहरूको िशक्षाबाट सावधान रहो भनरे भन् नभुएको रहछे भनी ितनीहरूले बझुे । 13 जब यशे ू
कैस रया िफ लप्पीको इलाकाहरूमा आइपगु् नभुयो, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई यसो भन्दै सोध् नभुयो, “मािनसका पु को हो
भनी मािनसहरूले भन्छन ्?” 14 उनीहरूले भन,े “कोही भन्छन ्ब प् तस्मा-िदने यहून् ना, कोहीले ए लया, र अरूले यिमर्या
वा अगमवक् ताहरूमध्ये एक हुन ्भनरे भन्दछन ्।” 15 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तर म को हु ँ भनरे ितमीहरू भन्छौ ?”
16 िसमोन प सुले उ र िददँ ै भन,े “तपाईं जीिवत परमशे् वरका पु ीष् ट हुनहुुन्छ ।” 17 यशेलूे उ र िदनभुयो र उनलाई
भन् नभुयो, “योनाका छोरा िसमोन ितमी धन्यका हौ, िकनिक शरीर र रगतले यो कुरा ितमीलाई कट गरेको होइन, तर स्वगर्मा
हुनहुुने मरेा िपताले कट गन ुर्भएको हो । 18 म ितमीलाई यो पिन भन्दछु, िक ितमी प सु हौ, र यस च ानमािथ म मरेो
मण्डली िनमार्ण गनछु । नरकका ढोकाहरू यसमािथ िवजयी हुनछैेनन ्। 19 म ितमीलाई स्वगर्को राज्यका साँचाहरू िदनछुे ।
ितमीले पथृ्वीमा जे कुरा बाँध् नछेौ, त्यो स्वगर्मा बाँिधनछे, र जे कुरा ितमीले पथृ्वीमा फुकाउनछेौ, त्यो स्वगर्मा फुकाइनछे ।”
20 त्यसपिछ उहाँ नै ीष् ट हुनहुुन्छ भन् ने कुरा कसलैाई नभन् न ू भनी यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 21 त्यस
समयदे ख यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई उहाँ यरूशलमे जानपुछर्, धमर्-गरुुहरू र मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातबाट धरैे
कुरा भोग् नपुछर्, मा रनपुछर् र ते ो िदनमा जीवनमा उठाइनहुुन्छ भनी बताउन थाल्नभुयो । 22 तब प सुले उहाँलाई एकाितर
लागे र यसो भन्दै हप्काए, “ भ,ु यो तपाईंबाट टाढा रहोस;् यस्तो तपाईंलाई किहल्यै नहोस ् ।” 23 तर यशे ू फकर् नभुयो र
प सुलाई भन् नभुयो, “शतैान, मबाट टाढा होइजा ! त ँ मरेो लािग बाधा होस,् िकनिक तैलँ े परमशे् वरका कुराहरूलाई ध्यान
िददँनैस ्तर मािनसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउछँस ्।” 24 त्यसपिछ यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे
मलाई प ाउने इच्छा गछर् भन,े उसले आफँैलाई इन्कार गन ुर्पछर्; आफ्नो ु स उठाउनपुछर् र मलाई प ाउनपुछर् । 25 िकनिक
जसले आफ्नो ाण बचाउन खोज्छ उसले त्यो गमुाउनछे र जसले मरेो खाितर आफ्नो जीवन गमुाउछँ त्यसले त्यो ाप् त गनछ ।
26 िकनिक एउटा मािनसले सारा जगत ् ाप् त गरेर आफ्नो जीवनचािह ँ गमुायो भने उसलाई के लाभ हुन्छ र ? एउटा मािनसले
आफ्नो जीवनको बदलामा के िदन सक्छ ? 27 िकनिक मािनसका पु आफ्ना िपताको मिहमामा उहाँका स्वगर्दतूहरूसगँ
आउनछेन ्। त्यसपिछ उनले हरेक क् तलाई उसको कामअनसुारको ितफल िदनछेन ्। 28 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
यहाँ खडा भएकाहरूमध्ये ितमीहरू कोही छौ, जसले मािनसका पु लाई उनको राज्यमा आउँदै गरेका नदखेनु्जलेसम्म मतृ्य ु
चाख् नछैेन ।”

17
1छ िदनपिछ यशेलूे प सु, याकूब र उनका भाइ यहून् नालाई उहाँसगँ लजैानभुयो, र ितनीहरूलाई मा एउटा अग्लो पहाडमा

लजैानभुयो । 2 उनीहरूको अगािड उहाँको रूप प रवतर्न भयो । उहाँको महुार सयूर्झै ँ च म्कलो भयो, र उहाँको वस् काशझै ँ
उज्यालो भयो । 3 हरे, त्यहाँ मोशा र ए लया उहाँसगँ बो लरहकेा उनीहरूले दखेे । 4 प सुले जवाफ िदए र यशेलूाई भन,े
“ भ,ु हामीलाई यहीँ रहन ु असल हुन्छ । तपाईं चाहनहुुन्छ भन,े म यहाँ ितनवटा वासस् थान बनाउनछुे– एउटा तपाईंको िन म्त,
एउटा मोशाको िन म्त र एउटा ए लयाको िन म्त ।” 5 जब उनी बो लरहकेा िथए, तब हरे, च म्कलो बादलले उनीहरूलाई
ढाक्यो, र हरे, त्यहाँ बादल िभ बाट यस्तो आवाज आयो, “ियनी मरेा ि य पु हुन,् जससगँ म अित सन् न छु । ियनको कुरा
सनु ।” 6 जब चलेाहरूले यो सनु,े उनीहरूले आफ्नो महुार लकुाएर सा ै भयभीत भए । 7 अिन यशे ूआउनभुयो र उनीहरूलाई
छुनभुयो र भन् नभुयो, “उठ र नडराओ ।” 8 त्यसपिछ उनीहरूले मािथ हरेे, तर यशेलूाई बाहके अरू कसलैाई दखेनेन ्। 9 जब
उहाँहरू पहाडबाट तल झद हुनहुुन्थ्यो, यशेलूे उनीहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा िदनभुयो, “मािनसका पु मतृकहरूबाट जीिवत भई
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नउठेसम्म यो दशर्नको िवषयमा कसलैाई नबताउन ू ।” 10 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई यसो भनरे सोध,े “त्यसो भए, ए लया
पिहले आउनपुछर् भनरे शास् ीहरू िकन भन्छन ्त ?” 11यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “ए लया अवश्य आउनछेन ्र सबै
कुराको पनुस्थार्पना गनछन ्। 12 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, ए लया पिहले नै आइसकेका छन,् तर ितनीहरूले उनलाई िचननेन ्
। त्यसको बदला, ितनीहरूले उनीमािथ जे मन लाग्यो त्यही गरे । त्यसै गरी, मािनसका पु ले पिन ितनीहरूका हातबाट दःुख
भोग् नछेन ्।” 13 अिन उहाँले ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िवषयमा ितनीहरूसगँ बो लरहनभुएको िथयो भन् ने कुरा चलेाहरूले बझुे
। 14 जब उहाँहरू िभड भएको ठाउँमा आउनभुयो, एक जना मािनस उहाँकहाँ आई उहाँको साम ु घ ुडँा टेकेर भन्यो, 15 “ भ,ु
मरेो छोरामािथ कृपा गन ुर्होस,् िकनिक उसलाई छारे रोग लागकेो छ र उसले कठोर रूपमा दःुख भोिगरहन्छ । िकनिक ऊ
ायः आगो वा पानीमा खस्दछ । 16 मलैे उसलाई तपाईंका चलेाहरूकहाँ ल्याएँ, तर उनीहरूले उसलाई िनको पानर् सकेनन ्

।” 17 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “हे अिवश् वासी र ष् ट पसु्ता हो, किहलसेम्म म ितमीहरूसगँ बस् ने ? किहलसेम्म
मलैे ितमीहरूलाई साथ िदने ? उसलाई यता मकहाँ ल्याओ ।” 18 यशेलूे उसलाई हकान ुर्भयो र भतूात्मा उसबाट बािहर
िनस्क्यो । त्यो केटा त्यही घडीबाट िनको भयो । 19 त्यसपिछ चलेाहरू गपु् तमा यशेकूहाँ आए र भन,े “हामीले िकन त्यसलाई
बािहर िनकाल्न सकेनौँ ?” 20 यशेलूे उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको कमजोर िवश् वासको कारण । िकनिक साँच् चै म
ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूसगँ रायोको दाना जि कै मा िवश् वास छ भने पिन, यो पहाडलाई ितमीहरूले ‘यहाँबाट
हटेर त्यहाँ जा’ भन्यौ भने पिन त्यो जानछे र ितमीहरूका िन म्त कुनै पिन कुरा असम्भव हुनछैेन । 21 तर यस्तो िकिसमको
भतूात्माचािह ँ ाथर्ना र उपवासिवना बािहर िनस्कँदनै ।” 22 जब उहाँहरू गालीलमा बस् नभुयो, यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, “मािनसका पु मािनसहरूका हातमा स ु म्पनछेन ्। 23 र ितनीहरूले उनलाई मानछन ्र उनी ते ो िदनमा उठाइनछेन ्
।” चलेाहरू औधी दःु खत भए । 24 जब उहाँहरू कफनर्हुममा आउनभुएको िथयो, आधा सकेेल कर उठाउने मािनसहरू
प सुकहाँ आए र भन,े “के ितमीहरूका िशक्षकले आधा सकेेल कर ितदनन ्?” 25 उनले भन,े “ितछर्न ् ।” तर जब प सु
घरिभ गए, यशे ू पिहले उनीसगँ बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “िसमोन, ित ो िवचार के छ ? पथृ्वीका राजाहरूले कोबाट कर वा
महसलु पाउछँन ्? ितनीहरूका जाबाट िक परदशेीहरूबाट ?” 26 जब प सुले “परदशेीहरूबाट” भनरे भन,े यशेलूे उनलाई
भन् नभुयो, “त्यसो भए, जाहरूचािह ँ कर ितनर्बाट म ु हुन्छन ् । 27 हामीले कर उठाउनहेरूलाई पाप गनर् बाध्य नगराऔ ँ
भनरे समु मा जाऊ, बल्छी हान, र जनु माछा पिहले पछर् त्यसलाई तान । ितमीले त्यसको मखु खोलपेिछ ितमीले एक सकेेल
भे ाउनछेौ । त्यो लऊे अिन मरेो र ित ो िन म्त कर उठाउनहेरूलाई दऊे ।”

18
1 त्यही समयमा यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा ठुलो को हो ?” 2यशेलूे आफ्नो निजक

एउटा सानो बालकलाई बोलाउनभुयो, र उसलाई उनीहरूका िबचमा राख् नभुयो, 3 र भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
ितमीहरूले पश् चा ाप गरेर यी बालकजस्तो नभएसम्म, ितमीहरू अरू कुनै रीितले स्वगर्को राज्यमा वशे गनछैनौ । 4 त्यसलै,े
जसले यी सानो बालकले झै ँआफूलाई न तलु्याउछँ, त्यो मािनस नै स्वगर्को राज्यमा सबभैन्दा महान ्हुन्छ । 5अिन जसले मरेो
नाउमँा एउटा यस्तो सानो बालकलाई अपनाउछँ, उसले मलाई अपनाउछँ । 6 तर ममा िवश् वास गन यी सानाहरूमध्ये एउटैलाई
पिन जसले पाप गनर् लगाउछँ, त्यसको गलामा एउटा ठुलो ढुङ्गो झणु् ाइ समु को गिहराइमा फा लिदन ु असल हुने िथयो
। 7 क ठनाइको समयको कारण यस ससंारलाई िधक् कार ! िकनिक यस्तो समय आउनु आवश्यक छ, तर त्यस मािनसलाई
िधक् कार जस ारा यस्तो समय आउँछ ! 8 यिद ित ो हात अथवा खु ाले ितमीलाई पाप गनर् लगाउँछ भन,े त्यसलाई का टदऊे
र त्यसलाई ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे । दवुै हात वा दवुै ख ु ा भएर अनन्तको आगोमा फा लनभुन्दा ललुो वा लङ्गडो भएर
जीवनमा वशे गन ुर् ित ो िन म्त असल हुन्छ । 9 यिद ित ो आखँाले ितमीलाई पाप गनर् लगाउछँ भन,े त्यसलाई िनकाल, र
ितमीबाट टाढा फ्याँिकदऊे । दवुै आखँा भएर अनन्तको आगोमा फा लन ु भन्दा एउटा आखँाको लएर जीवनमा वशे गन ुर्
ित ो िन म्त असल हुन्छ । 10 होिसयार रहो, यी सानाहरूमध्ये कसलैाई पिन घणृा नगर । िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु,
स्वगर्मा ितनीहरूका दतूहरूले सधै ँ मरेा िपताको महुार हदेर्छन ्जो स्वगर्मा हुनहुुन्छ । 11 िकनिक मािनसका पु हराएकाहरूलाई
बचाउन आएका हुन ् । 12 ितमीहरू के िवचार गछ ? यिद कुनै मािनससगँ एक सयवटा भडेा छन,् अिन तीमध्ये एउटा
हरायो भन,े के उसले ती उनान्सयलाई डाँडाको एक छेउमा छोडरे त्यस हराएकोलाई खोज् न िहडँ्दनै र ? 13 अिन साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद उसले त्यो हराएको भडेालाई भे ायो भन,े ऊसगँ भएका ती उनान्सय भडेाभन्दा त्यस एउटाको
िन म्त उसले बढी रमाहट गदर्छ । 14 त्यसरी न,ै यी सानाहरूमध्ये एउटै पिन नाश होस ्भनी स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले
इच्छा गन ुर्हुन् न । 15 यिद ित ो भाइले ित ो िवरु मा पाप गछर् भन,े जाऊ, र एकलै भटेेर उसलाई उसको गल्ती दखेाइदऊे
। यिद उसले ित ो कुरा सनु्छ भन,े ितमीले आफ्नो भाइलाई ाप् त गनछौ । 16 तर यिद उसले ित ो कुरा सनु्दनै भन,े अरू
एक वा दईु जना भाइलाई ितमीसगँै लजैाऊ, तािक दईु वा ितन जना साक्षीको बोली ारा हरेक शब्द सत्य ठह रओस ्। 17 र
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यिद उसले ितनीहरूको कुरा पिन सनु् न इन्कार गदर्छ भन,े यो िवषय मण्डलीलाई बताऊ । यिद उसले मण्डलीलाई पिन सनु् न
इन्कार गदर्छ भन,े ऊ ित ो िन म्त गरैयहूदी वा कर उठाउने सरह होस ्। 18 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, जे कुराहरू ितमी
ससंारमा बाँध्छौ, त्यो स्वगर्मा पिन बाँिधनछे । अिन जे कुराहरू ितमी ससंारमा फुकाउनछेौ, त्यो स्वगर्मा फुकाइनछे । 19 अझ
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूमध्ये दईु जनाले ितनीहरूले मागकेा जनुसकैु कुरामा यस ससंारमा सहमत हुन्छन ्भन,े
स्वगर्मा हुनहुुने मरेा िपता ारा ितनीहरूका िन म्त त्यो ग रनछे । 20 िकनिक जहाँ दईु वा ितन जना मरेो नाउमँा भलेा हुन्छन,्
म ितनीहरूका माझमा हुनछुे ।” 21 अिन प सु आए र यशेलूाई भन,े “ भ,ु मरेो भाइले मरेो िवरु मा कित पटक पाप गर् यो
भने मलै े उसलाई क्षमा गरूँ ? के सात पल्टसम्म ?” 22 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “म ितमीलाई सात पटक भनरे भ न्दन,ँ
तर स री गणुा सात पल्टसम्म । 23 यसकैारण, स्वगर्को राज्यलाई एउटा यस्तो राजासगँ तलुना गनर् सिकन्छ, जसले आफ्ना
नोकरहरूिसत आफ्नो िहसाब िमलाउन चाहे । 24 जब ितनले िहसाब लन थाल,े एउटा नोकर ितनको अगािड ल्याइयो जसले
ितनलाई दस हजार सनुका िसक् का ितन ुर्पन िथयो । 25 तर त्यस नोकरिसत त्यो च ु ा गन केही उपाय नभएकोल,े त्यसका
मा लकले त्योसिहत त्यसकी पत् नी, त्यसका बालबच् चा र सबथोक बचेरे त्यो ितनर् आदशे िदए । 26 त्यसलै,े त्यस नोकर घ ुडँा
टेक्दै ितनको अिग घोप् टो पर् यो, अिन भन्यो, ‘मा लक, मसगँ धयैर् गन ुर्होस,् अिन म हजरुलाई सब थोक ितनछु ।’ 27 त्यसलै,े
त्यस नोकरका मा लक दयाले भ रएको कारण ितनले त्यसलाई छोिडिदएर ऋणमु ग रिदए । 28 तर त्यस नोकर बािहर गयो
र त्यसले आफ्नो सहकम एउटा नोकर भे ायो जसले त्यसलाई एक सय िदनार ितन ुर्पन िथयो । त्यसले उसलाई पि यो, र
घाँटीमा समात्यो, र भन्यो, ‘तैलँ े मलाई जे ितन ुर्पनछ, त्यो ित रहाल ।’ 29 तर त्यसको नोकरले घ ुडँा टेक्यो र त्यसलाई िबन्ती
गर् यो, ‘मसगँ धयैर् गन ुर्होस,् अिन म तपाईंलाई सबै ऋण ित रिदनछुे ।’ 30 तर त्यो पिहलो नोकरले इन्कार गर् यो । बरु, त्यो
गयो र उसले ितन ुर्पन ऋण चु ा नगरेसम्म उसलाई झ्यालखानामा हा लिदयो । 31 जब त्यसका अरू सहकम नोकरहरूले
जे भएको िथयो त्यो दखे,े उनीहरू अत्यन्तै िनराश भए । उनीहरू आए, र जे भएको िथयो त्यो सबै उनीहरूका मा लकलाई
सनुाइिदए । 32 त्यसपिछ त्यस नोकरका मा लकले त्यसलाई बोलाए र भन,े ‘त ँ दषु् ट नोकर, तैलँ े मलाई िबन्ती गरेको हुनाले
मलै े तरेा सबै ऋण तलँाई माफ ग रिदएँ । 33 मलैे तमँािथ दया गरेझै ँ के त ैलँ े पिन आफ्नो सहकम नोकरमािथ दया गन ुर् पदनथ्यो
?’ 34 त्यसका मा लक रसाए र त्यसले ितन ुर्पन सबै ऋण चु ा नगरेसम्म त्यसलाई सताउनहेरूका हातमा स ु म्पिदए । 35 यिद
ितमीहरू हरेकले आफ्नो हृदयबाट आफ्नो भाइलाई क्षमा गरेनौ भन,े मरेा स्वग य िपताले पिन ितमीहरूिसत यस्तै गन ुर्हुनछे ।

19
1जब यशेलूे यी कुराहरू भनरे िसद्ध्यानभुयो, उहाँ गालीलबाट िनस्कनभुयो, र यदर्न नदीको पा र यहूिदयाको िसमानासम्म

आउनभुयो । 2 एउटा ठुलो िभडले उहाँलाई प ायो, र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 3 फ रसीहरू उहाँकहाँ आएर
उहाँको जाँच गद उहाँलाई भन,े “के मािनसले कुनै कारणले उसकी पत् नीलाई त्याग् न ु उसको िन म्त न्यायसङ्गत हुन्छ ?”
4 यशेलूे उ र िदनभुयो र भन् नभुयो, “के ितमीहरूले पढकेा छैनौ, िक जसले ितनीहरूलाई बनाउनभुयो, उहाँले सरुुदे ख नै
ितनीहरूलाई परुुष र स् ी गरी बनाउनभुयो ?” 5 अिन जसले ितनीहरूलाई बनाउनभुयो उहाँले यस्तो पिन भन् नभुयो, ‘यसै
कारणले मािनसले उसका बबुा र आमालाई छोड्नछे र उसकी पत् नीसगँ िमल्नछे र ती दवुै जना एउटै शरीर हुनछेन ् ।’
6 यसकैारण ितनीहरू अब दईु होइनन,् तर एउटै शरीर हुन ्। त्यसकैारण जे परमशे् वरले एकसाथ जोड्नभुएको छ, ितनीहरूलाई
कसलैे पिन नछुट ् ाओस ्।” 7 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “त्यसो भए मोशाले हामीलाई त्यागप लखेरे त्याग् ने आज्ञा िकन िदए
त ?” 8 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको हृदयको कठोरताको कारणले मोशाले ितमीहरूलाई ितमीहरूका पत् नीहरू
त्याग् न अनमुित िदए, तर सरुुदे ख त यस्तो िथएन । 9 म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले कामकु अनिैतकताको कारणले बाहके
आफ्नी पत् नीलाई त्याग्छ, र अक सगँ िववाह गछर्, त्यसले िभचार गदर्छ । र जनु मािनसले त्यस त्यािगएकी स् ीसगँ िववाह
गदर्छ उसले पिन िभचार गदर्छ ।” 10 चलेाहरूले यशेलूाई भन,े “यिद पितको आफ्नी पत् नीसगँ यस्तो अवस्था हुन्छ भन,े
िववाह नगन ुर् नै असल हो ।” 11 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “सबै क् तले यस िशक्षालाई हण गनर् सक्दनैन,् तर
ितनीहरूले मा जसलाई यो हण गनर्को िन म्त िदइएको छ । 12 िकनिक केही नपुसंकहरू छन ्जो आफ्नी आमाको गभर्दे ख
नै त्यस्तै जन्मे । र केही नपुसंकहरू छन ्जो मािनसहरू ारा नपुसंक बनाइएका िथए । र केही नपुसंकहरू छन ्जसले स्वगर्को
राज्यको िन म्त आफँैलाई नपुसंक बनाए । जसले यो िशक्षालाई हण गनर् सक्षम हुन्छ, उसले हण गरोस ् ।” 13 त्यसपिछ
यशेलूे आफ्ना हात राखरे ाथर्ना ग रिदऊन ्भनी उहाँकहाँ केही स-साना बालकहरूलाई ल्याइयो, तर चलेाहरूले ितनीहरूलाई
हप्काए । 14 तथािप यशेलू े भन् नभुयो, “साना बालकहरूलाई अनमुित दओे र ितनीहरूलाई मकहाँ आउन नरोक िकनभने
स्वगर्को राज्य ियनीहरूकै हो ।” 15 अिन उहाँले ितनीहरूमािथ आफ्ना हात राख् नभुयो, र त्यसपिछ त्यहाँबाट िनस्कनभुयो ।
16 हरे, एक जना मािनस यशेकूहाँ आयो र भन्यो, “गरुुज्य,ू मलैे अनन्त जीवन ाप् त गनर् के असल काम गन ुर्पछर् ?” 17 यशेलूे
उसलाई भन् नभुयो, “असल के हो भनरे ितमी मलाई िकन सोध्छौ ? एक मा असल हुनहुुन्छ, तर यिद ितमी जीवनमा
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वशे गनर् चाहन्छौ भन,े आज्ञाहरू पालन गर ।” 18 त्यो मािनसले उहाँलाई भन्यो, “कुन आज्ञाहरू ?” यशेलूे भन् नभुयो,
“हत्या नगन ूर्, िभचार नगन ूर्, चोरी नगन ूर्, झटुो गवाही निदन,ू 19 आफ्ना बबुा र आमालाई आदर गन ूर्, र आफ्नो िछमकेीलाई
आफूलाई जस्तै मे गन ूर् ।” 20 त्यो जवान मािनसले उहाँलाई भन्यो, “यी सबै कुरा त मलैे पालना गरेकै छु । मलैे अझै के
गनर् आवश्यक छ ?” 21 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “यिद ितमी िस हुने इच्छा गछ भन,े जाऊ, र ितमीसगँ ज-ेजित छ
त्यो बचे, र ती ग रबहरूलाई दऊे र ितमीले स्वगर्मा धन ाप् त गनछौ । त्यसपिछ आएर मलाई प ाऊ ।” 22 तर जब त्यस
जवान मािनसले यशेलू े भन् नभुएको कुरा सनु्यो, ऊ सा ै दःु खत भएर गइहाल्यो, िकनभने ऊ धरैे सम् पि भएको मािनस िथयो
। 23 यशेलूे उहाँका चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् धरैे
क ठन हुन्छ । 24 म फे र ितमीहरूलाई भन्दछु, “धनी मािनसलाई परमशे् वरको राज्यमा वशे गन ुर् भन्दा त उटँलाई िसयोको
ना ीबाट वशे गनर् सिजलो हुन्छ ।” 25 जब चलेाहरूले यो सनु,े ितनीहरू सार् है छक् क परे र भन,े “त्यसो भए को बचाइन
सक्छ ?” 26 यशेलूे ितनीहरूलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “मािनसहरूका िन म्त त यो असम्भव छ, तर परमशे् वरको िन म्त सबै
कुरा सम्भव छन ्।” 27 त्यसपिछ प सुले जवाफ िदए र उहाँलाई भन,े “हने ुर्होस,् हामीले सबै थोक त्यागकेा छौँ र तपाईंलाई
प ाएका छौँ । तब हामीले के पाउनछेौँ ?” 28 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू
जसले मलाई प ाएका छौ, नयाँ जन्ममा जब मािनसका पु इ ाएलका बा कुलको न्याय गद आफ्नो मिहमाको िसहंासनमा
बस्छन,् ितमीहरू पिन बा वटा िसहंासनमा बस् नछेौ । 29 त्यके जसले मरेो नामको खाितर घरबार, दाजभुाइ, िददी-बिहनीहरू,
बबुा, आमा, बालबच् चाहरू वा दशे त्यागकेो छ, उसले सय गणुा ाप् त गनछ र अनन्त जीवनको अिधकार पाउनछे । 30 तर
धरैे जना जो अिहले पिहला छन,् ितनीहरू पिछ पनछन,् र धरैे जना जो पिछ परेका छन,् ितनीहरू पिहला हुनछेन ्।
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1 िकनिक परमशे् वरको राज्य एक जना जिमन मा लकजस्तै हो, जो दाखबारीको लािग खतेालाहरूलाई ज्यालादारीमा

लगाउन एका िबहानै बािहर गए । 2 ती कामदारहरूसगँ िदनको एक िदनारमा काम गराउन उनी सहमत भएपिछ उनले
ितनीहरूलाई दाखबारीमा पठाए । 3 उनी नौ बजे बािहर गए र बजारमा अरू कामदारहरूलाई केही काम नगरी उिभरहकेो
दखेे । 4 उनले ितनीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरू पिन दाखबारीमा जाओ, र जे उिचत छ, त्यो म ितमीहरूलाई िदनछुे ।’ यसकैारण
ितनीहरू काम गनर् गए । 5 फे र उनी बार् ह बजे र ितन बजे बािहर गए र त्यसै गरे । 6 एक पटक फे र उनी पाँच बजे बािहर
गए र अरूहरूलाई केही काम नगरी उिभरहकेो भे ाए । उनले ितनीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरू िदनभ र नै यहाँ िकन थर्मा केही
काम नगरी बिसरहकेा छौ ?’ 7 ितनीहरूले उनलाई भन,े ‘िकनिक कसलैे पिन हामीलाई काममा लगाएको छैन ।’ उनले
ितनीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरू पिन दाखबारीमा जाओ ।’ 8 जब साँझ पर् यो, ती दाखबारीका मा लकले उनका वस्थापकलाई
भन,े ‘ती कामदारहरूलाई बोलाऊ र अ न्तममा आएकोबाट सरुु गद ितनीहरूलाई ितनीहरूका ज्याला ित रदऊे ।’ 9 जब पाँच
बजे काममा लगाइएका कामदारहरू आए, ितनीहरू सबलैे एक िदनार पाए । 10 जब सरुुका कामदारहरू आए, ितनीहरूले धरैे
पाउनछेन ्भनी ितनीहरूले िवचार गरे, तर ितनीहरू हरेकले पिन एक िदनार नै ाप् त गरे । 11जब ितनीहरूले आफ्ना ज्यालाहरू
ाप् त गरे, ितनीहरूले त्यस जिमन मा लकको िवरु मा गनगन गरे । 12 ितनीहरूले भन,े ‘यी अन्तमा आएका कामदारहरूले

एक घण्टा मा काममा िबताएका िथए, तर तपाईंले उनीहरूलाई हामी समान बनाउनभुएको छ, हामीहरू जसले सारा िदनको
बोझ र पोल्ने घामलाई सह् यौँ ।’ 13 तर ती मा लकले जवाफ िदए र ितनीहरूमध्ये एक जनालाई भन,े ‘िम , मलैे ितमीलाई
कुनै खराबी गरेको छैन ँ । के ितमी मसगँ एक िदनारमा मञ्जरु भएका िथएनौ र ? 14 जे ित ो हो त्यो लऊे र आफ्नो बाटो
लाग । मलैे ितमीलाई िदए जि कै म यी अन्त्यमा काममा लगाइएका कामदारहरूलाई पिन िदने इच्छा गदर्छु । 15 के मलैे मरेो
आफ्नो सम् पि लाई मलैे चाहना गरेजस्तो गन ुर् न्यायसङ्गत होइन र ? वा म असल भएको कारणले ित ा आखँा दषु् ट भएको
हो ?’ 16 यसलैे पिछल्लो पिहलो हुनछे, र पिहलोचािह ँ पिछल्लो हुनछे । बोलाइएका धरैे छन,् तर चिुनएका थोरै मा छन ्
।” 17 जसै यशे ू यरूशलमेितर जाँदै हुनहुुन्थ्यो, उहाँले ती बार् है जना चलेालाई अलग्गै राख् नभुयो, र बाटोमा जाँदै गदार् उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 18 “हरे, हामीहरू यरूशलमेतफर् जाँद ै छौ,ँ र मािनसका पु मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातमा
स ु म्पनछेन ् । ितनीहरूले उनलाई मतृ्यदुण्डको दोष लगाउनछेन,् 19 र उहाँको ठ ा गनर्, उहाँलाई कोरार् लगाउन, र ु समा
झणु् ाउनको लािग ितनीहरूले उनलाई गरैयहूदीहरूका हातमा समु्पनछेन ्। तर उनी ते ो िदनमा उठाइनछेन ्।” 20 त्यसपिछ
ज ब्दयाका छोराहरूकी आमा आफ्ना दईु छोराका साथमा यशेकूहाँ आइन ् । ितनी उहाँको अगािड घोप् टो प रन ् र उहाँबाट
केही कुरा पाउनलाई उहाँसगँ िबन्ती ग रन ् । 21 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले के कुराको चाहना गछ ?” ितनले
उहाँलाई भिनन,् “तपाईंको राज्यमा यी मरेा दईु जना छोरामध्ये एउटा तपाईंको दायाँ हातप र अक बायाँ हातप बसनू ्
भनरे आज्ञा गन ुर्होस ् ।” 22 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरूले के मािगरहकेा छौ, सो ितमीहरूलाई थाहा
छैन । के मलैे िपउन गइरहकेो कचौराबाट िपउन ितमीहरू सक्षम छौ र ?” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीहरू सक्षम छौँ ।”
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23 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले मरेो कचौराबाट त िपउनछेौ । तर मरेो दािहने हातप र मरेो दे े हातप बस् न
िदने मलै े होइन, तर यो ितनीहरूका िन म्त हो, जसका िन म्त मरेा िपता ारा तयार पा रएको छ ।” 24जब अरू दस जना चलेाले
यो कुरालाई सनु,े ितनीहरू यी दईु जना दाजभुाइसगँ अित नै रुष् ट भए । 25 तर यशेलू े ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो
र भन् नभुयो, “ितमीहरू जान्दछौ, िक गरैयहूदीहरूका शासकहरूले ितनीहरूलाई अधीनमा राख्छन,् र ितनीहरूका मह वपणूर्
मािनसहरूले ितनीहरूमािथ अिधकार गदर्छन ्। 26 तर ितमीहरूका िबचमा यस्तो हुनहुुदँनै । बरु, जो ितमीहरूका िबचमा महान ्
हुने चाहना गदर्छ, ऊ ितमीहरूको सवेक हुनपुदर्छ । 27 र जो ितमीहरूका िबचमा पिहलो हुने इच्छा गदर्छ, ऊ ितमीहरूको
दास हुनपुदर्छ, 28 जसरी मािनसका पु सवेा पाउनलाई आएका होइनन,् तर सवेा िदनलाई आएका हुन,् र धरैेका मोल ितनर्को
िन म्त आफ्नो जीवन िदनलाई आएका हुन ्।” 29 जसै ितनीहरू यरीहोबाट बािहर गए, एउटा ठुलो िभड उहाँको पिछ लाग्यो ।
30 र दईु जना द ृ ष् टिवहीन बाटोको छेउमा बिसरहकेा िथए । यशे ू त्यहाँबाट भएर जाँदै हुनहुुन्छ भन् ने कुरा जब ितनीहरूले सनु,े
ितनीहरू िचच् च् याए, “हे भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ कृपा गन ुर्होस ्।” 31 ितनीहरूलाई चपु रहन भन्दै िभडले ितनीहरूलाई
हप्कायो, तर ितनीहरू अझै बढी कराएर भन्यो, “हे भ,ु दाऊदका पु , हामीमािथ कृपा गन ुर्होस ्।” 32 तब यशे ू उिभनभुयो र
ितनीहरूलाई बोलाएर भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूका िन म्त के ग रिदएको ितमीहरू चाहन्छौ ?” 33 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े
“ भ,ु हा ा आखँा खो लऊन ्।” 34 तब यशे ू दयाले भ रनभुएर ितनीहरूका आखँा छुनभुयो । ितनीहरूले त्यि खरैे आफ्ना
द ृ ष् ट ाप् त गरे र उहाँलाई प ाए ।
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1 जब यशे ू र उहाँका चलेाहरू यरूशलमेको निजक पगु् नभुयो र जतैनू डाँडाको बथेफागे भिनने ठाउँमा आइपगु् नभुयो, तब

यशेलूे दईु जना चलेालाई पठाउनभुयो, 2 र यसो भन् नभुयो, “ितमीहरू सामनु् नकेो गाउमँा जाओ, र ितमीहरूले त्यहाँ पगु् ने
िबि कै बाँधरे रा खएको एउटा गधा, र त्यससगँ एउटा बछेडा भे ाउनछेौ । ितनीहरूलाई फुकाओ र मकहाँ ल्याओ । 3 यिद
यसको िवषयमा कसलैे केही भन्यो भने ितमीहरूले यसो भन, ‘ भलुाई यसको आवश्यक परेको छ’ र त्यस मािनसले तरुुन्तै
ितनीहरूलाई ितमीहरूसगँ पठाइिदनछेन ्।” 4 अगमवक् ता ारा भिनएको कुरा परुा हुनलाई यस्तो हुन आयो । उहाँले भन् नभुयो,
5“ ‘िसयोनकी छोरीलाई भन, हरे, िवन भई र गधामािथ सवार भएर अिन गधाको बच् चा अथार्त ए्उटा बछेडामािथ चढरे ित ा
राजा ितमीकहाँ आउँदै हुनहुुन्छ ।’ ” 6 तब चलेाहरू गए र यशेलू े जस्तो िनदशन िदनभुएको िथयो, त्यस्तै गरे । 7 ितनीहरूले गधा
र बछेडालाई ल्याए र ितनीहरूमािथ आफ्ना कपडाहरू िब ाइिदए, र यशे ू ती कपडाहरूमािथ बस् नभुयो । 8 िभडमा भएकाहरू
धरैेले आफ्ना कपडाहरू बाटोमा िब ाइिदए, र अरूहरूले रुखका हाँगाहरू भाँचे र ती बाटोमा फैलाइिदए । 9 यशेकूो अिग
गएका र उहाँलाई प ाएका सबै िभडले यसो भन्दै िचच् च् याए, “दाऊदका पु लाई होसन् ना ! उहाँ धन्यको हुनहुुन्छ जो
परमशे् वरको नाउमँा आउनहुुन्छ ! उच् चमा िवराजमान हुनहुुनलेाई होसन् ना !” 10 जब यशे ू यरूशलमेिभ आउनभुएको िथयो,
सारा सहरमा हलचल भयो र ितनीहरूले भन,े “ियनी को हुन ्?” 11 िभडले जवाफ िदयो, “उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ, गालीलको
नासरतबाट आउनभुएका अगमवक् ता ।” 12 त्यसपिछ यशे ू म न्दरिभ वशे गन ुर्भयो । उहाँले म न्दरिभ ख रद गन र बचे्ने
सबलैाई बािहर िनका लिदनभुयो, र पसैा साट्नहेरूका टेबलुहरू अिन परेवा बचे् नहेरूका आसनहरू पल्टाइिदनभुयो । 13 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यस्तो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर कहलाइनछे,’ तर ितमीहरूले यसलाई डाँकुहरूका
अड ्डा बनाउछँौ ।” 14 तब द ृ ष् टिवहीनहरू र लङ्गडाहरू म न्दरिभ आए, र उहाँले ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 15 तर
जब मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले उहाँले गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरू दखे,े र जब ितनीहरूले म न्दरमा केटाकेटीहरूले
“दाऊदका पु लाई होसन् ना” भनरे िचच् च् याइरकेका सनु,े ितनीहरू रसले चरु भए । 16 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “के यी
मािनसहरूले जे भिनरहकेा छन,् ितमी सनु् न सक्छौ ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हो ! तर के ितमीहरूले किहल्यै
पढकेा छैनौ, ‘दधू े बालक र िशशहुरूको मखुबाट उहाँले पणू र् शसंा लनभुएको छ’ ?” 17 त्यसपिछ यशे ू ितनीहरूबाट िबदा
हुनभुयो र बथेानीको सहरमा जानभुयो र उहाँले त्यो रात त्यहीँ िबताउनभुयो । 18 िबहान जब उहाँ सहरमा फकर् नभुयो, उहाँ
भोकाउनभुएको िथयो । 19 उहाँले बाटोको छेउमा एउटा अन्जीरको बोट दखे् नभुयो, उहाँ त्यसको निजक जानभुयो र त्यसमा
पातहरूबाहके अरू केही भे ाउनभुएन । उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “तबँाट अब किहल्यै पिन फे र कुनै फल नआओस ्।”
र त्यो अन्जीरको बोट तरुुन्तै सिुकहाल्यो । 20 जब चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरू अच म्मत भए र भन,े “यित चाँडै यो बोट
कसरी सकेुर गयो ?” 21 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूमा
िवश् वास छ र शङ्का गरेनौ भने यस अन्जीरको बोटलाई जे ग रएको िथयो त्यो मा होइन, तर ितमीहरूले यस पहाडलाई,
‘यहाँबाट उखे लएर समु मा जा’ भन्यौ भने पिन त्यसै हुनछे । 22 ितमीहरूले िवश् वास गरेर जसेकैु कुरा ाथर्नामा माग्छौ,
त्यो ितमीहरूले पाउनछेौ ।” 23 जब यशे ू म न्दरमा आउनभुएको िथयो, उहाँले िसकाउँदै गन ुर्हुदँा मखु्य पजुारीहरू र मािनसका
अगवुाहरू उहाँकहाँ आएर भन,े “ितमीले कुन अिधकारले यी कुराहरू गदर्छौ ? र ितमीलाई यो अिधकार कसले िदयो ?”
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24 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा श् न सोध् नछुे । यिद ितमीहरूले मलाई त्यो
बतायौ भन,े मलैे कुन अिधकारले यी कुराहरू गछुर् भन् ने कुरा म ितमीहरूलाई बताउनछुे । 25 यहून् नाको ब प् तस् मा कहाँबाट
आएको हो ? स्वगर्बाट हो या मािनसहरूबाट ?” ितनीहरूले एक आपसमा यस्तो भन्दै छलफल गरे, “यिद हामीले ‘स्वगर्बाट’
भन्यौँ भन,े उसले हामीलाई ‘त्यसो भए, ितमीहरूले उनलाई िकन िवश् वास गरेनौ ?’ भनरे भन् नछेन ् । 26 तर यिद हामीले
‘मािनसबाट’ भन्यौँ भन,े हामी िभडसगँ डराउदँछौँ, िकनिक ितनीहरू सबलैे यहून् नालाई एक अगमवक् ताको रूपमा हदेर्थे ।”
27 तब ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदएर भन,े “हामीलाई थाहा छैन ।” उहाँले पिन ितनीहरूलाई भन् नभुयो “म पिन कुन
अिधकारले यी कुराहरू गदर्छु भनरे ितमीहरूलाई भ न्दन ँ । 28 तर ितमीहरू के िवचार गदर्छौ ? एक जना मािनसका दईु जना
छोरा िथए । उनी पिहलोकहाँ गएर भन,े ‘छोरा आज दाखबारीमा गएर काम गर ।’ 29 त्यो छोराले जवाफ िदयो र भन्यो, ‘म
जान् न,ँ’ तर केही समयपिछ उसले आफ्नो मन बद ्ल्यो र गयो । 30 र त्यो मािनस आफ्नो दो ो छोराकहाँ गए र त्यही कुरा भने
। यो छोराले जवाफ िदयो र भन्यो, ‘हजरु, म जानछुे,’ तर त्यो गएन । 31 यी दईु जनामध्ये कुनचािह ँ छोराले आफ्नो बबुाको
इच्छा परुा गर् यो ?” ितनीहरूले भन,े “पिहलो चािहलँे ।” यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु,
ितमीहरूभन्दा पिहले कर उठाउनहेरू र यौनकम हरू परमशे् वरको राज्यमा वशे गनछन ्। 32 िकनिक यहून् ना ितमीहरूकहाँ
धािमर्कताको बाटोमा आए, तर ितमीहरूले उनलाई िवश् वास गरेनौ, जब िक कर उठाउनहेरू र यौनकम हरूले उनलाई िवश् वास
गरे । र ितमीहरूले जब यो भइरहकेो दखे्यौ, उनमा िवश् वास गनर्लाई पिछ ितमीहरूले पश् चा ाप पिन गरेनौ । 33अक दषृ् टान्त
सनु । एक जना मािनस िथए, जो जिमन मा लक िथए । उनले त्यहाँ दाखबारी लगाए र त्यसको व रप र बार लगाए; त्यहाँ
दाख पले्ने कोल बनाए; रेखदखेको िन म्त एउटा धरहरा बनाए; र खतेालाहरूलाई त्यसको ठेक् का िदए । त्यसपिछ उनी अक
दशेमा गए । 34 जब दाखको फसलको समय आयो, उनले दाखबारीका खतेालाहरूकहाँ दाख ल्याउनको लािग नोकरहरू
पठाए । 35 तर दाखबारीका खतेालाहरूले उनका नोकरहरूलाई वशमा लए; एउटालाई िपटे; अक लाई मारे, र अक लाई
चािह ँ ढुङ्गाले िहकार्ए । 36 फे र, मा लकले पिहले भन्दा अझ धरैे नोकरहरू पठाए, तर ती दाखबारीमा काम गनहरूले
ितनीहरूलाई पिन त्यस्तै वहार गरे । 37 त्यसपिछ मा लकले यसो भन्दै आफ्नै छोरालाई ितनीहरूकहाँ पठाए, ‘ितनीहरूले
मरेा छोरालाई आदर गनछन ्।’ 38 तर जब दाखबारीमा काम गनहरूले मा लकका छोरालाई दखे,े ितनीहरूले एक आपसमा
भन,े ‘यो त उ रािधकारी हो । आओ, हामी यसलाई मारौँ र यसको उ रािधकार लऔ ँ ।’ 39 यसलै,े ितनीहरूले उसलाई
प े , दाखबारीबाट बािहर फ्याँिकिदए, र उसलाई मारे । 40 जब त्यस दाखबारीका मा लक आउँछन,् ितनले ती दाखबारीमा
काम गनहरूलाई के गलार्न ्?” 41 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “उनले ती दषु् ट मािनसहरूलाई सबभैन्दा भयानक त रकाले नाश
गनछन ् र त्यो दाखबारी ती मािनसहरूलाई ठेक् कामा िदनछेन,् जसले फल पािकसकेपिछ त्यसको िन म्त मोल ितदर्छन ् ।”
42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले किहल्यै धमर्शास् मा पढनेौ, ‘जनु ढुङ्गालाई भवन िनमार्ण गनहरूले र गरे
त्यहीचािह ँ कुनाको िशर ढुङ्गो बन्यो । यो परम भबुाट भएको हो, अिन हा ो द ृ ष् टमा यो आश् चयर्पणू र् छ ? ’ 43 यसकारण,
म ितमीहरूलाई भन्दछु, परमशे् वरको राज्य ितमीहरूबाट टाढा लिगनछे र एउटा यस्तो जाितलाई िदइनछे जसले आफ्नो फल
फलाउनछे । 44 जो यस ढुङ्गामा खस्दछ, त्यो टु ा-टु ा पा रनछे । तर जसमािथ यो खस्दछ, त्यो कु ल्चनछे ।” 45 जब
मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले उहाँका दषृ् टान्तहरू सनु,े ितनीहरूकै िवषयमा उहाँले बो लरहनभुएको िथयो भन् ने ितनीहरूले
बझुे । 46 ितनीहरूले उहाँलाई प नचाहन्थ,े तर मािनसहरूले उहाँलाई अगमवक् ता मान् ने हुनाले ितनीहरू िभडसगँ डराए ।

22
1 ितनीहरूसगँ यसो भन्दै यशे ू दषृ् टान्तमा बोल्नभुयो, 2 “स्वगर्को राज्य एउटा यस्तो राजाजस्तो हो, जसले आफ्नो छोराको

िन म्त िववाह भोजको तयारी गरे । 3 उनले भोजमा आउनको िन म्त िनम्त्याइएकाहरूलाई बोलाउन आफ्ना नोकरहरू पठाए,
तर ितनीहरू आउन माननेन ् । 4 फे र राजाले यसो भन्दै आफ्ना अरू नोकरहरू पठाए, ‘ती िनम्त्याइएकाहरूलाई यसो भन् न,ू
‘मलैे मरेो भोज तयार पारेको छु । मरेा गोरुहरू र मोटा पशहुरू मा रएका छन,् र सबै कुरा तयार छन ्। िववाहको भोजमा आओ
।’ 5 तर ितनीहरूले केही वास्ता नै गरेनन,् र एउटा आफ्नो खतेबारी, र अक आफ्नो वसायितर लाग्यो । 6 अरूहरूले
चािह ँ राजाका नोकरहरूलाई प े ; ितनीहरूसगँ लाजमद वहार गरे, र ितनीहरूलाई मारे । 7 तर राजा रसाए । उनले
आफ्ना सनेाहरू पठाए; ती हत्याराहरूलाई मारे, र ितनीहरूको सहर जलाइिदए । 8 त्यसपिछ उनले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े
‘िववाहको िन म्त सबै तयार छन,् तर जसलाई िनम्त्याइएको िथयो ितनीहरू योग्यका िथएनन ्। 9 त्यसलै,े ितमीहरू सडकहरूमा
जाओ र ितमीहरूले सक् ने जित सबै मािनसलाई िववाह भोजमा सहभागी हुन बोलाओ ।’ 10 ती नोकरहरू सडकहरूमा गए र
ितनीहरूले भे ाए जित असल र खराब दवुै थरीका मािनसलाई एकसाथ भलेा गरे । त्यसलै,े िववाहको घर पाहुनाहरूले भ रयो
। 11 तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हनेर् भनी िभ आए, त्यहाँ एक जना मािनस िववाहको पोशाक नलगाईकन भोजमा आएको
उनले दखेे । 12 राजाले उसलाई भन,े ‘िम , िववाहको पोशाक नलगाईकन ितमी यहाँ िभ कसरी आयौ ?’ अिन त्यस
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क् तले केही बोल्न सकेन । 13 त्यसपिछ राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई भन,े ‘यस मािनसका हात र खु ा बाँध, र यसलाई
बािहरी अन्धकारमा फा लदओे, जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे ।’ 14 िकनिक बोलाइएकहरू धरैे छन,् तर चिुनएकाहरू
थोरै छन ्।” 15 त्यसपिछ फ रसीहरू त्यहाँबाट गए, र यशेलू े भन् नभुएको कुरामा उहाँलाई नै कसरी जालमा पान भन् ने बारेमा
योजना बनाए । 16 त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्ना चलेाहरू र हरेोदी दलका केही मािनसहरूलाई उहाँकहाँ पठाए । ितनीहरूले
यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीलाई थाहा छ, िक तपाईं सत्य हुनहुुन्छ, र तपाईंले परमशे् वरको मागर्लाई सत्यतामा िसकाउनहुुन्छ ।
तपाईं कसले के सोच्छ भन् ने कुरालाई वास्ता गन ुर्हुन् न, र मािनसहरूका िबचमा तपाईंले पक्षपात गन ुर्हुन् न । 17 त्यसलै,े हामीलाई
भन् नहुोस,् िक तपाईं के भन् नहुुन्छ ? कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत हो िक होइन ?” 18 तर यशेलू े ितनीहरूको दषु् टता थाहा
पाउनभुयो, र भन् नभुयो, “पाखण्डी हो, “ितमीहरू मलाई िकन जाँच्दछौ ? 19 कर ितन िसक् का मलाई दखेाओ ।” त्यसपिछ
ितनीहरूले उहाँकहाँ एक िदनार ल्याए । 20 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यी कसका नाम र छाप हुन ्?” 21 ितनीहरूले
उहाँलाई भन,े “कैसरको ।” त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “त्यसो भए, जे कैसरका हुन,् ती कैसरलाई दओे, र
जे परमशे् वरका हुन,् ती परमशे् वरलाई दओे ।” 22 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरू छक् क परे । त्यसपिछ ितनीहरू उहाँबाट
अल ग्गएर त्यहाँबाट गए । 23 त्यही िदनमा केही सदकुीहरू उहाँकहाँ आए, जसले पनुरुत्थान हुदँनै भनरे भन्दथे । ितनीहरूले
उहाँलाई सोध,े 24 “गरुुज्य,ू मोशाले भनकेा िथए, ‘यिद कुनै परुुष बालक नजन्माईकन मर् यो भन,े उसको भाइले त्यसकी
पत् नीलाई िववाह गन ुर्पछर् र आफ्ना दाजकुो िन म्त सन्तान जन्माउनपुछर् । 25 ितनीहरू सात जना दाजभुाइ िथए । पिहलोले
िववाह गर् यो । कुनै पिन सन्तान नभईकन उसले आफ्नी पत् नी आफ्नो भाइलाई छो ो । 26 त्यसपिछ दो ो भाइले त्यस्तै
गर् यो, त्यसपिछ ते ोल,े र सातौँ भाइसम्म यस्तै हुदँ ै गयो । 27 ितनीहरू सबै मरेपिछ त्यो स् ी पिन मरी । 28 अब पनुरुत्थानमा
ती सात दाजभुाइमध्ये त्यो स् ी कुन चािहकँो पत् नी हुन्छे ? िकनिक ितनीहरू सबलैे ऊसगँ िववाह ग रसकेका छन ्।” 29 तर
यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू भलुमा परेका छौ, िकनभने ितमीहरू धमर्शास् वा परमशे् वरको
श क् तलाई जान्दनैौ । 30 िकनिक पनुरुत्थानमा ितनीहरू न त िववाह गदर्छन,् न त ितनीहरूलाई िववाहको िन म्त िदइन्छ ।
बरु, ितनीहरू स्वगर्मा हुने दतूहरूजस्तै हुन्छन ् । 31 तर मतृकहरूको पनुरुत्थानको बारेमा परमशे् वर ारा यसरी ितमीहरूलाई
भिनएको के ितमीहरूले पढकेा छैनौ, 32 ‘म अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर हु ँ?’ परमशे् वर
मतृकहरूको परमशे् वर हुनहुुन् न, तर उहाँ जीिवतहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” 33जब िभडले यो सनु्यो, ितनीहरू उहाँको िशक्षामा
छक् क परे । 34 तर यशेलू े सदकुीहरूलाई चपु पान ुर्भएको जब फ रसीहरूले सनु,े ितनीहरू भलेा भए । 35 ितनीहरूमध्यकेा
एक जना वस्थाका गरुुले उहाँको जाँच गद एउटा श् न सोध,े 36 “गरुुज्य,ू वस्थामा सबभैन्दा महान ्आज्ञाचािह ँ कुन हो
?” 37 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “तैलँ े परम भु आफ्ना परमशे् वरलाई आफ्नो सारा हृदयल,े आफ्नो सारा ाणले र आफ्नो
सारा समझले मे गन ूर् । 38 योचािह ँ पिहलो र महान ्आज्ञा हो । 39 अिन दो ो आज्ञा पिन यस्तै छ– ‘तैलँ े आफ्नो िछमकेीलाई
आफँैलाई झै ँ मे गन ूर् ।’ 40 सारा वस्था र अगमवक् ताहरू यी दईुवटा आज्ञामािथ आधा रत छन ् ।” 41 फ रसीहरू एकै
ठाउँमा जम्मा भएको बलेामा यशेलू े ितनीहरूलाई एउटा श् न सोध् नभुयो । 42 उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरू ीष् टको बारेमा के
िवचार गदर्छौ ? ीष् ट कसका पु हुन ्?” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “दाऊदका पु ।” 43 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“त्यसो भए, दाऊद पिव आत्माले भ रदँा ितनले िकन उहाँलाई यसरी भु भनी पकुारे, 44 ‘परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो,
“जबसम्म मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो पाउदान बनाउिँदन, तबसम्म ितमी मरेो दािहने हातप बस ।’ ?” 45 यिद दाऊदले

ीष् टलाई ‘ भ’ु भन्दछन ्भन,े उनी कसरी दाऊदका पु हुन सक्छन ्त ?” 46 ितनीहरू कसलैे पिन जवाफमा एउटा शब्द
पिन बोल्न सकेन, र त्यस िदनपिछ उहाँलाई कसलैे पिन अरू श् नहरू सोध् ने साहस गरेन ।

23
1 त्यसपिछ यशे ू िभडहरू र आफ्ना चलेाहरूसगँ बोल्नभुयो । 2 उहाँले भन् नभुयो, “शास् ीहरू र फ रसीहरू मोशाको

आसनमा बस्छन ्।” 3 यसकारण, ितनीहरूले ितमीहरूलाई जे गर भनी आज्ञा गदर्छन,् ती कुरा गर र ितनीहरूलाई पालन गर
। तर ितनीहरूका कामहरूको अनसुरण नगर, िकनिक ितनीहरू कुराहरूचािह ँ गदर्छन,् तर पिछ आफँैले ती गदनन ् । 4 हो,
ितनीहरूले बोक् न क ठन हुने ग ौँ भारीहरू बाँिधिदन्छन,् अिन ितनीहरूले ती मािनसहरूका काँधहरूमा रा खिदन्छन ् । तर
ितनीहरू आफँैले भने ती बोक् नलाई एउटा औलँा पिन चलाउदँनैन ् । 5 ितनीहरूले सबै काम मािनसहरूले दखेनू ् भनरे गछर्न ्
। िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िनधारमा र नाडीमा रा खने वस्था-प ीहरू ठुलो बनाउछँन,् र ितनीहरूले आफ्ना वस् का
झमु्काहरू लामो पादर्छन ् । 6 ितनीहरूले भोजमा मखु्य स्थानहरू र सभाघरहरूमा मखु आसनहरू मन पराउँछन,् 7 अिन
बजारहरूमा िवशषे अिभवादन ग रएको र मािनसहरू ारा ‘रब्बी’ भनी सम्बोधन ग रएको चाहन्छन ् । 8 तर ितमीहरूलाई
‘रब्बी’ भनी सम्बोधन ग रनहुुदँनै, िकनिक ितमीहरूका एउटै मा गरुु हुनहुुन्छ, र ितमीहरू सबै दाजभुाइहरू हौ । 9 अिन
पथृ्वीमा कुनै पिन मािनसलाई िपता भनी नपकुार, िकनिक ितमीहरूका एक मा िपता हुनहुुन्छ, र उहाँ स्वगर्मा हुनहुुन्छ । 10 न
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त ‘गरुुज्य’ू भनी कसलैे ितमीहरूलाई बोलाऊन,् िकनिक ीष् ट ितमीहरूका एक मा गरुु हुनहुुन्छ । 11 तर जो ितमीहरूका
माझमा सबभैन्दा महान ् छ, ऊ ितमीहरूका दास हुनछे । 12 जसले आफूलाई उच् च पादर्छ, त्यसलाई होच्याइनछे । अिन
जसले आफूलाई होच्याउँछ, त्यसलाई उच् च पा रनछे । 13 तर िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू !
ितमीहरू मािनसहरूका सामनु् ने स्वगर्को राज्यलाई बन्द गदर्छौ । िकनिक ितमीहरू यसमा आफँै वशे गदर्नौ, अिन न त वशे
गनर् लागकेाहरूलाई त्यसो गनर् िदन्छौ । 14 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू
िवधवाहरूका घरहरू नष् ट गदर्छौ, जब िक लामो-लामो ाथर्ना गरी दखेाउदँछौ । यसकारण, ितमीहरूले अझ बढी दण्ड
पाउनछेौ । 15 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक एक जनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनलाई
ितमीहरू समु र जिमन चहादर्छौ । जब त्यो ितमीहरूको मतमा आउँछ, त्यसलाई आफूभन्दा दोब्बर नरकको पु बनाउछँौ
। 16 िधक् कार ितमीहरूलाई, ए अन्धा अगवुाहरू हो, ितमीहरू जसले भन्दछौ, ‘कसलैे म न्दरको शपथ खान्छ भन,े केही
पिन हुदँनै । तर जसले म न्दरको सनुको शपथ खान्छ, ऊ आफ्नो शपथ ारा बाँिधन्छ ।’ 17 ए द ृ ष् टिवहीन मखूर्हरू हो !
कुनचािह ँ ठुलो हो– सनु िक त्यस सनुलाई परमशे् वरकहाँ अपर्ण गन म न्दर ? 18 अिन, ‘कसलैे वदेीको शपथ खान्छ भन,े
केही पिन हुदँनै । तर कसलैे त्यसमािथ रा खएको भटेीको शपथ खान्छ भन,े ऊ आफ्नो शपथ ारा बाँिधन्छ ।’ 19 ए अन्धा
मािनसहरू हो, कुनचािह ँ ठुलो हो– भटेी िक त्यस भटेीलाई परमशे् वरकहाँ अपर्ण गन वदेी ? 20 अिन जसले वदेीको शपथ
खान्छ, उसले त्यस वदेी र त्यसमािथ भएका सबै थोकको शपथ खान्छ । 21 अिन जसले म न्दरको शपथ खान्छ, उसले त्यस
म न्दर र त्यसमा बास गन ुर्हुनकेो शपथ खान्छ । 22 अिन जसले स्वगर्को शपथ खान्छ, उसले परमशे् वरको िसहंासन र त्यसमा
बास गन ुर्हुनकेो शपथ खान्छ । 23 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू पिुदना, सपु र
िजराका दशांश िदन्छौ, तर वस्थाका गहन कुराहरू अथार्त ्न्याय, कृपा र िवश् वासलाई बवेास्ता गरेका छौ । तर यी कुराहरू
ितमीहरूले गन ुर्पन िथयो र यी अरू कामहरूलाई अवहलेना नगन ुर्पन िथयो । 24 ए अन्धा अगवुाहरू हो, ितमीहरू जो भसुनुालाई
चाल्दछौ, तर उँटलाई चािह ँ िनल्दछौ ! 25 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू ! ितमीहरू कचौराहरू र
थालहरूको बािहरप धनु्छौ, तर िभ प ितनीहरू अन्यायपणूर् माग र लोभले भ रएका छन ्। 26 ए अन्धा फ रसी हो, पिहले
कचौरा र थालको िभ प सफा गर, तािक त्यसको बािहरप पिन सफा होस ्। 27 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू,
ए पाखण्डीहरू ! िकनिक ितमीहरू चनुले पोतकेा िचहानहरूजस्ता छौ, जनु बािहरप सनु्दर दखेा पदर्छन,् तर िभ प चािह ँ
मरेका मािनसहरूका हाडहरू र सबै अशु ताले भ रएका छन ्। 28 यसै गरी, ितमीहरू पिन बािहर मािनसहरूका सामनु् ने धम
दखेा पदर्छौ, तर िभ प ितमीहरू कपट र दषु् टताले भ रएका छौ । 29 िधक् कार ितमी शास् ीहरू र फ रसीहरू, ए पाखण्डीहरू
! िकनिक ितमीहरू अगमवक् ताहरूका िचहानहरू बनाउदँछौ र धम हरूका िचहानहरूलाई िसङ्गादर्छौ । 30 ितमीहरू भन्छौ,
‘यिद हामीहरू हा ा पखुार्हरूको समयमा िजएका भए, अगमवक् ताहरूको रगत बगाउने काममा ितनीहरूसगँ सहभागी हुने
िथएनौँ ।’ 31 यसकारण, ितमीहरू आफँैले ितमीहरू ितनीहरूका सन्तान हौ भनी गवाही िदन्छौ जसले अगमवक् ताहरूको
हत्या गरे । 32 ितमीहरूले आफ्ना पखुार्हरूको कामलाई पिन परुा गछ । 33 ए सपर्हरू हो, साँपका सन्तानहरू, ितमीहरू
नरकको दण्डबाट कसरी उम्कनछेौ ? 34 त्यसकारण, हरे, म ितमीहरूकहाँ अगमवक् ताहरू, ब ु मान ्मािनसहरू र शास् ीहरू
पठाउँछु । ितनीहरूमध्ये कित जनालाई ितमीहरूले मानछौ र ु समा टाँग् नछेौ । अिन ितनीहरूमध्ये केहीलाई ितमीहरूले आफ्ना
सभाघरहरूमा कोरार् लगाउनछेौ र सहर हुदँो धपाउनछेौ । 35 यसको प रणाम यस्तो हुनछे, िक पथृ्वीमा बगाइएका सबै धम
जनको रगत ितमीहरूमािथ आइपनछ– धम हािबलको रगतदे ख लएर बरेेक्याहका छोरा जक रयाको रगतसम्म, जसलाई
ितमीहरूले पिव -स्थान र वदेीको माझमा हत्या गर् यौ । 36 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा यसै पसु्तामािथ
आइपनछन ्। 37 ए यरूशलमे, ए यरूशलमे, त ँजसले अगमवक् ताहरूलाई माछर्स ्र तकँहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्छस ्
! कित पटक मलैे तरेा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरे,ँ जसरी एउटा कुखरुीले आफ्ना चल्लाहरूलाई त्यसको पखटेामिुन
बटुल्छ, तर तैलँ े इच्छा ग रनस ्। 38 हरे, ितमीहरूका घर ितमीहरूका साम ु उजाड पा रएका छन ्। 39 िकनिक म ितमीहरूलाई
भन्दछु, ‘परम भकुो नाउमँा आउने धन्यका हुन’् भनी ितमीहरूले नभनसेम्म, अबदे ख ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ ।”

24
1 ययशे ू म न्दरबाट बािहर जानभुयो र उहाँ आफ्नो बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो । उहाँलाई म न्दरका भवनहरू दखेाउन उहाँका

चलेाहरू उहाँकहाँ आए । 2 तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “के ितमीहरूले यी सबै कुरा दखे्दनैौ ?
साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा छोिडनछैेन, सबै भत्काइनछेन ्।” 3 जब उहाँ जतैनू डाँडामा
वस् नभुयो, चलेाहरू उहाँकहाँ सटुुक् कै आए र भन,े “हामीलाई भन् नहुोस,् यी कुराहरू किहले हुनछेन ्? तपाईंको आगमन र
ससंारको अन्तको िचन्ह के हुनछे ?” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “होिसयार रहो, कसलैे ितमीहरूलाई
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नभड्काओस ् ।” 5 िकनिक मरेो नाउमँा धरैे जना आउनछेन ् । िकनिक ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘म नै ीष् ट हु ँ !’ र धरैेलाई
भड्काउनछेन ्। 6 ितमीहरूले लडाइँ र लडाइँका हल्ला सनु् नछेौ । तर ितमीहरू, िवच लत नहोओ, िकनिक यी कुराहरू हुनपैछर्;
तर अझै अन्त आइसकेको हुदँनै । 7 िकनिक जाितको िवरु मा जाित खडा हुनछे, र राज्यको िवरु मा राज्य खडा हुनछे ।
िविभन् न ठाउँमा अिनकाल हुनछे र भकूम्पहरू जानछेन ्। 8 तर यी सबै कुरा सव-वदेनाको सरुुवात मा हो । 9 तब ितनीहरूले
ितमीहरूलाई सङ्कष् टको लािग समु्पनछेन ् र ितमीहरूलाई मानछन ् । मरेो नामको खाितर सबै जाित ारा ितमीहरूलाई घणृा
ग रनछे । 10 तब धरैे जनाले ठेस खानछेन,् र एक अकार्लाई धोका िदनछेन,् एक अकार्लाई घणृा गनछन ् । 11 धरैे झटुा
अगमवक् ता खडा हुनछेन ् र धरैे जनालाई बहकाउनछेन ् । 12 िकनभने अधमर्को व ृ हुनछे; धरैे जनाको मे सलेाउनछे ।
13 तर जो अन्तसम्म स्थर रहन्छ, उसले उ ार पाउनछे । 14 राज्यको यो ससुमाचार सारा ससंारमा सबै जाितलाई साक्षीको
रूपमा चार ग रनछे । तब अन्त आउनछे । 15 त्यसकारण, जब ितमीहरूले दािनएल अगमवक् ताले भनकेा जस्तै त्यस
िवनाशकारी घिृणत क् तलाई पिव स्थानमा उिभएको दखे्छौ (पाठकले आफँै बझुोस), 16 जो यहूिदयामा छन,् ितनीहरू
पहाडहरूितर भागनू,् 17 जो घरको छानामािथ छ, ऊ घरबाट कुनै सामान लन तल नझरोस ् । 18 र जो खतेमा छ, ऊ
आफ्नो खास्टो लन नफक स ्। 19 तर ती िदनमा हाय ितनीहरूलाई जो गभर्वती छन ् र जसले िशशहुरूलाई दधू चसुाउछँन ्
! 20 िहउदँमा वा शबाथको िदनमा ितमीहरू भाग् न नपरोस ् भनी ाथर्ना गर । 21 िकनिक त्यस बलेा महासङ्कष् ट हुनछे,
जनु ससंारको सरुुदे ख अिहलसेम्म किहल्यै भएको छैन, न त किहल्यै फे र हुनछे । 22 ती िदनहरू नघटाइएसम्म कुनै शरीर
पिन बच्नछैेन । तर चिुनएकाहरूका िन म्त ती िदनहरू घटाइनछेन ्। 23 तब यिद कसलैे ितमीहरूलाई ‘हरे, ीष् ट यहाँ छन ्
!’ वा, ‘ ीष् ट त्यहाँ छन ् !’ भन्छ भने त्यसलाई िवश् वास नगर । 24 िकनिक झटुा ीष् टहरू र झटुा अगमवक् ताहरू
आउनछेन ्र हुन सके, चिुनएकाहरूलाई समते बहकाउनलाई ठुला-ठुला िचन्हहरू र चमत्कारहरू दखेाउनछेन ्। 25 हरे, मलैे
यी अगािड नै ितमीहरूलाई बताएको छु । 26 त्यसकारण, यिद ितनीहरूले ितमीहरूलाई ‘हरे, उहाँ उजाड-स्थानमा हुनहुुन्छ’
भनरे भन्छन ्भन,े उजाड-स्थानितर नजाओ । वा ‘हरे, उहाँ िभ ी कोठाहरूमा हुनहुुन्छ’ भनरे भन्छन ्भन,े त्यसलाई िवश् वास
नगर । 27 िकनिक जसरी िबजलुी पवूर्बाट चम्कन्छ र प श् चमसम्मै त्यसको उज्यालो पगु्दछ, मािनसका पु को आगमन पिन
त्यस्तै हुनछे । 28 जहाँ िसनो छ, त्यहाँ िग हरू भलेा हुनछेन ्। 29 तर ती िदनमा सङ्कष् ट आए लग ै सयूर् अधँ्यारो हुनछे;
चन् माले आफ्नो ज्योित िदनछैेन; ताराहरू आकाशबाट खस् नछेन,् र स्वगर्का श क् तहरू डगमगाउनछेन ् । 30 तब मािनसका
पु को िचन्ह आकाशमा दखेा पनछ, अिन पथृ्वीका सबै जाितले िवलाप गनछन ्। ितनीहरूले मािनसका पु लाई आकाशको
बादलमा श क् त र ठुलो मिहमासाथ आउँदै गरेको दखे् नछेन ् । 31 उहाँले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई तरुहीको ठुलो आवाजका
साथ पठाउनहुुनछे, अिन ितनीहरूले उहाँका चिुनएकाहरूलाई आकाशको एउटा छेउदे ख अक छेउसम्म चारै िदशाबाट भलेा
गराउनछेन ् । 32 अन्जीरको बोटबाट पाठ िसक । जब त्यसका हाँगाहरू क लला हुन्छन ् र पातहरू पलाउछँन,् तब ीष्म
ऋतु आउँदै छ भनरे ितमीहरूले थाहा पाउछँौ । 33 त्यसरी न,ै जब ितमीहरूले पिन यी सबै कुरा दखे्छौ, उहाँ निजकै अथार्त ्
ढोकाकै छेउमा हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले जान् नपुछर् । 34साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा नभएसम्म यो पसु्ता िबतरे
जानछैेन । 35 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जानछे, तर मरेा वचन िबतरे जानछैेनन ्। 36 तर त्यस िदन र घडीको िवषयमा कसलैाई पिन
थाहा छैन, न त स्वगर्का स्वगर्दतूहरूलाई, न पु लाई, तर िपतालाई मा थाहा छ । 37 मािनसका पु को आगमन पिन नोआका
िदनमा जस्तै हुनछे । 38 िकनिक ती िदनहरूमा जल लय आउनभुन्दा अिग नोआ जहाजिभ नपसनु्जले ितनीहरू खाँदै र
िपउँद,ै िववाह गद र िववाह गराउँदै िथए, 39अिन लय आएर ितनीहरू सबलैाई नलगनु्जलेसम्म ितनीहरूलाई केही पिन थाहा
िथएन । मािनसका पु को आगमन पिन त्यस्तै हुनछे । 40 तब खतेमा दईु जना हुनछेन–् एक जना लिगनछे, र अक यहीँ
छोिडनछे । 41 दईु जना स् ी जाँतो िपिँधरहकेा हुनछेन–् एउटी लिगनछे र अक त्यहीँ छोिडनछे । 42 त्यसकारण, ितमीहरू
जागा रहो, िकनिक ितमीहरूका भु कुन िदन आउनहुुनछे भन् ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा छैन । 43 तर यो जान, िक रातको
कुन समयमा चोर आउँदै छ भन् ने कुरा घरको धनीलाई थाहा भएको भए, ऊ जागा बस् ने िथयो र चोरलाई उसको घर फोनर् िदने
िथएन । 44 त्यसकारण, ितमीहरू पिन तयार हुनपुछर्, िकनिक मािनसका पु ितमीहरूले आशा नगरेको बलेामा आउनहुुनछे
। 45 त्यसलै,े िवश् वासयोग्य र ब ु मान ्नोकर को हो, जसलाई उसको मा लकले आफ्नो घरका मािनसहरूलाई ितनीहरूका
खाना ठक समयमा ितनीहरूलाई िदनलाई िनय ु गरेको छ ? 46 त्यो नोकर धन्य हो, जसलाई उसको मा लक आउँदा त्यसै
ग ररहकेो भे ाउनछे । 47 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक मा लकले उिसत भएका सबै कुराको िजम्मा उसलाई िदनछे ।
48 तर यिद दषु् ट नोकरले त्यसको मनमा, ‘मरेो मा लक िढला हुनभुएको छ’ भनी भन्दछ, 49 अिन उसले आफ्ना सहकम
नोकरहरूलाई िपट्न थाल्छ, र मतवालाहरूसगँ खान्छ र िपउँछ भन,े 50 त्यस नोकरले आशा नगरेको िदनमा र त्यसलाई थाहा
नभएको घडीमा त्यस नोकरको मा लक आउनछे । 51 त्यसको मा लकले त्यसलाई दईु टु ा पारी काट्नछे र त्यसको दशा
ती पाखण्डीहरूको जस्तै हुनछे, जहाँ रुवाबासी र दा ा िकटाइ हुनछे ।
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25
1 तब स् वगर्को राज् य ती दस कन् याजस् तै हुनछे जसले आ-आफ्ना ब ीहरू लएर दलुहालाई भटे ्न गए । 2 ितनीहरूमध्ये पाँच

जना िनब ुर् र पाँच जना ब ु मती िथए । 3 िकनिक जब ती िनब ुर् कन्याहरूले आफ्ना ब ीहरू लए, ितनीहरूले आफूसगँ
कि पिन तले लगनेन ् । 4 तर ब ु मती कन् याहरू त् यकेले ब ीहरूसगँै आ-आफ्ना तलेका भाँडाहरू पिन लगे । 5 दलुहा
आउन िढला भएको हुनाले ितनीहरू सबै िनन् ामा परे र सतु े । 6 तर मध् यरातमा एउटा आवाज आयो, ‘हरे, दलुहा ! बािहर
जाऊ अिन उनलाई भटे ।’ 7 त् यसपिछ ती सबै कन् या उठे र आ-आफ्ना ब ीहरूलाई ठक् क पारे । 8 िनब ुर् कन् याहरूले
ब ु मतीहरूलाई भन,े ‘हामीलाई ितमीहरूका केही तले दऊे िकनभने हा ा ब ीहरू िनभ् न लागकेा छन ् ।’ 9 तर ब ु मती
कन् याहरूले जवाफ िदए र भन,े ‘ितमीहरू र हामी दवुलैाई शस् त पगु् ने तले नभएकोल,े तले बचे्नहेरूकहाँ जाओ र आफ्नो
लािग तले िकन ।’ 10 जब ितनीहरू तले िकन् न बािहर गए, दलुहा आइपगुे अिन जित जना तयार िथए ितनीहरू िववाहको
भोजमा उनीसगँै गए, अिन ढोका बन् द ग रयो । 11 केही समयपिछ अरू कन् याहरू पिन आएर भन,े ‘ भ,ु भ,ु हा ो लािग
खो लिदनहुोस ्।’ 12 तर उनले जवाफ िदएर भन,े ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई भन् दछु, म ितमीहरूलाई िच न् दन ँ ।’ 13 त् यसकारण,
जागा रहो, िकनिक त् यो िदन वा घडी ितमीहरूलाई थाहा छैन । 14 िकनिक यो परदशे जानै लागकेो मािनसजस् तै हो । उसले
आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई आफ्नो सम् पि को िजम् मा िदए । 15 उनले ितनीहरूमध्ये एक जनालाई पाँच
िसक् का िदए; अक लाई दईु िसक् का र फे र अक लाई उनले एक िसक् का िदए । त् यकले आफ्नो क्षमताअनसुार ती रकमहरू
लए, अिन त् यो मािनस तरुुन्तै आफ्नो या ामा िह ँ ो । 16 पाँच िसक् का पाउने तरुुन्तै गयो र उसले त्यसलाई लगानी गर् यो,

र त् यसबाट अक पाँच िसक् का कमायो । 17 त्यसै गरी, जसले दईु िसक् का पाएको िथयो, उसले पिन त् यसबाट अकार् दईु
िसक् का कमायो । 18 तर एउटा मा िसक् का पाएको नोकर गयो र उसले एउटा खाल्डो खन्यो, र आफ्नो मा लकको पसैा
त्यहाँ लकुायो । 19अब धरैे समयपिछ ती नोकरहरूका मा लक फकर आए अिन ितनीहरूसगँ िहसाब लए । 20 पाँच िसक् का
पाएको नोकर आयो र उसले अक पाँचवटा िसक् का ल्यायो । उसले भन्यो, ‘मा लक, तपाईंले मलाई पाँचवटा िसक् का
िदनभुएको िथयो, हने ुर्होस,् मलैे अकार् पाँचवटा िसक् का कमाएको छु ।’ 21 उसको मा लकले उसलाई भन,े ‘स् याबास, असल
र िवश् वासयोग् य नोकर ! ितमी थोरै कुरामा िवश् वासयोग् य भएका छौ । म ितमीलाई धरैे कुरामािथ अिधकार िदनछुे । ितमी पिन
आफ्नो मा लकको खसुीमा सामले होऊ ।’ 22 दईुवटा िसक् का पाएको नोकर आयो र भन्यो, ‘मा लक तपाईंले मलाई दईुवटा
िसक् का िदनभुएको िथयो । हने ुर्होस ्, मलैे अकार् दईुवटा िसक् का कमाएको छु ।’ 23 उसको मा लकले उसलाई भन,े ‘स् याबास,
असल र िवश् वासयोग् य नोकर ! ितमी थोरै कुरामा िवश् वासयोग् य भएका छौ । म ितमीलाई धरैे कुरामािथ अिधकार िदनछुे ।
ितमी पिन आफ्ना मा लकको खसुीमा सामले होऊ ।’ 24 त्यसपिछ एउटा िसक् का पाएको नोकर आयो र भन्यो, ‘मलाई थाहा
छ, िक तपाईं कडा स् वभावको मािनस हुनहुुन् छ । तपाईंले आफूले नरोपकेो ठाउँबाट कटनी गन ुर्हुन्छ र नछरेको ठाउँबाट फसल
िनकाल्नहुुन्छ । 25मलाई डर िथयो । त् यसकारण, म गएँ र तपाईंको िसक् कालाई जिमनमिुन लकुाइराखे ँ । ‘हने ुर्होस,् जे तपाईंको
हो यसलाई लनहुोस ्।’ 26 तर उसको मा लकले जवाफ िदए र भन,े ‘ए दषु् ट र अल्छी नोकर, मलैे नरोपकेो ठाउँबाट कटनी
गछुर् र नछरेको ठाउँबाट फसल िनकाल्छु भनरे तलँाई थाहा िथयो । 27 त्यसकारण, तैलँ े मरेो पसैा साहुकहाँ िदनपुन िथयो, र
म आउँदा मलैे आफ्नो पसैा ब् याजसिहत पाउने िथएँ । 28 त् यसकारण, त्योसगँ भएको एक िसक् का लओे र जनु नोकरसगँ दस
िसक् का छ त् यसलाई दओे । 29 िकनिक जससगँ छ त् यसलाई अझ धरैे िदइनछे अथार्त ्अझ शस्त गरी िदइनछे । तर जससगँ
छैन, त् यससगँ भएको पिन त्यसबाट खोिसनछे । 30 त्यो बकेम्मा नोकरलाई बािहरी अन् धकारमा फा लदओे, जहाँ रुवाबासी र
दा ा िकटाइ हुनछे ।’ 31 जब मािनसका पु आफ्नो मिहमामा आउनछेन ्र उनको साथमा सारा स् वगर्दतूहरू आउनछेन,् उनी
आफ्नो मिहिमत िसहंासनमा िवराजमान हुनछेन ्। 32 उनको सामनु् ने सारा जाित भलेा गराइनछेन,् र जसरी गोठालाले आफ्ना
भडेाहरूलाई बा ाहरूबाट छुट् ाउँछ, त् यसरी नै उनले एउटा मािनसलाई अक बाट छुट् ाउनछेन ्। 33 उनले भडेाहरूलाई
आफ्नो दायाँ हातप र बा ाहरूलाई आफ्नो बायाँप राख् नछेन ्। 34 त् यसपिछ राजाले आफ्नो दािहनपे भएकाहरूलाई
भन् नछेन,् ‘आओ, ितमीहरू जो मरेा िपता ारा आिशिषत ्भएका छौ, ससंारको स ृ ष् टदे ख नै ितमीहरूका लािग तयार पा रएको
राज् यलाई अिधकार गर । 35 िकनिक म भोकाएको िथएँ, अिन ितमीहरूले मलाई खान िदयौ; म प्यासी िथएँ र ितमीहरूले मलाई
िपउन िदयौ; म परदशेी िथएँ र ितमीहरूले मलाई िभ आउन िदयौ; 36 म नाङ्गो िथएँ र ितमीहरूले मलाई लगुा पिहराइिदयौ;
म िबरामी िथएँ र ितमीहरूले मरेो वास् ता गर् यौ; म झ् यालखानामा िथएँ र ितमीहरू मकहाँ आयौ ।’ 37 त् यसपिछ धम जनहरूले
जवाफ िदई भन् नछेन,् ‘ भ ु हामीले किहले तपाईंलाई भोकाउनभुएको दखे् यौँ र तपाईंलाई खवुायौँ ? वा ितखार्उनभुएको दखे्यौँ
र तपाईंलाई िपउन िदयौँ ? 38 र हामीले किहले तपाईंलाई परदशेी भएको दखे् यौँ र तपाईंलाई िभ ल्यायौँ ? 39 र हामीले
तपाईंलाई िबरामी वा झ् यालखानामा किहले दखे्यौँ र हामी तपाईंकहाँ आयौँ ?’ 40 र राजाले जवाफ िदनछेन ्र ितनीहरूलाई
भन् नछेन,् ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई भन् दछु, ितमीहरूले यहाँ मरेा भाइहरूमध्ये सानोभन् दा सानोलाई ज-ेजित गर् यौ, त्यो मरेो
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िन म्त नै गर् यौ ।’ 41 त् यसपिछ उनले आफ्नो बायाँ हातप भएकाहरूलाई भन् नछेन,् ‘हे ािपतहरू, मबाट दरू भएर अनन्त
आगोमा जाओ, जनु दषु् ट र त्यसका दतूहरूका लािग तयार ग रएको हो, 42 िकनभने म भोकाएको िथएँ, तर ितमीहरूले
मलाई खान िदएनौ; म ितखार्एको िथएँ, तर ितमीहरूले मलाई िपउन िदएनौ; 43 म परदशेी िथएँ, तर ितमीहरूले मलाई िभ
लगनेौ; नाङ्गो िथएँ, तर ितमीहरूले मलाई पिहराएनौ; िबरामी िथएँ र झ्यालखानामा िथएँ, तर ितमीहरूले मरेो वास्ता गरेनौ
।’ 44 त् यसपिछ ितनीहरूले पिन जवाफ िदनछेन ्र भन् नछेन,् ‘ भ,ु हामीले तपाईंलाई भोकाउनभुएको, वा ितखार्उनभुएको, वा
परदशेी, वा नाङ्गो, वा िबरामी हुनभुएको, वा झ्यालखानामा किहले दखे् यौँ र हामीले तपाईंको सवेा गरेनौँ ?’ 45 अिन उनले
ितनीहरूलाई जवाफ िदनछेन ् र भन् नछेन,् ‘साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ियनीहरूमध्ये सानोभन् दा सानोलाई ितमीहरूले जे
गरेनौ, त् यो ितमीहरूले मरेो िन म्त गरेनौ ।’ 46 ियनीहरू अनन् तको दण् डमा जानछेन ्तर धम हरूचािह ँ अनन् त जीवनमा वशे
गनछन ्।”

26
1 यशेलूे यी सबै वचन भिनसक् नभुएपिछ उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, 2“ितमीहरूलाई थाहा छ, िक दईु िदनपिछ

िनस्तार-चाड आउँदै छ, र मािनसका पु ु समा टाँिगनको िन म्त स ु म्पनछे ।” 3 त्यसपिछ कैयाफा नाउँ गरेका धान पजुारीको
दरबारमा मखु्य पजुारीहरू तथा मािनसहरूका एल्डरहरू एकसाथ भलेा भए । 4 ितनीहरू िमलरे यशेलूाई छलिसत प ने र
उहाँलाई मान ष न् गरे । 5 िकनिक ितनीहरूले यसरी भिनरहकेा िथए, “चाडको बलेामा भने होइन, तािक मािनसहरूका
माझ खलैाबलैा नम च् चयोस ् ।” 6 अिन जब यशे ू बथेािनयामा िसमोन भन् ने एक जना कुष् ठरोगीको घरमा हुनहुुन्थ्यो, 7 उहाँ
एउटा टेबलुमा अडसे लगाएर बिसरहनहुुदँा अित बहुमलू्य अ रको िसङ्गमरमरको एउटा शीशी बोकेकी एउटी स् ी उहाँकहाँ
आई, र उसले त्यसलाई उहाँको िशरमा खन्याइिदई । 8 तर जब उहाँका चलेाहरूले यो दखे,े ितनीहरू रसाएर भन,े “यसरी
नोक्सानी गन ुर्को कारण के हो ? 9 यसलाई ठुलो रकममा बचे्न सिकन्थ्यो, र ग रबलाई िदन सिकन्थ्यो ।” 10 तर यशेलू े यो
जानरे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले यी स् ीलाई िकन दःुख िदइरहकेा छौ ? िकनिक ियनले मरेो िन म्त अित नै रा ो काम
गरेकी छन ्। 11 ग रबहरू त ितमीहरूसगँ सधै ँ हुनछेन,् तर म ितमीहरूसगँ सधै ँ रहनछैेन । 12 िकनिक जब यी स् ीले यो अ र
मरेो शरीरमािथ खन्याइन,् ियनले मरेो दफनको िन म्त यो ग रन ्। 13 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यो ससुमाचार ससंारको
जनुसकै ठाउँमा चार ग रदँा, यी स् ीले जे गरेकी छन,् ितनको सम्झनामा यो चचार् ग रनछे ।” 14 त्यसपिछ बा जनामध्यकेो
एक जसको नाउँ यहूदा इस्क रयोत िथयो, ऊ मखु्य पजुारीहरूकहाँ गयो, 15 र भन्यो, “उहाँलाई तपाईंहरूकहाँ प ाइिदनलाई
तपाईंहरूले मलाई के िदन तयार हुनहुुन्छ ?” ितनीहरूले उसको िन म्त ितसवटा चाँदीका िसक् का छुट ् ाइिदए । 16 त्यस
बलेादे ख उहाँलाई ितनीहरूका हातमा प ाइिदनलाई उसले मौका खोिजरह् यो । 17 अब अखिमरी रोटीको चाडको पिहलो
िदनमा चलेाहरू यशेकूहाँ आएर भन,े “हामीले तपाईंको िन म्त िनस्तार-चाडको भोज कहाँ तयार पारेको तपाईं चाहनहुुन्छ ?”
18 उहाँले भन् नभुयो, “सहरमा एक जना क् तकहाँ जाओ र उसलाई भन, ‘गरुुले भन् नहुुन्छ, मरेो समय निजकै आइपगुकेो छ
। म ित ो घरमा चलेाहरूसगँै िनस्तार-चाड मनाउन चाहन्छु ।’ ” 19 यशेलूे जस्तो िनदशन िदनभुएको िथयो, चलेाहरूले त्यस्तै
गरे, र उनीहरूले िनस्तार-चाडको िन म्त तयारी गरे । 20 जब साँझ पर् यो, उहाँ आफ्ना बा चलेासगँ भोज खानलाई बस् नभुयो
। 21 जब उहाँ र चलेाहरू खाइरहनभुएको िथयो, उहाँले भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूमध्ये एक
जनाले मलाई धोका िदनछे ।” 22 उनीहरू सबै अित दःु खत भए, र हरेकले उहाँलाई यसरी सोध् न थाल,े “ भ,ु म त िनश् चय
नै होइन होला ?” 23 उहाँले जवाफ िदनभुयो, “जसले मसगँै यस कचौरामा हात डुबाउछँ, उसले नै मलाई धोका िदनछे ।
24 मािनसका पु त्यहीअनसुार नै जानछेन ्जसरी उनको बारेमा ले खएको छ । तर िधक् कार त्यस क् तलाई जसको कारण
मािनसका पु लाई धोका हुन्छ ! त्यो क् त त नज न्मएकै भए त्यसको िन म्त असल हुने िथयो ।” 25 यहूदा जसले उहाँलाई
धोका िदनवेाला िथयो, उसले भन्यो, “रब्बी, के त्यो म हु ँ ?” उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमी आफँैले त्यो भनकेा छौ ।”
26 उहाँ र चलेाहरूले खाइरहनहुुदँा यशेलू े रोटी लनभुई धन्यवाद िदनभुयो र त्यो भाँच् नभुयो । उहाँले त्यो आफ्ना चलेाहरूलाई
िदनभुयो र भन् नभुयो, “लओे, खाओ । यो मरेो शरीर हो ।” 27 उहाँले कचौरा लनभुयो र धन्यवाद िदनभुयो, अिन त्यो
उनीहरूलाई िदनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू सबलैे यसलाई िपओ । 28 िकनिक यो करारमा भएको मरेो रगत हो जनु धरैेका
पापको क्षमादानको िन म्त बगाइएको छ । 29 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, म यस बोटको फलबाट अब फे र िपउनछैेन, जबसम्म
मरेा िपताको राज्यमा म ितमीहरूसगँ नयाँ गरी िपउँिदन ।” 30 उहाँहरू सबलैे भजन गाइसक् नभुएपिछ उहाँहरू जतैनू डाँडातफर्
लाग् नभुयो । 31 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आज राती मरेो कारण ितमीहरू सबै पिछ हट्नछेौ, िकनिक यसरी
ले खएको छ, ‘म गोठालोलाई हार गनछु र बथानका सबै भडेा िततरिबतर हुनछेन ्।’ 32 तर म उठाइएपिछ म ितमीहरूभन्दा
अिग गालीलमा जानछुे ।” 33 तर प सुले उहाँलाई भन,े “तपाईंको कारणले सबै जना पिछ हटे तापिन म किहल्यै पिछ
हट्नछैेन ँ ।” 34 यशेलूे उनलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीलाई भन्दछु, आज राती भाले बास् नभुन्दा अिग ितमीले मलाई ितन
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पल्ट इन्कार गनछौ ।” 35 प सुले उहाँलाई भन,े “म तपाईंसगँै मन ुर्परे तापिन म तपाईंलाई इन्कार गनछैन ँ ।” अिन अरू सबै
चलेाले पिन त्यसै भने । 36 त्यसपिछ यशे ू उनीहरूसगँै गतेसमनी भन् ने ठाउँमा जानभुयो र आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो,
“म अ ल पर गएर ाथर्ना गछुर्, तर ितमीहरूचािह ँ यहीँ बस ।” 37 उहाँले प सु र ज ब्दयाका दईु छोरालाई आफूसगँ लएर
जानभुयो, र शोिकत र ाकुल हुन थाल्नभुयो । 38 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो आत्मा अत्यिधक शोकले
भ रएर मरेतलु्य भएको छ । यहीँ बस र मसगँै जागा रहो ।” 39 उहाँ अ ल पर जानभुयो, आफ्ना घ ुडँा टेक्दै घोप् टो पन ुर्भयो र
ाथर्ना गन ुर्भयो । उहाँले भन् नभुयो, “हे मरेा िपता, सम्भव भए, यो कचौरा मबाट ह टजाओस ्। तर, मलैे इच्छा गरेजस्तो होइन,

तपाईंको इच्छाजस्तो होस ् ।” 40 उहाँ चलेाहरूकहाँ आउनभुयो र ितनीहरूलाई सिुतरहकेो भे ाउनभुयो, र उहाँले प सुलाई
भन् नभुयो, “के ितमीहरू मसगँ एक घण्टाको लािग पिन जागा रहन सकेनौ ? 41 जागा रहो र परीक्षामा नपनर्को िन म्त ाथर्ना
गर । आत्मा त तयार छ, तर शरीर भने कमजोर छ ।” 42 उहाँ दो ो पटक पिन पर जानभुयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, र भन् नभुयो,
“हे मरेा िपता, यिद मलैे नपीकन यो हुदँनै भन,े तपाईंकै इच्छा परुा होस ्।” 43 उहाँ फे र आउनभुयो र ितनीहरूलाई सिुतरहकेो
भे ाउनभुयो, िकनिक ितनीहरूका आखँा लोलाएका िथए । 44 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई फे र छोड्नभुयो र पर जानभुयो
। उहाँले त े ो पल्ट ाथर्ना गन ुर्भयो र उही वचन दोहोर् याउनभुयो । 45 त्यसपिछ यशे ूचलेाहरूकहाँ आउनभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “के ितमीहरू अझै पिन सिुतरहकेा छौ र आराम ग ररहकेा छौ ? हरे, त्यो घडी आइसकेको छ, र मािनसका पु लाई
पापीहरूको हातमा धोकासाथ सु म्पदँ ै छ । 46 उठ, अब हामी जाऔ ँ । हरे, मलाई धोका िदनचेािह ँ निजकै छ ।” 47 जब
उहाँ बो लरहनभुएको िथयो, बा मध्ये एक जना अथार्त ् यहूदा आए । मखु्य पजुारीहरू र मािनसहरूका एल्डरहरूको एउटा
ठुलो िभड ऊसगँै आयो । ितनीहरू लाठीहरू र तरवारहरू बोकेर आए । 48 अब जनु क् तले यशेलूाई धोका िदन लागकेो
िथयो, त्यसले ितनीहरूलाई यसो भनी सङ्केत िदएको िथयो, “जसलाई म चमु्बन गछुर्, उनी नै हुन ् । उनलाई नै प न ू ।”
49 तरुुन्तै ऊ यशेकूहाँ आयो र भन्यो, “रब्बी, अिभवादन !” अिन उसले उहाँलाई चमु्बन गर् यो । 50 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो,
“िम , ितमीले जे गनर् आएका छौ त्यो ग रहाल ।” त्यसपिछ ितनीहरू आए, र यशेमूािथ हात राख,े र उहाँलाई प े । 51 हरे,
यशेसूगँ भएकाहरूमध्ये एक जनाले आफ्नो हात उठायो; आफ्नो तरवार थतु्यो, र मखु्य पजुारीको एउटा नोकरमािथ हार
गर् यो, अिन उसको कान का टिदयो । 52 त्यसपिछ यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “आफ्नो तरवारलाई त्यसको स्थानमा राख,
िकनिक ज-जसले तरवार उठाउँछन ् ितनीहरू तरवार ारा नै नष् ट पा रनछेन ् । 53 के ितमीहरू िवचार गदर्छौ, िक मलैे मरेा
िपतालाई पकुानर् स क्दन ँ र ? के उहाँले मरेो िन म्त स्वगर्दतूहरूका बा पल्टन पठाइिदनहुुन् न र ? 54 तर यस्तो हुनपुछर् भनी
धमर्शास् ले भनकेो कसरी परुा हुने िथयो त ?” 55 त्यित बलेा यशेलू े िभडलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू तरवार र लाठाहरू
लएर चोरलाई झै ँ मलाई प न आएका छौ ? म िदनहु ँ म न्दरमा िसकाउँदै बसे,ँ अिन ितमीहरूले मलाई प े नौ । 56 तर यी सबै

कुरा भए, तािक अगमवक् ताहरूले लखेकेा कुरा परुा हुन सकून ्।” त्यसपिछ सबै चलेाले उहाँलाई छोडे र भागे । 57 जसले
यशेलूाई प े का िथए ितनीहरूले उहाँलाई धान पजुारी कैयाफाकहाँ लग,े जहाँ शास् ीहरू र एल्डरहरू एकसाथ भलेा भएका
िथए । 58 तर प सुले धान पजुारीको आगँनसम्म उहाँलाई टाढबैाट प ाइरहे । उनी िभ गए र प रणाम कस्तो हुने होला
भनरे हनेर् पहरेदारहरूसगँै बसे । 59 अब मखु्य पजुारीहरू र सम्पणूर् प रषद्ले यशेलूाई मतृ्यदुण्ड िदन उहाँको िवरु मा झटुो
गवाही खोिजरहकेा िथए । 60 थु ै झटुा गवाह अिग आए तापिन उनीहरूले कुनै माण भे ाएनन ् । तर पिछ दईु जना अिग
आए, 61 र भन,े “यो मािनसले यसो भन्यो, ‘मलैे परमशे् वरको म न्दरलाई भत्काएर यसलाई ितन िदनमा पनुिनर्मार्ण गनर् सक्छु’
।” 62 धान पजुारी उिभए र उहाँलाई भन,े “के ितमीसगँ कुनै उ र छैन ? यी मािनसहरूले ित ो िवरु मा िदइरहकेा गवाही
के हो ?” 63 तर यशे ू चपु रहनभुयो । धान पजुारीले उहाँलाई भन,े “जीिवत परमशे् वरको नाउमँा म ितमीलाई आज्ञा गदर्छु,
हामीलाई बताऊ िक के ितमी ीष् ट अथार्त ्परमशे् वरका पु हौ ?” 64 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “त्यो तपाईं आफँैले
नै भन् नभुएको छ । तर म तपाईंलाई भन्दछु, िक अबदे ख उसो तपाईंले मािनसका पु लाई सवर्श क् तमान ्को दािहने हातितर
बिसरहकेा र स्वगर्का बादलहरूमािथ आउँदै गरेका दखे् नहुुनछे ।” 65 त्यसपिछ धान पजुारीले आफ्ना लगुा च्याते र भन,े
“यसले ईश् वर-िनन्दा गरेको छ । अब हामीलाई अरू थप गवाहहरूको आवश्यकता िकन पर् यो ? हने ुर्होस,् अब तपाईंहरूले
ियनको ईश् वर-िनन्दा सनु् नभुएको छ । 66 तपाईंहरू के िवचार गन ुर्हुन्छ ?” उनीहरूले जवाफ िदएर भन,े “यो मा रनको लािग
योग्य छ ।” 67 त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँको मखुमा थकेु र उहाँलाई िपटे, र ितनीहरूका हातले उहाँलाई िहकार्ए, 68 र भन,े
“हे ीष् ट, अब हामीलाई अगमवाणी गरी भन,् तलँाई िहकार्उने को हो ?” 69 अब प सुचािह ँ बािहर आगँनमा बिसरहकेा
िथए र एउटी दासी उनीकहाँ आई र भनी, “ितमी पिन यी गालीलका यशेसूगँ िथयौ, होइन र ?” 70 तर उनले ितनीहरू सबकैा
अिग यसो भन्दै यस कुरालाई इन्कार गरे, “ितमीले केको बारेमा कुरा ग ररहकेा छौ, मलाई त्यो थाहा छैन ।” 71 जब उनी
ढोकाितर बािहर गए, अक दासीले उनलाई दखेी र त्यहाँ भएकाहरूलाई भनी, “यो क् त पिन नासरतको यशेसूगँ िथयो
।” 72 अिन उनले पनुः शपथ खाँदै इन्कार गरे, “म यी मािनसलाई िच न्दन ँ ।” 73 त्यसको केही समयपिछ त्यहाँ उिभरहकेा
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मािनसहरू आए र प सुलाई भन,े “िनश् चय नै ितमी पिन ितनीहरूमध्ये कै एक हौ, िकनिक ित ो बोलीले नै यो सङ्केत गदर्छ
।” 74 त्यसपिछ उनले सराप् न र शपथ खान लाग,े “म यी मािनसलाई िच न्दन,ँ” अिन तरुुन्तै भाले बास्यो । 75 अिन यशेलूे
भन् नभुएको वचनलाई प सुले सम्झ,े “भाले बास् नभुन्दा अिग ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गनछौ ।” त्यसपिछ उनी बािहर
गए र धरुुधरुु रोए ।

27
1अब जब िबहान भयो, सबै मखु्य पजुारीहरू र मािनसका एल्डरहरूले यशेलूाई मानर् उहाँको िवरु ष न् रचे । 2 ितनीहरूले

उहाँलाई बाँधरे त्यहाँबाट लाग,े र हािकम िपलातसकहाँ स ु म्पिदए । 3 त्यसपिछ जब उहाँलाई धोका िदने यहूदाले यशेलूाई
दण्डाज्ञा भएको दखे्यो, त्यसलाई पछुतो लाग्यो र मखु्य पजुारीहरू र एल्डरहरूलाई ती चाँदीका ितसवटा िसक् का फकार्इिदयो,
4 र भन्यो, “मलैे िनद ष मािनसलाई धोका िदएर पाप गरेको छु” । तर ितनीहरूले भन,े “हामीलाई त्यसको के सरोकार ?
ितमी आफँै जान ।” 5 अिन त्यसले ती चाँदीका िसक् काहरू म न्दरमा फ्याँकेर त्यहाँबाट बािहर गयो र झु ण्डएर मर् यो ।
6 ती मखु्य पजुारीहरूले चाँदीका िसक् काहरू लए र भन,े “यसलाई ढुकुटीमा राख् न न्यायसङ्गत हुदँनै, िकनिक यो रगतको
मोल हो ।” 7 ितनीहरूले आपसमा यसबारे छलफल गरे र त्यस पसैाले परदशेीहरूलाई दफन गनर् कुमालकेो जिमन िकने ।
8 यही कारणले त्यस जिमनलाई आजको िदनसम् म पिन “रगतको जिमन” भिनन् छ । 9 यसरी यिमर्या अगमवक् ताले भनकेा
वचन परुा भयो, “इ ाएलका मािनसहरूले उहाँको िन म्त तोकेका मलू् य अथार्त ्चाँदीका ितसवटा िसक् का ितनीहरूले लए,
10 र परम भलुे मलाई िनदशन िदनभुएअनसुार ितनीहरूले कुमालकेो जिमनको िन म्त त्यो िदए ।” 11 अब यशे ू ती हािकमको
अगािड उिभनभुयो, र हािकमले उहाँलाई सोध,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा हौ ?” यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “तपाईंले
नै त्यसो भन् नहुुन्छ ?” 12 तर जब मखु्य पजुारीहरू र एल्डरहरू ारा उहाँलाई दोष लगाइयो, उहाँले केही जवाफ िदनभुएन
। 13 अिन िपलातसले उहाँलाई भन,े “के ित ो िवरु मा लगाइएका सबै अिभयोग ितमीले सनुनेौ ?” 14 तर उहाँले एउटै
पिन जवाफ िदनभुएन । त्यसकारण, ती हािकम बडो आश् चयर्चिकत भए । 15 अब चाडको िदनमा िभड ारा चिुनएको एक
जना कैदीलाई छोिडिदने हािकमको था िथयो । 16 त्यस समयमा ितनीहरूसगँ बारब्बा नाम गरेको एउटा कुख्यात कैदी
िथयो । 17 त्यसलै,े जब ितनीहरू आपसमा भलेा भए, िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूका िन म्त कसलाई मु
ग रिदएको ितमीहरू चाहन्छौ– बारब्बा िक यशे ूजसलाई ीष् ट भिनन्छ ?” 18 िकनिक उनलाई थाहा िथयो, िक ितनीहरूले
उहाँलाई ितनीकहाँ ईष्यार्को कारणले गदार् समु्पकेा िथए । 19 जब उनी न्यायकतार्को आसनमा बिसरहकेा िथए, उनकी पत् नीले
उनलाई सन्दशे पठाइन ् र भिनन,् “ती िनद ष मािनसलाई केही नगन ुर्होस,् िकनिक उनको कारणले गदार् आज मलैे सपनामा
िनकै दःुख भोगकेी छु ।” 20 तब मखु्य पजुारीहरू र एल्डरहरूले बारब्बालाई छोड्न र यशेलूाई मानर्को िन म्त िभडलाई राजी
गराए । 21 ती हािकमले ितनीहरूलाई सोध,े “यी दईुमध्ये मलै े ितमीहरूका िन म्त कसलाई मु गरेको ितमीहरू चाहन्छौ ?”
ितनीहरूले भन,े “बारब्बा ।” 22 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ ीष् ट भिनने यशेलूाई चािह ँ म के गरूँ ?” ितनीहरू सबलैे
जवाफ िदए, “त्यसलाई ु समा झनु् ाउनहुोस ्।” 23 र उनले भन,े “िकन, उनले के अपराध गरेका छन ्?” तर ितनीहरू झन ्
चक स्वरले यसो भनी कराए, “त्यसलाई ु समा झनु् ाउनहुोस ्।” 24 जब, िपलातसले आफूले केही गनर् नसक् ने दखे,े बरु
खलैाबलैा म च् चन लागकेो थाहा पाएर, उनले पानी लई िभडको साम ुआफ्ना हात धोए र भन,े “यी िनद ष मािनसको रगतदे ख
म िनद ष छु । ितमीहरू आफँै जान ।” 25सबै मािनसले भन,े “उसको रगत हामी र हा ा छोराछोरीहरूमािथ परोस ्।” 26अिन
उनले बारब्बालाई ितनीहरूका िन म्त छोिडिदए, तर उनले यशेलूाई कोरार् लगाए र ु समा झनु् ाउनको िन म्त स ु म्पिदए ।
27 अिन ती हािकमका सनेाहरूले यशेलूाई महलमा लगे र सनेाहरूको सारा पल्टनलाई भलेा गराए । 28 ितनीहरूले उहाँको
वस् खो लिदए र उनलाई लाल वस् लगाइिदए । 29 ितनीहरूले काँडाहरूको एउटा मकुुट बनाए र उहाँको िशरमा लगाइिदए, र
उहाँको दािहने हातमा एउटा लौरो रा खिदए । ितनीहरूले उहाँको साम ु घ ुडँा टेके र यसो भन्दै उहाँको िगल्ला गरे, “यहूदीहरूका
राजालाई णाम !” 30 ितनीहरूले उहाँलाई थकेु, र ितनीहरूले लौरो लए र उहाँको िशरमा िहकार्ए । 31 ितनीहरूले उहाँको
िगल्ला ग रसकेपिछ ितनीहरूले उहाँलाई पिहराइिदएको वस् खो लिदए र उहाँको आफ्नै लगुा लगाइिदए, र उहाँलाई ु समा
झनु् ाउन त्यहाँबाट लगे । 32जब ितनीहरू बािहर आए, ितनीहरूले िसमोन नाउँ गरेको कुरेनीको एक जना मािनसलाई भे ाए,
जसलाई उनीहरूसगँ जान ितनीहरूले कर गरे तािक उसले उहाँको ु स बोकोस ्। 33 ितनीहरू गलगथा भन् ने ठाउँमा आइपगु,े
जसको अथर् “खोपडीको स्थान” हो । 34 ितनीहरूले उहाँलाई िप िमिसएको दाखम िपउन िदए । तर जब उहाँले त्यो
चाख् नभुयो, उहाँले त्यो िपउनभुएन । 35 जब उनीहरूले उहाँलाई ु समा टाँग,े ितनीहरूले िच ा हाले र उहाँका वस् हरूलाई
भाग लगाए । 36 अिन ितनीहरू बसे र उहाँलाई हरेे । 37 उहाँको िशरमािथ यसो भिनएको अिभयोग ले खएको िथयो, “ियनी
यशे ू हुन,् यहूदीहरूका राजा ।” 38 दईु जना डाँकु उहाँसगँै ु समा टाँिगएका िथए– एउटा उहाँको दायाँप र अक उहाँको
बायाँप ।” 39 जो त्यो बाटो भएर जान्थ,े ितनीहरूले यसो भन्दै टाउको हल्लाएर उहाँको िगल्ला गथ, 40 “ितमी जसले
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म न्दरलाई भत्काएर ितन िदनमा बनाउन गइरहकेा िथयौ, आफँैलाई बचाऊ ! यिद ितमी परमशे् वरका पु हौ भन,े ु सबाट तल
ओलर् !” 41यसरी नै मखु्य पजुारीहरूले पिन शास् ीहरू र एल्डरहरूसगँसगँै उहाँको िगल्ला गरे र भन,े 42“उसले अरूहरूलाई
बचायो, तर आफँैलाई भने बचाउन सक्दनै । ऊ इ ाएलको राजा हो । ऊ ु सबाट तल आओस,् अिन त्यसपिछ हामी उसमािथ
िवश् वास गनछौँ । 43 उसले परमशे् वरमा िवश् वास गछर् । र परमशे् वरले चाहनहुुन्छ भने उहाँले नै उसलाई बचाऊन,् िकनिक
उसले यस्तो भनकेो िथयो, ‘म परमशे् वरका पु हु ँ ।’ ” 44 र उहाँसगँै ु समा टाँिगएका डाँकुहरूले पिन उस्तै त रकाले उहाँको
िगल्ला गरे । 45 अब मध्यान् नदे ख िदउँसो ितन बजसेम्म सारा दशेलाई अन्धकारले ढाक्यो । 46 ितन बजे यशे ू ठुलो स्वरले
कराउनभुयो र भन् नभुयो, “इलोई, इलोई लामा सबखथनी ?” जसको अथर् हो, “मरेा परमशे् वर, मरेा परमशे् वर, तपाईंले मलाई
िकन त्याग् नभुएको छ ?” 47 जब त्यहाँ उिभरहकेाहरूमध्ये केहीले यो सनु,े ितनीहरूले भन,े “यसले ए लयालाई बोलाउँदै छ
।” 48झ ै ितनीहरूमध्ये एक जना दौडरे गयो र एउटा स्पन्ज लयो, त्यसलाई अिमलो दाखम ले भर् यो, त्यसलाई िनगालोमा
राखी उहाँलाई िपउन िदयो । 49 अरूहरूले चाहीँ भन,े “उसलाई एकलै छोिडदऊे । उसलाई बचाउन ए लया आउँछन ् िक
आउँदनैन ्हामीलाई हनेर् दऊे ।” 50 त्यसपिछ यशे ू फे र ठुलो स्वरले कराउनभुयो र आफ्नो ाण त्याग् नभुयो । 51 हरे, म न्दरको
पदार् टुप्पोदे ख फेदसम्म दईु भाग भएर च्याितयो । र पथृ्वी ह ल्लयो र च ानहरू टुि ए । 52 िचहानहरू उघा रए, र धरैे पिव
जनहरूका मतृ शरीरहरू उठाइए, जो िनन् ामा परेका िथए । 53 उहाँको पनुरुत्थानपिछ ितनीहरू िचहानबाट बािहर िनस्के; पिव
सहरमा वशे गरे, र धरैेका माझमा दखेा परे । 54 अब जब कप् तान र यशेलूाई हे ररहकेाहरूले भकूम्प गएको र त्यहाँ भएका
घटनाहरू दखे,े ितनीहरू धरैे भयभीत भए र भन,े “साँच् चै ियनी त परमशे् वरका पु रहछेन ्।” 55 गालीलबाट यशेकूो हरेचाह
गनर् उहाँलाई प ाइरहकेा धरैे मिहलाहरूले टाढाबाट त्यो हे ररहकेा िथए । 56 ितनीहरूमध्ये म रयम मग्द लनी, याकूब र
योसफेकी आमा म रयम, र ज ब्दयाका छोराहरूकी आमा िथए । 57 जब साँझ पर् यो, अ रमािथयाबाट एक जना धनी मािनस
आए, जसको नाम योसफे िथयो, जो यशेकूा चलेा िथए । 58 ितनी िपलातसकहाँ गए र ितनले यशेकूो शरीर मागे । अिन
िपलातसले सो ितनलाई िदइयोस ् भनरे आदशे िदए । 59 योसफेले शरीर लए, र त्यसलाई सफा मलमलको कपडामा बरेे,
60 र उनले आफँैले च ान खोपरे बनाएका नयाँ िचहानमा राखे । अिन उनले िचहानको मखुमा एउटा ठुलो ढुङ्गा गडुाइिदएर
ितनी त्यहाँबाट गए । 61 म रयम म ग्द लनी र अक म रयम पिन त्यही िचहानको अक प बिसरहकेा िथए । 62 अक
िदन जनु तयारीको िदनको भो लपल्ट िथयो, मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरू िपलातससगँ भलेा भएका िथए । 63 ितनीहरूले
भन,े “हजरु, हामीलाई सम्झना छ, िक त्यो ठगाहा िजउँदो हुदँा त्यसले भनकेो िथयो, ‘ितन िदनपिछ म फे र उठ्नछुे ।’
64 त्यसकारण, ते ो िदनसम्म त्यो िचहान सरुिक्षत राख् नलाई हुकुम गन ुर्होस ् । न ता त्यसका चलेाहरू आउलान ् र उनलाई
चोरेर लगरे मािनसहरूलाई भन्लान,् ‘उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत हुनभुएको छ ।’ अिन यो अ न्तम धोका पिहलकेो भन्दा झन ्
नरा ो हुनछे ।” 65 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “एक जना पहरेदार लऊे । जाऊ र त्यसलाई ितमीहरूले सकेसम्म सरुिक्षत
राख ।” 66 त्यसलै,े ितनीहरू गए र ढुङ्गामा मोहर लगाए र पहरेदारहरू खटाएर िचहानलाई सरुिक्षत राखे ।

28
1 अब शबाथको समय सिकनै लाग्दा हप् ताको पिहलो िदनको िझसिमसमेा म रयम मग्द लनी र म रयम नाउँ गरेकी अक

स् ी िचहान हनेर् आए । 2 हरे, त्यहाँ िवशाल भकूम्प गयो, िकनिक परम भकुा एक स्वगर्दतू स्वगर्बाट तल ओल; अिन ढुङ्गा
हटाए, र त्यसमािथ बसे । 3 ितनको रूप िबजलुीजस्तो िथयो, र पिहरन िहउजँस्तै सतेो िथयो । 4 पहरेदारहरू डरले थरथर काँपे
र मरेका मािनसहरूजस्तै भए । 5 स्वगर्दतूले ती स् ीहरूलाई सम्बोधन गरे र भन,े “भयभीत नहोओ, िकनिक मलाई थाहा छ,
िक ितमीहरूले ु समा टाँिगनभुएका यशेलूाई खोज्दै छौ । 6 उहाँ यहाँ हुनहुुन् न, तर जस्तो उहाँले भन् नभुएको िथयो, उहाँ जीिवत
भई उठ्नभुएको छ । आएर भलुाई रा खएको ठाउँ हरे । 7झ ै जाओ र उहाँका चलेाहरूलाई भन, ‘उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत
भई उठ्नभुएको छ । हरे, उहाँ ितमीहरूभन्दा अिग गालीलमा जाँदै हुनहुुन्छ । त्यहीँ नै ितमीहरूले उहाँलाई दखे् नछेौ ।’ हरे,
मलैे ितमीहरूलाई बताइिदएको छु ।” 8 ती स् ीहरू तरुुन्तै डर र आनन्दका साथ िचहानबाट िनस्के, अिन उहाँका चलेाहरूलाई
यो बताउनको िन म्त दौडे । 9 हरे, यशेलूे ितनीहरूलाई भटे्नभुयो र भन् नभुयो, “सबलैाई अिभवादन छ ।” ती स् ीहरू आए,
उहाँका पाउ प े , र उहाँलाई दण्डवत ्गरे । 10 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “नडराओ । जाओ मरेा भाइहरूलाई
गालीलमा जान ू भनरे भिनदओे । त्यहाँ ितनीहरूले मलाई भटे्नछेन ्।” 11 जब ती स् ीहरू जाँदै िथए, हरे, केही पहरेदारहरू
सहरमा गए र मखु्य पजुारीहरूलाई त्यहाँ भएका सबै घटना बताइिदए । 12 जब पजुारीहरूले एल्डरहरूलाई भटेे र ती सबै
घटनाको बारेमा ितनीहरूसगँ छलफल गरे, ितनीहरूले िसपाहीहरूलाई धरैे पसैा िदए, 13 र ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
अरूहरूलाई यस्तो भन, ‘हामी सिुतरहकेा बलेा यशेकूा चलेाहरू आए र उनको मतृ शरीरलाई चोरेर लगे ।’ 14 यिद यो खबर
हािकमकहाँ पगु्यो भन,े हामी उहाँलाई राजी गराउनछेौँ र ितमीहरूलाई कुनै समस्यामा पनर् िदनछैेनौँ ।” 15अिन ती िसपाहीहरूले
पसैा लए र उनीहरूलाई जस्तो िनदशन िदइएको िथयो, त्यस्तै गरे । यही खबर यहूदीहरूका माझमा सवर् फै लयो र आजको
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िदनसम्म पिन यही कायम छ । 16 तर एघार जना चलेा गालीलको त्यस डाँडामा गए जहाँ यशेलू े जान ू भनी ितनीहरूलाई
िनदशन िदनभुएको िथयो । 17 जब उनीहरूले उहाँलाई दखे,े उनीहरूले उहाँलाई दण्डवत ्गरे, तर कितले चािह ँ शङ्का गरे ।
18 यशे ू उनीहरूकहाँ आउनभुयो र उनीहरूसगँ बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “स्वगर् र पथृ्वीमा सबै अिधकार मलाई िदइएको छ ।
19 यसकारण, जाओ र सबै दशेका जाितलाई चलेा बनाओ । िपता, पु र पिव आत्माको नाउमँा ितनीहरूलाई ब प् तस् मा दओे
। 20 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गनर् ितनीहरूलाई िसकाओ । र हरे, यस ससंारको अन्तसम्म पिन म सधै ँ
ितमीहरूको साथमा छु ।”
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मकूर् सले लखेकेो ससुमाचार
1 यो परमशे् वरको पु भ ु यशे ू ीष् टको ससुमाचारको सरुुवात हो । 2 जसरी यशयैा अगमवक् ताको पसु्तकमा ले खएको

छ, “हरे, म मरेा समाचारवाहकलाई ित ोअिग पठाउँदै छु, जसले ित ो बाटो तयार पानछ ।” 3 “उजाड-स्थानमा कोही
बोलाउनकेो आवाज, ‘परम भकुो बाटो तयार पार, उहाँका बाटाहरू िसधा बनाओ’ ।” 4 यहून् ना उजाड-स्थानमा ब प् तस्मा
िददँ ै र पाप-क्षमाको िन म्त पश् चा ापको ब प् तस्माको चार गद आए । 5 यहूिदयाको परैु इलाकाबाट र यरूशलमेका सबै
मािनस ितनीकहाँ गए । ितनीहरूले आ-आफ्ना पापहरू स्वीकार गद ितनीबाट यदर्न नदीमा ब प् तस्मा लए । 6 यहून् नाले ऊँटको
रौँबाट बनकेो लगुा लगाउथँे र कम्मरमा छालाको पटेी बाँध् थे र ितनले सलहहरू र वन मह खान्थे । 7 उनले चार गरे र
भन,े “मपिछ कोही आउँदै हुनहुुन्छ जो मभन्दा श क् तशाली हुनहुन्छ, र म त उहाँको चप्पलको िफ ा फुकाल्न िनहुरन योग्य
पिन छैन । 8 मलैे ितमीहरूलाई पानीले ब प् तस्मा िदएँ, तर उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्माले ब प् तस्मा िदनहुुनछे ।” 9 ती
िदनहरूमा यसो भयो, िक यशे ू गालीलको नासरतबाट आउनभुयो, र यहून् ना ारा यदर्न नदीमा ब प् तस्मा लनभुयो । 10 जसै
यशे ू पानीबाट िनस्कनभुयो, उहाँले स्वगर् उि एको र पिव आत्मा ढुकुरजस्तै उहाँमािथ आइरहनभुएको दखे् नभुयो । 11 अिन
स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “ितमी मरेा ि य पु हौ । ितमीसगँ म अित सन् न छु ।” 12 त्यसपिछ पिव आत्माले उहाँलाई
उजाड-स्थानमा जान बाध्य गराउनभुयो । 13 उहाँ शतैान ारा परीिक्षत हुदँै चा लस िदनसम्म उजाड-स्थानमा रहनभुयो । उहाँ
जङ्गली जनावरहरूसगँ रहनभुयो र स्वगर्दतूहरूले उहाँको सवेा गरे । 14 अब यहून् ना प ाउ परेपिछ परमशे् वरको ससुमाचार
चार गद यशे ूगालीलमा आउनभुयो । 15 र भन् नभुयो, “समय परुा भएको छ, र परमशे् वरको राज्य निजकै छ । पश् चा ाप गर

र ससुमाचारमा िवश् वास गर । 16 गालील समु भएर जानहुुदँा उहाँले िसमोन र उनका भाइ अ न् यासलाई जाल हािनरहकेो
दखे् नभुयो, िकनभने ितनीहरू मछुवाहरू िथए । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ, मरेो पिछ लाग र म ितमीहरूलाई
मािनसहरूका मछुवाहरू बनाउनछुे ।” 18 तरुुन्तै ितनीहरूले जालहरू छोडे र यशेकूो पिछ लागे । 19 जसै यशे ू िहडँरे अ ल
अगािड पगु् नभुयो, उहाँले ज ब्दयाका पु याकूब र उनका भाइ यहून् नालाई दखे् नभुयो; ितनीहरू डुङ्गामा बसरे जालहरू ममर्त
ग ररहकेा िथए । 20 उहाँले ितनीहरूलाई बोलाउनभुयो, र ितनीहरूले ितनीहरूको िपतालाई भाडाका नोकरहरूसगँ डुङ्गामा नै
छोड,े र ितनीहरू उहाँको पिछ लागे । 21 र उहाँहरू कफनर्हुममा आउनभुयो, अिन शबाथ-िदनमा यशे ू सभाघरमा जानभुयो र
िशक्षा िदनभुयो । 22 ितनीहरू उहाँको िशक्षामा छक् क परे, िकनिक उहाँले ितनीहरूलाई शास् ीहरूले जस्तो होइन, तर अिधकार
भएको क् तले जस्तै िसकाइरहनभुएको िथयो । 23 त्यस बलेा सभाघरमा एक जना अशु आत्मा भएको मािनस िथयो । त्यो
िचच् च्यायो र 24 भन् यो, “हे नासरतका यशे,ू तपाईंसगँ हा ो के सरोकार ? के तपाईं हामीलाई नाश पानर् आउनभुएको हो ?
तपाईं को हुनहुुन्छ भनी म िचन्छु । तपाईं परमशे् वरका पिव जन हुनहुुन्छ ।” 25 यशेलूे भतूलाई हकान ुर्भयो र भन् नभुयो, “चपु
लाग,् र त्यसबाट िनस्की आइज !” 26अिन अशु आत्माले त्यसलाई पछार् यो, र त्यो अशु आत्मा ठुलो स्वरमा िचच् च्याउँदै
त्यसबाट िन स्कयो । 27 अिन सबै मािनस छक् क परेर एक आपसमा भन् न लाग,े “यो के हो ? अिधकारसिहतको एउटा नयाँ
िशक्षा ! उहाँले अशु आत्माहरूलाई पिन आज्ञा गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूले उहाँको आज्ञा मान्छन ्!” 28 उहाँको बारेमा भएको
समाचार तरुुन्तै गालीलका सबै क्षे मा जताततै फै लयो । 29 सभाघरबाट बािहर िनस् कनभुएपिछ उहाँहरू याकूब र यहून् नासगँै
िसमोन र अ न् यासको घरमा जानभुयो । 30 अब िसमोनकी सास ू जरो आएर सिुतरहकेी िथइन ्। ितनीहरूले ितनको िवषयमा
यशेलूाई बताए । 31 यसकारण, उहाँ आउनभुयो र ितनको हातमा समाएर ितनलाई उठाउनभुयो; जरोले ितनलाई छोिडहाल्यो,
र ितनले उहाँहरूको सवेा गनर् था लन ् । 32 त्यस साँझ घाम अस्ताएपिछ ितनीहरूले भतू लागकेा र िबरामी भएका सबलैाई
उहाँकहाँ ल्याए । 33 सारा सहर नै त्यो घरको ढोकामा भलेा भए । 34 उहाँले िविभन् न कारका रोगी र िबमारीहरूलाई िनको
पान ुर्भयो र धरैे भतू िनकाल्नभुयो, तर उहाँले भतूहरूलाई बोल्न िदनभुएन, िकनिक ितनीहरूले उहाँलाई िचन्थे । 35 उहाँ िबहान
सबरैे अधँ्यारो हुदँा नै उठ्नभुयो; र उहाँ एकान्त ठाउँमा जानभुयो, र त्यहाँ ाथर्ना गन ुर्भयो । 36 िसमोन र ितनीसगँ भएकाहरूले
उहाँलाई खोजे । 37 ितनीहरूले उहाँलाई भे ाए र भन,े “सबलैे तपाईंलाई खोिजरहकेा छन ्।” 38 उहाँले भन् नभुयो, “हामी कतै
व रप र सहरहरूमा जाऔ,ँ तािक मलैे त्यहाँ पिन चार गनर् सकँू । त्यसकैो लािग म यहाँ आएँ । 39 उहाँ ितनीहरूको सभाघरमा
चार गद र भतूहरू िनकाल्दै सारा गालीलभ र जानभुयो । 40 एक जना कुष् ठरोगी उहाँकहाँ आयो । त्यसले उहाँलाई िबन्ती

ग ररहकेो िथयो; त्यसले घ ुडँा टेक् यो र उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईंले चाहनभुयो भन,े तपाईंले मलाई श ु गनर् सक् नहुुन्छ ।”
41 यशे ू दयाले भ रनभुयो र आफ्नो हात फैलाएर त्यसलाई छुनभुयो, अिन भन् नभुयो, “म चाहन्छु । ितमी श ु होइजाऊ ।”
42 तरुुन्तै कुष् ठ रोगले त्यसलाई छोड् यो र त्यो श ु भयो । 43 यशेलूे त्यसलाई कडाइका साथ चतेावनी िदनभुयो र त्यसलाई
पठाउनभुयो । 44 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “कसलैाई केही नभन, तर जाऊ र पजुारीकहाँ आफँैलाई दखेाऊ र मोशाले आज्ञा
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गरेबमोिजम ितनीहरूलाई गवाहीको रूपमा ित ो श ु करणको िन म्त ब ल चढाऊ ।” 45 तर त्यो व् य क् त गयो र सबलैाई भन् न
थाल्यो अिन कुरा यित धरैे फै लयो, िक यशे ूकुनै पिन सहरमा खलुमखलुा जान सक् नभुएन । यसकारण, उहाँ एकान्त ठाउँहरूमा
बस् नभुयो, र मािनसहरू उहाँकहाँ आए ।

2
1 केही िदनपिछ जब यशे ू कफनर्हुममा फकर आउनभुयो, उहाँ घरमा हुनहुुन्छ भन् ने सिुनयो । 2 यित धरैे मािनसहरू भलेा

भए, िक त्यहाँ ढोकामा समते पिन कुनै खाली ठाउँ िथएन अिन यशेलू े ितनीहरूलाई वचन चार गन ुर्भयो । 3 केही मािनसहरू
उहाँकहाँ आए, जसले एक जना पक्षाघातीलाई ल्याइरहकेा िथए; चार जना मािनसले त्यसलाई बोिकरहकेा िथए । 4 िभडले
गदार् ितनीहरू उहाँको निजक जान सकेनन ् । ितनीहरूले उहाँ हुनभुएको ठक मािथ छानो हटाए, र ितनीहरूले यसमा प्वाल
पारे, अिन ितनीहरूले त्यस पक्षाघाती सतुकेो ओ ानलाई तल झारे । 5 ितनीहरूको िवश् वास दखेरे यशेलू े पक्षाघाती मािनसलाई
भन् नभुयो, “छोरो, ित ा पापहरू क्षमा भएका छन ् ।” 6 तर त्यहाँ बिसरहकेा शास् ीहरूमध्ये केहीले ितनीहरूका मनमा तकर्
िवतकर् गरे । 7 “यो मािनसले कसरी यसरी बोल्न सक्छ ? यसले त ईश् वर-िनन्दा गर् यो ! परमशे् वरले बाहके कसले पाप क्षमा
गनर् सक् छ ?” 8 ितनीहरूले के सोिचरहकेा छन ्भन् ने यशेलू े आफ् नो आत्मामा तरुुन्तै थाहा पाउनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरूले आफ्नो हृदयमा िकन यस्तो िवचार गछ ?” 9 पक्षाघाती मािनसलाई के भन् न सिजलो हुन्छ, ‘ित ा
पापहरू क्षमा भयो’ भन् न ु िक ‘उठ र आफ्नो ओ ान बोक र िहडँ’ भन् न ु ?” 10 तर ितमीहरूले यो जान् न सक, िक पथृ्वीमा
मािनसका पु सगँ पाप क्षमा गन अिधकार छ ।” उहाँले पक्षाघातीलाई भन् नभुयो, 11 “म ितमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो
ओ ान बोक र ित ो घर जाऊ ।” 12 त्यो मािनस उठ् यो र तरुुन्तै आफ्नो ओ ान बोक्यो र सबै मािनसको अगािडबाट नै घर
गयो । त्यसलै,े ितनीहरू छक् क परे, र परमशे् वरलाई मिहमा िदए, अिन ितनीहरूले भन,े “हामीले यस्तो किहल्यै दखेकेा िथएनौँ
।” 13 फे र उहाँ तालको छेउ भएर जानभुयो र सबै िभड उहाँकहाँ आए र उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 14 उहाँ जाँद ै
गन ुर्हुदँा उहाँले अल्फयसका छोरा लवेी कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेो दखे् नभुयो र उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “मरेो पिछ लाग
।” ितनी उठे, र उहाँको पिछ लागे । 15 जब यशेलूे लवेीको घरमा खाना खाँदै हुनहुुन्थ्यो, धरैे पापीहरू, कर उठाउनहेरूले यशे ू
र उहाँका चलेाहरूसगँै खाना खाइरहकेा िथए, िकनिक त्यहाँ धरैे जना िथए र ितनीहरूले उहाँलाई प ाएका िथए । 16 जब
शास् ीहरू, जो फ रसीहरू िथए, ितनीहरूले यशे ू पापीहरू र कर उठाउनहेरूसगँ खाना खाइरहकेो दखे,े ितनीहरूले उहाँका
चलेाहरूलाई भने “उहाँले िकन पापीहरू र कर उठाउनहेरूसगँ खानहुुन्छ ?” 17 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “जो मािनस शरीरमा ब लयो छ, त्यसलाई वै को आवश्यक पदन; तर िबमारीलाई मा वै को आवश् यक पछर् ।
म धम हरूलाई बोलाउन आएको होइन,ँ तर पापीहरूका लािग आएको हु ँ ।” 18 यहून् नाका चलेाहरू र फ रसीहरू उपवास
बिसरहकेा िथए । केही मािनसहरू आए र उहाँलाई भन,े “यहून् नाका चलेाहरू र फ रसीका चलेाहरू उपवास बस्छन,् तर
तपाईंका चलेाहरू िकन उपवास बस्दनैन ्?” 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के जन्ती दलुहाको साथमा हुदँा िववाहमा
आउनहेरू उपवास बस् छन ्र ? दलुहा ितनीहरूसगँ भएसम्म ितनीहरू उपवास बस् न सक्दनैन ्। 20 तर िदन आउनछे, जब दलुहा
ितनीहरूबाट लिगनछेन,् ती िदनमा ितनीहरू उपवास बस् नछेन ्। 21 कसलैे पिन परुानो लगुालाई नयाँ कपडाले टाल्दनै, न ता
त्यो टालकेो कपडा यसबाट अथार्त ्परुानोबाट नयाँ च्यातरे जानछे, अिन उक् त फटाइ झनै नरा ो हुनछे । 22 कसलैे पिन नयाँ
दाखरस परुानो मशकमा हाल्दनै, न ता दाखम ले छालालाई फटाउछँ अिन दाखम र मशक दवुै गमु् नछेन ्। बरु नयाँ दाखम
नयाँ मशकमा हाल ।” 23 शबाथ-िदन यशे ू अन् नको खतेबाट भएर जानभुयो र उहाँका चलेाहरूले अन् नका बाला टप् न थाले
। 24 अिन फ रसीहरूले उहाँलाई भन,े “हने ुर्होस,् ितनीहरूले शबाथ-िदनमा िकन अनिुचत कुरा ग ररहकेा छन ्?” 25 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू खाँचोमा परेका र भोकाएका बलेा ितनीहरूले के गरे भन् ने के
ितमीहरूले किहल्यै पढकेा छैनौ ?” 26 अिबयाथार धान पजुारी हुदँा ितनी कसरी परमशे् वरको भवनिभ गए र उप स्थितको
रोटी खाए, जनु पजुारीबाहके अरू कसलैे खान ु हुदँनैथ्यो, अिन केही ितनीसगँ हुनहेरूलाई पिन िदए ? 27 यशेलूे भन् नभुयो,
“शबाथ मानव-जाितको िन म्त बनाइएको िथयो, मानव-जाित शबाथको िन म्त बनाइएको होइन । 28 यसकारण मािनसका पु
शबाथको पिन भु हो ।”

3
1 उहाँ फे र सभाघरिभ जानभुयो, र त्यहाँ एक जना हात सकेुको मािनस िथयो । 2 उहाँले त्यसलाई शबाथको िदनमा

िनको पान ुर्हुन्छ, िक भनरे केही मािनसहरूले चवेा गरे, तािक ितनीहरूले उहाँलाई दोष लगाउन सकून ्। 3 यशेलूे हात सकेुको
मािनसलाई भन् नभुयो, “उठ र यहाँ सबकैा माझमा खडा होऊ ।” 4 तब उहाँले मािनसहरूलाई भन् नभुयो, “शबाथ-िदनमा
असल गन ुर् वा हािन गन ुर् के उिचत हुन्छ; जीवन बचाउन ु वा मान ुर् के उिचत हुन्छ ?” तर उनीहरू चपु लागे । 5 ितनीहरूका
कठोर हृदयको कारण दःु खत हुदँै उहाँले रसाएर व रप र ितनीहरूितर हने ुर्भयो, र उहाँले मािनसहरूलाई भन् नभुयो, “ित ो
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हात पसार ।” त्यसले हात पसार् यो र यशेलू े त्यसका हातलाई पिहलकेो जस्तै बनाइिदनभुयो । 6 तरुुन्तै फ रसीहरू गए र
ितनीहरूले उहाँलाई मानर् हरेोदीहरूसगँ उहाँको िवरु मा ष न् रचे । 7 तब यशे ू उहाँका चलेाहरूसगँ समु ितर जानभुयो, अिन
जब ितनीहरूले उहाँले ग ररहनभुएका सबै कुरा सनुे तब गालील, यहूिदया, 8 यरूशलमे, इदिुमआ, यदर्न पारी, टुरोस र सीदोन
व रप रबाट आएका मािनसहरूको ठुलो िभड पिछ लाग्यो र उहाँकहाँ आयो । 9 िभडको कारण उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई
आफ्नो लािग एउटा सानो डुङ्गा तयार गनर् लाउनभुयो, तािक ितनीहरूले उहाँलाई नकुल्चनू ्। 10 िकनभने उहाँले धरैेलाई िनको
पान ुर्भयो । त्यसलै,े कष् टमा परेकाहरू उहाँलाई छुन उत्सकुतासाथ उहाँको निजक गए । 11 जब अशु आत्माहरूले उहाँलाई
दखे् थे उहाँको साम ु ढल्थे र िचच् च्याउँथ,े अिन ितनीहरूले भन्थ,े “तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ ।” 12 उहाँलाई निचनाउन
उहाँले ितनीहरूलाई कडा आज्ञा िदनभुयो । 13 उहाँ डाँडामािथ जानभुयो, र उहाँले चाहनभुएकाहरूलाई बोलाउनभुयो, अिन
ितनीहरू उहाँकहाँ आए । 14 उहाँले बा जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयो, (जसलाई उहाँले े रत नाउँ िदनभुयो), तािक ितनीहरू
उहाँसगँ रहन सकून ्र उहाँले ितनीहरूलाई चार गनर् पठाउन सक् नभुएको होस,् 15 अिन भतूहरूलाई िनकाल्ने अिधकार होस ्
। 16अिन उहाँले यी बा जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयोः िसमोन, जसलाई उहाँले प सु नाउँ िदनभुयो; 17ज ब्दयाका छोरा याकूब
र याकूबका भाइ यहून् ना, जसलाई उहाँले बोअनगश अथार्त ् गजर्नका छोराहरू नाउँ िदनभुयो; 18 अिन अ न् यास, िफ लप,
बारथोलोमाइ, म ी, थोमा, अल्फयसका छोरा याकूब, थिेदयस, िसमोन कनानी, 19 अिन यहूदा इस्करयोत, जसले उहाँलाई
धोखा िदने िथयो । 20 तब उहाँ घर जानभुयो, र फे र धरैे िभड जम्मा भए । त्यसकारण, उहाँले खानसम्म पिन पाउनभुएन ।
21 जब उहाँको प रवारले यसबारे सनु्यो, ितनीहरू उहाँलाई प न गए, िकनिक ितनीहरूले भन,े “उहाँको िदमाग िब केो छ
।” 22 यरूशलमेबाट आएका शास् ीहरूले भन,े “त्यसलाई बालिजबलु लागकेो छ” र “त्यसले भतूहरूका शासक ारा भतूहरू
िनकाल्छ ।” 23 यशेलूे ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई दषृ् टान्तमा भन् नभुयो, “शतैानले शतैानलाई कसरी
िनकाल् न सक्छ ?” 24 यिद राज्य आफँैमा िवभािजत हुन्छ भन,े त्यो राज्य टक् न सक्दनै । 25 यिद घर आफँैमा िवभािजत
हुन्छ भन,े त्यो घर टक् न सक्दनै । 26 यिद शतैान आफ्नै िवरु मा खडा भएको छ भने त्यो टक् न सक्दनै, तर त्यसको अन्त
आएको हुन्छ । 27 तर कसलैे पिन पिहले ब लयो मािनसलाई नबाँधीकन त्यसको घरमा पस् न र त्यसका सम्पि चोनर् सक्दनै,
त्यसपिछ त्यसले त्यसको घर लटु्नछे । 28 म ितमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु, िक मािनसहरूका सन्तानहरूका सबै पाप
क्षमा ग रनछेन,् ितनीहरूले गरेका सबै ईश् वर-िनन्दा पिन क्षमा ग रनछेन,् 29 तर पिव आत्माको िवरु मा ग रने ईश् वर-िनन्दा
किहल्यै क्षमा हुनछैेन, तर त्यो अनन्त पापको दोषी हुन्छ । 30 यशेलूे यसो भन् नभुयो, िकनिक ितनीहरूले यसो भिनरहकेा
िथए, “त्योसगँ अशु आत्मा छ ।” 31 उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू आए र बािहर उिभए अिन उहाँलाई बोलाउन पठाए
। 32 एउटा िभड उहाँको व रप र बस्यो, र ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंका आमा र भाइहरू बािहर छन,् अिन उहाँहरूले
तपाईंलाई खोिजरहकेा छन ् ।” 33 उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “मरेा आमा र भाइहरू को हुन ् ?” 34 उहाँले
उहाँका व रप र गोलाकारमा बिसरहकेाहरूलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “हरे, मरेी आमा र मरेा भाइहरू यहाँ छन ्!” 35 जसले
परमशे् वरको इच्छालाई पालन गछर्, ितनीहरू नै मरेा भाइहरू र बिहनीहरू र मरेी आमा हुन ्।”

4
1 फे र उहाँले सम ु को छेउमा िसकाउन थाल्नभुयो । अिन धरैे ठुलो िभड उहाँको व रप र भलेा भयो । त्यसलै,े उहाँ

सम ु मा भएको एउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो र बस् नभुयो । सबै िभड समु िकनारको छेउमा िथए । 2 उहाँले ितनीहरूलाई धरैे
कुरा दषृ् टान्तमा िसकाउनभुयो र िसकाउँदै गदार् उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 3 “सनु, िबउ छन िबउ छनर् िनस्क्यो । 4 त्यसले
िबउ छदार् केही िबउ बाटोमा परे र चराहरू आएर ती िबउहरू खाइिदए । 5 अरू िबउहरूचािह ँ त्यित माटो नभएको ढुङ्गनेी
जिमनमा परे । ितनीहरू तरुुन्तै उि ए, िकनभने त्यहाँ माटो गिहरो िथएन । 6 तर जब घाम लाग्यो, ितनीहरू ओइलाए, अिन
ितनीहरूको जरा नभएकोले र ती सिुकहाले । 7अरू िबउहरू काँढाका झाङहरूमा परे । काँढाका झाङहरू बढ,े र ती िनसािसए,
अिन ितनीहरूले कुनै फल फलाएनन ्। 8 अरू िबउहरू असल जिमनमा परे, र यो बढ्दै र हुकर् ंद ै गदार् फल फलाए, केहीले ितस
गणुा, साठी गणुा र सय गणुाभन्दा बढी फल फलाए ।” 9 अिन उहाँले भन् नभुयो, “जसको सनु् ने कान छ, त्यसले सनुोस ् ।”
10 यशे ू एकलै हुनहुुदँा उहाँका निजकका मािनसहरू र बा जना चलेाले उक् त दषृ् टान्तको बारेमा उहाँसगँ सोधे । 11 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, ितमीहरूलाई परमशे् वरको राज्यको रहस्य िदइएको छ । तर बािहरकाहरूलाई हरेक कुरा दषृ् टान्तहरूमा
िदइएको छ । 12 त्यसलै,े जब ितनीहरूले हछेर्न,् हो, ितनीहरूले हछेर्न,् तर दखे्दनैन,् र जब ितनीहरूले सनु्छन,् हो, ितनीहरूले
सनु्छन,् तर बझु्दनैन,् न ता ितनीहरू फकर् न्थे र परमशे् वरले ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुने िथयो ।” 13 अिन उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “के ितमीहरूले यो दषृ् टान्त बझु्दनैौ ? त्यसो भए, ितमीहरूले अरू दषृ् टान्तहरू कसरी बझु् नछेौ ?” 14 िबउ छनले
वचन छछर् । 15 वचन छदार् बाटोितर परेका केही िबउ यी नै हुन ् । जब ितनीहरूले वचन सनु्छन,् र तरुुन्तै शतैान आउँछ
र ितनीहरूमा छ रएका वचन खोसरे लजैान्छ । 16 ढुङ्गनेी जिमनमा छ रएका केही िबउचािह ँ यी नै हुन,् जब ितनीहरूले
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वचन सनु्छन,् ितनीहरूले यसलाई तरुुन्तै आनन्दसाथ हण गछर्न ्। 17 ितनीहरूको आफ् नो कुनै जरा हुदँनै, तर केही समयसम्म
मा टक्छन ् । वचनको कारणले सङ्कष् ट वा सतावट आउँदा ितनीहरूले तरुुन्तै ठेस खान्छन ् । 18 अरूहरूचािह ँ ती हुन,्
जो काँढाका झाङहरूका माझमा छ रएका छन ्। ितनीहरूले वचन सनु्छन,् 19 तर ससंारको िफ ी, धन-सम्पि को छल र
अन्य कुराहरूको लालसा वशे गछर्न ्जसले वचनलाई िनसािसिदन्छन ्र यो फलदायी हुदँनै । 20 असल जिमनमा छ रएका
िबउहरूचािह ँ ती नै हुन ्। ितनीहरूले वचन सनु्छन;् यसलाई हण गछर्न ्अिन केहीले ितस गणुा, केहीले साठी गणुा र केहीले
सय गणुा फल फलाउँछन ् ।” 21 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले ब ीलाई पाथीमिुन अथवा खाटमिुन राख् न
घरिभ ल्याउछँौ ? ितमीहरूले यसलाई ल्याउछँौ र सामदानमािथ राख्छौ । 22 िकनभने कट नहुने गरी कुनै पिन कुरा
लकुाइएको छैन, र खलुस्त नै नहुने कुनै पिन गपु् त कुरा छैन । 23 यिद कसकैो सनु् ने कान छ भन,े त्यसले सनुोस ्।” 24 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले जे सनु्छौ, िकनभने त्यसमा ध्यान दओे, िकनभने जनु नापले ितमीहरू नाप् छौ, त्यही नापले
ितमीहरूलाई पिन नािपनछे (मापन ग रनछे), र यो ितमीहरूलाई थिपनछे । 25 िकनभने जोसगँ छ, त्यसलाई अझ बढ्ता
गरी िदइनछे र जोसगँ छैन, त्यससगँ भएको पिन खोिसनछे ।” 26 यशेलूे भन् नभुयो, “परमशे् वरको राज्य जिमनमा िबउ छन
मािनसजस्तो हो । 27 ऊ रातमा सतु्छ अिन िदन भएपिछ उठ्छ, अिन कसरी भयो भन् ने उसले नजाने पिन िबउ उ न्छ र बढ्छ
। 28जिमन आफँैले अन् न (फल) फलाउँछः पिहला टुसा पलाउछँ, त्यसपिछ बाला लाग्छ अिन बालामा अन् न पाक्छ । 29जब
अन् न पाक्छ, तरुुन्तै उसले त्यसलाई हिँसयाले काट्छ, िकनभने कटनीको समय आएको छ ।” 30 उहाँले भन् नभुयो, “हामीले
परमशे् वरको राज्यलाई केसगँ तलुना गन अथवा यसलाई ाख्या गनर् कुन दषृ् टान्त योग गनर् सिकन्छ ? 31 यो रायोको
(तोरीको) िबउजस्तो हो । यसलाई छदार् पथृ्वीका िबउहरूमध्ये यो सबभैन्दा सानो हुन्छ । 32 तपैिन यसलाई छरेपिछ यो बढ्छ
र बगैचँाका सबै िबरुवाभन्दा ठुलो हुन्छ । यसमा ठुला हाँगाहरू पलाउँछ, तािक आकाशमा उड्ने चराहरूले त्यसको छहारीमा
ग ुडँ बनाउन सकून ्। 33 यस्ता धरैे दषृ् टान्त ारा ितनीहरूले बझु् न सक् नसेम्म उहाँले ितनीहरूलाई वचन सनुाउनभुयो । 34 अिन
उहाँले दषृ् टान्तिवना केही बताउनभुएन । तर उहाँ गपु् तमा हुनहुुदँा उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सबै कुरा ाख्या ग रिदनभुयो
। 35 त्यो िदन जब साँझ पर् यो, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तालको पा रप जाऔ ँ।” 36 त्यसलै,े ितनीहरूले यशेलूाई
साथमैा लएर त्यो िभडलाई छोडी राखरे गए, िकनिक उहाँ पिहले नै डुङ्गामा हुनहुुन्थ्यो । उहाँसगँ अरू डुङ्गाहरू पिन साथमा
िथए । 37 त्यहाँ भयङ्कर आधँी चल्न थाल्यो र छालहरू डुङ्गामा पस् न लाग,े अिन डुङ्गा पानीले भ रन लाग्यो । 38 तर
यशे ू डुङ्गाको पिछल्लो भागमा िसरानी लगाएर मस् त िनदाउनभुएको िथयो । ितनीहरूले भन,े “गरुुज्य,ू हामी मनर् लािगसक्दा
पिन तपाईंलाई वास्ता छैन ?” 39 अिन उहाँ ब्य ुझँनभुयो र बतासलाई हप्काउनभुयो अिन समु लाई भन् नभुयो, “शान्त हो र
रोिकजा ।” अिन बतास चल्न रोिकयो र त्यहाँ सन् नाटा छायो । 40 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू िकन डराएको
? के ितमीहरूसगँ अझै िवश् वास छैन ?” 41 ितनीहरू सा ै डराए र एकले अकार्लाई भन,े “ियनी को हुन,् िकनभने बतास र
समु ले पिन ियनले भनकेो मान्छन ्?”

5
1 उहाँहरू समु को पा रप गद रनीहरूको क्षे मा आउनभुयो । 2 जब यशे ू डुङ्गाबाट ओलर्दं ै हुनहुुन्थ्यो, अशु आत्मा

लागकेो एक जना मािनस िचहानबाट उहाँकहाँ आयो । 3 त्यो मािनस िचहानमा बस्थ् यो । कसलैे पिन त्यसलाई रोक् न सकेको
िथएन; त्यसलाई साङ्लाले बाँधरे राख् न पिन सकेको िथएन । 4 त्यसलाई धरैे पटक साङ्लाहरूले बाँधकेो र ठँगरुो लगाएर
राखोएको िथयो । त्यसले साङ्लाहरूलाई चुडँाल्थ्यो, र त्यसको ठँगरुोलाई तोिडिदन्थ्यो । त्यसलाई वशमा राख् ने सामथ्यर्
कसमैा िथएन । 5 हरेक िदन र रात डाँडाहरूमा र त्यो िचहान घारीमा िचच् च्याउँथ्यो र त्यसले धा रलो ढुङ्गाहरूले आफँैलाई
काटेर चोट पाथ्य । 6 जब त्यसले यशेलूई टाढबैाट दखे्यो, त्यो दौडरे उहाँकहाँ गयो, अिन उहाँको अिग घोप् टो पर् यो ।
7 त्यसले ठुलो स्वरमा कराए भन्यो, “हे यशे,ू सव च् च परमशे् वरका पु , मरेो तपाईंसगँ के सम्बन्ध छ ? म परमशे् वरको
नाउमँा िबन्ती गछुर्, िक मलाई नसताउनहुोस ् ।” 8 िकनभने यशेलू े त्यसलाई भिनरहनभुएको िथयो, “त ँ अशु आत्मा, त्यो
मािनसबाट बािहर िन स्कआइज ।” 9 उहाँले त्यसलाई सोध् नभुयो, “तरेो नाम के हो ?” त्यसले उहाँलाई भन्यो, “मरेो नाम
फौज हो, िकनिक हामी धरैे छौँ ।” 10 त्यसले उहाँलाई त्यस क्षे बाट बािहर नपठाउन बारम्बार िबन्ती गर् यो । 11 त्यहाँ स ुगँरुको
एउटा ठुलो बथान डाँडामा च ररहकेो िथयो, 12 अिन ितनीहरूले यसो भन्दै उहाँसगँ िबन्ती गरे, “हामीलाई ती स ुगँरुहरूिभ
पठाउनहुोस;् हामीलाई ितनीहरूमा पस् न िदनहुोस ्।” 13 उहाँले ितनीहरूलाई अनमुित िदनभुयो; अशु आत्माहरू िन स्कए र
सुगँरुहरूिभ पस,े अिन ितनीहरू िभरालो पहाडितर समु िभ हु रर्ए अिन लगभग दईु हजार स ुगँरु सम ु मा डुबे । 14 अिन
सुगँरुहरू चराइरहकेा मािनसहरू दौडरे गए, र ितनीहरूले त्यहाँ घटेको घटनाबारे सहर र गाउघँरितर बताए अिन के भएकोरहछे
भनी हनेर् धरैे मािनसहरू गए । 15 ितनीहरू यशेकूहाँ आए, र ितनीहरूले भतू लागकेो मािनस जससगँ फौज नै िथयो, त्यसलाई
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लगुा लगाएर िदमाग ठक भई बिसरहकेो दखेरे ितनीहरू डराए । 16 भतू लागकेो मािनसलाई के भएको िथयो भनी दखे् नहेरूले
त्यसलाई र स ुगँरुहरूको बारेमा के भएको िथयो भनी ितनीहरूलाई बताए । 17 अिन ितनीहरूले यशेलूाई ितनीहरूको क्षे बाट
जान आ ह गरे । 18जब यशे ू डुङ् गामा चढ्दै हुनहुुन्थ्यो त्यो भतू लागकेो मािनसले त्यो पिन उहाँसगँै जान उहाँलाई िबन्ती गर् यो
। 19 तर यशेलू े त्यसलाई आफूसगँ आउन अनमुित िदनभुएन । उहाँले भन् नभुयो, “ित ो जाित र ित ो घरमा जाऊ, र भलुे
ित ो िन म्त के गन ुर्भयो र कस्तो अन ु ह गन ुर्भयो, सो उनीहरूलाई भन ।” 20 त्यसकारण, त्यो मािनस गयो र डकेापो लसमा
यशेलू े त्यसको िन म्त गन ुर्भएका महान ् कुराहरू बताउन थाल्यो, अिन ितनीहरू सबै छक् क परे । 21 यशे ू फे र डुङ्गा चढरे
पा रप पगु् नभुयो र उहाँ सम ु को छेउमा हुनहुुदँा उहाँको व रप र एउटा ठुलो िभड भलेा भयो । 22 यहूदी सभाघरका याइरस
नाउँ गरेका एक जना अगवुा आए । जब उनले यशेलूाई दखे,े तब उहाँको पाउमा परे । 23 उनले यसो भन्दै बारम्बार िबन्ती
गरे, “मरेी सानी छोरी मतृ्यकुो मखुमा परेकी छे । म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, िक आउनहुोस ् र उनीमािथ हात रा खिदनहुोस,्
तािक उनी ठक हुन सकून ्र बाँच् न सकून ्।” 24 त्यसलै,े उहाँ ितनीसगँ जानभुयो, अिन ठुलो िभडले उहाँलाई प ायो, अिन
ितनीहरूले उहाँको व रप र ठेलमठेल गरे । 25 त्यहाँ बा वषर्दे ख रगत बग् ने रोगले स्त भएकी एक मिहला िथइन ्। 26 ितनले
धरैे डाक्टरकहाँ गएर धरैे दःुख कष् ट भोगकेी िथइन ्अिन ितनीसगँ भएका सबै थोक ितनले खचर् ग रसकेकी िथइन ्। तपैिन
ितनलाई कुनै पिन कुराले सहायता परु् याएन, बरु ितनको अवस्था झनझन नरा ो मा हुदँ ै गयो । 27 तर ितनले यशेकूो बारेमा
सनुकेी िथइन ्। त्यसलै,े उहाँ िभडमा िहिँडरहनभुएको बलेा ितनी उहाँको पछािड आइन,् अिन ितनले उहाँको खास्टो छोइन ्।
28 िकनिक ितनले भिनन,् “यिद मलैे उहाँको खास्टो छोएँ भने म िनको हुनछुे ।” 29 जब ितनले उहाँलाई छोइन,् रगत बग् न
रोिकयो, अिन ितनले आफू आफ् नो कष् टबाट िनको भएकी महससु ग रन ्। 30 यशेलूे आफूबाट श क् त िनस् केर गएको तरुुन्तै
थाहा पाउनभुयो । अिन उहाँ िभडितर फकर भन् नभुयो, “कसले मरेो लगुा छोयो ?” 31 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई भन,े
“तपाईंको व रप र ठेलमठेल गरेको िभडलाई दखे् नहुुन्छ, अिन तपाईं भन् नहुुन्छ ‘मलाई कसले छोयो’ ?” 32 तर यशेलू े यो
कसले गरेको िथयो भनी दखे् न व रप र हने ुर्भयो । 33 ती स् ीले आफूलाई के भएको िथयो भन् ने कुरा थाहा पाइन,् अिन ितनी
डरले कािमन ्। ितनी उहाँको साम ु घोप्टो प रन ्र सबै सत्यता उहाँलाई बताइन ्। 34 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “हे छोरी, ित ो
िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ । शा न्तसाथ जाऊ र ित ो रोगबाट िनको होऊ ।” 35 उहाँ बोल्दै गन ुर्हुदँा सभाघरका
अगवुाको घरबाट केही मािनसहरू यसो भन्दै आए, “तपाईंकी छोरी मरी । अब गरुुलाई िकन दःुख िदने ?” 36 तर जब यशेलूे
ितनीहरूले भनकेो कुरा सनु् नभुयो, उहाँले सभाघरका अगवुालाई भन् नभुयो, “नडराऊ । िवश् वास मा गर ।” 37 उहाँले प सु,
याकूब अिन याकूबका भाइ यहून् नालाई बाहके अरू कसलैाई पिन उहाँसगँ जान अनमुित िदनभुएन । 38 उहाँहरू सभाघरका
अगवुाको घरमा आउनभुयो, अिन उहाँले खलैाबलैा अथार्त ् रोइरहकेो र िवलाप ग ररहकेो दखे् नभुयो । 39 जब उहाँ घरिभ
पस् नभुयो, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू िकन िनरास छौ र रुन्छौ ? बा लका मरेकी छैनन,् सतुकेी मा हो ।”
40 उहाँको कुरामा ितनीहरू हाँस,े तर उहाँले ती सबलैाई बािहर िनकाल्नभुयो, अिन उहाँले बा लकाका बाब ु र आमा अिन
उहाँसगँ आएकाहरूलाई लएर उहाँ ती बा लका भएको ठाउँमा आउनभुयो । 41 उहाँले बा लकालाई हात समातरे ितनलाई
भन् नभुयो, “ता लता कूमी”, जसको अथर् हुन्छ, “सानी नानी, म ितमीलाई भन्दछु, उठ ।” 42 तरुुन्तै बा लका उ ठन ्अिन
िहिँडन ्(उनी बा वषर्की िथइन)् । अिन ितनीहरू अत्यन्तै चिकत भए । 43 उहाँले त्यस बारेमा कसलैाई थाहा निदन कडा
आज्ञा िदनभुयो । अिन उहाँले ती बा लकालाई केही खाने कुरा िदनभुयो ।

6
1 उहाँ त्यहाँबाट जानभुयो र आफ्नो गाउमँा आउनभुयो, अिन चलेाहरूले उहाँलाई प ाए । 2 जब िव ामको िदन आयो

उहाँले सभाघरमा िसकाउनभुयो । धरैेले उहाँको िशक्षा सनुे र छक् क परे । ितनीहरूले भन,े “ियनले यी िशक्षाहरू कहाँबाट
पाए ? ियनलाई कस्तो ब ु िदइएको रहछे ? ियनका हातले गरेका यी कस्ता अचम्मका कामहरू हुन ्?” 3 “के ियनी
िसकम होइनन ्र ? के ियनी म रयमका पु अिन याकूब, योसफे, यहूदा र िसमोनका दाजु होइनन ्र ? के ियनका बिहनीहरू
हामीिसत छैनन ्र ?” र ितनीहरू यशे ू ारा ु पा रए । 4 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “एउटा अगमवक् ताको आफ्नो गाउ,ँ
नातदेार र आफ्नो घर प रवारबाहके कहीँ पिन अनादर हुदँनै ।” 5 केही िबरामी मािनसहरूमा हात राखरे िनको बनाउनबुाहके
त्यहाँ उहाँले कुनै श क् तशाली कामहरू गनर् सक् नभुएन । 6 ितनीहरूको अिवश् वासले उहाँलाई अच् च म्मत तलु्यायो । अिन
उहाँ गाउहँरूभ र िशक्षा िददँ ै िहडँ्नभुयो । 7 उहाँले बा जनालाई बोलाउनभुयो, र अशु आत्माहरूमािथ अिधकार िदनभुयो र
दईु-दईु जना गरी ितनीहरूलाई पठाउनभुयो । 8 र उहाँले या ामा एउटा ल ीबाहके न रोटी न झोला र कम्मरमा पसैा नै बोक् न
िदनभुयो । 9 तर उहाँले चप्पल लगाउन र दईु ओटा दौरा नलगाउनलाई िनदशन िदनभुयो । 10 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“जब ितमीहरू कुनै घरिभ पस्छौ, त्यो ठाउँ नछोडसेम् म त्यहीँ बस । 11 यिद कुनै नगरले ितमीहरूलाई स्वागत गरेन भने
त्यो ठाउँ छोड, र ितनीहरूका िन म्त गवाहीको रूपमा आफ्नो पतैालाको धलुो टकटकाइिदन ू ।” 12 ितनीहरू त्यहाँबाट बािहर
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गए र मािनसहरू आफ्नो पापबाट फकर आउनपुछर् भनी घोषणा गरे । 13 ितनीहरूले धरैे भतूहरू िनकाल,े धरैे िबरामीहरूलाई
तलेले अिभषके गरे र िनको पारे । 14 हरेोद राजाले यो सनु,े िकनभने यशेकूो नाउँ िस भएको िथयो । केहीले भिनरहकेा
िथए, “ब प् तस्मा-िदने यहून् ना मतृ्यबुाट जीिवत भई उठे । त्यसलै,े यी आश् चयर्कमर्हरू उहाँ ारा हुदँ ै छन ्।” 15अरूहरूले भन,े
“ियनी ए लया हुन”्, अझ हरूहरूले भन,े “ियनी ाचीन समयका एक जना अगमवक् ताहरूमध्ये एक हुन ् ।” 16 तर जब
हरेोदले यो सनु,े ितनले भन,े “यहून् ना, जसको मलैे टाउको कटाएको िथएँ, ितनी जीिवत भई उठेछन ्!” 17 िकनभने हरेोदले
यहून् नालाई हरेोिदयास (ितनको भाइकी पत् नी) को कारण िगरफ्तार गनर् र कैदमा हाल्न लगाए, िकनभने ितनले उनलाई िववाह
गरेका िथए । 18 िकनभने यहून् नाले हरेोदलाई भन,े “आफ्नो भाइकी पत् नीलाई िववाह गनर् ितनलाई उिचत छैन भनकेा िथए
।” 19 तर हरेोिदयासले वरैभाव राखिेक िथइन ्र ितनलाई मानर् चाह न्थन,् तर सकेकी िथइनन,् 20 िकनभने हरेोद यहून् नािसत
डराउथँ;े ितनी धम र पिव जन िथए भन् ने ितनलाई थाहा िथयो, अिन हरेोदले उनलाई सरुिक्षत राखे । ितनको चार सनु्दा
हरेोद अशन्त हुन्थ,े तरै पिन खसुीसाथ सनु्थे । 21 त्यसपिछ एउटा उपयकु् त मौका िमल्यो । हरेोदले ितनको जन्म िदनमा
आफ्ना भारदारहरू, कप् तानहरू र गालीलका अगवुाहरूलाई भोज िदए । 22 हरेोिदयासकी छोरी आफँै आइन ् र ितनीहरूको
लािग नािचन ्अिन ितनले हरेोद र उनका पाहुनाहरूलाई शन् न तलु्याइन ्। राजाले त्यस केटीलाई भन,े “ितमीलाई जे इच्छा
लाग् छ सो माग, म ितमीलाई िदनछुे ।” 23 ितनले शपथ खएर भन,े “ितमीले मिसत जे माग्छौ, म ितमीलाई मरेो राज्यको
आधा भागसम्म पिन िदनछुे ।” 24 ितनी बािहर िन स्कन ् र आफ्नी आमालाई भिनन,् “म ितनीिसत के मागौँ ?” र ितनले
भिनन,् “ब प् तस्मा-िदने यहून् नाको िशर ।” 25 ितनी तरुुन्तै राजाकहाँ आइन ्र यसो भन्दै मािगन,् “मलाई झ ै ब प् तस्मा-िदने
यहून् नाको िशर थालीमा िदनहुोस ् भन् ने म चाहन्छु ।” 26 राजा िनकै दःु खत भए, तर आफ्ना पाहुनाहरू र शपथको कारण
राजाले ितनको िबन् ती इन्कार गनर् सकेनन ्। 27 त्यसलै,े राजाले आफ्ना रक्षकहरूमध्ये एक जना िसपाहीलाई यहून् नाको िशर
ल्याउने आदशे िदएर पठाए । सरुक्षाकम गए र झ्यालखानामा उनको टाउको काटे । 28 िसपाहीले थालमा उनको टाउको
ल्याए र ती केटीलाई िदए, र ती केटीले आफ्नी आमालाई िदइन ्। 29 त्यो सनुरे यहून् नाका चलेाहरू आए, र उनको लासलाई
िचहानमा राखे । 30 अिन े रतहरू यशेकूो व रप र भलेा भए, र ितनीहरूले गरेका र िसकाएका सबै कुरा उहाँलाई बताए
। 31 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू आफँै िनजर्न स्थानमा आओ र केही समय आराम गर ।” िकनभने धरैे जना
आउने र जाने ग ररहकेा िथए र ितनीहरूसगँ खाना खाने समय पिन िथएन । 32 त्यसलै,े उहाँहरू डुङ्गा चढरे िनजर्न स्थानितर
जानभुयो । 33 तर ितनीहरूले उहाँहरू गइरहकेो दखेे अिन उहाँहरूलाई िचने र ितनीहरू सबै नगरबाट दौडरे उहाँहरूभन्दा
अिग नै त्यस ठाउँमा पगुे । 34 जब उहाँहरू समयु तटमा आउनभुयो, उहाँले ठुलो िभड दखे् नभुयो, र उहाँले ितनीहरूलाई
ट ाउनभुयो, िकनिक उनीहरू गोठालािवनाका भडेाहरूजस्तै िथए । अिन उहाँले धरैे कुरा िसकाउन थाल्नभुयो । 35 जब

िढला भयो, उहाँका चलेाहरू उहाँकहाँ आए र भने “यो िनजर्न स्थान हो र समय गइसकेको छ । 36 उनीहरूलाई पठाउनहुोस,्
तािक उनीहरू निजकैको गाउघँरितर जाऊन ् र उनीहरूका िन म्त केही खानकुेराहरू िकन् न सकून ् ।” 37 तर उहाँले जवाफ
िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले नै उनीहरूलाई केही खानकुेरा दओे ।” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “के हामी
दईु सय िदनारी वराबरको रोटी िकन् न जाऊँ र उनीहरूलाई खान िदऊँ ?” 38 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूसगँ
कितवटा रोटी छन ्? जाओ र हरे ।” जब ितनीहरूले प ा लगाए, ितनीहरूले भन,े “पाँच रोटी र दईु माछा छन ्।” 39 उहाँले
सबै मािनसलाई ह रयो घाँसमािथ समहू-समहूमा िमलरे बस् ने आज्ञा गन ुर्भयो । 40 उनीहरू सय र पचासको समहू- समहूमा
बसे । 41 जब उहाँले पाँच रोटी र दईुवटा माछा लनभुयो, स्वगर्ितर हरेर आिशष ् िदनभुयो, र भाँच् नभुयो अिन त्यो िभडलाई
बाँिडिदन चलेाहरूलाई िदनभुयो । अिन उहाँले दईुवटा माछा पिन सबै जनालाई बाँिडिदनभुयो । 42 तपृ् त नहुन्जले उनीहरू सबै
जनाले खाए । 43 ितनीहरूले बा डालाभरी टु ा रोटीहरू बटुले र माछाका टु ाहरू पिन बटुले । 44 त्यहाँ रोटी खानहेरू
पाँच हजार जना िथए । 45 उहाँका चलेाहरूलाई डुङ्गामा चढ्न लगाएर उहाँले िभडलाई पा रप बथेसदेाितर उहाँभन्दा
अिग जना लगाउनभुयो । 46 जब ितनीहरू गए, त्यसपिछ उहाँ डाँडाितर ाथर्ना गनर् जानभुयो । 47 साँझ पर् यो, र अब डुङ्गा
समु को िबचमा िथयो, र उहाँ जिमनमा एकलै हुनहुुन्थ्यो । 48 ितनीहरूलाई डुङ्गा खयाउन गा ो भएको उहाँले दखे् नभुयो,
िकनभने हावा उनीहरूको िवपरीत िदशाबाट आइरहकेो िथयो । लगभग रातको चौथो पहरमा समु मािथ िहडँरे उहाँ ितनीहरूकहाँ
आउनभुयो, र ितनीहरूलाई उिछन् न चाहनभुयो । 49 तर जब ितनीहरूले उहाँलाई समु मािथ िहिँडरहनभुएको दखे,े उहाँ भतू
हुनहुन्थ्यो भनरे ितनीहरू िचच् च्याए, 50 िकनभने ितनीहरूले उहाँलाई दखेे र भयभीत भए । अिन तरुुन्तै उहाँ ितनीहरूसगँ
बोल्नभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साहसी होओ । म नै हु ँ । नडराओ ।” 51 उहाँ ितनीहरूसगँै डुङ्गामा चढ्नभुयो, र
बतास चल्न छो ो । ितनीहरू पणूर् रूपमा अच म्मत भए । 52 िकनभने ितनीहरूले रोटीको अथर् के हो भनी बझुकेा िथएनन ्।
बरु ितनीहरूका हृदय कठोर पा रएको िथयो । 53जब उहाँहरू पारी तरे, उहाँहरू गनसेरेतमा आए, र डुङ्गालाई त्यहीँ अड् याए
। 54 जब उहाँहरू डुङ्गाबाट ओलर्नभुयो, ितनीहरूले उहाँलाई तरुुन्तै िचने । 55 ितनीहरू सबै क्षे मा गए, र उहाँ जहाँ-जहाँ
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आउँदै हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले सनुे ितनीहरूले त्यहाँ-त्यहाँ िबरामीहरूलाई उहाँकहाँ ओ ानसगँै ल्याउन थाले । 56जहाँ-जहाँ
उहाँ गाउहँरूमा, सहरहरूमा, वा ामीण ठाउँहरू भएर जानहुुन्थ्यो उनीहरूले िबरामीहरूलाई बजार क्षे हरूमा राख्थे र उनीहरूले
उहाँको कपडाको छेउ मा भए पिन छुन िदइयोस ्भनी िबन्ती गथ । र जितले छोए, ितनीहरू िनको हुन्थे ।

7
1 यरूशलमेबाट आएका फ रसीहरू र केही शास् ीहरू उहाँको व रप र भलेा भए । 2 ितनीहरूले उहाँका चलेाहरूले अशु

अथार्त ्नधोएका हातले खाएको दखेे । 3 (फ रसी र सबै यहूदी आफ्ना हात रा री नधोउन्जले केही खाँदनैन,् ितनीहरू आफ्ना
धािमर्क अगवुाहरूको परम्परामा लािग पछर्न,् 4 जब फ रसीहरू बजारबाट आउँछन,् ितनीहरू आफँै ननहुाईकन केही खाँदनैन ्
। कचौरा, भाँडाहरू, काँसाका भाँडाहरू र खानलाई बस् ने ठाउँहरू धनुलेगायत धरैे िनयम ितनीहरू कडाइका साथ पालन
गछर्न ् ।) 5 फ रसी र शास् ीहरूले यशेलूाई सोध,े “तपाईंका चलेाहरू िकन धािमर्क अगवुाहरूको परम्पराअनसुार चल्दनैन,्
िकनिक ितनीहरूले आफ्ना हात नधोई रोटी खान्छन ्?” 6 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यशयैाले ितमी पाखण्डीहरूको
िवषयमा रा री भिवष्यवाणी गरे, उनले लखे,े ‘यी मािनसहरूले मलाई ितनीहरूका ओठले आदर गछर्न,् तर ितनीहरूका
हृदय मबाट टािढएको छ ।’ 7 ितनीहरूको िशक्षाको रूपमा मािनसहरूका िनयमहरूलाई िसकाउँदै ितनीहरूले मलाई खो ो
आराधना चढाउँछन ्। 8 ितमीहरू परमशे् वरको आज्ञालाई त्याग्दछौ र मािनसहरूको परम्परालाई प ी राख्छौ ।” 9अिन उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू परमशे् वरको आज्ञालाई सहजै इन्कार गदर्छौ, िक ितमीहरूले आफ्नो परम्परा पालन गनर् सक
! 10 िकनभने मोशाले भन,े ‘ित ो बबुा र आमाको आदर गर’, र ‘जसले आफ्ना बबुा वा आमाको िवरु खराब कुरा बोल्छ,
त्यो िनश् चय नै मा रनछे ।’ 11 तर ितमीहरू भन्छौ, ‘यिद एउटा मािनसले आफ्नो बबुा वा आमालाई भन्छ, “तपाईंहरूले मबाट
जित सहायता पाउनपुथ्य त्यो त कुबार्न हो’ (अथार्त ्परमशे् वरलाई िदइएको छ) ।” 12 तब ितमीहरूले त्यसलाई आफ्नो बबुा
वा आमाको िन म्त केही गनर् िददँनैौ । 13 ितमीहरूले परमशे् वरको आज्ञालाई चल्दै आएको आफ्नो परम्पराले थर् तलु्याएका
छौ । र ितमीहरू त्यस्तै धरैे काम गछ ।” 14 उहाँले िभडलाई फे र बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू सबलैे
मरेो कुरा सनु, र बझु । 15 क् तलाई बािहरबाट त्यसिभ पसरे त्यसलाई नै अशु पानर् सक् ने त्यस्तो कुनै कुरा छैन ।

क् तबाट बािहर िनस्कने कुराले नै त्यसलाई अशु पाछर् ।” 16 (नोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा १६ पद हटाइएको
छ) यिद कुनै मािनसिसत सनु् ने कान छ भने त्यसले सनुोस ् । 17 जब यशेलूे िभडहरूलाई छोडरे घरिभ पस् न ुभयो, उहाँका
चलेाहरूले उहाँलाई त्यो उखानको बारेमा सोधे । 18 यशेलूे भन् नभुयो, “के ितमीहरूले अझ पिन बझुकेा छैनौ ? के ितमीहरू
दखे् दनैौ, िक बािहरबाट मािनसिभ पस् ने कुराले त्यसलाई अशु पानर् सक्दनै, 19 िकनिक यो उसको हृदयमा जान सक्दनै,
तर उसको पटेमा जान्छ र िनस् केर शौचालयमा पगु् छ ?” यो भनाइ ारा यशेलू े सबै भोजनलाई श ु तलु्याउनभुयो । 20 उहाँले
भन् नभुयो, “मािनसको िभ बाट जनु कुरा बािहर िनस्कन्छ त्यसले नै त्यसलाई अशु पाछर् । 21 िकनभने मािनसको िभ बाट नै
अथार्त ्हृदयबाट नै दषु् ट िवचार, यौन अनिैतकता, चोरी, हत्या, 22 िभचार, लोभ, दषु् टता, धोखा, कामकुता, ईष्यार्, िनन्दा,
घमण्ड, मखूर्ता िनस्कन्छन ्। 23 यी सबै खराबी िभ बाट नै आउँछन,् र ियनीहरूले नै मािनसलाई अशु पाछर्न ्।” 24 उहाँ
त्यहाँबाट उठ्नभुयो र त्यहाँबाट टुरोस र सीदोनको क्षे ितर जानभुयो । उहाँ एउटा घरिभ आउनभुयो र उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ भनी
कसलैे थाहा नपाऊन ्भन् ने उहाँ चाहनहुुन्थ्यो, तपैिन उहाँ लकु् न सक् नभुएन । 25 तर तरुुन्तै एउटा स् ीले उहाँको बारेमा सिुनन ्र
त्यहाँ आईन ्जसकी सानी छोरीलाई अशु आत्मा लागकेो िथयो । ितनी उहाँको पाउमा घोप् टो प रन ्। 26 ती स् ी एक ि क
र िस रयाको फोिनकेमा जन्मकेी िथइन ् । ितनले आफ्नी छोरीबाट भतू िनकाली िदनलाई उहाँसगँ िबन्ती ग रन ् । 27 उहाँले
ितनलाई भन् नभुयो, “छोराछोरीहरूलाई पिहले खवुाइयोस ् । िकनिक छोराछोरीहरूको रोटी खोसरे कुकुरहरूलाई िदन ु ठक
होइन ।” 28 तर ितनले जवाफ िदएर उहाँलाई भिनन ् “हो भ,ु तर कुकुरहरूले पिन त छोराछोरीहरूको टेबलबाट झरेको
रोटीका टु ाहरू त खान्छन ् िन ।” 29 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले यसो भनकेी हुनाले ितमी जानलाई स्वतन् छौ ।
ित ी छोरीबाट भतू िनस्केर गएको छ ।” 30 ितनी आफ्नो घर फकर गइन ्र आफ्नी छोरी ओ ानमा प ल्टरहकेी पाइन,् र भतू
िनस्केर गएको िथयो । 31उहाँ फे र टुरोसको क्षे बाट िनस्केर िसदोन हुदँै डकेापो लसको दशे भएर गालील समु ितर जानभुयो
। 32 ितनीहरूले सनु् न नसक् ने र बोल् न क ठनाइ भएको कसलैाई उहाँकहाँ ल्याए र ितनीहरूले त्यसमािथ हात रा खिदन ु हुन
अनरुोध गरे । 33 उहाँले त्यसलाई िभडबाट एकाितर एकान्तमा लजैानभुयो र त्यसको कानमा औला हाल्नभुयो र थिुकसकेपिछ
उहाँले त्यसको िज ो छुनभुयो । 34 उहाँले स्वगर्ितर हने ुर्भयो; ससु्केरा हाल् नभुयो र त्यसलाई भन् नभुयो, “इफ्फाता” जसको
अथर् हुन्छ, “खो लजा ।” 35 तरुुन्तै त्यसको कान खो लयो, र त्यसको िज ोलाई बाधा िदने कुरा नष् ट भयो र त्यसले स्टसगँ
बोल्न सक्यो । 36 उहाँले कसलैाई केही पिन नभन् न ूभनी ितनीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । तर उहाँले जित धरैे ितनीहरूलाई त्यस्तो
आज्ञा िदनभुयो त्यित धरैे ितनीहरूले यसलाई बताए । 37 ितनीहरू अत्यन्तै अच म्मत भए र भन,े “उहाँले सबै कुरा असल
गन ुर्भएको छ । उहाँले बिहरालाई सनु् ने र ग ुगँोलाई बोल्ने पिन बनाउनहुुन्छ ।”
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1 ती िदनमा त्यहाँ फे र एउटा ठुलो िभड भलेा भयो, र ितनीहरूसगँ खानको लािग केही िथएन । यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई
बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 2“यो िभडमािथ मलाई दया लागकेो छ, िकनिक ितनीहरू मसगँ िनरन्तर ितन िदनसम्म
रहकेा छन ्र ितनीहरूसगँ कुनै खानकुेरा छैन । 3 यिद मलैे ितनीहरूलाई केही नखवुाईकन पठाएँ भने ितनीहरू बाटोमा मछुार् पनर्
सक्छन ्। ितनीहरूमध्ये कोही धरैे टाढाबाट आएका छन ्।” 4 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “यस्तो िनजर्न ठाउँमा
यी मािनसहरूलाई तपृ् त पानर् सक् ने पयार्प् त रोटी हामी कहाँ पाउन सक्छौँ ?” 5 उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “ितमीहरूसगँ
कितवटा रोटी छन ्?” ितनीहरूले भने “सातवटा ।” 6 उहाँले िभडलाई भइँुमा बस् न आज्ञा िदनभुयो । उहाँले ती सातवटा
रोटी लनभुयो; धन्यवाद िदनभुयो; ितनलाई भाँच् नभुयो । उहाँले मािनसहरूका अगािड राखनू ्भनी ती उहाँका चलेाहरूलाई
िदनभुयो, र ितनीहरूले मािनसहरूका अगािड रा खिदए । 7 ितनीहरूसगँ थोरै स-साना माछा पिन िथए । त्यसको लािग धन्यवाद
िदनभुएपिछ उहाँले त्यो पिन बाँिडिदन चलेाहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो । 8 ितनीहरूलेखाए र अघाए । अिन ितनीहरूलेखाएर उ केा
सात टोकरी रोटीका टु ा-टा ीहरू बटुले । 9 त्यहाँ लगभग चार हजार जना परुुष िथए । यशेलू े ितनीहरूलाई पठाउनभुयो
। 10 त्यसपिछ तरुुन्तै उहाँ चलेाहरूसगँ डुङ्गामा चढ्नभुयो र दलमनथुाको क्षे मा जानभुयो । 11 तब फ रसीहरू आए, र
उहाँसगँ वादिववाद गनर् थाले । ितनीहरूले उहाँको जाँच गनर् उहाँसगँ स्वगर्बाट एउटा िचन्ह मागे । 12 उहाँले आत्मामा ससु्केर
हाल् नभुयो र भन् नभुयो, “यो पसु्ताले िकन िचन्हको खोजी गछर् ? साँचो साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, यो पसु्तालाई कुनै िचन्ह
िदइनछैेन ।” 13 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई छोड्नभुयो, फे र डुङ्गामा चढ्नभुयो र तालको अक भागितर जानभुयो ।
14अिहले चलेाहरूले ितनीहरूसगँ रोटी ल्याउन िबसका िथए । ितनीहरूसगँ डुङ्गामा एउटाभन्दा बढी रोटी िथएन । 15 उहाँले
ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो, र भन् नभुयो, “फ रसी र हरेोदको खिमरदे ख सचते रहो र होिसयार बस ।” 16 चलेाहरूले
एक आपसमा बहस गरे, “हामीसगँ रोटी नभएकोले हो ।” 17 यशे ू यस ित सजग हुनहुुन्थ्यो र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरूले रोटी नल्याएको िवषयमा िकन बहस ग ररहकेा छौ ? के ितमीहरू अझै महससु गदनौ ? के ितमीहरू बझु्दनैौ ?
ितमीहरूका हृदय यित बोधो भएका छन ्? 18 ितमीहरूसगँ आखँा छन,् के ितमीहरू दखे्दनैौ ? ितमीहरूसगँ कान छन,् के
ितमीहरू सनु्दनैौ ? के ितमीहरूले सम्झदनैौ ? 19 जब मलैे पाँच हजारका साम ु पाँच वटा रोटी भाँच्दा रोटीका कित टोकरी
टु ाहरू ितमीहरूले बटुलकेा िथयौ ?” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “बा टोकरी ।” 20 “अिन जब मलैे चार हजारका िबचमा
सातवटा रोटी भाँच्दा कित टोकरी ितमीहरूले बटुल्यौ ?” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “सात टोकरी ।” 21उहाँले भन् नभुयो, “के
ितमीहरू अझै पिन बझु्दनैौ ?” 22 उहाँहरू बथेसदेामा आउनभुयो । त्यहाँ मािनसहरूले एउटा द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई उहाँकहाँ
ल्याए र त्यसलाई छोइिदनहुोस ्भनी यशेसूगँ िबन्ती गरे । 23 यशेलूे त्यस द ृ ष् टिवहीनलाई हातमा समाउनभुयो, र गाउबँािहर
लजैानभुयो । जब उहाँले त्यसको आखँामा थकु् नभुयो, र त्यसमािथ आफ्नो हात राख् नभुयो, उहाँले त्यसलाई सोध् नभुयो, “के
ितमीले कुनै कुरा दखे्छौ ?” 24 त्यसले हरे् यो र भन्यो, “म मािनसहरू रुखहरूजस्तै िहडँकेो दखे् छु ।” 25 उहाँले फे र आफ्नो
हात त्यसका आखँामा राख् नभुयो, र त्यस मािनसले त्यसका आखँा खोल्यो अिन त्यसको द ृ ष् ट पनुः ाप् त भयो र त्यसले सबै
थोक स्पष् टसगँ दखे्यो । 26 यशेलूे त्यसलाई त्यसको घर पठाउनभुयो र भन् नभुयो, “त्यस सहरमा नपस ।” 27 यशे ू आफ्ना
चलेाहरूसगँै कैस रया िफ लप्पीका गाउहँरूितर जानभुयो । बाटोमा उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सोध् नभुयो, “मािनसहरूले म
को हु ँ भन्छन ्?” 28 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, र भन,े “ब प् तस्मा-िदने यहून् ना । अरूहरूल,े ‘ए लया’ र अरूले भने
‘अगमवक् ताहरूमध्ये एक’ भन्छन ् ।” 29 उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “तर ितमीहरूचािह ँ म को हु ँ भन्छौ ?” प सुले
उहाँलाई भन,े “तपाईं ीष् ट हुनहुुन्छ” 30 यशेलूे उहाँको िवषयमा कसलैाई पिन नभन् न ूभनी ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो ।
31 उहाँले मािनसका पु ले धरैे कुरा भोग् नपुछर्, र धमर्-गरुुहरू, मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूबाट ितरस्कृत हुनछे, मा रनछे र ितन
िदनपिछ फे र मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछे भनी ितनीहरूलाई िसकाउन थाल्नभुयो । 32 उहाँले यो स्पष् टसगँ भन् नभुयो । तब
प सुले उहाँलाई एकाितर लगे र उहाँलाई हपानर् थाले । 33तर यशे ूआफ्ना चलेाहरूितर फकर् नभुयो अिन प सुलाई हप्काउनभुयो
र भन् नभुयो, “मबाट पिछ हट ्शतैान ! तैलँ े परमशे् वरको कुरालाई ख्याल गदनस,् तर तैलँ े मािनसको कुरालाई ख्याल गछर्स ्।”
34 त्यसपिछ उहाँले िभड र उहाँका चलेाहरूलाई सगँै बोलाउनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे मलाई प ाउन
चाहन्छ भन,े त्यसले आफँैलाई इन्कार गन ुर्पछर्, त्यसको ु स बोक् नपुछर् र मलाई प ाउनपुछर् । 35 िकनिक जसले आफ्नो
जीवन बचाउन खोज्छ त्यसले त्यो गमुाउनछे, र जसले मरेो र ससुमाचारको खाितर आफ् नो जीवन गमुाउछँ, त्यसले यसलाई
बचाउनछे । 36 मािनसले सारा ससंार ाप् त गरेर आफ्नै जीवन गमुायो भने उसलाई के लाभ हुन्छ र ? 37 मािनसले आफ्नो
जीवनको बद्लामा के िदन सक्छ र ? 38 यस िभचारी र पापी पसु्तामा जो म र मरेो वचनसगँ शमार्उछँ, मािनसका पु पिन
पिव स्वगर्दतूहरूसगँ िपताको मिहमामा आउँदा त्यससगँ शमार्उनछे ।”
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1 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ खडा हुनहेरूमा ितमीहरूमध्ये केहीले

परमशे् वरको राज्य श क् तिसत आएको दखे् नअुिग मतृ्य ु चाख् नछैेनन ्। 2 ६ िदनपिछ यशेलूे प सु, याकूब र यहून् नालाई आफ्नो
साथमा लएर एउटा अग्लो पहाडमा जानभुयो । त्यसपिछ ितनीहरूको साम ु उहाँको रूप प रवतर्न भयो । 3 उहाँका लगुाहरू
एकदमै चहिकलो, अित सतेो भयो, यित सतेो भयो िक पथृ्वीका कसलैे पिन त्यितको सतेो बनाउन सक्दनैथ्यो । 4 त्यसपिछ
ए लया र मोशा उहाँहरूकहाँ दखेा परे । ितनीहरूले यशेसूगँ कुरा ग ररहकेा िथए । 5 प सुले जवाफ िदए र यशेलूाई भन,े
“गरुुज्य,ू हामीलाई यहाँ बस् न रा ो छ । त्यसलै,े यहाँ हामी ितनवटा बस् ने ठाउँ बनाऔ:ँ एउटा तपाईंको िन म्त, एउटा मोशाको
िन म्त र एउटा ए लयाको िन म्त ।” 6 (ितनले के भन् ने भनी जाननेन,् िकनभने ितनीहरू िसत भएका िथए ।) 7 बादल आयो
र उहाँहरूलाई छोप् यो । तब बादलबाट एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा ि य पु हुन ्र ियनले भनकेा कुरा सनु ।” 8अचानक
जब ितनीहरूले आफ्नो व रप र हरेे, ितनीहरूले ितनीहरूसगँ यशेबूाहके अरू कसलैाई पिन दखेनेन ्। 9 उहाँहरू पहाडबाट तल
ओलर्दं ै गन ुर्हुदँा मािनसका पु मतृ्यबुाट जीिवत भएर नउठेसम् म कसलैाई केही पिन नभन् न ू भनी उहाँले ितनीहरूलाई आज्ञा
गन ुर्भयो । 10 त्यसलै,े ती कुराहरू ितनीहरूले आफँैसगँ राख,े तर ितनीहरूले “मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्न”ु को अथर् के हो भनी
ितनीहरूले आपसमा छलफल गरे । 11 ितनीहरूले उहाँलाई सोधे “शास् ीहरूले िकन ए लया नै पिहला आउनपुछर् भनकेा त ?”
12 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “वास्तवमा सबै थोकलाई पनुस्थार्पना गनर् ए लया नै पिहले आउनपुछर् । मािनसका पु ले
धरैे कष् ट भोग् नपुछर् र घिृणत हुनछे भनी िकन ले खएको त ?” 13 तर म ितमीहरूलाई यो भन्छु, िक ए लया आइसकेका छन,्
र वचनमा ितनको बारेमा ले खएअनसुार ितनीहरूले ए लयालाई जे चाहे त् यही गरे ।” 14 जब उहाँ चलेाहरूकहाँ आउनभुयो,
उहाँले ितनीहरूका व रप र ठुलो िभड दखे् नभुयो, र शास् ीहरूले ितनीहरूसगँ बहस ग ररहकेा िथए । 15 जब ितनीहरूले
उहाँलाई दखे,े सबै िभड छक् क परे र सबै उहाँलाई अिभवादन गनर् दौडरे गए । 16 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई सोध् नभुयो,
“ितमीहरूले ितनीहरूसगँ के बहस ग ररहकेा छौ ?” 17 िभडमध्यकेा कसलैे उहाँलाई जवाफ िदयो, “गरुुज्य,ू मलैे तपाईंकहाँ
मरेो छोरो ल्याएँ । त्यसलाई भतू लागकेो छ जसले त्यसलाई बोल्न िददँनै, 18 र यसले यसलाई प न्छ, पछाछर् मखुमा िफँज
काढ्छ र दा ा िकट्छ र अर पछर् । मलैे तपाईंका चलेाहरूलाई यसलाई िनकाल्नलाई िबन्ती गरे,ँ तर ितनीहरूले िनकाल्न
सकेनन ् ।” 19 उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “हे अिवश् वासी पसु्ता हो, कित समयसम्म म ितमीहरूसगँ बस् नपुनछ
? कित समयसम्म म ितमीहरूलाई सहन ु ? त्यसलाई मकहाँ ल्याओ ।” 20 ितनीहरूले त्यस केटोलाई उहाँकहाँ ल्याए ।
जब दषु् ट आत्माले यशेलूाई दखे्यो, त्यो आत्माले त्यस केटोलाई जोरले काम् न लगायो । त्यो केटो भइँुमा लड् यो र मखुमा
िफँज का ो । 21 यशेलूे त्यसको बबुालाई सोध् नभुयो, “यस्तो भएको कित भयो ?” बबुाले भन,े “बाल्यकालदे ख नै हो
। 22 यसले उसलाई ायः आगो वा पानीमा फ्याँकेको छ र उसलाई मानर् खोज्थ्यो । यिद तपाईंले कुनै कुरा गनर् सक् नहुुन्छ
भने हामीमािथ दया दखेाउनहुोस ् र सहायता गन ुर्होस ् ।” 23 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ ‘यिद तपाईंले गनर् सक् नहुुन्छ भन’े
? िवश् वास गनको िन म्त सबै कुरा सम्भव छ ।” 24 तरुुन्तै त्यस बालकको बबुा िचच् च्याए र भन,े “म िवश् वास गछुर् ! मरेो
अिवश् वासमा सहायता गन ुर्होस ्।” 25 जब यशेलूे िभड दौडदै उहाँहरूितर आइरहकेो दखे् नभुयो, उहाँले त्यो अशु आत्मालाई
हप्काउनभुयो र भन् नभुयो, “त ँ ग ुगँा र बिहरो आत्मा, म आज्ञा गछुर् यसबाट िन स्कजा र किहल्यै पिन यसमा वशे नगर ।”
26 यो िचच् च्यायो र डरलाग् दो गरी लछारपछार गर् यो अिन िनस्क्यो । त्यो केटा मरेकोजस्तै दे खयो । त्यसलै,े धरैेले भन,े
“ऊ मर् यो ।” 27 तर यशेलू े त्यस केटालाई हातले समातरे उठाउनभुयो, र त्यो केटा उिभयो । 28 जब यशे ू घरिभ पस् नभुयो,
चलेाहरूले उहाँलाई गपु् तमा सोध,े “हामीले यसलाई िकन िनकाल्न सकेनौँ ?” 29 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यस्तो
िकिसमको कुरालाई ाथर्नाले बाहके िनकाल् न सिकँदनै ।” 30 उहाँहरू त्यहाँबाट जानभुयो र गालील हुदँै जानभुयो । उहाँहरू
कहाँ हुनहुुन्छ कसलैाई थाहा नहोस ्भन् ने उहाँले चाहनभुयो, 31 िकनभने उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई िसकाइरहनभुएको िथयो
। उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसका पु मािनसहरूका हातमा स ु म्पनछे र ितनीहरूले उसलाई मानछन ्। जब उसलाई
मा रनछे त्यसको ितन िदनपिछ ऊ फे र जीिवत भई उठ्नछे ।” 32 तर ितनीहरूले यो भनाइलाई बझुनेन ् र उहाँलाई सोध् न
ितनीहरू डराए । 33 अिन उहाँहरू कफनर्हुममा आइपगु् नभुयो । जब उहाँ घरमा हुनहुुन्थ्यो उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो,
“ितमीहरूले बाटोमा के छलफल ग ररहकेा िथयौ ?” 34 तर सबै चपुचाप भए । िकनभने ितनीहरूले “कोचािह ँ सबभैन्दा
ठुलो हो” भनी बहस ग ररहकेा िथए । 35 उहाँ बस् नभुयो र बा जनालाई बोलाउनभुयो अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“यिद कोही पिहलो हुन चाहन्छ भने त्यो सबभैन्दा अ न्तम र सबकैो दास हुनपुछर् ।” 36 उहाँले एउटा सानो बालकलाई लएर
ितनीहरूका माझमा राख् नभुयो । उहाँले त्यसलाई हातमा लनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 37 “जसले यस्तो बालकलाई
मरेो नाउमँा हण गछर्, उसले मलाई पिन हण गछर्, र कसलैे मलाई हण गछर् भने उसले मलाई मा होइन, तर मलाई
पठाउनहुुनलेाई पिन हण गछर् ।” 38 यहून् नाले उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीले कसलैाई तपाईंको नाममा भतूात्मा धपाउदँै
गरेको दखे्यौँ र हामीले त्यसलाई रोक्यौ,ँ िकनिक त्यसले हामीलाई प ाउँदनै ।” 39 तर यशेलू े भन् नभुयो, “त्यसलाई नरोक,
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िकनिक कसलैे पिन मरेो नाउमँा श क् तशाली काम गरेर तत्कालै मरेो बारेमा कुनै खराब कुरा भन् न सक्दनै । 40 जो हा ो
िवरु मा छैन, त्यो हा ो हो । 41 ितमीहरू ीष् टका भएको हुनाले कसलैे एक िगलास पानी िदन्छ भने पिन साँचो साँचो म
भन्दछु, िक उसले आफ्नो इनाम गमुाउनछैेन । 42 ममा िवश् वास गन यी सानामध्ये एक जनालाई ठेस खान लगाउनभुन्दा त,
त्यसलाई त्यसको घाँटीमा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधरे समु मा फ्याँक् न ु रा ो हुने िथयो । 43 यिद ित ो हातले ितमीलाई ठेस
खान लगाउछँ भने यसलाई काटेर फा लदऊे । दईुवटा हात लएर किहल्यै निनभ् ने आगोको नरकमा जानभुन्दा अपाङ्ग भएर
जीवनमा वशे गन ुर् नै रा ो हुन्छ । 44 (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लिपहरूले पद ४४ र ४६ बाट यस वाक्यांशलाई हटाएको
छ) “जहाँ िकराहरू किहल्यै मदनन ्र आगो पिन किहल्यै िनभ्दनै ।” 45 यिद ित ो ख ु ाले ितमीलाई ठेस खान लगाउछँ भने
यसलाई काटेर फा लदऊे । दईुवटा खु ा लएर नरकमा फा लनभुन्दा त लङ्गडो भएर जीवनमा वशे गन ुर् नै असल हुन्छ ।
46 (४४ पदको टप्पणीलाई हने ुर्होस ्।) 47 यिद ित ा आखँाले ितमीलाई ठेस खान लगाउछँ भन,े यसलाई िनकालरे फा लदऊे
। दईुवटा आखँा लएर नरकमा फा लनभुन्दा एउटा मा आखँा लएर परमशे् वरको राज्यमा वशे गन ुर् नै असल हुन्छ । 48जहाँ
िकराहरू मदनन ्र आगो पिन िनभ्दनै । 49 िकनिक सबलैाई आगोले निुनलो पानछ । 50 ननु असल हो, तर यिद ननुले आफ्नो
निुनलोपना गमुाउछँ भने यसलाई फे र कसरी निुनलो बनाउने ? आफू-आफूमा ननु राख र एक-आपसमा शा न्तमा बस ।

10
1 यशे ू त्यो ठाउँ छोडरे यहूिदयाको ान्त र यदर्न निद पा रको क्षे मा जानभुयो अिन िभड फे र उहाँकहाँ आयो । उहाँले

गन ुर्भएझै ँ उहाँले ितनीहरूलाई िसकाउँदै हुनहुुन्थ्यो । 2 अिन फ रसीहरू उहाँलाई जाँच् न उहाँकहाँ आए र सोध,े “के कुनै
पितले आफ्नी पत् नीसगँ िववाहिवच्छेद गन ुर् उिचत हो ?” 3 उहाँले जवाफ िदनभुयो, “मोशाले ितमीहरूलाई के आज्ञा िदएका
छन ्?” 4 ितनीहरूले भन,े “मोशाले पत् नीलाई त्यागप िदन र त्यसलाई पठाइिदन अनमुित िदए ।” 5 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरूका कठोर हृदयको कारण ितनले ितमीहरूका लािग यो वस्था लखेकेा हुन ्।” 6 तर स ृ ष् टको सरुुदे ख
नै ‘परमशे् वरले ितनीहरूलाई परुुष र स् ी बनाउनभुयो ।’ 7 यही कारणले गदार् परुुषले आफ्ना बबुा र आमालाई छोडरे आफ्नी
पत् नीसगँ लािगरहन्छ, 8 र दईु जना एउटै शरीर हुन्छन ्।’ त्यसलै,े ितनीहरू दईु होइनन,् तर एउटै शरीर हुन ्। 9 त्यसकारण,
जसलाई परमशे् वरले एक पान ुर्भएको छ, त्यसलाई कुनै मािनसले अलग नगरोस ् ।” 10 उहाँहरू घरिभ हुनहुुदँा चलेाहरूले
उहाँलाई यसको बारेमा फे र सोधे ।” 11 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जसले आफ्नी पत् नीसगँ िववाहिवच्छेद गछर् र
अक मिहलासगँ िववाह गछर्, उसले त्यसको िवरु मा िभचार गछर् । 12 र यिद ितनले आफ्नो पतीसगँ िववाहिवच्छेद गछर्
र अक परुुषससगँ िववाह गछर् भन,े त्यसले िभचार गछर् ।” 13 अिन उहाँले छोइिदनभुएको होस ्भनी मािनसहरूले आफ्ना
स-साना बालबा लकाहरूलाई उहाँकहाँ ल्याए, तर चलेाहरूले ितनीहरूलाई हप्काए । 14 तर जब यशेलूे यो दखे् नभुयो, उहाँ
ितनीहरूसगँ रसाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “स-साना बालबा लकाहरूलाई मकहाँ आउन दओे, र ितनीहरूलाई मनाही
नगर, िकनभने परमशे् वरको राज्य यस्तहैरूको हो ।” 15 साँचो साँचो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमशे् वरको राज्यलाई
यो सानो बालकको रूपमा हण गदन, त्यो िनश् चय नै यसिभ वशे गनछैन ।” 16 त्यसपिछ उहाँले बालबा लकाहरूलाई
आफ्नो अङ्गालोमा लनभुयो र ितनीहरूमािथ आफ्नो हातमा लएर आिशष ् िदनभुयो । 17 उहाँले या ा सरुु गनर् लाग् नहुुदँा एक
जना मािनस दौडरे आई उहाँको साम ु घ ुडँा टेकेर िबन्ती गर् यो, “हे असल गरुु, अनन्त जीवनको हकदार हुन मलैे के गन ुर्पछर्
?” 18 यशेलूे भन् नभुयो, “िकन ितमी मलाई असल भन्दछौ ? परमशे् वरबाहके कोही पिन असल छैन । 19 ितमी यी आज्ञाहरू
जान्दछौः हत्या नगन ूर्, िभचार नगन ूर्, चोरी नगन ूर्, झटुो गवाही निदन,ू ठगी नगन ूर्, आफ्ना बबुा र आमालाई आदर गन ूर् ।”
20 त्यो मािनसले भन्यो, “गरुुज्य,ू ती सबै त मलैे बाल्यकालदे ख नै पालन गरेको छु ।” 21 यशेलूे त्यसलाई हने ुर्भयो र मे
गन ुर्भयो । उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीमा एउटा कुराको कमी छ । ितमीले आफूसगँ भएका सबै थोक बचे् नपुछर् र ती
ग रबहरूलाई िदनपुछर्, अिन स्वगर्मा ित ो धन हुनछे । त्यसपिछ आऊ र मरेो पिछ लाग ।” 22 तर यो भनाइको कारण त्यो
िनरुत्सािहत भयो; त्यो धरैे दःु खत भएर त्यहाँबाट गयो, िकनभने त्यससगँ धरैे धन सम्पि िथयो । 23 यशेलूे व रप र हने ुर्भयो र
आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “धनी मािनसहरूलाई परमशे् वरको राज्यमा वशे गनर् अित क ठन छ !” 24 चलेाहरू उहाँका
वचनहरूमा छक् क परे । तर यशेलू े फे र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “बालकहरू हो, परमशे् वरको राज् यमा वशे गन ुर् अित गा ो छ
!” 25 धनी मािनसलाई परमशे् वरको राज्यमा वशे गन ुर्भन्दा त ऊँटलाई िसयोको ना ीबाट िछनर् सिजलो हुन्छ ।” 26 ितनीहरू
अित चिकत भए र एक-आपसमा भन् न लाग,े “त्यसो हो भन,े कसले उ ार पाउन सक्छ त ?” 27 यशेलूे ितनीहरूलाई हने ुर्भयो
र भन् नभुयो, “मािनसहरूका लािग यो असम्भव हुन्छ, तर परमशे् वरको लािग होइन । परमशे् वरको िन म्त सबै कुरा सम्भव छ
।” 28 प सुले उहाँसगँ कुरा गनर् थाल,े “हने ुर्स,् हामीले सबै थोक त्यागरे तपाईंलाई प ाएका छौँ ।” 29 यशेलूे भन् नभुयो,
“साँचो साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले मरेो र ससुमाचारको खाितर आफ्नो घर वा दाजभुाइहरू वा िददी बिहनीहरू वा
आमा वा बबुा वा छोरा-छोरीहरू वा जग्गा जिमन त्याग्छ, 30 त्यसले यही ससंारमा अिहले नै सतावटको साथै यसको सय गणुा
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घरहरू, दाजभुाइहरू, िददी बिहनीहरू, आमाहरू, छोराछोरीहरू र आउने ससंारमा अनन्त जीवन पाउनछे । 31 तर धरै जना जो
पिहला हुनहेरू पिछल्ला हुनछेन ्र पिछल्ला हुनहेरू पिहला हुनछेन ्।” 32 उहाँहरू यरूशलमे जाने बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो, र
यशे ू ितनीहरूका अिग-अिग जाँदै हुनहुुन्थ्यो । चलेाहरू छक् क प ररहकेा िथए र ितनीहरूलाई प ानहेरूचािह ँ डराएका िथए
। अिन यशेलूे फे र ती बा जनालाई अलग्गै लानभुयो र आब चाँडै उहाँलाई के हुने िथयो, सो बताउन थाल्नभुयो । 33 “हरे,
हामी यरूशलमेितर जाँदै छौ,ँ र मािनसका पु लाई त्यहाँ मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूका हातमा स ु म्पनछे । ितनीहरूले उसलाई
मतृ्यदण्डको दोष लगाउनछेन ्र गरैयहूदीहरूकहाँ स ु म्पिदनछेन ्। 34 ितनीहरूले उसको िगल्ला गनछन,् र थकु् नछेन ्र कोरार्
लगाउनछेन ् र मतृ्यमुा परु् याउनछेन ्। तर ितन िदनपिछ ऊ जीिवत भई उठ्नछे ।” 35 ज ब्दयाका छोराहरू याकूब र यहून् ना
उहाँकहाँ आए र उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामीले तपाईंसगँ जे माग् छौँ सो हा ो िन म्त ग रिदनहुोस ् भन् ने हामी चाहन्छौँ ।”
36 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूका लािग के गरेको ितमीहरू चाहन्छौ ?” 37 ितनीहरूले भन,े “तपाईंको
मिहमामा हामीमध्ये एउटालाई तपाईंको दायाँप र अक लाई बायाँप बस् न िदनहुोस ्।” 38 तर यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ
िदनभुयो, “ितमीहरूले के मािगरहकेा छौ, सो ितमीहरू जान्दनैौ । के ितमीहरू मलैे िपउन लागकेो कचौरा िपउन सक्छौ वा
मलैे लने ब प् तस्मा ितमीहरू सहन सक्छौ ?” 39 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामी सक्छौँ ।” यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“मलैे िपउने कचौरा ितमीहरूले िपउनछेौ । र मलैे लने ब प् तस्मा ितमीहरूले पिन लनछेौ । 40 तर मरेो दािहनपे वा दे पे
बस् नचुािह ँ मलै े िदने कुरा होइन, तर यो जसको िन म्त तयार पा रएको छ, ितनीहरूका िन म्त नै हो ।” 41 जब अरू दस जना
चलेाले यसबारे सनु,े ितनीहरू याकूब र यहून् नासगँ िनकै रसाउन थाले । 42 यशेलूे ितनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो र
भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरूका शासकहरू मािननहेरूले ितनीहरूमािथ भतु्व जमाउछँन,् र ितनीहरूका मह वपणूर् मािनसहरूले
ितनीहरूमािथ अिधकार गछर्न ्भन् ने ितमीहरू जान्दछौ । 43 तर ितमीहरूका माझमा यस्तो हुनछैेन । ितमीहरूका माझमा जो
महान ्हुने इच्छा गछर्, त्यो ितमीहरूका सवेक हुनपुछर् । 44 र ितमीहरूमध्ये जो पिहलो हुने इच्छा गछर्, त्यो सबकैो दास हुनपुछर्
। 45 िकनभने मािनसका पु सवेा पाउन होइन, तर सवेा गनर्का िन म्त र धरैेको छुटकाराको मोलको रूपमा आफ्नो जीवन िदन
आयो । 46 उहाँहरू यरीहोमा आउनभुयो । र उहाँ आफ्ना चलेाहरू र ठुलो िभडसगँै यरीहोबाट जानहुुदँा ितमकैो छोरा बारितमै
द ृ ष् टिवहीन िभखारी बाटोमा बसकेो िथयो । 47 जब त्यसले यशे ू नासरी भन् ने सनु,े त्यो कराउन थाल्यो र भन्यो, “हे यशे,ू
दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस ्!” 48धरैेले चपु लाग भनी त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई हप्काए । तर त्यो झन ्ठुलो स्वरले
करायो, “दाऊदका पु , ममािथ दया गन ुर्होस ्।” 49 यशे ू रोिकनभुयो र त्यसलाई बोलाएर ल्याउन आज्ञा िदनभुयो । ितनीहरूले
यसो भनरे त्यसलाई बोलाए, “साहस गर ! खडा होऊ ! उहाँले ितमीलाई बोलाउँदै हुनहुुन्छ ।” 50 त्यसले आफ्नो खास्टो
एकाितर फाल्यो, र उ े र यशेकूहाँ आयो । 51 यशेलूे त्यसलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “मलैे ित ो िन म्त के गरेको
चाहन्छौ ?” त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसले भन्यो, “रब्बी, म मरेो द ृ ष् ट ाप् त गनर् चाहन्छु ।” 52 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो,
“जाऊ ! ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ ।” त्यो तरुुन्तै फे र दखे् न सक्यो र त्यो उहाँको पिछपिछ गयो ।

11
1 जब उहाँहरू यरूशलमे आउनभुयो उहाँहरू बथेफागे र बथेानीको निजक जतैनू डाँडामा आइपगु् नभुयो । यशेलू े उहाँका दईु

जना चलेालाई पठाउनभुयो । 2 र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू हा ो सामनु् नकेो गाउमँा जाओ । ितमीहरू पस् ने िबि कै
ितमीहरूले किहल्यै नचढकेो बछेडो पाउनछेौ । त्यसलाई फुकाओ र मकहाँ ल्याओ । 3 कसलैे ितमीहरूलाई ‘ितमीहरूले
िकन यसो ग ररहकेा छौ ?’ भनरे सोध्यो भन,े ितमीहरूले भन् न,ू ‘ भलुाई यसको खाँचो छ, र उहाँले तरुुन्तै यहाँ नै िफतार्
पठाउनहुुनछे’ ।” 4 ितनीहरू गए र खलु्ला गल्लीमा ढोका बािहर बाँिधएको एउटा बछेडो भटेे र ितनीहरूले यसलाई फुकाए
। 5 त्यहाँ केही मािनसहरू उिभरहकेा िथए जसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले त्यो बछेडोलाई फुकाएर के गनर् लािगरहकेा
छौ ?” 6 ितनीहरूले उनीहरूलाई यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुएझै ँ भन,े अिन मािनसहरूले ितनीहरूलाई जान िदए । 7 दईु
जना चलेाले बछेडोलाई ल्याए र यशे ू त्यसमािथ चढरे जान सक् नभुएको होस ्भनी ितनीहरूले आफ्ना कपडा त्यसमािथ राखे
। 8 धरैे मािनसले ितनीहरूका कपडा बाटोभ र ओ ाए र अरूहरूले खतेबाट काटेर ल्याएका रुखका हाँगाहरू िब ाए ।
9 उहाँको अिगअिग जाने र उहाँका पिछपिछ आउनहेरूले यसरी ठुलो सोरमा कराए, “होसन् ना ! परम भकुो नाउमँा आउने
धन्यका होऊन ्। 10 हा ा िपता दाऊदको आउने राज्य धन्यको होस ्! सव च् चमा होसन् ना !” 11 त्यसपिछ यशे ू यरूशलमे
वशे गन ुर्भयो र म न्दरिभ जानभुयो अिन व रप र सबिैतर हने ुर्भयो । अिहल,े अबरे भइरहकेो िथयो । उहाँ बा चलेासगँ

बथेािनयाितर जानभुयो । 12 अक िदन, जब उहाँहरू बथेािनयाबाट फकर् नभुयो, उहाँ भोकाउनभुयो । 13 उहाँले पातसिहतको
अञ् जीरको बोट टाढबैाट दखे् नभुयो । यसमा कुनै कुरा पाइन्थ्यो िक भनी उहाँ हनेर् जानभुयो । जब उहाँ त्यहाँ आउनभुयो उहाँले
पातबाहके केही पिन पाउनभुएन, िकनभने यो अञ् जीर फल्ने समय िथएन । 14 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “तरेो फल फे र
कसलैे किहल्यै पिन खानछैेन ।” उहाँका चलेाहरूले यो सनुे । 15उहाँहरू यरूशलमे आउनभुयो र उहाँ म न्दरिभ वशे गन ुर्भयो
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अिन उहाँले त्यहाँका िकन् ने र बचे् नहेरूलाई बािहर खदे् न थाल् नभुयो । उहाँले पसैा साट्नहेरूका टेबल र परेवा बचे् नहेरूको बस् ने
मचेलाई पल्टाइिदनभुयो । 16 उहाँले कसलैाई पिन म न्दर भएर बचे् न सिकने कुनै पिन थोक बोकेर लान िदनभुएन । 17 उहाँले
ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो र भन् नभुयो, “के यस्तो ले खएको छैन, ‘मरेो घर सबै जाितका िन म्त ाथर्नाको घर हुनछे ?’
तर ितमीहरूले यसलाई डाँकुहरूको ओढार बनाएका छौ ।” 18 उहाँले भन् नभुएको कुरा मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले सनुे
र उहाँलाई मान उपाय खोजे । उहाँको िशक्षामा सम्पणूर् िभड नै छक् क परेका हुनाले ितनीहरू डराए । 19 जब साँझ पर् यो,
उहाँहरू सहर छोडरे जानभुयो । 20 जब उहाँहरू िबहान त्यही बाटो भएर जानभुयो, ितनीहरूले अञ् जीरको रुख जरैदे ख
सकेुको दखेे । 21 प सुले सम्झे र भन,े “गरुुज्य,ू हने ुर्होस ् त ! तपाईंले सराप िदनभुएको अञ् जीरको रुख त सकेुछ ।”
22 “परमशे् वरमा िवश् वास गर” भनरे यशेलू े उ र िदनभुयो । 23 साँचो साँचो म भन्दछु, जसले यो पहाडलाई, ‘उठ् र समु मा
झर’् भन् छ, अिन त्यसले आफ्नो हृदयमा कुनै शङ्का गदन, तर त्यसले मागकेो कुरा हुन्छ भनी िवश् वास गछर्, परमशे् वरले
त्यही नै गन ुर्हुनछे । 24 त्यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछुः ितमीहरूले जनु कुराको िन म्त ाथर्ना गछ र माग्छौ, यो ितमीहरूले
पाएका छौ र ितमीहरूको हुनछे भनी िवश् वास गर । 25 जब ितमी खडा हुन्छौ र ाथर्ना गछ , ितमीहरूसगँ कसकैो िवरु मा
कुनै कुरा छ भने ितमीहरूले क्षमा िदनपुछर्, तािक स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले ितमीहरूका अपराधहरू क्षमा ग रिदऊन ्
।” 26 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूले यो पदलाई समावशे गरेका छैनन ्(म ी ६:१५ हने ुर्होस)् मकूर् स ११:२६] तर यिद
ितमीहरूले क्षमा गरेनौ भने स्वगर्मा हुनहुुने ितमीहरूका िपताले पिन ितमीहरूका पापहरू क्षमा गन ुर्हुनछैेन । 27 उहाँहरू फे र
यरूशलमेमा आउनभुयो । जब यशे ूम न्दरमा घिुमरहनभुएको िथयो, मखु्य पजुारीहरू, शास् ीहरू र धमर्-गरुुहरू उहाँकहाँ आए ।
28 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “कसको अिधकारले ितमीले यी कुराहरू गछ ? र ती गनर् ितमीलाई कसले अिधकार िदयो ?”
29 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई एउटा श् न सोध् छु । मलाई भन र मलैे यी सबै कुन अिधकारले गछुर् भनी
सो बताउनछुे । 30 यहून् नाको ब प् तस्मा स्वगर्बाट भएको हो िक मािनसहरूबाट भएको हो ? मलाई जवाफ दओे ।” 31 ितनीहरू
एक-आपसमा छलफल र बहस गरे र भन,े “यिद हामीले ‘स्वगर्बाट’ भन्यौँ भने उहाँले भन् नहुुनछे, ‘त्यसो भए, िकन उनलाई
िवश् वास गदनौ ?’ 32 तर यिद हामीले ‘मािनसबाट’ भन्यौँ भन,े ितनीहरू मािनसहरूिसत डराउथँ,े िकनभने उनीहरूले यहून् ना
अगमवक् ता हुन ्भनी मान्थे । 33 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई जवाफ िदए र भन,े “हामीलाई थाहा छैन ।” त्यसपिछ यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “न त मलैे यी कुराहरू कसको अिधकारले गछुर् भनी ितमीहरूलाई बताउनछुे ।”

12
1 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई दषृ् टान्तमा िसकाउन थाल्नभुयो । उहाँले भन् नभुयो, “एक जना मािनसले दाखबारी लगाए,

त्यसको व रप र बार लगाए र कोलको िन म्त एउटा खाल्डो खने । उनले त्यहाँ एउटा मचान बनाए र दाख उमानहरूलाई
दाखबारी भाडामा िदए । त्यसपिछ उनी या ामा लागे । 2 ठक समयमा उनले दाखको केही फल पाउन दाख उमानहरूकहाँ
एक जना नोकर पठाए । 3 तर ितनीहरूले त्यसलाई समातरे िपटे र केही पिन निदईकन पठाइिदए । 4 फे र उनले अक
नोकरलाई पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन टाउकोमा चोट परु् याए र लज् जास्पद रूपमा वहार गरे । 5 अझै पिन उनले
अक लाई पठाए र त्यसलाई ितनीहरूले मारे । ितनीहरूले अरू धरैेलाई पिन त्यस्तै व् यवहार गरे, कसलैाई कुटे र अरूलाई मारे
। 6 उनीसगँ पठाउन अझै पिन एक जना क् त अथार्त ्प्यारो छोरा िथए । उनले ितनीहरूकहाँ पठाउन त्यो नै अ न्तम क् त
िथयो । उनले भन,े “ितनीहरूले मरेो छोरालाई आदर गनछन ्।” 7 तर मोहीहरूले एक-आपसमा भन,े “यो त उ रािधकारी
हो । आओ, यसलाई मारौँ र सम्पि हा ो हुनछे ।” 8 ितनीहरूले उसलाई प े ; उसलाई मारे र उसलाई दाखबारी बािहर
फा लिदए । 9 यसकारण, दाखबारीको मा लकले के गनछ ? उनी आउनछेन ् र ती दाख उमानहरूलाई नाश गनछन ् र
दाखबारी अरूहरूलाई िदनछेन ्। 10 के ितमीहरूले यो धमर्शास् पढकेा छैनौ ? ‘जनु ढुङ्गालाई िनमार्णकतार्हरूले अस्वीकार
गरे, त्यही नै कुन-ेढुङ्गो भएको छ ।’ 11 त्यो परम भबुाट िथयो र यो हा ो द ृ ष् टमा आश् चयर्जनक छ ।” 12 ितनीहरूले
यशेलूाई प न खोज,े तर ितनीहरू िभडिसत डराए, िकनभने उहाँले यो दषृ् टान्त ितनीहरूकै िवरु मा बोल्नभुएको कुरा ितनीहरूले
जाने । त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँलाई छाडे र गए । 13 अिन ितनीहरूले उहाँलाई उहाँकै वचनहरूमा फसाउन हरेोिदयासहरू र
केही फ रसीहरू पठाए । 14 ितनीहरू आए र उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामी जान्दछौँ, िक तपाईंले कसकैो िवचारको वास्ता
गन ुर्हुन् न, र तपाईंले मािनसहरूिबच कुनै भदेभाव गन ुर्हुन् न । तपाईंले साँच् चै परमशे् वरको मागर् िसकाउनहुुन्छ । कैसरलाई कर
ितन ुर् उिचत हो वा होइन ? हामी कर ितरौँ िक नितरौँ ?” 15 तर यशेलू े ितनीहरूको कपटलाई जान् नभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरूले मलाई िकन जाँच्छौ ? मलाई एउटा िसक् का ल्याओ तािक मलैे हनेर् सकौँ ।” 16 ितनीहरूले एउटा
िसक् का यशेकूहाँ ल्याए । उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो कसको स्वरूप र छाप हो ?” ितनीहरूले भन,े “कैसरको हो ।”
17 यशेलूे भन् नभुयो, “कैसरका िचजहरू कैसरलाई नै दओे र परमशे् वरका िचजहरू परमशे् वरलाई नै ।” ितनीहरू चिकत भए ।
18 त्यसपिछ पनुरुत्थान हुदँनै भन् ने सदकुीहरू उहाँकहाँ आए । ितनीहरूले उहाँलाई यसो भनरे सोध,े 19 “गरुुज्य,ू मोशाले हा ो
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लािग लखे,े ‘यिद कुनै मािनसको दाजु कुनै बालबच् चा नभईकन मछर् भन,े त्यो मािनसले आफ् नो दाजकुी पत् नीलाई िववाह गरेर
आफ्नो दाजकुो लािग बच् चा जन्माउनपुछर् ।’ 20 त्यहाँ सात जना दाजभुाइ िथए, पिहलोले आफ्नी पत् नी ल्याए र बच् चा नभई
मरे । 21 दो ोले दाजकुी पत् नी लगे र कुनै बालबच् चा नभई ितनी मरे । अिन ते ोलाई पिन त्यस्तै भयो । 22 अिन सातै जना
कुनकैो पिन बालबच् चा भएन । अन्तमा ती स् ी पिन म रन ्। 23 पनुरुत्थानमा जब ितनीहरू फे र जीिवत भई उठ्नछेन,् ितनी
कसकी पत् नी हुनिेछन ्? िकनभने ती सातै दाजभुाइले ितनलाई पत् नीको रूपमा लए । 24 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूले न त
धमर्शास् न परमशे् वरको श क् तको बारेमा जानकेा हुनाले नै के ितमीहरूले गल्ती गरेका होइनौ र ? 25 िकनभने जब ितनीहरू
मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछेन,् ितनीहरूले न िववाह गछर्न ्न त िववाह गनर् नै िदन्छन,् तर ितनीहरू स्वगर्का स्वगर्दतूहरूजस्ता
हुनछेन ्। 26 तर जीिवत भई उठ्ने मतृकहरूको िवषयमा के ितमीहरूले मोशाको पसु्तकमा झाडीको िववरणमा परमशे् वर उनीसगँ
कसरी बोल्नभुयो र, ‘म अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर हु’ँ भन् नभुयो भन् ने पढकेा छैनौ ?”
27 उहाँ मतृकहरूका परमशे् वर हुनहुुन् न, तर जीिवतहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ । ितमीहरू गलत छौ ।” 28 शास् ीहरूमध्यकेा
एक जना आए र ितनीहरूका छलफल सनुे । यशेलू े ितनीहरूलाई रा ो जवाफ िदनभुएको ितनले दखेे । ितनले उहाँलाई सोध,े
“सबभैन्दा मह  वपणूर् आज्ञा कुन हो ?” 29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “सबभैन्दा मह  वपणूर्चािह ँ यो हो, ‘सनु, हे इ ाएल,
परम भु हा ा परमशे् वर, परम भु एक मा हुनहुुन्छ । 30 ितमीले आफ्ना परम भु परमशे् वरलाई आफ्ना सारा हृदय, सारा
ाण, सारा मन र सारा श क् तले मे गन ुर्पदर्छ ।’ 31 दो ो आज्ञा यो हो, ‘आफ्नो िछमकेीलाई आफुलाई जस्तै मे गन ुर्पछर् ।’

योभन्दा अरू कुनै ठुलो आज्ञा छैन ।” 32 शास् ीले भन,े “हे असल गरुुज्य ू ! परमशे् वर एक मा हुनहुुन्छ र उहाँबाहके अरू
कोही पिन छैन भनी तपाईंले साँचो भन् नभुएको छ । 33 उहाँलाई सारा हृदय, सारा समझ र सारा श क् तले मे गन ूर् अिन आफ्नो
िछमकेीलाई आफूलाई झै ँ मे गन ूर् होमब ल र ब लदानहरूभन्दा पिन महान ्हो ।” 34जब ितनले ब ु म ापवूर्क जवाफ िदएको
यशेलू े दखे् नभुयो, उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमी परमशे् वरको राज्यबाट टाढा छैनौ ।” त्यसपिछ कसलैे पिन यशेलूाई अरू
श् न गन आटँ गरेन । 35 यशेलूे म न्दरमा िसकाउँदै गन ुर्हुदँा उहाँले जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “शास् ीहरूले ीष् टलाई

कसरी दाऊदका पु भन्छन ्? 36 दाऊद आफँैले पिव आत्मा ारा यसो भन,े ‘परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो, मरेो दािहने
हातमा बस, जबसम्म मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो ख ु ामिुन ल्याउिँदन ँ ।’ 37 दाऊद आफँैले उहाँलाई ‘ भ’ु भन्छन ्भने मसीह
कसरी दाऊदका पु हुन सक्छन ्त ?” ठुलो िभडले उहाँको कुरा खसुीसाथ सनु्यो । 38 यशेलूे उहाँको िशक्षामा भन् नभुयो,
“शास् ीहरूदे ख होिसयार बस, जसले लामो वस् लगाएर िहडँ्न र बजारमा अिभवादन गरेको, 39 अिन सभाघरमा भोजमा
मखु आसनहरू र भोजहरूमा मखु स्थानहरू रुचाउछँन ् । 40 ितनीहरूले िवधवाहरूको घर खान्छन ् र मािनसहरूले दखेनू ्

भनी लामो ाथर्ना गछर्न ्। यी मािनसहरूले अझ ठुलो दण्ड पाउनछेन ्।” 41 त्यसपिछ यशे ू म न्दर प रसरको भटेी चढाउने
बाकसको सामनु् ने बस् नभुयो । मािनसहरूले भटेी हा लरहदँा उहाँले हे ररहनभुएको िथयो । धरैे धनी मािनसले ठुलो रकम हाले
। 42 त्यसपिछ त्यहाँ एक जना ग रब िवधवा आइन ्र दईु िसक् का हा लन ्। 43 उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई बोलाउनभुयो र
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यी ग रब िवधवाले भटेीको बाकसमा भटेी िदनहेरूमध्ये सबभैन्दा
धरैे हालकेी छन ्। 44 िकनभने सबलैे आ-आफ्ना शस् तताबाट िदए । तर यी िवधवाले आफ्नो ग रबीबाट ितनी िजउनपुन सबै
पसैा हा लन ्।”

13
1 जसै यशे ू म न्दरबाट जाँदै हुनहुुन्थ्यो, उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जनाले भन्यो, “गरुुज्य,ू हने ुर्होस ्त कित रा ा ढुङ्गाहरू

र भवनहरू !” 2 उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “के ितमी यी भ भवनहरू दखे्छौ ? ियनीहरू नभत्काइएर एउटामािथ अक
ढुङ्गा रहने एउटा पिन हुनछैेन ।” 3 जब उहाँ म न्दरको सामनु् ने पन जतैनूको डाँडामा बस् नभुयो, प सु, याकूब, यहून् ना र
अ न् यासले उहाँलाई गपु् तमा सोध,े 4 “हामीलाई भन् नहुोस,् िक यी कुराहरू किहले हुनछेन ्? यी सबै कुरा हुन लाग् दा कस्ता-
कस्ता िचन्हहरू हुनछेन ्?” 5 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् न सरुु गन ुर्भयो, “होिसयार रहो, कसलैे पिन ितमीहरूलाई नबहकाओस ्
।” 6 मरेो नाउमँा धरैे जना आउनछेन ् र भन् नछेन ् ‘म उही हु’ँ र ितनीहरूले धरैेलाई भड्काउनछेन ्। 7 जब ितमीहरूले य ु र
य ु को हल्ला सनु् नछेौ, िचन्ता नगर; यी कुराहरू हुनपैछर्, तर अन्त्य अझै आइसकेको हुदँनै । 8 िकनभने जाितको िवरु मा
जाित र राज्यको िवरु मा राज्य खडा हुनछे । धरैे ठाउँमा भकूम्प र अिनकालहरू हुनछेन ्। यी सव-वदेनाको सरुुवात हुन ्।
9आफूलाई सचते राख । ितनीहरूले ितमीहरूलाई प रषद ्हरूको हातमा स ु म्पनछेन,् र सभाघरहरूमा ितमीहरू िप टनछेौ । मरेा
साक्षीको रूपमा ितमीहरू शासक र राजा दवुकैा साम ु मरेा खाितर खडा हुनछेौ । 10 तर सबै जाितलाई पिहले ससुमाचार चार
ग रनपुछर् । 11 जब उनीहरूले ितमीहरूलाई िगरफ्तार गछर्न ् र समु्पन्छन,् ितमीहरूले के बोल्ने भनी िचन्ता नगर । िकनभने
त्यो समय ितमीहरूले के बोल्नपुन हो, सो ितमीहरूलाई िदइनछे; त्यस बलेा बोल्ने ितमीहरू होइनौ, तर पिव आत्मा हुनहुुनछे ।
12 दाजलुे भाइलाई र बबुाले आफ्नो छोरोलाई मतृ्यको लािग स ु म्पनछेन ्। छोराछोरीहरू आफ्ना बबुा-आमाको िवरु मा खडा



13:13 729 मकूर् स 14:16

हुनछेन ् र ितनीहरूलाई मतृ्यमुा परु् याउनछेन ् । 13 मरेो नाउकँो खाितर ितमीहरू सबै ारा घिृणत हुनछेौ । तर जो अन्त्यसम्म
रहनछे, त्यो मािनस बचाइनछे । 14 जब ितमीहरूले िवनाशकारी घिृणत थोक खडा नहुनपुन ठाउँमा खडा भइरहकेो दखे्छौ
(पाठकले बझुोस)्, यहूिदयामा हुनहेरू पहाडहरूितर भागनू ् । 15 घरको छतमा हुनहेरू तल नओल ूर्न ् वा उसले घरिभ बाट
केही पिन निनकालोस,् 16 र खतेमा हुनहेरू आफ्नो खास्टो लन नआऊन ्। 17 तर हाय, ती िदनमा बालक भएकाहरू र दधू
खवुाउने आमाहरू ! 18 यो िहउदँमा नपरोस ्भनी ाथर्ना गर । 19 िकनिक त्यस बलेा ठुलो महासङ्कष् ट हुनछे । यस्तो त
परमशे् वरले ससंार स ृ ष् ट गन ुर्भएको िदनको सरुुदे ख अिहलसेम्म भएको छैन, न त फे र किहल्यै हुनछे । 20 परम भलुे ती
िदनलाई नघटाउनभुएको भए, कुनै पिन ाणी बाँच् ने िथएन, तर चिुनएकाहरूका खाितर, जसलाई उहाँले छान् नभुएको छ, उहाँले
िदनहरूको सङ्ख्या घटाई िदनभुयो । 21 यिद कसलैे ितमीहरूलाई, हरे ीष् ट यहाँ हुनहुुन्छ ! वा हरे उहाँ त्यहाँ हुनहुुन्छ भन्यो
भने िवश् वास नगर । 22 िकनिक झटुा ीष् ट र अगमवक् ताहरू दखेा पनछन ्र सम्भव भए चिुनएकाहरूलाई पिन ितनीहरूले
धोखा िदन िचन्ह र आश् चयर्कमर्हरू गनछन ्। 23सचते रहो ! मलैे ितमीहरूलाई समय आउनअुिग नै यी सबै कुरा बताइिदएको
छु । 24 तर ती िदनको महासङ्कष् टपिछ सयूर् अधँ्यारो हुनछे; चन् माले आफ्नो काश िदनछैेन; 25 ताराहरू आकाशबाट
खस् नछेन,् र स्वगर्मा भएका श क् तहरू ह ल्लनछेन ् । 26 त्यसपिछ ितनीहरूले मािनसका पु लाई बादलमा महान ् श क् त र
मिहमामा आउँदै गरेको दखे् नछेन ्। 27 तब उसले आफ्ना स्वगर्दहूरूलाई पठाउनछेन ्र उसले चारै िदशाबाट, पथृ्वीको अ न्तम
छेउदे ख आकाशको अ न्तम छेउबाट आफ्ना चिुनएकाहरूलाई जम्मा गनछ । 28 अञ् जीरको रुखबाट पाठ िसक । जब
हाँगाहरूमा मनुा पलाउछँ र पातहरू लाग्छन,् ितमीहरू ीष्म निजकै छ भनी जान्दछौ । 29 त्यसै गरी, जब ितमीहरूले यी सबै
कुराह घ टरहकेो दखे्छौ, उहाँ निजकै हुनहुुन्छ, ढोकाकै निजक हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले जान । 30 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई
भन्दछु, यी सबै कुरा नभएसम् म यो पसु्ता िबतरे जानछैेन । 31 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जानछे, तर मरेो वचन किहल्यै िबतरे जानछैेन
। 32 तर त्यस िदन र घडीको िवषयमा िपतालाई बाहके कसलैाई पिन थाहा छैन, न स्वगर्दतूहरूलाई, न त पु लाई । 33 सचते
रहो ! होिसयार होओ, िकनभने यो कुन समयमा हुन्छ भनी ितमीहरू जान्दनैौ । ( टपोटः केही ाचीन ामािणक लखेहरूले
यसलाई यसरी उल्लखे गछर्न ्: होिसयार रहो, जागा रहो र ाथर्ना गर िकनिक ...) 34यो या ामा गएका एक जना मािनसजस्तो
होः उसले आफ्नो घर छोड्छ र उसका नोकरहरू हरेकलाई आ-आफ् नो कामसिहत उसको घरको िजम्मा िदन्छ । अिन उसले
पहरेदारलाई जागा रहन आज्ञा िदन्छ । 35 त्यसकारण, जागा रहो ! िकनिक घरको मा लक साँझ वा मध्यरात वा भाले बास्दा
वा िबहान कुन समयमा आउँछन ्भनी ितमीहरू जान्दनैौ । 36 यिद उनी अचानक आइपगुे भन,े उनले ितनीहरूलाई सिुतरहकेो
नभे ाऊन ्। 37 जे म ितमीहरूलाई भन्छु, त्यो म सबलैाई भन्छु, जागा रहो !”

14
1 यो िनस्तार र अखमरी रोटीको चाडभन्दा दईु िदनअिग िथयो । मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले यशेलूाई कसरी गपु् त

रूपमा िगरफ् तार गन र मान भनी िवचार ग ररहकेा िथए । 2 िकनिक ितनीहरूले भिनरहकेा िथए, “चाडको समयमा होइन,
तािक मािनसहरूमाझ दङ्गा उत्पन् न नहोस ् ।” 3 जब यशे ू बथेािनयामा िसमोन कुष् ठरोगीको घरमा हुनहुुन्थ्यो, उहाँ टेबलुमा
अडसे लागरे बिसरहनहुुदँा एक जना स् ी अित मलू्यवान ्तरल पदाथर् िसङ्गमरमरको िशशीमा लएर यशेकूहाँ आइन,् जनु शु
जटामसी िथयो । ितनले त्यो िशशीलाई फुटाइन ्र उहाँको टाउकोमा खन्याइन ्4 तर त्यहाँका कोही-कोही रसाए । ितनीहरूले
आपसमा कुरा गरे र भन,े “के कारणको लािग यो खरे फा लदँै छ ? 5 यो अ रलाई ितन सय चाँदीका िसक् काभन्दा बढीमा
बचे् न सिकन्थ्यो र ग रबहरूलाई िदन सिकन्थ्यो ।” र ितनीहरूले ितनलाई गाली गद िथए । 6 तर यशेलू े भन् नभुयो, “ितनलाई
छोिडदओे । ितमीहरूले ितनलाई िकन दःुख िदइरहकेा छौ ? ितनले मरेो िन म्त सनु्दर काम गरेकी छन ।् 7ग रबहरू ितमीहरूसगँ
सधै ँ हुन्छन,् र ितमीहरू जिहले चाहन्छौ ितनीहरूको िन म्त गनर् सक्छौ, तर म त ितमीहरूिसत सधै ँ हुनछैेन । 8 ितनले जे गनर्
स क्थन ् त् यही ग रनः् ितनले मरेो शरीरलाई दफनको िन म्त अिभषले गरेकी छन ् । 9 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, सारा
ससंारभ र जहाँ-जहाँ ससुमाचार चार ग रन्छ, त्यहाँ यी स् ीले गरेकी काम ितनको सम्झनामा बताइनछे । 10अिन बा मध्यकेा
एक जना यहूदा इस्क रयोत मखु्य पजुारीहरूकहाँ गयो, तािक त्यसले उहाँलाई ितनीहरूका हातमा समु्पन सकोस ् । 11 जब
मखु्य पजुारीहरूले यो सनु,े ितनीहरू खसुी भए र त्यसलाई पसैा िदने वाचा गरे । उसले यशेलूाई ितनीहरूका हातमा समु्पनलाई
अवसर हनेर् थाल्यो । 12 अखिमरी रोटीको पिहलो िदन उनीहरूले िनस्तारको थमुा चढाउने बलेा उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई
भन,े “हामी कहाँ गएर तयारी गरेको तपाईं चाहनहुुन्छ, तािक तपाईंले िनस्तारको खाना खान सक् नभुएको होस ्?” 13 उहाँले
आफ्ना चलेाहरूमध्ये दईु जनालाई पठाउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “सहरमा जाओ र एक जना पानीको गा ो बोक् ने
मािनसले ितमीहरूलाई भटे्नछे र उसलाई प ाओ । 14 जनु घरिभ ऊ पस्छ, उसलाई प ाओ र त्यस घरको मा लकलाई
भन, “गरुुज्य ू भन् नहुुन्छ, मरेो पाहुना कोठा कहाँ छ जहाँ मलै े मरेा चलेाहरूसगँ िनस्तार-चाडको भोज खानछुे ?” 15 उनले
ितमीहरूलाई एउटा तयार भएको ठुलो मािथल्लो तलाको कोठा दखेाउनछेन ्। त्यहाँ नै हा ो िन म्त तयारी गन ूर् ।” 16 चलेाहरू
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िनस्के र सहरितर लागे । ितनीहरूले उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुएजस्तै पाए र ितनीहरूले िनस्तार-चाडको तयारी गरे । 17 जब
साँझ पर् यो, उहाँ आफ्ना बा जना चलेासगँ आउनभुयो । 18 जब उहाँहरू टेबलुमा अडसे लागरे खाँदै हुनहुुन्थ्यो, यशेलूे
भन् नभुयो, “साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, मसगँ खाइरहकेाहरूमध्ये एक जनाले मलाई धोखा िदनछे ।” 19 उनीहरू सबै
एकदमै िनराश भए, र ितनीहरू एक-एक जनाले उहाँलाई भन,े “के म त होइन ?” 20 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “यी बा जनामध्यकेा एक हुन,् जसले मसगँ अिहले कचौरामा रोटी चोिपरहकेो छ । 21 मािनसका पु धमर्शास् मा
उसको बारेमा ले खएबमोिजम जानछे । तर िधक् कार ! जस ारा मािनसका पु लाई धोखा िदइनछे । त्यसको िन म्त त्यो त
नजन्मकेो भए नै असल हुने िथयो ।” 22 ितनीहरूले खाँदै गदार् यशेलू े रोटी लनभुयो; आिशष ् िदनभुयो, र भाँच् नभुयो । उहाँले
यो ितनीहरूलाई िदनभुयो र भन् नभुयो, “यो लओे । यो मरेो शरीर हो ।” 23 उहाँले कचौरा लनभुयो; धन्यवाद िदनभुयो;
ितनीहरूलाई िदनभुयो र ितनीहरू सबलैे त्यसबाट िपए । 24 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो करारको मरेो रगत हो । यो
रगत धरैेका िन म्त बगाइएको छ ।” 25 साँच् च,ै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यो दाखको फलबाट तबसम्म िपउनछैेन ँजबसम्म मलैे
परमशे् वरको राज्यमा यसलाई नयाँ गरी िपउँिदन ँ । 26 जब उहाँहरूले एउटा भजन गाउनभुयो, उहाँहरू जतैनू डाँडामा जानभुयो
। 27 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू सबै मरेो कारणले पिछ हट्नछेौ, िकनिक यसरी ले खएको छ, ‘म गोठालोलाई
िहकार्उनछुे र भडेाहरू छरपष् ट हुनछेन ्।’ [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा “मरेो कारणल”े भन् ने पदावली छैन ।]
28 तर म जीिवत भई उठेपिछ म ितमीहरूभन्दा अिग गालीलमा जानछुे ।” 29 प सुले उहाँलाई भन,े “सबै जना पिछ हटे
पिन म पिछ हट्नछैेन ँ ।” 30 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “साँच् च,ै म ितमीलाई भन्दछु, िक यस रात भाले दईु पल्ट बास् नअुिग
ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गनछौ ।” 31 तर प सुले भन,े “यिद म तपाईंसगँै मन ुर्पछर् भने पिन म तपाईंलाई इन् कार गनछैन ँ
।” ितनीहरू सबलैे उही ितज्ञा गरे । 32 उहाँहरू गतेसमनी भन् ने ठाउँमा आइपगु् नभुयो र यशेलू े आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो,
“मलैे ाथर्ना गदार् यहाँ बस ।” 33 उहाँले प सु, याकूब र यहून् नालाई आफूसगँ लानभुयो, र उहाँ दःु खत र अित ाकुल
हुनभुयो । 34 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो ाण मरेजितकै गिहरो वदेनामा छ । यहाँ बस र जागा रहो ।” 35 यशे ूअ ल
परितर जानभुयो, भइँुमा लम्पसार पन ुर्भयो र ाथर्ना गन ुर्भयो, िक यिद यो सम्भव िथयो भने यो घडी उहाँबाट हटेर जाओस ्।
36 उहाँले भन् नभुयो, “हे अब्बा, िपता तपाईंमा सबै थोक सम्भव छ । यो कचौरा मबाट हटाउनहुोस ्। तर मरेो इच्छा होइन,
तपाईंको इच्छा परुा होस ् ।” 37 उहाँ फकर आउनभुयो र ितनीहरूलाई सिुतरहकेो भे ाउनभुयो र उहाँले प सुलाई भन् नभुयो,
“िसमोन, के ितमी पिन मस्त िन ामा छौ ? के एक घण्टा पिन जागा रहन सकेनौ ? 38जागा रहो र परीक्षामा नपरौँ भनी ाथर्ना
गर । वास्तवमा आत्मा त तत्पर छ, शरीर कमजोर छ ।” 39 उहाँ फे र जानभुयो अिन ाथर्ना गन ुर्भयो र उहाँले उही वचनहरू
योग गन ुर्भयो । 40 फे र उहाँ आउनभुयो र ितनीहरूलाई सिुतरहकेो भे ाउनभुयो, िकनभने ितनीहरूका आखँा लोलाएका िथए

र उहाँलाई के भन् ने भनी ितनीहरूले जाननेन ् । 41 उहाँ त े ो पल्ट आउनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू अझै
सिुतरहकेा छौ र आराम ग ररहकेा छौ ? भयो ! समय आएको छ । हरे ! मािनसका पु पापीहरूको हातमा स ु म्पदँ ै छ ।
42 उठ र जाऔ ँ। हरे, मलाई धोखा िदने निजकै छ ।” 43 उहाँ बोल्दै गन ुर्हुदँा बा जनामध्यकेो यहूदा आइपगु्यो अिन त्योसगँ
मखु्य पजुारीहरू, शास् ीहरू र धमर्-गरुुहरूबाट आएका तरवार र लाठा बोकेको एउटा ठुलो हुल िथयो । 44 अब, उहाँलाई
िवश् वासघात गनले ितनीहरूलाई एउटा सङ्केत िदएको िथयो, “जसलाई मलैे चमु्बन गछुर्, ऊ त् यही हो । उसलाई समात र
सरुक्षा घरेामा लजैाओ ।” 45 जब यहूदा आयो, तरुुन्तै त्यो यशेकूहाँ आयो र भन्यो, “रब्बी !” र त्यसले उहाँलाई चमु्बन
गर् यो । 46 त्यसपिछ ितनीहरूले उहाँमािथ हात हाले र प े । 47 तर त्यहाँ उिभनहेरूमध्ये एक जनाले आफ्नो तरवार थतु े र
मखु्य पजुारीका नोकरको कान का टिदए । 48 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू डाँकुको िवरु मा आएझै ँ तरवार
र भाला लएर आउँछौ ? 49 जब म ितमीहरूसगँ दिैनक हुन्थे ँ र मलै े म न्दरमा िसकाइरहकेो िथएँ, ितमीहरूले मलाई िगरफ्तार
गरेनौ । तर धमर्शास् परुा होस ्भनरे यस्तो भयो ।” 50अिन यशेसूगँ भएका सबलैे उहाँलाई छाडे र भागे । 51 एक जना जवान
मािनस उहाँको पिछ लाग्यो जसले सतूीको कपडा मा लगाएका िथए जसलाई ितनको कम्मरमा बिे एको िथयो; ितनीहरूले
त्यसलाई प े , तर 52 उसले त्यो सतूीको कपडा त्यहीँ नै छाडे र नाङ्गै भागे । 53 ितनीहरूले उहाँलाई धान पजुारीकहाँ
लगे । त्यहाँ ितनीसगँ मखु्य पजुारीहरू, धमर्-गरुुहरू र शास् ीहरू भलेा भएका िथए । 54 अब प सुले चािह ँ टाढबैाट उहाँलाई
धान पजुारीको घरको आगँनसम्म प ाए । ितनी पहरेदारहरूसगँै बस,े जसले न्यानो हुन आगो ताप्दै िथए । 55 अब, मखु्य

पजुारीहरू र सबै यहूदी प रषद् ले यशेकूो िवरु मा गवाही खोिजरहकेा िथए, तािक ितनीहरूले उहाँलाई मतृ्यदुण्ड िदन सकून ्।
तर ितनीहरूले कुनै पिन कुरा भे ाएनन ्। 56 िकनभने धरैेले उहाँको िवरु मा झटुो गवाही ल्याए, तर ितनीहरूका गवाही िमलने
। 57 कोही खडा भए र उहाँको िवरु मा झटुो गवाही ल्याए; ितनीहरूले भन,े 58 “यसले यसो भनकेो हामीले सनु्यौँ, ‘हात ारा
बनाइएका यो म न्दर मलैे नष् ट गनछु, र ितन िदनमा हातिवना नै बनाइएको अक म न्दर मलैे बनाउनछुे ।’ ” 59 तापिन
ितनीहरूको गवाही एकै मतको भएन । 60 धान पजुारी ितनीहरूका िबचमा उिभए र यशेलूाई सोध,े “के ितमी कुनै जवाफ
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िददँनैौ ? यी मािनसहरूले ित ो िवरु मा िदएका गवाही के हुन ् िन ?” 61 तर उहाँ चपुचाप रहनभुयो, र जवाफ िदनभुएन ।
धान पजुारीले उहाँलाई फे र श् न गरे र भन,े “के ितमी धन्यका पु ीष् ट हौ ?” 62 यशेलूे भन् नभुयो, “म हु ँ । र ितमीहरूले

मािनसका पु लाई श क् तको दािहने हातप बसकेो र आकाशको बादलसगँ आएको दखे् नछेौ ।” 63 धान पजुारीले आफ्नो
लगुा च्याते र भन,े “के हामीलाई अझै गवाहीको आवश्यक पछर् र ? 64 तपाईंहरूले ईश् वर-िनन्दा सनु् नभुएकै छ । तपाईंहरूको
के िनणर्य छ ?” अिन ितनीहरू सबलैे मतृ्यकुो योग्य भएकालाई झै ँ दोष लगाए । 65 केहीले उहाँलाई थकु् न र उहाँको अनहुार
छोप् न र िहकार्उन थाले र भन,े “भिवष् यवाणी गर ्!” अिन अिधकारीहरूले उहाँलाई लगे र िपटे । 66 प सु तल आगँनमा
हुदँा धान पजुारीका नोकन हरूमध्ये एक जना ितनीकहाँ आई । 67 त्यो न्यानो हुन आगोको निजक उिभदँा त्यसले प सुलाई
दखेी र उनलाई िनयालरे हरेी । त्यसले भनी, “ितमी पिन यशे ू नासरीसगँ िथयौ ?” 68 तर उनले इन्कार गरे र भन,े “ितमीले
के भिनरहकेा छौ, मलैे न बझ्छु न जान्दछु । त्यसपिछ उनी आगँनमा गए । [ टपोटः केही ाचीन ित लिपहरूले “अिन
भाले बास्यो” भनी थप्छन,् तर उत्कृष् ट ाचीन ि ित लिपहरूले यसलाई समावशे गरेका छैनन ्।] 69 तर नोकन ले उनलाई
त्यहाँ दखेी र ती उिभएकाहरूलाई फे र भन् न थाली, “यो मान्छे पिन ितनीहरूमध्यकैे एक जना हो ।” 70 तर उनले फे र पिन
इन्कार गरे । केही समयपिछ त्यहाँ उिभनहेरूले प सुलाई भन,े “िनश् चय न,ै ितमी पिन ितनीहरूमध्यकैे एक हौ, िकनिक ितमी
पिन गालीली नै हौ ।” 71 तर उनले आफँैलाई सराप् न र िक रया हालरे भन् न लाग,े “ितमीहरूले कुरा ग ररहकेा यी मािनसबारे
मलाई केही थाहा छैन ।” 72 तरुुन्तै भाले दो ो चो ट बास्यो । त्यसपिछ प सुले यशेलू े उनलाई भन् नभुएका वचनहरू स्मरण
गरेः “दईु चो ट भाले बास् नअुिग ितमीले मलाई ितन पटक इन्कार गनछौ ।” र उनी धरुुधरुु रोए ।

15
1 िबहान सबरैे मखु्य पजुारीहरूसगँै धमर्-गरुुहरू, शास् ीहरू र सम्पणूर् यहूदी प रषद् सगँै भलेा भए । अिन ितनीहरूले यशेलूाई

बाँध े र लएर गए । ितनीहरूले उहाँलाई िपलातसकहाँ स ु म्पिदए । 2 िपलातसले उहाँलाई सोध,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा हौ
?” उहाँले जवाफ िदनभुयो, “तपाईं नै त्यसो भन् नहुुन्छ ।” 3 मखु्य पजुारीहरूले यशेकूो िवरु मा धरैे अिभयोग पसे ग ररहकेा
िथए । 4 िपलातसले फे र पिन यशेलूाई सोध,े “िकन ितमी जवाफ िददँनैौ ? हरे, ितनीहरूले ित ो िवरु मा कित धरैे अिभयोग
ल्याइरहकेा छन ्?” 5 तर यशेलू े िपलातसलाई कुनै जवाफ िदनभुएन, र जसले गदार् ितनी छक् क परे । 6 अब चाडको समयमा
िपलातसले सामान्यतया ितनीहरूले अनरुोध गरेअनसुार एउटा कैदीलाई मकु् त गथ । 7 िव ोहमा िव ोहीहरूसगँै सहभागी भएका
हत्याराहरूमध्ये त्यहाँ झ्यालखानामा बारब्बा नाउँ गरेका एक जना मािनस कैदमा िथए । 8 िभड िपलातसकहाँ आयो र ितनले
िवगतमा गरेझै ँ ितनीहरूका िन म्त गनर्लाई अनरुोध गनर् थाले । 9 िपलातसले ितनीहरूलाई जवाफ िदए र भन,े “के ितमीहरू
मलैे यहूदीहरूका राजालाई मकु् त गरेको चाहन्छौ ?” 10 िकनभने डाहको कारणले गदार् नै मखु्य पजुारीहरूले यशेलूाई ितनको
हातमा समु्पकेा हुन ्भन् ने ितनलाई थाहा िथयो । 11 तर मखु्य पजुारीहरूले िभडलाई बरु बारब्बालाई नै मकु् त ग रनपुछर् भनी
कराउन उक्साएका िथए । 12 िपलातसले ितनीहरूलाई फे र जवाफ िदए र भन,े “त्यसो भए यहूदीहरूका राजालाई म के गरूँ
त ?” 13 ितनीहरू फे र िचच् च्याए, “त्यसलाई ु समा टाँग् नहुोस ् !” 14 िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “त्यसले के गल्ती
गरेको छ र ?” तर ितनीहरू झन ् ठुलो स्वरमा िचच् च्याए, “त्यसलाई ु समा टाँग् नहुोस ्।” 15 िपलातसले िभडलाई सन्तषु् ट
पानर् चाहे । त्यसलै,े ितनले ितनीहरूका िन म्त बारब्बालाई छोिडिदए । ितनले यशेलूाई कोरार् लगाए र ु समा टाँग् नको िन म्त
स ु म्पिदए । 16 िसपाहीहरूले उहाँलाई (ब्यारेकिभ को) चोकमा लगे र ितनीहरूले िसपाहीहरूको सम्पणूर् जत्थालाई सगँै बोलाए
। 17 ितनीहरूले यशेलूाई बजैनी रङको पोशाक पिहराइिदए र ितनीहरूले काँडाको मकुुट बनाएर उहाँको टाउकोमा लगाइिदए ।
18 ितनीहरूले “हे यहूदीहरूका राजा” भनी उहाँलाई सलाम गनर् थाले । 19 ितनीहरूले िनगालोले उहाँको टाउकोमा िहकार्ए र
उहाँलाई थकेु । ितनीहरूले सम्मानमा उहाँको साम ु घ ुडँा टेके । 20जब ितनीहरूले उहाँको िगल्ला गरे, ितनीहरूले बजैनी रङको
पोशाक फुका लिदए र उहाँको आफ्नै पोशाक लगाइिदए र उहाँलाई ु समा टाँग् न लएर गए । 21 ितनीहरूले गाउबँाट आइरहकेा
(अलके्जने्डर र रुफसका बबुा) कुरेनीका िसमोन नाउँ गरेका एउटा बटुवालाई सवेा गनर् दबाब िदए; ितनीहरूले ितनलाई यशेकूो

ु स बोक् न कर लगाए । 22 िसपाहीहरूले यशेलूाई गलगथा भिनने ठाउँमा ल्याए ( जसको अथर् हुन्छः “खप्परको ठाउँ”)
। 23 ितनीहरूले उहाँलाई िसकार् िमसाएको दाखम िपउन िदए, तर उहाँले त्यो िपउनभुएन । 24 ितनीहरूले उहाँलाई ु समा
टाँगे र त्यके िसपाहीले उहाँको पोशाकको कुनचािह ँ टु ा लने भनी एक-आपसमा िच ा हाले र भाग लगाए । 25 ितनीहरूले
उहाँलाई ु समा टाँग् दा ते ो पहर भएको िथयो । 26 ितनीहरूले उहाँको िवरु मा यस् तो दोष-प लखे,े “यहूदीहरूका राजा ।”
27 ितनीहरूले उहाँसगँ दईु जना डाँकुलाई ु समा टाँगःे एउटालाई उहाँको दािहनपे र अक लाई दे पे । 28 [ टपोटः ाचीन
उत्कृष् ट ित लिपहरूमा २८ पदलाई हटाइएको छ (लकूा २२:३ लाई हने ुर्होस)् पद २८] अिन “उहाँ अधम हरूसगँ गिननभुयो”
भन् ने धमर्शास् को वचन परुा भयो । 29 त्यहाँबाट जानहेरूले आफ्नो टाउको हल्लाउदँै उहाँको अपमान गरे, “आहा ! ितमीले
त म न्दरलाई नष् ट गरेर ितन िदनिभ नै िनमार्ण गथ्य त, 30 आफँैलाई बचाऊ र ु सबाट ओलर आऊ !” 31 त्यसै गरी,
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मखु्य पजुारीहरूले शास् ीहरूसगँ िमलरे एक-आपसमा यसो भन् दै उहाँको िगल् ला गरे, “त्यसले अरूहरूलाई त बचायो, तर
आफँैलाई बचाउन सक्दनै । 32 इ ाएलका राजा ीष् ट ु सबाट तल ओलर आओस,् तािक हामी दखेरे िवश् वास गनर् सकौँ
।” अिन उहाँसगँै ु समा टाँिगएकाहरूले पिन उहाँको िगल् ला गरे । 33 छैटौँ घडीदे ख नवौँ घडीसम्म सारा जगत ्मा अन्धकार
छायो । 34 नवौँ घडीमा यशे ू ठुलो स्वरमा यसो भन्दै कराउनभुयो, “इलोई, इलोई, लामा सबख थनी ?” जसको अथर्, “मरेा
परमशे् वर, मरेा परमशे् वर, मलाई िकन त्याग् नभुएको ?” भन् ने हुन्छ । 35 त्यहाँ उिभएकाहरूमध्ये केहीले यो सनुरे भन,े “हरे,
त्यसले ए लयालाई बोलाउँदै छ ।” 36 कोही दौडरे गए एउटा स्पन्जमा िसकार् हाल,े र यसलाई िनगालोको ल ीमा राख,े अिन
उहाँलाई िदए । त्यो मािनसले भन,े “उसलाई तल झनर् ए लया आउँछन ्िक हरेौँ ह ै त ।” 37 तब यशे ू ठुलो सोरले कराउनभुयो
र ाण त्याग् नभुयो । 38 म न्दरको पदार् मािथदे ख तलसम्म दईु भागमा िच रयो । 39 जब त्यहाँ उिभएर यशे ू यसरी मन ुर्भएको
दखे् ने कप् तानले यो दखे,े ितनले भन,े “साँच् च,ै यी मािनस परमशे् वरका पु नै िथए ।” 40 त्यहाँ टाढाबाटै हने स् ीहरू पिन िथए
। ितनीहरूमध्ये म रयम मग्द लनी, म रयम (सानो याकूब र योसफेकी आमा), र सलोमी िथए । 41 उहाँ गालीलमा हुनहुुदँा
ितनीहरूले उहाँलाई प ाए र उहाँको सवेा गरे । अरू धरैे स् ी पिन उहाँसगँ यरूशलमे आएका िथए । 42 जब साँझ पर् यो, यो
तयारी गन िदन अथार्त ्शबाथ-िदनको अिगल्लो िदन भएको हुनाले 43 अ रमािथयाका योसफे त्यहाँ आए । ितनी प रषद्का
आदरणीय व् य क् त िथए, जसले परमशे् वरको राज्यको तीक्षा ग ररहकेा िथए । ितनी साहसका साथ िपलातसकहाँ गए, अिन
यशेकूो लास मागे । 44 यशे ू पिहले नै म रसक् नभुएको िथयो भनी सनु्दा िपलातस छक् क परे; ितनले कप् तानलाई बोलाए र यशे ू
मन ुर्भएको िथयो वा िथएन भनी सोधे । 45 जब ितनले यशे ू म रसक् नभुएको कुरा कप् तानबाट थाहा पाए, ितनले यशेकूो शरीर
योसफेलाई िदए । 46 योसफेले मलमलको कपडा ल्याएका िथए । ितनले उहाँलाई ु सबाट तल झारे; उहाँलाई मलमलको
कपडाले बे ,े अिन च ान काटेर बनाइएको िचहानमा उहाँलाई राखे । तब ितनले िचहानको मखुमा एउटा ढुङ्गालाई गडुाएर
छोपे । 47 म रयम मग्द लनी र योसफेकी आमा म रयमले यशेलूाई कहाँ गािडएको िथयो भन् ने दखेकेा िथए ।

16
1जब शबाथ-िदन सिकयो, म रयम मग्द लनी र याकूबकी आमा म रयम र सलोमीले सगु न्धत मसला ल्याए, िक ितनीहरू

आउन सकून ्र यशेकूो शरीर अिभषके गनर् सकून ्। 2 हप् ताको पिहलो िदन िबहान सबरैे घाम झलु्कँदा ितनीहरू िचहानमा गए ।
3 ितनीहरूले एक आपसमा भन् दै िथए, “िचहानको मखुबाट हा ो लािग ढुङ्गा कसले हटाइिदन्छ होला ?” 4 जब ितनीहरूले
मािथ हरेे र उनीहरूले ढुङ्गा हटाइसकेको दखे,े िकनभने ढुङ्गा धरैे ठुलो िथयो । 5 उनीहरू िचहानिभ वशे गरे र एक जना
जवान मािनस सतेो पोशाक लगाएर दािहनपे बिसरहकेा दखे,े र ितनीहरू छक् क परे । 6 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ
।” ितमीहरूले यशे ूनासरीलाई खोज्दै छौ जसलाई ु समा टाँिगएको िथयो । उहाँ जीिवत भई उठ्नभुएको छ ! उहाँ यहाँ हुनहुुन् न
। ितनीहरूले उहाँलाई राखकेो ठाउँलाई हरे । 7 तर जाओ, प सु र उहाँका चलेाहरूलाई भिनदओे, िक उहाँ ितमीहरूभन्दा अिग
गालीलमा जाँदै हुनहुुन्छ । उहाँले भन् नभुएजस्तै ितमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ दखे् नछेौ । 8 ितनीहरू बािहर िनस्के र िचहानबाट
दौडरे गए; ितनीहरू कािमरहकेा िथए र छक् क परे । ितनीहरूले कसलैाई केही पिन भननेन,् िकनिक ितनीहरू डराएका िथए
। 9 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] हप् ताको पिहलो िदन सबरैे, उहाँ जीिवत भई उठ्नभुएपिछ
उहाँ म रयम मग्द लनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो जसबाट उहाँले सातवटा भतू िनकाल्नभुएको िथयो । 10 उनी गइन ्र उनीसगँ भएका
सबलैाई बताइन ् । त्यस बलेा ितनीहरूले िवलाप गद रोइरहकेा िथए । 11 ितनीहरूले सनुे िक उहाँ जीिवत हुनहुन्छ र उनले
उहाँलाई दे खन,् तर ितनीहरूले िवश् वास गरेनन ्। 12 [ टपोटः पद ९ को टप्पणी हरेौ)ँ त्यसपिछ उहाँ दईु जना मािनससगँै अक
बाटोमा िहिँडरहनभुएको िथयो । 13 ितनीहरू गएर अरू चलेाहरूलाई बताए, तर उनीहरूले ितनीहरूलाई िवश् वास गरेनन ् ।
14 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] पिछ यशे ू एघार जनाकहाँ ितनीहरू टेबलुमा अडसे लगाएर
बिसरँहदँा दखेा पन ुर्भयो अिन उहाँले ितनीहरूको अिवश् वास र कठोर हृदयको िन म्त ितनीहरूलाई हप्काउनभुयो, िकनिक
उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत भई उठ्नभुएपिछ ितनीहरूले उहाँलाई दखे् नहेरूका कुरा िवश् वास गरेनन ्। 15 उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “सारा ससंारमा जाओ, र सम स ृ ष् टलाई ससुमाचार चार गर । 16 जसले िवश् वास गछर् र ब प् तस्मा लन्छ
त्यो बचाइनछे र जसले िवश् वास गदन त्यो दोषी ठह रनछे । 17 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२०
छैन] जसले िवश् वास गनछन ्ितनीहरूसगँ यी िचन्हहरू हुनछेनः् ितनीहरूले मरेो नाउमँा भतूहरू धपाउनछेन ्। ितनीहरूले नयाँ
भाषाहरूमा बोल्नछेन ्। 18 ितनीहरूले आफ्ना हातले सपर्हरू समाउनछेन ्र यिद ितनीहरूले कुनै िवषाल ु पदाथर् िपए पिन यसले
ितनीहरूलाई कुनै हािन गनछैन । ितनीहरूले िबरामीमािथ हात राख् नछेन र् ितनीहरू िनको हुनछेन ।् 19 [ टपोटः ाचीन उत्कृष् ट
ित लिपहरूमा मकूर् स १६:९-२० छैन] भु ितनीहरूसगँ बो लसक् नभुएपिछ उहाँ स्वगर्मा उचा ललिगनभुयो र परमशे् वरको दािहने

हातप बस् नभुयो । 20 चलेाहरू गए, र सबिैतर चार गरे र भलुे ितनीहरूसगँ काम गन ुर्भयो र ितनीहरूसगँ भएका आश् चयर्
िचन्हहरूले वचनलाई पु ष् ट गन ुर्भयो ।
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लकुाले लखेकेो ससुमाचार
1धरैेले हा ा िबचमा घटेका र परुा भएका यी घटनाहरूको िववरण लखे् ने यास गरेका छन ्। 2 ितनीहरूले यी कुरा हामीलाई

भखर्रै स ु म् पिदए, जो सरुुदे ख नै त्यक्षदश र वचनका सवेकहरू भएका छन ्। 3 सम्मािनत िथयोिफलस, त्यसलैे मलाई पिन
यी सबै कुराहरूलाई अनसुन्धान गरी ठकिसत मब रूपमा सरुुदे ख घटेका घटनाहरूलाई लखे् न असल लाग्यो । 4 त्यसलै,े
तपाईंलाई िसकाइएको सत् यताबारे यी कुराहरू तपाईंलाई थाहा होस ्। 5 यहूदाका राजा हरेोदको समयमा, त्यहाँ जक रया नाउँ
गरेका एक जना पजुारी िथए जो अिबयाको कुलका िथए । उनकी पत् नी हारुन कुलकी छोरी िथइन ्जसको नाउँ एलीिशबा
िथयो । 6 परमशे् वरको द ृ ष् टमा ितनीहरू दवुै धम िथए । ितनीहरूले परमशे् वरका सबै आज्ञाहरू पालना गदर्थे र िनद ष जीवन
िजउँथे । 7 तर ितनीहरूको कुनै सन्तान िथएन, िकनिक एलीिशबा बाँझी िथइन ् र ितनीहरू दवुै जना व ृ भइसकेका िथए ।
8 एक िदन आफ्नो कुलको पालोअनसुार जक रया पजुारी सवेा गनर् परमशे् वरको उप स्थितमा िथए । 9 त्यहाँको परम्पराअनसुार
िच ा ारा पजुारीहरू आफ्नो सवेा गन पालोअनसुार परम भकुो म न्दरिभ धपू बाल्नलाई छािनन्थे । त्यसलै,े उनको नाउँ पर् यो
। 10 जब ितनी धपू बाल्दै िथए, बािहर त्यही समयमा मािनसको परैु िभडले ाथर्ना ग ररहकेो िथयो । 11 ठक त्यसै बलेा
परम भकुा एउटा दतू उनीकहाँ दखेा परे र धपू बाल्ने वदेीको दािहनपे उिभए । 12 जब जक रयाले स्वगर्दतूलाई दखे,े तब
उनी सा ै डराए र आि ए । 13 तर स्वगर्दतूले उनलाई भन,े “जक रया नडराऊ, िकनिक ित ो ाथर्नाको सनुाइ भएको छ
। ित ी पत् नी एलीिशबाले ित ो लािग एउटा छोरा जन्माउनिेछन ् र ितमीले उनको नाउँ यहून् ना राख् नछेौ । 14 ितमीमा खसुी
र आनन्द हुनछे र उनको जन्ममा धरैे मािनसहरू आिन न्दत हुनछेन ् । 15 परम भकुो द ृ ष् टमा उनी महान ् हुनछेन ् र उनले
दाखम िपउनछैेनन ् । उनी आमाको गभर्मा नै पिव आत्माले भ रनछेन ् । 16 अिन उनले इ ाएलका धरैे मािनसहरूलाई
परम भु ितनीहरूका परमशे् वरतफर् फकार्उनछेन ् । 17 उनी ए लयाको आत्माको श क् तमा परम भकुो अिग-अिग जानछेन ् ।
उनले बबुाहरूको हृदय आफ्ना छोराछोरीितर फकार्उनछेन ् र अनाज्ञाकारीहरूलाई ब ु र धािमर्कतामा िहडँाउनछेन ् । उनले
मािनसहरूलाई परम भकुो िन म्त तयार गनर्का लािग त्यसो गनछन ्।” 18 जक रयाले स्वगर्दतूलाई भन,े “यो कुरा परुा हुनछे
भनी मलैे कसरी थाहा पाउने ?” िकनिक म बढुो भइसकँे र मरेी पत् नी पिन बढुी भइसिकन ्।” 19 तब स्वगर्दतूले जवाफ िदए
र उनलाई भन,े म गि एल हु,ँ जो परमशे् वरको उप स्थितमा उिभन् छु । ित ो िन म्त बोल्न र शभु खबर िदन मलाई पठाइएको हो
।” 20 हरे, ती कुरा हुने समयसम्म ितमी शान्त रहनछेौ र बोल्न सक् ने छैनौ, िकनिक ितमीले मरेो वचनमा िवश् वास गरेनौ, जनु
ठक समयमा परुा हुनछे ।” 21 अिन जक रयाले लामो समयसम्म म न्दरमा समय िबताइरहकेाले मािनसहरू अचम्म मान्दै

प खर्रहकेा िथए । 22 तर, जब ितनी बािहर आए, तब उनी ितनीहरूसगँ बोल्न सकेनन ्र उनले म न्दरिभ एउटा दशर्न दखेे भनी
ितनीहरूले महससु गरे । उनले ितनीहरूलाई इसारा मा गरे, तर बोल्न सकेनन ्। 23 जब ितनको सवेाको समय समाप् त भयो,
तब ितनी आफ्नो घरमा फिकर् ए । 24 ती िदनहरूपिछ, ितनकी पत् नी एलीिशबा गभर्वती भइन ् । पाँच मिहनासम्म उनले यसो
भन्दै आफूलाई लकुाइन ्। 25“परम भु परमशे् वरले मरेो लािग यो गन ुर्भएको छ, उहाँले ममािथ िनगाह गन ुर्भयो र मािनसहरूका
िबचबाट मरेो िनन्दा हटाउनभुयो । 26 एलीिशबा गभर्वती भएको छैठौँ मिहनामा, परमशे् वरले गालीलको सहर नासरतमा गि एल
स्वगर्दतूलाई पठाउनभुयो । 27 परमशे् वरले ितनलाई एउटा कन्याकहाँ पठाउनभुयो जसको योसफे भन् ने मािनससगँ मगनी भएको
िथयो । ितनी दाऊदका वशंका िथए र कन्याको नाउँ म रयम िथयो । 28 उनी ितनीकहाँ आए र भन,े “ितमीलाई अिभवादन !
ितमीले परमशे् वरबाट धरैे िनगाह पाएकी ौ ।” 29 तर उनको वचन सनुरे ितनले यो कस्तो कारको अिभवादन हो भनी ितनी
िवच लत भइन ् र चिकत प रन ् । 30 तब स्वगर्दतूले उनलाई भन,े “म रयम, ितमी नडराऊ । िकनिक ितमीले परमशे् वरबाट
िनगाह ाप् त गरेकी ौ । 31 हरे, ितमी गभर्वती हुने ौ र एउटा छोरा जन्माउने ौ । ितमीले उहाँको नाउँ यशे ू राख् ने ौ
। 32 उहाँ महान हुनहुुनछे र उहाँ सब च्च परमशे् वरको पु भनरे िचिनन ु हुनछे । परम भु परमशे् वरले उहाँलाई उहाँको िपता
दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे । 33 उहाँ महान ्हुनहुुनछे र उहाँ सव च् च परमशे् वरका पु कहलाइनहुुनछे । परम भु परमशे् वरले
उहाँलाई उहाँका पखुार् दाऊदको िसहंासन िदनहुुनछे । 34 तब म रयमले स्वगर्दतूलाई भिनन,् “यो कसरी हुन सक्छ जब िक
अिहलसेम्म म कुनै मािनससगँ सतुकैे छैन ?” 35 अिन स्वगर्दतूले जवाफ िदए, र उनलाई भन,े “पिव आत्मा ितमीमािथ
आउनहुुनछे र सव च् चका परमशे् वरको श क् तले ितमीलाई ढाक् नछे । त्यसलै,े जो पिव जन्मनहुुनछे उहाँलाई परमशे् वरका
पु भनरे बोलाइनछे । 36 अिन हरे, ित ी नातदेार एलीिशबाले पिन उनको व ृ ावस्थामा एउटा छोरा जन्माउन गभर्वती भएकी
छन ्। उनलाई बाँझी भिनए तापिन उनी अिहले ६ मिहनाको गभर्वती अवस्थामा िछन ्। 37 परमशे् वरको लािग कुनै पिन कुरा
असम्भव हुनछैेन ।” 38 म रयमले भिनन,् “हरे, म परम भकुी दासी एक स् ी हु ँ । तपाईंको सन्दशेअनसुार नै मरेो िन म्त होस ्
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।” त्यसपिछ स्वगर्दतू उनीबाट िबदा भए । 39 त्यसपिछ म रयम ती िदनहरूमा हता रदँ ै यहूदाको पहाडी दशेको एउटा सहरमा
गइन ्। 40जहाँ उनी जक रयाको घरमा गइन ्र एलीिशबालाई अिभवादन ग रन ्। 41जब एलीिशबाले म रयमको अिभवादन
सिुनन,् उनको गभर्मा भएको बालक उि यो र एलीिशबा पिव आत्माले भ रइन ् । 42 ितनले ठुलो आवाजले उनलाई यसो
भिनन,् “स् ीहरूमा ितमी धन्यकी हौ र ित ो गभर्को फल धन्यको होस ्।” 43 तब यो कसरी हुन िक सक्छ मरेा भकुी आमा
मकहाँ आउनभुयो ? 44 तब हरे, जब ित ो अिभवादनको आवाज मरेो कानमा आयो, मरेो गभर्मा भएको बालक आनन्दले
उि यो । 45अनी जसले िवश् वास गरेकी िछन,् धन्यकी हुन ्िकनिक जनु कुराहरू उनलाई परम भबुाट भिनएको िथयो ती परुा
हुनछेन ्।” 46 म रयमले भिनन,् “मरेो ाण परमभमुा आन न्दत छ । 47 र मरेो आत्मा परम भु मरेो उ ारकमा आन न्दत हुदँछ
। 48 िकनिक उहाँले आफ्नी दासी स् ीको नीच अवस्थामा ध्यान िदनभुएको छ । अब हरे, अिहलबेाट सबै पसु्ताहरूले मलाई
धन्यकी भन् नछेन ् । 49 िकनिक सवर्श क् तमान ्ले मरेो लािग महान ्कायर् गन ुर्भएको छ, र उहाँको नाउँ पिव छ । 50 जसले
उहाँलाई आदर गछर्, एउटा पसु्तादे ख एक पसु्तसम्म उहाँको दया रिहरहन् छ । 51 उहाँका बाहुलीले श क् तशाली कामहरू
गरेका छन ्। आफ्नो हृदयमा घमण्ड िवचार भएकाहरूलाई उहाँले िततर-िबतर पान ुर्भएको छ । 52 उहाँले राजकुमारहरूलाई
ितनीहरूका िसहंासनबाट खसाल्नभुएको छ । अिन तल्लो अवस्थाकाहरूलाई उठाउनभुएको छ । 53 उहाँले भोकाहरूलाई
असल थोकहरूले भ रिदनहुुन्छ, तर धनीहरूलाई र ै हात पठाउनहुुन्छ । 54 त्यसकारण, आफ्नो दयालाई सम्झना गरेर,
उहाँले आफ्नो दास इ ाएललाई सहायता िदनभुएको छ । 55 जसरी उहाँले हा ा पखुार्हरूलाई भनजेस्त,ै अ ाहाम र उनका
वशंसगँ सदासवर्दा गन ुर्हुनछे ।” 56 म रयम झन्डै ितन मिहना एलीिशबासगँ बिसन ् र अिन आफ्नो घरमा फिकर् न ् । 57 अब
एलीिशबाको बालक जन्माउने बलेा आयो, र ितनले एउटा छोरा जन्माइन ्। 58जब ितनका िछमकेी र नातदेारहरूले परम भलुे
ितनीमािथ महान ्दया गन ुर्भएको कुरा सनु,े तब उनीहरू ितनीसगँ आन न्दत भए । 59अब बालक जन्मकेो आठौँ िदनमा ितनीहरू
बालकको खतना गनर् गए र ितनीहरूले उनलाई आफ्ना िपताको नाउबँाट नै जक रया भनरे बोलाउन सक्थे । 60 तर उनकी
आमाले जवाफ िदएर भिनन,् “होइन, उनलाई यहून् ना भनरे बोलाइनछे ।” 61 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “ित ा नातदेारहरूका
िबचमा यो नाउँ भएको त्यहाँ कोही पिन छैन ।” 62 ितनीहरूले उनको बबुासगँ इसारा गरेर बालकको नाउँ के राख् न चाहकेा
छन ्भनरे ितनलाई सोधे । 63 उनले लखे् नका लािग पाटी माग,े र त्यसमा “ितनको नाउँ यहून् ना हो” भनरे लखेे । त्यो दखेरे
ितनीहरू सबै अच म्मत भए । 64 तरुुन्तै उनको मखु खलु्यो र िज ोको बन्धन टु ो, अिन ितनले बोल्न सरुु गरे र परमशे् वरको
शसंा गरे । 65 ितनीहरूका व रप र बस् नहेरूको िबचमा भय उत्पन् न भयो र त्यहाँ भएका कुराहरू यहूदाको पहाडी मलुकुभ र

नै फै लयो । 66 त्यसपिछ यी कुरा सनु् ने सबलैे आफ्नो हृदयमा राख् दै भन,े “त्यसो भए, अब यो बालक कस्तो हुनछे ?”
िकनिक परम भकुो हात त्यस बालकसगँ िथयो । 67 उनका िपता जक रया पिव आत्माले भ रए र यसो भन्दै अगमवाणी
गरे, 68 “इ ाएलका परम भु परमशे् वरको शसंा होस,् िकनभने उहाँले आफ्ना मािनसहरूका लािग सहायता र उ ारको काम
गन ुर्भएको छ । 69 उहाँले हा ा िन म्त मु क् तको िसङ्लाई उहाँका दास दाऊदको घरानाबाट श क् तशाली रूपमा खडा गन ुर्भएको
छ । 70 ाचीन कालमा उहाँका पिव अगमवक् ताहरूका मखु ारा बोल्नभुए झै ँ भयो । 71 उहाँले हा ा श हुरू र हामीलाई
घणृा गनहरूबाट छुटकारा िदनहुुनछे । 72 यो उहाँले हा ा पखुार्हरू ित दया कट गनर् र उहाँको पिव करारलाई स्मरण गनर्लाई
गन ुर्भएको छ । 73 त्यो करारचािह ँ उहाँले हा ा पखुार् अ ाहामसगँ गन ुर्भएको शपथ हो । 74 उहाँले हामीलाई हा ा श हुरूका
हातबाट मकु् त गनर् र उहाँको सम्मखु हा ो सारा जीवनभर 75 पिव ता र धािमर्कतामा उहाँको सवेा गनर्लाई योग्यको बनाउने
शपथ खानभुयो । 76 हो, बालक ितमी, सव च् चका अगमवक् ता कहलाइनछेौ, िकनभने ितमी मािनसहरूका िन म्त मागर् तयार
पानर् भकुो अिग-अिग जानछेन ्। 77 ितनीहरूका पाप-क्षमा ारा उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई मु क् तको ज्ञान िदनभुएको छ
। 78 हा ा परमशे् वरले उहाँको कोमल कृपाको कारणले हामीलाई क्षमा गन ुर्हुनछे । यही कृपा ारा उहाँ हामीकहाँ िबहानको
सयूर्झै ँ आउनहुुनछे । 79 मतृ्यकुो अन्धकारको छायाँमा बस् ने मािनसहरूमािथ उहाँ चम्कनहुुनछे । उहाँले हा ा गोडाहरूलाई
शा न्तको मागर्ितर डोर् याउनहुुन्छ ।” 80 त्यसपिछ बालक हुक र आत्मामा ब लयो भए, र उनी इ ाएलमा दखेा नपरेसम्म
उजाड-स्थानमा नै बसे ।

2
1 ती िदनहरूमा रोमी सा ाज्यिभ बस् ने सबै जनाको जनगणना गन ूर् भनी कैसर अगस्टसले उद जारी गरे । 2 कुरेिनयस

िस रयाका हािकम हुदँाको यो पिहलो जनगणना िथयो । 3 त्यसलै,े सबै जना आ-आफ्ना गाउमँा जनगणनाका लािग नाउँ दतार्
गनर् गए । 4 योसफे पिन गालीलको नासरतबाट यहूिदयाको बथेलहेमेमा गए, जनु ठाउँ दाऊदको सहरको नामले िचिनन् थ् यो,
िकनभने उनी दाऊदको वशंका िथए । 5 उनी म रयमसगँै दतार् गनर् त् यहाँ गएका िथए, जससगँ उनको मगनी भएको िथयो र
ितनले एउटा बालकको आशा गरेका िथए । 6 ितनीहरू त्यहीँ छदँा म रयमको बालक जन्माउने समय आयो । 7 उनले आफ्नो
पिहलो छोरा जन्माइन,् र कपडाले बिे न ्अिन जनावरहरूले खाने ठाउँमा रा खन ्। िकनभने ितनीहरूका िन म्त धमर्शालामा
कुनै ठाउँ िथएन । 8 त्यस इलाकाको चौरमा राती आ-आफ्ना भडेाका रखवाली गद गोठालाहरू बिसरहकेा िथए । 9 एक् कािस,
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ितनीहरूकहाँ परम भकुा एउटा दतू दखेा परे, र ितनीहरूका व रप र परम भकुो मिहमा च म्करहकेो िथयो, र ितनीहरू सा ै
भयभीत भए । 10 तब स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई भन,े “नडराऊ, िकनभने आज म ितमीहरूलाई बडो आनन्दको ससुमाचार घोषणा
गछुर्, जसले सबै मािनसहरूलाई ठुलो आनन्द िदनछे । 11आज ितमीहरूका िन म्त दाऊदको सहरमा एउटा म ु क् तदाताको जन्म
भएको छ । उहाँ ीष् ट भु हुनहुुन्छ । 12 ितमीहरूलाई िचह्चािह ँ यो िदइएको छ, िक ितमीहरूले बालकलाई कपडाले बे रेेर
जनावरहरूलाई खवुाउने डुडँमा सतुाइरहकेो भे ाउनछेौ ।” 13 एक् कािस ती स्वगर्दतूसगँ स्वग य सनेाको एउटा ठुलो दल दखेा
पर् यो र ितनीहरूले यसो भन् दै परमशे् वरको शंसा गरे । 14 “सव च् चमा परमशे् वरलाई मिहमा र पथृ्वीमा जनु मािनसहरूसगँ
उहाँ सन् न हुनहुुन्छ, ितनीहरूलाई शा न्त ।” 15 जब परम भकुा स्वगर्दतूहरू स्वगर् फक, तब गोठालाहरूले एक-अकार्लाई
भन,े “परम भबुाट हामीलाई कट ग रएको र घटेको यस घटनालाई बताउन बथेलहेमेमा जाऊँ र हरेौँ ।” 16 तब ितनीहरू
हतार-हतार गद त्यहाँ गए, अिन योसफे र म रयमलाई भटेे । ितनीहरूले बालकलाई दाना खवुाउने डुडँमा सतुाइरहकेो दखेे ।
17 ितनीहरूले यसलाई दखेे पिछ, बालकको बारेमा बताइएका सबै कुरा मािनसहरूलाई बताए । 18 गोठालाहरू ारा भिनएका
कुरा सनु् नहेरू जित सबै जना आश् चयर् चिकत भए । 19 तर म रयमले सनुकेा सबै कुराहरूको बारेमा सोच्दै ग रन ्र उनले आफ्नो
मनमै रा खन ्। 20 ितनीहरूलाई भनअेनसुार सनुकेा र दखेकेा हरेक कुराका िन म्त परमशे् वरलाई मिहमा िददँ ै र शसंा गद फक
। 21जब आठौँ िदन भयो, तब बालकको खतना गन समय भयो । ितनीहरूले उहाँको नाउँ यशे ू राख,े जनु नाउँ स्वगर्दतू ारा उहाँ
गभर्धारण हुनभुन्दा अिग िदइएको िथयो । 22 मोशाको वस्थाअनसुार तोिकएका श ु करणका िदनहरू सिकएपिछ, योसफे
र म रयमले सानो बालकलाई परम भकुो उप स्थितमा यरूशलमेमा ल्याए । 23 परम भकुो वस्थामा ले खएझै ँ “पिहलो
जन्मकेो त्यके परुुष परम भमुा अपर्ण गन ुर्पथ्य ।” 24 ितनीहरूले परम भकुो वस्थामा भनअेनसुार “एक जोडी ढुकुर
र दईुवटा परेवा ब लदान चढाउन लएर आए ।” 25 हरे, यरूशलमेमा एक जना िसिमयोन नाउँ गरेका क् त िथए । उनी
धम र ईश् वरभक् त मािनस िथए । उनले इ ाएलका सान्त्वना दाताको तीक्षा ग रराखकेा िथए र पिव आत्मा उनीमािथ
हुनहुुन्थ् यो । 26 पिव आत्मा ारा उनलाई यो कट गराइएको िथयो िक परम भकुा ीष् टलाई नदखेसेम्म उनको मतृ्य ु हुनछैेन
। 27 एक िदन ितनी म न्दरमा पिव आत्माको अगवुाइमा आए । वस्थाले जे माग गरेको िथयो, त्यो परुा गनर् आमाबबुा ारा
बालक यशेलूाई म न्दरमा ल्याइयो । 28 त्यसपिछ िशिमयोनले बालक यशेलूाई काखमा लएर परमशे् वरको शसंा गद भन,े
29 “तपाईंको वचनअनसुार, अब हे परम भ,ु आफ्ना दासलाई शा न् तसगँ िबदा िदनहुोस ्। 30 िकनभने मरेा आखँाले तपाईंको
उ ारलाई दखेकेा छन,् 31जनु तपाईंले सबै मािनसहरूको द ृ ष् टमा तयार गन ुर्भएको छ । 32 तपाईंका जन इ ाएलीहरूका मिहमा
र अन्यजाितहरूलाई काश िदने ज्योित हुनहुुन्छ ।” 33 बालकका बबुाआमा बालकका िवषयमा भिनएका कुरामा अच म्मत
भए । 34 त्यसपिछ िशिमयोनले ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए र उहाँकी आमा म रयमलाई भन,े “होिसयारीसगँ सनु, यो बालक
इ ाएलमा धरैेको उत्थान र पतनका िन म्त र धरैेको िवरु मा बो लने िचह्को िन म्त िनयकु् त ग रएको छ । 35 साथै तरवारले
ित ो आफ्नै ाण छेड्नछे, तािक धरैेका हृदयका िवचारहरू कट होऊन ् ।” 36 एक जना हन् ना नामकी अगमवािदनी पिन
त्यहाँ िथइन ्। उनी आशरे कुलकी फनएुलकी छोरी िथइन ्। उनी धरैे व ृ भइसकेकी िथइन ्। िववाहपिछ उनी जम्मा सात वषर्
आफ्ना पितसगँ बसकेी िथइन ्। 37 त्यसपिछ उनी चौरासी वषर् िवधवा नै रिहन ्। उनले म न्दर किहल्यै नछोडी िनरन्तर िदनरात
ाथर्ना र उपवास गद परमशे् वरको आराधना गद रिहन ्। 38 त्यही समयमा उनी त्यहाँ आइन ्र परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाउन

था लन ्। यरूशलमेको उ ार प खर्रहकेा हरेकलाई उनले बालकको बारेमा बताइन ्। 39 परम भकुो वस्थाले बताएबमोिजम
जब ितनीहरूले सबै काम िस याए, उनीहरू आफ्नै सहर गालीलको नासरतमा फक । 40 बालक बु मा र कदमा बढ्दै
जानभुयो, र परम भकुो अन ु ह उहाँमािथ िथयो । 41 उहाँका आमाबबुा िनस्तार-चाड मनाउनका िन म्त हरेक वषर् यरूशलमेमा
जान्थे । 42 जब उहाँ बा वषर्को हुनहुुन् थ् यो, ितनीहरू सधैझँै ँ चाड मनाउनका िन म्त फे र गए । 43 चाडका परुा िदनहरू
त्यहाँ िबताएपिछ ितनीहरू आफ्ना घर फिकर् न थाल,े तर बालक यशे ू यरूशलमेमा नै रहनभुयो जनु कुरा उहाँका बबुाआमालाई
थाहा िथएन । 44 तर ितनीहरूले बालक यशे ू या ीहरूकै दलमा हुनहुुन्छ भनी िवचार गरे र एक िदनको या ा गरी िस ायाए ।
त्यसपिछ उनीहरूले उहाँलाई नातदेार र साथीहरूको िबचमा खोज् न थाले । 45 जब उनीहरूले उहाँलाई भे ाएनन,् यरूशलमेमा
फकर उहाँलाई खोज् न थाले । 46 ितन िदनपिछ, उनीहरूले उहाँलाई म न्दरमा िशक्षकहरूको िबचमा सनु्दै र ितनीहरूलाई श् न
गद गरेको भे ाए । 47 जितले उहाँका कुरा सनु्थ,े उहाँको समझश क् त र जवाफमा आश् चयर् चिकत हुन्थे । 48 जब उनीहरूले
उहाँलाई दखे,े तब अच म्मत भए । उहाँकी आमा म रयमले उहाँलाई भिनन ्“छोरा, िकन ितमीले हामीसगँ यस्तो वहार गर् यौ
? सनु ! ित ा बबुा र मलैे कित िच न्तत हुदँै ितमीलाई खोिजरहकेा िथयौँ ।” 49 उहाँले उनीहरूलाई भन् नभुयो, “तपाईंहरूले
मलाई िकन खोिजरहनभुएको ? म मरेा िपताको घरमा हुनपुछर् भनरे के तपाईंहरूलाई थाहा छैन ?” 50 तर उहाँले उनीहरूलाई
के भन् नभुएको िथयो भनी उनीहरूले बझु् न सकेनन ्। 51 त्यसपिछ उहाँ ितनीहरूसगँ आफ्नो घर नासरत फकर् नभुयो र आज्ञाकारी
भई रहनभुयो । उहाँकी आमाले यी सबै कुरा मनमै रा खन ्। 52 तर यशे ू ब ु मा, कदमा र परमशे् वर अिन मािनसको िनगाहमा
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िनरन्तर बढ्दै जानभुयो ।

3
1 कैसर ितबे रयसको पन् ौँ वषर्मा, जित बलेा प न्तयस िपलातस यहूिदयाका शासक िथए, हरेोद गालीलका शासक र

उनका भाइ िफ लप इत ु रया र ाखोिनितसका शासक िथए । लसुािनयास अिबलनेकेा शासक िथए । 2 हन् नास र कैयाफा
धान पजुारी भएको समयमा, जक रयाका छोरा यहून् नाकहाँ उजाड-स्थानमा परमशे् वरको वचन आयो । 3 उनले पाप क्षमाका

िन म्त ब प् तस्माको चार गद यदर्न नदी वरप रका क्षे हरूमा चार गद िहडँे । 4 जसरी यशयैा अगमवक् ताको पसु्तकमा
ले खएको छ, “उजाड-स्थानमा कसकैो आवाजले बोलाइरहकेो छ, भकुो मागर् तयार पार, उहाँका मागर्हरू सोझो बनाऊ
। 5 हरेक उपत्यका बनाइनछे, हरेक पहाड र डाँडाहरू समतल पा रनछे, बाङ्गा बाटाहरू सोझो हुन आउनछेन ् र नरा ा
बाटोहरू रा ा बनाइनछेन ्। 6 सबै मािनसहरूले परमशे् वरको उ ारलाई दखे् नछेन ्।” 7 यसकारण, यहून् नाले उनीकहाँ ब प् तस् मा
लन आइरहकेो ठुलो िभडलाई भन,े “हे िवषाल ु सपर्का सन्तान हो, कसले ितमीहरूलाई परमशे् वरको आउँदै गरेको ोधबाट

भाग् नलाई चतेाउनी िदयो ? 8 पश् चा ाप योग्यको फल फलाओ र आफ्नो मनमा हा ा िपता त अ ाहाम हुन ्भन् न छोड, िकनभने
परमशे् वरले यी च ानहरूबाट पिन अ ाहामको िन म्त सन्तान खडा गनर् सक् नहुुन्छ । 9 रुखहरूको जरामा बन्चरो प रसकेको
छ । त्यसलै,े असल फल नफलाउने हरेक रुख का टनछे र आगोमा फा लनछे ।” 10 तब िभडबाट मािनसहरूले यसो भन्दै
सोध,े “त्यसो भए हामीले के गन त ?” 11 उनले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “दईु जोर दौरा हुनलेे नहुनलेाई िदओस ्। त्यसै
गरी, जससगँ खानकुेरा छ, त्यसले नहुनलेाई िदओस ्।” 12 त्यसपिछ केही कर उठाउनहेरू पिन उनीकहाँ ब प् तस्मा लन आए
र भन,े “गरुु, हामीले के गन िन ?” 13 उनले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “ितमीहरूले उठाउनपुन भन्दा बढी पसैा नउठाउन ू।”
14 केही िसपाहीहरू पिन आएर सोध,े “हा ो बारेमा िन ? हामीले के गन ?” उनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले अरूहरूबाट
जबरजस्ती पसैा नलओे र कसलैाई पिन झटुो दोष नलगाओ, तर आफ्ना तलबमा नै सन्तषु् ट होओ ।” 15 तब मािनसहरूले

ीष् ट आउनहुुन्छ भनरे उत्सकुतासाथ तीक्षा ग ररहकेा िथए, कतै यहून् ना नै पो ीष् ट हुन ् िक भनरे हरेकको मनमा दोधार
भइरहकेो िथयो । 16 यहून् नाले ितनीहरू सबलैाई जवाफ िदए, “म ितमीहरूलाई पानीले ब प् तस्मा िदन्छु, तर मभन्दा अकार्
श क् तशाली क् त आउनहुुन्छ, जसको जु ाको िफ ा फुकाल्न पिन म योग्यको छैन ँ । उहाँले ितमीहरूलाई पिव आत्मा र
आगोले ब प् तस्मा िदनहुुनछे । 17 उहाँको खला सफा गनर् र अन् नलाई भण्डारमा जम्मा गनर्लाई उहाँको हातमा िनफन् ने नाङ्लो
छ । तर उहाँले भसुलाई चािह ँ किहल्यै निनभ्ने आगोमा जलाउनहुुनछे । 18 उहाँले मािनसहरूलाई अझ धरैे उत्साह िददँ ै
ससुमाचार चार गन ुर्भयो । 19 यहून् नाले हरेोदलाई उनका भाइकी पत् नी हरेोिदयासलाई िववाह गरेको साथै उनले गरेको अन्य
खराबीहरूका िन म्त पिन हप्काए । 20 तर हरेोदले अझ बढी दषु् ट काम गरे । िकनभने उनले यहून् नालाई जलेमा हालकेा िथए
। 21 यहून् नाले मािनसहरूलाई ब प् तस् मा िददँ ै गदार्, यशेलूाई पिन ब प् तस् मा िदइयो । जब उहाँले ाथर्ना गद हुनहुुन् थ् यो, तब स्वगर्
खलु्यो । 22 पिव आत्मा उहाँमािथ ढुकुरजस्तै ओलर्नभुयो । त्यसै बलेा स्वगर्बाट यस्तो आवाज आयो, “ितमी मरेा ि य पु
हौ, म ितमीसगँ सन् न छु ।” 23 यशेलूे आफँै िसकाउन सरुु गन ुर्हुदँा उहाँ ितस वषर्को हुनहुुन्थ्यो । उहाँ योसफेका छोरा (जस्तो
सोिचएको िथयो) हुनहुुन्थ्यो, योसफे एलीका छोरा िथए । 24 म ातका छोरा एली, लवेीका छोरा म ात, मल्कीका छोरा लवेी,
यान् नाका छोरा मल्की, योसफेका छोरा यान् ना, 25 म ािथयासका छोरा योसफे, आमोसका छोरा म ािथयास, नहूमका छोरा
आमोस, इसलीका छोरा नहूम र इसली नग्गकैा छोरा िथए, 26 माथका छोरा नग्ग,ै म ािथयासका छोरा, माथ म ािथयासका
छोरा, समेनैका छोरा म ािथयास, योसखेका छोरा समेनै, योदाका छोरा योसखे िथए, 27 योआनानका छोरा योदा, रेसाका
छोरा योआनान, यरुबाबलेका छोरा रेसा, शालितएलका छोरा यरुबाबले, नरेीका छोरा शालितएल, 28 मल्कीका छोरा नरेी,
अ ीका छोरा मल्की, कोसामका छोरा अ ी, एलमादमका छोरा कोसाम, एर् का छोरा एलमादम िथए, 29 यहोशकूा छोरा एर,्
ए लएजरका यहोश,ू योरीमका छोरा ए लएजर, म ातका छोरा योरीम, लवेीका छोरा म ात िथए, 30 िशिमयोनका छोरा लवेी,
यहूदाका छोरा िशिमयोन, योसफेका छोरा यहूदा, योनानका छोरा योसफे, एल्याकीमका छोरा योनान, 31 मलआेका छोरा
एल्याकीम, िमन् नाका छोरा मलआे, म ाथाका छोरा िमन् ना, नातानका छोरा म ाथा, दाऊदका छोरा नातान, 32 ियशकैा छोरा
दाऊद, ओबदेका छोरा ियश,ै बोअजका छोरा ओबदे, सल्मोनका छोरा बोअज, नहशोनका छोरा सल्मोन, 33 अम्मीनादाबका
छोरा नहशोन,आरामका छोरा अम्मीनादाब, हे ोनका छोरा आराम, फारेसका छोरा हे ोन, यहूदाका छोरा फारेस, 34याकूबका
छोरा यहूदा, इसहाकका छोरा याकूब, अ ाहामका छोरा इसहाक, तरेहका छोरा अ ाहाम, नाहोरका छोरा तरेह, 35 सरूगका
छोरा नाहोर रऊका छोरा सरूग, पलेगेका छोरा रऊ, एबरेका छोरा पलेगे, शलेहका छोरा एबरे, 36 केनानका छोरा शलेह,
अपर्क्षदका छोरा केनान, शमेका छोरा अपर्क्षद, नोआका छोरा शमे, लमेखेका छोरा नोआ, 37 मतशूलेहका छोरा लमेखे,
हनोकका छोरा मतशूलेह, यरेेदका छोरा हनोक, महलाललेका छोरा यरेेद, केनानका छोरा महलालले, 38 एनोशका छोरा
केनान, शतेका छोरा एनोश, आदमका छोरा शते आदम परमशे् वरका छोरा िथए ।
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4
1 तब पिव आत्माले भ रएर यशे ूयदर्न नदीबाट फकर् नभुयो, अिन आत्मा ारा उजाड-स्थानमा डोर् याइनभुयो । 2 त् यहाँ उहाँ

चा लस िदनसम्म िदयाबलस ारा परीक्षामा पन ुर्भयो । ती िदनहरूमा उहाँले केही पिन खानभुएको िथएन, र त् यो समयको अन्त् यमा
उहाँ भोकाउनभुएको िथयो । 3 तब शतैानले यशेलूाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भन,े यो ढुङ्गालाई रोटी
हुन आज्ञा िदनहुोस ्।” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ले खएको छ, मािनस रोटीले मा बाँच् न सक्दनै ।” 5 त्यसपिछ, शतैानले
उहाँलाई उच् च स्थानमा लगरे ससंारका सबै राज्यहरूलाई िछनभरमै दखेायो । 6 शतैानले उहाँलाई भन्यो, “म तपाईंलाई यी
सबै राज्यहरू र यसको वभैवमािथ शासन गन अिधकार िदनछुे । म यो गनर् सक्छु, िकनिक यी सबमैािथ शासन गन अिधकार
मलाई िदइएको छ, मलैे जसलाई चाहन्छु त्यसलाई िदन सक्छु । 7 यसकारण यिद तपाईंले मलाई दण्डवत ् गरी आराधना
गन ुर्भयो भन,े यी सबै तपाईंकै हुनछेन ् ।” 8 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र त् यसलाई भन् नभुयो, “ले खएको छ, तैलँ े आफ्ना
परम भु परमशे् वरको मा आराधना गन ूर् र उहाँको मा सवेा गन ूर् ।” 9 त्यसपिछ शतैानले यशेलूाई यरूशलमे म न् दरको उच् च
स्थानको टुप् पामा लगरे उहाँलाई भन्यो, “यिद तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भन,े यहाँबाट तल हाम्फाल्नहुोस ्। 10 िकनभने
ले खएको छ, तपाईंको सरुक्षा र वास्ता गनर् ‘उहाँले आफ्ना दतूहरूलाई आज्ञा गन ुर्हुनछे ।’ 11 अिन ितनीहरूले तपाईंलाई
हात हातै थाम् नछेन,् त्यसकारण तपाईंका खु ा ढुङ्गामा ठोिकने छैनन ्।” 12 यशेलूे जवाफ िददँै त्यसलाई भन् नभुयो, “यस्तो
भिनएको छ, तैलँ े आफ्ना परम भु परमशे् वरको परीक्षा नगन ूर् ।” 13 अिन शतैानले यशेकूो परीक्षा ग रसकेपिछ उहाँलाई अक
समय नआएसम्म छोडरे गयो । 14 त्यसपिछ पिव आत्माको श क् त ारा यशे ू गालीलमा फकर् नभुयो र उहाँको िवषयमा भएको
खबर व रप रका सबै क्षे हरूमा फै लयो । 15 उहाँले ितनीहरूका सभाघरहरूमा िसकाउनभुयो र हरेकले उहाँको शसंा गरे
। 16 एक िदन यशे ू नासरतमा आउनभुयो, जनु सहरमा यशे ू हुकर् नभुएको िथयो । उहाँको रीितअनसुार उहाँ यहूदी सभाघरमा
वशे गरी िव ामको िदनमा खडा भई धमर्शास् पाठ गन ुर्भयो । 17 उहाँलाई यशयैा अगमवक् ताको चमर्प को म ु ो िदइयो ।

त्यसपिछ उहाँले म ु ो खोल्नभुयो र यो ले खएको ठाउँ भे ाउनभुयो । 18 “परम भकुा आत्मा ममािथ छ, िकनभने उहाँले
मलाई ग रबहरूलाई ससुमाचार सनुाउनको िन म्त अिभषके गन ुर्भएको छ । उहाँले कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गनर् मलाई
पठाउनभुएको छ र द ृ ष् टिवहीनहरूलाई द ृ ष् ट िदन, अन्यायमा परेकाहरूलाई स्वतन् ता दान गनर्, 19 र परम भकुो िनगाहको
वषर् घोषणा गनर् मलाई पठाउनभुएको छ ।” 20 त्यसपिछ उहाँले चमर्प को म ु ोलाई बन् द गन ुर्भयो र सभाघरको मखु्य सवेकलाई
िफतार् गन ुर्भयो र उहाँ बस् नभुयो । सभाघरमा उप स्थत भएका सबै मािनसहरूको हरेाइ उहाँमािथ पर् यो । 21 उहाँले ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “आज ितमीहरूले यी वचनहरू सनु्दा सनु्दै यो परुा भएको छ ।” 22 उहाँले बोल्नभुएको वचनको सबजैना साक्षी भए
र सबै मािनसहरू उहाँको मखुबाट िनस्केको अन ु ही वचन ित आश् चयर् चिकत भए । उनीहरू यसो भन्दै िथए, “के यी मािनस
 योसफेका छोरा होइनन ्र ? 23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “िनश् चय नै ितमीहरूले मलाई यो उखान भन् नछेौ, ए वै ितमी
आफँैलाई िनको पार । कफनर्हुममा ज-ेजित कामहरू तपाईंले गन ुर्भयो त्यो हामीले सनुकेा छौ,ँ ती कायर्हरू ित ो आफ्नो स्थानीय
ठाउँमा पिन गर ।” 24 साँच् चै म ितमीलाई भन्दछु, “कुनै पिन अगमवक् तालाई आफ्नो ठाउँमा स्वीकार ग रदँनै । 25 तर म
ितमीहरूलाई सत्य भन्दछु, ितन वषर् छ मिहनासम्म स्वगर्को ढोका बन्द गरी व ृ ष् ट रोिकँदा र सारा भमूीमा ठुलो अिनकाल पदार्
ए लयाको समयमा इ ाएलमा धरैे िवधवाहरू िथए । 26 तर ए लयालाई अन्य कुनै क् त र स्थानहरूमा नपठाई िसदोन नगरमा
भएकी सारपतकी िवधवाकहाँ पठाइयो । 27अगमवक् ता एलीशाको समयमा इ ाएलमा धरैे कुष् ठरोगीहरू िथए, तर िस रयाली
नामानबाहके कोही पिन िनको पा रएन । 28 जब सभाघरमा भएका सबै मािनसहरूले यी सबै कुराहरू सनु,े तब उनीहरू रसले
चरु भए । 29 ितनीहरू उठे र उहाँलाई सहरको बािहरप ठेल्दै लाग,े जनु सहर ितनीहरूले पहाडमा बसालकेा िथए, त्यहीँबाट
तल उहाँलाई खसाल्ने यत् न गरे । 30 तर उहाँ ितनीहरूका िबचबाट िनस्केर आफ्नो बाटो लाग् नभुयो । 31 त्यसपिछ उहाँ
गालील सहरको कफनर्हुममा जानभुयो । िव ाम िदनमा उहाँले मािनसहरूलाई सभाघरमा िसकाउँदै हुनहुुन्थ्यो । 32 ितनीहरू
उहाँको िशक्षामा आश् चयर् चिकत भए, िकनभने उहाँले अिधकारसिहत बोल्नभुएको िथयो । 33 त्यस िदन सभाघरमा एक जना
अशु आत्मा भएको मािनस त्यहाँ िथयो, र उसले ठुलो स्वरले िचच्याउँदै भन्यो, 34 “नासरतका यशे,ू हामीहरूसगँ तपाईंको
के सरोकार छ ? के तपाईं हामीलाई नाश गनर् आउनभुएको हो ? तपाईं को हुनहुुन्छ भनी मलाई थाहा छ । तपाईं परमशे् वरका
पिव जन हुनहुुन्छ ।” 35 यशेलूे दषु् टात्मालाई हकान ुर्भयो र भन् नभुयो, “चपु लाग ्र त्यसबाट बािहर िन स्कजा ।” त्यसले
ितनीहरूका िबचमा उसलाई लडायो र कुनै पिन हािन नोक्सानी नगरीकन उसबाट िनस्केर गयो । 36 सबै मािनसहरू अित
आश् चयर् चिकत भए र उनीहरू एक अकार्मा यो िवषयमा छलफल गनर् लागे । उनीहरूले भन,े “यी वचनहरू कस्ता हुन ्
? उहाँले अशु आत्माहरूलाई अिधकार र श क् तसाथ आज्ञा गन ुर्हुन्छ र ितनीहरू बािहर िनस्केर जान्छन ्?” 37 उहाँको
िवषयमा भएका समाचारहरू व रप रका सबै क्षे हरूमा चारैितर फै लयो । 38 त्यसपिछ यशे ू सभाघरबाट िनस्केर िसमोनको
घरमा पस् नभुयो । िसमोनकी सासलुाई उच् च ज्वरोले सताएको िथयो र उनीहरूले उनको पक्षमा उहाँसगँ िबन्ती गरे । 39 उहाँ
उनको छेउमा उिभनभुयो र ज्वरोलाई हकान ुर्भयो र ज्वरोले उनलाई छो ो । तरुुन्तै उनी उ ठन ्र उहाँहरूको सवेा गनर् था लन ्



4:40 738 लकुा 5:31

। 40 साँझपख सयूर् अस्ताउने बलेामा धरैे कारका रोग लागकेा िबरामीहरूलाई यशेकूहाँ ल्याइयो । उहाँले ितनीहरू सबमैािथ
आफ्नो हात राख् नभुयो र सबलैाई िनको पान ुर्भयो । 41 ितनीहरूमध्ये धरैेबाट भतू आत्मा िचच्याउँदै बािहर िनस्केर यसो भन्यो,
“तपाईं जीिवत परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ ।” यशेलूे भतू आत्माहरूलाई हकान ुर्भयो र ितनीहरूलाई बोल्न िदनभुएन, िकनभने
उहाँ ीष् ट हुनहुुन्थ्यो भनी ितनीहरूलाई थाहा िथयो । 42 जब िबहान भयो, उहाँ एकान्त ठाउँमा जानभुयो । ठुलो िभडले
उहाँलाई खोजी राखकेो िथयो र उहाँ जहाँ हुनहुुन्थ्यो, िभड त्यहीँ नै आइपगु्यो र ितनीहरूले उहाँलाई अन् त जानबाट रोक् ने
कोिसस गरे । 43 तर यशेलू े भन् नभुयो, “मलैे अन्य सहरहरूमा पिन राज्यको ससुमाचार चार गन ुर्पछर्, िकनभने म यसकैो
लािग पठाइएको हु ँ ।” 44 त्यसपिछ यहूिदयाका सबै ान्तका सभाघरहरूमा उहाँले िनरन्तर चार गन ुर्भयो ।

5
1 जब मािनसहरू यशेकूहाँ परमशे् वरको वचन सनु् नको लािग जम्मा भए, त्यो समयमा यशे ू गनसेरेतको तालमा उिभनभुएको

िथयो । 2उहाँले तालको िकनारमा दईुवटा डुङ्गा राखकेो दखे् नभुयो । जालहारीहरूले बािहर िनस् केर आफ्ना जालहरू धोइरहकेा
िथए । 3 यशे ू तीमध्ये एउटा डुङ्गामा चढ्नभुयो जनुचािह ँ िसमोनको िथयो र उनलाई जिमनभन्दा पर पानी भएको ठाउँितर
लजैान भन् नभुयो । त्यसपिछ उहाँले डुङ्गामा बसरे मािनसहरूलाई िसकाउनभुयो । 4 उहाँले बो लसक् नभुएपिछ िसमोनलाई
भन् नभुयो, “माछाहरू समात् नलाई ित ो डुङ्गा गिहरो पानीितर लजैाऊ र जाल हान ।” 5 िसमोनले जवाफ िदएर भन,े “ भ,ु
हामीले रातभ र जाल हान्यौँ, तर केही पिन प न सकेनौँ । तरै पिन तपाईं भन् नहुुन्छ भने म जाल हान् नछुे ।” 6 जब ितनीहरूले
यसो गरे, ितनीहरूले धरैे सङ्ख्यामा माछाहरू बटुले र ितनीहरूको जाल फाट्न लािगरहकेो िथयो । 7 त्यसलै,े ितनीहरूले
आफ्ना डुङ्गाका अरू साथीहरूलाई सहयोग गनर् आउनको लािग इसारा गरे । ितनीहरू आए र सबै डुङ्गाहरू भरे अिन ती
डुब् न थाले । 8 तर िसमोन प सुले जब यो दखे,े यशेकूो अगािड घ ुडँा टेकेर भन,े “हे भ,ु मबाट टाढा जानहुोस ्िकनिक म पापी
हु ँ ।” 9 ितनीहरूले माछा समातकेो दखेरे उनी र ितनीसगँ भएका सबै जना आश् चयर् चिकत भए । 10 यस कायर्मा ज ब्दयाका
छोराहरू याकूब र यहून् ना प सुसगँ साझदेार िथए । यशेलू े प सुलाई भन् नभुयो, “नडराऊ, िकनभने अबदे ख ितमीले मािनसहरू
प नछेौ ।” 11 जब ितनीहरूले आफ्नो डुङ्गालाई जिमनमा ल्याए, उनीहरूले आफूसगँ भएका सबै कुरा छोडरे उहाँको पिछ
लागे । 12 जब उहाँ सहरहरूमध्ये एउटा सहरमा जाँदै गन ुर्हुदँा उहाँले कुष् ठरोगीलाई दखे् नभुयो । जब कुष् ठरोगीले यशेलूाई
दखे्यो, उसले घोप् टो परेर दण्डवत ्गर् यो र भन्यो, “हे भ,ु तपाईंले इच्छा गन ुर्भयो भने मलाई श ु पानर् सक् नहुुन्छ ।” 13 यशेलूे
हात पसारेर छुनभुयो र भन् नभुयो, “म चाहन्छु िक ितमी श ु होऊ ।” अिन तत्कालै कुष् ठरोगले उसलाई छो ो । 14 उहाँले यो
कुरा कसलैाई नभन् न ू भनी आज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो, “आफ्नो बाटो लाग र मोशाको वस्थाबमोिजम आफँैलाई पजुारीकहाँ
दखेाऊ । ित ो श ु ताको लािग ब ल चढाऊ र ितनीहरूलाई ितमी कसरी िनको भयौ भनी गवाही दऊे ।” 15 तर यो कुरा
चारैितर फै लयो र िभडहरू त्यो कसरी िनको भयो भनी िसकाएको सनु् न र आ-आफ्नो रोगबाट िनको हुन आए । 16 तर उहाँ
ायः गरेर उजाड-स्थानितर गएर ाथर्ना गन ुर्हुन्थ्यो । 17 एक िदन उहाँले िशक्षा िदइरहनभुएको बलेामा, त्यहाँ फ रसीहरू र
वस् थाका िशक्षकहरू पिन बिसरहकेा िथए, जो गालील र यहूदाका िविभन् न गाउँ र इलाकाहरूबाट अिन यरूशलमेको सहरबाट

आएका िथए । िनको पानर्का लािग परमशे् वरको श क् त उहाँसगँ िथयो । 18 केही मािनसहरूले एक जना पक्षाघाती मािनसलाई
ग ु न् मा बोकेर त्यहाँ आए । उसलाई यशेकूो अगािड िभ लगरे राख् नका लािग लजैाने बाटो खोजे । 19 तर िभडको कारणले
गदार् ितनीहरूले उसलाई यशेकूहाँ लजैान सकेनन ् । त्यसलै,े ितनीहरू घरको छानामािथ चढे र छाना खोलरे ितनीहरूले त्यो
मािनसलाई यशे ू भएको ठाउँको अगािड ओ ानसिहत झा रिदए । 20 यशेलूे ितनीहरूको िवश् वासलाई दखे् नभुयो र भन् नभुयो,
“हे मािनस, ित ो िवश् वासको कारण ित ा पाप क्षमा भएका छन ्।” 21 शास् ी र फा रसीहरूले श् न गनर् थाल,े “यो ईश् वर-
िनन्दा गन को हो ? परमशे् वरबाहके कसले पापको क्षमा िदन सक्छ ?” 22 यशेलूे ितनीहरूले आपसमा के िवचार गरेका िथए
भन् ने कुरा जान् नभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू आफ्नो हृदयमा िकन यस्तो श् न गदर्छौ ? 23 कुन कुरा सिजलो छ ‘ित ा पाप
क्षमा भए भन् न ु वा उठेर िहडँ ् भन् न ु ?‘ 24 ितमीहरूलाई थाहा होस ् िक मािनसका पु लाई पथृ्वीमा पाप क्षमा गन अिधकार छ
। म ितमीलाई भन्दछु, ‘उठ, ित ो आफ्नो ओ ान उठाऊ र आफ्नो घर जाऊ‘ ।” 25 तरुुन्तै ितनीहरूको सामनु् ने ऊ उ ो र
आफ्नो ओ ान उठाएर परमशे् वरको मिहमा गद आफ्नो घरतफर् लाग्यो । 26 सबै जना अच म्मत भए र परमशे् वरलाई मिहमा
िदए । ितनीहरू डरले भ रएर भन,े “आज हामीले असाधारण काम दखेकेा छौँ । 27 यसपिछ यशे ू त्यहाँबाट जानभुयो र लवेी
नाउँ गरेको कर उठाउने क् तलाई कर उठाउने ठाउँमा बिसरहकेो दखे् नभुयो । उहाँले उसलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ
।” 28 त्यसलै,े लवेीले सब थोक छाडरे उठे अिन उहाँलाई प ाए । 29 तब लवेीले यशेकूो िन म्त उसको घरमा एउटा ठुलो
भोज िदए, जहाँ धरैे कर उठाउनहेरू पिन िथए अिन अन्य मािनसहरूले पिन टेबलमा अडसे लगाएर ितनीहरूसगँै खाइरहकेा
िथए । 30 तर फ रसीहरू र ितनीहरूका शास् ीहरूले उहाँका चलेाहरूसगँ यसरी गनुासो ग ररहकेा िथए, “ितमीहरू िकन कर
उठाउनहेरू र अरू पापीहरूसगँ बसरे खान् छौँ ?” 31 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “असल स्वस्थ हुने मािनसलाई
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वै को आवश्यकता पदन, िबरामीलाई मा यसको आवश्यकता पछर् ।” 32 म धम मािनसलाई पश् चा ापको लािग बोलाउन
आएको होइन,ँ तर पापीहरूलाई पश् चा ापको िन म्त बोलाउन आएको हु ँ । 33 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “यहून् नाका चलेाहरू
ायः उपवास बस्छन ्र ाथर्ना गछर्न ्अिन फ रसीहरूका चलेाहरूले पिन त्यसै गछर्न,् तर तपाईंका चलेाहरू खान्छन ्र िपउँछन ्

।” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के िववाह भोजमा दलुहा त्यहाँ ितनीहरूकासाथमा हुदँा िववाह भोजमा उप स्थत हुनहेरू
उपवास बस् छन ्र ?” 35 तर ितनीहरूबाट दलुहालाई लिगने समय आउनछे,तब मािनसहरू ती िदनहरूमा उपवास बस् नछेन ्।”
36 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई एउटा दषृ् टान्त भन् नभुयो, “कसलैे पिन परुानो कपडा टाल्नलाई नयाँ कपडा च्यात्दनै । उसले
त्यसो गर् यो भन,े उसले त्यो नयाँ कपडालाई च्यातकेो हुन्छ, तर त्यो नयाँ कपडाको टु ा परुानो कपडासगँ पिन िमल्दनै ।
37साथै कसलैे पिन परुानो मशकमा नयाँ दाखम हाल्दनै । उसले त्यसो गर् यो भने नयाँ दाखम ले परुानो मशकलाई फुटाउनछे
र दाखम पो खन्छ र मशक पिन नष् ट हुनछे । 38 तर नयाँ दाखम नयाँ मशकमा नै राख् नपुछर् । 39 परुानो दाखम िपएर
कसलैे पिन नयाँ दाखम को चाह गदन, िकनभने उसले “परुानो नै असल छ भन्छ ।”

6
1अब िव ामको िदनमा यस्तो भयो िक यशे ूचलेाहरूसगँ अन् नको खतेको बाटो भएर जाँदै गन ुर्हुदँा ितनीहरूले हातले अन् नका

बाला टप्दै र ितनीहरूका हातमा मािडरहकेा र अन् न खाइरहकेा िथए । 2 तर केही फ रसीहरूले भन,े “िकन ितमीहरूले
िव ामको िदनमा वस्थाअनसुार गनर् नहुने काम ग ररहकेा छौ ?” 3 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िददँै भन् नभुयो, “दाऊद र
ितनीसगँ भएका मािनसहरू भोकाएका बलेा दाऊदले के गरे भनी ितमीहरूले पढकेा छैनौ ? 4 ितनी परमशे् वरको भवनिभ पसरे
पजूारीहरूले बाहके अरूले खान िनषधे ग रएको परमशे् वरको उप स्थितको रोटीबाट आफूले केही खाए र केही आफूसगँ भएका
मािनसहरूलाई पिन िदए ।” 5 तब उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसका पु िव ाम िदनको पिन भु हो ।” 6 अक
िव ाममा यसो भयो िक उहाँ सभाघरमा जानभुयो र त्यहाँ भएका मािनसहरूलाई िसकाउनभुयो । त्यहाँ दािहने हात सकेुको एक
जना मािनस िथयो । 7 उहाँले िव ामको िदनमा कसलैाई िनको पान ुर्हुन्छ िक हुन् न भनरे शास् ीहरू र फ रसीहरूले निजकबाट
उहाँलाई िनयाली राखकेा िथए तािक ितनीहरूले उहाँलाई केही गल्ती गरेको कारण दोष भे ाउन सिकयोस ्। 8 तर ितनीहरूले
के सोिचरहकेा िथए भनी उहाँलाई थाहा िथयो, र हात सकेुको मािनसलाई भन् नभुयो, “उठ र सबकैा िबचमा खडा होऊ ।”
त्यसकारण, त्यो मािनस उ ो र त्यहाँ सबकैा िबचमा उिभयो । 9 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई सोध्छु,
िव ामको िदनमा कसकैो असल गन ुर् वा हािन गन ुर्, जीवन बचाउन ु वा नाश गन ुर् कुन ठक हो ?” 10 तब उहाँले ितनीहरूका
व रप र हने ुर्भयो र त्यस मािनसलाई भन् नभुयो, “तरेो हात पसार ्।” उसले त्यसै गर् यो र उसको हात पिहलाको जस्तै भयो ।
11 तर ितनीहरू रसले चरू भए र यशेकूो बारेमा के गनर् सिकन्छ भनी एक अकार्मा कुराकानी गरे । 12 उहाँ डाँडामा ाथर्ना गनर्
जानभुएको बलेा ती िदनहरूमा यसो भएको हो । उहाँले परमशे् वरसगँ रातभर िनरन्तर ाथर्नामा िबताउनभुयो । 13जब उज्यालो
भइसकेको िथयो । उहाँले चलेाहरूलाई आफूकहाँ बोलाउनभुयो र ितनीहरूमध्यबेाट बा जनालाई चनु् नभुयो जसलाई “ े रत”
नाउँ िदनभुयो । 14 प े रतहरूका नाउहँरू िथएः िसमोन (जसलाई उहाँले प सु भनी नाउँ िदनभुयो) र उनका भाइ अ न् यास,
याकूब, यहून् ना, िफ लप, बारथोलोमाइ, 15 म ी, थोमा, अल्फयासका छोरा याकूब, िसमोन जसलाई िव ोही भिनन्थ्यो,
16 याकूबका छोरा यहूदा, र यहूदा इस्क रयोत, जो एक धोकेबाज हुन पगु्यो । 17 त्यसपिछ यशे ू ितनीहरूसगँै डाँडाबाट तल
ओलर्नभुयो र समथर ठाउँमा उिभनभुयो । त्यहाँ उहाँका चलेाहरूको ठुलो िभड िथयो र त्यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा यहूिदया, र
यरूशलमे, र िसदोन, टुरोसको समु ी तटका बािसन्दाहरू पिन िथए । 18 ितनीहरू उहाँका वचन सनु् न र आ-आफ्ना रोगहरूबाट
िनको हुनलाई आएका िथए । अशु आत्माले सताइएका मािनसहरू पिन िनको भए । 19 भिभडमा भएका सबलैे उहाँलाई छुन
खोज,े िकनभने िनको पान श क् त उहाँबाट गइहकेो िथयो र उहाँले सबलैाई िनको पान ुर्भयो । 20 उहाँले चलेाहरूतफर् हने ुर्भयो र
भन् नभुयो, “धन्य ितमीहरू जो दीन छौ, परमशे् वरको राज्य ितमीहरूकै हो । 21धन्य ितमीहरू जो अिहले भोकाउँदछौ, ितमीहरू
तपृ् त हुनछेौ । धन्य ितमीहरू जो अिहले रुन्छौ, ितमीहरू हाँस् नछेौ । 22जब मािनसका पु का खाितर बिहष्कार गरी साथीहरूबाट
अलग गरेर ितमीहरूलाई िनकाल्दछन ्र दषु् ट ठानी ितमीहरूका नाउलँाई अपमान गदर्छन ्। धन्य हौ ितमीहरू जब मािनसहरूले
ितमीहरूलाई घणृा गदर्छन ्। 23 त्यसिदन ितमीहरू रमाओ र आनन्दले उ , िकनिक िनश् चय नै स्वगर्मा ितमीहरूका लािग ठुलो
इनाम हुनछे । िकनिक ितनीहरूका पखुार्हरूले पिन अगमवक् ताहरूलाई त्यसै गरेका िथए । 24 तर िधक् कार ितमीहरू जो धनी छौ
! ितमीहरूले आफ्ना सान्त्वना पाइसकेका छौ । 25 िधक् कार ितमीहरूलाई जो आिहले तपृ् त छौ ! ितमीहरू पिछ भोकाउनछेौ
। िधक् कार ितमीहरू जो अिहले हाँस् छौ ! ितमीहरू पिछ रुनछेौ र िवलाप गनछौ । 26 िधक् कार ितमीहरू मािनसहरूबाट
शसंा पाउनहेरू ! ित ा पखुार्हरूले झटुा अगमवक् ताहरूलाई पिन त्यसै गरेका िथए । 27 तर म ितमीहरूलाई भन्दछु जसले

सिुनरहकेा छौ, ित ा श हुरूलाई मे गर र ितमीहरूलाई घणृा गनहरूको भलाइ गर । 28 ितमीहरूलाई सराप् नहेरूलाई आिशष ् 
दऊे र ितमीहरूलाई द ु र्वहार गनहरूका िन म्त ाथर्ना गर । 29 ित ो एउटा गालामा िहकार्उनलेाई अक पिन थािपदऊे ।
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यिद कसलैे ित ो कोट खोस् छ भने उसलाई दौरा पिन िदइहाल । 30 ितमीसगँ माग् ने सबलैाई दऊे । यिद कसलैे ित ो केही
कुरा लगमेा त्यससगँ िफतार् नमाग । 31 मािनसहरूले ितमीलाई जसो गरेको चाहन्छौ, ितमीले पिन ितनीहरूलाई त्यस्तै गन ुर्पछर्
। 32 ितमीलाई मे गनहरूलाई मा मे गछ भने के लाभ भयो र ? िकनिक पापीहरूले पिन ितनीहरूलाई मे गनहरूलाई
मा मे गछर्न ्। 33 यिद ितमीहरूलाई असल गनलाई मा असल गछ भने के लाभ भयो र ? पापीहरूले पिन त त्यसै गछर्न ्
। 34 यिद ितमीले ितनीहरूले िफतार् गनर् सक्छन ्भन् ने आशामा मा ऋण िदन्छौ भने ितमीलाई के लाभ भयो र ? पापीहरूले
पिन पापीहरूलाई ऋण िदन्छन ्र उि कै मा ामा िफतार् पाउने आशा राख्दछन ्। 35 तर ित ा श हुरूलाई मे गर र ितनीहरूको
भलाइ गर । पैचँो माग् नहेरूलाई केही पिन िफतार् पाउने आशा नगरीकन दऊे तािक ित ो इनाम ठुलो हुनछे । ितमी सव च् चका
छोराहरू हुनछेौ, िकनिक उहाँ आफँै अधन्यवादी र खराब मािनसहरू ित कृपाल ु हुनहुुन्छ । 36 ित ा िपता कृपाल ु हुनभुएझै ँ
ितमी पिन कृपाल ु होऊ । 37 कसकैो न्याय नगर र ित ो न्याय ग रनछैेन । दोष नलगाऊ र ितमी दोषी ठह रनछैेनौ; अरूलाई
क्षमा दऊे र ितमीलाई पिन क्षमा ग रनछे । 38 अरूहरूलाई दऊे र ितमीहरूलाई पिन िदइनछे । शस्त प रमाणमा खाँदी-खाँदी,
हल्लाई-हल्लाई पो खने गरी, ितनीहरूले ितमीहरूका पोल्टामा खन्याउनछेन ् । जनु नापले ितमीहरू नाप् तछौ, त्यहीँ नापले
ितमीहरू पिन नािपनछेौ ।” 39 त्यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई एउटा दषृ् टान्त पिन भन् नभुयो, “के एक जना अन्धा मािनसले
अक अन्धा मािनसलाई डोर् याउन सक्छ ? त्यसो गरे दवुै जना खाल्डोमा पदनन ्र ? 40 एउटा चलेा आफ्नो गरुुभन्दा महान ्
हुन सक्दनै । तर हरेक जसले ता लम ाप् त गछर्, तब ऊ आफ्नो गरुुजस्तै हुनछे । 41 ितमीले ित ो भाइको आखँामा मा
िकन सानो किसङ्गर दखे् तछौ तर आफ्नै आखँामा भएको मढुाचािह ँ िकन दखे्दनैौ ? 42 कसरी ितमीले आफ्नो भाइलाई भन् न
सक्छौ, भाइ मलाई ित ा आखँामा भएको किसङ्गर िनकाल्न दऊे जब िक ितमीले आफ्नै आखँामा भएको मढुा दखे्दनैौ ? हे
पाखण्डी हो ! पिहले ित ा आखँाबाट मढुा िनकाल तब ितमीले ित ो भाइको आखँामा भएको किसङ्गर िनकाल्न स्पष् टसगँ
दखे् नछेौ । 43 िकनिक कुनै असल रुखले कुिहएको फल फलाउँदनै, न त कुिहएको रुखले असल फल फलाउन सक्छ ।
44 िकनभने त्यके रुख त्यसको फलले नै िचिनन्छ । िकनिक काँडाको रुखबाट कसलैे अञ् जीर बटुल्न सक्दनै, न त काँडे
झाडीबाट अङ्गरु बटुल्न सक्छ । 45 असल मान्छेले आफ्नो हृदयको भण्डारबाट असल कुरा िनकाल्छ र खराब मान्छेले
आफ्नो हृदयको भण्डारबाट खराब कुरा नै िनकाल्दछ । िकनिक उसले आफ्नो हृदयको शस्तबाट त्यही बोल्दछ र जे भण्डार
गरी राखकेो छ, त्यहीँ िनकाल्छ । 46 ितमीहरू मलाई िकन “ भ,ु भ”ु भन्दछौ, जब िक मलैे भनकेा कुराहरूचािह ँ ितमीहरूले
पालना गदनौ ? 47 हरेक क् त जो मकहाँ आउँछ र मरेा वचन सनु्छ र पालन गछर्, म ितमीहरूलाई भन्दछु, ऊ कस्तो मािनस
हो । 48 ऊ एक जना घर बनाउने मािनसजस्तो हो, जसले जिमन गिहरो गरी खन्यो र घरको जग ब लयो च ानमािथ बसाल्यो
। जब जल वाह भयो, तब बाढी उल आएर त्यस घरलाई हार गर् यो, तर त्यसलाई हल्लाउन सकेन, िकनभने त्यो रा री
बनाइएको िथयो । 49 तर एक जना मािनस जसले मरेा वचनहरू सनु्छ र पालन गदन,् त्यो मािनस जिमनमािथ िवनाजग घर
बनाउने मािनसजस्तो हो । जब जल वाह उल आयो र त्यस घरलाई हार गर् यो तब त्यो घर तरुुन्तै ढली हाल्यो र त्यस घरको
परैु िवनाश भयो ।

7
1 सिुनरहकेा मािनसहरूलाई सबै कुरा भनरे सक् नभुएपिछ यशे ू कफनर्हुममा वशे गन ुर्भयो । 2 एउटा कप् तानको दास जो

उनका लािग अित नै मह वपणूर् िथयो, ऊ सा ै िबरामी भएर मन आटेँको िथयो । 3 तर उनले यशेकूो बारेमा सनुकेो हुनाले
कप् तानले यहूदीहरूका धमर्-गरुुहरूलाई यशेकूहाँ गएर उहाँ आएर आफ्नो दासलाई मनर्दे ख बचाइ िदनहुोस ् भनी पठायो ।
4 जब ितनीहरू यशेकूो निजक आए, तब ितनीहरूले उहाँसगँ यसो भन्दै िबन्ती गरे, ितनी योग्यका छन ् यो ितनका िन म्त
तपाईंले ग रिदनहुोस ्। 5 िकनिक उनले हा ा जाितहरूलाई मे गछर्न ्र उनी ितनै नै हुन ्जसले हा ा लािग सभाघर पिन िनमार्ण
ग रिदएका छन ्।” 6 त्यसलै,े यशे ू ितनीहरूसगँै सरासर बाटो लाग् नभुयो । तर उहाँ घरबाट धरैे टाढा नहुदँै कप् तानले साथीहरू
पठाएर उहाँलाई यसो भन् न लगाए, “ भु तपाईंले आफँैलाई दःुख निदनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो घरिभ वशे गनर् योग्यको
छैन ँ । 7 यही कारणले मलैे आफँैलाई तपाईंकहाँ आउने यार्प् त योग्यको ठािनन,ँ तर वचन बोली िदनहुोस ् र मरेो दास िनको
हुनछे । 8 िकनिक म पिन एउटा अिधकार पाएको मािनस हु ँ र मरेोमिुन िसपाहीहरू छन ्। मलैे एउटलाई जा भन्छु र त्यो जान्छ
र अक लाई आइज भन्छु र त्यो आउँछ र मरेो दासलाई ‘यसो गर भन्छु,‘ त्यसले त्यो गछर् ।” 9 जब यशेलूे त्यो सनु् नभुयो,
उहाँ अच म्मत हुनभुयो र िभडितर फकर उनलाई दखेाउदँै भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक इ ाएलमा पिन मलैे कसमैा
यस्तो िवश् वास भे ाएको छैन ।” 10 तब ती पठाइएका मािनसहरू घरमा फकर आए र दासलाई स्वस्थ अवस्थामा भे ाए ।
11 त्यसको केही समयपिछ यशे ू नाइन भन् ने सहरमा या ा ग ररहनभुएको िथयो । मािनसहरूको एउटा ठुलो िभडसगँै उहाँका
चलेाहरू पिन उहाँसगँै िथए । 12 जब उहाँ सहरको मलू ढोकानिजक पगु् नभुयो, त्यहाँ एउटा मतृ मािनसलाई बोकेर ल्याइएको
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िथयो । त्यो उसकी आमाको एक मा छोरो िथयो । ितनी एउटी िवधवा िथइन ्र सहरबाट आएको एउटा िभड ितनीसगँै िथयो
। 13 ितनलाई दखेरे भ ु ितनी ित अित नै दयाले भ रनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “नरोऊ ।” 14 तब उहाँ अगािड आउनभुयो
र मतृकलाई छुनभुयो र शरीरलाई बोक् नहेरू टक् क अिडए । उहाँले भन् नभुयो, “जवान मािनस, म ितमीलाई भन्दछु, उठ
।” 15 मतृ मािनस उ ो र बोल्न थाल्यो । तब यशेलूे उसलाई उसकी आमालाई समु्पनभुयो । 16 तब ितनीहरू सबै डराए
। ितनीहरूले यसो भन्दै परमशे् वरको शसंा ग ररह,े “हा ा िबचमा एउटा महान ्अगमवक् ता खडा भएका छन ्र परमशे् वरले
आफ्ना मािनसहरूलाई हने ुर्भएको छ ।” 17यशेलूे गन ुर्भएका यस कायर्को खबर सारा यहूिदयाभ र र सबै िछमकेी इलाकाहरूमा
चारैितर फै लयो । 18 यहून् नाका चलेाहरूले उहाँलाई यी सबै कुराहरूको बारेमा बताइिदए । 19 तब यहून् नाले आफ्ना दईु जना
चलेाहरूलाई बोलाएर भकुहाँ यसो भनी पठाए, “के हामीले खोजी राखकेो आउनवेाला क् त तपाईं नै हुनहुुन्छ वा अक
कुनै छ ? 20 जब ितनीहरू यशेकूो निजक गए, तब ितनीहरूले यसो भन,े ब प् तस् मा-िदने यहून् नाले हामीलाई तपाईंकहाँ यसो
भनी पठाए, “के हामीले खोजी राखकेो आउनवेाला क् त तपाईं नै हुनहुुन्छ वा अक कुनै छ ?” 21 त्यस घडीमा उहाँले
धरैे मािनसहरूलाई ितनीहरूका रोग, दःुखकष् ट र दषु् टात्माबाट िनको पान ुर्भयो र उहाँले धरैे द ृ ष् टिवहीन मािनसहरूलाई दखे् न
सक् ने क्षमता िदनभुयो । 22 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदएर भन् नभुयो, “ितमीहरू आफ्नो बाटो लािगसकेपिछ ितमीहरूले जे
सनुकेा र दखेकेा छौ, सो यहून् नालाई बताइदओे । द ृ ष् टिवहीनहरूले द ृ ष् ट पाइराखकेा छन,् लङ्गडाहरू िहिँडराखकेा छन,्
कुष् ठरोगीहरू शु भइराखकेा छन,् कान नसनु् नहेरूले सिुनराखकेा छन,् मतृकहरू जीिवत भइराखकेा छन ् र आवश्यकतामा
परेका मािनसहरूलाई ससुमाचार सनुाइएको छ । 23 मरेो ि याकलापको कारणले मलाई िवश् वास गनर् नछोड्ने त्यो मािनस
धन्यको हो । 24 यहून् नाका समाचार वाहकहरू गइसकेपिछ यशेलूे िभडहरूलाई यहून् नाको बारेमा बताउन थाल्नभुयो, “ितमी
उजाड-स्थानमा के हनेर्लाई गयौ, के बतासले हल्लाइराखकेो िनगालोलाई ? 25 तर के हनेर्लाई ितमी गयौ, मलमलको कपडा
लगाएको एउटा मािनसलाई ? हरे, रा ा सनु्दर कपडा लगाएका मािनसहरू राजाका दरबारमा भोगिवलाससाथ िजउँछन ।् 26तर
के हनेर्लाई ितमीहरू बािहर गयौ, एउटा अगमवक् तालाई ? हो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, र एउटा अगमवक् ताभन्दा पिन महान ्
यहाँ छ । 27 यो जसको बारेमा ले खएको छ, हरे, म मरेा सन् दशेवाहकलाई ित ो अिग-अिग पठाउँदै छु । 28 म ितमीहरूलाई
भन्दछु, स् ीहरूबाट जन्मकेाहरूमध्यमेा, ब प् तस्मा-िदने यहून् नाभन्दा महान ्कोही छैन, तापिन परमशे् वरको राज्यमा सबभन्दा
कम मह  वको मािनस पिन उनीभन्दा महान ्हुन्छ ।” 29 जब सबै मािनसहरूले यो सनु,े तब कर उठाउनहेरूसमते, ितनीहरूले
यो घोषणा गरे िक परमशे् वर धम हुनहुुन्छ, जसले ब प् तस्मा-िदने यहून् नासगँै ब प् तस् मा लएका िथए । 30 तर फ रसीहरू र
यहूदीहरूका वस्थाका प ण्डतहरू, जसले उनीबाट ब प् तस् मा लएका िथएनन,् ितनीहरू आफँैले आफ्ना िन म्त परमशे् वरको
ब ु लाई इन्कार गरे । 31 यस पसु्ताका मािनसहरूलाई मलैे केिसत तलुना गरूँ ? ितनीहरू केजस्ता छन ्? 32 ितनीहरू बजार
क्षे मा खे लरहने बालबा लकाहरूजस्ता छन,् जो बस्दछन ्र एक अक लाई यसो भन्दै बोलाउँछन,् “हामीले ितमीहरूका लािग
बाँसरुी बजायौँ, तर ितमीहरू नाचनेौ । हामीले िवलाप गर् यौ,ँ तर ितमीहरू रोएनौ ।” 33 िकनिक ब प् तस्मा-िदने यहून् ना न रोटी
खाँदै आए न त दाखम नै िपउदै आए र पिन ितमीहरू भन्छौ िक उसलाई भतू लागकेो छ । 34मािनसका पु खाँदै र िपउँदै आए
र ितमीहरू भन्छौ, “हरे, ऊ त एउटा िघचवुा र िपयक् कड मािनस, कर उठाउने र पापीहरूका िम हो ।” 35 तर ब ु ितनका सबै
सन्तानहरू ारा मािणत हुन्छ ।” 36 अिहले एक जना फ रसीले यशेलूाई ऊसगँ भोजन गनर्का लािग अनरुोध ग ररहकेो िथयो
। त्यसपिछ यशे ू फ रसीको घरमा वशे गन ुर्भयो, भोजन खानलाई टेबलुमा गएर बस् नभुयो । 37 हरे, त्यस सहरमा एउटी स् ी
िथइन ्जो पापी िथइन,् ितनले प ा लगाइन ्िक उहाँ फ रसीको घरमा बस् नभुएको छ र ितनले िसङ्गमरमरको बोतलमा अ र
ल्याइन ् । 38 ितनी उहाँका पाउको निजक पछािडप उिभइन ् र रोइन ् । तब ितनले उहाँको पाउ आफ्ना आसँलुे िभजाउन
था लन ् र टाउकाको कपालले उहाँका पाउ पिुछन,् उहाँका पाउमा म्वाइ खाइन ् र पाउमा अ र घिसन ् । 39 जब यशेलूाई
बोलाउने फ रसीले यो दखे्यो, तब उसले आफूले िवचार गद भन्यो, “यिद यी मािनस एउटा अगमवक् ता भएको भए, तब उनले
जान् ने िथए िक को र कस्ती कारकी स् ीले उहाँलाई छोइरहकेी छे र त्यो एउटी पापी स् ी हो भनरे ।” 40 यशेलूे जवाफ िदएर
उसलाई भन् नभुयो, “िसमोन मलैे ितमीलाई केही भन् न ु छ ।” उसले भन्यो, “गरुुज्य,ू भन् नहुोस ्।” 41 यशेलूे भन् नभुयो, “दईु
जना मािनसले एक जना साहुबाट ऋण लएका िथए । एउटाले पाँच सय िदनार ऋण, र अक ले पचास िदनार ऋण लएको
रहछे । 42 ितनीहरूसगँ ितन नभएकोले साहुले ती दवुै जनालाई माफ ग रिदए । त्यसकारण, ितनीहरूमध्ये कुनचािहलँे उनलाई
बढी मे गनछ ?” 43 िसमोनले उहाँलाई जवाफ िदए र भन,े “म िवचार गछुर् िक जसलाई उनले बढी माफ गरे । यशेलू े
उसलाई भन् नभुयो ितमीले ठकिसत न्याय गर् यौ ।” 44 यशे ू स् ीितर फकर िसमोनलाई भन् नभुयो, “ितमी यो स् ीलाई दखे्दछौ
। म ित ो घरिभ वशे गरेँ । ितमीले मरेो पाउ धनुलाई पानीसम्म िदएनौ,ँ तर ितनले त आफ्नो आसँलुे मरेा पाउ िभजाइन,् र
कपालले मरेा पाउ पिुछन ्। 45 ितमीले मलाई म्वाइँ खाएनौ, तर ितनले म यहाँिभ पसकेो समयदे ख मरेा पाउमा म्वाइँ खान
छोडकेी छैनन ्। 46 ितमीले मरेो िशर तलेले अिभषके गरेनौ, तर ितनले मरेा पाउमा अ र घिसन ्। 47 यो घटनाको कारणले म
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ितमीलाई भन्दछु, िक जसका धरैे पाप िथए र बढी क्षमा ग रएको छ, ितनले धरैे मे गरेकी छन ्। तर जसलाई थोरै मा क्षमा
ग रएको छ, उसले थोरै नै मा मे गछर् ।” 48 तब उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ित ा पापहरू क्षमा भएका छन ्।” 49 त्यहाँ
एकसाथ बिसरहकेाहरूले एक-अकार्मा भन् न थाल,े ‘पाप क्षमा गन यी को हुन ्र ?‘ 50 तब यशेलूे स् ीलाई भन् नभुयो, “ित ो
िवश् वासले ितमीलाई बचाएको छ, शा न्तसगँ जाऊ ।”

8
1यसपिछ िछ ै भ ु यशे ूआफ्ना बा जना चलेाका साथमा वरपरका सहरहरू र गाउहँरूमा चार गद र परमशे् वरको राज्यको

ससुमाचार घोषणा गद जानभुयो । 2 केही स् ीहरू जो दषु् टात्मा र रोगहरूबाट िनको भएका िथए, ितनीहरू पिन उहाँहरूसगँै
िथए । ितनीहरू म रयम जसलाई मग्दलनी भिनन्थ्यो, जसबाट सातवटा भतूात्मा िनका लएका िथए । 3 हरेोदका का रन्दा
खजुासकी पत् नी योअन् ना र ससुन् ना, ियनीहरू र अरूहरू आफ्ना भौितक ोतहरूबाट उहाँहरूका िन म्त जटुाई िदन्थे । 4 अब
मािनसहरूको एउटा ठुलो िभड एकसाथ भलेा भएको िथयो, साथै धरैे िविभन् न सहरबाट मािनसहरूसमते उहाँकहाँ आइरहकेा
िथए । उहाँले ितनीहरूलाई एउटा दषृ् टान्त भन् नभुयो । 5 “एउटा िबउ छन केही िबउहरू छनर्लाई िनस्क्यो । उसले छदार् केही
िबउहरू बाटोमा परे र ती िबउहरू खु ाले कु ल्चए, र आकाशका चराहरूले ती खाए । 6 अरू िबउ ढुङ्गनेी जिमनमा परे र
चाँडै ती बोटको रूपमा बढे र सिुकहाल,े िकनिक त्यो जिमन ओबानो िथयो । 7 अझै अरू िबउहरू काँढाँका िबरुवाहरूमा परे,
र िबउहरू सगँसगँै िबरुवाहरू पिन बढे र िबउहरूलाई काँढे झाडीले िनसािसिदयो । 8 तर केही िबउहरू असल जिमनमा परे र
सय गणुा फल फलाए ।” यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ उहाँले बोलाउनभुयो, जससगँ सनु् ने कानहरू छन ्त्यसले सनुोस ्
। 9 त्यसपिछ उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई यो दषृ् टान्तको अथर् के हुन सक्छ भनी सोधे । 10 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरूलाई परमशे् वरका राज्यका रहस्यका कुराहरू बझु् ने अवसर िदइएको छ, तर बाँकी मािनसहरूलाई दषृ् टान्तमा िसकाइने
छ । त्यसकारण ‘वास्तवमा ितनीहरूले हरेेर पिन दखे् नछैेनन,् सनुरे पिन बझु् नछैेनन ्।’ 11 अब दषृ् टान्तको अथर् यही होः िबउ
परमशे् वरको वचन हो । 12 बाटोको िकनारमा परेका िबउ ती मािनसहरूजस्ता हुन ्जसले वचन सनु्छन,् तर दषु् ट आउँछ र
ितनीहरूको हृदयमा भएका वचन खोसरे लजैान्छ तािक ितनीहरूले िवश् वास नगरून ्र नबाँचनू ्। 13 त्यसपिछ ढुङ्गनेी जिमनमा
परेको िबउ ती मािनसहरूजस्ता हुन ्जसले वचन सनु्छन,् खसुीसाथ हण गछर्न,् तर ितनीहरूको गिहराइ नभएकोले केवल
एक क्षणका लािग मा िवश् वास गछर्न ् र जाँचको समयमा ितनीहरू पतन भएर जान्छन ् । 14 काँडाको झाडीमा परेको िबउ
ती मािनसहरूजस्ता हुन ्जसले वचन सनुकेा छन,् तर जीवन िजउने ममा, ससंारका धन सम्पि को िफ ी, सखु िवलासका
कारण िनसािसएर प रपक् व फल फलाउन सक्दनैन ् । 15 तर असल जिमनमा परेका िबउ ती मािनसहरूजस्तउ हुन,् जसले
इमानदार र असल हृदयसाथ वचन सनुरे यसलाई सरुिक्षतसाथ प ी राख्छन ्र धयैर्साथ फल फलाउँछन ्। 16अिन ब ी बालरे
कसलैे पिन भाँडाले छोप्दनै अथवा खाटमिुन राख्दनै, बरु यसलाई उसले सामदानमा राख्छ, तािक िभ पस् ने सबलैे उज्यालो
दखेनू ्। 17 िकनभने कुनै पिन कुरालाई कट हुन नसक् ने गरी लकुाउन सिकँदनै, न त कुनै पिन गोप्य कुरा कट नै हुन नसक् ने र
ज्योितमा आउन नसक् ने हुन्छ । 18 त्यसकैारण, ितमीहरू कसरी सनु्छौ, त्यसमा होिसयार होओ, िकनभने जससगँ छ त्यसलाई
धरैे िदइनछे, जससगँ छैन उसले आफूसगँ जे छ भनी सोचकेो छ त्योसमते उसबाट खोिसनछे ।” 19 त्यसपिछ यशेकूी आमा
र भाइहरू उहाँकहाँ आए, तर िभडको कारणले गदार् उहाँको निजक आउन सकेनन ् । 20 र उहाँलाई यसो भिनएको िथयो,
“तपाईंकी आमा र भाइहरू तपाईंलाई भटे्ने इच्छा गरी बािहर प खर्रहकेा छन ्।” 21 तर यशेलू े जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “मरेा आमा र भाइहरू भनकेा ती हुन,् जसले मरेो वचन सनु्छन ्र पालना गछर्न ्।” 22 अब ती िदनहरूमा एक िदन
यशे ूर उहाँका चलेाहरू डुङ्गामा चढ्नभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ, हामी तालको पल्लोप जाऔ ँ।” तब उहाँहरू
डुङ्गामा चढ्नभुयो । 23 तर उहाँहरू या ामा हुनहुुदँा, भु यशे ू िनदाउनभुयो र त्यस तालमा धरैे ठुलो आधँीबहेरी आयो अिन
ितनीहरूको डुङ्गा पानीले भ रन थाल्यो र ितनीहरू डरलाग्दो खतरामा िथए । 24 त्यसपिछ यशेकूा चलेाहरू उहाँकहाँ आए र
यसो भन्दै उहाँलाई ब्य ुझँाए, “ भ,ु भ,ु हामी त मन लाग्यौँ ।” उहाँ उठ्नभुयो, र बतासलाई हप्काउनभुयो, पानीको बगे थािमयो
र त्यहाँ सनुसान भयो । 25अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको िवश् वास कहाँ छ ?” डराएर ितनीहरू अच म्मत
हुदँै एक-अकार्लाई भन्दै िथए “उहाँ को हुनहुुन्छ, जसले आधँी र पानीलाई हप्काउनहुुन्छ र ितनले उहाँको आज्ञा मान्छन ्?”
26 उहाँहरू गरेासनेसको इलाकामा आइपगु् नभुयो, जनु गालीलको पारीप पछर् । 27 जब भु डुङ्गाबाट पाखामा उ नभुयो,
एउटा सहरबाट आएको एक जना मािनसले उहाँलाई भे ो र त्यस मािनसमा दषु् टात्माहरू िथए । िकनभने लामो समयदे ख
त्यस मािनसले कपडाहरू लगाएको िथएन र घरमा बस्दनैथ्यो, बरु िचहानहरूमा नै बस्दिथयो । 28 जब उसले यशेलूाई दखे्यो,
ऊ िचच् च् यायो, उहाँको साम ु ल ो र उसले उच् च स्वरमा भन्यो, “सव च् च परमशे् वरका पु यशे,ू तपाईंसगँ मरेो के सरोकार
? म िबन्ती गछुर् िक मलाई नसताउनहुोस ्।” 29 िकनभने यशेलू े त्यो मािनसबाट अशु आत्मालाई िनस्केर आउने आज्ञा गद
हुनहुुन्थ्यो, िकनिक धरैे पटक यसले उसलाई प े र राखकेो िथयो । ऊ साङ्ग्ला र नलेले बाँिधएर पहरामा रा खएको भए तापिन
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उसले ती िछना लहाल्थ्यो र दषु् ट आत्मा ारा मरुभिूमितर डोर् याइन्थ्यो । 30 त्यसपिछ यशेलूे त्यसलाई सोध् नभुयो, “तरेो नाउँ
के हो ?” र त्यसले भन्यो, “फौज ।” िकनभने धरैे दषु् ट आत्माहरू त्यसिभ पसकेा िथए । 31 ितनीहरूलाई अगाध खाँदमा
नपठाउनहुोस ्भनी ितनीहरूले उहाँलाई िनरन्तर िबन्ती गरे । 32अब त् यहाँ निजकै डाँडामा स ुगँरुको एक बथान च ररहकेो िथयो
र दषु् ट आत्माहरूले उहाँलाई स ुगँरुको बथानमा पठाइिदन भनी िबन्ती गरे । उहाँले ितनीहरूलाई त्यसो गन आज्ञा िदनभुयो ।
33 त्यसलै,े त्यस मािनसबाट दषु् ट आत्माहरू िनस्की स ुगँरुको बथानमा पस,े र त्यो बथान िभरालोबाट हु रर्दं ै गएर समु मा डुबरे
मरे । 34 सुगँरु चराइरहकेा मािनसहरूले जे भइरहकेो िथयो त्यो दखेपेिछ ितनीहरू भाग्दै सहर र वरपरका ठाउँहरूमा गए र त्यो
कुरो बताए । 35 त्यसकारण, मािनसहरू जसले यसबारे सनु,े के भएको िथयो सो हनेर्लाई ितनीहरू यशेकूहाँ आए र त्यस मािनस
जसबाट दषु् ट आत्माहरू िनस्केर गएका िथए, त्यसलाई कपडा लगाएर रा ो अवस्थामा यशेकूो चरणमा बिसरहकेो भे ाए र
ितनीहरू डराए । 36 तब जनु घटना घटेको ती मािनसहरूले दखेकेा िथए अथार्त ्कसरी दषु् ट आत्माहरू ारा िनय न् त मािनस
बचाइको िथयो, सो ितनीहरूले अरूहरूलाई भने । 37 गरेासने र वरपरका सबै मािनसहरूले यशेलूाई ितनीहरूबाट जान आ ह
गरे, िकनभने ितनीहरू सा ै डराएका िथए । 38 तर दषु् ट आत्माहरू िनस्केर गएको मािनसले यशेसूगँै जानलाई उहाँलाई िबन्ती
गर् यो, तर यशेलू े यसो भन्दै उसलाई पठाउनभुयो, 39“आफ्नो घर फकर् र परमशे् वरले ित ो िन म्त गन ुर्भएका महान ्कायर्हरूको
स्मरण गर ।” 40 जब यशे ू फकर् नभुयो, िभडले उहाँलाई स्वागत गर् यो, िकनिक ितनीहरू सबलैे उहाँलाई प खर्रहकेा िथए ।
41 हरे, याइरस नाउँ गरेका एक जना मािनस त्यहाँ आए, जो सभाघरका अगवुाहरूमध्ये एक िथए । याइरस भु यशेकूा पाउमा
घोप् टो परे र उहाँलाई उनको घरमा आउन िबन्ती गरे । 42 िकनभने उनको एउटै मा बा वषर्की छोरी मन लागकेी िथइन ्। तर
उहाँ जाँद ै गन ुर्हुदँा मािनसहरूको िभडले उहाँलाई घचे टरहकेो िथयो । 43 त्यहाँ एउटी बा वषर्सम्म रगत बग् ने समस्या भएकी
स् ी िथइन ्। ितनले आफ्नो सम्पणूर् पसैा डाक्टरहरूकहाँ औषधी उपचारमा खच ग रसकेकी िथइन,् तर ितनीहरूमध्ये कसलैे
पिन िनको पानर् सकेका िथएनन ्। 44 ितनी यशेकूो पिछ ल्तर आइन ्र उहाँको कपडाको छेऊ छोइन ्र तरुुन्तै ितनको रक् त ाव
रोिकयो । 45 यशेलूे भन् नभुयो, “मलाई कसले छोयो ?” जब सबलैे यसलाई इन्कार गरे, प सुले भन,े “ भु मािनसहरूको
िभडले तपाईंलाई घरेेर घचटे्दै छन ्।” 46 तर यशेलू े भन् नभुयो, “कसलैे मलाई छोयो, िकनभने श क् त मबाट बािहर गइरहकेो
मलैे थाहा पाएँ ।” 47 जब त्यस स् ीले आफूले गरेको कुरा लकुाउन नसक् ने दे खन,् तब काँप्दै यशेकूो चरणमा घोप् टो प रन,्
ितनले यशेलूाई छुनकुो कारण र कसरी तरुुन्तै िनको भइन ् सबै मािनसहररूका साम ु बताइन ् । 48 त्यसपिछ उहाँले ितनलाई
भन् नभुयो, “छोरी, ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ । शा न्तसगँ जाऊ ।” 49 जब उहाँ अझै बोल्दै हुनहुुन्थ्यो,
सभाघरका अगवुाको घरबाट एक जना आएर भन,े “ित ी छोरी म रसिकन ्। गरुुलाई दःुख नदऊे ।” 50 तर जब यशेलूे त्यो
सनु् नभुयो, उहाँले उसलाई जवाफ िदनभुयो, “नडराऊ, िवश् वास मा गर र ितनी बचाइनिेछन ्।” 51जब उहाँ घरमा आउनभुयो,
तब प सु, यहून् ना र याकूब, केटीको बबुा र आमाबाहके अरू कसलैाई पिन िभ पस् ने अनमुित िदनभुएन । 52 अिन त्यहाँ
सबै मािनसहरू ती केटीका िन म्त रुँदै र िवलाप गद िथए । तर उहाँले भन् नभुयो, “नरोऊ, ितनी मरेकी छैनन,् तर िनदाएकी
मा िछन ्।” 53 तर ितनीहरू केटी मरेको थाहा पाएर, यशेलूाई िगल्ला गद हाँस े । 54 तर उहाँले केटीलाई हातमा लएर यसो
भनरे बोलाउनभुयो, “नानी उठ ।” 55 ितनको आत्मा फक्य , र ितनी तरुुन्तै उ ठन ्। उहाँले ितनलाई केही खान िदनका लािग
आज्ञा िदनभुयो । 56 ितनका बबुा-आमा अच म्मत भए, तर त्यहाँ जे भएको िथयो त्यो कसलैाई नभन् न ूभनी उहाँले ितनीहरूलाई
आज्ञा िदनभुयो ।

9
1 उहाँले बा जनालाई एकैसाथ बोलाउनभुयो र ितनीहरूलाई सबै भतूहरू िनकाल्ने र रोगहरू िनको पान अिधकार र श क् त

िदनभुयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई परमशे् वरको राज्यको ससुमाचार चार गनर् र िबरामी िनको पानर् पठाउनभुयो । 3 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले या ाका िन म्त केही नलजैाओ न त लौरो, न त थलैी, न त रोटी, न त पसैा, न त दईुवटा
दौरा लजैाओ । 4 ितमीहरू जनु घरमा पस्छौ, त्यस ठाउँलाई नछोडसेम्म त्यहीँ बस । 5 कसलैे ितमीहरूलाई हण गदन भन,े
जब ितमीहरू त्यस सहरलाई छोडछौ, ितनीहरूका िवरु मा साक्षीका लािग ितमीहरूका खु ाको धलुोसमते टकटकाइदओे ।”
6 तब ितनीहरू ससुमाचारको घोषणा गद िहडँे र हरेक ठाउँका रोगी मािनसहरूलाई िनको पाद गाउहँरूितर गए । 7 अिन शासक
हरेोदले जे भइरहकेो िथयो, त्यो सनुरे उनी अन्योलमा परे, कारण ब प् तस्मा-िदने यहून् ना जीिवत भएका छन ्भनरे कसलैे उनलाई
सनुाइिदएको िथयो । 8 र कसलैे ए लया दखेा परेका छन,् र अरूहरूले परुाना अगमवक् ताहरूमध्ये एक जना फे र पनुज िवत
भएका छन ् भने । 9 हरेोदले भन,े “मलैे यहून् नाको टाउको काटे,ँ तर यो को हो जसको बारेमा म यस्तो कुरा सनु्दै छु ?”
र हरेोदले यशेलूाई हने बाटो खोज् ने कोिसस गरे । 10 जब पठाइएकाहरू फकर आए, ितनीहरूले गरेका सबै कुरा उहाँलाई
ितनीहरूले बताए । ितनीहरूलाई उहाँसगँै लगरे, बथेसदेा भिनने सहरमा आफँै ितनीहरूसगँ जानभुयो । 11 तर िभडले यो सनु्यो
र उहाँलाई प ायो र उहाँले ितनीहरूलाई स्वागत गन ुर्भयो, र परमशे् वरको राज्यको बारेमा ितनीहरूलाई बताउनभुयो र जसलाई
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िनको हुन आवश्यक िथयो, ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो । 12 िदन ढ ल्कन लाग्दा बा ै जना उहाँकहाँ आए र भन,े “यस
िभडलाई िबदा िदनहुोस,् तािक ितनीहरूले गाउहँरूितर र व रप रका ठाउँहरूमा गएर बास बस् न र खान पाउन सकून,् िकनिक
हामी यहाँ मरुभिूमको ठाउँमा छौँ ।” 13 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले नै ितनीहरूलाई केही खानलाई दओे
।” ितनीहरूले भन,े “हामीसगँ पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछाभन्दा बढी केही छैन । मािनसहरूको यो ठुलो िभडलाई गएर
खाना िकन् नबाहके अक उपाय छैन ।” 14 त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी मािनस िथए । उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो,
ितनीहरूलाई पचास-पचास जनाको समहूमा बस् न लगाओ ।” 15अिन ितनीहरूले त्यसै गरे, र सबै मािनसहरू बसे । 16 उहाँले
पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछालाई हातमा लनभुयो र स्वगर्ितर आखँा उठाउँद,ै ितनीहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो, र ितनलाई
भाँचरे टु ा-टु ा पान ुर्भयो, र िभडको साम ु बाँड्नलाई चलेाहरूलाई िदनभुयो । 17 ितनीहरू सबलैे खाए र सन्तषु् ट भए र उ केा
सबै रोटीका टु ाहरू बटुले र बा डाला भरे । 18 जब उहाँ एकलै ाथर्ना ग ररहनभुएको िथयो, चलेाहरू पिन उहाँसगँ िथए ।
उहाँले ितिनहरूलाई श् न गद भन् नभुयो, “िभडले म को हु ँ भनी भन्दछ ?” 19 ितनीहरूले जवाफ िददँै भन,े “ब प् तस्मा-िदने
यहून् ना, तर अरूले भन्छन ्ए लया र अरूहरूले फे र उदाएका परुानो समयका एक जना अगमवक् ता हुन ्भनी भन्दछन ् ।”
20 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ तर ितमीहरूचािह ँ म को हु ँ भनी भन्दछौ ?” प सुले जवाफ िददँै भन,े “परमशे् वरबाट
आउनभुएका ीष् ट ।” 21 तर ितनीहरूलाई चतेाउनी िददँ ै यशेलू े ितनीहरूलाई यो कसलैाई पिन नभन् न ूभनी िशक्षा िदनभुयो ।
22 िनश् चय नै मािनसका पु ले धरैे कुरामा दखु सहन,ु बढुापाकाहरू, मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूबाट ितरष्कृत हुन ु छ र ितनी
मा रनछेन ् र ते ो िदनमा जीवनमा फक आउनछेन ् । 23 उहाँले ितनीहरू सबलैाई भन् नभुयो, “यिद कोही मरेो पिछ आउन
चाहन्छ भन,े उसले आफँैलाई इन्कार गरोस,् िदनहु ँ आफ्नो ु स उठाओस ्र मलाई प ाओस ्। 24 जसले आफ्नो जीवनलाई
बचाउने यास गदर्छ, उसले त्यसलाई गमुाउनछे, तर मरेो खाितर जसले आफ्नो जीवन गमुाउछँ, त्यसले त्यो बचाउनछे ।
25 सारा ससंार हात पारेर पिन उसले आफँैलाई नाश गछर् वा गमुाउछँ भन,े मािनसलाई के लाभ हुन्छ र ? 26 जो मरेा वचनहरू
र मसगँ शमार्उछँ, मिहमाका िपता र पिव दतूहरूका साम ु मािनसका पु पिन आफ्नो मिहमामा आउँदा ितनीहरूसगँ शमार्उनँछेन ्
। 27 तर म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ ितमीहरूमध्ये उिभनहेरू कोही छन ्जसले मतृ्यकुो स्वाद चाख् नअिग परमशे् वरको
राज्य दखे् नछैेनन ् । 28 लगभग आठ िदनपिछ यशेलूे उहाँसगँ ाथर्ना गनर् प सु, यहून् ना र याकूबलाई सगँै लएर जाँदा यी
कुराहरू भन् नभुएको िथयो । 29 जब उहाँले ाथर्ना गद हुनहुुन्थ्यो, उहाँको अनहुार प रवतर्न भयो, र उहाँको वस् सतेो र
च म्कलो भयो । 30 हरे, त्यहाँ दईु जना मािनस उहाँसगँ कुरा ग ररहकेा िथए ! ितनीहरू मोशा र ए लया िथए, 31 जो मिहिमत
दे खए । ितनीहरू उहाँको उठाइबारे कुरा ग ररहकेा िथए, जनु यरूशलमेमा परुा हुन लागकेो िथयो । 32 अब प सु र ितनीसगँ
भएकाहरू िनन् ाले ल भएका िथए । तर जब ितनीहरू पणूर् रूपले ब्य ुझँ,े ितनीहरूले उहाँसगँै उिभरहकेा दईु जना मािनस र
उहाँको मिहमालाई दखेे । 33 ितनीहरू यशेबूाट टाढा जाँदै गदार्, प सुले उहाँलाई भन,े “गरुुज्य,ू हामी यहाँ ितन वटा टहरा
बनाऔ,ँ यो हा ो लािग असल छ । एउटा तपाईंको लािग, अक मोशाको लािग र एउटा ए लयाको लािग ।” उहाँले केको
बारेमा भन्दै हुनहुुन्थ्यो भन् ने कुरा उनले बझुनेन ्। 34 जब ितनले यी कुराहरू भन्दै िथए, बादल आयो र ितनीहरूलाई ढाक्यो र
ितनीहरूका व रप र बादलले ढाकेको दखेरे ितनीहरू अ ा लए । 35 बादलबाट यसो भन्दै एउटा आवाज आयो, “ियनी मरेा
चिुनएका पु हुन ्। ियनको कुरा सनु ।” 36 जब त्यो आवाज बन्द भयो, यशे ू एकलै हुनभुयो । ितनीहरू चपु भए र ती िदनमा
जनु कुरा ितनीहरूले दखेकेा िथए, कसलैाई पिन भननेन ्। 37 ितनीहरू पहाडबाट तल ओलर आएको भो लपल्ट मािनसहरूको
ठुलो िभडले उहाँलाई भे ो । 38 हरे, िभडबाट एक जना मािनस यसो भन्दै िचच्यायो, “गरुुज्य,ू म िबन्ती गछुर्, िक तपाईंले मरेो
छोरालाई हने ुर्होस,् िकनभने ऊ मरेो एउटै मा छोरा हो । 39 हने ुर्होस, उसलाई आत्माले समात्छ, र ऊ अचानक िचच् च् याउँछ,
यसले उसको मखुमा िफज काढरे उसलाई काम् न लगाउछँ । यो उसबाट मु स्कलले जान्छ, जब यसले छोड्छ तब उसलाई
नरा ो गरी चोट पाछर् । 40 मलैे ऊबाट यसलाई िनकाल्न भनरे तपाईंका चलेाहरूसगँ िबन्ती गरे,ँ तर ितनीहरूले सकेनन ् ।”
41 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “हे अिवश् वासी र ष् ट पसु्ता, म ितमीहरूसगँ कित समयसम्म रहन ु र ितमीहरूलाई
सहन ु? ित ो छोरालाई यहाँ लऊे ।” 42 त्यो केटो आउँदै िथयो, भतूले उसलाई भइँुमा पछार् यो, र भयानक तवरले कमायो । तर
यशेलू े अशु आत्मालाई हप्काउनभुयो र केटालाई िनको पान ुर्भयो र उसको बबुालाई िफतार् िदनभुयो । 43 ितनीहरू परमशे् वरको
महानतामा चिकत भए । तर सबै जना उहाँले गन ुर्भएका यी सबै कुराहरू ित चिकत भइरहदँा, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, 44 “यी वचनहरू ितमीहरूका कानका गिहराइसम्म पगुनू,् िकनभन,े मािनसका पु मािनसहरूका हातमा स ु म्पनछेन ्
।” 45 तर ितनीहरूले यस भनाइलाई बझुनेन ्र यो ितनीहरूबाट लकुाइएको िथयो । त्यसलै,े ितनीहरूले यसलाई बझु् न सकेनन ्
। ितनीहरूले त्यस भनाइबारे उहाँलाई सोध् न डराए । 46 तब ितनीहरूिबच सबभैन्दा ठुलो को हुने हो भनी िववाद चल्यो ।
47 तर यशेलू े ितनीहरूले हृदयमा के िवचार ग ररहकेा छन ्भन् ने थाहा पाएर उहाँले एउटा बालकलाई लएर उहाँको छेउमा
राख् नभुयो, 48 र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद कसलैे मरेो नाउमँा सानो बालकलाई झै ँ हण गछर् भने उसले मलाई पिन हण
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गछर्, र कसलैे मलाई हण गछर् भन,े उसले मलाई पठाउनहुुनलेाई पिन हण गदर्छ । िकनभने ितमीहरूमध्ये सबभैन्दा सानो नै
सबभैन्दा महान ्हो ।” 49 यहून् नाले जवाफ िदए र भन,े “ भ,ु हामीले कसलैे तपाईंको नाउमँा भतूहरू िनका लरहकेो दखे्यौँ । र
उसलाई हामीले रोक्यौ,ँ िकनिक उसले हामीलाई प ाएन ।” 50 तर यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “उसलाई नरोक, िकनभने जो
ित ो िवरु मा हुदँनै, त्यो ित ो पक्षमा हुन्छ ।” 51जब उहाँ स्वगर्ितर जाने समय निजक आउँदै िथयो, उहाँले यरूशलमेितर जाने
अठोट लनभुयो । 52 उहाँले आफूभन्दा अिग सन् दशेवाहकहरूलाई पठाउनभुयो र ितनीहरू गए र उहाँका िन म्त तयारी गन
सामरीहरूको गाउमँा वशे गरे । 53 तर त्यहाँका मािनसहरूले उहाँलाई हण गरेनन,् िकनभने उहाँले यरूशलमेितर जाने अठोट
लनभुएको िथयो । 54 जब उहाँका चलेाहरू यहून् ना र याकूबले यो दखे,े ितनीहरूले भन,े “ भु के स्वगर्बाट आगो बसार्एर

ितनीहरूलाई नष् ट गनर् हामी आज्ञा गरौँ ?” 55 तर उहाँ फकर ितनीहरूलाई हप्काउनभुयो । 56 तब उहाँहरू अक गाउिँतर
जानभुयो । 57 जब उहाँहरू बाटोमा जाँदै हुनहुुन्थ्यो, तब कसलैे उहाँलाई भन्यो, “तपाईं जहाँ जानहुुन्छ म तपाईंलाई प ानछुे
।” 58 यशेलूे उसलाई भन् नभुयो, “फ्याउराहरूका दलुा छन ्र आकासका चराहरूका ग ुडँ छन,् तर मािनसका पु को टाउको
लकुाउने ठाउँ पिन छैन ।” 59 तब उहाँले अक मािनसलाई भन् नभुयो, “मरेो पिछ लाग ।” तर उसले भन्यो, “ भ,ु मलाई
पिहले मरेा बबुालाई गाड्न िदनहुोस ्।” 60 तर उहाँले उसलाई भन् नभुयो, “मतृकहरूलाई नै ितनीहरूको मतृ शरीर गाड्न दऊे,
तर ितमी जाऊ र जताततै परमशे् वरको राज्यको घोषणा गर ।” 61अक मािनसले पिन भन्यो, “ भु म तपाईंलाई प ाउँछु, तर
पिहले मरेो घरमा भएकाहरूसगँ िबदा माग् न िदनहुोस ्।” 62 तर यशेलू े उसलाई भन् नभुयो, “हलोमा आफ्नो हात राखरे पछािड
हने कोही पिन परमशे् वरको राज्यको योग्य हुदँनै ।”

10
1 अब यी कुराहरूपिछ, भलुे अरू स री जनालाई िनयकु् त गन ुर्भयो, र जहाँ उहाँ आफँै जान चाहनहुुन्थ्यो हरेक सहर र

ठाउँमा ितनीहरूलाई उहाँको अिग-अिग जोडी-जोडी बनाएर पठाउनभुयो । 2 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “फसल शस्त
छ, तर खतेालाहरू थोरै छन ्। यसकारण फसलका भसुगँ जरुरी ाथर्ना गर, तािक उहाँले खतेालाहरूलाई उहाँको फसलमा
पठाऊन ्। 3 ित ो मागर्मा गई राख । हरे, म ितमीहरूलाई ब्वाँसाहरूका िबचमा भडेाजस्तै पठाउँदै छु । 4 पसैाको थलैी नबोक,
या ाको िन म्त झोला नबोक, न त फाल्त ु चप्पलहरू, र बाटोमा कसलैाई अिभवादन नगर । 5 ितमीहरू जनु घरमा पस्छौ,
पिहला यसो भन “यस घरमा शा न्त होस ्।” 6 यिद एउटा शा न्तको मािनस त्यहाँ छ भन,े ितमीहरूको शा न्त उसगँ रहनछे,
तर यिद होइन भन,े यो ितमीहरूमा नै फकर् नछे । 7 ितनीहरूले जे िदन्छन,् त्यहीँ खादै र िपउँदै त्यही घरमा रहो, िकनिक
खतेाला उसको ज्यालाको योग्य हुन्छ । एउटा घरबाट अक घरमा नजाओ । 8 ितमीहरू जनु सहरमा जान्छौ, त्यहाँ ितनीहरूले
स्वागत गरे भने ितमीहरूका अिग जे रा खएको छ खाओ, 9 र त्यहाँ भएका िबरामीहरूलाई िनको पार । ितनीहरूलाई भन,
“परमशे् वरको राज्य ितमीहरूको निजक आएको छ ।” 10 तर ितमीहरू जनु सहरमा वशे गछ र ितनीहरूले ितमीहरूलाई
स्वागत गरेनन ्भन,े त्यस सहरका सडकहरूमा गएर यसो भन, 11“ितमीहरूको सहरबाट हा ा ख ु ाहरूमा टाँिसएका धलुा पिन
ितमीहरूको िवरु टकटकाउद ँ छौ । तर यो जान िक परमशे् वरको राज्य ितमीहरूको निजक आएको छ ।” 12 म ितमीहरूलाई
भन्दछु, िक न्यायको िदन त्यस सहरलाई भन्दा सदोमका िन म्त सह् य हुनछे । 13 खोराजीन, तलँाई िधक् कार छ ! बथेसदेा,
तलँाई पिन िधक् कार छ ! यिद ितमीहरूमा ग रएका श क् तशाली कामहरू टुरोस र िसदोनमा ग रएका भए, ितनीहरूले भाङ् ा र
खरानी लगाएर पश् चा ाप ग रसक्थे । 14 तर न्यायको िदनमा ितमीहरूलाई भन्दा टुरोस र सदोमलाई बढी सहज हुनछे । 15 त ँ
कफनर्हुम, के त ँ स्वगर्ितर उचा लन्छस ्जस्तो लाग्छ ? होइन, तलँाई पातालमा ल्याइनछे । 16जसले ितमीहरूले भनकेो सनु्छ,
त्यसले मलैे भनकेो सनु्छ, जसले ितमीहरूलाई इन्कार गछर्, त्यसले मलाई इन्कार गछर्, र जसले मलाई इन्कार गछर्, त्यसले
मलाई पठाउनहुुनलेाई इन्कार गछर् । 17स री जना आन न्दत हुदँै फक र भन,े “ भ,ु तपाईंको नाउमँा भतूहरू पिन हा ो वशमा
आउँछन ्।” 18 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे शतैानलाई स्वगर्बाट िबजलुीजस्तै खसकेो दे खरहकेो िथएँ । 19 हरे, मलैे
ितमीहरूलाई सपर्हरू र िबच्छीहरू कुल्चने र श कुा सबै श क् तमािथ कुल्चने अिधकार िदएको छु र कुनै कुराले ितमीहरूलाई
हािन परु् याउनछैेन । 20 तथािप आत्माहरू ितमीहरूको वशमा पछर्न ्भनरे मा नरमाओ, तर ितमीहरूको नाम स्वगर्मा ले खएका
छन ्भनरे अझ बढी आन न्दत होओ ।” 21 त्यही समय उहाँ पिव आत्मामा आन न्दत हुनभुयो, “हे िपता, पथृ्वी र स्वगर्का
भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्, िकनभने तपाईंले यी कुराहरू ब ु मान ्र समझदारहरूबाट लकुाउनभुयो र साना बालकहरूजस्ता

अन्जानहरूलाई कट गन ुर्भयो । हे िपता, िकनभने यो नै तपाईंको द ृ ष् टमा असल िथयो ।” 22 सबै कुराहरू िपताबाट मलाई
स ु म्पएको छ र िपतालबेाहके पु को हो भनी कसलैे जान्दनै र प ु ले उहाँलाई कट गन इच्छा गरेकोले बाहके िपता को हो
भनी कसलैे जान्दनै ।” 23 चलेाहरूितर फकर उहाँले गपु् त रूपले भन् नभुयो, “ितमीहरूले दखेकेा कुरा दखे् नहेरू धन्यका हुन ्
। 24 म ितमीहरूलाई भन्दछु, धरैे अगमवक् ताहरू र राजाहरूले ितमीहरूले दखेकेो कुरा दखे् ने इच्छा गरे र ितनीहरूले दखेनेन,्
ितमीहरूले सनुकेो कुरा सनु् ने इच्छा गरे र पिन ितनीहरूले सनुनेन ्।” 25 हरे, एउटा यहूदी वस्थाका िशक्षक खडा भएर यसो
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भन्दै उहाँलाई जाँचे “गरुु, मलैे अनन्त जीवन पाउन के गन ुर्पछर् ?” 26 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ वस्थामा के ले खएको
छ ? ितमीहरू यसलाई कसरी पढ्छौ ?” 27 ितनले जवाफ िददँै भन,े “ितमीले आफ्ना सारा हृदयल,े आफ्ना सारा ाणल,े
आफ्ना सारा सामथ्यर्ले र आफ्ना सारा मनले परमशे् वरलाई मे गन ूर् अिन आफ्नो िछमकेीलाई आफँैलाई जस्तै मे गन ूर् ।”
28 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले ठकसगँ जवाफ िदयौ । यसै गर, र ितमी बाँच् नछेौ ।” 29 तर ती वस्थाको िशक्षकले
आफँैलाई धम ठहराउने िवचारले यशेलूाई यसो भन,े “मरेो िछमकेी को हो ?” 30 यशेलूे जवाफ िददँै भन् नभुयो, एक जना
मािनस यरूशलमेबाट यरीहोितर जाँदै िथयो । ऊ लटेुराहरूको हातमा पर् यो, जसले उसका सम्पि हरू लटेु र उसलाई िपटे,
अिन उसलाई अधर्-मतृ अवस्थामा छोडे । 31 त्यसै बलेा एक जना पजुारी त्यही बाटो भएर झरे र जब उनले त्यसलाई दखे,े
ितनी अक छेउबाट भएर गए । 32 यसै गरी, एक जना लवेी पिन त्यस ठाउँमा आइपगुे र त्यसलाई दखेे र अक छेउबाट
भएर गए । 33 तर एक जना सामरी पिन या ा गदार् त्यो भएको ठाउँमा आइपगुे । जब उनले त्यसलाई दखे,े उनी दयाले भ रए
। 34 उनी त्यसको निजक गए र उसको घाउमा प ी बाँिधिदए अिन तले र दाखम लगाइिदए । उनले आफ्नो जनावरमािथ
राखरे त्यसलाई धमर्शालामा ल्याए र उसको हरेचाह गरे । 35 अक िदन उनले दईु िदनार िझकेर धमर्शालाका चौकीदारलाई
िदएर भन,े “यसको हरेचाह गर, ितमीले गरेको अन्य खचर् पिछ म फकर् ंदा ितमीलाई ितनछु ।” 36 यी लटेुराहरूको हातमा
पनको िछमकेी यी ितनजनामध्ये कुनचािह ँ हो जस्तो ितमीलाई लाग्छ ?” 37 ती िशक्षकले भन,े “जसले त्यसलाई दया दखेायो
।” यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ र ितमीले पिन त्यसै गर ।” 38 जब ितनीहरू या ा ग ररहकेा िथए, उहाँ एउटा गाउमँा
पस् नभुयो, र माथार् नाउँ गरेकी एउटी स् ीले उहाँलाई ितनको घरमा स्वागत ग रन ्। 39म रयम नाउँ गरेकी ितनकी एउटी बिहनी
िथइन,् जो भकुो चरणमा बसरे उहाँका वचन सनु्दिथन ्। 40 तर माथार् खाना पकाउने काममा अि नै स्त िथइन ् । ितनी
यशेकूहाँ आइन,् र भिनन,् “ भ,ु मरेी बिहनीले पकाउने काममा मलाई एकलै छोडकेी तपाईंलाई थाहा छैन ? त्यसकारण,
मलाई सहायता गनर् ितनलाई भिनिदनहुोस ् ।” 41 तर भलुे जवाफ िदनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “माथार्, माथार्, ितमी धरैे
कुराको बारेमा िचन्ता गदर् ौ । 42 तर एउटा मा कुरा आवश्यक छ । म रयमले सबभैन्दा असल कुरा चनुकेी िछन ्जनु कुरा
ितनीबाट खोिसनछैेन ।”
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1 उहाँले ाथर्ना ग रसक् नपुिछ उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जनाले भन,े “ भ,ु हामीलाई ाथर्ना गनर् िसकाउनहुोस ्जसरी

यहून् नाले आफ्नो चलेालाई िसकाएका िथए ।” 2 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब ितमीहरूले ाथर्ना गछ , यसो भन् न,ू ‘हे
िपता, तपाईंको नाउँ पिव ग रयोस ्। तपाईंको राज्य आओस ्। 3 हामीलाई हा ो त्यके िदनको रोटी िदनहुोस ्। 4 हा ा पापहरू
क्षमा गन ुर्होस, जसरी हामीले हा ा ऋणीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ । हामीलाई परीक्षामा नडोर् याउनहुोस ्।’ 5 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ित ो यस्तो िम होला जसले मध्य-रातमा गएर ितमीलाई भन् नछे ‘हे िम , मलाई ितनवटा रोटी सापट िदनहुोस ्
। 6 मरेा एउटा िम घमु्दै गदार् मकहाँ आइपगु् नभुयो र उहाँलाई िदनका लािग मिसत केही पिन छैन ।’ 7 त्यसपिछ िभ बाट
यस्तो उ र आउन सक्छ, ‘मलाई िदक् क नबनाउनहुोस ्। ढोका पिहले नै लगाइसिकएको छ, मरेा नानीहरू मसगँै ओ ानमा
सिुतराखकेा छन ्। त्यसलै,े म उठेर तपाईंलाई रोटी िदन स क्दन ँ ।’ 8 म ितमीलाई भन्दछु, िक उसले उठेर ितमीलाई रोटी निदए
तापिन ितमी उनको िम भएकोले गदार् र लगातार मािगरहकेो कारणले ऊ उठ्नछे र ितमीलाई आवश्यक पन रोटीहरू िदनछे ।
9 म ितमीलाई भन्दछु, “माग, र ितमीलाई यो िदइनछे; खोज, र ितमीले भे ाउनछेौ; ढकढक्याऊ, र ित ो लािग यो उघा रनछे
। 10 माग् ने हरेकले यो पाउनछे; र खोज् ने क् तले भे ाउनछे; र ढकढक्याउने क् तका लािग उघा रनछे । 11 ितमीहरूमध्ये
को यस्तो बाब ु होला जसले आफ्नो छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा दलेा अथवा माछा माग्दा सपर् दलेा र ? 12 अथवा उसले
अन्डा माग्दा, ितमीले िबच्छी िदन्छौ र ? 13 त्यसकैारण, ितमीहरू दषु् ट भएर पिन आफ्ना नानीहरूलाई असल िचजहरू
िदन जान्दछौ भन,े ितमीहरूका स्वगर्का िपताले उहाँसगँ माग् नहेरूलाई झन ्कित शस्त गरेर पिव आत्मा िदनहुुनछैेन र ?”
14 त्यसपिछ, यशेलूे बोल्न नसक् ने मािनसबाट भतूात्मा िनकाल्नभुयो । जब भतुात्मा ऊबाट िनस्क्यो र ऊ बोल्न थाल्यो । यो
दखेरे मािनसहरूको िभड छक् क पर् यो । 15 त्यहाँ भएका केही मािनसहरूले आपसमा भन,े “शतैानहरूको शासक बालिजबलुले
भतूात्मालाई िनकाल्यो ।” 16 तर कितले उहाँलाई परीक्षा गनर्का लािग स्वगर्को कुनै एउटा िचह् दखेाउन भन्यो । 17 तर यशेलू े
ितनीहरूले के सोिचरहकेा छन ् भनी जान् नभुयो र भन् नभुयो, हरेक राज्य एक-अकार्को िवरु मा िवभाजन ग रनछे र घरहरू
एक-आपसको िवरु मा खडा हुनछे । 18 यिद शतैानहरू एक आपसमा िवभािजत हुन्छन ्भन,े कसरी ितनीहरूको राज्य रहन
सक्दछ ? ितमीहरूले भन्छौ, मलैे बालिजबलुको नाउमँा भतूात्मालाई धपाउछुँ । 19यिद मलैे बालिजबलुको नाउमँा भतूहरूलाई
धपाएँ भन,े ितमीहरूका चलेाले कसको नाउबँाट धपाउलान ्त ? िकनिक, ितनीहरू ित ो न्याय गनहरू हुनछेन ्। 20 तर यिद
मलैे परमशे् वरको हातबाट भतूहरू िनकाले ँ भन,े परमशे् वरको राज्य ितमीहरूमा आएको छ । 21 जब कुनै ब लयो मािनसले
हातहितयारसिहत आफ्नो घरको सरुक्षा गदर्छ भन,े त्यसको कारणले गदार् उसका सामानहरू सरुिक्षत हुन्छन ्। 22 तर कुनै अझ
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ब लयो मािनसले उसलाई हराउछँ भने मािनसहरूका हातहितयारहरू कब्जा गदर्छन ्र मािनसका धन सम्पि हरू लटु्ने छन ्।
23 मसग ँ नहुन,े मरेो िवरु मा हुन्छ, र मसगँै जम्मा नगनले छरपस्ट पाछर् । 24 जब अशु आत्मा मािनसबाट िनस्केर गयो,
यो पानी नभएको ठाउँ भएर गयो र यसले आरामको लािग ठाउँ खोजकेो छ । त्यसले कुनै ठाउँ पिन बस् नका लािग पाएन र
त्यसले भन्यो, म जहाँबाट आएको हु ँ म त्यहीँ फक जानछुे । 25 फक सकेपिछ, त्यसले आफ्नो घर सफासगँ व स्थत
पारेर रा खएको दखे्यो । 26 त्यसपिछ, ऊ जानछे र अन्य सातवटा भतूात्मालाई पिन बोलाउनछे र ितनीहरूसगँै बस् नछे र
त्यो मािनसको अवस्था अझ खराब हुनछे । 27 उहाँले यो कुरा भन्दै गन ुर्हुदँा, एउटी स् ीले िभडबाट कराएर उहाँलाई भनी
“त्यो कोख धन्यको हो जसले तपाईंलाई जन्माइन ्र दधू चसुाइन ्र हुकार्इन ्।” 28 तर उहाँले भन् नभुयो, “त्योभन्दा पिन, ती
मािनसहरू धन्यका हुन ्जसले परमशे् वरका वचन सनु्दछन ्र त्यसलाई पालन गदर्छन ्।” 29 जब अझ धरैे मािनसहरू जम्मा
भए, उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो पसु्ता दषु् ट पसु्ता हो, ियनीहरूले िचह् खोज् नछेन,् तर योनाको िचह्बाहके ितमीहरूलाई
कुनै िचह् िदइनछैेन । 30 जसरी िननवकेा मािनसहरूका लािग योना िचह् िथए, त्यसै गरी यो पसु्ताका लािग पिन मािनसका पु
िचह् हुनछे । 31 दिक्षणकी रानी मािनसको िवरु मा दोष लगाउनका लािग उठ्निेछन,् िकनिक उनी पथृ्वीको पल्लो कुनाबाट
सोलोमनको ज्ञानको बारेमा सनु् न आएकी िथइन ् र हरे, सोलोमनभन्दा पिन महान ्यहाँ हुनहुुन्छ । 32 िननवकेा मािनसहरू यो
पसु्ताका मािनसहरूसगँै न्यायमा उिभनछेन ् र ियनीहरूलाई दोष लगाउनछेन ् । ितनीहरूले योनाको चार सनुरे पश् चा ाप गरे
र हरे, योनाभन्दा पिन महान ्कोही यहाँ हुनहुुन्छ । 33 कसलैे ब ी बालरे टोकरीले छोपरे राख्दनै, तर त्यसलाई सामदानमा
राख्दछ, तािक त्यो भएर जाने हरेकलाई उज् जालो होस ्। 34 ित ा आखँा ित ो शरीरको लािग ज्योित हो । ित ा आखँा असल
छन ् भन,े ित ो परैु शरीरले ज्योित पाउनछे । तर ित ा आखँा खराब छन ् भन,े ित ो परैु शरीरलाई अन्धकारले छोप् नछे ।
35 त्यसकैारण, होिसयार रहो, िक ितमीमा भएको ज्योित अन्धकार नहोस ् । 36 यिद त्यसो भए, ित ो परैु शरीर ज्योित हो,
यसको कुनै पिन भाग अन्धकारमा रहकेो छैन, त्यसपिछ ित ो परैु शरीर ब ीको चमकजस्तै ितमीमा चम्कोस ् । 37 उहाँले
बो लसक् नभुएपिछ, फ रसीहरूले उहाँलाई आफ्नो घरमा खाना खानलाई बोलाए । त्यसपिछ यशे ूजानभुयो र ढल्केर बस् नभुयो
। 38खाना खानभुन्दा पिहले हात नधोएको कारणले गदार् फ रसीहरू छक् क परे । 39 तर भलुे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमी
फ रसीहरू िगलास र कचौराको बािहर सफा गदर्छौ, तर ितमीहरू िभ प लोभ र खराब कुराले भ रएका छौ । 40 हे मखूर्
मिनसहरू हो, जसले बािहर बनायो के उसले िभ पिन बनाउदँनै र ? 41 ितमीिभ जे छ, त्यो कुरा ग रबलाई दओे र त्यो कुरा
ित ो िन म्त सबै श ु हुनछेन ्। 42 िधक् कार ितमी फ रसीहरू, िकनभने ितमीहरूले पिुदना, सपु र जडीबटुीको दशांश त िदन्छौ,
तर परमशे् वरको मे र धािमर्कतालाई बवेास्ता गछ । तर ितमीहरूले परमशे् वरको मे र धािमर्कताबमोिजम काम गन ुर्पन हो । यी
काम गनर् असफल नहोओ । 43 िधक् कार फ रसीहरू, ितमीहरूले सभाघरको अगािड बस् ने मािनसहरूलाई सहरहरूमा आदर र
इज् जत गदर्छौ । 44 ितमीहरूलाई िधक् कार होस,् ितमीहरू िचह् नलगाइएको िचहानजस्तै छौ । मािनसहरू केही थाहा नपाईकन
िहडँ्ने छन ्।” 45 अिन केही यहूदी वस्थाका िशक्षकहरूले जवाफ िददँै भन,े “गरुु, तपाईं हामीलाई िकन अपमान गन ुर्हुन्छ
।” 46 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई िधक् कार वस्थाका िशक्षकहरू, ितमीहरू मािनसहरूलाई वस्थाको भार उठाउन
लगाउँदछौ, तर ितमीहरूलेआफ्नो एउटा औलँाले पिन त्यस्तो वस्थाका सारा भारलाई उठाउँदनैौ । 47 ितमीहरूलाई िधक् कार,
िकनभने ितमीहरूले अगमवक् ताहरूको िचहानको स्मरणको लािग िनमार्ण गर् यौ, तर ितनीहरूलाई मान ितमीहरूकै पखुार्हरू हुन ्
। 48 त्यसलै,े ितमीहरूले ित ा पखुार्हरूको काममा गवाही िदयौ र सहमित जनायौ, िकनिक वास्तवमा ितनीहरूले त्यस समयका
अगमवक् ताहरूलाई मारेका िथए र जसको िचहान ितमीहरूले आज सम्झनाको लािग बनाएका छौ । 49 त्यसकैारणले गदार्,
परमशे् वरको िववकेले भन्दछ, “म ितमीहरूलाई अगमवक् ता र े रतहरूकहाँ पठाउनछुे र ितमीहरूले ितनीहरूलाई सताउनछेन ्
र यीमध्ये कितलाई मानछन ्। 50 तब यो पसु्ताको लािग ससंारको सरुुदे ख अगमवक् ताहरूको रगतमा ितमीहरू िजम्मवेार छौ
। 51 म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक हािबलको रगतदे ख वदेी र पिव स्थानमा मा रएका जक रयाको रगतसम्मको दोष लािग
यो पसु्ता िजम्मवेार छ । 52 यहूदी वस्थाका िशक्षकहरू ितमीहरूलाई िधक् कार छ, िकनभने ितमीहरूले ब ु को साँचोलाई
ितमीहरूबाट टाढा लग्यौ । ितमीहरू आफँै यो प र स्थित भएर गएनौ र ितमीहरू ितनीहरूबाट लकु्यौ । 53 यशे ू त्यहाँबाट
गइसक् नभुएपिछ, शास् ीहरू र फ रसीहरू एक-आपसमा धरैे कुराका लािग बहस गनर् लागे । 54 ितनीहरूले यशेलूाई आफ्नो
वचनको कारण परीक्षामा पान कोिसस गरे ।

12
1 त्यसै बलेा, जब हजारौँ मािनस एकै ठाउँमा जम्मा भएका िथए । उनीहरूको सङ्ख्या अत्यिधक भएको कारण एउटाले

अक लाई कु ल्चरहकेा िथयो । उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई यसो भन् न सरुु गन ुर्भयो, “फ रसीहरूको खिमरबाट सावधान रहो,
जनुचािह ँ पाखण्डीपना हो । 2 तर कुनै पिन कुराहरू यसरी गपु् त छैनन ्जनु कट हुनै सक्दनैन ्र कुनै पिन कुराहरू लकेुका छैनन ्
जनु कुरा थाहा नहोस ् । 3 यसकारण, ितमीले जे कुराहरू अन्धकारमा भनकेा छौ, त्यो ज्योितमा सिुननछे र जे कुरा ितमीले
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िभ ी कोठामा कानमा भनकेा छौ, त्यो घरको धरुीबाट घोषणा ग रनछे । 4 मरेा िम हरू, म ितमीलाई भन्दछु िक शरीरलाई
मानहरूसगँ नडराओ िकनिक त्यसपिछ ितनीहरूले केही गनर् सक्दनैन ् । 5 तर म ितमीहरूलाई कोसगँ डराउने भनी चतेाउनी
िदन्छु । त्यो क् तसगँ डराओ जसिसत मारेपिछ नरकमा फा लिदने अिधकार छ । हो, म ितमीलाई भन्दछु, उहाँसगँ डराओ
। 6 के पाँचवटा भङ्गरेा दईु िसक् कामा बिेचदँनैन ् र ? परमशे् वरको द ृ ष् टबाट एउटा पिन िबसको हुदँनै । 7 तर उहाँले ित ा
कपालका सबै रौँको पिन गणना गन ुर्भएको छ । उहाँिसत नडराओ, िकनिक ितमीहरू धरैे भङ्गरेाहरूभन्दा पिन मलू्यवान ्छौ ।
8 म ितमीलाई भन्दछु, िक हरेक जसले मािनसहरूका अिग मलाई स्वीकार गदर्छ, परम भकुा दतूहरूका अिग मािनसका पु ले
पिन उसलाई स्वीकार गनछन ्। 9 तर जसले मलाई मािनसहरूका साम ु इन्कार गदर्छ, परम भु परमशे् वरका दतूहरूले उसलाई
पिन इन्कार गनछन ्। 10 हरेक जसले परमशे् वरका पु को िवरु मा बोल्दछ, उसलाई क्षमा ग रनछे, तर जसले पिव आत्माको
िवरु मा िनन्दा गदर्छ, उसलाई क्षमा ग रनछैेन । 11 जब ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभाघरको शासक र अिधकारीहरूको अिग
ल्याउनछेन, कसरी ितकार गन र के बोल्ने भन् ने िवषयमा िच न्तत नहोओ । 12 पिव आत्माले ितमीहरूलाई त्यही घडी के
भन् नपुन हो भनी िसकाउनहुुनछे । 13 त्यसपिछ िभडबाट एक जनाले उहाँलाई यसो भन्यो, “गरुुज्य,ू मरेो भाइलाई सम्पि को
भागबन्डा ग रिदनहुोस भ्नी बताइिदनहुोस ।्” 14यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “हे मािनस,कसले मलाई ितमीहरूमािथ न्यायधीश
र मध्यस्तकतार् बनायो ?” 15 र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हरे आफँैलाई लोभी इच्छाहरूबाट अलग राख, िकनभने
कसकैो पिन जीवन उसको शस्त धन सम्पि को कारणले गदार् जीवन शस्ततामा रहन सक्दनै ।” 16 तब यशेलूे ितनीहरूलाई
एउटा दषृ् टान् त भन् नभुयो, “धनी मािनसको भिूमले शस्त उब्जनी िदयो, 17 र उसले मनमनै भन् न लाग्यो, ‘म के गरूँ, िकनिक
मसगँ अन् नको भण्डारण गन शस्त ठाउँ छैन ?‘ 18 उसले भन्यो, ‘म भकारीहरूलाई भत्काउनछुे र ठुलो बनाउनछुे । त्यहीँ
नै सबै अन् नहरू र अन्य साम ी भण्डारण गनछु ।’ 19 म मरेो ाणलाई भन् नछुे, ‘हे ाण, तरेो लािग शस्तै असल िचजहरू
धरैे वषर्को लािग भण्डारण ग रएको छ । आराम गर, खा, पी र आन न्दत हो ।’ 20 तर परमशे् वरले त्यसलाई भन् नभुयो,
‘मखूर् मािनस, आजको रात नै तरेो ाण िफतार् लइयो भन,े तैलँ े तयार गरेको ती सब िचजहरू कसको हुनछे ?’ 21 यसरी नै
कसलैे आफ्नो धन सम्पि को सचंय गरेर आफ्नै लािग राख्दछन ्र यो परमशे् वरकहाँ पगु्दनै ।” 22 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई
भन् नभुयो, “यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो जीवनको िवषयमा के खाऔलँा वा के पिहरौँला भनी िचन्ता नगर ।
23 जीवन खानकुेरा भन्दा र शरीर लगाउने कुराभन्दा अझ बढी उ म छ । 24 कागहरूलाई िवचार गर, ितनीहरूले न त छछर्न ्
न त बटुल्दछन ्। उनीहरूका भण्डारणहरू छैनन ्अथवा भकारी पिन छैन, तर परमशे् वरले उनीहरूलाई खवुाउनहुुन्छ । ितमी
चराहरूभन्दा धरैे मलू्यवान ्छौ । 25 र के ितमीहरूमध्ये कसलैे िचन्ता गरेर आफ्नो जीवनको आयमुा एकपल पिन थप् न सक्छौ
र ? 26 ितमीहरू सबभैन्दा सानो काम गनर् योग्यका छैनौ भने बाँकी कुराहरूको लािग िकन िच न्तत हुन्छौ ? 27 मदैानका
लली फुलहरूलाई िवचार गर, ितनीहरू कसरी बढ्छन ्? न त ितनीहरूले प र म गछर्न,् न त महेनत नै गछर्न, म ितमीहरूलाई

भन्दछु, सोलोमन पिन आफ्ना सबै मिहमामा ियनीहरूझै ँ आभिूषत िथएनन ्। 28 यिद परमशे् वरले जिमनका घाँसलाई सशुोिभत
पान ुर्हुन्छ जनु आज अ स्तत्वमा छ, तर भोली आगोमा फा लनछे भन,े हे अल्प िवश् वासी हो, त्यो भन्दाबढी ितमीहरूलाई कित
धरैे सशोिभत गन ुर्हुनछे । 29 के खाऔलँा र के िपऔलँा भनी नभौता रओ र िचन्ता नगर । 30 ससंार भरका सबै राष् हरूले
यही कुराको खोजी गदर्छन ् र ित ा िपताले ित ा सबै आवश् यकताहरू जान् नहुुन्छ । 31 तर उहाँको राज्यको खोजी गर, र
यी सबै थोकहरू ितमीलाई थिपनछेन ्। 32 सानो बगाल हो, नडराओ, िकनिक ित ा िपताले ितमीलाई राज्य िदन अित खसुी
हुनहुुन्छ । 33 आफ्ना धन सम्पि बचे र ग रबहरूलाई दओे । ितनलाई न खइने थलैीिभ ी राख; स्वगर्मा धन सचंय गर, जहाँ
चोरले चोनर् सक्दनै, र िकराले हािन परु् याउदँनै, न त खया नै लाग्दछ । 34 जहाँ ित ो धन छ, त्यहीँ नै ित ो मन पिन हुनछे
। 35 ित ो लामो पोसाक कम्मरको पटेीसम्म होस ्र ित ा ब ीहरू ब लरहून ्। 36 आफ्नो मा लक िववाहको भोजबाट फकर
आउने तीक्षामा रहकेा मािनसहरूझै ँ होओ । जब मा लक आउँछ र ढोका ढकढकाउँदछ, ितनीहरूले तरुुन्तै ढोका खोल्नछेन ्
। 37 धन्य हुन ्ती सवेकहरू, जो आफ्नो मा लक फकर आउँदा उसले जागा रहकेो भे ाउनछे । म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछु,
िक उसले आफ्नो लामो वस् लाई पटेीले कसरे िभ ी भागमा सरुिक्षत राखी खानामा बसाल्दछ र आएर उनीहरूको सवेा गनछ
। 38 यिद मा लक दो ो पटक रातको समय आयो भने पिन वा ते ो चो ट हनेर् आयो भने पिन ितनीहरू जागा भे ाइए भन,े
ितनीहरू धन्यका हुन ्। 39 तर पिन यो जानी राख, िक यिद घरको मा लकलाई चोर कुन बलेा आउँछ भन् ने थाहा भएको भए
उसले आफ्नो घर फोनर्बाट बचाउने िथयो । 40 जागा रहो, िकनभने ितमीहरूलाई मािनसका पु कुन घडीमा आउँछ भन् ने
कुरा थाहा छैन ।” 41 प सुले भन,े “ भ,ु के तपाईंले यो दषृ् टान् त हामीलाई मा ै भन् नभुएको हो, िक सबलैाई ?” 42 भलुे
भन् नभुयो, “िवश् वासयोग्य र ब ु मान ् वस्थापकलाई मा लकले आफूमिुनका सवेकहरूलाई उनीहरूको भागको खाना ठक
समयमा खाना िदन्छन ् । 43 धन्य हो त्यो सवेक, जसले आफ्नो मा लक फकर् ंदा यी कायर्हरू ग ररहकेो भे ाउनछे । 44 म
साँचो भन्दछु, िक उसले सबै सम्पि को हक उसलाई िदनछे । 45 तर यिद सवेकले आफ्नो हृदयमा यसो भन्दछ भन,े मरेो
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मा लक फक आउन िढलो गन ुर्हुनछे भनी स् ी तथा परुुष सवेकहरूलाई द ु र्वहार गरी कुटिपट गदर्छ अिन खाँद,ै िपउँदै
दाखम ले माितन्छ । 46 त्यस सवेकले निचताएको बलेामा मा लक फक आउनछे, जनु घडी उसलाई थाहै हुनछैेन । आफ्नो
मा लकले उसलाई भटेेर टु ा-टु ा गरी काट्नछे र अिवश् वासीहरूका लािग तयार पारेको ठाउँमा उसको िनय ु क् त हुनछे ।
47 त्यस सवेकलाई आफ्नो मा लकले यस्तै गनछन भन् ने थाहा हुदँाहुदँ ै पिन आफँैलाई तयार नगरी वा आफ्नो इच्छाअनसुार
गरेको कारण उसलाई धरैे मकु् का हािननछे । 48 तर जसले थाहै नभईकन मकु् का पाउने योग्यको काम गदर्छ, उसलाई थोरै मा
मकु् काहरू िदइनछे । हरेक जसलाई धरैे िदइएको छ, उसबाट पिन चािहए जित असु लने छ, जसलाई ितनीहरूले धरैे िजम्मा
िदइएको छ उसबाट धरैे नै िफतार् मािगनछे । 49 म पथृ्वीमा आगो वषार्उन आएको हु ँ र म जे चाहन्छु त्यो भइसकेको छ । 50 तर
मलैे एउटा ब प् तस् मा लनपुनछ, यो परुा नहुन्जलेसम्म मलैे कष् ट भोग् नपुछर् । 51 के म पथृ्वीमा शा न्त ल्याउन आएको हु ँ भनी
सोच् ौ ? होइन, म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक म बरु िवभाजन ल्याउन आएँ । 52 अब प रवारमा भएका पाँच जना मािनसमध्ये
ितन जना दईु जनाको िवरु मा वा दईु जना ितन जनाको िवरु मा हुनछेन ्। 53 त्यहाँ िवभाजन हुनछे । बाबकुो िवरु मा छोरा र
छोराको िवरु मा बाब ु हुनछे; आमा छोरीको िवरु मा र छोरी आमाको िवरु मा, सास ूबहुारीको िवरु मा र बहुारी सासकूो िवरु मा
हुनिेछन ् । 54 यशेलूे िभडलाई पिन यसो भिनरहनभुएको िथयो, “जब ितमीहरूले प श् चम िदशामा बादल उठेको दखे्दछौ र
तरुुन्तै भन्दछौ, ‘व ृ ष् ट हुनछे र त्यस्तै हुनछे ।’ 55 जब दिक्षणबाट बतास बहन्छ, ितमीहरू भन्दछौ, ‘त्यो एकदमै चण्ड तातो
हुनछे र त्यस्तै हुनछे ।’ 56 पाखण्डीहरू हो, ितमीहरू जान्दछौ िक पथृ्वी र स्वगर्मा भएका िचह्हरूलाई हरेेर, के हुदँै छ त्यो
भन् न सक्दछौ, तर अिहलकेो वतर्मान समयको िवषयमा केही भन् न सक्दनैौँ ? 57 ित ो आफ्नै लािग जे कुरा ठक छ, त्यसमा
िकन न्याय गदनौ ? 58 ितमी आफ्नो िवरोधीसगँ शासककहाँ जाँदा, बाटोमा नै आफ्नो म ु ा िमलाऊ तािक उसले ितमीलाई
न्यायमा नडोर् याओस ् र हािकमकहाँ नसमु्पोस,् न ता हािकमले ितमीलाई झ्यालखानामा हाल्नछे । 59 म ितमीलाई भन्दछु,
“ितमी किहल्यै पिन त्यहाँबाट मकु् त भएर आउन सक्दनैौ जबसम्म ितमीले त्यसको पसैा चकु् ता गदनौँ ।”

13
1 त्यस बलेा, केही मािनसहरूले उहाँलाई िपलातसले ितमीहरूको रगत ितनीहरूको आफ्नै ब लदानसगँ िमसाइिदएका

गालीलीहरूबारे बताए । 2 यशेलूे जवाफ िदएर ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ती गालीलीहरूले यस्तो भोगकेाले ितनीहरू अरू
गालीलीहरूभन्दा पापी िथए भन् ने ितमीहरू सोच्छौँ ? 3 होइन, म ितमीहरूलाई भन्छु । तर यिद ितमीहरूले पिन पश् चा ाप
गरेनौ भन,े ितमीहरू पिन यसरी नै नष् ट हुनछेौ । 4 वा िसलोआमको धरहरा भत्केर मरेका अठार जना मािनस, यरूशलमेका
अरू मािनसहरूभन्दा बढी पापी िथए भन् ने लाग्छ ? 5 म भन्छु, होइन । तर यिद ितमीहरूले पश् चा ाप गरेनौ भन,े ितमीहरू
पिन यसरी नै नष् ट हुनछेौ । 6 यशेलूे यो दषृ् टान्त भन् नभुयो, “कसलैे उसको दाखबारीमा दाख रोप् न लगायो र त्यसमा केही
फलहरू खोज् न आयो, तर उसले केही पिन पाएन । 7 त्यो मािनसले त्यसको हरेचाह गनलाई भन्यो, ‘हरे, मलैे यो दाखको
रुखमा ितन वषर्दे ख फल खोजकेो छु, तर कुनै पिन फल पाइन ँ । यसलाई ढाल । जिमनलाई िकन खरे फाल्ने ?’ 8 त्यसको
हरेचाह गनले जवाफ िदएर भन्यो, ‘यस वषर् यसै होस ् । म यसको व रप र खनरे मल हाल्नछुे । 9 यसले अक वषर् फल
फलायो भन,े ठक छ; तर यिद फल फलाएन भन,े ढाल्नहुोस’् ।” 10 यस बलेा यशे ू िव ामको समयमा एउटा सभाघरमा
िसकाउँदै हुनहुुन्थ्यो । 11 हरे, त्यहाँ अठार वषर्दे ख दबुर्लताको अशु आत्माले सताएइकी एउटी स् ी िथइन ् र ितनी कु ो
भएर पणूर् रूपमा उिभन स क्दन िथइन ्। 12 जब यशेलूे ितनलाई दखे् नभुयो, उहाँले ितनलाई बोलाउनभुयो र भन् नभुयो, “ित ो
दबुर्लताबाट छुटकारा पाऊ ।” 13 उहाँले ितनीमािथ हात राख् नभुयो र ितनी तत्कालै सोझो भएर उिभन ्र परमशे् वरको मिहमा
ग रन ्। 14 तर सभाघरका शासकहरू ू भए, िकनभने यशेलू े िव ामको िदनमा िनको पान ुर्भएको िथयो । त्यसलै,े शासकले
जवाफ िदएर िभडलाई भन,े “काम गनर्को िन म्त छ िदन छन ्। यसलै,े िव ामको िदन होइन, अरू िदनमा आओ र िनको होओ
।” 15 भलुे जवाफ िदएर भन् नभुयो, “पाखण्डीहरू हो ! के ितमीहरू हरेकले िव ामको िदनमा ितमीहरूका गधा वा गाईलाई
फुकाएर पानी खवुाउन लाँदनैौ र ? 16 त्यसलै,े यी अ ाहामकी छोरी जसलाई अठार वषर्दे ख शतैानले बन्धनमा पारेको
छ, के ितनको बन्धन िव ामको िदनमा नै फुकाल्न ु पदन र ?” 17 जब उहाँले यी कुराहरू भन् नभुयो, उहाँका िवरोध गनहरू
सबै ल ज् जत भए, तर सम्पणूर् िभड उहाँले गन ुर्भएका यी सबै मिहमामय कायर्हरूमा आन न्दत भए । 18 तब यशेलूे भन् नभुयो,
“परमशे् वरको राज्य केजस्तो छ र म यसलाई केसगँ तलुना गनर् सक्छु ? 19 यो एउटा रायोको िबउजस्तो हो, जसलाई एउटा
मािनसले उसको करेसाबारीमा लगरे छरे र यो एउटा ठुलो िबरुवा भयो र आकाशका चराहरूले यसका हाँगाहरूमा ग ुडँ बनाए
।” 20 उहाँले फे र भन् नभुयो, “परमशे् वरको राज्यलाई म केसगँ तलुना गनर् सक्छु ? 21 यो एउटा स् ीले खिमरलाई लएर
ितन मठुी िपठोमा यसलाई नफुलसेम्म िमसाएजस्तो हो ।” 22 यशे ू यरूशलमे जाने बाटोमा पन हरेक सहर र गाउमँा घमु् नभुयो
र ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 23 कसलैे उहाँलाई भन्यो, “ भ,ु के थोरै मािनसहरू मा बचाइन्छन ् त ?” त्यसलैे उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, 24 “साँगरुो ढोका भएर पस् ने कोिसस गर, िकनभने धरैेले यास गनछन,् तर पस् न सक्षम हुनछैेनन ्।
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25 एक पटक घरको मा लक उठेर ढोका थनुपेिछ, ितमीहरू बािहर उिभएर ढोका ढक्ढक्याउँदै यसो भन् नछेौ, ‘ भ,ु हामीलाई
िभ आउन िदनहुोस ् ।’ अिन उहाँले जवाफ िदएर ितमीहरूलाई भन् नहुुनछे, ‘म ितमीहरूलाई िच न्दन ँ अथार्त ् ितमी कहाँबाट
आएको ?’ 26 तब ितमीहरूले भन् नछेौ, ‘हामीले तपाईंसगँै खायौँ, िपयौँ र तपाईंले हा ा गल्लीहरूमा िसकाउनभुयो ।’ 27 तर
उहाँले जवाफ िदनहुुनछे, ‘म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म िच न्दन ँ । दषु् टहरू हो, मबाट गइहाल ्
।’ 28 जब ितमीहरूले परमशे् वरको राज्यमा अ ाहाम, इसहाक, याकूब र सबै अगमवक् ताहरूलाई दखे् नछेौ, ितमीहरूलाई
बािहर फ्याँिकनछे जहाँ रुवाइ र दाँत िकटाइ हुनछे । 29 ितनीहरू पवूर्, प श् चम, उ र र दिक्षणबाट आइपगु् नछेन ्र परमशे् वरको
राज्यको भोजमा रमाउनछेन ् । 30 र अब, यो जान िक अ न्तमको पिहलो हुनछे र पिहलोचािह ँ अ न्तम हुनछे । 31 लगतै
केही फ रसीहरू आए र उहाँलाई भन,े “यहाँबाट जानहुोस,् यसलाई छोड्नहुोस,् िकनभने हरेोदले तपाईंलाई मानर् चाहन्छन ्
।” 32 यशेलूे भन् नभुयो, “जाऊ र त्यो फ्याउरोलाई भन, हरे, मलैे आज र भो ल भतूहरू िनकाल्छु र िनको पानछु र ते ो
िदन मरेो ल य परुा गनछु । 33 आज, भो ल र पिसर् मलै े िनरन्तरता िदन ु आवश्यक छ, िकनभने यरूशलमेबाट टाढामा एउटा
अगमवक् ताहरूलाई मान ुर् हणयोग्य हुदँनै । 34 त्यहाँ पठाइएका अगमवक् ताहरूलाई मान, ढुङ्गाले हान् ने हे यरूशलमे ! मलैे
एउटा पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई बटुलझेै ँ तरेा सन्तानहरूलाई बटुल्न कित पटक इच्छा गरे,ँ तर तैलँ े मािननस ् । 35 हरे,
तरेो घर त्यािगएको छ । म ितमीहरूलाई भन्छु, ितमीहरूले यसो नभनसेम्म ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ, “परम भकुो नाउमँा
आउने धन्यको हो ।”

14
1 एउटा िव ाम िदनमा जब उहाँ फ रसीहरूका एक जना अगवुाको घरमा रोटी खान जानभुयो, ितनीहरूले उहाँलाई

निजकबाट हे रराखकेा िथए । 2 हरे, त्यहाँ उहाँको अगािड एउटा मािनस िथयो जो छारे रोगबाट िसत िथयो । 3 यशेलूे यहूदी
वस्थाका प ण्डतहरू र फ रसीहरूलाई सोध् नभुयो, “िव ाम िदनमा िनको पान ुर् उिचत छ वा छैन ? 4 तर ितनीहरू मौन रहे ।

त्यसलै,े यशेलूे त्यसलाई समातरे िनको पान ुर्भयो र उसलाई पठाइिदनभुयो । 5 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूमध्ये
कसले आफ्नो छोरा अथवा गोरुलाई िव ाम िदनको िदन इनारमा खसकेो दखे्दा तरुुन्तै बािहर िनकाल्दनै र ?” 6 ितनीहरूले
ती कुराहरूको जवाफ िदन सकेनन ्। 7 जब यशेलूे ख्याल गन ुर्भयो िक कसरी ती जो बोलाइएकाहरूले आदरको आसन छान् ने
गदर्थ,े ितनीहरूलाई उहाँले एउटा उखान भन् नभुयो । 8 “जब ितमीहरूलाई कसलैे िववाह भोजमा बोलाउँछ, आदरको ठाउँमा
नबस िकनिक ितमीभन्दा अझै आदरको मािनसलाई बोलाएको हुन सक्दछ । 9 जब बोलाइएका दवुै जना आउँदछन,् उसले
ितमीलाई भन्दछ, ‘तपाईं बसकेो यो ठाउँ उहाँका लािग छोिडिदनहुोस‘् भन्ला र लाजकासाथ ितमीले त्यो ठाउँ छोडरे तल्लो
ठाउँमा बस् नपुन हुन्छ । 10 तर जब ितमीलाई िनमन् णा ग रन्छ, गएर कम मह  वको ठाउँमा बस, तािक ितमीलाई बोलाउने
मािनस आएर साथी मािथल्लो स्थानमा गएर बस् नहुोस ्भनरे भनोस ्। तब ित ो टेबलमा बस् नहेरूका िबचमा ित ो आदर हुनछे
। 11 हरेक जसले आफूलाई उचाल्दछ त्यसलाई होच्याइनछे, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच् च पा रनछे । 12 उहाँलाई
बोलाउनभुएको मािनसलाई यशेलू े भन् नभुयो, “जब ितमीले कसलैाई खाना खान बोलाउँछौ, तब आफ्ना साथीहरू वा आफ्ना
दाजभुाइहरू वा आफ्ना नातदेारहरू वा आफ्ना धनी िछमकेीहरूलाई नबोलाऊ िकनिक ितनीहरूले पिन ितमीलाई त्यसको बदला
बोलाउन सक्दछन ् । 13 तर जब ितमीले भोज िदन्छौ, ग रब, ललुा-लङ्गडा र द ृ ष् टिवहीनहरूलाई बोलाऊ । 14 र ितमी
आिशिषत ्हुनछेौ, िकनिक ितनीहरूले ितमीलाई ित ो गणुा िफतार् गनर् सक्दनैन ्। िकनिक धम हरूको पनुरुत्थान हुदँा ित ो गणु
ित रनछे ।” 15 यशेसूगँै टेबलुमा बस्दा ितनीहरूमध्ये एक जना जसले यी कुराहरू सनु्यो, जब उसले उहाँलाई भन्यो, “त्यो
धन्यको हो जसले परमशे् वरको राज्यमा रोटी खानछे ।” 16 तर यशेलू े त्यसलाई भन् नभुयो, “एक जना मािनसले ठुलो भोजको
आयोजना गर् यो र धरैेलाई िनम्तो िदयो । 17 जब भोज तयार भयो, तब उसले आफ्नो सवेकलाई िनम्तो ग रएकाहरूलाई
बोलाउन पठायो ‘आउनहुोस ्सबै कुरा तयार भइसक्यो ।’ 18 ितनीहरू सबलैे फरक-फरक िकिसमको बहाना बनाउन थाले ।
पिहलोले भन्यो, ‘मलैे भखर्र खते िकनकेो छु र मलैे गएर त्यो हने ुर्पछर् । कृपया मलाई माफ गन ुर्होस ्।’ 19 र अक ले भन्यो,
‘मलैे पाँच हल गोरु िकनकेो छु र मलैे ितनीहरूलाई जोत् नपुछर् । कृपया मलाई माफ गन ुर्होस ्।’ 20 र अक मािनसले भन्यो,
‘मलैे ीमती िववाह गरेको छु, त्यसकारण म आउन स क्दन ँ ।’ 21 त्यो सवेक फकर आएर आफ्ना मा लकलाई ती कुराहरू
सनुाइिदयो, तब त्यस घरका मा लक रसाए र सवेकलाई भन,े ‘िछटो बािहर गल्ली र सहरका खलु्ला मदैानमा जाऊ र ग रब,
ललुा, लङ्गडा, द ृ ष् टिवहीनहरूलाई यहाँ ल्याऊ ।’ 22 तब सवेकले भन्यो, ‘मा लक, तपाईंको आदशेअनसुार सबै कुरा भयो,
तरै पिन त्यहाँ अझै ठाउँ बाँकी छ ।’ 23 मा लकले सवेकलाई भन,े ‘राजमागर्हरू, गल्लीहरूमा गएर मािनसहरूलाई िभ
आउन अनरुोध गर, तािक मरेो घर भ रएको होस ् । 24 िकनिक म ितमीलाई भन्दछु, पिहला बोलाएकाहरू कसलैे पिन मरेो
भोज चाख् न पाउने छैन ।’ 25 ठुलो िभड उहाँसगँ गइराखकेो िथयो, र उहाँ ितनीहरूितर फकर भन् नभुयो, 26 “यिद कोही मरेो
पिछ आउँछ भने र आफ्नो आमा, बबुा, ीमती, छोराछोरी, दाजभुाइ र िददी-बिहननी, र आफ्नै जीवनलाई पिन इन्कार गदन
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भन,े ऊ मरेो चलेा हुन सक्दनै । 27 जसले आफ्नो ु स बोकेर मरेो पिछ लाग्दनै, ऊ मरेो चलेा हुन सक्दनै । 28 ितमीहरूमध्ये
को होला, जसले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गदर्छ र पिहला बसरे िनमार्ण सम्पन् न गनर् सक् ने रुिपया-ँपसैा छ िक छैन भनरे
त्यसको िहसाब गदन र ? 29 न भन,े उसले जग बसा लसकेपिछ िनमार्ण सम्पन् न गनर् सकेन भन,े यसलाई दखे् ने सबलैे उसको
िगल्ला गनछन ्र 30 भन् नछेन,् ‘यो मािनसले िनमार्ण गनर् त सरुु गर् यो तर िस याउन सकेन ।’ 31 अथवा त्यो कस्तो राजा हो,
जसले आफूसगँ भएको दस हजार मािनसका साथ अक िबस हजार मािनस भएको राजासगँ सामना गनर् सक्छु िक स क्दन ँ
भनी पिहला बसरे सल्लाह लदँनै ? 32 र यिद सक्दनै भन,े अक सनेा टाढा हुदाँ नै उसको राजदतू पठाएर शा न्तको शतर्
राख् न सक्छ । 33 त्यसलै,े ितमीहरूमध्ये कसलैे आफूसगँ भएको सबै कुरा त्याग् न सक् दनै भन,े ऊ मरेो चलेा हुन सक्दनै ।
34 ननु असल हो, तर यिद ननुले यसको स्वाद गमुायो भन,े यसलाई कसरी फे र निुनलो बनाउने ? 35 यो जिमनको लािग
काम लाग्दनै वा मलको थु ोको लािग पिन । यो कुल्चन र फ्याँक् न को लािग मा हुन्छ । जसको कान छ,त्यसले सनुोस ्।”

15
1 अब सबै कर उठाउनहेरू र पापीहरू उहाँकहाँ वचन सनु् नलाई आउँदै िथए । 2 फ रसीहरू र शास् ीहरू एक-अकार्सगँ

गनगन गनर् थाले र भन,े “यस मािनसले पापीहरूलाई स्वागत गरी ितनीहरूसगँ खाने गदर्छ ।” 3 यशेलूे ितनीहरूलाई यो दषृ् टान् त
भन् नभुयो, 4“ितमीहरूमध्ये कुनचािह ँ होला, यिद उसका सयवटा भडेा छन ्र त्यसमध्ये एउटा हराएमा, उनान् सयवटा भडेालाई
उजाड-स्थानमा छोडरे हराएको एउटा भडेालाई नभे ाउन्जले खोज्दनै ? 5 त्यसपिछ जब उसले भे ाउछँ, उसलाई काँधमा
राखरे रमाउँछ । 6 जब ऊ घर आउँछ, उसले आफ्ना साथीहरू र िछमकेीहरूलाई बोलाउँछ र यसो भन्छ, ‘मसगँ आन न्दत
हुनहुोस,् िकनभने मलै े मरेो हराएको भडेालाई भे ाएको छु ।’ 7 म पिन ितमीहरूलाई भन्दछु, िक उनान्सय जना पश् चा ाप गनर्
नपन धम मािनसहरूभन्दा पश् चा ाप गन ुर्पन एक जना पापी मािनसको खाितर स्वगर्मा ठुलो रमाहट हुनछे । 8अथवा कुन स् ी
होला जससगँ दसवटा चाँदीका िसक् काहरूमध्ये एउटा हराएमा, ब ी बालरे, घर बढारेर र िसक् का नभे ाइन्जले िदलोज्यानसाथ
खो ज्दनन ् र ? 9 जब ितनले भे ाउिँछन,् तब ितनले अफ्ना सबै साथीहरू र िछमकेीहरूलाई यसो भनी बोलाउँिछन,् ‘मसगँ
रमाओ, िकनभने मलै े हराएको िसक् का भे ाएकी छु ।’ 10 त्यसै गरी, म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक एक जना पश् चा ाप गन
पापीका खाितर परमशे् वरका दतूहरूका उप स्थितमा स्वगर्मा ठुलो आनन्द हुनछे ।” 11 त्यसपिछ यशेलूे भन् नभुयो, “एक जना
मािनसका दईु जना छोरा िथए, 12 र कान्छाले उसका बबुालाई भन्यो, ‘बबुा मलैे पाउनपुन सम्पि को अशं अब मलाई िदनहुोस ्
।’ त्यसलै,े ितनीहरूका िबचमा उनले सम्पि बाँिडिदए । 13 धरैे िदन निबत्द,ै कान्छा छोराले आफ्ना सर सामान तयार गरी
टाढा दशे जान या ा सरुु गरे र उनले अनाअवश्यक थोकहरू िकनरे त्यहाँ उनले जथाभावी रुिपया-ँपसैा खचर् गरे । 14जब उनले
सबै खचर् गरी िसध्याए, त्यहाँ दशेभ र ठुलो अिनकाल पनर् सरुुभयो र उनी िनकै खाँचोमा पनर् थाले । 15 उनी त्यस दशेको एक
जना नाग रककहाँ गए र काम खोज,े ती नाग रकले उनलाई स ुगँरुहरू चराउन पठाए । 16 उनलाई कसलैे केही पिन खानकुेरा
निदएका कारण सुगँरुहरूले खाने दानाले उनले आफ् नो पटे भनर् चाहन्थे । 17 तर जब कान्छा छोरा आफँैले िवचार गरे र भन,े
‘मरेा बबुाका कित धरैे सवेकहरूसगँ शस्त खानकुेरा छ, तर म भने यहाँ भोकभोकै म ररहकेो छु ! 18 म यस ठाउँलाई छोडरे
मरेा बबुाकहाँ जानछुे, र उहाँलाई भन् नछुे, ‘बबुा, मलैे स्वगर्को िवरु मा र तपाईंको द ृ ष् टमा पाप गरेको छु । 19 म तपाईंको छोरा
भिननयोग्य छैन;ँ मलाई तपाईंका सवेकहरूमध्ये एक नोकर बनाउनहुोस ्।’ 20 यसरी कान्छो छोराले त्यस ठाउँ छाडे र आफ्ना
बबुाको घरतफर् लागे । उनी टाढै छदँा बबुाले उनलाई दखेे र दयाले भ रएर दौडे र अगँालो हालरे म्वाँइ खाए । 21 छोराले
बबुालाई भन्यो, ‘बबुा मलैे स्वगर् र तपाईंको द ृ ष् टमा पाप गरेको छु र म तपाईंको छोरा भनी बोलाइन योग्यको छैन ँ ।’ 22 बबुाले
सवेकहरूलाई भन,े ‘तरुुन्तै उ म वस् हरू ल्याओ र उनलाई लगाइदओे, उनको हातमा औठँी र खु ामा जु ा लगाइदओे ।’
23 त्यसपिछ मोटो पश ु मार । हामी खाऔ ँ र उत्सव मनाऔ ँ । 24 िकनिक मरेा छोरा मरेका िथए, अब जीिवत भएका छन;्
हराएका िथए, तर अब भे टएका छन ् । ितनीहरूले उत्सव मनाउन सरुु गरे ।’ 25 अब उनको जठेो छोरा खतेमा िथयो, ऊ
जब घरको निजकै आइपगु्यो, उनले नाचगानहरू भरैहकेो सनुे । 26 उनले सवेकहरूमध्ये एक जनालाई बोलाएर के कुराहरू
भइराखकेो होला भनरे सोधे । 27सवेकले उनलाई भन,े तपाईंका भाइ आउनभुएको छ, र तपाईंको बबुाले मोटो पश ु मान ुर्भएको
छ, िकनिक उहाँ सरुिक्षत फकर् नभुयो । 28जठेो छोरो रसाएको िथयो र िभ पसने र उनका बबुा बािहर आएर उसलाई मनाउन
थाले । 29 तर जठेा छोराले जवाफ िदएर उनका बबुालाई भन,े ‘हने ुर्होस,् यित धरैे वषर् मलै े तपाईंको सवेकझै ँ काम गरे,ँ मलैे
किहल्यै तपाईंको एउटा िनयम पिन तोिडन,ँ तर तपाईंले मलाई किहल्यै मरेा साथीहरूसगँ आनन्द मनाउन एउटा पाठो पिन
िदनभुएन, 30 तर जब तपाईंको छोरा आयो, जसले सम्पि वशे्याहरूसगँ सखाप पारेको िथयो, त्यसको लािग तपाईंले मोटो
पश ु मान ुर्भयो ।’ 31 बबुाले उनलाई भन,े ‘छोरा, ितमी त मसगँ सधै ँ छौ र मसगँ भएका सबै थोक ित ै हुन ् । 32 तर अिहले
हामीलाई उत्सव मनाउन र खसुी हुन ु उिचत छ, िकनभने ित ो भाइ मरेका िथए र अिहले जीिवत भएका छन;् र उनी हराएका
िथए र अिहले भे टएका छन‘् ।”
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16
1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई यसो पिन भन् नभुयो, “कोही एक जना धनी मािनसको एउटा वस्थापक िथयो र त्यस
वस्थापकले ितनको धन फजलु खचर् ग ररहकेो छ भनी ितनलाई सनुाइिदए । 2 तब ती धनी मािनसले उसलाई बोलाएर भन,े

‘ित ो बारेमा म यो के सनु्दै छु ? ित ो वस्थापनको बारेमा िहसाब दऊे । अब उ ान्त ितमी वस्थापक रहन सक्दनैौ ।’
3 त्यो वस्थापकले आफँैसगँ भन्यो, ‘मरेा मा लकले अब मलाई वस्थापकको कामबाट हटाउन लागकेा छन,् म के गरूँ
? मरेो खन् ने तागत छैन; मलाई माग् न पिन लाज लाग्दछ । 4 मलैे के गनछु भन् ने कुरा मलाई थाहा छ । मलाई वस्थापकको
कामबाट हटाइएपिछ मािनसहरूले मलाई ितनीहरूका घरमा िनम्त्याऊन भ्नी म यसो गनछु ।’ 5 तब त्यस वस्थापकले उसका
मा लकका ऋणीहरू त्यकेलाई बोलायो र पिहलो चािहलँाई भन्यो, ‘ितमीले मरेा मा लकलाई कित ितन ुर् छ ? ’ 6 उसले
भन्यो, ‘एक सय माना जतैनूको तले ।’ उसले त्यसलाई भन्यो, ‘ित ो तमसकु लऊे, तरुुन्तै बसरे पचास लखे ।’ 7 तब त्यस

वस्थापकले अक लाई भन्यो, ‘ित ोचािह ँ ऋण कित छ ?’ उसले भन्यो, ‘एकसय माना गहु ँ ।’ उसले त्यसलाई भन्यो,
‘ित ो तमसकु ल्याऊ र असी लखे ।’ 8 तब ती मा लकले त्यस अधम वस्थापकको शसंा गरे िकनिक उसले चतरु् याइँसगँ
काम गरेको िथयो । िकनिक आफ्ना मािनसहरूसगँ वहार गदार् ज्योितका सन्तानभन्दा यस ससंारका सन्तानहरू बढी चतरु
हुन्छन ् । 9 म ितमीहरूलाई भन्दछु, अधम धनले ितमीहरूले अफ्ना लािग िम बनाओ, र यो धन सिकएपिछ ितनीहरूले
ितमीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरून ् । 10 जो अत्यन्तै थोरैमा िवश् वासयोग्य हुन्छ, त्यो धरैेमा पिन िवश् वासयोग्य
हुन्छ र जो अत्यन्तै थोरैमा अधम हुन्छ, त्यो धरैेमा पिन अधम हुन्छ । 11 त्यसकारण, ितमीहरू अधम सम्पि योग गन
कुरामा िवश् वासयोग्य भएनौ भन,े साँचो सम्पि मा ितमीहरूलाई कसले भरोसा गलार् र ? 12 त्यस्तै अरू मािनसहरूको सम्पि मा
ितमीहरू िवश् वासयोग्य भएनौ भन,े ितमीहरूको आफ्नै सम्पि ितमीहरूलाई कसले दलेा र ? 13 कुनै पिन सवेकले दईु जना
मा लकको सवेा गनर् सक्दनै, िकनभने त्यसले एउटालाई घणृा गनछ र अक लाई मे गनछ अथवा एउटा ित भ क् त दखेाउनछे
र अक लाई तचु्छ ठान् नछे । ितमीहरूले परमशे् वर र धनको सवेा गनर् सक्दनैौ ।” 14अब सम्पि का मेी फ रसीहरूले यी सबै
कुरा सनुे र ितनीहरूले उहाँको िगल्ला गरे । 15अिन उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मािनसको द ृ ष् टमा ितमीहरूले आफँैलाई
धम ठहर् याउँछौ, तर परमशे् वरले ितमीहरूका हृदयहरू जान् नहुुन्छ । जो मािनसहरूका माझमा उच् च हुन्छ, त्यो परमशे् वरको
नजरमा घिृणत हुन्छ । 16 यहून् ना आउनअिग अगमवक् ता र वस्थाले काम गदर्थे । त्यस समयदे ख, परमशे् वरको राज्यको
ससुमाचार चार ग रएको छ र यसमा सबै जना बलजफ्तीसगँ वशे गनर् कोिसस गछर्न ्। 17 स्वगर् र पथृ्वी िबतरे जान सक्ला
तर वस्थाको वचनबाट एउटा अक्षरको थोप्लो पिन र हुनछैेन । 18 त्यके जसले आफ्नी पत् नीलाई छोडप िदन्छ र
अक सगँ िववाह गछर्, त्यसले िभचार गछर् र जसले आफ्नो पितसगँ छोडप गरेकीसगँ िववाह गछर् त्यसले पिन िभचार
गछर् । 19 अब कोही एक जना धनी मािनस िथयो र उसले सधै ँ मिसनो मलमल र वजैनी वस् पिहरन्थ्यो र आफ्नो शस्त धन
सम्पि मा हरेक िदन आनन्द गदर्थ्यो । 20 लाजरस नाम गरेको, घावघैाउ भएको कोही एक जना मािनसलाई ल्याएर उसको
ढोकामा रा खिदन्थे । 21उसले त्यस धनी मािनसको टेबलबाट झरेका टु ाटा ीले आफ्नो पटे भन इच्छा गथ् य र त्यसबाहके,
कुकुरहरू आएर उसका घाउहरू चाट्ने गथ । 22 यसपिछ त्यो िभखारी मर् यो र स्वगर्दतूहरूले उसलाई उठाएर अ ाहामकहाँ
लगे । त्यो धनी मािनस पिन मर् यो र गािडयो । 23 र नरकमा कष् ट भोिगरहकेो बलेा, उसले आफ्ना आखँा उठाएर हरे् यो र
टाढामा अ ाहामलाई र ितनको छातीमा आड लागकेो लाजरसलाई दखे्यो । 24 अिन उसले कराएर भन्यो, ‘िपता अ ाहाम,
ममािथ कृपा गन ुर्होस ् र लाजरसलाई पठाइिदनहुोस ् । उसको औलँाले पानीको थोपा चहुाई दओेस ् र मरेो िज ो िशतल हुनछे
िकनभने म यस ज्वालाको पीडामा छु ।’ 25 तर अ ाहामले भन,े ‘बाब ु आफ्नो जीवनकालमा ितमीले असल कुराहरू पायौ र
त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू पायो भन् ने कुरा याद राख । तर अिहले ऊ यहाँ आराममा छ र ितमी पीडामा छौ । 26 र
यी सबै बाहके ित ो र हा ो िबचमा र मािनसहरू यताबाट उता र उताबाट यता आउन नसकून ्भनरे ठुलो खाडल रा खएको छ
।’ 27 धनी मािनसले भन्यो, ‘म िबन्ती गछुर् िपता अ ाहाम, उसलाई मरेा िपताको घरमा पठाइिदनहुोस ्। 28 िकनिक मरेा पाँच
जना भाइ छन ्। उसले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदओस ्र ितनीहरू यस डरलाग्दो ठाउँमा आउन ु नपरोस ्।’ 29 तर अ ाहामले
भन,े ‘ितनीहरूसगँ मोशा र अगमवक् ताहरू छन ्। ितनीहरूले उनीहरूका कुरा सनुनू ् ।’ 30 धनी मािनसले उ र िदयो, ‘होइन
िपता अ ाहाम, मरेकाहरूबाट कोही ितनीहरूकहाँ गयो भन,े ितनीहरूले पश् चा ाप गन िथए ।’ 31 अ ाहामले उसलाई भन,े
‘यिद ितनीहरूले मोशा र अगमवक् ताका कुरा सनुनेन ्भने कोही मतृ्यबुाट उठेको मािनसको कुरा पिन मान् ने छैनन’् ।”

17
1 यशेलूे आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “पाप गनर् लगाउने कुराहरू िनश् चय नै हुनछेन,् तर त्यस क् तलाई िधक् कार छ

जस ारा यो आउँदछ । 2 उसले यी सानाहरूमध्ये एक जनालाई ठेस लगाउनभुन्दा त उसको घाँटीमा ढुङ्गा झनु्डाएर उसलाई
समु मा फा लिदएको भए उसको लािग असल हुने िथयो । 3 आफ्नो बारेमा होिसयार रहो । ित ो भाइले पाप गछर् भने उसलाई
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हप्काऊ र उसले क्षमा माग्छ भने उसलाई क्षमा गर । 4 यिद उसले ित ो िवरु मा िदनमा सात पटकसम्म पाप गदर्छ भने र सातै
पटक ितमीकहाँ फक आएर, ‘म पश् चा ाप गछुर्’ भन्यो भने ितमीले उसलाई क्षमा गन ुर्पछर् । 5 े रतहरूले भलुाई भने “हा ो
िवश् वास बढाइिदनहुोस ् ।” 6 भलुे भन् नभुयो “यिद ितमीसगँ रायोको िबउज ो िवश् वास छ भने नभेाराको रुखलाई ‘यहाँबाट
उखे लएर समु मा जा’ भन्यौ भने त्यसले ित ो आज्ञा मान् नछे । 7 तर ितमीहरूमध्ये को होला जसको नोकरले जोत्दै वा भडेा
चराउदँै गदार् उसले ितमीलाई भन् नछे, तत्कालै आउनहुोस ् र खाना खानलाई बसौँ ।” 8 मरेो लािग खानको लािग खानकुेरा
तयार पार, र कम्मरमा पटुका कस र मलैे नसकुन्जले मरेो सवेा गर भनने भन,े के ितमीले त्यसपिछ केही कुरा खाने र िपउने
गदर्छौ र ? 9 उसले आफ्नो नोकरलाई स्याबासी िदनछैेन िकनिक हामीले केही आज्ञा नगरी के उसले हा ो िन म्त गनछ ?
10 ितमीले अर् हाएको कुरा मा गदर्छौ भने ितमीले यसो पो भन् नपुन हो, “हामी अयोग्य नोकरहरू हौ,ँ हामीले गन ुर्पन मा
गरेका छौँ ।” 11 यो भन्दै गदार् ितनीहरू यरूशलमेको या ा गद िथए । त्यस बलेा उहाँ साम रया र गालील हुदँै या ा गन ुर्भयो ।
12 एउटा गाउमँा पगुपेिछ, उहाँले दस जना कुष् ठरोग लागकेा मािनसलाई भटे्नभुयो । ितनीहरू उहाँभन्दा टाढा उिभए । 13 र
ितनीहरूले चक स्वरले भन,े “यशे ू गरुुज्य,ू हामीमािथ दया गन ुर्होस ् ।” 14 जब उहाँले ितनीहरूलाई दखे् नभुयो र भन् नभुयो,
“जाओ र आफँैलाई पजुारीकहाँ दखेाओ । र ितनीहरू गए अिन िनको भए ।” 15 जब तीमध्ये एक जनाले आफू िनको भएको
महससु गर् यो, ऊ चक स्वरले परमशे् वरको मिहमा गद फिकर् यो ।” 16 उसले यशेकूो चरणमा पद, उहाँलाई धन्यवाद चढायो ।
ऊ एउटा सामरी िथयो । 17 यशेलूे उ र िददँ ै भन् नभुयो, “के त्यहाँ दस जना िनको भएका होइनन ्? अरू नौ जना कहाँ गए ?
18 के यो परदशेीबाहके िनको भएकाहरू फकर परमशे् वरलाई मिहमा िदनपुन होइन र ? 19 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “उठ
र आफ्नो बाटो जाऊ, ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ ।” 20 फ रसीहरूले परमशे् वरको राज्य किहले आउँछ भनी
सोधे । यशेलू े ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “परमशे् वरको राज्य ितमीहरूले दखेकेो जस्तै होइन, 21 न त ितनीहरूले भन् नछेन,्
‘यता हरे ! वा उता हरे !’ िकनभने परमशे् वरको राज्य ितमीहरूकै माझमा छ ।” 22 यशेलूे चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “त्यो िदन
आउनछे जब ितमीहरूले मािनसका पु लाई हने इच्छा गरौला तर ितमीहरूले दखे् नछैेनौ । 23 ितनीहरूले ितमीलाई भन् नछेन,्
‘यता हरे ! उता हरे !’ तर ितमीहरूले नहरे, न त ितनीहरूलाई प ाओ । 24आकाशमा एउटा कुनामा िबजलुी चम्कदा अक
कुनामा दे खएजस्तै मािनसका पु को आगमनको िदनमा त्यस्तै हुनछे । 25 तर उहाँ पिहले िविभन् न थोकहरूबाट सताइनहुुनछे र
यो पसु्ता ारा अस्वीकार ग रनहुुनछे । 26 यस्ता घटनाहरू नोआको समयमा पिन भएको िथए र मािनसका पु को समयमा पिन
ती कुराहरू हुनछेन ्। 27 नोआ जहाजिभ नपसनु्जलेसम्म ितनीहरू खाँद,ै िपउँद,ै र िववाहमा सहभागी भएका िथए । त्यसपिछ
बाढी आयो र सबै कुरालाई िवनाश गर् यो । 28 यस्तै घटनाहरू लोतको समयमा पिन घटेको िथयो । त्यस समयमा ितनीहरूले
खाँद,ै िपउँद,ै िकन्द,ै बचे्द,ै र ती िविभन् न कुराहरूको िनमार्ण गद िथए । 29 तर त्यो िदन जब लोत सदोम छोडरे गए, त्यसपिछ
आगो र गन्धक स्वगर्बाट बिसर्यो र सबै कुरालाई नष् ट गर् यो । 30 अब मािनसका पु को समयमा पिन यस्तै कुराहरू हुनछेन ्।
31 त्यस िदनमा घरको मािथल्लो तल् लाबाट आफ्ना असल िचज लनको लािग तल नआओ । र कोही खतेमा छ भन,े नफकर्
। 32 लोतकी पत् नीलाई सम्झ । 33 जसले आफ्नो ाण बचाउन खोज्ला उसले त्यो गमुाउनछे, तर जसले गमुाउला, उसको
बचाइनछे । 34 म ितमीलाई भन् नछुे, रातको समयमा दईु जना एकै ठाउँमा सतु् नछेन ्। 35 ितनीहरूमध्ये एक जना लिगनछे, र
अक छोिडनछे । 36 (खतेमा दईु जना हुनछेन ्ितनीहरूमध्ये एक जना लिगनछे र अक छोिडनछे । ) 37 ितनीहरूले उहाँलाई
सोध,े “कहाँ भ ु ?” र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जहाँ िसनो हुन्छ, त्यहाँ िग हरू जम्मा हुनछेन ्।”

18
1 तब ितनीहरूले कसरी सधै ँ ाथर्ना गन ुर्पछर् र िनरुत्साह हुनहुुदँनै भन् ने सम्बन्धमा उहाँले ितनीहरूसगँ दषृ् टान्तमा बोल्नभुयो

। 2 उहाँले भन् नभुयो, “कुनै एउटा सहरमा एक जना न्यायाधीश बस्दथ,े जसले परमशे् वरको भय मान्दनैथे र मािनसहरूको पिन
आदर गदनथे । 3 त्यस सहरमा एक जना िवधवा ब स्थन ्र बारम्बार ती अधम न्यायाधीशकहाँ आउँिथन ्र भ न्थन,् ‘मलाई
सहायता गन ुर्होस ्र मरेो वादीको िवरु मलाई न्याय िदलाउनहुोस ्।’ 4लामो समयसम्म उनले ती िवधवालाई सहायता गन इच्छा
गरेनन,् तर केही समयपिछ उनले मनमनै भन,े ‘मलैे परमशे् वरको भय मा न्दन ँ र मािनसहरूको पिन आदर गिदर्न,ँ 5 तर यस
िवधवाले मलाई सताउछेँ । त्यसलै,े मकहाँ बारम्बार आएर यसले मलाई नसताओस ्भनरे, म उसलाई न्याय िदलाउनछुे’ ।”
6 तब भलुे भन् नभुयो, “ती अन्यायी न्यायाधीशले के भन्छन,् सनु । 7 के परमशे् वरले पिन उहाँलाई िदनरात पकुारा गन आफ्ना
चिुनएका मािनसहरूको िन म्त न्याय ग रिदनहुुन् न र ? के उहाँ ितनीहरू ित धयैर्वान ्हुनहुुन् न र ? 8 म ितमीहरूलाई भन्दछु,
उहाँले ितनीहरूलाई तरुुन्तै न्याय िदलाउनहुुनछे । तर जब मािनसका पु आउनछेन,् के उनले पथृ्वीमा िवश् वास भे ाउनछेन ्
र ?” 9 त्यसपिछ उहाँले आफँैलाई धम ठान् ने र अरूलाई तचु्छ ठान् ने कितपय मािनसहरूलाई यो दषृ् टान्त पिन भन् नभुयो,
10 “दईु जना मािनस म न्दरमा ाथर्ना गनर् गए– एक जना फ रसी र अक कर उठाउने । 11 फ रसीले उिभएर यसो भनरे
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आफ्नै बारेमा ाथर्ना गर् यो, ‘हे परमशे् वर, म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु िक म अरू चोरहरूजस्तो छैन,ँ अधम हरूजस्तो छैन,ँ
िभचारीजस्तो पिन छैन,ँ यही कर उठाउनजेस्तो पिन छैन ँ । 12 म हरेक हप् ता दईु पटक उपवास बस्दछु । म आफूले पाएका

सबै थोकको दशांश िदन्छु ।’ 13 तर कर उठाउने मािनसले टाढबैाट उिभएर, स्वगर्ितर पिन नहरेीकन आफ्नो छाती िपट्दै
यसो भन्यो, ‘हे परमशे् वर म पापीमािथ कृपाल ु हुनहुोस ्।’ 14 म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक यो मािनस अक मािनसभन्दा बढी
धम ठह रएर आफ्नो घर फक्य , िकनभने हरेक जसले आफूलाई उचाल्दछ त्यो होच्याइनछे र जसले आफँैलाई होच्याउँछ
त्यो उचा लनछे । 15 उहाँले ितनीहरूलाई छोइिदऊन ्भनी मािनसहरूले बालबा लकाहरूलाई पिन उहाँकहाँ ल्याए, तर यो यो
दखेरे चलेाहरूले ितनीहरूलाई हकारे । 16 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साना बालबा लकाहरूलाई मकहाँ आउन दओे,
ितनीहरूलाई नरोक, िकनभने स्वगर्को राज्य यस्तहैरूको हो । 17 साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद कसलैे परमशे् वरको
राज्यलाई बालकले झै ँ हण गदन भने त्यो िनश् चय नै स्वगर्मा वशे गनछैन ।” 18 एक जना शासकले उहाँलाई सोध,े “हे
असल गरुु, अनन्त जीवन ाप् त गनर् मलै े के गन ुर्पछर् ?” 19 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “िकन मलाई असल भन्दछौ, एक
परमशे् वरबाहके कोही पिन असल छैन । 20 ितमीलाई आज्ञाहरू थाहा छ– तैलँ े िभचार नगन ूर्, हत्या नगन ूर्, नचोन ूर्, झटुो
गवाही निदन,ू आफ्ना आमाबबुाको आदर गन ूर् ।” 21 ती शासकले भन,े “यी सब कुराहरू त मलैे आफ्नो जवान अवस्थादे ख
नै पालन ग ररहकेो छु ।” 22 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीमा अझै एउटा कुराको कमी छ ।
ितमीले आफ्नो सारा सम्पि बचे् नपुछर् र ग रबहरूलाई िदनपुछर् अिन ित ो धन स्वगर्मा हुनछे । त्यसपिछ आऊ र मरेोपिछ लाग
।” 23 तर जब धनी मािनसले यो कुरा सनु,े ितनी अित नै दःु खत भए, कारण ितनी धरैे धनी िथए । 24 तब यशेलूे ितनलाई हरेेर
अित दःु खत हुदँै भन् नभुयो, “धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा वशे गनर् कित गा ो छ ! 25धनी मािनसलाई स्वगर्को राज्यमा
वशे गन ुर्भन्दा बरु उटँलाई िसयोको ना ीबाट िछन ुर् सिजलो हुन्छ !” 26 त्यो सनु् नहेरूले यसो भन,े “त्यसो भए को बचाइनछे

त ?” 27 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मािनसको िन म्त जनु कुरा असम्भव छ, त्यो परमशे् वरमा सम्भव छ ।” 28 प सुले
जवाफ िदए, “हामीले आफ्ना सबै कुराहरू त्यागरे तपाईंको पिछ लागकेा छौँ ।” 29 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “साँच् चै
म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले परमशे् वरको राज्यको खाितर घर, ीमती वा दाजभुाइ, आमाबबुा वा छोराछोरीलाई त्याग्दछन,्
30 ितनीहरूले यस ससंारमा अझै धरैे पाउनछेन ्अिन आउने ससंारमा अनन्त जीवन पाउनछेन ्।” 31 बा जनालाई आफूकहाँ
भलेा गरेर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हरे, हामी यरूशलमेतफर् जाँद ै छौ,ँ अिन मािनसका पु को बारेमा अगमवक् ताहरूले
लखेकेा सबै कुरा परुा हुनछेन ्। 32 िकनिक उनी अन्यजाितहरूका हातमा स ु म्पइनछेन ्र मिनसहरूले उनलाई िगल्ला गनछन ्र
अपमानजनक वहार गनछन ्र उनलाई थकु् नछेन ्। 33 उनलाई दण्ड िदइसकेपिछ ितनीहरूले उनलाई मानछन ्र ते ो िदनमा
उनी मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नछेन ्।” 34 उनीहरूले यी कुनै पिन कुराहरू बझुनेन ्र यो वचन उनीहरूबाट लकुाइएका िथए,
यसकारण भिनएका कुनै पिन कुराहरू उनीहरूको समझमा आएन । 35 यशे ू यरीहो निजक आउनहुुदँा, एक जना द ृ ष् टिवहीन
मािनस बाटोको छेउमा बसी िभख मािगरहकेो िथयो । 36 त्यो बाटो भएर ठुलो िभड गइरहकेो कुरा सनुरे उसले सोध्यो, “यहाँ
के हुदँ ै छ ?” 37 ितनीहरूले उसलाई भन,े “नासरतका यशे ू यो बाटो भएर जाँदै हुनहुुन्छ ।” 38 त्यसपिछ त्यो द ृ ष् टिवहीन
मािनसले िचच्याउँदै भन्यो, “हे दाऊदका पु यशे,ू ममािथ दया गन ुर्होस ् ।” 39 िभडको अिगअिग िहिँडरहकेा मािनसहरूले
त्यो द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई हकारेर चपु लाग् न भन,े तर उसले झन ्चक स्वरले कराउँदै भन्यो, “दाऊदका पु , ममािथ दया
गन ुर्होस ्।” 40यशे ूटक् क उिभनभुयो र त्यस द ृ ष् टिवहीन मािनसलाई आफूकहाँ ल्याउन आज्ञा गन ुर्भयो । जब त्यस द ृ ष् टिवहीन
मािनस यशेकूो निजक आयो, यशेलूे उसलाई सोध् नभुयो, 41 “मलैे ित ो िन म्त के गरेको ितमी चाहन्छौ ?” उसले भन्यो,
“ भ,ु म दखे् न चाहन्छु ।” 42 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमी दखे् ने भइ जाऊ । ित ो िवश् वासले ितमीलाई िनको पारेको छ ।”
43 तरुुन्तै उसले दखे् न सक्यो र परमशे् वरको मिहमा गद उहाँलाई प ायो । यो दखेरे सबै मािनसहरूले परमशे् वरको शसंा गरे
।

19
1 यशे ू यरीहोमा वशे गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनहुुन्थ्यो । 2 हरे, त्यहाँ जखायस नाउँ गरेका एक जना मािनस िथए । उनी कर

उठनहेरूका मखु्य र धनी मािनस िथए । 3 उनले यशे ूको हुनहुुन्छ भनी हनेर् कोिसस ग ररहकेा िथए, तर िभडको कारणले गदार्
हनेर् सकेनन,् िकनिक उनी होचा िथए । 4 त्यसलैे उनी िभडका मािनसहरूभन्दा अगािड दौडे र उहाँलाई हनेर्को लािग नभेाराको
रुखमा चढ,े िकनभने यशे ू त्यही बाटो भएर जाँदै हुनहुुन्थ्यो । 5 जब यशे ूउनी भएको ठाउँ निजक आइपगु् नभुयो, उहाँले मा स्तर
हरेेर भन् नभुयो, “जखायस िछटो ओल आऊ, िकनिक आज मलाई ित ो घरमा बस् न ु छ ।” 6 त्यसलैे उनी हतार-हतार ओल
आए र उहाँलाई खसुीसाथ स्वागत गरे । 7 जब ितनीहरू सबलैे यो दखे,े तब उनीहरूले यसो भन्दै गनगन गनर् थाल,े “उहाँ
पापी मािनसकहाँ बस् नको लािग जानभुयो ।” 8 जखायस खडा भएर भन,े “हने ुर्होस ् भ,ु मसगँ भएका ज-ेजित छन ्त्यसको
आधा म ग रबहरूलाई िदनछुे र यिद मलैे कसलैाई ठगरे कसबैाट केही कुरा लएको छु भने त्यसको चार गणुा िफतार् िदनछुे
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।” 9 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “आज यो घरमा म ु क् त आएको छ, िकनिक ियनी पिन अ ाहामका पु हुन ् । 10 िकनिक
मािनसका पु हराएकाहरूलाई खोज् न र बचाउनको लािग आएका हुन ् ।” 11 ितनीहरूले यी कुरा सनु्दै गदार्, उहाँले अक
दषृ् टान्त पिन भन् नभुयो, िकनभने ितनीहरू यरूशलमेको निजक िथए र ितनीहरूले परमशे् वरको राज्य तरुुन्तै दखेा पनर् लागकेो
छ भन् ने सोचकेा िथए । 12 त्यसकारण, उहाँले भन् नभुयो, “एउटा भलादमी मािनस आफ्नो राज्य ाप् त गनर्को िन म्त एउटा
टाढा दशेमा गएर फक आउनलाई गए । 13 उनले आफ्ना दस जना नोकरलाई बोलाए र ितनीहरूलाई दस िसक् का िददँ ै भन,े
‘म फक नआउँदासम्म यसलाई ापारमा लगाओ ।’ 14 तर उनका मािनसहरूले घणृा गद यसो भन् ने सन्दशे िदएर दतूहरू
पठाए, ‘यो मािनसले हामीमािथ शासन गरेको हामी चाहदँनैौँ ।’ 15 तब राज्य ाप् त गरी फकर आएपिछ उनले िसक् का पाएका
नोकरहरूलाई बोलाए र ितनीहरूले ापारबाट कित आजर्न गरे भनरे जान् ने इच्छा गरे । 16 पिहलो नोकर उनको अगािड
आयो र भन्यो, ‘मा लक, मलैे तपाईंको िसक् काबाट अरू दस िसक् का कमाएँ ।’ 17 ती भलादमी मािनसले त्यसलाई भन,े
‘स्याबास, असल नोकर । ितमी धरैे सानो कुरामा िवश् वासयोग्य भयौ, त्यसकारण ितमीले दसवटा सहर अिधकार गनछौ ।’
18 दो ो नोकर आयो र भन्यो, ‘मा लक, तपाईंको िसक् काबाट मलैे पाँच िसक् का कमाएँ ।’ 19 ती भलादमी मािनसले त्यस
नोकरलाई भन,े ‘ितमीले पाँचवटा सहरमा राज्य गनछौ ।’ 20 अिन अक नोकर आयो र भन्यो, ‘मा लक, तपाईंको िसक् का
यहाँ छ, जसलाई मलैे कपडािभ सरुिक्षतसाथ राखकेो िथएँ । 21 िकनिक म डराएँ, िकनभने तपाईं कठोर मािनस हुनहुुन्छ ।
तपाईंले जे राख् नभुएको छैन, त्यो कुरा लनहुुन्छ र जे छन ुर्भएको छैन, त्यही कटनी गन ुर्हुन्छ ।’ 22 ती भलादमी मािनसले
त्यसलाई भन,े ‘त ँ दषु् ट नोकर, म तलँाई तरेो आफ्नै वचनले न्याय गनछु । जहाँ राखकेो छैन त्यहाँबाट लन खोज् ने र जहाँ
छरेको छैन त्यहाँबाट कटनी गनर् खोज् ने म कठोर मािनस हु ँ भनी तलँाई थाहा िथयो । 23 त्यसो भए, तैलँ े मरेो िसक् का िकन
बङै्कमा रा खनस,् तािक फक आउँदा ब्याजसिहत मलैे यो रकम पाउने िथएँ ?’ 24 ती भलादमी मािनसले त्यहाँ उिभएका
मािनसहरूलाई भन,े ‘योसगँ भएको िसक् का खोसरे जससगँ दस िसक् का छ, त्यसलाई दओे ।’ 25 ितनीहरूले उसलाई भन,े
‘मा लक उसगँ त दस िसक् का छ ।’ 26 ‘म ितमीलाई भन्दछु, जससगँ छ त्यसलाई अझ धरैे िदइने छ, तर जोसगँ छैन,
त्यससगँ भएको पिन खोिसनछे । 27 तर, मलैे ितनीहरूमािथ शासन गरेको नचाहने मरेा यी श हुरूलाई यहाँ ल्याओ र मरेो
अगािड मार’ ।” 28 यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ, उहाँ यरूशलमेितर जानभुयो । 29 बथेफागे र बथेािनयाबाट जतैनू भिनने
डाँडा निजक पगु् नभुएपिछ उहाँले आफना दईु जना चलेालाई यसो भनरे पठाउनभुयो, 30 “निजकैको गाउमँा जाओ । त्यहाँ
पस्दै गदार्, ितमीहरूले कोही पिन नचढकेो एउटा बछेडो भे ाउनछेौ । त्यसलाई फुकाओ र मकहाँ ल्याओ । 31 यिद कसलैे
ितमीहरूलाई, ‘यसलाई िकन फुकाउँदै छौ ?’ भनरे सोध्यो भने यसो भन् न,ू ‘ भलुाई यसको खाँचो छ’ ।” 32 पठाइएकाहरू
गए र ितनीहरूले यशेलू े भन् नभुएजस्तै बछेडो पाए । 33 ितनीहरूले बछेडालाई फुकाल्दै गदार्, त्यसका मा लकले ितनीहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले यस बछेडालाई िकन फुकाउँदै छौ ?” 34 ितनीहरूले भन,े “ भलुाई यसको खाँचो छ ।” 35 ितनीहरूले
त्यसलाई यशेकूहाँ ल्याए र ितनीहरूले त्यस बछेडामािथ आफ्ना कपडाहरू राखे र त्यसमािथ यशेलूाई बसाले । 36 उहाँ जाँद ै
गन ुर्हुदँा, ितनीहरूले बाटोमा कपडा ओ ाए । 37 उहाँ जतैनू डाँडाको ओरालोको निजकै आइपगु् नहुुदँा, उहाँका चलेाहरूको
ठुलो िभडले उहाँले गन ुर्भएका श क् तशाली कायर्हरू दखेकेो कारण आन न्दत हुदँै चक स्वरले परमशे् वरको शसंा गनर् लागे
। 38 ितनीहरूले यसो भन् न लाग,े “परम भकुो नाउमँा आउने राजा धन्यका हुन ् ! स्वगर्मा शा न्त र सव च् चमा मिहमा !”
39 त्यो िभडमा भएका केही फ रसीहरूले उहाँलाई यसो भन,े “गरुुज्य,ू तपाईंका चलेाहरू चपु बसनू ्भनी हप्काउनहुोस ् ।”
40 यशेलूे जवाफ िददँै भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरू चपु लागे भन,े यी ढुङ्गाहरू नै कराउनछेन ्।” 41 जब
यशे ू सहरको निजक पगु् नभुयो, उहाँ त्यसलाई दखेरे यसो भन्दै रुनभुयो, 42 “यिद तैलँ े यो िदनको बारेमा थाहा पाएको भए,
तलँाई शा न्त िदने कुरालाई जानकेो भए ! तर अिहले यी कुराहरू तरेो नजरबाट लकुाइएका छन ्। 43 िकनिक तरेो लािग यस्ता
िदनहरू आउनछेन,् जब तरेा श हुरूले तरेो िवरु मा व रप र पखार्ल िनमार्ण गनछन ्र तलँाई घनेछन ्र चारैितरबाट आ मण
गनछन ् । 44 ितनीहरूले तलँाई र तरेा सन्तानलाई आ मण गरेर लडाउनछेन;् ितनीहरूले एउटा ढुङ्गामािथ अक ढुङ्गा
छोड्नछैेनन,् िकनभने परमशे् वरले तलँाई बचाउनका लािग गन ुर्भएका यत् नलाई तैलँ े बिुझनस ्। 45 यशे ू म न्दरिभ िछन ुर्भयो
र त्यहाँ ापार ग ररहकेा मािनसहरूलाई यसो भन्दै खे भुयो, 46 “यसो ले खएको छ, ‘मरेो घर ाथर्नाको घर हुनछे,’ तर
ितमीहरूले त यसलाई डाँकुहरूको अ ा बनाएका छौ ।” 47 यशेलूे म न्दरमा िदनहु ँ िशक्षा िसकाउनहुुन्थ्यो । मखु्य पजुारीहरू,
शास् ीहरू र धािमर्क अगवुाहरूले उहाँलाई मानर् चाहन्थे । 48 तर ितनीहरूले त्यसो गन कुनै उपाय भे ाउन सकेनन,् िकनभने
मािनसहरूले उहाँको वचन ध्यानिसत सिुनरहकेा िथए ।

20
1 यशेलूे म न्दरमा मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहनहुुदँा र ससुमाचार चार ग ररहनहुुदँा, अगवुाहरूसिहत मखु्य पजुारीहरू

र शास् ीहरू यशेकूहाँ आए । 2 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीलाई बताऊ, कुन अिधकार ारा ितमी यी कामहरू गछ ?
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अथवा कसले ितमीलाई यो अिधकार िदयो ?” 3 उहाँले जवाफ िदएर भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई एउटा श् न सोध्छु
। 4 यहून् नाको ब प् तस् माको बारेमा मलाई बताओ । यो स्वगर्बाट िथयो िक मािनसहरूबाट ?” 5 उनीहरूले आपसमा भन,े
“यिद हामीले स्वगर्बाट भन्यौँ भने उसले यसो भन्ला ‘त्यसो भए ितमीहरूले उनलाई िकन िवश् वास गरेनौ ?’ 6 तर यिद
हामीले मािनसबाट हो भन्यौँ भन,े ‘सबै मािनसले हामीलाई ढुङ्गाले हान् नछेन,् िकनभने उनीहरूले यहून् नालाई अगमवक् ता
हो भनी िवश् वास गरेका छन’् ।” 7 यसकारण ितनीहरूले यसो भनरे उ र िदए, “त्यो कहाँबाट भयो भनी हामीलाई थाहा
छैन ।” 8 यशेलूे ितनीहरूले भन् नभुयो, “म पिन ितमीहरूलाई मलैे कुन अिधकारले यी कामहरू गछुर् भनी बताउिँदन ँ ।”
9 उहाँले मािनसहरूलाई यो दषृ् टान्त भन् नभुयो, “एक जना मािनसले दाखबारी लगाएर कामदारहरूलाई िजम्मा िदएर आफू
लामो समयको लािग अक दशेमा गए । 10 तोिकएको समयमा ितनीहरूले आफ्नो िहस्साको फल िदऊन ्भनी ितनले आफ्नो
एक जना नोकरलाई ती कामदारहरूकहाँ पठाए । तर ती कामदारहरूले त्यसलाई िपटेर र ो हात पठाइिदए । 11 ितनले अझै
अक नोकरलाई पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन िपटेर बइेज् जत गरी र ै हात पठाए । 12 ितनले त े ो नोकरलाई पिन
पठाए, तर ितनीहरूले त्यसलाई पिन घाइते बनाएर िनकाली िदए । 13 त्यसकारण, दाखबारीका मा लकले भन,े ‘अब म के गरूँ
? म आफ्नो प्यारो छोरालाई पठाउनछुे सायद उसलाई त ितनीहरूले आदर गलार्न ्िक ।’ 14 तर कामदारहरूले उसलाई दखेरे
आपसमा कुरा गरे, ‘यो त हकवाला हो । हामी यसलाई मारौँ र सम्पि को हक हा ो हुनछे ।’ 15 अिन ितनीहरूले उसलाई
दाखबारीको बािहर लगरे मारे । अब दाखबारीका मा लकले ितनीहरूलाई के गलार्न ्? 16 उनी आएर ती कामदारहरूलाई
मानछन ्र दाखाबरी अरूहरूलाई िदनछेन ्।” यो सनुरे ितनीहरूले भन,े “यस्तो किहल्यै नहोस ्!” 17 तर यशेलू े ितनीहरूलाई
हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “यो धमर्शास् को भनाइको अथर् के हो, ‘जनु ढुङ्गालाई भवन िनमार्ण गनहरूले इन्कार गरे त्यही नै
कुन-ेढुङ्गो बन्यो ?’ 18 त्यस ढुङ्गामािथ खस् ने हरेक चकनाचरु हुनछे, तर जसमािथ त्यो खस्छ त्यसले त्यसलाई धलुोिपठो
पानछ ।” 19 त्यसकारण, शास् ी र मखु्य पजुारीहरूले त्यित नै बलेा उहाँलाई प न खोजे । िकनिक ितनीहरूलाई थाहा भयो
िक उहाँले यो दषृ् टान्त ितनीहरूकै िवरु मा भन् नभुएको िथयो । तर ितनीहरू मािनसहरूसगँ डराउथँे । 20 ितनीहरूले मौका
हनेर् लागे र यशेलू े भन् नभुएको कुरामा केही गलत सािबत भए उहाँलाई फसाएर अिधकारीहरूको हातमा स ु म्पिदने िनयतले
ितनीहरूले धम भई टोपल्ने जाससुहरूलाई उहाँकहाँ पठाए । 21 उनीहरूले उहाँलाई सोध,े “गरुुज्य,ू हामी जान्दछौँ िक तपाईं
ठक बोल्नहुुन्छ र ठक िसकाउनहुुन्छ र कसकैो पक्षपात गन ुर्हुन् न तर परमशे् वरको मागर्को सत्यता िसकाउनहुुन्छ । 22 हामीले

कैसरलाई कर ितन ुर् उिचत छ िक छैन ?” 23 यशेलूे उनीहरूको धतू्यार्इँलाई बझुरे भन् नभुयो, 24 “मलाई एउटा िसक् का
दखेाओ, यसमा कसको नाम र िच खोिपएको छ ?” उनीहरूले भन,े “कैसरको ।” 25 उहाँले उनीहरूलाई भन् नभुयो,
“त्यसो भए जे कैसर को हो, कैसरलाई दओे र जे परमशे् वरको हो परमशे् वरलाई दओे ।” 26 मािनसहरूको सामनु् ने उहाँले
बोल्नभुएका कुरामा शास् ी र मखु्य पजुारीहरूले उहाँलाई फसाउन सकेनन ् । उहाँको जवाफमा उनीहरू छक् क परे र केही
पिन भन् न सकेनन ्। 27 त्यसपिछ मतृकहरूबाट पनुरुत्थान हुदँनै भन् ने सदकूीहरू उहाँकहाँ आए, 28 र उहाँलाई सोध,े “गरुुज्य,ू
मोशाले हामीलाई ले खिदएका िथए, िक कुनै मािनसको िववािहत दाजु िनसन्तान भयो भने भाइले त्यसकी पत् नीलाई िववाह
गरी दाजकुो लािग सन्तान खडा ग रिदनपुछर् । 29 सात भाइ िथए । जठेोले एउटी पत् नी ल्यायो र िनसन्तान मर् यो 30 अिन
मािहलाले पिन त्यसलाई िववाह गर् यो र िनसन्तान मर् यो । 31 सािहलँाले पिन त्यसलाई िववाह गर् यो अिन त्यसरी नै ती सातै
जना िनसन्तान मरे । 32 पिछबाट त्यो स् ी पिन मरी । 33 यसकारण, मतृकबाट पनुरुत्थान हुदँा त्यो स् ी ितनीहरूमध्ये कसकी
पत् नी हुनछेे ? िकनिक ती सातै जनाले त्यसलाई पत् नीको रूपमा लएका िथए ।” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यस
यगुका मािनसहरू िववाह गछर्न ् र िववाह गरेर पठाइन्छन ् । 35 तर मतृकबाट जीिवत भई उठ्न र अनन्त जीवन ाप् त गनर्
योग्य ठह रनहेरूले न िववाह गदर्छन ्न त िववाह गरेर पठाइन्छन ्। 36 ितनीहरू फे र मदनन,् िकनभने ितनीहरू स्वगर्दतू समान
हुन ्र पनुरुत् थानका सन्तान भएकाले परमशे् वरका सन्तान हुन ्। 37 तर मतृकहरू जीिवत भई उठ्नछेन ्भन् नकुेरा मोशाले पिन
पो ाको िववरणमा परम भलुाई अ ाहामका परमशे् वर, इसहाकका परमशे् वर र याकूबका परमशे् वर भनरे पकुादार् दखेाइिदए ।
38 उहाँ मतृकहरूका परमशे् वर हुनहुुन् न, तर जीिवतहरूका परमशे् वर हुनहुुन्छ, िकनिक सबै उहाँकै िन म्त िजउँछन ्।” 39 अिन
शास् ीहरूमध्ये कुन-ैकुनलैे भन,े “गरुुज्य,ू तपाईंले सही जवाफ िदनभुयो ।” 40 उनीहरू कसलैे पिन उहाँलाई फे र श् न सोध् ने
आटँ गरेनन ् । 41 यशेलूे उनीहरूलाई भन् नभुयो, “ ीष् ट दाऊदका पु हुन ्भनरे ितनीहरूले कसरी भन्दछन ्? 42 िकनिक
भजनको पसु्तकमा दाऊद आफँैले भन्दछन,् परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो, ‘ितमी मरेो दािहने हातप बस, 43जबसम्म म
ित ा श हुरूलाई ित ो पाउदान तलु्याउिँदन ँ ।’ 44 यसकारण, दाऊदले ीष् टलाई भु भन्दछन ्भने फे र उनी कसरी दाऊदका
पु भए ?” 45 सबै मािनसहरूले सनु् ने गरी उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, 46 “शास् ीहरूदे ख होिसयार रहो जो
लामा वस् हरूमा सिजएर बजारमा अिभवादन ग रएको मन पराउँछन ्अिन सभाघर र भोजहरूमा मखु स्थान चाहन्छन ् ।
47 ितनीहरूले िवधवाहरूको घर हडप्छन ्र लामो-लामो ाथर्ना गरेर दखेाउछँन ्। ितनीहरूले नै अझै ठुलो दण्ड पाउनछेन ्।”
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21
1 यशेलूे मािथ हने ुर्हुदँा धनी मािनसहरूलाई दानप मा ितनीहरूका भटेीहरू हालकेो दखे् नभुयो । 2 उहाँले एक जना ग रब

िवधवाले दईु पसैा भटेी हालकेो हने ुर्भयो । 3 यसलै,े उहाँले भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितनीहरू सबलैे
भन्दा यस िवधवाले बढी िदई । 4 ियनीहरू सबलैे शस्तताबाट भटेीहरू िदए । तर यस िवधवाले आफू ग रब भएर पिन,
ऊ बाँच् नका लािग ज-ेजित िथयो सबै िदई ।” 5 अब कसलैे म न्दरको बारेमा भन,े “दानहरू र सनु्दर-सनु्दर ढुङ्गाहरूले
सजाइएको हने ुर्होस ् ।” उहाँले भन् नभुयो, 6 “जसरी यी सबै थोकहरू ितमीहरू दखे्छौ, यस्ता िदनहरू आउनछेन ् जनु बलेा
एकमािथ अक ढुङ्गा रहनछैेन, सबै भ त्कनछेन ्।” 7 त्यसकारण, ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े “गरुुज्य,ू यी कुराहरू
किहले हुनछेन ्? र यी सबै घटनाहरू हुदँा के-कस्ता िचह्हरू हुनछेन ्?” 8 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “होिसयार रहो तािक
ितमीहरू धोकामा नपर । धरैे जना मरेो नाउमँा यसो भन्दै आउनछेन,् ‘म उही हु ँ र समय निजक आएको छ ।’ ितमीहरू
ितनीहरूका पिछ नजाओ । 9 जब ितमीहरूले लडाइँ र झझैगडाहरू सनु् नछेौ, तब भयभीत नहोओ, यी कुराहरू पिहले हुनपैछर्,
तर अन्त्य भने तरुुन्तै हुनछैेन ।” 10 तब उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “राज्य-राज्यको िवरु मा र दशे-दशेको िवरु मा
उठ्नछेन ् । 11 त्यहाँ धरैे भकूम्पहरू जानछेन,् र धरैे ठाउँमा महामारी र अिनकालहरू हुनछेन ् । त्यहाँ डरलाग्दा घटनाहरू
हुनछेन ् र आकाशमा ठुला-ठुला िचह्हरू हुनछेन ् । 12 तर यी सबै कुरा हुन अगािड, ितनीहरूका हात ितमीहरूमािथ पनछन ्
र ितनीहरूले ितमीहरूलाई सताउनछेन,् सभाघरमा स ु म्पिदनछेन ्र झ्यालखानामा हाल्नछेन,् ितमीहरूलाई मरेो नाउकँो कारण
राजाहरू र हािकमहरूका अगािड ल्याउनछेन ।् 13यसले ितमीहरूको गवाहीका लािग अवसरितर डोर् याउनछे । 14 त्यसकारण,
ितमीहरूले बचाउको लािग के भन् ने भनरे अिगबाटै हृदयमा नसोच । 15 ितमीहरूका िवरोधीहरूले सबै कुराको खण्डन गनर्
नसकून ्भनरे म ितमीहरूलाई वचन र ब ु िदनछुे । 16 तर ितमीहरूलाई ितमीहरूका आमा बबुा र दाजभुाइहरू, नातदेारहरू
र साथीभाइहरूले स ु म्पिदनछेन ्र ितमीहरूमध्ये केही मतृ्यकुा लािग स ु म्पनछेौ । 17 मरेो नाउकँो खाितर सबलैे ितमीहरूलाई
घणृा गनछन ् । 18 तर ितमीहरूको िशरको एउटै कपाल पिन नष् ट हुनछैेन । 19 ितमीहरूको सहनशीलतामा ितमीहरूले ाण
ाप् त गनछौ । 20 जब ितमीहरूले यरूशलमेलाई सनेाले घरेेको दखे् नछेौ, तब त्यसको िवनाश निजकै छ भनी जान । 21 तब

यहूिदयामा हुनहेरू पहाडहरूितर भागनू ् र जो सहरको िबचमा छन ् ितनीहरू सहर बािहर भागनू,् र बािहर हुनहेरू सहरिभ
नपसनू ्। 22 यी िदनहरू बदला लने िदनहरू हुनछेन,् यसलैे ले खएका सबै कुराहरू परुा हुनछेन ्। 23 हाय ती िदनमा गभर्वती
र दधू चसुाउने स् ीहरू ! त्यस दशेमािथ महासङ्कष् ट आउनछे, र ती मािनसहरूमािथ ोध आइपनछ । 24 ितनीहरू तरवारले
मा रनछेन ्र सबै दशेहरूमा ितनीहरू कैदी भएर जानछेन,् र गरैयहूदीहरूको समय परुा नभएसम्म गरैयहूदीहरूले यरूशलमे नै
कैदी बनाएर राख् नछेन ्। 25सयूर्, चन् मा र ताराहरूमा िचह्हरू दखेा पनछन ्। अिन समु का गजर्नहरू र छालहरूबाट पथृ्वीमा
भएका राष् हरू कष् टमा पनछन ्। 26 ससंारमा आइपनर् लागकेा घटनाहरूका आशङ्काले मािनसहरू मिुछर्त हुनछेन,् िकनिक
आकाशका श क् तहरू डग्मगाउनछेन ्। 27 त्यसपिछ ितनीहरूले मािनसका पु लाई ठुलो श क् त र महामिहमाका साथ बादलमा
आउँदै गरेको दखे् नछेन ् । 28 जब यी कुरा हुन आउनछेन,् उठ र आफ्ना िशरहरू ठाडो पारेर हरे, ितमीहरूको उ ारको िदन
निजकै छ ।” 29 यशेलूे उनीहरूलाई एउटा दषृ् टान् त भन् नभुयो, “नभेाराको रुखलाई हरे र अरू सबै रुखहरूलाई पिन । 30 जब
ितनहरूले पालवुा फेरेको ितमीहरूले दखे्छौ, तब गषृ्म ऋतु निजकै छ भनी ितमीहरू आफँैले थाहा पाउनछेौ । 31 त्यसलैे पिन,
जब ितमीले यी थोकहरू भएको दखे् नछेौ, परमशे् वरको राज्य निजकै छ भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ । 32 ितमीहरूलाई
म साँचो भन्दछु, यी सब कुराहरू परुा नभइन्जलेसम्म यो पसु्ता िबतरे जानछैेन । 33 स्वगर् र पथृ्वी टलरे जानछे, तर मरेा
वचनहरू किहल्यै टल्नछैेनन ् । 34 तर ितमीहरू आफँै होिसयार रहो । त्यसकारण ितमीहरूको हृदय िवलास, मतवालापान र
जीवनको िचन्ताले नभ रयोस ् । न भन,े त्यो िदन ितमीहरूमािथ अचानक आइपलार् । 35 यसरी नै सारा पथृ्वी भ र िजउने
हरेकमािथ त्यो पासोझै ँ आइपनछ । 36 तर हर समय सतकर् रहो, र हुन आउने सम्पणूर् कुराहरूबाट उम्कनलाई ब लयो हुन सक
र मािनसका पु का अगािड खडा हुनलाई ाथर्ना गद रहो ।” 37 िदउँसोको समयमा उहाँले म न्दरमा िसकाउनहुुन्थ्यो र साँझमा
उहाँ बािहर जानहुुन्थ्यो, र डाँडामा रात िबताउनहुुन्थ्यो जसलाई जतैनू भिनन्छ । 38 सबै मािनसहरू उहाँका कुरा सनु् न िबहानै
म न्दरमा आउँथे ।

22
1अखिमरी रोटीको चाड निजक िथयो, जसलाई िनस्तार-चाड भिनन्छ । 2 मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले यशेलूाई कसरी

मान भनी छलफल गरे, िकनिक ितनीहरू मािनसहरूसगँ डराएका िथए । 3 बा जनामध्ये एउटा यहूदा इस्क रयोतमा शतैान
पस्यो । 4 यशेलूाई कसरी ितनीहरूकहाँ समु्पन सिकन्छ भन् ने बारेमा छलफल गनर् यहूदा मखु्य पजुारीहरू र कप् तानहरूसगँै
गयो । 5 ितनीहरू खसुी भए र उसलाई पसैा िदन सहमत भए । 6 ऊ सहमत भयो र उसले उहाँलाई िभडबाट टाढा बनाएर
ितनीहरूकहाँ समु्पने उिचत अवसर खोज्यो । 7 अखिमरी रोटीको चाडको िदन आयो जनु िदन िनस्तार-चाडको थमुा ब लदान
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चढाउनै पथ्य । 8 यशेलूे प सु र यहून् नालाई यसो भनरे पठाउनभुयो, “जाओ र हा ो िन म्त िनस्तार-चाडको भोज तयार
पार, तािक हामीले खान सकौँ ।” 9 ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “हामीले कहाँ तयार परेको तपाईं चाहनहुुन्छ ?” 10 उहाँले
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “सनु, जब ितमीहरू सहरिभ पस्तछौ,ँ ितमीहरूले एउटा पानीको गा ो बोिकरहकेो मािनस
भे ाउनछेौ । ऊ जाने घरिभ उनलाई ितमीहरूले प ाओ । 11 तब घरको मा लकलाई भन, गरुुले तपाईंलाई भन् नहुुन्छ,
‘पाहुना कोठा कहाँ छ, जहाँ मलै े मरेा चलेाहरूसगँ िनस्तार-चाड खानछुे ?’ 12 उनले ितमीहरूलाई एउटा ठुलो सजाइएको
मािथल्लो तलाको कोठा दखेाउनछेन ् । त्यहीँ तयारी गर ।” 13 त्यसलै,े ितनीहरू गए र उहाँले ितनीहरूलाई भनझेै ँ हरेक
थोक भे ाए । तब ितनीहरूले िनस्तार-चाडको भोज तयार पारे । 14 जब समय आयो, उहाँ े रतहरूसगँै बस् नभुयो । 15 तब
उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे कष् ट भोग् नअिग ितमीहरूसगँ िनस्तार-चाड खाने ठुलो इच्छा गरेको छु । 16 िकनभने
म ितमीहरूलाई भन्दछु, यो परमशे् वरको राज्यमा परुा नभएसम्म मलैे फे र खानछैेन ँ ।” 17 तब यशेलूे कचौरा लनभुयो, र
जब उहाँले धन्यवाद िदनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “यो लऊे, र ितमीहरूका िबचमा बाँड । 18 िकनिक म ितमीहरूलाई भन्दछु,
परमशे् वरको राज्य नआएसम्म म फे र अङ्गरुको फलको रस िपउनछैेन ँ ।” 19 तब उहाँले रोटी लनभुयो, र जब उहाँले
धन्यवाद िदनभुयो, र उहाँले रोटी भाँच् नभुयो, र ितनीहरूलाई यसो भन्दै िदनभुयो, “यो मरेो शरीर हो, जनु ितमीहरूका िन म्त
िदइएको छ । मरेो सम्झनामा यो गन गर ।” 20 भोज खानभुएपिछ त्यसै गरी उहाँले कचौरा लनभुयो र भन् नभुयो, “यो
कचौरा मरेो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जनु ितमीहरूका िन म्त बगाइन्छ । 21 तर ध्यान दओे । मलाई धोखा िदनचेािह ँ
यही टेबलमा नै छ । 22 िकनभने मािनसका पु त िनश् चय गरेअनसुार जानपुछर् । तर त्यो मािनसलाई िधक् कार होस ्जस ारा
उनलाई िवश् वासघात ग रन्छ ।” 23 र ितनीहरूमध्ये कसले यो गलार् भनी ितनीहरूिबच आफँैमा श् न गनर् लागे । 24 तब
ितनीहरूमध्ये को सबभैन्दा ठुलो भन् नबेारे ितनीहरूिबच झगडा उ ब्जयो । 25 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “गरैयहूदीहरूका
राजाहरूले ितनीहरूमािथ भतु्व जमाउदँछन,् र ितनीहरूमािथ अिधकार जमाउनलेाई आदरणीय शासकहरू भिनन्छ । 26 तर
ितमीहरूमा यस्तो हुनहुुदँनै । बरु, ितमीहरूमध्ये सबभैन्दा ठुलोचािह ँ सबभैन्दा सानोजस्तो होस ्। र जो सबभैन्दा मह  वपणूर् छ,
त्यो सवेा गनजस्तो होस ्। 27 िकनभने टेबलमा खान बस् ने िक वा सवेा गन कुनचािह ँ ठुलो हो ? टेबलमा खान बस् ने होइन र
? तर म त ितमीहरूका िबचमा एक सवेा गनजस्तै छु । 28 तर मरेो परीक्षामा िनरन्तर मसगँ रहने ितमीहरू नै हौ । 29 जसरी
मरेा िपताले मलाई एउटा राज्य िदनभुएको छ, म ितमीहरूलाई एउटा राज्य िदन्छु । 30 मरेो राज्यमा ितमीहरूले मसगँै टेबलमा
खान र िपउन सक् नछेौ । र इ ाएलका बा ै कुलको न्याय गरेर िसहंासनमा बस् नछेौ । 31 िसमोन, हे िसमोन, होिसयार होऊ,
शतैानले ितमीलाई हात पानर् खोज्यो तािक उसले ितमीलाई गहुलँाई जस्तै िनफन् न पाओस ् । 32 तर मलैे ित ो िन म्त ाथर्ना
गरेको छु, तािक ित ो िवश् वास नचकुोस ्। ितमी फे र फकपिछ ित ा भाइहरूलाई ब लयो बनाओ । 33 प सुले उहाँलाई भन,े
“ भ,ु म तपाईंसगँ जले र मतृ्यसुम्म जानको िन म्त तयार छु ।” 34 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “प सु, म ितमीलाई भन्छु, ितमीले
मलाई िच न्दन ँ भनरे ितन पटक इन्कार नगरेसम्म, यो िदन भाले बास् नछैेन ।” 35 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब
मलैे ितमीहरूलाई पसैाको थलैो, खानकुेरा, वा जु ाहरूिवना पठाउँदा, के ितमीहरूलाई केही कुराको खाँचो पर् यो र ?” र
ितनीहरूले जवाफ िदए, “खाँचो परेन ।” 36 तब उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तर अिहले जोसगँ पसैाको थलैी छ, उसलाई
बोक् न दऊे र खानकुेरा बोक् ने झोला पिन । जससगँ तरवार छैन, त्यसले आफ्नो ओढ्ने बचेोस ्र एउटा िकनोस ्। 37 िकनिक म
ितमीहरूलाई भन्दछु, मरेो बारेमा जे ले खएको छ त्यो परुा हुनछे, ‘र उसलाई दषु् टलाई जस्तै वहार ग रनछे । िकनिक मरेो
बारेमा जे अगमवाणी ग रएको छ त्यो परुा भइरहकेो छ ।” 38 तब ितनीहरूले भन,े “ भ,ु हने ुर्होस ! यहाँ दईुवटा तरवार छन ्
।” र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो पयार्प् त छ ।” 39 भोजनपिछ, यशेलूे ायः गनजस्तै गन ुर्भयो, उहाँ जतैनू डाँडाितर
जानभुयो, र चलेाहरूले उहाँलाई प ाए । 40जब ितनीहरू आइपगु,े उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ ाथर्ना गर तािक ितमीहरू
परीक्षामा नपर ।” 41 उहाँ ितनीहरूबाट टाढा ढुङगा फ्याक् न सिकने ठाउँसम्म जानभुयो, र उहाँले घ ुडँा टेकेर ाथर्ना गन ुर्भयो,
42 “हे िपता, यिद तपाईं चाहनहुुन्छ भन,े यो कचौरा मबाट हटाइिदनहुोस ्। तथािप मरेो इच्छा होइन, तर तपाईंको इच्छा परुा
होस ् ।” 43 तब स्वगर्बाट एउटा स्वगर्दतू उहाँकहाँ दखेा परे र उहाँलाई श क् त िदए । 44 पीडामा परेर पिन उहाँले जोिसलो
कारले ाथर्ना गन ुर्भयो, अिन उहाँका पिसना रगतको ठुला-ठुला थोपाजस्तै भइँुमा खिसरहकेा िथए । 45जब उहाँ ाथर्ना गरेर

उठ्नभुयो, उहाँ चलेाहरूकहाँ आउनभुयो, र ितनीहरूका दःुखको कारणले गदार् ितनीहरूलाई िनदाइरहकेा भे ाउनभुयो । 46 र
उहाँले ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “िकन ितमीहरू िनदाइरहकेा छौ ? उठ र ाथर्ना गर, तािक ितमीहरू परीक्षामा पन ुर् नपरोस ्।”
47 हरे, उहाँ बो लरहन ु हुदँा, बा जनामध्ये एउटा अथार्त ्यहूदाको अगवुाइमा एउटा िभड दखेा पर् यो । ऊ यशेलूाई चमु्बन गनर्
उहाँको निजक आयो, 48 तर यशेलू े उसलाई भन् नभुयो, “यहूदा, के ितमीले मािनसका पु लाई एउटा चमु्बनले िवश् वासघात
गदर्छौ ?” 49जब यशेकूो व रप र भएकाहरूले जे भइरहकेो िथयो, त्यो दखे,े ितनीहरूले भन,े “ भ,ु के हामीले तरवारले हर
गन ुर्पछर् ?” 50 ितनीहरूमध्ये एक जनाले धान पजुारीको नोकरलाई हार गरे, र उसको दािहने कान का टिदए । 51 यशेलूे
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भन् नभुयो, “यित नै हुनदऊे ।” र उहाँले उनको कान छुनभुयो, र िनको पान ुर्भयो । 52 यशेलूे उहाँ िवरु आउने मखु्य पजुारीहरू,
म न्दरको कप् तान र अगवुाहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू एउटा लटेुराको िवरु मा जस्तै तरवारहरू र लाठीहरू लएर आउँछौ
? 53 जब म ितमीहरूसगँै म न्दरमा िदनहु ँ हुदँा, ितमीहरूले ममािथ हात हालनेौँ । तर यो ितमीहरूको समय र अन्धकारको
अिधकारको समय हो ।” 54 ितनीहरूले उहाँलाई िगरफ्तार गरेर धान पजुारीको घरिभ ल्याए । तर प सुले टाढबैाट उहाँलाई
प ाए । 55 त्यसपिछ ितनीहरूले आगँनको िबचमा आगो बाले र सगँै बस,े प सु ितनीहरूका िबचमा बसे । 56 प सु आगोको
उज्यालोमा बस्दा एउटी नोकन ले उनीितर सोझै हरेेर भनी, “यी मािनस पिन उनीसगँै िथए ।” 57 तर प सुले यसलाई इन्कार
गद भन,े “नारी, म उहाँलाई िच न्दन ँ ।” 58 केही बरेपिछ अरू कसलैे दखेरे भन्यो, “ितमी पिन ितनीहरूमध्ये एक हौ ।” तर
प सुले भन,े “हे मािनस, म होइन ँ ।” 59 लगभग एक घण्टापिछ अक मािनसले िज ी गद भन् यो, “साँच् चै यी मािनस पिन
उनीसगँै िथए, िकनभने उनी पिन एक गालीलबासी हुन ्।” 60 तर प सुले भन,े “हे मािनस, ितमीले के भिनरहछेौ, म जा न्दन ँ
।” र उनले बोल्दै गदार् भाले तरुुन्तै बास्यो । 61 भलुे प सुितर फकर हने ुर्भयो । र प सुलाई उहाँले भन् नभुएको वचनलाई
सम्झ,े “भाले बास् नअिग ितमीले मलाई ितन पटक इन्कार गनछौ ।” 62 प सु बािहर गएर धरुुधरुु रोए । 63 तब यशेलूाई
सरुक्षा िदने मािनसहरूले उहाँलाई िगज्याए र कुटे । 64 उहाँका आखँामा प ी बाँधरे, ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े
“भिवष्यवाणी गर !् तलँाई कुट्ने को हो ?” 65 यशेकूो िवरु मा ितनीहरूले अरू धरैे कुराहरू बोले र उहाँलाई ईश् वर-िनन्दाको
दोष लगाए । 66 िबहान हुनिेबितकै, मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरू दवुै मािनसहरूका धमर्-गरुुहरू सगँै भलेा भए । ितनीहरूले
उहाँलाई प रषद् मा लगे र 67 भन,े “यिद त ँ ीष् ट होस ्भने हामीलाई भन ्।” तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद मलैे
तपाईंहरूलाई भने पिन तपाईंहरूले िवश् वास गन ुर्हुनछैेन, 68 र मलैे तपाईंहरूलाई सोधे ँ भन,े तपाईंहरूले जवाफ िदनहुुनछैेन ।
69 तर अिहलबेाट, मािनसका पु परमशे् वरको श क् तको दािहने हातप िवराजमान हुनछे ।” 70 ितनीहरू सबलैे भन,े “त्यसो
भए के त ँ परमशे् वरका पु होस ्?” र यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “तपाईंहरू नै भन् नहुुन्छ, म उही हु ँ ।” 71 ितनीहरूले भन,े
“अब हामीलाई िकन अझ साक्षीहरूको आवश्यक पछर् र ? िकनभने हामी आफँैले उसको आफ्नै मखुबाट सिुनसक्यौँ ।”
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1 ितनीहरूका सबै दल उठे, र यशेलूाई िपलातसका साम ु ल्याए । 2 ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै दोष लगाउन सरुु गरे,

“हामीले यस मािनसलाई हा ो दशे भाँड्दै गरेको, कैसरलाई कर ितनर् मनाही गरेको र ऊ आफँैलाई ीष् ट राजा भनकेो
भे ायौँ ।” 3 िपलातसले उहाँलाई यसो भन्दै सोध,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा हौ ?” यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो र
भन् नभुयो, “तपाईंले नै त्यसो भन्दै हुनहुुन्छ ।” 4 िपलातसले मखु्य पजुारीहरू र िभडलाई भन,े “यी मािनसमा म कुनै पिन
दोष भे ाउिँदन ँ ।” 5 तर ितनीहरूले जबरजस्ती भिनरहकेा िथए, “यसले गालीलबाट सरुु गरेर सारा यहूदाभ र यस ठाँउसम्म
मािनसहरूलाई भड्काउँदै छ ।” 6 त्यसकारण जब िपलातसले यो सनु,े तब उनले उहाँ गालीली हुनहुुन्थ्यो िक भनी सोधे
। 7 जब उनले उहाँ त हरेोदको अिधकारमिुन हुनहुुन्छ भन् ने थाहा पाए, उनले यशेलूाई हरेोदकहाँ पठाए जो ती िदनहरूमा
यरूशलमेमा नै िथए । 8 जब हरेोदले यशेलूाई दखे,े उनी धरैे खसुी भए, िकनिक उनले उहाँलाई धरैे अगािडदे ख हने इच्छा
गरेका िथए । उनले उहाँको बारेमा धरैे कुराहरू सनुकेा िथए र उहाँ ारा केही आश् चयर्कमर्हरू ग रएको हनेर् चाहन्थे । 9 हरेोदले
यशेलूाई धरैे शब्दहरूमा श् न गरे, तर यशेलू े उनलाई कुनै पिन जवाफ िदनभुएन । 10 मखु्य पजुारीहरू र शास् ीहरूले यशेलूाई
जोड्दार दोष लगाउँदै उिभएका भए । 11 हरेोदले आफ्ना िसपाहीहरूसगँ िमली उहाँको अपमान गरे र उहाँलाई िगल्ला गरे
अिन असल पोशाक पिहर् याएर यशेलूाई िपलातसकहाँ फकार्इिदए । 12 हरेोद र िपलातस त्यसै िदनदे ख एक-अकार्सगँ साथी
भए (त्यस अिग उनीहरू श ु िथए) । 13 तब िपलातसले मखु्य पजुारीहरू र शासकहरू र मािनसहरूका िभडलाई बोलाए, 14 र
ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यी मािनसलाई खराब काम गनर् मािनसहरूलाई अगवुाइ गन क् तको रूपमा मकहाँ ल्यायौ, र
हरे, ितमीहरूकै सामनु् ने यी मािनसलाई मलैे श् न गरेँ । तर ितमीहरूले लगाएको आरोपको दोष मलैे यी मािनसमा भे ाइन ँ ।”
15 हरेोदले पिन दोषी भे ाएनन,् िकनिक उनले हामीकहाँ िफतार् पठाए । र हरे, ियनले मतृ्यदुण्ड पाउनयेोग्य कुनै काम गरेका
छैनन ्। 16 यसकारण म ियनलाई सजाय िदनछुे र छोिडिदन्छु ।” 17 अब चाडको समयमा िपलातसले यहूदीका िन म्त एक
जना कैदीलाई छोिडिदनपुथ्य । 18 तर ितनीहरू एकैसाथ कराउँदै यसो भन,े “यस मािनसलाई हा ा िबचबाट हटाउनहुोस ्
र हा ा िन म्त बारब्बालाई छोिडिदनहुोस ्।” 19 बारब्बा सहरमा िव ोह र हत्याको कारण गदार् झ्यालखानमा रा खएको एक
मािनस िथए । 20 यशेलूाई छोड्ने इच्छा गरी फे र िपलातसले ितनीहरूलाई सम्बोधन गरे । 21 तर ितनीहरूले िचच् च् याउँदै यसो
भन,े “त्यसलाई ु समा झनु् ाओ, ु समा झनु् ाओ ।” 22 िपलातसले ते ो पटक ितनीहरूलाई भन,े “िकन, यो मािनसले
के दषु् ट काम गरेको छ र ? मलैे ियनमा मतृ्यदुण्ड िदने कुनै दोष पाइन ँ । यसकारण, यसलाई सजाय िदएर छोिडिदन्छु ।”
23 तर ितनीहरू उच् च स्वरमा यशेलूाई ु समा टाँग् ने माग गद लािग परे । र िपलातसलाई उनीहरूका आवाजले िवश् वस्त
तलु्यायो । 24 त्यसकारण, िपलातसले उनीहरूका माग परुा ग रिदने िनणर्य गरे । 25 त्यसलैे ितनीहरूले माग गरेअनसुार
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िपलातसले बारब्बालाई छोिडिदए जस ारा सहरमा हत्या र आतङ्क भएको िथयो, तर यशेलूाई ितनीहरूको इच्छाअनसुार
स ु म्पिदए । 26 ितनीहरूले उहाँलाई टाढा लजाँदै गदार् गाउबँाट आउँदै गरेको कुरेनीका िसमोनलाई समातरे यशेलूाई प ाउदै
उहाँको ु स बोक् न लगाए । 27 मािनसहरूको एउटा ठुलो िभड, उहाँका लािग िवलाप गन र दःु खत हुने स् ीहरूले पिन उहाँलाई
प ाइरहकेा िथए । 28 तर ितनीहरूितर फकर यशेलूे भन् नभुयो, “यरूशलमेका छोरीहरू हो, मरेो लािग नरोऊ, तर आफ्नै िन म्त
र आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त रोओ । 29 िकनभने हरे, िदनहरू आउँदै छन ्र ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘हे बाँझीहरू, नजन्माउने
कोखहरू, दधू नचसुाउने स्तनहरू धन्यका हुन ्।’ 30 त्यसपिछ ितनीहरूले पहाडहरूलाई भन् न थाल्नछेन,् ‘हामीमािथ खस,’
र डाँडाहरूलाई भन् नछेन,् ‘हामीलाई छोप ।’ 31 यिद रुख ह रयो हुदँै ितनीहरूले यस्ता कुराहरू गछर्न ्भन,े सखु्खा हुदँा के
गलार्न ्?” 32 उहाँसगँै अरू दईु जना अपराधीलाई पिन मतृ्यदुण्ड िदनलाई लिगएको िथयो । 33 जब ितनीहरू खप्परे भन् ने
ठाँउमा आए, त्यहाँ ितनीहरूले उहाँ र ती अपराधीहरूमध्ये एउटालाई उहाँको दायाँतफर् र अकार्लाई बायाँतफर् ु समा टाँगे ।
34 यशेलूे भन् नभुयो, “हे िपता, ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्होस,् िकनभने ितनीहरूले के गद छन ् सो जान्दनैन ् ।” र ितनीहरूले
उहाँका वस् हरू भाग गनर्लाई िच ा हाले । 35 मािनसहरूले उिभएर हे ररहकेा िथए, जहाँ शासकहरूले पिन उहाँलाई यसो
भन्दै िगल्ला हे ररहकेा िथए, “यो परमशे् वरको चिुनएको ीष् ट हो भने यसले अरूलाई त बचायो, अब आफँैलाई बचाओस ्
।” 36अिन िसपाहीहरूले पिन िसकार् िददँ ै यसो भनी िगल्ला गरे, 37 “यिद ितमी यहूदीहरूका राजा हौ भन,े आफँैलाई बचाओ
।” 38“यो यहूदीहरूका राजा हो भनी” त्यहाँ उहाँको मािथ एउटा िचह् पिन िथयो । 39 ु समा टाँिगएको एक जना अपराधीले
उहाँको िगल्ला गद यसो भन्यो, “के ितमी ीष् ट होइनौ ? हामीलाई र आफँैलाई बचाऊ ।” 40 तर अक ले त्यसलाई हप्काउदँै
जवाफ िदयो, “के त ँपरमशे् वरको डर मान्दनैस,् त ँआफँै यस्तो अवस्थामा छस ्? 41 हामी वास्तवमा यहाँ न्यायोिचत रूपले छौ,ँ
हामीले हा ो कामको उिचत प रणाम पाइरहकेा छौँ । तर यी मािनसले त कुनै गल्ती काम गरेका छैनन ्।” 42 र उसले थप्यो,
“यशे,ू तपाईं आफ्नो राज्यमा आउनहुुदँा, मलाई सम्झनहुोस ्।” 43 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “साँच् चै म ितमीलाई भन्दछु,
आजै ितमी मसगँै स्वगर्लोकमा हुनछेौ ।” 44 यो छैठौँ घडीको बलेा िथयो, र नवौँ घडीसम्म सारा दशेभ र अन्धकारले ढाक्यो
। 45 सयूर्ले काश िदन छो ो । त्यसपिछ म न्दरको पदार् िबचबाट च्याितयो । 46 यशेलूे उच् च स्वरमा कराएर भन् नभुयो, “हे
िपता, म मरेो आत्मा तपाईंको हातमा समु्पन्छु । यसो भनरे उहाँले ाण त्याग् नभुयो ।” 47 जब कप् तानले जे भइरहकेो िथयो
सो दखे,े उनले यसो भन्दै परमशे् वरको मिहमा गरे, “िनश् चय नै ियनी एक धािमर्क मािनस िथए ।” 48 यस ठाउँमा आएका
सबै िभडले त्यहाँ भएका घटनाहरूलाई दखेपेिछ ितनीहरू आफ्नो छाती िपट्दै फक । 49 तर उहाँका िचनाजानीका मािनसहरू
र गालीलबाट उहाँलाई प ाउने स् ीहरू टाढै उिभएर यी कुराहरू हे ररहकेा िथए । 50 हरे, त्यहाँ एक जना योसफे नाउँ
गरेका मािनस िथए । ितनी महासभाका सदस्य िथए, जो एक असल र धािमर्क मािनस िथए । 51 (उनी ितनीहरूका िनणर्य
र ि याकलापसगँ सहमत िथएनन)्, उनी यहूिदया सहर अ रमािथयाका िथए, जसले परमशे् वरको राज्यको तीक्षा ग ररहकेा
िथए । 52 यी मािनसले िपलातसकहाँ गएर यशेकूो शरीर मागे । 53 उनले तल लगे र सफा मलमलको कपडामा बे रे च ानमा
कपरे बनाइएको िचहानमा राख,े जहाँ किहल्यै कसलैाई रा खएको िथएन । 54 यो तयारीको िदन िथयो, र िव ाम िदन सरुु हुनै
लागकेो िथयो । 55 गालीलदे ख प ाउँदै आएका स् ीहरूले पिन िचहानमा उहाँको शरीर कसरी रा खएको िथयो, त्यसलाई
हरेे । 56 ितनीहरू फक र सगु न्धत र अ रहरू तयार पारे । त्यसपिछ आज्ञाअनसुार िव ाम िदनमा ितनीहरूले िव ाम गरे
।

24
1 हप् ताको पिहलो िदन सबरैे आफूले तयार गरेको सगु न्धत मसला लएर उनीहरू िचहानमा आए । 2 ितनीहरूले िचहानबाट

ढुङ्गा हटाइएको भे ाए । 3 ितनीहरू िभ पस,े तर भु यशेकूो शरीरलाई भे ाएनन ्। 4 जब ितनीहरू यस िवषयमा अन्योलमा
प ररहकेा िथए, तरुुन्तै च म्कलोवस् लगाएका दईु जना मािनस ितनीहरूको छेउमा उिभए । 5 ती स् ीहरू डरले भ रएर आफ्नो
अनहुार भइँुितर िनहुराइरहकेा िथए, ितनीहरूले स् ीहरूलाई भन,े “िकन ितमीहरूले जीिवतलाई मतृकहरूका िबचमा खोज्छौ
?” 6 उहाँ यहाँ हुनहुुन् न, तर जीिवत हुनभुएको छ ! उहाँ गालीलमा हुनहुुदँा ितमीहरूलाई के भन् नभुएको िथयो, सो सम्झ
। 7 मािनसका पु पापी मािनसहरूका हातमा स ु म्पन ु र ु समा टाँिगन,ु र ते ो िदनमा फे र जीिवत हुन आवश्यक छ ।”
8 तब ती स् ीहरूले उहाँका वचनलाई सम्झे । 9 र िचहानबाट फक, र ती सबै कुराहरू एघार जना र अरू सबलैाई बताइिदए
। 10 अब म रयम मग्द लनी, योअन् ना, याकूबकी आमा म रयम र उनीहरूसगँ अरू स् ीहरू पिन िथए र े रतहरूलाई ती
सबै कुराहरूको जानकारी गराए । 11 तर यो सन् दशे े रतहरूलाई बकेारको कुराजस्तो लग्यो, र ितनीहरूले स् ीहरूको कुरामा
िवश् वास गरेनन ्। 12 यथािप प सु उठे, र िचहानितर दौडरे गए र िनहुरेर िभ हदेार् सतूी कपडाको प ीलाई दखेे । तब प सु
आश् चयर् चिकत हुदँै के भएको होला भन्दै आफ्नो घर तफर् लागे । 13 हरे, ितनीहरू दईु जना त्यही िदन इम्माउस नाउँ भएको
गाउिँतर गइराखकेा िथए, जनु यरूशलमेबाट साठी िकलोिमटर टाढा िथयो । 14 जे भएको िथयो, ती सबै कुराको िवषयमा
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ितनीहरूले एक-अकार्मा छलफल गरे । 15 ितनीहरू छलफल र एकसाथ श् न ग ररहकेा बलेामा यशे ूआफँै ितनीहरूको निजक
आउनभुयो र ितनीहरूसगँै जानभुयो । 16 तर ितनीहरूका आखँा उहाँलाई निचन् ने बनाइएका िथए । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “ितमीहरू दवुै जना िहडँ्दै गदार् के को िवषयमा कुरा ग ररेहकेा िथयौ ?” उदास भएर ितनीहरू त्यहाँ उिभए ।
18 ितनीहरूमध्ये क्लओेपास नाउँ गरेका एक जनाले उहाँलाई जवाफ िदए, ”यी िदनहरूमा यरूशलमेमा भएका कुराहरू थाहा
नपाउने क् त के तपाईं मा ै एक हुनहुुन्छ ?” 19 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के कुराहरू ?” ितनीहरूले उहाँलाई
जवाफ िदए, “यशे ूनासरीसगँ सम्ब न्धत कुराहरू, जो एक अगमवक् ता हुनहुुन्थ्यो, सबै मािनसहरू र परमशे् वरको अगािड काम
र वचनमा श क् तशाली हुनहुुन्थ्यो । 20 र कसरी मखु्य पजुारीहरू र हा ा शासकहरूले उहाँलाई दोष लगाएर मतृ्यदुण्ड िदए
र उहाँलाई ु समा टाँगे । 21 तर उहाँले नै इ ाएललाई स्वतन् गन ुर्हुने िथयो भनी हामीले आशा राखकेा िथयौँ । र यी सबै
कुराबाहके, यी सबै कुरा हुन आएको आज ते ो िदन भइसक्यो । 22 तरै पिन, िबहान सबरैे उहाँको िचहानमा गएर, हा ो
समहूका केही स् ीहरूले हामीलाई आश् चयर् चिकत पारेका छन,् । 23 जब ितनीहरूले उहाँको शरीरलाई भे ाएनन,् तब यसो
भन्दै ितनीहरू आए, ितनीहरूले स्वगर्दतूहरूको दशर्न पिन दखेे जसले उहाँ जीिवत हुनभुएको िथयो भने । 24 हामीसगँ भएका
केही मािनसहरू िचहानमा गए, र थाहा पाए िक स् ीहरूले भनजेस्तै भएको िथयो । तर ितनीहरूले उहाँलाई दखेनेन ्।” 25यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हे मखूर् मािनसहरू र िवश् वास गनर् ससु्त हृदय भएकाहरू हो, ती सबै कुराहरू अगमवक् ताहरूले बोलकेा
िथएनन ्र ? 26 के ीष् टले यी सबै कुराहरूमा दःुख कष् ट भोग् न र उसको मिहमामा वशे गनर् आवश्यक िथएन र ?” 27 तब
मोशादे ख लएर सबै अगमवक् ताहरू ारा सबै धमर्शास् मा यशेकूो िवषयमा भिनएका कुराहरू उहाँले ितनीहरूलाई ाख्या
ग रिदनभुयो । 28 ितनीहरू जनु गाउिँतर गइरहकेा िथए, ितनीहरू त्यसको निजकै पगु् न लाग्दा यशेलू े अझै टाढा जानजेस्तै गरी

वहार गन ुर्भयो । 29 तर ितनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै कर गरे, “हामीसगँै बस् नहुोस ्िकनिक साँझ प रसक्यो र लगभग िदन
िबितसक्यो ।” त्यसलै,े यशे ू ितनीहरूसगँै बस् न जानभुयो । 30जब उहाँ ितनीहरूसगँ खान बस् नभुयो, तब उहाँले रोटी लनभुयो,
आिशष ् माग् नभुयो र यसलाई भाँचरे ितनीहरूलाई िदनभुयो । 31 तब ितनीहरूका आखँा खलु,े र ितनीहरूले उहाँलाई िचन,े र
उहाँ ितनीहरूका द ृ ष् टबाट हराउनभुयो । 32 ितनीहरूले एक अक लाई भन,े बाटोमा उहाँ हामीसगँ बोल्न ुहँुदा उहाँले हामीलाई
धमर्शास् खो लिदनहुुदँा के हा ा हृदयिभ जलन भइराखकेो िथएन र ?” 33 त्यसै घडी ितनीहरू उठे, र यरूशलमेमा फक ।
ितनीहरूले एघार जना एक आपसमा र उनीहरूसगँ भएकाहरू पिन जम्मा भइराखकेो भे ाए, 34 ितनीहरूले भन,े “ भु जीिवत
हुनभुएको रहछे, र िसमोनकहाँ दखेा पन ुर्भएको रहछे ।” 35 त्यसकारण, बाटोमा जे भएको िथयो, ती कुराहरू ितनीहरूले बताए
र कसरी यशेलू े रोटी भाँच् ने बलेामा ितनीहरूलाई आफूलाई कट गन ुर्भयो, सो पिन बताए । 36 जसरी ितनीहरूले ती कुराहरू
भन्दै िथए, यशे ूआफँै ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त होस ्।” 37 तर ितनीहरू
भयभीत भए र डरले भ रए, र हामीले एउटा आत्मा दखे्यौँ भनी िवचार गरे । 38 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “िकन ितमीहरू
दःु खत हुन्छौ ? िकन ितमीहरूका हृदयमा श् न उठाउँछौ ? 39 मरेा हात र खु ा हरे, त्यो म आफँै हु ँ । मलाई छोएर हरे ।
िकनिक आत्माको मास ु र ह ी हुदँनै, जसरी ितमीले मरेो शरीरमा भएको दखेकेा छौ ।” 40 जब उहाँले यो भनी सक् नभुयो,
उहाँले ितनीहरूलाई आफ्ना हातहरू र गोडा दखेाउनभुयो । 41 तर ितनीहरू खसुीले पत्यार गनर् नसकी अच म्मत भइरहकैे
बलेा यशेलू े ितनीहरूलाई सोध् नभुयो, “ितमीहरूसगँ केही खानकुेरा छ ?” 42 ितनीहरूले उहाँलाई एउटा पकाएको माछा िदए
। 43 यशेलूे त्यसलाई लनभुयो, र ितनीहरूकै साम ु खानभुयो । 44 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जब म ितमीहरूसगँ िथएँ,
मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ िक मोशाको वस्था, अगमवक् ताहरूको पसु्तक र भजनसङ् हको पसु्तकमा ले खएका सबै
कुराहरू परुा हुनपैछर् ।” 45 तब ितनीहरूले धमर्शास् बझु् न सकून ्भनरे उहाँले ितनीहरूको िववके खोली िदनभुयो । 46 उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यसो ले खएको छ, ीष् टले कष् ट भोग् न,ु र ते ो िदनमा मतृकबाट जीिवत भई उठ्न ु आवश्यक छ ।
47 र उहाँको नाउमँा यरूशलमेबाट सरुु गरेर सबै जाितहरूलाई पश् चा ाप र पाप क्षमाको बारेमा चार गन ुर्पछर् । 48 ितमीहरू
यी कुराहरूका साक्षी छौ । 49 हरे, म मरेा िपताको ितज्ञा ितमीहरूका लािग पठाउँछु, तर मािथबाट श क् त ाप् त नगरेसम्म
ितमीहरू यही सहरमा पखर बस ।” 50 त्यसपिछ ितनीहरू बथेानी नपगुसेम्म उहाँले ितनीहरूलाई अगवुाइ गन ुर्भयो । उहाँले
आफ्ना हातहरू उचालरे ितनीहरूलाई आिशष ् िदनभुयो । 51 त्यसपिछ, जब उहाँले ितनीहरूलाई आिशष ् िददँ ै हुनहुुन्थ्यो, उहाँ
ितनीहरूलाई छोडरे स्वगर्ितर उचा लनभुयो । 52 त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँको आराधना गरे, र बडो आनन्दसाथ यरूशलमे फक
। 53 ितनीहरू िनरन्तर परमशे् वरलाई धन्यको भन्दै म न्दरमा रहे ।
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यहून् नाले लखेकेो ससुमाचार
1सरुुमा वचन हुनहुुन् थ् यो । वचन परमशे् वरसगँ हुनहुुन् थ् यो । अिन वचन नै परमशे् वर हुनहुुन् थ् यो । 2उहाँ सरुुदे ख नै परमशे् वरसगँ

हुनहुुन् थ् यो । 3 सबै थोकहरू उहाँ ारा बिनए, र बिनएको कुनै पिन थोक उहाँिवना बिनएन । 4 उहाँमा जीवन िथयो, अिन
त् यो जीवन सबै मािनसहरूका लािग ज् योित िथयो । 5 ज् योित अन्धकारमा च म् कन्छ, अिन अन्धकारले यसलाई िजतने ।
6 परमशे् वरबाट पठाइएका एक जना मािनस िथए, जसको नाउँ यहून् ना िथयो । 7 उहाँ ारा सबलैे िवश् वास गरून ् भनरे उहाँ
ज् योितको बारेमा गवाही िदन साक्षीको रूपमा आउनभुयो । 8 यहून् ना ज् योित िथएनन,् तर ज् योितको बारेमा गवाही िदन भनरे उनी
आए । 9 उहाँ सबै मािनसहरूलाई ज्योित िदनहुुने र ससंारमा आउनहुुने सत् य ज् योित हुनहुुन्थ्यो । 10 उहाँ ससंारमा हुनहुुन्थ्यो र
ससंार उहाँ ारा नै बिनयो, तर ससंारले उहाँलाई िचनने । 11 उहाँ आफ्नहैरूकहाँ आउनभुयो, तर उहाँलाई आफ्नहैरूले स् वीकार
गरेनन ्। 12 तर जितले उहाँलाई स् वीकार गरे अथार्त ्उहाँको नाउमँा िवश् वास गरे उहाँले ितनीहरूलाई परमशे् वरका सन्तानहरू
हुने अिधकार िदनभुयो । 13 ियनीहरू न रगतल,े न शारी रक इच्छाअनसुार, न मािनसको इच्छाअनसुार नै जन् मकेा िथए, तर
परमशे् वरबाट जन् मकेा िथए । 14 अिन वचन दहेधारी हुनभुयो र हा ा िबचमा बास गन ुर्भयो । हामीले िपताबाट आउनभुएका
एक मा को जस्तो अथार्त ्अन ु ह र सत्यताले पणू र् मिहमा दखे्यौँ । 15 यहून् नाले उहाँको बारेमा गवाही िदए, र ठुलो सोरले
यसो भन,े “मपिछ आउनहुुने मभन्दा महान ्हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँ मभन्दा अिगदे ख नै हुनहुुन्छ भनी मलैे भनकेो व् य क् त उहाँ
नै हुनहुुन् छ ।” 16 िकनिक उहाँको पणूर्ताबाट हामी सबलैे अन ु हमािथ अन ु ह पाएका छौँ । 17 िकनिक व् यवस् था मोशा ारा
िदइयो । अन ु ह र सत् यता यशे ू ीष् ट ारा आयो । 18कसलैे पिन परमशे् वरलाई किहल् यै दखेकेो छैन । िपताको छातीमा अडसे
लाग् नहुुने एक मा परमशे् वरले उहाँलाई िचनाउनभुएको छ । 19 यहूदीहरूले यरूशलमेबाट पजुारीहरू र लवेीहरूलाई “ितमी
को हौ ?” भनी सोध् न पठाउँदा यहून् नाको गवाही यही हो । 20 उनले खलुा भएर भन,े र इन्कार गरेनन,् तर जवाफ िदए, “म

ीष् ट होइन ँ ।” 21 त् यसकारण, ितनीहरूले उनलाई भन,े “त् यसो भए ितमी को हौ त ? के ितमी ए लया हौ ?” उनले भन,े
“होइन ँ ।” ितनीहरूले भन,े “के ितमी अगमवक् ता हौ ?” उनले जवाफ िदए, “होइन ँ ।” 22 तब ितनीहरूले उनलाई भन,े
“ितमी को हौ, तािक हामीलाई पठाउनहेरूलाई हामीले जवाफ िदन सकौँ ? ितमी आफ्नै बारेमा के भन् छौ ?” 23 उनले भन,े
“म मरुभिूममा कराइरहकेो एउटा आवाज हु ँ । ‘परम भकुो िन म् त बाटो सोझो बनाओ’ जस्तो यशयैा अगमवक् ताले भने ।”
24 ती पठाइएकाहरू फ रसीहरूबाटका िथए । 25 ितनीहरूले उनलाई सोधे र भन,े “ितमी न ीष् ट, न ए लया, न अगमवक् ता
नै हौ भने िकन ब प् तस् मा िदन् छौ ?” 26 अिन यहून् नाले ितनीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदए, “म पानीले ब प् तस् मा िदन् छु ।
तर ितमीहरूका माझमा ितमीहरूले निचनकेो कोही खडा हुनहुुन् छ, 27 उहाँ जो मपिछ आउनहुुन् छ, म उहाँको जु ाको िफ ा
खोल् न लायकको छैन ँ ।” 28 यदर्नको पा रप बथेािनयामा यी कुराहरू ग रएका िथए, जहाँ यहून् नाले ब प् तस् मा िदइरहकेा
िथए । 29अक िदन यहून् नाले यशे ूआफूकहाँ आइरहनभुएको दखेे र भन,े “हरे, ससंारको पाप उठाइलानहुुने परमशे् वरका थमुा
! 30 मपिछ आउनहुुने मभन्दा महान ्हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँ मभन्दा अिगदे ख नै हुनहुुन्छ भनी मलैे भनकेो उहाँ नै हुनहुुन्छ
। 31 म उहाँलाई िच न् दनथे,ँ तर उहाँलाई इ ाएलीहरू ित कट गराउन सिकयोस ् भनी म पानीले ब प् तस् मा िददँ ै आएँ ।”
32 यहून् नाले यसरी गवाही िदए, “मलैे पिव आत् मा स् वगर्बाट ढुकुरझै ँओ लर्रहनभुएको र उहाँमािथ बस् नभुएको दखेे ँ । 33 मलैे
उहाँलाई िच न्दनथे,ँ तर पानीमा ब प् तस् मा िदन पठाउनहुुनलेे मलाई भन् नभुयो, ‘ितमीले जसमािथ पिव आत् मा ओ लर्रहनभुएको
र उहाँमािथ रहनभुएको दखे्छौ, पिव आत् माले ब प् तस् मा िदनहुुने उहाँले नै हुनहुुन्छ ।’ 34 मलैे दखेकेो, र उहाँ नै परमशे् वरका
पु हुनहुुन् छ भनरे गवाही िदएको छु ।” 35 फे र अक िदन यहून् ना आफ्ना दईु जना चलेासगँ उिभरहदँा, 36 ितनीहरूले यशे ू
त्यही बाटो भएर िहिँडरहनभुएको दखे,े र यहून् नाले भन,े “हरे, परमशे् वरका थमुा !” 37 यी दईु चलेाले यहून् नाले यसो भनकेा
सनु,े र ितनीहरूले यशेलूाई प ाए । 38 तब यशेलूे ितनीहरूले उहाँलाई प ाइरहकेा दखे् नभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“ितमीहरू के चाहन् छौ ?” ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “रब्बी (जसको अथर् हो, गरुु), तपाईं कहाँ बस्दै हुनहुुन्छ ?”
39 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आऊ अिन दखे्छौ ।” तब उनीहरू आए र उहाँ कहाँ बिसरहनभुएको िथयो भनी दखेे ।
त् यस िदन ितनीहरू उहाँसगँै बस,े िकनभने दसौँ पहर हुन लागकेो िथयो । 40 यहून् नाले भनकेो सनु् ने र यशेलूाई प ाउनहेरू
यी दईु जनामध् ये एक जना िसमोन प सुका भाइ अ न् यास िथए । 41 अ न् यासले आफ्ना भाइ िसमोनलाई भे ाएर भन,े
“हामीले मसीह (जसलाई ीष् ट भिनन्छ) लाई भे ाएका छौँ ।” 42 उनले आफ्ना भाइलाई यशेकूहाँ ल् याए । अिन यशेलू े
उनलाई हने ुर्भयो र भन् नभुयो, “ितमी यहून् नाका छोरा िसमोन हौ । ितमीलाई केफास (जसको अथर् प सु हो ) भिननछे ।
43 अक िदन जब यशे ू गालीलितर जान त्यस ठाउँलाई छोड्न चाहनभुयो, उहाँले िफ लपलाई भटे ्नभुयो र उनलाई भन् नभुयो,
“मलाई प ाऊ ।” 44 िफ लप बथेसदेाका िथए जनु अ न् यास र प सुको सहर िथयो । 45 िफ लपले नथानलेलाई भटेे र
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उनलाई भन,े “मोशाको व् यवस् थामा र अगमवक् ताहरूले लखेकेा अथार्त ्नासरतका योसफेका छोरो यशेलूाई हामीले भे ाएका
छौँ ।” 46 नथानलेले उनलाई भन,े “के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक् छ र ?” िफ लपले उनलाई भन,े “आएर हरे
!” 47 यशेलूे नथानलेलाई आफूकहाँ आइरहकेो दखे् नभुयो र उनलाई उनको बारेमा भन् नभुयो, “हरे, कुनै छल नभएका एक
इ ाएली !” 48 नथानलेले उहाँलाई भन,े “तपाईं मलाई कसरी िचन् नहुुन् छ ?” यशेलूे उनलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो,
“िफ लपले बोलाउनभुन् दा पिहले ितमी नभेाराको रुखमिुन हुदँा नै मलै े ितमीलाई दखेे ँ ।” 49 नथानलेले जवाफ िदए, “रब् बी,
तपाईं परमशे् वरका पु हुनहुुन् छ ! तपाईं इ ाएलका राजा हुनहुुन् छ !” 50 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “ ‘मलैे
ितमीलाई नभेाराको रुखमिुन दखेे ँ भनकेो कारण, के ितमी मलाई िवश् वास गछ ? ितमीले योभन् दा ठुला-ठुला कुराहरू दखे् नछेौ
।” 51 यशेलूे भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन् दछु, “ितमीहरूले स् वगर् उि एको, अिन परमशे् वरका स् वगर्दतूहरू
मािनसका पु मािथ ओ लर्रहकेा र उ क् लरहकेा दखे् नछेौ ।”

2
1 ितन िदनपिछ गालीलको कानामा एउटा िववाह िथयो, र यशेकूी आमा त्यहाँ िथइन ् । 2 िववाहमा यशे ू र उहाँका

चलेाहरूलाई िनम्तो िदइएको िथयो । 3 जब दाखम सिकयो, यशेकूी आमाले उहाँलाई भिनन,् “ितनीहरूिसत दाखम छैन
।” 4 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “हे नारी, तपाईं िकन मकहाँ आउनहुुन्छ ? मरेो समय अझ आइसकेको छैन ।” 5 उहाँकी
आमाले नोकरहरूलाई भिनन,् “उहाँले ितमीहरूलाई जे गर भन् नहुुन्छ, त्यही गर” । 6 त्यहाँ यहूदी िविधअनसुार श ु करणको
लािग हरेकमा झण्डै एक सय लटर अटाउने छ वटा ढुङ्गाका भाँडाहरू िथए । 7 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “भाँडाहरूमा
पानी भर ।” त्यसलैे ितनीहरूले पानी मखुसम्मै भ रिदए । 8 तब उहाँले नोकरहरूलाई भन् नभुयो, “अब अ लकित लगरे मखु्य

क् तलाई दऊे” । ितनीहरूले त्यसै गरे । 9 मखु्य क् तले दाखम बनकेो त्यो पानी चाख,े तर यो कहाँबाट आएको भन् ने
उनलाई थाहा िथएन (तर पानी भन नोकरहरूलाई थाहा िथयो) । तब उनले दलुहालाई बोलाए 10 र ितनलाई भन,े “हरेक
मािनसले असल दाखम पिहले बाँड्छ, र उनीहरू मातपेिछ सस्तो दाखम बाँड्छन ्। तर ितमीले त असल दखम अझसम्म
राखकेा छौ ।” 11 गालीलको कानामा यशेलू े गन ुर्भएको यो पिहलो िचह् िथयो, र उहाँले आफ्नो मिहमा कट गन ुर्भयो,
अिन त्यसलैे उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई िवश् वास गरे । 12 यसपिछ यशे,ू उहाँकी आमा, उहाँका भाइहरू, उहाँका चलेाहरू
कफर् नहुममा झरे, र त्यहाँ उनीहरू केही िदनसम्म बसे । 13 यहूदीहरूको िनस्तार-चाड आउन लागकेो िथयो, र यशे ू यरूशलमे
जानभुयो । 14 उहाँले त्यहाँ गोरुहरू, भडेाहरू र परेवाहरू बचे् नहेरूलाई भे ाउनभुयो, र पसैा साट्नहेरू पिन त्यहाँ बिसरहकेा
िथए । 15 त्यसकारण, उहाँले डोरीको कोरार् बनाएर भडेाहरू र गोरुहरूसिहत ितनीहरू सबलैाई म न्दरबाट बािहर खे भुयो ।
उहाँले पसैा साट्नहेरूको पसैा छरपष् ट पा रिदनभुयो र ितनीहरूका टेबलहरू पल्टाइिदनभुयो । 16 परेवा बचे् नहेरूलाई उहाँले
भन् नभुयो, “ियनीहरूलाई यहाँबाट लजैाओ । मरेा िपताको घरलाई बजार बनाउन छोड ।” 17 उहाँका चलेाहरूले यस्तो
ले खएको कुरा सम्झ,े “तपाईंको घरको जोसले मलाई जलाउछँ ।” 18 तब यहूदीहरूका अिधकारीहरूले उहाँलाई त्य ु र
िदए, र यसो भन,े “ितमीले यी कुराहरू ग ररहकेा हुनाले ितमीले हामीलाई के िचह् दखेाउछँौ ?” 19 यशेलूे जवाफ िदनभुयो,
“यो म न्दरलाई भत्काओ र ितन िदनमा म यसलाई खडा गनछु ।” 20 तब यहूदी अिधकारीहरूले भन,े “यो म न्दर बनाउन
छया लस वषर् लाग्यो र ितमीले यसलाई ितन िदनमा बनाउने ?” 21 तर उहाँले आफ्नो शरीरको म न्दरबारे बताइरहनभुएको
िथयो । 22 त्यसलैे उहाँ मतृ्यबुाट जीिवत भई उठ्नहुुदँा, उहाँले भन् नभुएको यो कुरा उहाँका चलेाहरूले सम् झे र ितनीहरूले
धमर्शास् र यशेलू े भन् नभुएको यो भनाइमािथ िवश् वास गरे । 23 उहाँ िनस्तार-चाडको अविधभर यरूशलमेमा हुनहुुन्थ्यो ।
उहाँले गन ुर्भएको िचह् हरू दखेरे धरैे जनाले उहाँको नाउमँा िवश् वास गरे । 24 तर यशेलू े ितनीहरूलाई भरोसा गन ुर्भएन, िकनभने
उहाँले ितनीहरू सबलैाई िचन् नहुुन्थ्यो, 25 िकनिक मािनसको बारेमा उहाँलाई कसलैे गवाही िदनपुदनथ्यो, िकनभने त्यसिभ
के छ भन् ने उहाँ जान् नहुुन्थ्यो ।

3
1 अब त्यहाँ िनकोदमेस नाउँ गरेका एक जना यहूदी अगवुा िथए । 2 यी मािनस राित यशेकूहाँ आए, र उहाँलाई भन,े

“गरुुज्य,ू हामी जान्दछौँ, िक तपाईं परमशे् वरबाट आउनभुएका एक जना िशक्षक हुनहुुन्छ, िकनिक तपाईंले गन ुर्भएका यी
िचह् हरू परमशे् वर त्यससगँ नभईकन कसलैे पिन गनर् सक्दनै ।” 3 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीलाई
भन्दछु, कोही फे र नज न्मएसम्म, त्यसले परमशे् वरको राज्य दखे् न सक्दनै ।” 4 िनकोदमेसले उहाँलाई भने “मािनस व ृ
भएपिछ कसरी जन्मन सक्छ ? ऊ फे र दो ो पल्ट उसकी आमाको गभर्मा पस् न, र जन्मन सक्दनै, सक्छ त ? 5 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीलाई भन्दछु, कोही पिन पानी र आत्माबाट नजन्मसेम्म ऊ परमशे् वरको राज्यमा पस् न
सक्दनै । 6 शरीरबाट जन्मकेो शरीर हो, र पिव आत्माबाट जन्मकेो आत्मा हो । 7 मलैे ितमीलाई, ‘ितमी फे र जन्मनपुछर्’
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भनकेोमा अचम्म नमान । 8 हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ; ितमीले यसको आवाज सनु्छौ; तर यो कहाँबाट आउँछ, र कताितर
गइरहकेो छ ितमी जान्दनैौ । पिव आत्माबाट जन्मकेा सबै त्यस्तै हुन्छन ् ।” 9 िनकोदमेसले जवाफ िदए, र उहाँलाई भन,े
“यी कुराहरू कसरी हुन सक्छन”् ? 10 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “के ितमी इ ाएलका िशक्षक भएर पिन यी कुराहरू
बझु्दनैौ ? 11 साँचो, साँचो म ितमीलाई भन्दछु, िक हामी जे जान्दछौँ, त्यहीँ भन्छौ,ँ र हामीले जे दखेकेा छौ,ँ त्यसकैो गवाही
िदन् छौँ । तापिन ितमीहरू हा ो गवाही स्वीकार गदनौ । 12 यिद मलैे ितमीलाई पथृ् वीको कुरा भने ँ भने ितमीहरू िवश् वास गदनौ,
यिद मलैे स्वगर्का कुराहरू भने ँभने ितमीले कसरी िवश् वास गछ ? 13 स्वगर्बाट ओ लर्आउनभुएका मािनसका पु बाहके कोही
पिन स्वगर्मा उक्लकेो छैन । 14 जसरी मोशाले उजाड-स्थानमा सपर्लाई उचाल,े त्यसै गरी मािनसका पु पिन उचा लनपुछर्,
15 तािक उहाँमा िवश् वास गन सबलैे अनन्त जीवन पाऊन ्। 16 िकनभने परमशे् वरले ससंारलाई यस्तो मे गन ुर्भयो, िक उहाँले
आफ्ना एक मा पु िदनभुयो, तािक उहाँमा  िवश् वास गन कोही पिन नमरोस,् तर उसले अनन्त जीवन पाओस ्। 17 िकनिक
परमशे् वरले यस ससंारलाई दण्ड िदन होइन, तर उहाँ ारा ससंारलाई बचाउन आफ्ना पु पठाउनभुयो । 18 उहाँमा िवश् वास गन
द ण्डत हुदँनै, तर उहाँमा िवश् वास नगन अिग नै द ण्डत भइसकेको छ, िकनभने त्यसले परमशे् वरका एक मा पु को नाउमँा
िवश् वास गरेको छैन । 19 न्यायको कारण यही होः ज्योित ससंारमा आउनभुएको छ, र मािनसहरूले ज्योितभन्दा अन्धकारलाई
नै रुचाए, िकनभने ितनीहरूका कामहरू दषु् ट िथए । 20 िकनिक दषु् ट काम गन हरेकले ज्योितलाई घणृा गछर्, र त्यो ज्योिततफर्
आउँदनै, तािक त्यसका कायर्हरू कट नहोऊन ् । 21 तापिन सत्य काम गन ज्योितमा आउँछ, तािक परमशे् वरमा ग रएका
त्यसका कामहरू कट होऊन ्। 22 त्यसपिछ यशे ू र उहाँका चलेाहरू यहूिदयामा जानभुयो । त्यहाँ उहाँले ितनीहरूसगँ केही
समय िबताउनभुयो र ब प् तस्मा िदनभुयो । 23 अिहले यहून् नाले पिन सालीम निजकैको एनोनमा ब प् तस्मा िदइरहकेा िथए,
िकनभने त्यहाँ धरैे पानी िथयो । मािनसहरू उनीकहाँ आइरहकेा िथए, र ितनीहरूले ब प् तस्मा लदँै िथए । 24 िकनिक यहून् ना
यस बलेासम्म झ्यालखानामा परेका िथएनन ्। 25 त्यहाँ यहून् नाका केही चलेाहरू र एक जना यहूदीिबच िविधवत ्श ु करणको
िवषयमा िववाद भयो । 26 ितनीहरू यहून् नाकहाँ गए, ितनलाई भने “गरुुज्य,ू हने ुर्होस,् यदर्न नदीको पा रप तपाईंसगँ हुनहुुने
र तपाईंले गवाही िदनभुएको क् तले ब प् तस्मा िदइरहनभुएको छ र ितनीहरू सबै उहाँकहाँ गइरहकेा छन ् ।” 27 यहून् नाले
जवाफ िदए “मािनसलाई स्वगर्बाट निदएसम्म त्यसले कुनै पिन कुरा ाप् त गनर् सक्दनै । 28 ितमीहरू आफँै गवाही िदन सक् छौ,
िक मलैे भने,ँ ‘म ीष् ट होइन,ँ’ तर बरु ‘म उहाँभन्दा अिग पठाइएको हु ँ ।’ 29 दलुहीचािह ँ दलुहाको नै हो । दलुहाको छेउमा
खडा हुने र उहाँको आवाज सनु् ने साथी दलुहाको आवाज सनुरे धरैे आन न्दत हुन्छ । तब मरेो आनन्द परुा हुनछे । 30 उहाँ
बढ्नपुछर् र म घट्नपुछर् । 31 मािथबाट आउनहुुने सबभैन्दा मािथ हुनहुुन्छ । जो पथृ् वीबाटको हो त्यो पथृ्वीकै हो, र त्यसले
पथृ् वीका कुराहरू बोल्दछ । जो स्वगर्बाट आउनहुुन्छ, उहाँ सबभैन्दा मािथ हुनहुुन्छ । 32 उहाँले जे दखे् न ु र सनु् नभुएको छ,
त्यसको गवाही िदनहुुन्छ, तर उहाँको गवाही कसलैे स्वीकार गदन । 33 उहाँको गवाही हण गनले परमशे् वर सत्य हुनहुुन्छ
भन् ने प ु ष् ट गरेको छ । 34 िकनिक परमशे् वरले जसलाई पठउनभुएको छ, त्यसले उहाँको वचन बोल्छ । िकनिक उहाँले पिव
आत्मा नापतौल गरेर िदनहुुन् न । 35 िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ, र उहाँले सबै कुरा उहाँको हातमा िदनभुएको छ । 36 पु मा
िवश् वास गनसगँ अनन्त जीवन हुन्छ, तर पु को अवाज्ञा गनले जीवन दखे् नछैेन, तर त्यसमािथ परमशे् वरको ोध पनछ ।”

4
1 अब जब यहून् नाले भन् दा यशेलू े धरैे चलेाहरू बनाउदँै हुनहुुन् थ् यो र ब प् तस् मा िददँ ै हुनहुुन् थ् यो भनी फ रसीहरूले सनुे भन् ने

उहाँले थाहा गन ुर्भयो, 2 (य िप यशे ू आफँैले ब प् तस् मा िददँ ै हुनहुुन् नथ्यो, तर उहाँका चलेाहरूले ब प् तस् मा िददँ ै िथए) 3 उहाँ
यहूिदया छोडरे गालीलितर जानभुयो । 4 तर उहाँ साम रया भएर जान ु आवश् यक िथयो । 5 त् यसलै,े उहाँ याकूबले आफ्नो छोरा
योसफेलाई िदएका जग् गाको टु ा निजक रहकेो साम रयाको सखुार भिनने एउटा सहरमा आउनभुयो । 6 त्यहाँ याकूबको इनार
िथयो । यशे ूआफ्नो या ाले थाक् नभुयो र इनारको छेउमा बस् नभुयो । यो छैठौँ घडीितरको कुरा िथयो । 7 एक जना सामरी स् ी
पानी लन आइन ्र यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई िपउन थोरै पानी दऊे ।” 8 िकनभने उहाँका चलेाहरू खानकुेरा िकन् न
सहरितर गएका िथए । 9 त् यसपिछ सामरी स् ीले उहाँलाई भिनन,् “तपाईं एक जना यहूदी भएर पिन म एउटी सामरी स् ीसगँ
कसरी िपउने कुरा माग् नभुएको ?” िकनिक यहूदीहरूले समारीहरूसगँ कुनै िकिसमको लनेदने गदनन ् । 10 यशेलूे ितनलाई
जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “यिद ितमीले परमशे् वरको वरदानलाई िचनकेी भए र ‘मलाई िपउन दऊे’ भिनरहनहुुनलेाई
िचनकेी भए, ितमीले चािह ँ उनीसगँ माग् ने िथयौ, र उनले ितमीलाई िजउँदो पानी िदने िथए ।” 11 स् ीले उहाँलाई जवाफ
िदइन,् “महाशय, तपाईंिसत बा ल् टन छैन; इनार पिन गिहरो छ । अिन तपाईंसगँ िजउँदो पानी कहाँ छ त ? 12 के तपाईं हा ा
पखुार् याकूबभन् दा महान ्हुनहुुन् छ जसले हामीलाई इनार िदनभुयो र उहाँ आफँैले पिन यही इनारबाट पानी िपउनभुयो र उहाँका
सन् तानहरू र उहाँका गाईवस् तहुरूले पिन िपए ?” 13 यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “हरेक जस ले यो पानी
िपउँछ, त्यो फे र ितखार्उनछे, 14 तर जसले मलैे िदने पानी िपउँछ, त्यो फे र किहल्यै ितखार्उनछैेन । बरु, मलैे िदने त्यो पानी
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त् यसको अन् तस् करणमा अनन् त जीवनसम् मै उि रहने पानीको मलू बन् नछे ।” 15 स् ीले उहाँलाई भिनन,् “महाशय, मलाई यो
पानी िदनहुोस,् तािक म फे र ितखार्उनछैेन र यहाँ पानी लन आउनपुनछैन ।” 16 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, ित ो
लोग् नलेाई बोलाऊ, र यहाँ आऊ ।” 17 स् ीले उहाँलाई जवाफ िदइन ्र भिनन,् “मरेो लोग् ने छैन ।” यशेलूे जवाफ िदनभुयो,
“ ‘मरेो लोग् ने छैन’ भनी ितमीले साँचो भनकेी ौ । 18 िकनिक ित ा पाँच जना लोग् ने भइसकेका छन ् र अिहले भएको
पिन ित ो लोग् ने होइन । ितमीले भनकेी कुरो साँचो हो ।” 19 स् ीले उहाँलाई भिनन,् “महाशय, तपाईं अगमवक् ता हुनहुुन्छ
भनी म दखे् छु । 20 हा ा पखुार्हरूले यही पवर्तमा आराधना गरे, तर मािनसहरूले आराधना गन ुर्पन स् थान यरूशलमे नै हो भनी
तपाईंहरू भन् नहुुन्छ ।” 21 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “हे नारी, मलाई िवश् वास गर । समय आइरहकेो छ, ितमीहरूले िपतालाई
न यो पवर्तमा न त यरूशलमेमा नै आराधना गनछौ । 22 ितमीहरूले जे जान्दनैौ, त्यसकैो आराधना गछ । हामी जे जान्दछौँ,
त्यसकैो आराधना गछ ं, िकनिक उ ार यहूदीहरूबाट नै आउँछ । 23 तापिन, साँचा आराधकहरूले िपतालाई आत् मा र सत् यतामा
आराधना गन बलेा आइरहकेो छ र त्यो अिहले नै हो, िकनिक िपताले आफ्ना आराधकहरू हुन यस् ता मािनसहरूको खोजी गद
हुनहुुन् छ । 24 परमशे् वर आत् मा हुनहुुन् छ र उहाँलाई आराधना गन मािनसहरूले उहाँलाई आत् मा र सत् यतामा आराधना गन ुर्पछर्
।” 25 स् ीले उहाँलाई भिनन,् “( ीष् ट भिनन)े मसीह आउँदै हुनहुुन् छ भन् ने मलाई थाहा छ, जब उहाँ आउनहुुन् छ, उहाँले
हामीलाई सबै कुरा बताउनहुुनछे ।” 26 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीसगँ कुराकानी ग ररहन,े म उही नै हु ँ ।” 27 त् यही
बलेा उहाँका चलेाहरू आइपगुे । उहाँ स् ीिसत िकन कुराकानी गद हुनहुुन् थ्यो भनी ितनीहरू चिकत भइरहकेा िथए, तर “तपाईं
के चाहनहुुन् छ ?” वा “िकन तपाईं त् यससगँ कुराकानी गद हुनहुुन् छ ?” भनी कसलैे पिन भनने । 28 त् यसलै,े ती स् ीले आफ्नो
गा ो छोडरे सहरितर गइन ्र मािनसहरूलाई भिनन,् 29 “आओ, मलैे गरेका सबै कुराहरू मलाई बताइिदनहुुने मािनसलाई हरे
। उहाँ नै ीष् ट हुन सक्छ, हुन सक्दनै त ?” 30 ितनीहरू सहरबाट उहाँकहाँ आए । 31 त् यसै बलेा चलेाहरूले उहाँलाई यसो
भन् दै अनरुोध ग ररहकेा िथए, “रब् बी, खानहुोस ्।” 32 तर उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मसगँ खानकुेरा छ जनु ितमीहरू
जान्दनैौ ।” 33 त् यसकारण, चलेाहरूले एक आपसमा भन,े “उहाँलाई कुनै खानकुेरा कसलैे ल् याएको छैन, ल् याएको छ र ?”
34 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “जसले मलाई पठाउनभुयो, उहाँको इच् छा र उहाँको काम परुा गन ुर् नै मरेो खानकुेरा हो ।
35 अझ पिन चार मिहना छ र त् यसपिछ कटनी गन समय आउनछे भनी के ितमीहरू भन् दनैौ ? म ितमीहरूलाई भन् दै छु, हरे
र खतेलाई दखे, िकनिक ितनीहरू कटनीको िन म् त अिग नै पािकसकेका छन ्। 36 जसले कटनी गछर्, त्यसले ज्याला पाउछँ
र अनन् त जीवनको िन म् त फल बटुल् छ, तािक छन र कटनी गन सगँसगँै रमाउन सकून ्। 37 िकनिक एउटाले छछर् र अकार्ले
कटनी गछर् भन् ने यो भनाइ यसमैा साँचो छ । 38 ितमीहरूले काम नगरेका कुरा कटनी गनर् मलै े ितमीहरूलाई पठाएँ । अरूहरूले
काम गरेका छन,् र ितमीहरू उनीहरूका ममा वशे गरेका छौ ।” 39 “मलैे गरेका सबै कुरा उहाँले मलाई भन् नभुयो” भनी
स् ीले िदएको गवाहीले गदार् त् यस सहरमा बसोबास गन धरैे सामरीहरूले उहाँमा िवश् वास गरे । 40 त्यसलै,े जब सामरीहरू
उहाँकहाँ आए, ितनीहरूले उनीहरूसगँ बस् न आ ह गरे र उहाँ त् यहाँ दईु िदन बस् नभुयो । 41 उहाँको वचनको कारणले गदार् धरैे
जनाले िवश् वास गरे । 42 ितनीहरूले ती स् ीलाई भन,े “ितमीले भनकेी कारणले हामी िवश् वास गदनौ,ँ िकनिक हामी आफँैले
सनुकेा छौँ र हामी जान्दछौँ, िक उहाँ नै ससंारका उ ारकतार् हुनहुुन् छ ।” 43 दईु िदनपिछ उहाँ त् यहाँबाट गालील स्थान
गन ुर्भयो । 44 िकनिक यशे ू आफँैले घोषणा गन ुर्भयो, िक अगमवक् तालाई उसको आफ्नै गाउमँा आदर ग रदँनै । 45 जब उहाँ
गालीलमा आउनभुयो, गालीलीहरूले उहाँलाई स् वागत गरे । यरूशलमेको चाडमा उहाँले गन ुर्भएका सबै कुराहरू ितनीहरूले
दखेकेा िथए, िकनिक ितनीहरू पिन चाडमा गएका िथए । 46 अब उहाँले पानीलाई दाखम मा प रणत गन ुर्भएको गालीलको
काना सहरमा उहाँ फे र आउनभुयो । त्यहाँ एक जना राजकीय अिधकारी िथए जसको छोरा कफर् नहुममा िबरामी िथए ।
47 जब यशे ू यहूिदयाबाट गालील आउनभुएको ितनले सनु,े ितनी यशेकूहाँ गए र उहाँ आएर ितनका मनर् लागकेा छोरालाई
िनको पा रिदनहुोस ् भनी उहाँलाई िबन् ती गरे । 48 तब यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “िचह् हरू र आश् चयर्कमर्हरू नदखेसेम् म
ितमीहरूले िवश् वास गनछैनौ ।” 49 ती अिधकारीले उहाँलाई भन,े “महाशय, मरेो छोरो मन ुर्अगावै आउनहुोस ्।” 50 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, ित ो छोरा बाँच् छ ।” यशेलूे ितनलाई भन् नभुएको वचन ितनले िवश् वास गरे, र ितनी आफ्नो बाटो
लागे । 51 ितनी जाँदै गदार्, ितनका छोरो जीिवत भए भन्दै ितनका नोकरहरूले ितनलाई भटेे । 52 यसकारण, उसको सधुार
कित बलेादे ख भएको िथयो भनी ितनले ितनीहरूलाई सोधे । ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “िहजो सातौँ घडीमा उसलाई
ज् वरोले छो ो ।” 53 त् यसपिछ यो यशेलू े “ित ो छोरा बाँच् छ” भन् नभुएको घडी िथयो भन् ने ती बबुाले महससु गरे । यसकारण
ितनी र ितनका आफ्ना सम् पणूर् घरानाले िवश् वास गरे । 54 यशे ू यहूिदयाबाट गालीलमा आउँनहुुदँा उहाँले गन ुर्भएको यो दो ो
िचह् िथयो ।

5
1यसपिछ यहूदीहरूको चाड िथयो, र यशे ूयरूशलमे जानभुयो । 2यरूशलमेको भडेा-ढोका निजकै एउटा तलाउ छ जसलाई
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िह मूा बथेस्दा भिनन्छ जसको छानासिहतका पाँचवटा दलान छन ् । 3 त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा िबरामीहरू, अन्धा, लङ्गडा
र पक्षाघातीहरू त्यो तलाउको निजक पिडरहकेा िथए । (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूबाट यो पदावलीलाई हटाइएको
छ) । ३ ितनीहरूले पानी छच ल्कएको प खर्रहकेा िथए । 4 (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूले पद ४ लाई हटाएको छ)
। ४ “परमशे् वरका स्वगर्दतू तल ओ लर्एर पानीलाई कुनै समयमा हल्लाइिदन्थे र त्यो पानी छच ल्करहदँा जो पिहले पानीमा
पस्थ्यो त्यसको जस्तोसकैु रोग भए तापिन िनको भइहाल्थ्यो । 5 त्यहाँ अठितस वषर्दे ख रोगले िसत भएको कुनै एक जना
मािनस िथयो । 6 जब यशेलूे त्यसलाई त्यहाँ प ल्टरहकेो दखे् नभुयो र उहाँले त्यो मािनस त्यहाँ धरैे समयदे ख रहकेो िथयो
भनी महससु गन ुर्भयो, तब उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “के ितमी स्वस्थ हुन चाहन्छौ ?” 7 त्यो िबरामी मािनसले जवाफ
िदयो, “महाशय, पानी छच ल्कँदा मलाई पानीमा रा खिदने मरेो कोही पिन छैन । म आउँदा मभन्दा अिग अक पिसहाल्छ
।” 8 यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “उठ, आफ्नो चकटी लऊे, र िहडँ ।” 9 त्यो मािनस तरुुन्तै िनको भयो र त्यसले आफ्नो
ओ ान उठायो, र िह ँ ो । अब त्यो िव ामको िदन िथयो । 10 त्यसलै,े यहूदीहरूले त्यो िनको भएको मािनसलाई भन,े “यो
िव ामको िदन हो, र ितमीलाई ित ो चकटी बोकेर िहडँ्ने अनमुित छैन ।” 11 त्यसले जवाफ िदयो, “जसले मलाई स्वस्थ
बनाउनभुयो, उहाँले नै मलाई ‘ित ो चकटी उठाऊ र िहडँ’ भन् नभुयो ।” 12 उनीहरूले त्यसलाई भन,े “ितमीलाई ‘ित ो यो
उठाऊ र िहडँ’ भन् ने त्यो मािनस को हो ?” 13 तापिन यशे ू सटुुक् क गइसक् नभुएकोले जो िनको भएको िथयो, त्यसलाई उहाँ
को हुनहुुन्थ्यो भन् ने थाहा िथएन, िकनिक त्यहाँ िभड लागकेो िथयो । 14 पिछ यशेलूे त्यस मािनसलाई म न्दरमा भे ाउनभुयो
र भन् नभुयो, “हरे, ितमी स्वस्थ भएका छौ । अब पाप नगर, तािक ितमीमािथ योभन्दा झन ्खराबी आइनपरोस ् ।” 15 त्यो
मािनस गयो र त्यसलाई स्वस्थ बनाउने यशे ू हुनहुुदँोरहछे भनी त्यसले यहूदीहरूलाई बतायो । 16 अब यी कुराहरूका कारणले
यहूदीहरूले यशेलूाई सताए, िकनिक उहाँले यी कुराहरू िव ामको िदनमा गन ुर्भएको िथयो । 17 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ
िदनभुयो, “मरेा िपताले अिहले पिन काम ग ररहनभुएको छ र म पिन काम ग ररहकेो छु ।” 18 यसले गदार् यहूदीहरूले
उहाँलाई झनै मानर् खोज,े िकनिक उहाँले िव ाम िदन मा तोड्नभुएन, तर आफँैलाई परमशे् वर समान तलु्याएर परमशे् वरलाई
िपता भन् नभुयो । 19यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो, िपताले ग ररहनभुएको दखे् न ु बाहके पु आफँैले केही
गनर् सक्दनै, िकनिक िपताले जे ग ररहनभुएको छ पु ले पिन त्यही कुराहरू गछर् । 20 िकनभने िपताले प ु लाई मे गन ुर्हुन्छ,
र उहाँ आफूले गन ुर्हुने सबै कुरा प ु लाई दखेाउनहुुन्छ अिन उहाँले उनलाई यी कुराहरूभन्दा पिन ठुला कुराहरू दखेाउनहुुनछे,
तािक ितमीहरू अच म्मत हुन सक । 21 िकनिक िपताले जसरी मतृकलाई जीिवत पान ुर्हुन्छ, र ितनीहरूलाई जीवन िदनहुुन्छ,
त्यसरी नै प ु ले पिन जसलाई चाहन्छ त्यसलाई जीवन िदन्छ । 22 िकनिक िपताले कसकैो न्याय गन ुर्हुन् न, तर उहाँले न्याय
गन सबै काम पु लाई िदनभुएको छ । 23 त्यसलै,े ितनीहरूले िपतालाई आदर गरेझै,ँ सबलैे प ु लाई आदर गनछन ्। जसले
प ु लाई आदर गदन, त्यसले उहाँलाई पठाउनहुुने िपतालाई पिन आदर गदन । 24 साँचो, साँचो, जसले मरेो वचन सनु्छ र
मलाई पठाउनहुुनलेाई िवश् वास गछर् त्यससगँ अनन्त जीवन हुन्छ र त्यो दोषी ठहराइनछैेन, तर त्यो मतृ्यबुाट जीवनमा सरेको
छ । 25 साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्छु, समय आइरहकेो छ र यो अिहले नै हो, जब मतृकहरूले परमशे् वरका पु को सोर
सनु् नछेन,् र ती सनु् नहेरू बाँच् नछेन ् । 26 िकनिक जसरी िपता आफँैसगँ जीवन छ, त्यसरी नै उहाँले प ु लाई पिन िदनभुएको
छ, तािक ऊ आफँैसगँ जीवन होस,् 27 र िपताले प ु लाई न्याय गन अिधकार िदनभुएको छ । िकनिक ऊ मािनसका पु हो
। 28 यस कुरामा ितमीहरू अचम्म नमान, िकनिक िचहानमा हुनहेरूले उसको सोर सनु् ने समय आइरहकेो छ, 29 र ितनीहरू
िचहानबाट बािहर आउनछेनः् असल गनहरू जीवनको पनुरुत्थानको िन म्त र दषु् ट काम गनहरू न्यायको पनुरुत्थानको िन म्त
। 30 म आफँैले केही गनर् स क्दन ँ । म जस्तो सनु्छु त्यस्तै न्याय गछुर् र मरेो न्याय धािमर्क हुन्छ, िकनिक मलैे आफ्नो इच्छा
खोिजरहकेो छैन,ँ तर मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा खोिजरहकेो छु । 31 यिद म आफँैले आफ्नै बारेमा गवाही िदने हो भने मरेो
गवाही सत्य हुदँनैथ्यो । 32 मरेो बारेमा गवाही िदनहुुने अक एक जना हुनहुुन्छ, र म जान्दछु, िक उहाँले मरेो िवषयमा िदनहुुने
गवाही सत्य हुन्छ । 33 ितमीहरूले यहून् नाकहाँ पठाएका छौ र उनले सत्य गवाही िदएका छन ् । 34 तर मलैे ाप् त गन त्यो
गवाही मािनसबाट आएको होइन । ितमीहरूलाई बचाइयोस ्भनी म यी कुराहरू भन्छु । 35 यहून् ना बो लरहकेा र च म्करहकेा
ब ी िथए र ितमीहरू उनको ज्योितमा केही क्षणका लािग आनन्द मनाउन तत्पर िथयौ । 36 तपैिन मसगँ भएको गवाही त्योभन्दा
पिन महान ्छ, िकनिक िपताले मलाई परुा गनर् िदनभुएका कामहरू र मलैे गन कामहरूले नै मलाई िपताले पठाउनभुएको हो
भन् ने गवाही िदन्छन ् । 37 मलाई पठाउनहुुने िपता आफँैले मरेो िवषयमा गवाही िदनभुएको छ । ितमीहरूले न उहाँको सोर
सनुकेा छौ न उहाँको रूप नै किहल्यै दखेकेा छौ । 38 ितमीहरूमा उहाँको वचन रहकेो छैन, िकनिक उहाँले पठाउनभुएकोलाई
ितमीहरूले िवश् वास ग ररहकेा छैनौ । 39 ितमीहरू धमर्शास् मा खोज्दछौ, िकनिक ितनमा ितमीहरूको िन म्त अनन्त जीवन
छ भन् ने सोच्दछौ र यी नै धमर्शास् हरूले मरेो िवषयमा गवाही िदन्छन,् 40 र ितमीहरू जीवन पाउन मकहाँ आउन तत्पर छैनौ
। 41 म मिनसहरूबाट शसंा ाप् त गिदर्न,ँ 42 तर म जान्दछु, ितमीहरू आफँैमा परमशे् वरको मे छैन । 43 म मरेा िपताको
नाउमँा आएको छु, र ितमीहरू मलाई स् वीकार गदनौ । यिद आफ्नै नाउमँा अक कोही आउने हो भने ितमीहरूले त्यसलाई
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स्वीकार गछ । 44 एक अक बाट शसंा खोज् ने तर परमशे् वरबाट मा आउने शसंा नखोज् नलाई ितमीहरूले कसरी िवश् वास
गनर् सक्छौ ? 45 िपताको साम ु ितमीहरूलाई म आफँैले दोष लगाउँछु भन् ने ितमीहरू नसोच । ितमीहरूले आशा राखकेा मोशाले
नै ितमीहरूलाई दोष लगाउछँन ् । 46 यिद ितमीहरूले मोशामा िवश् वास गथ्य भने ितमीहरूले ममा पिन िवश् वास गन िथयौ,
िकनिक उनले मरेो िवषयमा लखेे । 47 यिद ितमीहरूले उनले लखेकेा कुराहरूमा िवश् वास गदनौ भने ितमीहरूले मरेो वचनमा
कसरी िवश् वास गछ र ?”

6
1 यी कुराहरूपिछ यशे ू गालील समु अथार्त ् ितबे रयास समु को पा रप जानभुयो । 2 एउटा ठुलो िभडले उहाँलाई

पच् ाइरहकेो िथयो, िकनिक िबरामी मािनसहरूमा उहाँले ग ररहनभुएको िचह् हरू ितनीहरूले दखेकेा िथए । 3 यशे ूपवर्तमािथ
जानभुयो, र त्यहाँ उहाँका चलेाहरूसगँ बस् नभुयो । 4 (यहूदीहरूको िनस्तार-चाड निजकै िथयो । ) 5 यशेलूे मािथितर हने ुर्भयो र
एउटा ठुलो िभड आफूतफर् आइरहकेो दखे् नभुयो, अिन उहाँले िफ लपलाई भन् नभुयो, “ियनीहरूको लािग खानलाई रोटी िकन् न
हामी कहाँ जाने ?” 6 (तर यशेलू े िफ लपलाई जाँच् न यसो भन् नभुएको िथयो, िकनिक उहाँ आफँैले के गनर् गइरहनभुएको
िथयो सो उहाँ आफँैलाई थाहा िथयो ।) 7 िफ लपले उहाँलाई जवाफ िदए, “दईु सय चाँदीका िसक् काको रोटी पिन हरेकलाई
थोरै-थोरै िदनलाई पयार्प् त हुदँनै ।” 8 चलेाहरूमध्ये एक जना िसमोन प सुका भाइ अ न् यासले यशेलूाई भन,े 9 “यहाँ एक
जना केटोसगँ जौका पाँचवटा रोटी र दईुवटा माछा छन,् तर यि धरैेका िबचमा यी कित नै हुन्छन ्र ?” 10 यशेलूे भन् नभुयो,
“मािनसहरूलाई बस् न लगाऊ ।” (त्यस ठाउँमा धरैे घाँस िथयो ।) त्यसलैे झण्डै पाँच हजार जित सङ्ख्यामा मािनसहरू बसे ।
11 तब यशेलूे रोटी लनभुयो र धन्यवाद चढाउनभुएपिछ उहाँले त्यहाँ बसकेाहरूलाई ितनीहरूले चाहे जित िदनभुयो र उहाँले
माछा पिन त्यसै गन ुर्भयो । 12 जब मािनसहरू भर पटे भए, उहाँले आफ्ना चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “बाँकी रहकेा टु ा-टा ी
सबै बटुल, तािक कुनै पिन थोक खरे नजाओस ् ।” 13 यसलैे ितनीहरूले बटुल,े र पाँचवटा जौका रोटीबाट बाँकी रहकेा
टु ा-टा ी अथार्त ् ितनीहरूले खाएर बचकेा टु ाहरू बार् ह डाला भरे । 14 जब मािनसहरूले उहाँले गन ुर्भएका यी िचह् हरू
दखे,े ितनीहरूले भन,े “उहाँ साँच् चै यो ससंारमा आउनपुन अगमवक् ता हुनहुुन्छ ।” 15जब उहाँलाई प े र बलजफतीसगँ राजा
बनाउन ितनीहरू आउन लागकेा िथए भन् ने उहाँले महससु गन ुर्भयो, उहाँ फे र पिन एकलै डाँडातफर् लाग् नभुयो । 16 जब साँझ
पर् यो, उहाँका चलेाहरू समु ितर झरे । 17 ितनीहरू एउटा डुङ्गामा चढ,े र समु को पा र कफनर्हुममा गइरहकेा िथए । यस
बलेा अधँ्यारो भइसकेको िथयो र अझसम्म पिन यशे ू ितनीहरूकहाँ आउनभुएको िथएन । 18 र ठुलो आधँीबहेरी च लरहकेो
िथयो र समु का छालहरू उलर्दं ै िथए । 19जब ितनीहरू डुङ्गा खयाएर क रब पाँच िकलोिमटर टाढा पगुकेा िथए, ितनीहरूले
यशेलूाई समु मा िहिँडरहनभुएको र उहाँ डुङ्गाको निजक आइरहनभुएको दखे,े अिन ितनीहरू डराए । 20 तर पिन उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म नै हु,ँ नडराओ ।” 21 तब ितनीहरू उहाँलाई डुङ्गामा ल्याउन तत्पर भए, र डुङ्गा जिमनमा तरुुन्तै
पगु्यो जहाँ ितनीहरू गइरहकेा िथए । 22 अक िदन, समु को पा रप उिभरहकेो िभडले त्यहाँ त्यो एउटा डुङ्गाबाहके अरू
कुनै पिन डुङ्गा िथएन, र त्यसमा यशे ू उहाँका चलेाहरूसगँ नचढ्नभुएको र उहाँका चलेाहरू मा ै त्यहाँबाट गएका िथए भन् ने
दखेे । 23 तापिन भलुे धन्यवाद चढाएर ितनीहरूले रोटी खाएका निजकैको ठाउँ ितबे रयासबाट आएका केही डुङ्गाहरू
त्यहाँ िथए । 24 जब त्यस िभडले न यशे ू न उहाँका चलेाहरू नै त्यहाँ िथए भन् ने कुरा प ा लगाए, ितनीहरू आफँै डुङ्गा चढे
र यशेलूाई खोज्दै कफनर्हुमितर गए । 25 ितनीहरूले उहाँलाई त्यस समु को पा रप भटेेपिछ उहाँलाई भने “रब्बी, तपाईं
यहाँ किहले आउनभुयो ?” 26 यशेलूे ितनीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो, ितमीहरूले िचह् हरू दखेकेो
कारणले ितमीहरूले मलाई खोजकेा होइनौ, तर ितमीहरूले केही रोटी खाएर अघाएकाले गदार् हो । 27 नष् ट हुने खानाको
िन म्त काम नगर, तर मािनसका पु ले ितमीहरूलाई िदने अनन्त जीवनसम्म रहने खानाको िन म्त काम गर, िकनिक परमशे् वर
िपताले आफ्नो मोहोर उहाँमा लगाउनभुएको छ ।” 28 तब ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “परमशे् वरका कामहरू गनर् हामीले के
गन ुर्पछर् ?” 29 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “परमशे् वरको काम यही होः उहाँले पठाउनभुएकोलाई
ितमीहरूले िवश् वास गन ूर् ।” 30 यसलैे ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “तपाईंले कस्तो िकिसमको िचह् गन ुर्हुनछे, तािक हामीले
दखे् न र तपाईंलाई िवश् वास गनर् सकौँ ? तपाईंले के गन ुर्हुनछे ? 31 हा ा िपताहरूले मरुभिूममा मन् न खाए । यस्तो ले खएको
छ, ‘उहाँले ितनीहरूलाई खानको िन म्त स्वगर्बाट रोटी िदनभुयो’ ।” 32 तब यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो,
साँचो स्वगर्बाट ितमीहरूलाई रोटी िदने मोशा िथएनन,् तर स्वगर्बाट ितमीहरूलाई साँचो रोटी िदइरहनहुुने मरेा िपता हुनहुुन्छ ।
33 िकनिक परमशे् वरको रोटी त्यही हो, जो स्वगर्बाट आउँछ र ससंारलाई जीवन िददँछ ।” 34 यसलैे ितनीहरूले उहाँलाई भन,े
“महाशय, हामीलाई यो रोटी सदवै िदनहुोस ्।” 35 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म जीवनको रोटी हु,ँ जो मकहाँ आउँछ
त्यो किहल्यै भोकाउनछैेन र जसले मलाई िवश् वास गछर् त्यो किहल्यै ितखार्उनछैेन । 36 तर वास्तवमा ितमीहरूले मलाई
दखेकेा छौ भनी मलैे ितमीहरूलाई भने ँ र पिन ितमीहरू िवश् वास गदनौ । 37 िपताले मलाई िदनभुएका सबै मकहाँ आउनछेन ्



 6:38 768 यहून् ना 7:12

र जो मकहाँ आउँछ म िनश् चय नै त्यसलाई बािहर फ्याँक् नछैेन ँ । 38 िकनिक म स्वगर्बाट आएको छु, मरेो आफ्नो इच्छा परुा
गनर्लाई होइन, तर मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा परुा गनर्लाई हो । 39 र मलाई पठाउनहुुनकेो इच्छा यही हो, िक उहाँले मलाई
िदनभुएका सबमैध्ये एक जना पिन मलैे नगमुाऊँ, तर ितनीहरूलाई अन्त्यको िदनमा जीिवत पारूँ । 40 िकनिक मरेा िपताको
इच्छा यही हो, िक पु लाई दखे् ने र उहाँमा िवश् वास गन सबलैे अनन्त जीवन पाऊन ्र अ न्तम िदनमा ितनीहरूलाई म जीिवत
पारूँ ।” 41 तब यहूदीहरूले उहाँको बारेमा गनगन गरे, िकनिक उहाँले यसो भन् नभुएको िथयो, “म स्वगर्बाट आएको रोटी
हु ँ ।” 42 ितनीहरूले भन,े “के ियनी योसफेका पु यशे ू होइनन,् जसका बबुा र आमालाई हामी िचन्छौँ ? तब ‘म स्वगर्बाट
आएको हु’ँ भनी अिहले यसले कसरी भन् न सक्छ ?” 43 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू माझ
गनगन गनर् छोड ।” 44 मलाई पठाउनहुुने िपताले न खचँसेम्म कोही पिन मकहाँ आउन सक्दनै र त्यसलाई अ न्तम िदनमा म
जीिवत पानछु । 45अगमवक् ताहरूका पसु्तकहरूमा यस्तो ले खएको छ, ‘सबलैाई परमशे् वर ारा िसकाइनछे ।’ जसले सनुकेा
छन ्र िपताबाट िसकेका छन,् सबै मकहाँ आउँछन ्। 46 परमशे् वरबाट आएकाले बाहके कसलैे पिन परमशे् वरलाई दखेकेो छैन,
उसलैे िपतालाई दखेकेो छ । 47 साँचो, साँचो, जसले िवश् वास गछर्, त्यससगँ अनन्त जीवन हुन्छ । 48 म जीवनको रोटी हु ँ
। 49 ितमीहरूका िपताहरूले मरुभिूममा मन् न खाए, र ितनीहरू मरे । 50 यो नै स्वगर्बाट आएको रोटी हो, तािक एक क् तले
यसको केही भाग खाओस,् र त्यो नमरोस ्। 51 स्वगर्बाट ओ लर्आएको जीिवत रोटी म नै हु ँ । यिद कसलैे यो रोटीको केही
भाग खान्छ भन,े त्यो सदासवर्दा िजउनछे । मलैे िदने रोटी ससंारको जीवनको िन म्त िदने मरेो दहे नै हो ।” 52 यहूदीहरू रसाए
र यसो भनरे वादिववाद गनर् थाल,े “यो मािनसले कसरी हामीलाई उसको दहे खान िदन सक्छ ?” 53 तब यशेलूे ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “साँचो, साँचो, ितमीहरूले मािनसका पु को दहे नखाएसम्म र उसको रगत निपएसम्म, ितमीहरू आफँैमा जीवन
हुनछैेन । 54 मरेो शरीर खाने र रगत िपउनसेगँ अनन्त जीवन हुन्छ र त्यसलाई अन्त्यको िदनमा म जीिवत पानछु । 55 िकनिक
मरेो दहे साँचो खाना हो, र मरेो रगत साँचो िपउने कुरा हो । 56 मरेो दहे खाने र मरेो रगत िपउने ममा रहन्छ, र म त्यसमा रहन्छु
। 57 जसरी जीिवत िपताले मलाई पठाउनभुयो र म जसरी िपताको कारणले िजउँछु, यसरी नै मलाई खाने पिन मरेो कारणले
िजउनछे । 58 स्वगर्बाट ओ लर्आएको रोटी यही हो, जनु िपताहरूले खाएर मरेजस्तो होइन । यो रोटी खाने सदासवर्दा िजउनछे
।” 59 तर यशेलू े यी कुराहरू कफनर्हुमको सभाघरमा िसकाइरहनहुुदँा भन् नभुयो । 60 यो सनु् ने जित उहाँका धरैे चलेाहरूले भन,े
“यो एउटा क ठन िशक्षा हो, यसलाई कसले स् वीकार गनर् सक्छ ?” 61 उहाँका चलेाहरू यसमा गनगन ग ररहकेा िथए भन् ने
कुरा यशेलू े थाहा पाउनभुएकोले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के यसले ितमीहरूलाई अ सन् न तलु्याउछँ ?” 62 त्यसो भए यिद
ितमीहरूले मािनसका पु लाई पिहला भएकैितर गइरहकेा दखेौ भने िन ? 63 जीवन िदनहुुने त आत्मा नै हुनहुुन्छ, दहेले त कुनै
पिन लाभ िददँनै । मलैे ितमीहरूलाई बोलकेा वचनहरू आत्मा हुन ्र ितनीहरू जीवन हुन ्। 64 तपैिन ितमीहरूमध्ये कित जनाले
िवश् वास गदर्नौँ ।” िकनिक क-कसले िवश् वास गदनथे र उहाँलाई धोका िदने को हो भन् ने यशेलूाई सरुुदे ख नै थाहा िथयो ।
65 उहाँले भन् नभुयो, “यही कारणले िपताले उसलाई निदएसम्म कोही पिन मकहाँ आउन सक्दनै भनी मलैे ितमीहरूलाई भने ँ
।” 66 यसले गदार् उहाँका धरैे जना चलेाहरू गए र उहाँसगँ किहल्यै पिन िहडँनेन ्। 67 तब यशेलूे ती बा जनालाई भन् नभुयो,
“ितमीहरूचािह ँ जान चाहदँनैौ, चाहन्छौ त ?” 68 िसमोन प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “ भ,ु हामी कसकहाँ जान ु ? अनन्त
जीवनको वचन तपाईंसगँ छ । 69 र हामीले िवश् वास गरेका छौँ र तपाईं परमशे् वरका पिव जन हुनहुुन्छ भनी हामीले जानकेा
छौँ ।” 70 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरू बा जनालाई मलैे नै चनुकेो होइन,ँ र पिन ितमीहरूमध्ये एक जनाचािह ँ
दषु् ट छ ?” 71 अब उहाँले िसमोन इस्क रयोतका छोरा यहूदाको बारेमा भन् नभुएको िथयो, िकनिक यशेलूाई धोका िदने बा
जनामध्ये एक जना उही नै िथयो ।

7
1 अिन यी कुराहरू भएपिछ यशे ू गालीलभ र या ा गन ुर्भयो, िकनभने यहूदीहरूले उहाँलाई मानर् खोिजरहकेा हुनाले उहाँ

यहूिदयामा जान चाहनभुएन । 2 यहूदीहरूको छा ो-वास चाड निजकै आएको िथयो । 3 यसकारण, उहाँका भाइहरूले उहाँलाई
भन,े “यो ठाउँ छोडरे यहूिदयामा जानहुोस,् तािक तपाईंका चलेाहरूले पिन तपाईंले गन ुर्हुने कामहरू दखे् न सकून ् । 4 यिद
उसले आफँैलाई खलुा रूपमा िचनाउन चाहन्छ भने कसलैे पिन कुनै कुरा गपु् तमा गदन । यिद तपाईंले यी कुराहरू गनर्हुन्छ
भने आफूलाई ससंारमा दखेाउनहुोस ् ।” 5 िकनिक उहाँका भाइहरूले पिन उहाँलाई िवश् वास गदनथे । 6 त्यसकारण यशेलूे
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मरेो समय अझै आएको छैन, तर ितमीहरूको समय सधै ँ तयार छ । 7 ससंारले ितमीहरूलाई घणृा
गनर् सक्दनै, तर यसले मलाई घणृा गछर्, िकनभने यसको काम खराब छ भनरे यसको बारेमा म गवाही िदन्छु । 8 ितमीहरू
चाडमा जाओ, म यो चाडमा जाँिदन,ँ िकनभने मरेो समय अिहलसेम्म परुा भएको छैन ।” 9 उहाँले ितनीहरूलाई यी कुराहरू
भन् नभुएपिछ उहाँ गालीलमा नै बस् नभुयो । 10 तर जब उहाँका भाइहरू चाडमा गए, तब उहाँ पिन खलुमखलु्ला होइन, तर
गोप्य त रकाले जानभुयो । 11 यहूदीहरूले उहाँलाई चाडमा खोिजरहकेा िथए र भन,े “उनी कहाँ छन ्?” 12 त्यहाँ िभडहरूमा
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उहाँको बारेमा धरैे बहस भएको िथयो । कसलैे भन,े “उनी असल मािनस हुन ्।” अरूहरूले भन,े “होइन, यसले िभडहरूलाई
बहकाउछँ ।” 13 तपैिन यहूदीहरूको डरको कारणले कसलैे पिन खलुमखलु्ला बोलने । 14 जब चाड आधा िस एको िथयो,
यशे ूम न्दरमा जानभुयो र िसकाउन सरुु गन ुर्भयो । 15यहूदीहरू अच म्मत भएर यसो भन,े “यो मािनसले कसरी यित धरैे जान्दछ
? यसलाई त किहल्यै पिन िशक्षा िदइएको छैन ।” 16 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “मलैे िदएको िशक्षा
मरेो होइन, तर उहाँको हो जसले मलाई पठाउनभुयो । 17 यिद कसलैे उहाँको इच्छा पालन गन इच्छा गछर् भने यो परमशे् वरबाट
आएको हो वा म मरेो आफ्नै तफर् बाट बोल्छु भनी त्यसले यो िशक्षाबारे जान् नछे । 18 आफ्नै तफर् बाट बोल्नलेे उसको आफ्नै
मिहमा खोज्दछ, तर जसले आफूलाई पठाउनहुुनकेो मिहमा खोज्दछ, त्यो व् य क् त सत्य हो र उसमा कुनै अधािमर्कता हुदँनै ।
19 के मोशाले ितमीहरूलाई वस्था िदएनन ्र ? तपैिन ितमीहरू कसलैे वस्था पालन गदनौ । ितमीहरू मलाई िकन मानर्
चाहन्छौ ?” 20 िभडले जवाफ िदयो, “ितमीलाई भतू लागकेो छ । ितमीलाई कसले मानर् खोज्छ ?” 21 यशेलूे ितनीहरूलाई
जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “मलैे एउटा काम गरे,ँ र यसको कारण ितमीहरू सबै चिकत हुन्छौ । 22 मोशाले ितमीहरूलाई
खतनाको रीित िदए (यो मोशाबाट आएको होइन, तर पखुार्हरूबाट आएको हो) अिन ितमीहरूले मािनसलाई िव ामको िदनमा
खतना गदर्छौ । 23 मोशाको वस्था भङ्ग नहोस ्भनरे यिद एक जना मािनसले िव ामको िदनमा खतना गनर् स् वीकार गछर् भने
तब मलैे िव ामको िदनमा एक जना मािनसलाई पणूर् रूपमा स्वस्थ बनाएकोमा ितमीहरू मसगँ िकन रसाउछँौ ?” 24 बािहरी
रूप हरेेर न्याय नगर, तर धािमर्कतापवूर्क न्याय गर । 25 यरूशलमेबाट आएका केहीले भन,े “के ितनीहरूले मानर् खोजकेा
ियनी नै होइनन ्? 26 अिन हरे, ियनी खलुमखलुा बोल्छन ्र ितनीहरू ियनलाई केही पिन भन्दनैन ्। वास्तवमा शासकहरूले
ियनी नै ीष् ट हुन ्भन् ने जान् न सक्दनैन,् जान् न सक्छन ्त ? 27 तापिन यो मािनस कहाँबाट आएको हो हामी जान्दछौँ । तर
जब ीष् ट आउनहुुन्छ उहाँ कहाँबाट आउनहुुन्छ कसलैे पिन जान् नछैेन ।” 28 त्यसपिछ यशेलूे म न्दरमा िसकाइरहनहुुदँा ठुलो
सोरमा यसो भन् नभुयो, “ितमीहरूले मलाई र म कहाँबाट आएको भनी दवुै जान्दछौ । म आफ्नै तफर् बाट आएको होइन, तर
जसले मलाई पठाउनभुयो उहाँ सत्य हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरू िचन्दनैौँ । 29 म उहाँलाई िचन्दछु, िकनभने म उहाँबाट आएको
हु ँ र उहाँले मलाई पठाउनभुयो ।” 30 ितनीहरूले उहाँलाई प न कोिसस ग ररहकेा िथए, तर उहाँमािथ कसलैे पिन हात हालने,
िकनभने उहाँको समय अझ पिन आएको िथएन । 31 तर िभडका धरैेले उहाँमािथ िवश् वास गरे, र ितनीहरूले भन,े “के ीष् ट
आउनहुुदँा उहाँले यो मािनसले गरेको भन्दा धरैे िचह् हरू गन ुर्हुनछे र ?” 32 िभडले यशेकूो बारेमा यी कुराहरूबारे खासखसु
गरेको फ रसीहरूले सनु,े अिन मखु्य पजुारी र फ रसीहरूले उहाँलाई प न अिधकारीहरूलाई पठाए । 33 त्यसपिछ यशेलूे
भन् नभुयो, “म अझै केही समयसम्म ितमीहरूसगँै हुन्छु, र त्यसपिछ म मलाई पठाउनहुुनकेहाँ जान्छु । 34 ितमीहरूले मलाई
खोज् नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई भे ाउनछैेनौ, म जहाँ जान्छु ितमीहरू त्यहाँ आउन सक् नछैेनौ ।” 35 त्यसकारण यहूदीहरूले
ितनीहरू माझमै भन,े “यी मािनस कहाँ जानछेन,् िक हामी ियनलाई भटे्न नसकौँ ? के ियनी ि कहरूका िबचमा छरपष् ट
भएकाहरूकहाँ जानछेन ् र ि कहरूलाई िसकाउनछेन ् ?” 36 ियनले ‘ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ, तर ितमीहरूले मलाई
भे ाउनछैेनौ, म जहाँ जान्छु ितमीहरू त्यहाँ आउन सक् नछैेनौ’ भनकेो वचन के हो ?” 37 चाडको अ न्तम महान ्िदनमा यशे ू
खडा हुनभुयो र ठुलो सोरमा भन् नभुयो, “यिद कोही ितखार्एको छ भने त्यो मकहाँ आओस ्र िपओस ्। 38 धमर्शास् ले भनझेै ँ
जसले मलाई िवश् वास गछर् त्यसको पटेबाट जीिवत पानीका नदीहरू बग् नछेन ् ।” 39 तर उहाँले यो पिव आत्माको बारेमा
भन् नभुएको िथयो जसलाई उहाँमा िवश् वास गनहरूले ाप् त गथ । पिव आत्मा अझ पिन िदइएको िथएन, िकनभने यशे ू अझ
पिन मिहिमत हुनभुएको िथएन । 40 जब ितनीहरूले यी वचनहरू सनुे िभडका केहीले भन,े “ियनी साँच् चै अगमवक् ता नै हुन ्
।” 41 अरूहरूले भन,े “ियनी ीष् ट हुन ् ।” तर कोहीले भन,े “के ीष् ट गालीलबाट आउँछन ् त ? 42 के धमर्शास् ले

ीष् ट बथेलहेम अथार्त ् दाऊद बसकेा गाउबँाट र दाऊदका सन्तानहरूबाट नै आउनहुुनछे भनकेो छैन र ?” 43 यसरी त्यहाँ
उहाँको कारणले िभडहरूमा िवभाजन आयो । 44 ितनीहरूमध्ये कितले उहाँलाई प े , तर कसलैे पिन उहाँमािथ हात हालने ।
45 त्यसपिछ अिधकारीहरू मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरूकहाँ फकर आए, जसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले त्यसलाई
िकन ल्याएनौ ?” 46 अिधकारीहरूले जवाफ िदए, “कोही मािनसले पिन किहल्यै यसरी बोलकेो छैन ।” 47 त्यसकारण
फ रसीहरूले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “के ितमीहरू पिन छ लयौ ? 48 के कुनै शासकहरू वा फ रसीहरू कसलैे त्यसमािथ
िवश् वास गरेका छन ्? 49 तर यो िभडले वस्था जान्दनै, ितनीहरू ािपतहरू हुन ् ।” 50 िनकोदमेस (पिहला नै यशेकूहाँ
आउने एक जना फ रसी) ले ितनीहरूलाई भन,े 51 “के हा ो वस्थाले एउटा मािनसलाई त्यसबाट सनु् न र त्यसले के गछर्
भनी जान् न अिग न्याय गछर् र ?” 52 ितनीहरूले जवाफ िदए र उनलाई भन,े “के ितमी पिन गालीलबाट आएका हौ ? खोज र
हरे गालीलबाट कुनै पिन अगमवक् ता आउँदनै ।” 53 (नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूले यहून् ना ७:५३-८:११लाई हटाएका
छन ्। ) [तब सबै जना आ-आफ्नो घरितर गए । ]
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1 [नोटः यहून् ना ७:५३-८:११ को टप्पणीबारे मािथ हने ुर्होस,् यशे ूजतैनू डाँडामा जानभुयो । ] 2 िबहानै सबरैे उहाँ फे र म न्दरमा

आउनभुयो, र सबै मािनसहरू आए; उहाँ बस् नभुयो, र ितनीहरूलाई िसकाउनभुयो । 3 शास् ी र फ रसीहरूले िभचारको
काममा प ाउ परेकी एउटी स् ी ल्याए । ितनीहरूले त्यसलाई िबचमा राखे । 4 [नोटः यहून् ना ७:५३-८:११ को टप् णीबारे मािथ
हने ुर्होस]्, त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई भन,े “गरुुज्य,ू यो स् ी िभचारको काममा प ाउ परेकी छे । 5 वस्थामा मोशाले
यस्ता मािनसलाई ढुङ्गाले हान् ने आज्ञा िदएका छन;् ियनको िवषयमा तपाईं के भन् नहुुन्छ ?” 6 ितनीहरूले यशेलूाई फन्दामा
पानर्लाई यसो भनकेा िथए, तािक ितनीहरूले उहाँलाई केही कुराको बारेमा दोष लगाउन सकून,् तर यशे ू िनहुरेर आफ्नो औलँाले
जिमनमा लखे् नभुयो । 7 [नोट यहून् ना ७:५३-८:११ को टप् णीबारे मािथ हने ुर्होस]्, जब ितनीहरूले उहाँलाई िनरन्तर सोिधरह,े
उहाँ खडा हुनभुयो र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूमध्ये पापिवनाको जो छ ढुङ्गाले हान् नमा त्यही नै पिहलो होस ् ।”
8 उहाँ फे र िनहुरनभुयो र आफ्नो औलँाले जिमनमा लखे् नभुयो । 9 [नोट यहून् ना ७:५३-८:११ को टप् णीबारे मािथ हने ुर्होस]्,
जब ितनीहरूले यो सनु,े ठुलादे ख सरुु गरेर एक-एक गद ितनीहरू गए । अन्तमा माझमा रा खएकी ती स् ीसगँ यशे ू मा
छोिडनभुएको िथयो । 10 यशे ूखडा हुनभुयो र त्यसलाई भन् नभुयो, “हे नारी, ितमीलाई दोष लगाउनहेरू कहाँ छन ्? के कसलैे
ितमीलाई दण् ड िदएन ?” 11 त्यसले भनी, “कसलैे िदएन, भ”ु यशेलू े भन् नभुयो, “न त म पिन ितमीलाई दण्ड िदन्छु ।
जाऊ, र कुनै पाप नगर ।” ] 12 फे र यशेलू े ितनीहरूलाई यसो भन् नभुयो, “म ससंारको ज्योित हु,ँ मलाई प ाउने अन्धकारमा
िहडँ ्डुल गनछैन, तर त्यसले जीवनको ज्योित पाउनछे ।” 13 फ रसीहरूले उहाँलाई भन,े “ितमी आफँै आफ्नो बारेमा गवाही
िदइरहकेा छौ; ित ो गवाही सत्य होइन ।” 14 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “म आफँैले आफ्नो बारेमा
गवाही िदए तापिन मरेो गवाही सत्य छ । म जान्दछु, िक म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जाँद ै छु, तर म कहाँबाट आएँ र कहाँ जाँद ै
छु, ितमीहरू जान्दनैौ । 15 ितमीहरू शरीरअनसुार न्याय गछ , तर म कसकैो न्याय गिदर्न ँ । 16 तपैिन मलैे न्याय गरेँ भने मरेो
न्याय सत्य हुन्छ, िकनिक म एकलै छैन,ँ तर म मलाई पठाउनहुुने िपतासगँ छु । 17 हो, दईु जना मािनसको गवाही सत्य हुन्छ
भनी ितमीहरूको वस्थामा ले खएको छ । 18 मरेो आफ्नबैारे गवाही िदने म नै हु,ँ र मलाई पठाउनहुुने मरेा िपताले मरेो बारेमा
गवाही िदनहुुन्छ ।” 19 ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “ित ा िपता कहाँ छन ्?” यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “ितमीहरूले न मलाई
न त मरेा िपतालाई िचन्छौ, ितमीहरूले मलाई िचनकेा िथयौ भने ितमीहरूले मरेा िपतालाई पिन िचनकेा हुन्थ्यौ ।” 20 उहाँले
म न्दरमा िसकाउनहुुदँा यी वचनहरू ढुकुटीमा भन् नभुयो र कसलैे उहाँलाई प े न, िकनभने उहाँको समय अझै आएको िथएन
। 21 त्यसलै,े उहाँले फे र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म जाँदै छु; ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ । र ितमीहरूको पापमा मनछौ
। जहाँ म जाँदै छु, त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ ।” 22 यहूदीहरूले भन,े “के यसले आफँैलाई मानछ ? के यसले त्यसलैे
‘म जहाँ जाँद ै छु, त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ’ भनकेो हो ?” 23 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरू तलका हौ, म
मािथको हु ँ । ितमीहरू यस ससंारका हौ, म यस ससंारको होइन ँ । 24 यसकारण म ितमीहरूलाई भन्दछु, ितमीहरू आफ्नो पापमा
नै मनछौ, िकनभने म उही हु ँ भनी ितमीहरूले िवश् वास नगरेसम्म ितमीहरू आफ्नो पापमा नै मनछौ ।” 25 यसकारण ितनीहरूले
उहाँलाई भने “ितमी को हौ ?” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई सरुुदे ख जे भनकेो छु, म उही हु ँ । 26 मलैे
ितमीहरूबारे भन् न ु र न्याय गन ुर् धरैे छ, तापिन मलाई पठाउनहुुने सत्य हनहुुन्छ, र मलैे उहाँबाट सनुकेा यी कुराहरू नै म ससंारलाई
भन्छु ।” 27 उहाँले िपताको बारेमा कुरा गद हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले बझुनेन ्। 28 यशेलूे भन् नभुयो, “ितमीहरूले मािनसका
पु लाई मािथ उचालपेिछ म उही हु ँ र म आफँै केही पिन गिदर्न ँ भन् ने ितमीहरूले जान् नछेौ । जसरी िपताले मलाई यी कुराहरू
िसकाउनभुयो, त्यसरी नै म यी कुराहरू बोल्छु । 29 मलाई पठाउनहुुने मसगँ हुनहुुन्छ, र उहाँले मलाई एकलै छाड्नभुएको छैन,
िकनभने म सदवै उहाँलाई सन् न पान काम गछुर् ।” 30 यशेलूे यी कुराहरू भन्दै गन ुर्हुदँा धरैेले उहाँमा िवश् वास गरे । 31 यशेलूे
उहाँमा िवश् वास गन यहूदीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू मरेो वचनमा रिहरह् यौ भने ितमीहरू साँच् चै मरेा चलेाहरू हौ; 32 र
ितमीहरूले सत्य जन् नछेौ, र सत्यले ितमीहरूलाई स्वतन् पानछ ।” 33 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “हामी अ ाहामका
सन्तानहरू हौँ र किहल्यै कसकैो दास भएका छैनौ;ँ ‘ितमीहरू स्वतन् पा रनछेौ’ भनी ितमीले कसरी भन् न सक् छौ ।” 34यशेलूे
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन् छु, त्यके जसले पाप गछर्, त्यो पापको दास हो । 35 दास
सधैभँ र घरमा रहदँनै, तर पु भने सधैभँ र नै रहन्छ । 36 यसकारण, पु ले ितमीहरूलाई स्वतन् पार् यो भने ितमीहरू साँच् चै
स्वतन् हुनछेौ । 37 म जान्दछु, िक ितमीहरू अ ाहामका सन्तानहरू हौ र ितमीहरू मलाई मानर् खोज्छौ, िकनभने ितमीहरूमा
मरेो वचनको िन म्त ठाउँ छैन । 38 मलैे मरेा िपतासगँ जे दखेकेो छु म त्यही भन्छु, र ितमीहरू पिन ितमीहरूका िपताबाट जे
सनुकेा छौ त्यही गदर्छौ ।” 39 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, र भन,े “हा ा िपता अ ाहाम हुन ् ।” यशेलू े ितनीहरूलाई
भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू अ ाहामका सन्तानहरू हुदँा हौ त, ितमीहरूले अ ाहामका कामहरू गन िथयौ । 40 तपैिन अिहले
ितमीहरू मलाई अथार्त ्ितमीहरूलाई परमशे् वरबाट सनुकेो सत्य बताउने मािनसलाई मानर् खोज्दछौ । अ ाहामले यस्तो गरेनन ्।
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41 ितमीहरू ितमीहरूका िपताका कामहरू गछ ।” ितनीहरूले उहाँलाई भन,े “हामीहरू िभचारमा ज न्मएका िथएनौ;ँ हा ा
एक िपता परमशे् वर हुनहुुन्छ ।” 42 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद परमशे् वर ितमीहरूका िपता हुनहुुन्थ्यो भन,े ितमीहरूले
मलाई मे गन िथयौ, िकनिक म परमशे् वरबाट आएँ, र यहाँ छु, म आफ्नै तफर् बाट आएको होइन,ँ तर उहाँले मलाई पठाउनभुयो
। 43 ितमीहरू मरेा वचनहरू िकन बझु्दनैौ ? िकनभने ितमीहरू मरेो वचन सनु् न सक्दनैौ । 44 ितमीहरू आफ्ना िपता अथार्त ्
शतैानका हौ, र ितमीहरू ितमीहरूका िपताको इच्छा परुा गन इच्छा गछ । त्यो सरुुदे ख नै हत्यारा िथयो र त्यो सत्यमा खडा
हुदँनै, िकनिक त्यसमा सत्य छैन । जब त्यसले झटु बोल्छ, त्यो आफ्नै स्वभावबाट बोल्छ, िकनिक त्यो झटु र झटुको िपता
हो । 45 म सत्य बोल्छु, तापिन ितमीहरू मलाई िवश् वास गदनौ । 46 ितमीहरूमध्ये कसले मलाई पापको दोष लगाउछँ ? यिद
म सत्य बोल्छु भन,े ितमीहरू मलाई िकन िवश् वास गदनौ ? 47 जो परमशे् वरको हो त्यसले परमशे् वरको वचन सनु्छ; ितमीहरू
ती सनु्दनैौ, िकनभने ितमीहरू परमशे् वरका होइनौ ।” 48 यहूदीहरूले जवाफ िदए, र उहाँलाई भन,े “के ‘ितमी सामरी हौ, र
ितमीलाई भतू लागकेो छ’ भनी हामीले भनकेो साँचो होइन र ?” 49 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मलाई भतू लागकेो छैन, तर
म मरेा िपतालाई आदर गछुर्, र ितमीहरू मलाई अनादर गछ । 50 म आफ्नो मिहमा खो ज्दन;ँ खोज् ने र न्याय गन एक जना
हुनहुुन्छ । 51 म ितमीहरूलाई साँचो, साँचो भन्दछु, यिद कसलैे मरेो वचन पालना गछर् भन,े त्यसले किहल्यै मतृ्य ु दखे् नछैेन ।”
52 यहूदीहरूले उहाँलाई भन,े “अब हामी जान्दछौँ, िक ितमीलाई भतू लागकेो छ । अ ाहाम र अगमवक् ताहरू मरे, तर ितमी
भन्छौ ‘यिद कसलैे मरेो वचन पालन गछर् भने त्यसले किहल्यै मतृ्य ु चाख् नछैेन ।’ 53 ितमी हा ा मरेका िपता अ ाहामभन्दा
महान ्होइनौ, हौ त ? अगमवक् ताहरू पिन मरे । ितमी आफँैचािह ँ को हु ँ भनी ठान्छौ ?” 54 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “यिद
म आफँैले आफ्नो मिहमा गरेँ भने मरेो मिहमा केही पिन होइन । मलाई मिहिमत पान ुर्हुने मरेा िपता हुनहुुन्छ, जसलाई ितमीहरू
ितमीहरूका परमशे् वर भन्दछौ । 55 ितमीहरूले उहाँलाई िचनकेा छैनौ, तर म उहाँलाई िचन्छु । यिद मलैे ‘म उहाँलाई िच न्दन’ँ
भन्छु भने म झटुजस्तै हुन्थे ँ । तापिन म उहाँलाई िचन्दछु र उहाँको वचन पालन गदर्छु । 56 ितमीहरूका िपता अ ाहाम मरेा
िदन दखेरे रमाए र उनले यो दखे,े र खसुी भए । 57 यहूदीहरूले उहाँलाई भन,े “ितमी पचास वषर् पिन भएका छैनौ, र के ितमीले
अ ाहामलाई दखेकेा छौ ?” 58 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूलाई साँचो, साँचो भन्दछु, अ ाहाम हुनभुन्दा
अिगदे ख नै म छदँै छु ।” 59 तब ितनीहरूले उहाँलाई हान् नलाई ढुङ्गा टप,े तर यशे ू आफँै लकु् नभुयो, र म न्दरबाट बािहर
जानभुयो ।

9
1 यशे ू त्यही बाटो हुदँ ै जानहुुदँा जन्मदैे खको एक जना मािनसलाई दखे् नभुयो । 2 उहाँका चलेाहरूले उहाँलाई सोध,े “रब्बी,

यो मािनस, िक यसका आमाबबुा कसले पाप गर् यो र यो अन्धो ज न्मएको ?” 3 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “न त यो मािनसले
पाप गर् यो, न यसका आमाबबुाले नै पाप गरे, तर परमशे् वरको काम त्यसमा कट होस ् भनरे यसो भएको हो । 4 मलाई
पठाउनहुुनकेा कामहरू हामीले िदन हुदँै गन ुर्पछर् । रात आउँदै छ, तब कसलैे पिन काम गनर् सक्दनै । 5 म ससंारमा हुदँा म
ससंारको ज्योित हु ँ ।” 6 यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ उहाँले भइँुमा थकु् नभुयो र  थकुले माटो मछु्नभुयो, अिन त्यसको
आखँामा पोितिदनभुयो । 7 उहाँले त्यसलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िसलोआमको तलाउमा धोऊ (जसको अथर् हुन्छ, ‘पठाइएको
।’) । त्यसलैे त्यो गयो, धोयो र दखे् ने भएर आयो । 8 त्यसपिछ त्यसका िछमकेीहरू र त्यसलाई पिहला िभखारीको रूपमा
दखे् नहेरूले भन,े “त्यो बसरे िभख माग् ने गन के यही नै होइन ?” 9 केहीले भन,े “यही हो ।” अरूहरूले भन,े “होइन,
यो त्यहीजस्तो दे खन्छ ।” तर त्यसले भन्यो, “म त्यही हु ँ ।” 10 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “अिन ित ा आखँा कसरी
खो लए त ?” 11 त्यसले जवाफ िदयो, “यशे ूभिनने मािनसले माटो मछु्नभुयो, मरेो आखँामा पोितिदनभुयो र मलाई भन् नभुयो
‘िसलोआममा जाऊ र धोऊ ।’ त्यसकारण म गएँ र धोएँ अिन मलैे मरेो द ृ ष् ट पाएँ ।” 12 ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “उनी
कहाँ छन ्? ” उसले जवाफ िदयो, “मलाई थाहा छैन ।” 13 ितनीहरूले पिहले अन्धो भएको त्यो मािनसलाई फ रसीहरूकहाँ
ल्याए । 14 यशेलूे माटो मछेुर त्यसको आखँामा खोल्नभुएको िदन िव ामको िदन िथयो । 15 तब त्यसले त्यसका द ृ ष् ट कसरी
ाप् त गरेका िथए भनी फ रसीहरूले फे र सोधे ? त्यसले ितनीहरूलाई भन,े “उहाँले मरेा आखँामा िहलो लगाई िदनभुयो, मलैे

धोएँ र अिहले म दखे् न सक् छु ।” 16 केही फ रसीहरूले भन,े “यो मािनस परमशे् वरबाट आएको होइन, िकनिक यसले िव ाम
िदन पालना गदन ।” अरूहरूले भन,े “एउटा पापी मािनसले यस्ता िचह् हरू कसरी गनर् सक्छ ?” त्यसलै,े ितनीहरूका िबचमा
िवभाजन आयो । 17 त्यसकारण, ितनीहरूले त्यो अन्धो मािनसलाई फे र सोध,े “उसको िवषयमा ितमी के भन्छौ, िकनिक
उसले ित ा आखँा खो लिदयो ?” अन्धो मािनसले भन्यो, “उहाँ एक अगमवक् ता हुनहुुन्छ ।” 18 यहूदीहरूले आफ्नो द ृ ष् ट
ाप् त गनका आमाबबुालाई नबोलाएसम्म त्यो अन्धो िथयो, र त्यसले द ृ ष् ट ाप् त गरेको िथयो भन् ने ितनीहरूले अझै िवश् वास

गरेनन ्। 19 ितनीहरूले आमाबबुालाई सोध,े “ितमीहरूले ज न्मदँै अन्धो िथयो भनकेा ितमीहरूका छोरो के यही हो ? अिन
अिहले यसले कसरी दखे् छ त ?” 20 त्यसलै,े त्यसका आमाबबुाले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, “यो हा ो छोरो हो, र यो
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ज न्मदँै अन्धो िथयो भनी हामी जान्दछौँ । 21 अिहले यसले कसरी दखे् छ, हामी जान्दनैौ,ँ र यसका आखँा कसले खो लिदयो
सो पिन हामी जन्दनैौँ । यसलैाई सोध् नहुोस,् यो वयस्क मािनस हो । यसले आफ्नो िवषयमा आफँै बोल्न सक्छ । 22 त्यसका
आमाबबुाले यी कुराहरू भन,े िकनभने ितनीहरू यहूदीहरूसगँ डराएका िथए । यिद कसलैे यशेलूाई ीष् ट भनी स्वीकार गरे
भने ितनीहरूलाई सभाघरबाट बािहर िनका लनछेन ्भनी यहूदीहरू अिगबाटै सहमत भएका िथए । 23 त्यसलैे गदार् त्यसका
आमाबबुाले “यो वयस्क मािनस हो, त्यसलैाई सोध् नहुोस”् भने । 24 त्यसलै,े जो पिहला अन्धो िथयो त्यो मािनसलाई ितनीहरूले
दो ो पटक बोलाए, र त्यसलाई भन,े “परमशे् वरलाई मिहमा दे । हामी जान्दछौँ यो मािनस पापी हो ।” 25 तब त्यो मािनसले
जवाफ िदयो, “उहाँ पापी हुनहुुन्छ िक हुनहुुन् न, म जा न्दन ँ । तर म एउटा कुरो जान्दछुः म अन्धो िथएँ र अिहले म दखे् छु ।”
26 तब ितनीहरूले त्यसलाई भन,े “उसले ित ो िन म्त के गर् यो ? उसले ित ा आखँा कसरी खो लिदए ?” 27 त्यसले जवाफ
िदयो, “मलैे तपाईंहरूलाई पिहले नै बताइसकँे, अिन तपाईंहरूले सनु् नभुएन । तपाईंहरू यसलाई फे र िकन सनु् न चाहनहुुन्छ ?
तपाईंहरू त उहाँका चलेाहरू बन् न चाहनहुुन् न, चाहनहुुन्छ त ? 28 ितनीहरूले त्यसलाई अपमान गरे, र भन,े “त ँ पो उसको
चलेा होस,् तर हामी त मोशाका चलेाहरू हौँ । 29 हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वर मोशासगँ बोल्नभुयो, तर यो मािनस कहाँबाट
आएको हो, हामी जान्दनैौँ ।” 30 त्यो मािनसले ितनीहरूलाई जवाफ िदए, र भन,े “उहाँले मरेा आखँा खो लिदनभुो, तपैिन उहाँ
कहाँबाट आउनभुएको तपाईंहरू जान् नहुुन् न, यो त अचम्म भो ! 31 हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वरले पापीहरूको कुरा सनु् नहुुन् न,
तर यिद कोही भक् त हो, र उहाँको इच्छा परुा गछर् भने उहाँले त्यसको कुरा सनु् नहुुन्छ । 32 ससंारको सरुु भएदे ख नै अन्धो
ज न्मएको मािनसका आखँा कसलैे खो लिदएको कुरो किहल्यै सिुनएको छैन । 33 यिद यो मािनस परमशे् वरबाट आएको होइन
भने उहाँले केही पिन गनर् सक् नहुुन् नथ्यो ।” 34 ितनीहरूले जवाफ िदए र त्यसलाई भन,े “त ँ पणू र् रूपमा पापमा जन्मकेो िथइस ्
र हामीलाई िसकाउँदै छस ्?” त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई सभाघरबाट बािहर िनका लिदए । 35 ितनीहरूले त्यसलाई
सभाघरबाट बािहर िनका लिदए भन् ने यशेलू े सनु् नभुयो । उहाँले त्यसलाई भटेाउनभुयो र भन् नभुयो, “के ितमी मािनसका पु मा
िवश् वास गछ ?” 36 त्यसले जवाफ िदयो, र भन्यो, “ भ,ु उहाँ को हुनहुुन्छ, िक मलैे िवश् वास गनर् सकौँ ?” 37 यशेलूे
त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीले उसलाई दखेकेा छौ, ितमीसगँ बोल्दै गन उही हो ।” 38 त्यो मािनसले भन्यो, “ भ,ु म िवश् वास
गछुर्” तब त्यसले उहाँको आराधना गर् यो । 39 यशेलूे भन् नभुयो, “न्यायको िन म्त म यस ससंारमा आएँ, तािक जसले दखे् दनैन ्
ितनीहरूले दखेनू ्र जसले दखे् छन,् ितनीहरू अन्धो होऊन ्।” 40 उहाँसगँ हुने केही फ रसीहरूले यी कुराहरू सनुे र उहाँलाई
सोध,े “के हामी पिन अन्धा हौँ त ?” 41 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यिद ितमीहरू अन्धा भएका भए ितमीहरूमा कुनै
पाप हुने िथएन, तर ितमीहरू ‘हामीले दखे्छौँ’ भन्छौ, त्यसलैे ितमीहरूमा पाप रहन्छ ।

10
1 “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, जो भडेाको खोरको ढोकाबाट वशे गदन, तर अरू नै मागर्हरूबाट चढ्छ, त्यो

मािनस चोर र डाँकु हो । 2 ढोकाबाट वशे गन नै भडेाको गोठालो हो । 3 ढोकाको पाललेे उसको िन म्त ढोका खो लिदन्छ
। भडेाहरूले उसको सोर सनु्छन ्र उसले आफ्ना भडेाहरूलाई नाउँ काढरे बोलाउँछन ्र बािहर लान्छन ्। 4 उसले आफ्ना सबै
भडेाहरूलाई बािहर िनकालपेिछ, ऊ ितनीहरूको अिगअिग जान्छ र भडेाहरूले उसलाई प ाउँछ्न,् िकनिक ितनीहरूले उसको
सोर िचन् छन ् ।” 5 ितनीहरूले अप रिचत मािनसलाई प ाउनछैेनन,् बरु ितनीहरू त्योदे ख टािढनछेन,् िकनिक ितनीहरूले
अप रिचतको सोर िचन्दनैन ।्” 6यशेलूे यो दषृ् टान्त उनीहरूलाई सनुाउनभुयो, तर उहाँले ितनीहरूलाई बताइरहनभुएका कुराहरू
के िथए भनी ितनीहरूले बझुनेन ् । 7 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई फे र भन् नभुयो, “साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु,
म नै भडेाहरूको ढोका हु ँ ।” 8 मभन्दा अिग आउनहेरू सबै चोर र डाँकु हुन,् तर भडेाहरूले ितनीहरूका कुरा सनुनेन ्। 9 म
ढोका हु ँ । यिद कोही म ारा भएर िभ पस्छ भन,े त्यो बचाइनछे; त्यो िभ र बािहर जानछे र त्यसले चन मदैान भे ाउनछे
। 10 यिद चोरले नचोन, नमान र नष् ट नगन भए, त्यो आउँदनै नै । म आएको छु, तािक ितनीहरूले जीवन पाऊन ् र यो
शस्त मा ामा पाऊन ् । 11 म असल गोठालो हु ँ । असल गोठालोले आफ्ना भडेाहरूका लािग आफ्नो ज्यान पिन िदन्छ ।

12भाडामा लएको नोकर गोठालो हुदँनै, र त्यसका भडेाहरू हुदँनैन ।् त्यसले ब्वाँसाहरू आउँदै गरेको दखे्छ,अिन भडेाहरूलाई
छोड्छ, र भाग्छ । अिन ब् वाँसाहरूले ितनीहरूलाई प न्छन ्र ितनीलाई िततर िबतर पाछर्न ्। 13 त्यो भाडामा लएको हुनाले
भाग्छ र त्यसले भडेाहरूको हरेचाह गदन । 14 म असल गोठालो हु ँ र मलैे मरेा आफ्नालाई िचन्छु र मरेा आफ्नाले मलाई
िचन्छ्न ् । 15 िपताले मलाई िचन् नहुुन्छ र म िपतालाई िचन्छु र मरेा भडेाहरूका लािग म मरेो ज्यान पिन िदन्छु । 16 मरेा
अरू भडेाहरू छन ्जो यो भडेाको खोरका होइनन ्। मलैे ितनीहरूलाई पिन ल्याउनपुछर् र ितनीहरूले मरेो सोर सनु् नछेन,् तािक
त्यहाँ एउटै बगाल र एउटै गोठालो हुन सकोस ्। 17 त्यसकैारण, िपताले मलाई मे गन ुर्हुन्छः म मरेो ज्यान पिन िदन्छु, तािक
मलैे यसलाई फे र लन सकँू । 18 यो मबाट कसलैे खोसरे लान सक्दनै, तर यो म आफँै अपर्ण गछुर् । यसलाई अपर्ण गन
अिधकार मसगँ छ, र यसलाई फे र लने अिधकार मसगँ छ । यो आज्ञा मलैे मरेा िपताबाट पाएको छु ।” 19 यी वचनहरूको
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कारण फे र यहूदीहरू माझ िवभाजन दे खयो । 20 ितनीहरूमध्ये धरैेले भन,े “यसलाई भतू लागकेो छ र यो पागल हो ।
ितमीहरू उसको कुरा िकन सनु्छौ ?” 21 अरूहरूले भन,े “यी वचनहरू भतू लागकेा क् तका होइनन ्। के भतूले कसकैा
आखँा खो लिदन सक्छ र ?” 22 त्यसपिछ यरूशलमेमा समपर्णको चाडको समय िथयो । 23 यो िहउदँको समय िथयो र यशे ू
म न्दरमा सोलोमनको दलानमा िहिँडरहनभुएको िथयो । 24 तब यहूदीहरूले उहाँलाई घरेे र भन,े “तपाईंले हामीलाई किहलसेम्म
दोधारमा राख् नहुुनछे ? यिद तपाईं ीष् ट हुनहुुन्छ भने हामीलाई खलुमखलुा बताउनहुोस ्।” 25 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ
िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई बताइसकँे, तर ितमीहरू िवश् वास गदनौ । मलैे मरेा िपताको नाउमँा गरेका यी कामहरूले मरेो
िवषयमा गवाही िदन् छन ् । 26 तरै पिन ितमीहरू िवश् वास गदनौ, िकनिक ितमीहरू मरेा भडेाहरू होइनौ । 27 मरेा भडेाहरूले
मरेो सोर सनु् छन,् म ितनीहरूलाई िचन् छु र ितनीहरूले मलाई प ाउँछन ्। 28 म ितनीहरूलाई अनन् त जीवन िदन् छु; ितनीहरू
किहल् यै मनछैनन ्र मरेो हातबाट ितनीहरूलाई कसलैे खोसरे लजैान सक् नछैेन । 29 ितनीहरू मलाई िदनहुुने मरेा िपता अरूहरू
सबभैन् दा महान ्हुनहुुन् छ, र कोही पिन ितनीहरूलाई मरेा िपताको हातबाट खोसरे लजैान सक्षम छैन । 30 म र िपता एक हौँ ।”
31 तब यहूदीहरूले उहाँलाई हान् न फे र ढुङ्गाहरू टपे । 32 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “मलैे िपताका धरैे असल
कामहरू ितमीहरूलाई दखेाएको छु । ती कुनचािह ँ कुराहरूका लािग ितमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान् दै छौ ?” 33 यहूदीहरूले
उहाँलाई जवाफ िदए, “हामी ितमीलाई कुनै पिन असल कामहरूका लािग ढुङ्गाले हान्दै छैनौ,ँ तर ईश् वर-िनन्दाको िन म्त
हो, िकनिक ितमी मािनस भएर आफँैलाई परमशे् वर बनाइरहकेा छौ ।” 34 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “ ‘मलैे भने,ँ
‘ितमीहरू ईश् वरहरू हौ’ भन् ने के ितमीहरूका वस्थामा ले खएको छैन ?” 35 यिद उहाँले ितनीहरूलाई ईश् वरहरू भन् नभुयो
भने परमशे् वरको वचन कसकहाँ आयो ? (अिन धमर्शास् लाई भङ्ग गनर् सिकँदनै ।) 36 के ितमीहरू िपताले अलग गन ुर्भएको,
र ससंारमा पठाउनभुएको जनलाई मलै,े ‘म परमशे् वरको पु हु’ँ भनकेोले ‘तैलँ े ईश् वर-िनन्दा ग ररहकेो छस’् भन्छौ ? 37 यिद
मलैे िपताका कामहरू ग ररहकेो छैन ँ भने मलाई िवश् वास नगर । 38 तर यिद मलैे ती काम नै ग ररहकेो छु भन,े ितमीहरूले
मलाई िवश् वास नगरे तापिन कामहरूमा त िवश् वास गर, तािक िपता ममा हुनहुुन्छ र म िपतामा छु भन् ने ितमीहरूले जान् न र
बझु् न सक ।” 39 ितनीहरूले उहाँलाई फे र पिन प ने यास गरे, तर उहाँ ितनीहरूका हातबाट फुत्कनभुयो । 40 उहाँ फे र
यहून् नाले पिहलो पटक ब प् तस् मा िदएको ठाउँ यदर्नको पा रप जानभुयो र उहाँ त्यहीँ रहनभुयो । 41 धरैे मािनसहरू उहाँकहाँ
आए, र ितनीहरूले भन,े “वास्तवमा यहून् नाले िचह् हरू दखेाएनन,् तर उनले यी मािनसबारे भनकेा सबै कुराहरू सत्य रहछेन ्
।” 42 त्यहाँ धरैेले उहाँमािथ िवश् वास गरे ।

11
1 लाजरस नाम गरेका मािनस िबरामी िथए । ितनी ितनकी िददीहरू म रयम र माथार्को गाउँ बथेािनयाका िथए । 2 ियनी

ितनै म रयम िथइन ्जसले भलुाई मरूर्ले अिभषके ग रन ्र उहाँका खु ा आफ्नो कपालले पछेुकी िथइन,् जसका भाइ लाजरस
िबरामी िथए । 3 यी दईु िददी-बिहनीले यशेलूाई बोलाउन पठाए “ भ,ु हने ुर्होस,् तपाईंले जसलाई माया गन ुर्हुन्छ ितनी िबरामी
छन ् ।” 4 जब यशेलूे यो सनु् नभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “यस िबरामीले मतृ्यमुा परु् याउदँनै, तर बरु यो परमशे् वरको मिहमाको
िन म्त हो, तािक परमशे् वरका पु यस ारा मिहिमत हुन सकून ् ।” 5 यशेलूे माथार् र ितनकी बिहनी अिन लाजरसलाई माया
गन ुर्हुन्थ्यो । 6 त्यसलै,े जब यशेलूे लाजरस िबरामी भएको सनु् नभुयो, उहाँ अरू दईु िदन त्यही ठाउँमा बस् नभुयो जहाँ उहाँ
हुनहुुन्थ्यो । 7 यसपिछ उहाँले चलेाहरूलाई भन् नभुयो, “फे र यहूिदयाितर जाऔ ँ ।” 8 चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “रब्बी,
अिहले नै यहूदीहरूले तपाईंलाई ढुङ्गा हान् न खोिजरहकेा िथए र तपाईं फे र त्यहीँ फकर जाँदै हुनहुुन्छ ?” 9 यशेलूे जवाफ
िदनभुयो, “के िदनमा बा घण्टा उज्यालो हुदँनै र ? यिद कोही िदनको समयमा िहडँ्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्दनै, िकनिक
त्यसले यस ससंारको उज्यालोको सहायताले दखे्छ । 10 तापिन त्यो राित िहडँ्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्छ, िकनिक त्यसमा
उज्यालो हुदँनै ।” 11 उहाँले यी कुराहरू उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “हा ा साथी लाजरस मस्त िन ामा परेका छन,् तर
म जाँदै छु, तािक म ितनलाई िन ाबाट िबउँझाउन सकँू ।” 12 यसकारण चलेाहरूले उहाँलाई भन,े “ भ,ु यिद ितनी िन ामा
परेका छन ्भने ितनी होसमा आउनछेन ् ।” 13 अिहले यशेलू े ितनको मतृ्यकुो बारेमा बोल्नभुएको िथयो, तर उहाँ आरामको
िन ाको बारेमा बो लरहनभुएको छ भन् ने ितनीहरूले सोचे । 14 त्यसपिछ यशेलूे ितनीहरूलाई स्पष् ट रूपमा भन् नभुयो, “लाजरस
मरेको छ । 15 म त्यहाँ नभएकोमा ितमीहरूका खाितर म खसुी छु, तािक ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक । ितनीकहाँ जाऔ ँ।”
16 िददमुस भिनने थोमाले उनका सङ्गी चलेाहरूलाई भन,े “हामी पिन जाऔ,ँ िक हामी पिन यशेसूगँै मनर् सकौँ ।” 17जब यशे ू
आउनभुयो, लाजरसलाई िचहानमा राखकेो चार िदन भइसकेको उहाँले पाउनभुयो । 18 बथेािनया यरूशलमेबाट निजकै क रब
ितन िकलोिमटर दरुीमा पथ्य । 19 धरैे यहूदीहरू म रयम र माथार्कहाँ ितनीहरूका भाइको बारेमा ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन
आएका िथए । 20जब माथार्ले यशे ूआउँदै हुनहुुन्छ भन् ने सिुनन,् ितनी उहाँलाई भटे्न गइन,् तर म रयमचािह ँघरमा नै बिसरहकेी
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िथइन ्। 21 त्यसपिछ माथार्ले यशेलूाई भिनन,् “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुनभुएको भए मरेा भाइ मन िथएनन ्। 22 म जान्दछु,
िक अिहले पिन तपाईंले परमशे् वरसगँ जे माग् नहुुन्छ सो उहाँले तपाईंलाई िदनहुुनछे ।” 23 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ित ा
भाइ फे र जीिवत हुनछेन ्।” 24 माथार्ले उहाँलाई भिनन,् “म जान्दछु, िक ितनी अन्त्यको िदनको पनुरुथानमा फे र जीिवत
हुनछेन”् । 25 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “पनुरुथान र जीवन म नै हु;ँ जसले मलाई िवश् वास गछर्, त्यो मरे तापिन जीिवत
हुनछे । 26 जसले मलाई िवश् वास गछर् र ममा िजउँछ त्यो किहल्यै मनछैन । के ितमी यो िवश् वास ग ?” 27 ितनले
उहाँलाई भिनन,् “हो भ,ु म िवश् वास गछुर्, तपाईं नै ससंारमा आइरहनभुएका परमशे् वरका पु अथार्त ् ीष् ट हुनहुुन्छ ।”
28 जब ितनले यो भिनन,् ितनी त्यहाँबाट गइन ् र ितनकी बिहनी म रयमलाई सटुुक् क बोलाइन ् । ितनले भिनन,् “गरुुज्य ू
यहाँ हुनहुुन्छ र ितमीलाई बोलाउँदै हुनहुुन्छ ।” 29 जब ितनले यो सिुनन,् ितनी झ ै उ ठन ् र उहाँकहाँ गइन ्। 30 यशे ू अझै
पिन त्यस गाउिँभ आउनभुएको िथएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनहुुन्थ्यो जहाँ माथार्ले उहाँलाई भटेेकी िथइन ् । 31 त्यसलै,े
ितनीसगँ घरमा भएका र ितनलाई सान्त्वना िदइरहकेा यहूदीहरूले जब म रयम झ ै उठेर बािहर गइरहकेी दखे,े ितनीहरूले ितनी
िचहानमा रुन गइरहकेी छन ्भन् ने सोची ितनीहरू पिन ितनको पिछ लागे । 32 त्यसपिछ जब म रयम यशे ू हुनभुएको ठाउँमा
आइन ्र उहाँलाई दे खन,् ितनी उहाँको पाउमा घोप् टो प रन,् र उहाँलाई भिनन,् “ भ,ु यिद तपाईं यहाँ हुनभुएको भए मरेा भाइ
मन िथएनन ् ।” 33 जब यशेलूे ितनी र ितनीसगँ आएका यहूदीहरू पिन रोइरहकेो दखे् नभुयो, उहाँ आत्मामा अित िवच लत
हुनभुयो, र दःु खत हुनभुयो । 34 उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरूले ितनलाई कहाँ राखकेा छौ ?” उनीहरूले उहाँलाई भन,े “ भु
आउनहुोस,् र हने ुर्होस ् ।” 35 यशे ू रुनभुयो । 36 त्यसपिछ यहूदीहरूले भन,े “हरे, उहाँले लाजरसलाई कित माया गन ुर्हुन्थ्यो
!” 37 तर ितनीहरूमध्ये केहीले भन,े “के अन्धाका आखँा खोल्ने यी मािनसले यस मािनसलाई पिन नमन तलु्याउने बनाउन
सक्दनैथ्यो र ?” 38 त्यसपिछ फे र यशे ू आत्मामा आफँै अित िवच लत हुनभुयो, र िचहानितर जानभुयो । यो एउटा गफुा
िथयो र यसलाई एउटा ढुङ्गाले ढाकेको िथयो । 39 यशेलूे भन् नभुयो, “ढुङ्गा हटाऊ ।” लाजरस जो मरेका िथए, ितनकी
िददी माथार्ले यशेलूाई भिनन,् “ भ,ु अिहलसेम्म त शरीर कुिहसकेको हुनछे, िकनिक ितनी मरेको चार िदन भइसक्यो ।”
40 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “के मलैे ितमीलाई भिनन,ँ िक यिद ितमीले िवश् वास गर् यौ भने ितमीले परमशे् वरको मिहमा
दखे् नछेौ ?” 41 त्यसलै,े ितनीहरूले ढुङ्गा हटाए । यशेलू े आफ्ना आखँा मािथितर उठाउनभुयो, र भन् नभुयो, “हे िपता,
मरेो िबन्ती सनु् नभुएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु । 42 म जान्दथे,ँ तपाईंले मरेो िबन्ती सधै ँ सनु् नहुुन्छ, तर मरेो व रप र
उिभरहकेा यो िभडको कारण मलैे यो भने,ँ तािक तपाईंले मलाई पठाउनभुएको छ भन् ने ितनीहरूले िवश् वास गनर् सकून ् ।”
43 उहाँले यी कुराहरू भन् नभुएपिछ उहाँले ठुलो सोरमा भन् नभुयो, “लाजरस, बािहर आऊ !” 44 मरेको मािनस बािहर आयो,
त्यसका हात र खु ाहरू कपडाले बाँिधएका िथए; त्यसको अनहुार कपडाले बिे एको िथयो । यशेलू े ितनीहरूलाई भन् नभुयो,
“त्यसलाई खो लदओे, र त्यसलाई जान दओे ।” 45 त्यसपिछ म रयमकहाँ आएका र यशेलू े जे गन ुर्भयो सो दखकेा धरैे
यहूदीहरूले उहाँमा िवश् वास गरे । 46 तर ितनीहरूमध्ये केही फ रसीहरूकहाँ गए र यशेलू े गन ुर्भएका ती कुराहरू ितनीहरूलाई
बताइिदए । 47 त्यसपिछ मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरूले प रषद ्का सदस्यहरूलाई भलेा पारे, र भन,े “हामीले के गन ?
यस मािनसले धरैे िचह् हरू गछर्न ्। 48 यिद हामीले यसलाई यसरी नै छोिडिदयौँ भने सबलैे यसलाई िवश् वास गनछन;् रोमीहरू
आउनछेन ्अिन हा ो ठाउँ र हा ो जाित दवुै लनछेन ्।” 49 तपैिन ितनीहरूमध्ये कैयाफा नामका मािनस जो त्यस वषर् धान
पजुारी िथए ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू केही पिन जान्दनैौ । 50 सम्पणूर् राष् नै नष् ट हुनभुन्दा मािनसहरूका िन म्त
एक जना मन ुर् नै ितमीहरूका िन म्त उ म हो भन् ने ितमीहरू ठान्दनैौ ।” 51अब यो ितनले आफ्नै तफर् बाट भनकेा िथएनन ्। बरु
उनी त्यस वषर्का धान पजुारी भएको कारणले यशे ू राष् को िन म्त मन ुर्पछर् भनी ितनले अगमवाणी गरेका िथए । 52 राष् को
िन म्त मा होइन, तर छरपष् ट भएका परमशे् वरका सन्तानहरूसगँै एक होऊन ् भनरे पिन हो । 53 त्यसलै,े त्यस िदनदे ख
उनीहरूले यशेलूाई कसरी मान भनी योजना बनाउन थाले । 54 यशे ू यहूदीहरू माझ खलुमखलुा िहडँ् डुल गन ुर्भएन, तर उहाँ
त्यहाँबाट उजाड-स्थान निजकैको गाउमँा रहकेो ए ाइम भिनने सहरमा जानभुयो । त्यहाँ उहाँ चलेाहरूसगँ बस् नभुयो । 55अब
यहूदीहरूको िनस्तार-चाड निजकै िथयो र धरैे जना आफँैलाई श ु पानर् गाउहँरूबाट िनस्तार-चाड अिग नै यरूशलमे गए ।
56 ितनीहरूले यशेलूाई खोिजरहकेा िथए । ितनीहरू म न्दरमा खडा भइरहदँा एक-अकार्मा भन्दै िथए, “ितमीहरूलाई कस्तो
लाग्छ ? उनी चाडमा आउने छैनन ् र ?” 57 अिहले मखु्य पजुारीहरू र फ रसीहरूले यो उद जारी गरेका िथए, िक यिद
कसलैे यशे ूकहाँ हुनहुुन्थ्यो भनी जान्दथ्यो भन,े त्यसले त्यो भन् नपुछर् तािक ितनीहरूले उहाँलाई प न सकून ्।

12
1 िनस्तार-चाडको छ िदन अगािड यशे ू बथेािनया आउनभुयो, जहाँ उहाँले मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भएका लाजरस िथए ।

2 त्यसकारण, ितनीहरूले उहाँको लािग बलेकुीको खाना तयार पारे । माथार्ले सवेा-सत्कार ग ररहकेी िथइन ्र लाजरस यशेसूगँै
टेबलमा ढ ल्करहकेाहरूमध्ये एक जना िथए । 3 तब म रयमले आधा लटर जित श ु जटामसीले बनकेो बहुमलू्य अ र
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लइन,् र यशेकूो पाउ अिभषके ग रन,् अिन ितनको आफ्नो कपालले उहाँको पाउ पिुछन ्। त्यो घर अ रको सगुन्धले भ रयो
। 4 उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जना यहूदा स्क रयोत जसले उहाँलाई िवश् वासघात गन िथयो, त्यसले भन्यो, 5 “यो अ र ितन
सय चाँदीका िसक् कामा बचेरेे ग रबहरूलाई िकन िदइएन ?” 6 त्यसले यो कुरा ग रबहरूको वास्ता गरेर भनकेो िथएन, तर त्यो
चोर भएकोले भनकेो हो । त्यससगँ पसैाको थलैो हुन्थ्यो र यसमा रा खएकोबाट चोन गथ्य । 7 यशेलूे भन् नभुयो, “ितनीसगँ
मरेो दफनको िदनको लािग जे छ, त्यो राख् न दऊे । 8 ग रबहरू त ितमीहरूसगँ सधै ँ हुनछेन,् तर म ितमीहरूसगँ सधै ँ हुनछैेन ँ ।”
9 अब यहूदीहरूको ठुलो िभडले यशे ू त्यहाँ हुनहुुन्छ भन् ने थाहा पायो र ितनीहरू यशेकूो िन म्त मा होइन, तर लाजरसलाई हनेर्
पिन आए, जसलाई यशेलू े मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भएको िथयो । 10 मखु्य पजुारीहरूले सगँसगँै षड् यन् रच,े तािक ितनीहरूले
लाजरसलाई पिन मानर् सकेको होस ् । 11 िकनिक ितनको कारण धरैे यहूदीहरू भड ्िकएका िथए र यशेमूा िवश् वास गरेका
िथए । 12 अक िदन चाडमा ठुलो िभड आयो । जब यशे ू यरूशलमेमा आउँदै हुनहुुन्छ भन् ने ितनीहरूले सनु,े 13 ितनीहरूले
खजरुको बोटका हाँगाहरू लए र उहाँलाई भटे्न गए, अिन उच् च सोरमा यसो भन,े “होसन् ना ! इ ाएलका राजा अथार्त ्
परम भकुो नाउमँा आउनहुुने धन्यको हुनहुुन्छ ।” 14 यशेलूे एउटा गधाको बछेडा भे ाउनभुयो र त्यसमािथ चढ्नभुयो, जस्तो
यो ले खएको िथयो, 15 “िसयोनकी छोरी नडराऊ, हरे, ित ा राजा गधामा चढरे आउँदै हुनहुुन्छ ।” 16 उहाँका चलेाहरूले
सरुुमा यी कुराहरू बझुनेन,् तर जब यशे ू मिहिमत हुनभुयो तब उहाँको िवषयमा ले खएका िथए र यी सबै कुराहरू ितनीहरूले
उहाँकै िन म्त गरेका िथए भनी उनीहरूले सम्झे । 17 उहाँले अिहले लाजरसलाई िचहानबाट बािहर बोलाउनहुुदँा र ितनलाई
मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्हुदँा उहाँसगँ भएको िभडले गवाही िदयो । 18यही कारणले गदार् पिन िभडहरू उहाँलाई भटे्न गए, िकनिक
उहाँले यो िचह् गन ुर्भयो भन् ने ितनीहरूले सनुे । 19 यसकारण फ रसीहरूले एक-आपसमा भन,े “हरे, ितमीहरू केही पिन गनर्
सक्दनैौ; हरे, सारा ससंारै त्यसको पिछ लागकेो छ ।” 20 अिहले चाडमा आराधना गनर् मािथ गइरहकेा ितनीहरूमध्ये केही
ि कहरू पिन िथए । 21 ियनीहरू िफ लपकहाँ गए जो गालीलको बथेसदेाका िथए र ितनलाई भन,े “महाशय, हामी यशेलूाई
भटे्न चाहन्छौँ ।” 22 िफ लपले गएर अ न् यासलाई भने । अिन अ न् यास िफ लपसगँ गए, र ितनीहरूले यशेलूाई भने ।
23 यशेलूे ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “मािनसका पु को िन म्त मिहिमत हुने समय आएको छ । 24 साँचो,
साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, गहुकँो दाना जबसम्म माटोमा झरेर मदन, यो आफँै एकलो रहन्छ, तर यिद त्यो मछर् भने यसले
धरैे फल फलाउनछे । 25जसले आफ्नो जीवनलाई मे गछर् त्यसले त्यो गमुाउनछे, तर जसले यस ससंारमा आफ्नो जीवनलाई
घणृा गछर् त्यसले यो अनन्त जीवनको लािग जोगाइराख् नछे । 26 यिद कसलैे मरेो सवेा गछर् भन,े त्यसले मलाई प ाओस,् र म
जहाँ हुन्छु त्यहाँ मरेो सवेक पिन हुनछे । यिद कसलैे मरेो सवेा गछर् भने िपताले त्यसको आदर गन ुर्हुनछे । 27 अिहले मरेो ाण
दःु खत भएको छः म के भन ूँ? हे िपता, मलाई यो घडीबाट बचाउनहुोस ्? तर यही कारणको िन म्त म यो घडीमा आएँ । 28 हे
िपता, तपाईंको नाउँ मिहिमत पान ुर्होस ्।” तब स्वगर्बाट एउटा आवाज आयो, र भन् यो, “मलैे ियनलाई मिहिमत पारेको छु र म
फे र मिहिमत पानछु ।” 29 तब उहाँको छेउमा उिभने िभडले यो आवाज सनु,े र ितनीहरूले मघे गज्य भने । अरूहरूले भन,े
“स्वगर्दतू उहाँसगँ बोलकेो हो ।” 30 यशेलूे जवाफ िदनभुयो र भन् नभुयो, “यो आवाज मरेो िन म्त होइन, तर ितमीहरूका िन म्त
आएको हो ।” 31अब यो ससंारको न्याय हुन्छ,अब यस ससंारको शासक फ्याँिकनछे । 32अिन जब म पथृ्वीबाट उचा लन्छु,
म सबलैाई आफूितर खचँ् नछुे ।” 33 कस्तो िकिसमको मतृ्य ु मद हुनहुुन्छ भन् ने सङ्केत गनर् उहाँले यो कुरा भन् नभुएको िथयो
। 34 िभडले उहाँलाई जवाफ िदयो, “हामीले वस्थाबाट सनुकेा छौ,ँ िक ीष् ट सधै ँ रहनहुुनछे । तपाईं कसरी भन् नहुुन्छ,
‘मािनसका पु उचा लनपुछर् ?’ यो मािनसका पु को हो ?” 35 तब यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “केही समयको िन म्त
ज्योित ितमीहरूसगँ अझै हुनछे । ितमीहरूसगँ ज्योित हुदँा िहडँ, तािक अन्धकारले ितमीहरूलाई नढाकोस ्। जो अन्धकारमा
िहडँ्छ त्यो कहाँ जाँद ै छ भनी त्यसलाई थाहा हुदँनै । 36 ितमीसगँ ज्योित हुदँा नै त्यो ज्योितमा िवश् वास गर, तािक ितमीहरू
ज्योितको सन्तान हुन सक ।” यशेलूे यी कुराहरू भन् नभुयो र त्यसपिछ उहाँ त्यहाँबाट स्थान गन ुर्भयो र उहाँ ितनीहरूबाट
लकेुर बस् नभुयो । 37 ितनीहरूको साम ु यशेलू े यित धरैे िचह् हरू गन ुर्भए तापिन ितनीहरूले उहाँमािथ अझै पिन िवश् वास गरेनन ्।
38 यशयैा अगमवक् ताको वचन परुा होस ्भनरे यसो भएको िथयो । ितनी भन्दछन,् “ भ,ु हा ो समाचार कसले िवश् वास गरेको
छ ? र परमशे् वरको बाहुली कसलाई कट ग रएको छ ?” 39 यसकैारण, ितनीहरूले िवश् वास गनर् सकेनन,् िकनिक यशयैाले
यसो पिन भन,े 40 “उहाँले ितनीहरूका आखँा अन्धो तलु्याइिदनभुएको छ र उहाँले ितनीहरूका हृदय कठोर पा रिदनभुएको
छ; न ता ितनीहरूका आखँाले दखे् ने िथए र उनीहरूका हृदयले बझु् ने िथए र फिकर् ने िथए, अिन म ितनीहरूलाई िनको पान िथएँ
।” 41 यशयैाले यी कुराहरू भन,े िकनिक ितनले यशेकूो मिहमा दखेे र उहाँको िवषयमा बोले । 42 तरै पिन शासकहरूमध्ये
धरैेले यशेमूा िवश् वास गरे, तर फ रसीहरूको कारणले गदार् ितनीहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन,् तािक ितनीहरूलाई सभाघरमा
रोक नलगाइयोस ्। 43 ितनीहरूले परमशे् वरबाट आउने शसंाभन्दा मािनसहरूबाट आउने शसंा बढी रुचाए । 44 यशेलूे ठुलो
सोरमा भन् नभुयो, “जसले ममािथ िवश् वास गछर् त्यसले मलाई मा होइन, तर मलाई पठाउनहुुनमेािथ पिन िवश् वास गछर्, 45 र
जसले मलाई दखे् छ त्यसले मलाई पठाउनहुुनलेाई दखे् छ ।” 46 म ससंारमा ज्योितको रूपमा आएको छु तािक जसले मलाई
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िवश् वास गछर् त्यो अन्धकारमा नरहोस ् । 47 यिद कसलैे मरेो वचन सनु्छ, तर त्यसको पालना गदन भने म त्यसको न्याय
गिदर्न,ँ िकनिक म ससंारको न्याय गनर् आएको होइन,ँ तर ससंारलाई बचाउन आएको हु ँ । 48 जसले मलाई इन्कार गछर्, र
मरेा वचनहरू हण गदन, त्यसको न्याय गन एक जना हुनहुुन्छः मलैे बोलकेो मरेो वचनले नै अन्त्यको िदनमा त्यसको न्याय
गनछ । 49 िकनिक म मरेो आफ्नै तफर् बाट बो लन,ँ तर मलाई पठाउनहुुने िपता नै हुनहुुन्छ, जसले मलैे के बोल्ने र के भन् ने
िवषयमा आज्ञा िदनभुएको छ । 50 म जान्दछु, िक उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो । त्यसलै,े म त्यही भन्छुः िपता मसगँ जस्तो
बोल्नभुएको छ, म त्यस्तै बोल्छु ।

13
1अब िनस्तार-चाडअिग यशे ूजान् नहुुन्थ्यो, िक उहाँ यस ससंारबाट िपताकहाँ जाने उहाँको समय आएको िथयो, यस ससंारमा

भएका उहाँका आफ्नाहरूलाई मे गरेर उहाँले ितनीहरूलाई अन्त्यसम्मै मे गन ुर्भयो । 2 अिहले िदयाबलसले िसमोनको छोरा
यहूदा इस्क रयोतको हृदयमा यशेलूाई िवश् वासघात गन कुरा अिग नै हा लिदएको िथयो । 3 यशेलूे जान् नहुुन्थ्यो, िक िपताले
सबै थोक उहाँको हातमा िदनभुएको िथयो, उहाँ िपताबाट नै आउनभुएको िथयो र फे र परमशे् वरकहाँ नै फकर जाँदै हुनहुुन्थ्यो
। 4 उहाँ बलेकुीको खाना खाएर उठ्नभुयो र उहाँको बािहरी वस् फुकाल्नभुयो । त्यसपिछ उहाँले एउटा तौ लया लनभुयो,
र आफ्नो कम्मरमा बने ुर्भयो । 5 त्यसपिछ उहाँले बाटामा पानी हाल्नभुयो र चलेाहरूका गोडा धनु थाल्नभुयो, अिन उहाँको
कम्मरमा बने ुर्भएको तौ लयाले ितनीहरूका गोडा पछु्नभुयो । 6 उहाँ िसमोन प सुकहाँ आउनभुयो, र प सुले उहाँलाई भन,े
“ भ,ु के तपाईं मरेा गोडा ध ुदँ ै हुनहुुन्छ ?” 7 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, र ितनलाई भन् नभुयो, “म के ग ररहको छु, ितमी अिहले
यसलाई बझु्दनैौ, तर ितमीले यो पिछ बझु् नछेौ ।” 8 प सुले उहाँलाई भन,े “तपाईंले मरेा गोडा किहल्यै पिन धनुहुुनछैेन ।”
यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे ितमीलाई धोइन ँभने ित ो मिसत केही िहस्सा हुनछैेन ।” 9 िसमोन प सुले उहाँलाई
भन,े “ भ,ु मरेा गोडा मा होइन, मरेा िशर र हातहरू पिन धोइिदनहुोस ् ।” 10 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “जो नहुाएको छ,
त्यसका गोडाबाहके अरू केही धनुपुदन र त्यो पणूर् रूपमा श ु हुन्छ; ितमी श ु छौ, तर ितमीहरू सबै जना नै त छैनौ ।”
11 (िकनिक कसले उहाँलाई िवश् वासघात गथ्य भन् ने यशेलूाई थाहा िथयो, त्यसलैे उहाँले भन् नभुयो, “ितमीहरू सबै जना त
श ु छैनौ ।” ) 12 त्यसलै,े जब यशेलूे ितनीहरूका गोडा धनुभुयो र उनीहरूका लगुा लगाउनभुयो, र फे र बस् नभुयो, उहाँले
ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “मलैे ितमीहरूका िन म्त के गरेको छु भन् ने के ितमीहरू जान्दछौ ?” 13 ितमीहरू मलाई ‘गरुु’ र
‘ भ’ु भन्छौ र ितमीहरू ठकै बो लरहकेा छौ, िकनिक म त्यही हु ँ । 14 तब म गरुु र भलुे ितमीहरूका गोडा धोएको छु भने
ितमीहरूले पिन एक अकार्को गोडा धनुपुछर् । 15 िकनिक मलैे यो ितमीहरूलाई एउटा उदाहरण िदएको हु,ँ तािक ितमीहरूले पिन
मलैे ितमीहरूका िन म्त गरेजस्तै गनर् सक । 16 साँचो, साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, नोकर आफ्नो मा लकभन्दा ठुलो हुदँनै न
त समाचारवाहक त्यसलाई पठाउनभेन्दा ठुलो हुन्छ । 17 यिद ितमीहरूले यी कुराहरू जान्यौ, र ती गर् यौ भने ितमीहरू धन्यका
हुनछेौ । 18 म ितमीहरू सबै जनाको बारेमा बो लरहकेो छैन;ँ मलैे जसलाई छानकेो छु म ितनीहरूलाई िचन्छु, तर यो यसलैे
हो, िक धमर्शास् परुा होसः् जसले मरेो रोटी खायो, त्यसले नै ममािथ लात उठायो । 19 म यो घटनअिग नै ितमीहरूलाई भन्छु,
तािक जब यो घटन आउँछ, म उही हु ँ भनी ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक । 20 म साँचो, साँचो ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलैे
जसलाई पठाउँछु त्यसलाई हण गछर्, त्यसले मलाई हण गदर्छ, र जसले मलाई हण गछर्, त्यसले मलाई पठाउनहुुनलेाई
हण गदर्छ । 21 जब यशेलूे यो भन् नभुयो, उहाँ आत्मामा िवच लत हुनभुयो, उहाँले गवाही िदनभुयो, र भन् नभुयो, “साँ चो,

साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूमध्ये एक जनाले मलाई िवश् वासघात गनछ ।” 22 उहाँले कसको बारेमा कुरा गद
हुनहुुन्छ भनरे छक् क पद चलेाहरूले एक आपसमा हरेाहरे गनर् थाले । 23 उहाँका चलेाहरूमध्ये एक जना जसलाई यशेलू े मे
गन ुर्हुन्थ्यो ितनी टेबलमा यशेकूो छातीमा अडसे लगरे ढ ल्करहकेा िथए । 24 यसकारण िसमोन प सुले यो चलेालाई इसारा
गरेर भन,े “उहाँले हामीमध्ये कसको बारेमा भन्दै हुनहुुन्छ, हामीलाई भन ।” 25 त्यसलै,े ितनी यशेकूो छातीमा ढ ल्कएर बस,े
र उहाँलाई भन,े “ भ,ु यो को हो ?” 26 त्यसपिछ यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “त्यो त्यही हो, जसलाई म यो रोटीको टु ा
चोपरे िदन्छु ।” त्यसपिछ उहाँले रोटीको टु ा चोप् नभुयो र िसमोनको छोरा यहूदालाई िदनभुयो । 27 र रोटी िदइसक् नभुएपिछ
शतैान त्यसिभ पस्यो । त्यसलै,े यशेलूे त्यसलाई भन् नभुयो, “ितमीले जे ग ररहकेा छौ, सो िछटो गरी हाल ।” 28अब उहाँले
त्यसलाई िकन यसो भन् नभुएको भन् ने त्यहाँ टेबलमा ढ ल्करहकेा कसलैाई पिन थाहा भएन । 29 केहीले यहूदासगँ पसैाको
थलैो भएको हुनाले यशेलू े त्यसलाई, “चाडको िन म्त हामीलाई आवश् यक पन सामानहरू िकन” वा त्यसले ग रबहरूलाई
िदनपुछर् भन् नभुएको होला भन् ने सोचे । 30जब यहूदाले रोटी खायो, त्यो तरुुन्तै त्यहाँबाट िहडँी हाल्यो । यो रातको समय िथयो
। 31 जब यहूदा त्यहाँबाट गयो, यशेलूे भन् नभुयो, “मािनसका पु लाई मिहिमत तलु्याइन्छ, र उसमा परमशे् वरलाई मिहिमत
तलु्याइन्छ । 32 परमशे् वरले आफँैमा उसलाई मिहिमत पान ुर्हुनछे र उहाँले उसलाई तरुुन्तै मिहिमत तलु्याउनहुुनछे । 33 साना
बालकहरू हो, म ितमीहरूसगँ अझ केही समयसम्म हुनछुे । मलैे यहूदीहरूलाई भनझेै,ँ अिहले म ितमीहरूलाई यो पिन भन्छु,
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ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ, ‘जहाँ म गइरहकेो छु, त्यहाँ ितमीहरू आउन सक्दनैौ ।’ 34 म ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा िदइरहकेो
छु, िक ितमीहरू एकले अक लाई मे गन ुर्पछर्, जसरी मलैे ितमीहरूलाई मे गरेको छु । त्यसलैे पिन ितमीहरू एकले अकार्लाई
मे गन ुर्पछर् । 35 यिद ितमीहरूले एकले अकार्लाई मे गर् यौ भने यसै ारा ितमीहरू मरेा चलेाहरू हौ भनी सबलैे जान् नछेन ्।

36 िसमोन प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ ?” यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “म जहाँ जाँद ै छु, ितमी अिहले
प ाउन सक्दनैौ, तर ितमीले पिछ प ाउनछेौ ।” 37 प सुले उहाँलाई भन,े “ भ,ु मलैे तपाईंलाई अिहले नै िकन प ाउन
स क्दन ँ ? म तपाईंको लािग मरेो ज्यान पिन िदनछुे ।” 38 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “के ितमीले मरेो िन म्त आफ्नो ज्यान नै
िदनछेौ त ? साँचो, साँचो म ितमीलाई भन्दछु, िक ितमीले मलाई ितन पल्ट इन्कार गरेपिछ मा भाले बास् नछे ।”

14
1 “ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस ् । ितमीहरूले परमशे् वरमा िवश् वास गछ , ममा पिन िवश् वास गर । 2 मरेा िपताको

घरमा बस् ने धरैे कोठाहरू छन ् । यिद त्यसो नहुदँो हो त, मलैे ितमीहरूलाई भन् ने िथएँ त, िकनिक म ितमीहरूका लािग ठाउँ
तयार पानर् गइरहकेो छु । 3 म जान्छु, र ितमीहरूका लािग ठाउँ तयार पाछुर् भन,े म फे र आउनछुे र म आफँैसगँ लानछुे,
तािक जहाँ म हुन्छु ितमीहरू पिन त्यहाँ हुनछेौ । 4 ितमीहरूले म जहाँ गइरहकेो त्यो बाटो िचन्छौ ।” 5 थोमाले यशेलूाई भन,े
“ भ,ु तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुुन्छ, हामी जान्दनैौ;ँ हामीले बाटो कसरी िचन् ने ?” 6 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “बाटो, सत्य
र जीवन मै नै हु;ँ म ारा बाहके कोही पिन िपताकहाँ आउन सक्दनै । 7 यिद ितमीहरूले मलाई िचनकेा भए, ितमीहरूले मरेा
िपतालाई पिन िचन् ने िथयौ । अबदे ख उसो ितमीहरूले उहाँलाई िचनकेा छौ र उहाँलाई दखेकेा छौ ।” 8 िफ लपले यशेलूाई
भन,े “ भ,ु हामीलाई िपता दखेाउनहुोस,् त्यो नै हामीलाई पयार्प् त हुनछे ।” 9 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “म ितमीहरूसगँ यित
लामो समयसम्म रहकेो छु, र पिन िफ लप, अझै ितमी मलाई िचन्दनैौ ? जसले मलाई दखेकेो छ त्यसले िपतालाई दखेकेो
छ । ितमीहरू कसरी ‘हामीलाई िपता दखेाउनहुोस’् भन् न सक् छौ ?” 10 म िपतामा छु र िपता ममा हुनहुुन्छ भनी के ितमीहरू
िवश् वास गदनौ ? मलैे ितमीहरूलाई बोलकेा वचनहरू, म आफ्नै अिधकारले बो ल्दन ँ । योचािह ँ ममा रहनहुुने िपता नै हुनहुुछ
जसले आफ्नो काम ग ररहनभुएको छ । 11 म िपतामा छु, र िपता ममा हुनहुुन्छ भन् ने िवश् वास गर; न कामहरूकै खाितर पिन
िवश् वास गर । 12 साँचो, साँचो, म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसले ममािथ िवश् वास गछर् त्यसले मलैे गन कामहरू पिन गनछ र
त्यसले यीभन्दा पिन ठुल्ठुला कामहरू गनछ, िकनिक म िपताकहाँ गइरहकेो छु । 13 ितमीहरूले मरेो नाउमँा जे माग्छौ, सो म
गनछु, तािक पु मा िपता मिहिमत हुनभुएको होस ्। 14 यिद ितमीहरूले मरेो नाउमँा कुनै थोक माग्यौ भने सो म गनछु । 15 यिद
ितमीहरूले मलाई मे गछ भने ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू पालन गनछौ । 16 अिन म िपतासगँ ाथर्ना गनछु, अिन उहाँले
ितमीहरूलाई अक सल्लाहकार िदनहुुनछे, तािक उहाँ ितमीहरूसगँ सदासवर्दा रहनहुुनछे, जो 17 सत्यका आत्मा हुनहुुन्छ ।
ससंारले उहाँलाई हण गनर् सक्दनै, िकनिक यसले उहाँलाई दखे् दनै वा उहाँलाई िचन्दनै । तर ितमीहरू उहाँलाई िचन्दछौ,
िकनिक उहाँ ितमीहरूसगँ रहनहुुन्छ र ितमीहरूमा हुनहुुनछे । 18 म ितमीहरूलाई एकलै छोड्नछैेन;ँ म ितमीहरूकहाँ फक
आउनछुे । 19 तपैिन केही समय मा हो, अिन ससंारले मलाई दखे् नछैेन, तर ितमीहरू मलाई दखे् छौ । िकनिक म िजउँछु,
ितमीहरू पिन िजउनछेौ । 20 त्यस िदन ितमीहरूले म िपतामा छु, अिन ितमीहरू ममा छौ र म ितमीहरूमा छु भनी जान् नछेौ
। 21 जोसगँ मरेा आज्ञाहरू छन ्र ितनलाई पालन गछर्न,् मलाई मे गन त्यही हो, अिन जसले मलाई मे गछर् त्यसलाई मरेा
िपता ारा मे ग रनछे, र म त्यसलाई मे गनछु र म आफँै त्यसकहाँ दखेा पछुर् ।” 22 यहूदाले (स्क रयोत होइन) यशेलूाई
भन,े “ भ,ु िकन यस्तो, हामीकहाँ चािह ँ तपाईं आफँै दखेा पन ुर्हुन्छ र ससंारकहाँ चािह ँ दखेा पन ुर्हुन् न ?” 23 यशेलूे ितनलाई
जवाफ िदनभुयो, र भन् नभुयो, “यिद कसलैे मलाई मे गछर् भन,े त्यसले मरो वचन पालन गनछ । मरेा िपताले त्यसलाई मे
गन ुर्हुनछे, अिन हामी त्यसकहाँ आउनछेौँ र त्यससगँ हामी हा ो बासस् थान बनाउनछेौँ ।” 24 जसले मलाई मे गदन, त्यसले
मरेो वचन पालन गदन । ितमीहरूले सनुकेा वचन मबाट आएको होइन, तर िपताबाट आएको हो जसले मलाई पठाउनभुयो ।
25 म ितमीहरूसगँ रिहरहदँा नै मलै े ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु । 26 तापिन सल्लाहकार अथार्त ्पिव आत्मा जसलाई
िपताले मरेो नाउमँा पठाउनहुुनछे उहाँले ितमीहरूलाई सबै कुरा िसकाउनहुुनछे र मलैे ितमीहरूलाई भनकेा सबै कुरा ितमीहरूलाई
याद िदलाउनहुुनछे । 27 म ितमीहरूसगँ शा न्त छोड्छु; म ितमीहरूलाई मरेो शा न्त िदन्छु । ससंारले जसरी िदन्छ त्यसरी म
यो ितमीहरूलाई िदन् न ँ । ितमीहरूको हृदय िवच लत नहोस,् र भयभीत नहोस ्। 28 मलैे ितमीहरूलाई भनकेो सनुकेा छौ, “म
गइरहछुे, अिन म ितमीहरूकहाँ फे र आउनछुे ।” यिद ितमीहरूले मलाई मे गरेका भए, ितमीहरू खसुी हुनिेथयौ, िकनिक म
िपताकहाँ गइरहकेो छु, िकनिक िपता मभन्दा महान ्हुनहुुन्छ । 29 अिहले मलैे ितमीहरूलाई यो हुन अगािड नै बताएको छु,
तािक जब यो हुन आउँछ ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक । 30 म ितमीहरूसगँ धरैे बो ल्दन,ँ िकनिक यस ससंारको शासक आउँदै



 14:31 778 यहून् ना 16:7

छ । त्यसको ममािथ केही श क् त छैन, 31 तर म िपतालाई मे गछुर् भन् ने ससंारले जानोस ्भनरे िपताले मलाई जस्तो आज्ञा
गन ुर्भएको छ म त्यसै गछुर् । उठौ,ँ र यहाँबाट जाऔ ँ।”

15
1 म साँचो दाख हु ँ र मरेा िपता दाखबारीका िकसान हुनहुुन्छ । 2 ममा भएका फल नफलाउने हरेक हाँगालाई उहाँले

छाँट्नहुुन्छ र उहाँले फल फलाउने हरेक हाँगालाई पिन िछवँल्नहुुन्छ, तािक यसले अझ धरैे फल फलाओस ् । 3 मलैे
ितमीहरूलाई भनकेो सन्दशेले ितमीहरू अिग नै श ु भइसकेका छौ । 4ममा रहो र म ितमीहरूमा रहनछुे । जसरी दाखको बोटमा
नरहसेम्म हाँगा आफँैले फल फलाउन सक्दनै, त्यसरी नै ितमीहरू पिन ममा नरहसेम्म फल फलाउन सक्दनैौ । 5 म दाखको
बोट हु,ँ र ितमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ । जो ममा रहन्छ र म त्यसमा रहनछुे, त्यसले धरैै फल फलाउँछ, िकनिक मिवना
ितमीहरू केही पिन गनर् सक्दनैौ । 6 यिद कोही ममा रहदँनै भने त्यसलाई हाँगालाई झै ँ फा लन्छ र त्यो सकु् छ; अिन ितनीहरूले
हाँगाहरूलाई बटुल्छन र् आगोमा हाल्छन,्अिन ितनीहरूलाई जलाइन्छ । 7यिद ितमीहरू ममा रह् यौ र मरेा वचनहरू ितमीहरूमा
रहे भन,े ितमीहरू जे इच्छा गछ सो माग, र यो ितमीहरूका िन म्त ग रनछे ।” 8 मरेा िपता यसमा मिहिमत तलु्याइनहुुनछेः
ितमीहरू धरैे फल फलाउन सक र ितमीहरू मरेा चलेाहरू होओ । 9 जसरी िपताले मलाई मे गन ुर्भएको छ, त्यसरी नै मलै े
पिन ितमीहरूलाई मे गरेको छु; मरेो मेमा रहो । 10 ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू पालन गछ भने जसरी मलैे मरेा िपताको
आज्ञा पालन गरेको छु र उहाँको मेमा रहकेो छु, त्यसरी नै ितमीहरू मरेो मेमा रहनछेौ । 11 मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू
भनकेो छु, तािक मरेो आनन्द ितमीहरूमा होस ् र ितमीहरूको आनन्द पणूर् होस ्। 12 यो मरेो आज्ञा हो, िक मलैे ितमीहरूलाई
जसरी मे गरेँ ितमीहरूले एक अकार्लाई त्यसरी नै मे गर । 13 आफ्नो िम को लािग आफ्नो ज्यानै िदनभुन्दा अक कुनै
महान ् मे छैन । 14 यिद ितमीहरूले मलैे आज्ञा गरेका कुराहरू गछ भने ितमीहरू मरेा िम हरू हौ । 15 म ितमीहरूलाई
नोकरहरू भ न् दन,ँ िकनिक त्यसका मा लकले के ग ररहछे सो नोकरले जान्दनै । मलैे ितमीहरूलाई िम भनकेो छु, िकनिक
मलैे मरेा िपताबाट सनुकेा सबै कुरा ितमीहरूलाई ष् ट पारेको छु । 16 ितमीहरूले मलाई चनुनेौ, तर मलैे ितमीहरूलाई चनुे,ँ र
ितमीहरूलाई िनयकु् त गरे,ँ तािक ितमीहरू जाओ, र फल फलाओ अिन ितमीहरूका फल रहनपुछर् । त्यसलैे ितमीहरूले मरेो
नाउमँा िपतासगँ जे माग्छौ, सो उहाँले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे । 17 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू आज्ञा गछुर्ः िक ितमीहरूले
एक अकार्लाई मे गनछौ । 18 यिद ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भन,े जान िक यसले ितमीहरूलाई घणृा गन ुर्अिग मलाई
घणृा गरेको छ । 19 यिद ितमीहरू ससंारका िथयौ त, ससंारले ितमीहरूलाई आफ्नझैै ँ मे गन िथयो । तर ितमीहरू ससंारका
होइनौ, र मलैे ितमीहरूलाई ससंारबाट चनुे,ँ यसकारण ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् । 20 मलैे ितमीहरूलाई भनकेो वचन
याद राख, ‘नोकर त्यसको मा लकभन्दा महान ्हुदँनै ।’ यिद ितनीहरूले मलाई सताएका छन ्भन,े ितनीहरूले ितमीहरूलाई पिन
सताउनछेन ्। यिद ितनीहरूले मरेो वचन पालन गरेका िथए भने ितनीहरूले ितमीहरूको पिन पालन गनछन ्।” 21 ितनीहरू मरेो
नाउकँो कारणले ितमीहरूलाई यी सबै कुराहरू गनछन,् िकनिक मलाई पठाउनहुुनलेाई ितनीहरू िचन्दनैन ्। 22 यिद म आएको
िथइन,ँ र ितनीहरूसगँ बोलकेो िथइन ँ भने त, उनीहरूमा पाप हुने िथएन, तर अब त ितनीहरूिसत आफ्नो पापको लािग कुनै
बहाना छैन । 23 जसले मलाई घणृा गछर्, त्यसले मरेा िपतालाई पिन घणृा गछर् । 24 यिद मलैे ितनीहरू माझ कसलैे नगरेका
कामहरू गरेको िथइन ँ भने ितनीहरूमा कुनै पाप हुने िथएन, तर अिहले ितनीहरूले म र मरेा िपता दवुलैाई दखेकेा छन,् र घणृा
गरेका छन ्। 25 तर यो ितनीहरूको वस्थामा ले खएको वचन परुा हुनलाई हो, ‘ितनीहरूले मलाई िवनाकारण घणृा गरे ।’
26जब सल्लाहकार आउनहुुन्छ जसलाई म ितमीहरूको िन म्त िपताको तफर् बाट पठाउनछुे अथार्त ्सत्यको आत्मा जो िपताबाट
जानहुुन्छ, उहाँले मरेो बारेमा गवाही िदनहुुनछे । 27 ितमीहरूले पिन गवाही िदइरहकेा छौ, िकनिक ितमीहरू मसगँ सरुुदे ख नै
छौ ।

16
1 ितमीहरू पिछ नहट भनरे मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू भनकेो छु । 2 ितनीहरूले ितमीहरूलाई सभाघरबाट बािहर

िनकाल्नछेन ् । तर यस्तो समय आउँदै छ िक ितमीहरूलाई मान हरेकले ितनीहरूले परमशे् वरको सवेा ग ररहकेा छन ् भनी
ठान् नछेन ्। 3 ितनीहरूले यी कुराहरू गनछन,् िकनिक ितनीहरूले न त िपतालाई न मलाई नै िचनकेा छन ्। 4 मलैे ितमीहरूलाई
यी कुराहरू भनकेो छु, तािक त्यो घडी आउँदा मलैे ितमीहरूलाई ितनीहरूको बारेमा भनकेो कुरा ितमीहरूले सम्झन सक
। मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू पिहले नै भिनन,ँ िकनिक म ितमीहरूसगँै नै िथएँ । 5 तर अिहले म मलाई पठाउनहुुनकेहाँ
जाँद ै छु, तर पिन ितमीहरू कसलैे पिन ‘तपाईं कहाँ जाँद ै हुनहुन्छ ?’ भनी मलाई सोध्दनैौ । 6 तर मलैे ितमीहरूलाई यी
कुराहरू भनकेो कारण, ितमीहरूको हृदय िनराशाले भ रएको छ । 7 म ितमीहरूलाई साँचो भन्दछुः म जान ु नै ितमीहरूको
िन म्त असल छ । िकनिक म गइन ँ भने सल्लाहकार ितमीहरूकहाँ आउनहुुनछैेन, तर यिद म गएँ भने म उहाँलाई ितमीहरूकहाँ
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पठाउनछुे । 8 जब सल्लाहकार आउनहुुन्छ, उहाँले ससंारलाई पाप र धािमर्कता र न्यायको बारेमा गलत सािबत गन ुर्हुनछे–
9 पापको बारेमा, िकनभने ितनीहरूले ममा िवश् वास गदनन;् 10 धािमर्कताको बारेमा, िकनिक म िपताकहाँ जाँद ै छु र अब
उ ान्त ितमीहरूले मलाई दखे् नछैेनौ; 11 अिन न्यायको बारेमा, िकनिक यस ससंारको शासकको न्याय ग रएको छ । 12 मलैे
ितमीहरूलाई धरैे कुरा भन् न ु छ, तर ितमीहरू अिहल्यै ती कुराहरू बझु्दनैौ । 13 तर जब उहाँ अथार्त ्सत्यको आत्मा आउनहुुन्छ,
उहाँले ितमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर् याउनहुुनछे, िकनिक उहाँ आफ्नो िन म्त बोल्नहुुनछैेन । तर उहाँले जे सनु् नहुुन्छ, त्यही
बोल्नहुुनछे र के हुनछे भनी उहाँले ितमीहरूलाई बताउनहुुनछे । 14 उहाँले मलाई मिहिमत तलु्याउनहुुनछे, िकनिक उहाँले
जे मरेो हो त्यहीबाट लनहुुन्छ, र उहाँले ती ितमीहरूलाई बताउनहुुनछे । 15 िपतासगँ भएका सबै थोक मरेा हुन ्। यसकारण
उहाँले जे मरेो हो त्यहीबाट लनहुुन्छ, र उहाँले यो ितमीहरूलाई बताउनहुुनछे भनी मलैे भनकेो हु ँ । 16 अब उ ान्त ितमीहरूले
मलाई केही बरेमा नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ । 17 तब उहाँका चलाहरूमध्ये केहीले एक
आपसमा भने “ ‘अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई केही बरेमा नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ ।’
र ‘िकनिक म िपताकहाँ जाँद ै छु’ भनरे उहाँले हामीलाई के भन् नभुएको हो ?” 18 त्यसलैे ितनीहरूले भन,े “उहाँले ‘केही
बरेमा’ भनरे के भन् नभुएको ? उहाँले केको बारेमा बताउदँै हुनहुुन्छ ? सो हामी जान् दनैौ ।” 19 ितनीहरूले यशेलूाई सोध् न
चाहकेो उहाँले दखे् नभुयो, र उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “के ितमीहरूले एक आपसमा सोधकेो कुरा यही हो िक जसको
बारेमा मलैे भने ँ ‘अब उ ान्त ितमीहरूले मलाई केही बरेमा नै दखे् नछैेनौ, र फे र केही बरेपिछ ितमीहरू मलाई दखे् नछेौ’ ।”
20 म ितमीहरूलाई साँचो साँचो भन्दछु, ितमीहरू रुनछेौ र िवलाप गनछौ, तर ससंार खसुी हुनछे; ितमीहरू िनराशाले भ रनछेौ,
तर ितमीहरूको िनराशा आनन्दमा बद ्लनछे । 21 जब स् ीले जन्म िद न्छन,् ितनी िनराश हु न्छन,् िकनिक ितनको समय
आएको छ, तर जब ितनले बच् चा जन्माउिँछन,् ससंारमा एक बालक ज न्मएको छ भन् ने आनन्दले ितनलाई पीडाको सम्झना
हुदँनै । 22 त्यसलैे ितमीहरू पिन अिहले िनराश हुन्छौ, तर म ितमीहरूलाई फे र भटे्नछुे; अिन ितमीहरूको हृदय खसुी हुनछे र
ितमीहरूको आनन्द ितमीहरूबाट कसलैे लजैान सक् नछैेन । 23 त्यस िदन ितमीहरूले मलाई कुनै पिन कुरा माग् नछैेनौ । साँचो
साँचो म ितमीहरूलाई भन्दछु, यिद ितमीहरूले मरेो नाउमँा मरेा िपतासगँ कुनै थोक माग्यौ भने यो उहाँले ितमीहरूलाई िदनहुुनछे
। 24 अिहलसेम्म ितमीहरूले मरेो नाउमँा केही मागकेा छैनौ । माग र ितमीहरूले पाउनछेौ, तािक ितमीहरूको आनन्द पणूर् होस ्
। 25 मलैे ितमीहरूलाई यी कुराहरू आलङ्का रक भाषामा भनकेो छु, तर मलैे आलङ्का रक भाषा नबोली ितमीहरूलाई
िपताको बारेमा स्पष् ट रूपमा बताउने समय आउँदै छ । 26 त्यस िदन ितमीहरूले मरेो नाउमँा माग् नछेौ, र म ितमीहरूको िन म्त
िपतासगँ ाथर्ना गनछु भनरे म ितमीहरूलाई भ न्दन,ँ 27 िकनिक ितमीहरूले मलाई मे गरेका हुनाले र म िपताबाट आएँ भनी
ितमीहरूले िवश् वास गरेका हुनाले िपता आफँैले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ । 28 म िपताबाट आएँ । म ससंारमा आएको छु
। फे र म ससंार छोड्दै छु, र म िपताकहाँ जाँद ै छु ।” 29 उहाँका चलेाहरूले भन,े “हने ुर्होस,् अिहले तपाईं स्पष् ट रूपमा
बोल्दै हुनहुुन्छ अिन तपाईंले आलङ्का रक भाषा योग ग ररहनभुएको छैन । 30 अब हामी जान्दछौँ, िक तपाईं सबै थोक
जन् नहुुन्छ, अिन कसलैे तपाईंलाई श् न सोध् न ु आवश्यक छैन । त्यही कारणले हामी िवश् वास गछ ,ं िक तपाईं परमशे् वरबाट
आउनभुएको हो ।” 31 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “के ितमीहरू अब िवश् वास गछ ? 32 हरे, ितमीहरू छरपष् ट हुने अथार्त ्
सबै आ-आफ्नो घरितर जान,े र मलाई एकलै छोड्ने समय आउँदै छ, । वास्तवमा त्यो समय आइसकेको छ । तरै पिन म
एकलो हुन् न,ँ िकनभने िपता मसगँ हुनहुुन्छ । 33 मलैे ितमीहरूलाई यी कुरा भनकेो छु, तािक ितमीहरूलाई ममा शा न्त िमलोस ्
। ससंारमा ितमीहरूलाई कष् ट हुन्छ, तर साहस गरः मलैे ससंारलाई िजतकेो छु ।

17
1यशेलूे यी कुराहरू भिनसक् नभुएपिछ स्वगर्ितर आफ्ना आखँा उचालरे भन् नभुयो, “िपता, समय आएको छ;आफ्ना पु लाई

मिहिमत पान ुर्होस,् तािक पु ले तपाईंलाई मिहिमत पारोस,् 2 जसरी तपाईंले प ु लाई सारा शरीरमािथ अिधकार िदनभुयो, तािक
जसलाई तपाईंले ितनलाई िदनभुएको छ ितनीहरू सबलैाई अनन्त जीवन िमलोस ्। 3यो अनन्त जीवन होः ितनीहरूले तपाईंलाई
अथार्त ्एक मा साँचा परमशे् वर, र जसलाई तपाईंले पठाउनभुएको छ अथार्त ्यशे ू ीष् टलाई िचननू ।् 4मलैे ससंारमा तपाईंलाई
मिहिमत तलु्याएको छु । तपाईंले मलाई गनर् िदनभुएको काम मलैे िसद ्ध्याएको छु । 5 अब, हे िपता, ससंार बिननभुन्दा अिग
नै मसगँ तपाईंमा भएको मिहमाले मलाई तपाईंसगँै मिहिमत पान ुर्होस ्। 6 तपाईंले मलाई ससंारबाट िदनभुएका मािनसहरूकहाँ
मलै े तपाईंको नाउँ कट गरेँ । ितनीहरू तपाईंका िथए, र तपाईंले ितनीहरू मलाई िदनभुयो, अिन ितनीहरूले तपाईंको वचन
पालन गरेका छन ् । 7 अब तपाईंले मलाई िदनभुएका सबै थोक तपाईंबाट नै आउँदछन ्भनी ितनीहरू जान्दछन,् 8 िकनिक
मलैे सबै वचनहरू ितनीहरूलाई िदएको छु जनु तपाईंले मलाई िदनभुयो । ितनीहरूले ती हण गरे र म तपाईंबाटै आएको
हु ँ भनरे ितनीहरूले साँच् चै जाने र तपाईंले नै मलाई पठाउनभुएको हो भनी ितनीहरूले िवश् वास गरे । 9 म ितमीहरूका लािग
ाथर्ना गदर्छु । म ससंारको िन म्त ाथर्ना गिदर्न,ँ तर तपाईंले मलाई िदनभुएकाहरूका िन म्त ाथर्ना गछुर्, िकनिक ितनीहरू
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तपाईंका हुन ्। 10 सबै जो मरेा हुन,् ती तपाईंका हुन ्र तपाईंका सबै मरेा हुन;् म ितनीहरूमा मिहिमत हुन्छु । 11 अब उ ान्त
म ससंारमा हुन् न,ँ तर यी मािनसहरू ससंारमा छन ् र म तपाईंकहाँ आउँदै छु । हे पिव िपता, ियनीहरूलाई तपाईंको नाउमँा
सरुक्षा िदनहुोस ् जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ, तािक जसरी हामी एक छौँ त्यसरी नै ितनीहरू एक होऊन ् । 12 म
ितनीहरूसगँ हुदँा मलैे ितनीहरूलाई तपाईंको नाउमँा सरुक्षा िदएँ, जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ । मलैे ितनीहरूलाई
सरुक्षा िदएँ, र िवनाशको पु बाहके ितनीहरूमध्ये कोही पिन नष् ट भएन, तािक धमर्शास् परुा होस ्। 13अब म तपाईंकहाँ आउँदै
छु, तर म यी कुराहरू ससंारमा नै भिनरहकेो छु, तािक ितनीहरूले मरेो आनन्द ितनीहरूमा परुा गरून ् । 14 मलैे ितनीहरूको
वचन िदएको छु, ससंारले ितनीहरूलाई घणृा गरेको छ, िकनभने जस्तो म ससंारको होइन,ँ ितनीहरू पिन ससंारका होइनन ् ।
15 तपाईंले ितनीहरूलाई ससंारबाट लजैान ु होस ्भनरे होइन, तर ितनीहरूलाई दषु् टबाट बचाउनहुोस ्भनी म तपाईंसगँ िबन्ती
गदर्छु । 16जस्तो म ससंारको होइन, ितनीहरू पिन ससंारका होइनन ्। 17 ितनीहरूलाई सत्यतामा आफ्नै लािग समपर्ण गन ुर्होस ्
। तपाईंको वचन सत्य छ । 18 जसरी तपाईंले मलाई ससंारमा पठाउनभुयो, त्यसरी नै मलै े ितनीहरूलाई ससंारमा पठाएको छु
। 19 ितनीहरूका खाितर म आफँैलाई समपर्ण गदर्छु, तािक ितनीहरू आफँै पिन सत्यतामा तपाईंमा समपर्ण ग रनछेन ्। 20 म
ियनीहरूका लािग मा होइन तर ितनीहरूका लािग पिन ाथर्ना गदर्छु जसले ितनीहरूको वचन ारा मलाई िवश् वास गनछन,्
21 तािक जसरी तपाईं अथार्त ् िपता ममा हुनहुुन्छ, र म तपाईंमा छु त्यसरी नै ितनीहरू सबै एक होऊन ्। म यो ाथर्ना गदर्छु,
िक ितनीहरू पिन हामीमा होऊन ् तािक तपाईंले मलाई पठाउनभुएको हो भनी ससंारले िवश् वास गरोस ् । 22 तपाईंले मलाई
िदनभुएको मिहमा मलैे ितनीहरूलाई िदएको छु, तािक हामी एक भएझै ँ ितनीहरू पिन एक होऊन ् । 23 म ितनीहरूमा छु, र
तपाईं ममा हुनहुुन्छ, तािक ितनीहरू एक भएर पणूर् होऊन,् तािक तपाईंले मलाई पठाउनभुएको िथयो भनी ससंारले जानोस,्
अिन तपाईंले मलाई मे गन ुर्भएजस्तै मलै े ितनीहरूलाई पिन मे गरेँ । 24 हे िपता, जसलाई तपाईंले मलाई िदनभुएको छ
ितनीहरू म जहाँ छु त्यहीँ होऊन ्भन् ने म चाहन्छु, तािक ितनीहरूले मरेो मिहमा दखेनू ्जनु तपाईंले मलाई िदनभुएको छ ।
िकनभने तपाईंले मलाई ससंारको स ृ ष् टअिग दे ख नै मे गन ुर्भएको छ । 25 हे धम िपता, यो ससंारले तपाईंलाई िचनने, तर
म तपाईंलाई िचन्दछु; र तपाईंले मलाई पठाउनभुयो भनी ियनीहरू जान्दछन ्। 26 मलैे तपाईंको नाउलँाई ितनीहरूका िबचमा
प रिचत तलु्याएको छु र मलैे यसलाई प रिचत तलु्याउनछुे, तािक जनु मेले तपाईंले मलाई मे गन ुर्भयो, त्यो ितनीहरूमा
रहोस ्र म ितनीहरूमा रहनछुे ।

18
1 यी कुराहरू बो लसक् नभुएपिछ यशे ूआफ्ना चलेाहरूिसत िक ोन उपत्यकाको अक प जानभुयो । त्यहाँ एउटा बगैचँा

िथयो जसमा उहाँ र उहाँका चलेाहरू वशे गन ुर्भयो । 2 उहाँलाई िवश् वासघात गन यहूदालाई पिन त्यो ठाउँ थाहा िथयो,
िकनिक यशे ूआफ्ना चलेाहरूिसत ायः त्यस बगैचँामा जानहुुन्थ्यो । 3अिन मखु्य पजुारीहरू, फ रसीहरू र अिधकारीहरूसिहत
िसपाहीहरूको एक समहू लएर यहूदा लाल टन, राँको र हितयारहरूसिहत त्यहाँ आए । 4 के भइरहकेो िथयो भनी सबै थोक
जान् नहुुने यशे ू अगािड आउनभुयो र भन् नभुयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेा छौ ?” 5 ितनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए,
“नासरतका यशेलूाई ।” यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म उही हु ँ ।” उहाँलाई िवश् वासघात गन यहूदा पिन िसपाहीहरूसगँै
उिभरहकेो िथयो । 6 त्यसलै,े जब यशेलूे “म उही हु”ँ भन् नभुयो ितनीहरू पछािड हटे अिन जिमनमा ढले । 7 अिन उहाँले
ितनीहरूलाई फे र सोध् नभुयो, “ितमीहरू कसलाई खोिजरहकेा छौ ?” ितनीहरूले फे र भन,े “नासरतका यशेलूाई ।” 8 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो, “मलैे ितमीहरूलाई भने,ँ म उही हु ँ । त्यसलै,े यिद ितमीहरू मलाई खोिजरहकेा छौ भन,े ियनीहरूलाई जान
दओे ।” 9 यो “तपाईंले मलाई िदनभुएकाहरूमध् य,े मलैे कसलैाई पिन गमुाइन”ँ भनी उहाँले भन् नभुएको वचन परुा हुनको
िन म्त िथयो । 10 तब िसमोन प सु जससगँ तरवार िथयो, ितनले त्यो थतुरे धान पजुारीका नोकरलाई हार गरे, र उसको
दायाँ कान का टिदए । त्यस नोकरको नाम माल्खस िथयो । 11 यशेलूे प सुलाई भन् नभुयो, “तरवारलाई म्यानमा नै राख । के
िपताले मलाई िदनभुएको कचौरा मलैे िपउन ु पदन र ?” 12 त्यसलै,े िसपाहीहरूको समहू, कप् तान र यहूदी अिधकारीहरूले
यशेलूाई प े र बाँध े । 13 ितनीहरूले पिहले उहाँलाई हन् नासकहाँ लग,े िकनिक ितनी कैयाफाका ससरुा िथए जो त्यस वषर्का
धान पजुारी िथए । 14 मािनसहरूको िन म्त एक जना मन ुर् उ म हुन्छ भनी यहूदीहरूलाई सल्लाह िदने क् त कैयाफा

नै िथए । 15 िसमोन प सु यशेकूो पिछपिछ लाग,े र अकार् चलेाले पिन त्यसै गरे । ती चलेाको धान पजुारीसगँ िचनजान
िथयो, र ितनी यशेसूगँै धान पजुारीका आगँनिभ पसे । 16 तर प सुचािह ँ बािहर ढोकामा नै उिभरहकेा िथए । त्यसलै,े धान
पजुारीसगँ िचनजान भएका अकार् चलेा बािहर गए र ढोकाकी मिहला पालसेगँ कुरा गरे, र प सुलाई िभ ल्याए । 17 तब
मिहला दासी अथार्त ् ढोकाकी पाललेे प सुलाई भिनन,् “के ितमी पिन यी मािनसका चलेाहरूमध्ये एक जना होइनौ र ?”
ितनले भन,े “म होइन ँ ।” 18 अब नोकरहरू र अिधकारीहरू त्यहाँ उिभरहकेा िथए, र ितनीहरूले आगोको भङ्ु ो बनाएका
िथए, िकनिक जाडो िथयो, अिन ितनीहरूले आफँैलाई न्यानो बनाइराखकेा िथए । आफूलाई न्यानो पाद प सु पिन ितनीहरूसगँै
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उिभरहकेा िथए । 19 धान पजुारीले यशेलूाई उहाँका चलेाहरू र उहाँको िशक्षाको बारेमा सोधपछु गरे । 20 यशेलूे ितनलाई
जवाफ िदनभुयो, “म ससंारसगँ खलु्लमखलु्ला बोलकेो छु । मलैे सधै ँ म न्दर र सभाघरहरूमा िशक्षा िदइरहकेो िथएँ जहाँ सबै
यहूदीहरूसगँै आउँछन ् । मलैे कुनै पिन कुरा गपु् तमा भनकेो छैन । 21 तपाईंहरूले मलाई िकन सोध् नहुुन्छ ? ितनीहरूलाई
नै सोध् नहुोस ्जसले मलैे भनकेो सनुकेा छन ् । हरे, मलैे भनकेा कुरा यी मािनसहरूले जान्दछन ् ।” 22 जब यशेलूे यो कुरा
भन् नभुयो, त्यहाँ उिभरहकेाहरूमध्ये एक जनाले यशेलूाई एक मकु् का हान,े र भन,े “के धान पजुारीलाई जवाफ िदने तरेो
त रका त्यही हो ?” 23 यशेलूे त्यसलाई जवाफ िदनभुयो, “यिद मलैे गलत तवरले बोले ँ भन,े त्यो गलत कुराको गवाही दऊे,
तर यिद मलैे ठकसगँ बोलकेो छु भने ितमी मलाई िकन िहकार्उँछौ ?” 24 अिन हन् नासले यशेलूाई बाँधकैे अवस्थामा धान
पजुारी कैयाफाकहाँ पठाए । 25 अब िसमोन प सुचािह ँ उिभएर आफूलाई न्यानो पाद िथए । अिन मािनसहरूले ितनलाई भन,े
“के ितमी पिन त्यसका चलेाहरूमध्यकेा एक जना होइनौ ?” ितनले यसलाई इन्कार गरे, र भन,े “म होइन ँ ।” 26अिन धान
पजुारीका नोकरहरूमध्ये प सुले कान का टिदएका नोकरका एक जना नातदेारले भन,े “के मलैे ितमीलाई बगैचँामा ितनीिसत
दे खन ँ र ?” 27 प सुले फे र इन्कार गरे र तरुुन्तै भाले बास्यो । 28 त्यसपिछ ितनीहरूले यशेलूाई कैयाफाबाट राज्यपालको
महलमा लगे । िबहान सबरैे िथयो, ितनीहरू राज्यपालको महलमा पसनेन,् तािक ितनीहरूले अशु नहोऊन ्तर िनस्तार-चाड
खान सकून ्। 29 त्यसलैे िपलातस ितनीहरूकहाँ बािहर गए र भन,े “ितमीहरूले यी मािनसको िवरु मा के आरोप ल्याउदँै छौ ?”
30 ितनीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, र भन,े “यिद यो मािनसले खराबी नगरेको भए हामीले यसलाई तपाईंकहाँ समु् पने िथएनौँ
।” 31 त्यसकारण, िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू आफँैले ियनलाई लजैाऊ र आफ्नो वस्थाअनसुार ियनको न्याय
गर ।” अिन यहूदीहरूले ितनलाई भन,े “कुनै मािनसलाई मतृ्यदुण्ड िदन ु हा ो लािग न्यायसङ्गत छैन । 32 उहाँको मतृ्य ुकस्तो
िकिसमले हुनछे भनी यशेलू े सङ्केत गरेर भन् नभुएको उहाँको वचन परुा होस ्भनरे यसो भएको िथयो । 33 त्यसपिछ िपलातस
फे र राज्यपालको महलिभ पस,े अिन यशेलूाई बोलाए र ितनले उहाँलाई भन,े “के ितमी यहूदीहरूका राजा हौ ?” 34 यशेलूे
जवाफ िदनभुयो, “तपाईं आफँैले भन् नभुएको हो वा तपाईंलाई मरेो बारेमा अरू कसलैे भनकेो हो ?” 35 िपलातसले जवाफ
िदए, “म यहूदी होइन,ँ हु ँ र ? ित ा आफ् नै मािनसहरू र ित ा मखु्य पजुारीहरूले नै ितमीलाई मकहाँ समु् पकेा छन ्। ितमीले के
गर् यौ ?” 36 यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “मरेो राज्य यो ससंारको होइन । यिद मरेो राज्य यस ससंारको िहस्सा िथयो भन,े मरेा
सवेकहरू लड्ने िथए, तािक मलाई यहूदीहरूको हातमा स ु म्पयोस ्। तर मरेो राज्य यस ससंारको होइन ।” 37 तब िपलातसले
उहाँलाई भन,े “त्यसो भए ितमी राजा नै हौ त ?” यशेलूे जवाफ िदनभुयो, “तपाईं नै मलाई राजा भन् नहुुन्छ । म यही उ ेश् यको
िन म्त ज न्मएको हु,ँ अिन म यही उ ेश् यको िन म्त म यस ससंारमा आएको छु, तािक मलैे सत्यको गवाही िदऊँ । सत्यका
सबलैे मरेो आवाज सनु्छन ्।” 38 िपलातसले उहाँलाई भन,े “सत्य के हो ?” जब ितनले यसो भन,े ितनी फे र यहूदीहरूकहाँ
बािहर गए र ितनीहरूलाई भन,े “म यस मािनसमा कुनै अपराध पाउिँदन ।” 39 तर िनस्तार-चाडमा मलैे ितमीहरूका िन म्त
एक जनालाई छोिडिदने ितमीहरूको चलन छ । त्यसलै,े के म ितमीहरूका िन म्त यहूदीहरूका राजालाई छोडी िदऊँ भन् ने
ितमीहरू चाहन्छौ ?” 40 तब ितनीहरूले फे र कराए, र भन,े “यस मािनसलाई होइन, तर बारब्बालाई छोिडिदनहुोस ् ।”
बारब्बाचािह ँ एक डाँकु िथए ।

19
1 तब िपलातसले यशेलूाई लगे र उहाँलाई कोरार् लगाए । 2 िसपाहीहरूले काँडाको मकुुट बनाए । ितनीहरूले यसलाई

यशेकूो िशरमा लगाइिदए, अिन उहाँलाई बजैनी रङको वस् पिहर् याइिदए । 3 ितनीहरू उहाँकहाँ आए, र भन,े “यहूदीहरूका
राजाको जय होस ् !” अिन ितनीहरूले उहाँलाई मकु् का हाने । 4 तब िपलातस फे र बािहर गए, र ितनीहरूलाई भन,े “हरे,
मलैे ियनलाई ितमीहरूकहाँ बािहर ल्याउदँै छु, तािक मलैे ियनमा कुनै दोष पाउिँदन ँ भन् ने ितमीहरूले जान् न सक ।” 5 त्यसलै,े
यशे ू बािहर आउनभुयो । उहाँले काँडाको मकुुट र बजैनी रङको वस् लगाउनभुएको िथयो । तब िपलातसले ितनीहरूलाई
भन,े “यी मािनसलाई हरे !” 6 जब मखु्य पजुारीहरू र अिधकारीहरूले यशेलूाई दखे,े ितनीहरू उच् च सोरले कराए, र भन,े
“त्यसलाई ु समा टाँग, त्यसलाई ु समा टाँग !” िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू आफँैले लजैाओ र ियनलाई

ु समा टाँग, िकनिक म ियनमा कुनै दोष भे ाउिँदन ँ ।” 7 यहूदीहरूले ितनलाई जवाफ िदए, “हामीसगँ वस्था छ, अिन त्यो
वस्थाअनसुार यो मन ुर्पछर्, िकनभने यसले परमशे् वरका पु हु ँ भनी दाबी गछर् ।” 8 जब िपलातसले यो भनाइ सनु,े ितनी झन ्

डराए, 9 अिन ितनी फे र राज्यपालको महलिभ पस,े र यशेलूाई भन,े “ितमी कहाँबाट आएका हौ ?” तर यशेलू े ितनलाई
जवाफ िदनभुएन । 10 तब िपलातसले उहाँलाई भन,े “के ितमी मसगँ बोल्दनैौ ? मिसत ितमीलाई छोिडिदने र ु समा टाँग् ने
श क् त छ भन् ने के ितमीलाई थाहा छैन ?” 11यशेलूे ितनलाई जवाफ िदनभुयो, “तपाईंलाई मािथबाट िदइएको बाहके तपाईंसगँ
ममािथ कुनै श क् त छैन । यसकारण, जसले मलाई तपाईंको हातमा समु्प्यो त्यसको पाप अझ ठुलो हुन्छ ।” 12 यस जवाफमा
िपलातसले उहाँलाई छोड्ने कोिसस गरे, तर यहूदीहरू यसो भन्दै कराए, “तपाईंले यो मािनसलाई छोड्नभुयो भने तपाईं कैसरको
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िम हुनहुुन् नः जसले आफँैलाई राजा तलु्याउछँ, त्यो कैसरको िवरु बोल्छ ।” 13 जब िपलातसले यी कुराहरू सनु,े ितनले
यशेलूाई बािहर ल्याए, र “ढुङ्गाको पटेी” (िह मूा “गब्बथा”) भिनने ठाउँको न्याय आसनमा बसे । 14 िनस्तारको तयारीको
िदनको क रब छैठौँ पहर भएको िथयो । िपलातसले यहूदीहरूलाई भन,े “हरे, ितमीहरूका राजा यहाँ हुनहुुन्छ !” 15 ितनीहरू
ठुलो सोरमा कराए, “यसलाई लानहुोस,् यसलाई लानहुोस,् यसलाई ु समा टाँग् नहुोस ्!” िपलातसले ितनीहरूलाई भन,े “के
ितमीहरूका राजालाई मलैे ु समा टाँग् नपुन हो ?” मखु्य पजुारीहरूले जवाफ िदए, “हामीसगँ कैसरबाहके अरू कुनै राजा
छैन ।” 16 तब िपलातसले ु समा टाँग् नको लािग यशेलूाई ितनीहरूकहाँ समु्पे । 17 तब ितनीहरूले यशेलूाई लग,े अिन उहाँ
आफ् नो ु स आफँै बोकी, “खप्परे ठाउँ” भन् ने ठाउँितर जानभुयो, जसलाई िह मूा “गलगथा” भिनन्छ । 18 त्यहाँ ितनीहरूले
यशेलूाई ु समा टाँग,े उहाँसगँै अरू दईु जना मािनसलाई पिन यशेलूाई िबचमा पारेर दवुपै एक-एक जनालाई ु समा टाँगे
। 19 िपलातसले एउटा िचन्ह पिन लखेे र ु समािथ राखे । त्यहाँ यस्तो ले खएको िथयोः नासरतका यशे,ू यहूदीहरूका राजा
। 20 यहूदीहरूमध्ये धरैेले यो िचन्ह पढ,े िकनभने यशेलूाई टाँिगएको ठाउँ सहरको निजकै िथयो । यो िचन्ह िह ,ू ल्या टन
र ि कमा ले खएको िथयो । 21 तब यहूदीहरूका मखु्य पजुारीहरूले िपलातसलाई भन,े “यहूदीहरूका राजा नलखे् नहुोस ्बरु
यसल,े ‘म यहूदीहरूका राजा हु’ँ भनकेो िथयो भनी लखे् नहुोस ् ।” 22 िपलातसले जवाफ िदए, “मलैे जे लखेे ँ सो लखेे ँ ।”
23 िसपाहीहरूले यशेलूाई ु समा टाँगपेिछ ितनीहरूले उहाँको वस् लए अिन चार भाग बनाए । हरेक िसपाहीको लािग एक-
एक भाग पर् यो र लबदेा पिन । अब लबदेाचािह ँ िसउनीिवनाको मािथदे ख परैु बनुकेो िथयो । 24 तब ितनीहरूले एक आपसमा
भन,े “यसलाई नच्यातौ,ँ बरु यो कसको हुनछे भनी िनणर्य गनर् िच ा हालौँ ।” धमर्शास् को वचन परुा होस ्यसो भएको िथयो,
“ितनीहरूले मरेो वस् आपसमा भाग लगाए; ितनीहरूले मरेो वस् को लािग िच ा हाले ।” 25 िसपाहीहरूले यी कुराहरू गरे
। यशेकूी आमा, उहाँकी आमाकी बिहनी, क्लोपासकी पत् नी म रयम र म रयम मग्द लनी यशेकूो ु सको छेउमा उिभरहकेा
िथए । 26जब यशेलूे आफ्नी आमा र आफूले माया गन ुर्भएका चलेालाई निजकै उिभएको दखे् नभुयो, उहाँले आफ्नी आमालाई
भन् नभुयो, “हे नारी, हने ुर्होस,् तपाईंका छोरा !” 27 तब उहाँले ती चलेालाई भन् नभुयो, “हरे, ित ी आमा !” त्यस बलेादे ख
ती चलेाले ितनलाई आफ्नो घरमा लगे । 28 यसपिछ यशेलूे सबै थोक परुा ग रएको िथयो भन् ने जान् नभुएको हुनाले धमर्शास् 
परुा हुनको लािग उहाँले भन् नभुयो, “मलाई ितखार् लाग्यो ।” 29 अिमलो म ले भ रएको एउटा भाँडा त्यहाँ रा खएको िथयो
। त्यसलै,े ितनीहरूले अिमलो दाखम ले भ रएको स्पन्जलाई िहसपको हाँगामा चोपरे उहाँको मखुमा रा खिदए । 30 जब
यशेलूे अिमलो लनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “िस यो ।” उहाँले आफ्नो िशर झकुाउनभुयो र आफ्नो आत्मा त्याग् नभुयो ।
31 यो तयारीको िदन भएको, र शबाथको अविधमा शरीर ु समा नरहोस ्भन् ने हतेलु े (िकनिक शबाथ मह  वपणूर् िदन िथयो),
यहूदीहरूले िपलातसलाई ितनीहरूका खु ा भाँचरे ितनीहरूलाई हटाउनलाई आ ह गरे । 32 तब िसपाहीहरू आए, र यशेसूगँै

ु समा टाँिगएका पिहलो र दो ो मािनसका खु ा भाँचीिदए । 33 जब ितनीहरू यशेकूहाँ आए, ितनीहरूले उहाँको मतृ्य ु अिग नै
भइसकेको दखेे । त्यसलै,े ितनीहरूले उहाँका खु ा भाँचनेन ्। 34 तापिन िसपाहीहरूमध्ये एक जनाले उहाँको कोखमा भालाले
घोच,े र तत्कालै रगत र पानी िनस्क्यो । 35 जसले यो दखेे ितनले यो गवाही िदएका छन,् र ितनको गवाही सत्य छ । ितनले
भनकेो सत्य हो भनी ितनी जान् दछन ्छन,् र ितमीहरूले िवश् वास गर । 36 यी कुराहरू यस हतेलु े भए, तािक धमर्शास् परुा होस,्
“उहाँको एउटै पिन ह ी भाँिचनछैेन ।” 37 फे र, अक धमर्शास् ले भन्छ, “ितनीहरूले उहाँलाई हनेछन ्जसलाई ितनीहरूले
घोचे ।” 38 यी कुराहरूपिछ अ रमािथयाका योसफे यशेकूा चलेा भएका हुनाले (तर यहूदीहरूको डरले ितनी गपु् तमा मा
चलेा िथए) ितनले यशेकूो शरीरलाई लान पाऊँ भनी िपलातससगँ अनरुोध गरे । िपलातसले ितनलाई अनमुित िदए । त्यसकारण
योसफे आए, र उहाँको शरीर लगे । 39 िनकोदमेस पिन आए जो पिहले यशेकूहाँ राित आएका िथए । ितनले झण्डै तिे स िकलो
मरूर् र एलवाको िम ण ल्याए । 40 त्यसलै,े ितनीहरूले यशेकूो शरीरलाई लगे र दफनको िन म्त यहूदीहरूको चलनअनसुार
मसलासिहत सतुी कपडाले बे े । 41अब उहाँलाई ु समा झणु् ाइएको ठाउँमा एउटा बगैचँा िथयो, र त्यो बगैचँामा एउटा नयाँ
िचहान िथयो जसमा अिहलसेम्म कुनै क् तलाई गािडएको िथएन । 42 यो िदन यहूदीहरूका िन म्त तयारीको िदन भएको र
िचहान पिन निजकै भएको हुनाले ितनीहरूले यशेलूाई त्यसमैा राखे ।

20
1 हप् ताको पिहले िदन सबरैे अधँ्यारो छदँै म रयम मग्द लनी िचहानमा आइन,् र ितनले िचहानबाट ढुङ्गा हटाइएको दे खन

। 2 यसकारण ितनी दौिडन,् अिन िसमोन प सु र यशेलू े मे गन ुर्भएका अकार् चलेाकहाँ आइन,् र ितनले ितनीहरूलाई भिनन,्
“ितनीहरूले हा ा भलुाई िचहानबाट िनकालरे लगछेन,् अिन ितनीहरूले कहाँ राखकेा छन,् हामी जान्दनैौँ ।” 3 तब प सु र
ती अकार् चलेा बािहर िनस्के र ितनीहरू िचहानितर गए । 4 ितनीहरू दवुै जना सगँसगँै दौड,े अकार् चलेा चाँडै प सुभन्दा अिग
दौड,े अिन िचहानमा पिहले आइपगुे । 5 ितनले िनहु रएर िचहानिभ हरेे; ितनले सतुीका कपडाहरू पिडरहकेो दखे,े तर ितनी
िभ पसनेन ्। 6 िसमोन प सु ितनीपिछ आइपगुे र िचहानिभ गए । ितनले त्यहाँ सतुीका कपडाहरू पिडरहकेा दखे,े 7 अिन
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उहाँको िशरको कपडा पिन दखेे । यो पिडरहकेा कपडाहरूसगँ िथएन, तर अलग् गै पट ् ाइएको िथयो । 8 त्यसपिछ िचहानमा
पिहला आइपगु् ने ती अकार् चलेा पिन िभ गए, अिन ितनले दखेे र िवश् वास गरे । 9 त्यसबलेासम्म पिन उहाँ मतृकहरूबाट
जीिवत भई उठ्नपुछर् भनी ितनीहरूले अझै पिन धमर्शास् बझुनेन ्। 10 यसकारण चलेाहरू फे र घर गए । 11 तर म रयमचािह ँ
रुँद ै िचहानबािहर उिभएरहकेी िथइन;् ितनले रुँद ै िनहु रएर िचहानिभ हे रन ्। 12 ितनले सतेो पिहरनमा यशेकूो शरीर रा खएको
िशरप एक र पाउप अक गरी दईु जना स्वगर्दतू बिसरहकेा दे खन ्। 13 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हे नारी, ितमी िकन
रोइरहकेी ौ ?” ितनले ितनीहरूलाई भिनन,् “िकनभने ितनीहरूले मरेा भलुाई लग,े अिन मलाई थाहा छैन ितनीहरूले
उहाँलाई कहाँ राखकेा छन ्।” 14 जब ितनले यसो भिनन,् ितनी फिकर् न,् अिन ितनले त्यहाँ यशे ू उिभरहनभुएको दे खन,् तर
उहाँ यशे ू नै हुनहुुन्छ भनी ितनले िचिननन ् । 15 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ए नारी ! ितमी िकन रोइरहकेी ौ ? ितमी
कसलाई खोज्दै ौ ?” ितनले ती मािनस बगैचँाका माली हुन ्भनी ठािनन,् र ितनले भिनन,् “महाशय, यिद तपाईंले उहाँलाई
लानभुएको छ भने मलाई बताउनहुोस ् तपाईंले उहाँलाई कहाँ राख् नभुएको छ, र म उहाँलाई लएर जानछुे ।” 16 यशेलूे
ितनलाई भन् नभुयो, “म रयम !” ितनी फिकर् न,् र आरमइेक भाषामा उहाँलाई भिनन ्“रब्बोनी” (जसको अथर् हुन्छ, “गरुु” )
। 17यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “मलाई नछोऊ, िकनभने म अझै िपताकहाँ गएको छैन,ँ तर मरेा भाइहरूकहाँ गएर ितनीहरूलाई
भिनदऊे, िक म मरेा िपता र ितमीहरूका िपता अिन मरेा परमशे् वर र ितमीहरूका परमशे् वरकहाँ जानछुे ।” 18 म रयम मग्द लनी
चलेाहरूकहाँ आइन,् र ितनलाई उहाँले भन् नभुएका यी कुराहरू बताइन ्र भिनन,् “मलैे भलुाई दखेे ँ ।” 19 हप् ताको पिहलो
िदनको साँझपख यहूदीहरूको डरले चलेाहरू जहाँ बसकेा िथए, त्यसका ढोकाहरू बन्द ग रएको हुदँा, यशे ू आउनभुयो र
ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त !” 20 जब उहाँले ितनीहरूलाई यो भन् नभुयो,
उहाँले ितनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा दखेाउनभुयो । चलेाहरूले भलुाई दखेपेिछ ितनीहरू खसुी भए । 21 तब यशेलूे
ितनीहरूलाई फे र भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त होस ्। जसरी िपताले मलाई पठाउनभुएको छ त्यसरी नै म ितमीहरूलाई पिन
पठाउँदै छु ।” 22 जब यशेलूे यसो भन् नभुयो उहाँले ितनीहरूमािथ सास फुक् नभुयो, र ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “पिव आत्मा
लओे । 23 ितमीहरूले जसका पापहरू क्षमा गछ ती ितनीहरूका िन म्त क्षमा ग रन्छन;् जसका पापहरू ितमीहरू कायम
राख् छौ, ती कायम रा खन्छन ् ।” 24 यशे ू आउनहुुदँा बा जना चलेामध्ये िददमुस भिनने थोमाचािह ँ ितनीहरूसगँ िथएनन ् ।
25 पिछ अरू चलेाहरूले “हामीले भलुाई दखे्यौँ” भनी ितनलाई बताए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे उहाँका हातका
काँटीहरूका डोबहरू नदखेसेम्म र मरेो औलँा त्यहाँ नहालसेम्म, र उहाँको कोखमा मरेो हात नहालसेम्म म िवश् वास गनछैन ँ ।”
26 आठ िदनपिछ उहाँका चलेाहरू फे र कोठािभ िथए, र थोमा पिन ितनीहरूसगँै िथए । ढोकाहरू बन्द ग रएको अवस्थामा
नै यशे ू ितनीहरूकहाँ आउनभुयो र ितनीहरूका िबचमा उिभनभुयो, र भन् नभुयो, “ितमीहरूलाई शा न्त !” 27 त्यसपिछ उहाँले
थोमालाई भन् नभुयो, “ित ा औला यहाँ हाल, र मरेा हातहरू हरे अिन मरेो कोखामा ित ो हात हाल, अिवश् वासी नहोऊ, तर
िवश् वास गर ।” 28थोमाले जवाफ िदए, र उहाँलाई भन,े “मरेा भ,ु मरेा परमशे् वर !” 29 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “ितमीले
मलाई दखेकेो कारणले िवश् वास गरेका छौ । धन्य हुन ् ितनीहरू जसले दखेकेा छैनन ्र पिन िवश् वास गरेका छन ्।” 30 यस
पसु्तकमा नले खएका अरू धरैे िचन्हहरू यशेलूे चलेाहरूको उप स्थितमा गन ुर्भयो, 31 तर यीचािह ँ ले खएका छन,् तािक यशे ू
नै ीष् ट अथार्त ्परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले िवश् वास गनर् सक र िवश् वास गरेर उहाँको नाउमँा ितमीहरूले जीवन
पाउन सक ।

21
1 यी कुराहरूपिछ यशे ू आफँै फे र ितबे रयास समु मा चलेाहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो, उहाँ यसरी दखेा पन ुर्भयो । 2 िसमोन

प सु, िददमुस भिनने थोमा, गालीलको कानाका नथानले, ज ब्दयाका छोराहरू, र यशेकूा अरू दईु चलेासगँै िथए । 3 िसमोन
प सुले ितनीहरूलाई भन,े “म माछा मानर् जाँद ै छु ।” ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हामी पिन ितमीसगँै आउनछेौँ ।” ितनीहरू गए,
र डुङ्गामा चढ,े तर रातभ रमा ितनीहरूले कुनै पिन माछा प े नन ्। 4 अब िबहान सबरैे िथयो । यशे ू सम ु को िकनारमा खडा
हुनभुयो, तर उहाँ यशे ूहुनहुुन्थ्यो भनी चलेाहरूले िचननेन ्। 5 त्यसलै,े यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ए जवान मािनसहरू, के
ितमीहरूसगँ कुनै खानकुेरा छ ?” उनीहरूले उहाँलाई जवाफ िदए, “छैन ।” 6 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूको
जाल डुङ्गाको दािहनपे हान, अिन ितमीहरूले केही भे ाउनछेौ ।” त्यसलै,े ितनीहरूले आफ्नो जाल हान,े तर माछाहरू
अित धरैे भएकोले ितनीहरूले त्यो तान् न सकेनन ्। 7 तब यशेलूे मे गन ुर्भएका चलेाले प सुलाई भन,े “उहाँ भ ु हुनहुुन्छ ।”
जब िसमोन प सुले उहाँ भ ु हुनहुुन्छ भन् ने सनु,े ितनले ितनको बािहरी वस् बाँध े (िकनिक ितनले त्यो फुकालकेा िथए), र
समु मा आफँै हाम्फाले । 8 अरू चलेाहरू डुङ्गामा चढे (िकनिक ितनीहरू जिमनबाट धरैे टाढा िथएनन,् क रब सय िमटर
टाढा मा िथए), र ितनीहरूले माछाले भ रएको जाल तािनरहकेा िथए । 9 जब ितनीहरू जिमनमा उ ,े ितनीहरूले आगोको
भङु् ो र त्यसमा रोटीसगँै माछा राखकेो दखेे । 10 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले भखर्रै प े का केही माछाहरू
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ल्याओ ।” 11 तब िसमोन प सु गए, र एक सय ि पन् नवटा ठुला-ठुला माछाले भ रएको त्यो जाल जिमनमा ल्याए । त्यहाँ
यित धरैै माछाहरू िथए, तर पिन जाल च्याितएन । 12 यशेलूे ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “आओ, र खाजा खाओ ।” कुनै पिन
चलेाले “तपाईं को हुनहुुन्छ ?” भनी उहाँलाई सोध् ने साहस गरेन । 13 यशे ू आउनभुयो र रोटी लनभुयो, र ितनीहरूलाई
िदनभुयो र माछा पिन िदनभुयो । 14 मतृ्यबुाट जीिवत हुनभुएपिछ यशेलूे आफूलाई चलेाहरूकहाँ कट गन ुर्भएको यो ते ो
पटक िथयो । 15 ितनीहरूले खाजा खाइसकेपिछ यशेलूे िसमोन प सुलाई भन् नभुयो, “यहून् नाका छोरा िसमोन, के ितमीले
मलाई ियनीहरूभन्दा पिन बढी मे गछ ?” प सुले उहाँलाई भन,े “हो भ,ु तपाईं जान् नहुुन्छ िक म तपाईंलाई मे गछुर् ।”
यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मरेा थमुाहरूलाई खवुाऊ ।” 16 उहाँले ितनलाई फे र दो ो पटक भन् नभुयो, “यहून् नाका छोरा
िसमोन, के ितमी मलाई मे गछ ?” प सुले उहाँलाई जवाफ िदए, “हो भ,ु तपाईं जानहुुन्छ िक म तपाईंलाई मे गछुर्
।” यशेलू े ितनलाई भन् नभुयो, “मरेा भडेाहरूको हरेचाह गर ।” 17 उहाँले ितनलाई ते ो पटक भन् नभुयो, “यहून् नाका छोरा
िसमोन, के ितमी मलाई मे गछ ?” प सु िनराश भए, िकनिक यशेलूे ितनलाई “के ितमी मलाई मे गछ ?” भनी ते ो
पटक सोध् नभुएको िथयो । ितनले उहाँलाई भन,े “ भ,ु तपाईं सबै थोक जानहुुन्छ, िक म तपाईंलाई मे गछुर् ।” यशेलू े ितनलाई
भन् नभुयो, “मरेा भडेाहरूलाई खवुाऊ ।” 18 साँचो साँचो म ितमीलाई भन्दछु, जब ितमी जवान िथयौ, ितमी आफँै कपडा
लगाउथँ्यौ र जहाँ जान चाहन्थ्यौ त्यतैजान्थ्यौ, तर जब ितमी व ृ हुन्छौ, ितमीले आफ्ना हात पसानछौ र कसलैे ितमीलाई कपडा
लगाइिदनछे र ितमी जहाँ जान चाहदँनैौ त्यहाँ ितमीलाई बोकेर लिगन्छ । 19 प सुले कस्तो िकिसमको मतृ्यलुे परमशे् वरलाई
मिहमा िदन्छ भनी सङ्केत गनर् यशेलू े यसो भन् नभुयो । उहाँले यो बताउनभुएपिछ प सुलाई भन् नभुयो, “मलाई प ाऊ ।”
20 प सु फकर हदेार् ितनले यशेलू े मे गन ुर्भएका चलेा अथार्त ्भोजमा यशेकूो छातीमा अडसे लगाएर बस् ने र उहाँलाई, “ भ,ु
तपाईंलाई िवश् वासघात गन को हो ?” भनी सोध् ने चलेा उहाँहरूको पिछपिछ आइरहकेो दखेे । 21 प सुले ितनलाई दखे,े र
यशेलूाई भन,े “ भ,ु यी मािनसले चािह ँ के गनछन ्?” 22 यशेलूे ितनलाई भन् नभुयो, “यिद म नआउञ् जसेम्म ितनी रहकेो
चाहे ँ भने पिन ितमीलाई के भयो त ? मलाई प ाऊ ।” 23 त्यसलै,े ती चलेा मनछैनन ्भन् ने यो भनाइ भाइहरूमाझ फै लयो
। तरै पिन यशेलू े प सुलाई अकार् चलेा मदनन ्भन् नभुएन, तर “यिद म नआउञ् जसेम्म ितनी रहकेो चाहे ँ भने पिन ितमीलाई
के भयो त ?” भन् नभुएको िथयो । 24 यी कुराहरूको गवाही िदन,े र यी कुराहरू लखे् ने ियनै चलेा हुन,् र हामी जान् दछौँ, िक
ितनको गवाही सत्य छ । 25 यशेलूे गन ुर्भएका अरू धरैे कुराहरू पिन छन ् । यिद ती सबै ले खएका भए, मलाई लाग्छ, ती
ले खएका पसु्तकहरू ससंारमा पिन अटाउने िथएनन ्।
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े रतहरूका काम
1 िथयोिफलस, मलैे पिहला लखेकेो पसु्तकले यशेलूाई मािथ नलिगएसम्म उहाँले गनर् र िसकाउन थाल्नभुएका सबै कुरा

बताएको छ । 2 उहाँले चनु् नभुएका े रतहरूलाई पिव आत्मा ारा उहाँले आज्ञा िदनभुएपिछ यसो भएको िथयो । 3 उहाँको
कष् टभोगपिछ उहाँले धरैे िवश् वसनीय माणसिहत आफँैलाई ितनीहरूकहाँ जीिवत स्ततु गन ुर्भयो । उहाँ चा लस िदनसम्म
उनीहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो र परमशे् वरको राज्यको बारेमा बताउन ु भयो । 4 उहाँले ितनीहरूसगँ भटेघाट ग ररहदँा उहाँले
ितनीहरूलाई यरूशलमे नछोड्न, तर िपताको ितज्ञाको तीक्षा गनर्लाई आज्ञा िदनभुयो । त्यसको बारेमा उहाँले भन् नभुयो,
“ितमीहरूले मबाट सनु्यौ 5 िक वास्तवमा यहून् नाले पानीले ब प् तस्मा िदए, तर केही िदनमा नै ितमीहरूलाई पिव आत्मामा
ब प् तस्मा िदइनछे । 6 ितनीहरू सगँै भलेाहुदँा, ितनीहरूले उहाँलाई सोध,े “ भ,ु के तपाईंले इ ाएल राज्य पनुस्थार्पना गन ुर्हुने
समय यही हो ?” 7 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “िपताले उहाँको अिधकार ारा तोक् नभुएको समय र ऋतहुरू जान् ने
काम ितमीहरूको होइन । 8 तर जब पिव आत्मा ितमीहरूमािथ आउनहुुन्छ, ितमीहरूले श ाप् त गनछौ, अिन ितमीहरू
यरूशलमेमा र सारा यहूिदयामा र साम रया र पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्मै मरेा साक्षीहरू हुनछेौ ।” 9 यशेलूे यी कुराहरू
भिनसक् नभुएपिछ, ितनीहरूले मािथ हे ररहदँा उहाँलाई मािथ उठाइयो, र बादलले उहाँलाई ितनीहरूका आखँाबाट छेक्यो
। 10 उहाँ जाँद ै गन ुर्हुदँा ितनीहरूले स्वगर्ितर उत्कटतापवूर्क हे रररहकेा बलेा सतेो वस् पिहरेका दईु जना मािनस अचानक
ितनीहरूका छेउमा खडा भए । 11 ितनीहरूले भन,े “हे गालीलका मािनसहरू हो, ितमीहरू यहाँ उिभएर िकन स्वगर्ितर
हे ररहन्छौ ? स्वगर् आरोहण हुनभुएका यी यशेलूाई ितमीहरूले जसरी स्वगर्ितर गइरहकेा दखेकेा छौ, उहाँ त्यसरी नै फकर् नहुुनछे
। 12 त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमे निजकै पन जतैनू डाँडाबाट यरूशलमेितर फक, जनु एक शबाथ िदनको या ा जित टाढा
िथयो । 13 ितनीहरू आइपगुपेिछ ितनीहरू बिसरहकेा मािथल्लो कोठामा गए । ितनीहरू प सु, यहून् ना, याकूब, अ न् यास,
िफ लप, थोमा, बारथोलोमाइ, म ी, अल्फयसका छोरा याकूब, उ वादी िसमोन र यकूबका छोरा यहूदा िथए । 14 ितनीहरू
एकै मनको भएर ाथर्नामा यत् नपवूर्क लािगरहे । त्यहाँ यशेकूी आमा म रयम लगायत अन्य मिहलाहरू र उहाँका भाइहरू पिन
िथए । 15 ती िदनहरूमा झण्डै १२० जना भाइका माझमा प सु खडा भए र भन,े 16 “भाइहरू हो, यशेलूाई प ाऊ गनर्लाई
अगवुाइ गन यहूदाको बारे दाऊदको मखुबाट पिव आत्माले पिहला नै बोल्नभुएको धमर्शास् परुा हुन ु आवश्यक िथयो ।
17 िकनभने त्यो हामीमध्ये एक जना िथयो र त्यसले आफ्नो सवेाकाइको िहस्सा ाप् त गर् यो ।” 18 (यो मािनसले उसको दषु् ट
कमर्को कमाइबाट एउटा खते िकन्यो । त्यसपिछ, उसको टाउको तल पारेर खस्यो, उसको शरीर फु ो, र उसको सबै आन् ा-
भुडँी िनस्क्यो । 19 यो कुरा यरूशलमेमा बस् ने सबलैे सनुे त्यसलैे ितनीहरूले आफ्नो भाषामा त्यस खतेको नाम अखले्दमा राखे
जसको अथर् “रगतको खते” हुन्छ । ) 20 “िकनभने भजनसं हको पसु्तकमा ले खएको छ, ‘त्यसको खते उजाड बनाइयोस ्
र त्यहाँ कोही एक जना पिन नबसोस’् र ‘त्यसको नतेतृ्वको पद अरू कसलैे लओस ्।’ 21-22 यसकारण यो आवश्यक छ
िक, यहून् नाको ब प् तस्माको िदनदे ख उहाँलाई हामीबाट मािथ लिगएको िदनसम्म, भु यशे ू हा ो माझमा िभ -बािहर गन ुर्हुदँा
सधैभँ र हामीलाई साथ िदने मािनसहरूमध्यबेाट एक जना हामीसगँै उहाँको उहाँको पनुरुत्थानको साक्षी भएको हुनपुछर् ।”
23 ितनीहरूले बरब्बा भिनने योसफे जसको नाउँ यसु्तस पिन िथयो र मितयास दईु जनालाई अिग सारे । 24 ितनीहरूले ाथर्ना
गरे र भन,े “तपाईं भलुे सबै मानिसहरूको हृदय जान् न ु हुन्छ, त्यसलैे यी दईु जनामध्ये कसलाई चनु् नभुएको छ कट गन ुर्होस ्
25 यहूदाले अपराध गरेर उसको ठाउँमा गएपिछ खाली भएको यो सवेाकाइ र े रतको पद ितनले लऊन ्।” 26 उनीहरूले
ितनीहरूको िन म्त िच ा हाल;े र िच ा मितयासको नाममा पर् यो र ितनलाई एघार जना े रतसगँै गिनयो ।

2
1 जब पे न्तकोसको िदन आयो, ितनीहरू सबै जना एकै ठाउँमा िथए । 2 एक् कािस स्वगर्बाट जोडसगँ श शाली हावाको

झोक् का जस्तै आवाज आयो र ितनीहरू बिसरहकेो परैु घर भ रयो । 3 आगोका िज ाहरू जस्ता ितनीहरूकहाँ दखेा परे र
भागभाग भएर ितनीहरू हरेकमािथ बसे । 4 ितनीहरू सबै जना पिव आत्माले भ रए र आत्माले ितनीहरूलाई िदनभुएअनसुार
अरू भाषाहरूमा बोल्न थाले । 5 यरूशलमेमा स्वगर्मिुन भएका हरेक जाितबाट आएका ईश् वरभ यहूदीहरू बिसरहकेा िथए
। 6 जब यो आवाज सिुनयो मािनसहरूका िभड एकसाथ आए र अन्योलमा परे िकनभने हरेकले ितनीहरू ितनीहरूका आफ्नै
भाषामा बो लरहकेा सनुे । 7 ितनीहरू छक् क र चिकत भए र ितनीहरूले भन,े “साँच् च,ै के यी बो लरहनहेरू गालीलीहरू होइनन ्
? 8 त्यसो भए िकन ितनीहरूले हा ो आफ्नै भाषाहरूमा नै बो लरहकेा हामी हरेकले सिुनरहकेा छौँ ? 9 पाथ हरू र मादीहरू
र एलामीहरू र मसेोपोटािमया, यहूिदया र कापाडोिकया, पोन्टस र एिसया 10 ि िगया र पा म्फ लया, िम र कुरेनी निजकका



2:11 786 े रत 3:2

लिबयाका भागहरूका बािसन्दाहरू, र रोमका आगन्तकुहरू, 11 यहूदीहरू र यहूदी मत मान् नहेरू, े ट िनवासी र अरबीहरू छौँ
। ितनीहरूले परमशे् वरका महान ्कामहरूका बारेमा हा ै भाषामा बताइरहकेा हामीले सनु्दछैौँ ।” 12 ितनीहरू सबै जना चिकत
र िजल्ल परेर ितनीहरूले एकअकार्लाई भन,े “यसको तात्पयर् के हो ?” 13 तर अरूले चािह ँ िगज्याए र भन,े “ितनीहरू नयाँ
म ले टन् न भएका छन ।्” 14तर प सु एघार जनासगँै खडा भएर उच् च स्वरले ितनीहरूलाई भन,े “यहूिदया र यरूशलमेमा बस् ने
सबै मािनसहरू हो, यो कुरा तपाईंहरूलाई थाहा होस;् मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु् नहुोस ्। 15 िकनभने तपाईंहरूले ठान् नभुएजस्तो
यी मािनसहरू मातकेा छैनन,्कारण अिहले िदनको ते ो हर मा भएको छ । 16 तर अगमवक् ता योएल ारा यो कुरा बो लएको
छः 17 ‘परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “अन्त्यका िदनहरूमा यस्तो हुनछे, म मरेो आत्मा सबै मािनसहरूमािथ खन्याउनछुे, ितमीहरूका
छोराहरू र छोरीहरूले अगमवाणी बोल्नछेन,् र ितमीहरूका व ृ मािनसहरूले सपनाहरू दखे् नछेन ्। 18 ती िदनहरूमा मरेा दास
र दासीहरूमािथ म मरेो आत्मा खन्याउनछुे र ितनीहरूले अगमवाणी बोल्नछेन ् । 19 म मािथ स्वगर्मा अचम्मका कुराहरू र
तल पथृ्वीमा रगत, आगो, र धवुाँको मसु्लोका िचन्हहरू दखेाउनछुे । 20 परम भकुो महान ् र असाधारण िदन आउनअिग
सयूर् अधँ्यारोमा र चन् मा रगतमा प रणत हुनछे । 21 यस्तो हुनछे िक परमशे् वरको नाउँ पकुान हरेकले उ ार पाउनछे । 22 हे
इ ाएलका मािनसहरू हो, यी वचनहरू सनु् नहुोस∶् परमशे् वरले तपाईंहरूका िबचमा उहाँ ारा गन ुर् भएका श शाली कामहरू,
आश् चयर्कमर्हरू र िचन्हहरू ारा परमशे् वरले तपाईंहरूकहाँ साँचो मािणत गन ुर्भएका मािनस नासरतका यशे ू नै हुनहुुन्छ भन् ने
कुरा तपाईंहरूलाई थाहै छ । 23 परमशे् वरको अठोट ग रएको योजना र पवूर्ज्ञानले गदार्, उहाँ स ु म्पइनभुयो, र तपाईं अधम
मािनसहरूको हात ारा ु समा टाँिगनभुयो र मा रनभुयो । 24उहाँलाई मतृ्यकुा पीडाहरूबाट छुटाएर परमशे् वरले उहाँलाई जीिवत
पान ुर्भयो िकनभने उहाँ यसको अधीनमा रिहरहन सम्भव िथएन । 25 िकनभने दाऊदले उहाँको बारेमा भनकेाछन,् ‘परम भलुाई
मलैे सधै ँ मरेो महुार अगािड दखेे ँ । उहाँ मरेो दािहने हात निजक हुनहुुन्छ, यसकारण म नडगमगाउन ु पदन । 26 यसकारण मरेो
हृदय आन न्दत िथयो र मरेो िज ोले आनन्द मनायो । मरेो शरीरले पिन दढृतामा वास गनछ । 27 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई
पातालमा त्याग् नहुुनछैेन न त तपाईंले तपाईंका पिव जनलाई कुिहन िदनहुुनछे । 28 तपाईंले मलाई जीवनका मागर्हरू कट
गन ुर्भयो । तपाईंले आफ्नो महुारले मलाई खसुीले भ रपणूर् बनाउनहुुनछे । 29 हे दाजभुाइहरू हो, म हा ा पखुार् दाऊदका
बारेमा दढृतासाथ बोल्न सक्छु∶ ितनी मरे र गािडए र ितनको िचहान आजको िदनसम्म हामीसगँ छ । 30 यसकारण ितनी
एक अगमवक् ता िथए र परमशे् वरले ितनकै सन्तानहरूमध्यबेाटै एक जनालाई ितनको िसहंसानमा बसाल्नहुुने िथयो भनी उहाँले
ितनीसगँ शपथ खानभुएको कुरा ितनलाई थाहा िथयो । 31 ितनले यो कुरा पिहला नै दखेे र ीष् टको पनुरुथानको बारेमा यसरी
बताए, ‘उहाँ नत पातालमा त्यािगन ु भयो नत उहाँको शरीर नै कुिहयो ।’ 32 यी नै यशेलूाई परमशे् वरले जीिवत पान ुर्भयो जसको
हामी सबै जना साक्षी छौँ । 33 यसकारण उहाँ परमशे् वरको दािहने हातप उठाइनभुयो र िपताबाट ितज्ञा ग रएको पिव
आत्मा पाएर, उहाँले यो खन्याउनभुएको छ जनु तपाईंहरू सनु् न ु र दने् न ु हुन्छ । 34 दाऊद आफँै स्वगर् चढनेन ्तर ितनी भन् छन,्
‘परम भलुे मरेा भलुाई भन् नभुयो, “मरेो दािहने हातप बस, 35जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ो पाउदान बनाउिँदन ।” ’
36 यसकारण इ ाएलका सबै घरानाले यो िनश् चयसाथ जाननू िक यही यशे ूजसलाई तपाईंहरूले ु समा टाँग् नभुयो, परमशे् वरले
उहाँलाई भु र ीष् ट दवुै बनाउन ु भयो । 37 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरूको हृदय िछया-िछया भयो र ितनीहरूले प सु र
अरू बाँकी े रतहरूलाई भन,े “भाइहरू हो, हामी के गरौँ ?” 38 अिन प सुले ितनीहरूलाई भन,े “पश् चा ाप गर र ितमीहरू
हरेकले ितमीहरूका पाप क्षमाको िन म्त यशे ू ीष् टको नाउमँा ब प् तस्मा लओे र ितमीहरूले पिव आत्माको वरदान ाप् त
गनछौ । 39 यो ितज्ञा ितमीहरूका लािग, ितमीहरूका सन्तानहरूका लािग र टाढा-टाढा भएका सबकैा लािग, र परमशे् वरले
बोलाउनहुुने सबै मािनसहरूका लािग हो ।” 40 अरू धरैे वचनहरू ारा ितनले गवाही िदए र ितनीहरूलाई आ ह गरे । ितनले
भन,े “यो दषु् ट पसु्ताबाट ितमीहरूले आफँैलाई बचाओ ।” 41 तब ितनीहरूले ितनको वचन हण गरे र ब प् तस्मा लए र
झन्डै ितन हजार ाणहरू त्यस िदन थिपए । 42 ितनीहरू े रतहरूको िशक्षा र सङ्गित, रोटी भाँच् ने कायर् र ाथर्नामा लािगरहे
। 43 हरेक मािथ डर छायो र े रतहरू ारा धरैे अचम्मका कायर्हरू र िचन्हहरू भए । 44 िवश् वास गनहरू सबै जना
सगँसगँै बस्थे र ितनीहरूका सबै िचज साझा िथए । 45 र ितनीहरूले आफ्ना सम्पि र स्वािमत्वमा भएका कुराहरू बचेे र
िवश् वासीहरूको आवश्यकता अनसुार एकअकार्मा बाँडचुडँ गरे । 46 यसरी ितनीहरू िदनहु ँ एकै उ ेश्यसिहत म न्दरमा भलेा
हुन्थे र ितनीहरूले घरघरमा रोटी भाँच्थे र हृदयको न ता र आनन्दसाथ एकअकार्मा भोजन बाँडचुडँ गथ । 47 ितनीहरूले
परमशे् वरको मिहमा गथ र सबै मािनसहरूमाझ शभुचे्छा िथयो । भलुे उ ार पाइरहकेाहरूलाई िदनिदनै ितनीहरूका माझमा
थप् नभुयो ।

3
1 अब प सु र यहून् ना ाथर्ना गन समयको नवौँ घडीमा म न्दरितर जाँदै िथए । 2 त्यहाँ एक जना जन्मदैे ख िहडँ्न नसक् ने

मािनसलाई हरेक िदन ल्याउने ग रन्थ्यो र ितनलाई म न्दरको सनु्दर नाउकँो ढोकामा रा खन्थ्यो, तािक ती ले त्यस



3:3 787 े रत 4:13

म न्दरमा गएका मािनसहरूसगँ िभक्षा माग् न सकून ्। 3 जब ितनले प सु र यहून् नालाई त्यस म न्दरमा जान लागकेा दखे,े ितनले
उनीहरूसगँ िभक्षा मागे । 4 प सु र यहून् नाले ितनीतफर् नजर अडाएर भन,े “हामीलाई हरे ।” 5 ती मािनसले उनीहरूबाट केही
िचज ाप् त गन आशा राखरे उनीहरूलाई हरेे । 6 तर प सुले भने “मसगँ सनु र चाँदी छैन, तर जे मसगँ छ त्यो मलैे ितमीलाई
िदनछुे । नासरतका यशे ू ीष् टको नाउमँा िहडँ ।” 7 प सुले ितनको दािहने हात समाए र ितनलाई उठाए र तरुुन्तै ितनको गोडा
र गो लगाँठोको ह ीमा बल ाप् त भयो । 8 ती मािनस उ ँ दै उठे र िहडँ्नलाई सरुु गरे, अिन प सु र यहून् नासगँै िहडँ्द,ै उ ँ दै र
परमशे् वरको शसंा गद म न्दरिभ वशे गरे । 9 सबै मािनसहरूले ितनलाई िहिँडरहकेो र परमशे् वरको शसंा ग ररहकेो दखेे ।
10 ितनीहरूले दखेे िक ितनी त्यही मािनस िथए जो त्यस म न्दरको सनु्दर ढोकामा िभक्षा माग् नलाई बस्दै आइरहकेा िथए र ितनमा
भएका कुराले ितनीहरू आश् चयर् र िवस्मयले भ रएका िथए । 11 ितनले प सु र यहून् नाको हात समाइरहदँा, सबै मािनसहरू अित
चिकत हुदँै ितनीहरू भएका सोलोमनको दलानतफर् दगरेु । 12 जब प सुले यो दखे,े तब उनले मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “हे
इ ाएलका मािनसहरू हो, तपाईंहरू िकन आश् चयर्चिकत हुनभुएको छ ? िकन तपाईंहरूले ितनलाई हामीले आफ्नै श वा
धािमर्कताले िहडँ्ने बनाएको जस्तै गरी हामीलाई एक टकले हे ररहनभुएको छ ? 13अ ाहाम, इसहाक र याकूब हा ा पखूार्का
परमशे् वरले उहाँका सवेक यशेलूाई मिहिमत पान ुर्भएको छ । उहाँ नै हुनहुुन्छ जसलाई तपाईंहरूले िपलातसकहाँ समु्पनभुयो
र ितनले उहाँलाई छोड्ने िनणर्य गदार् पिन तपाईंहरूले ितनको साम ु उहाँलाई इन्कार गन ुर्भयो । 14 तपाईंले पिव र धम
जनलाई इन्कार गन ुर्भयो र उहाँको स ामा तपाईंहरूले एउटा हत्यारालाई छोिडिदन आ ह गन ुर्भयो । 15 तपाईंहरूले जीवनका
राजकुमारको हत्या गन ुर्भयो जसलाई परमशे् वरले मतृ्यबुाट उठाउनभुयो, र हामी यसको साक्षी छौँ । 16अब उहाँको नाउमँािथको
िवश् वासले यी मािनसलाई ब लयो बनायो, जसलाई तपाईंले दखे् न ु र जान् नहुुन्छ । यशे ू ित ियनको िवश् वासले ियनलाई तपाईंहरू
सबकैो सामनु् ने पणू र् स्वास्थ्य दान गरेको छ । 17 अब भाइहरू हो, तपाईंहरूले तपाईंका शासकहरूलझेै ँ अज्ञानतामा कायर्
गन ुर्भएको कुरा म जान्दछु । 18 तर उहाँका ीष् टले द∶ुख भोग् नपुछर् भनी ती सबै अगमवक् ताहरूका मखुबाट परमशे् वरले पिहले
नै बताउनभुएको िथयो जनु कुरा उहाँले अिहले परुा गन ुर्भएको छ । 19 त्यसकारण, पश् चाताप गन ुर्होस ् र फकर् नहुोस ् तािक
तपाईंहरूका पाप मे टऊन,् र परम भकुो उप स्थितबाट ताजा बनाउने समय आओस ् । 20 र उहाँले िनय ु भइसक् नभुएका

ीष् ट यशेलूाई तपाईंहरूका िन म्त पठाउन सक् नहुुनछे । 21 सबै कुराहरूको पनुस्थार्पना नभएसम्म उहाँलाई स्वगर्ले हण
गन ुर्पछर्, जसको बारेमा परमशे् वरले उहाँका पिव अगमवक् ताहरू ारा धरैे पिहले दे ख बोल्न ु भयो । 22 वास्तवमा मोशाले
यसो भन,े ‘परम भलुे ितमीहरूका दाजभुाइहरूका िबचबाट मजस्तै अगमवक् तालाई खडा गन ुर्हुनछे । उहाँले ितमीहरूलाई
भन् नहुुने सबै कुराहरू ितमीहरूले सनु् नपुछर् । 23 ती अगमवक् ताले भनकेो नसनु् ने हरेक लाई मािनसहरूका िबचबाट
पणूर् रूपमा नाश ग रनछे ।’ 24 हो, शमएूलदे खका र उनीपिछ आएका सबै अगमवक् ताहरूले यी िदनहरूका बारेमा घोषणा
गरे । 25 तपाईंहरू अगमवक् ताका र परमशे् वरले तपाईंहरूका पखुार्हरूसगँ गन ुर्भएको करारका पु हरू हुनहुुन्छ, जसरी उहाँले
अ ाहामलाई भन् नभुयो, ‘ित ो सन्तान ारा नै यस पथृ्वीका सबै प रवारहरू आिशिषत हुनछेन ् ।’ 26 परमशे् वरले आफ्ना
सवेकलाई उठाउन ु भएपिछ तपाईंहरूमध्ये हरेकलाई तपाईंहरूको दषु् टताबाट फकार्एर तपाईंहरूलाई आिशष ् िदनलाई उहाँलाई
पिहला तपाईंहरूकहाँ पठाउनभुयो ।”

4
1जब प सु र यहून् ना मािनसहरूसगँ बो लरहकेा िथए, पजूाहारीहरू, म न्दरका मखु्य र सदकूीहरू ितनीहरूकहाँ आए

। 2 प सु र यहून् नाले मािनसहरूलाई यशेकूो बारेमा िसकाइरहकेा र उहाँको मतृ्यबुाट पनुरुत्थान हुनभुएको घोषणा ग ररहकेा
कारण उनीहरूलाई सा ै गा ो भयो । 3 उनीहरूले ितनीहरूलाई प े र अक िबहानसम्मका लािग झ्यालखानामा हा लिदए,
िकनभने त्यितबलेा साँझ प रसकेको िथयो । 4 तर सन्दशे सनुकेा मािनसहरूमध्ये धरैे जनाले िवश् वास गरे र िवश् वास गन
मािनसहरूको सङ्ख्या क रब पाँच हजार िथयो । 5 अक िदन ितनीहरूका शासकहरू, एल्डरहरू र शास् ीहरू यरूशलमेमा
जम्मा भए । 6 धान पजूाहारी हन् नास, कैयाफा, यहून् ना, अलके्जने्डर र धान पजूाहारीका अरू सबै आफन्तहरू त्यहाँ िथए ।
7जब उनीहरूले प सु र यहून् नालाई उनीहरूका माझमा राखे तब उनीहरूले ितनीहरूलाई सोध,े “ितमीहरूले कुन श वा कुन
नाउमँा यसो गरेका हौ ?” 8 अिन पिव आत्माले भ रएर प सुले उनीहरूलाई भन,े “हे जनताहरूका शासकहरू र एल्डरहरू
हो, 9 यिद यो मािनसलाई कसरी ठक पा रयो भनी यो िबरामी मािनसलाई गरेको असल कामको बारेमा आज हामीलाई नै श् न
ग रदैछँ भन,े 10 तपाईंहरू सबै र इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई यो थाहा होस ्िक, तपाईंहरूले ु समा टाँग् नभुएका र परमशे् वरले
मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भएका नासरतका यशे ू ीष् टको नाउँ ारा नै भएको हो िक यो मािनस तपाईंहरूको िबचमा यहाँ स्वस्थ
भएर उिभएको छ । 11 यशे ू ीष् ट त्यो ढुङ्गा हुनहुुन्छ जसलाई तपाईं घर िनमार्णकतार्हरूले इन्कार गन ुर्भयो तर उहाँ नै मखु्य
कुनढुेङ्गा हुनभुयो । 12 अरू कुनै मा म ु छैन िकनभने हामी बचाइनका लािग स्वगर्मिुन मािनसहरूका माझमा अक
कुनै नाउँ िदइएको छैन ।” 13 जब ितनीहरूले प सु र यहून् नाको साहस दखेे र महससु गरे िक उनीहरू साधारण र आिशिक्षत
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मािनसहरू िथए, तब प सु र यहून् ना यशेसूगँै रहने गदर्थे भन् ने कुरा थाहा पाएर ितनीहरू छक् क परे । 14 उनीहरूले त्यो िनको
भएको मािनस ितनीहरूसगँै उिभरहकेो दखेकेो कारण ितनीहरूका िवरु केही बोल्न सकेनन ् । 15 तर े रतहरूलाई प रषद ्
बठैक छोड्न आज्ञा िदएपिछ उनीहरू एकआपसमा कुरा गनर् थाले । 16 उनीहरूले भन,े “यी मािनसहरूलाई हामी के गरौँ ?
िकनिक ितनीहरू ारा ग रएको उल्लखेनीय आश् चयर्कमर्को वास्तिवकता यरूशलमेमा बस् ने हरेक मिनसलाई थाहा छ; हामी
यसलाई इन्कार गनर् सक्दनैौँ । 17 तर यो कुरा अझ बढी मािनसहरू िबचमा नफै लयोस ्भनरे ितनीहरूलाई यो नाउमँा अब उसो
कससैगँ पिन नबोल्न ू भनी चतेाउनी िदऔ ँ ।” 18 ितनीहरूले प सु र यहून् नालाई िभ बोलाए र यशेकूो नाउमँा बोल्दै नबोल्न ू
न त िशक्षा नै िदन ू भनी आज्ञा िदए । 19 तर प सु र यहून् नाले उनीहरूलाई जवाफ िदए र भन,े “परमशे् वरको नजरमा उहाँको
भन्दा बढी तपाईंहरूको आज्ञापालन गन ुर् उिचत हो िक होइन, तपाईंहरू नै न्याय गन ुर्होस ्। 20 िकनिक हामीले दखेकेा र सनुकेा
कुराहरूको बारेमा हामी नबोली रहन सक्दनैौँ ।” 21 अझ बढी चतेाउनी िदएपिछ उनीहरूले प सु र यहून् नालाई जान िदए ।
उनीहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदनको िन म्त कुनै पिन दोष भे ाउन सकेनन,् िकनभने ितनीहरूले जे गरेका िथए त्यसको िन म्त
मािनसहरूले परमशे् वरको शसंा ग ररहकेा िथए । 22 यो चगंाइको आश् चयर्कमर् अनभुव गन मािनस चा लस वषर्भन्दा मािथका
िथए । 23 ितनीहरूलाई स्वतन् छोडपेिछ, प सु र यहून् ना आफ्नै मािनसहरूकहाँ आए र धान पजूाहारीहरू र एल्डरहरूले
ितनीहरूलाई भनकेा सबै कुराको ितवदेन िदए । 24 ितनीहरूले यो सनुपेिछ आफ्ना आवाज परमशे् वरमा एकसाथ उचाले र
भन,े “हे भ,ु तपाईं जसले आकास र पथृ्वी र समु र त्यसमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, 25 तपाईं जो पिव आत्मा ारा
तपाईंका सवेक हा ा िपता दाऊदको मखु ारा बोल्नभुयो, ‘अरू जाितहरू िकन ोिधत भए र मािनसहरूले अथर्हीन कुराहरू
कल्पना गरे ? 26 परम भु र उहाँका ीष् टको िवरु मा पथृ्वीका राजाहरू एक मत भए र शासकहरू एकसाथ भलेा भए ।
27 वास्तवमा, गरैयहूदीहरू र इ ाएलका मािनसहरूसगँै हरेोद र प न्तयस िपलातस दवुै यो शहरमा तपाईंले अिभषके गन ुर्भएका
तपाईंका पिव सवेक यशेकूो िवरु मा भलेा भए । 28 तपाईंको बाहुली र इच्छाले यो हुनभुन्दा पिहले नै िनणर्य गन ुर्भएको सबै
कुरा गनर्लाई ितनीहरू सगँसगँै भलेा भए । 29 हे भ,ु अब ितनीहरूका चतेाउनीलाई हने ुर्होस ्र तपाईंका सवेकहरूलाई तपाईंको
वचन परुा साहसिसत बोल्न िदनहुोस ् । 30 तािक जब तपाईंले िनको पानर्का लािग आफ्नो हात पसान ुर्हुन्छ तपाईंका पिव
सवेक यशेकूो नाउँ ारा िचन्हहरू र आश् चयर्हरू होऊन ्।” 31 ितनीहरूले ाथर्ना गरेर िसध्याएपिछ ितनीहरू भलेा भएको ठाउँ
ह ल्लयो र ितनीहरू सबै पिव आत्माले भ रए र ितनीहरूले परमशे् वरको वचन साहसिसत बोले । 32 िवश् वास गनहरूको त्यो
ठुलो समहू एउटै हृदय र आत्माका िथए; ितनीहरूमध्ये कसलैे पिन आफूसगँ भएको कुनै पिन थोक वास्तवमा उसको आफ्नो हो
भननेन,् तर ितनीहरूका सबै थोक साझा िथए । 33 ठुलो श साथ े रतहरूले भ ु यशेकूो पनुरुत्थानको बारेमा गवाही घोषणा
गदिथए र उनीहरू सबमैािथ ठुलो अन ु ह िथयो । 34 ितनीहरूमध्ये कुनै थोकको अभाव भएको कुनै एक पिन िथएन
िकनभने ितनीहरू सबलैे आफूसगँ भएका जग्गाहरू र घरहरू बचेरे आएका पसैा ल्याउथँे 35 र े रतहरूका पाउमा रा खिदन्थे
र आवश्यकतापरेअनसुार हरेक िवश् वसीलाई िवतरण ग रन्थ्यो । 36साइ सबाट आएका योसफे नाउकँा एक जना मािनस िथए
जो लवेी कुलका िथए जसलाई े रतहरूले बारनाबास (जसको अथर् उत्साहको पु हुन्छ) नाउँ रा खिदएका िथए । 37 उनीसगँ
भएको जिमन उनले बचेे र त्यसको पसैा ल्याएर े रतहरूको पाउमा रा खिदए ।

5
1 अब एक जना हनिनया नाउँ गरेका मािनसले आफ्नी पत् नी सिफरासगँ िमलरे एक टु ा जिमन बचेे । 2 र उनले त्यो

पसैाको केही अशं आफूसगँै राखे (यो कुरा उनकी पत् नीलाई पिन थाहा िथयो) र यसको बाँकी अशं ल्याएर े रतहरूको पाउमा
रा खिदए । 3 तर प सुले भन,े “हनिनया, पिव आत्मालाई झटु बोल्न र त्यस जिमनको मलू्यको केही अशं राख् नलाई ित ो
हृदयलाई शतैानले िकन भर् यो ? 4 यसलाई िब ी नगदार् पिन के यो ित ो आफ्नो िथएन र ? अिन यसलाई बिेचसकेपिछ पिन
यो ित ो आफ्नै िनयन् णमा नै िथएन र ? ितमीले ित ो हृदयमा यस्तो कुरा कसरी सोच्यौ ? ितमीले मािनसहरूलाई होइन तर
परमशे् वरलाई झटु बोलकेा छौ । 5 यी कुराहरू सनुरे हनिनया भइँुमा लडे र उनको मतृ्य ु भयो र यो कुरा सनु् नहेरू सबमैा ठुलो डर
छायो । 6 जवान मािनसहरू अगािड आए र उनलाई कपडाले बे े र ितनीहरूले उनलाई बोकेर बािहर लगे र गाडे । 7 त्यसको
झण्डै ितन घण्टापिछ उनकी पत् नी त्यहाँ के भएको िथयो भन् ने थाहै नपाई िभ आइन ्। 8 प सुले उनलाई भन,े “ितमीहरूले
सो जिमनलाई त्यि नै मलू्यमा बचेकेा हौ या होइनौ, मलाई बताऊ ।” उनले भिनन,् “हो, त्यि मा नै हो ।” 9 तब प सुले
उनलाई भन,े “ितमीहरू परम भकुो आत्मालाई जाँच गनर् कसरी सगँै सहमत भयौ ? हरे, ित ो पितलाई गाड्नहेरूका पाउ
ढोकामा नै छन ्र ितनीहरूले ितमीलाई पिन बोकेर बािहर लानछेन ्। 10 ितनी तरुुन्तै उनको पाउमा लिडन ्र ितनको मतृ्य ु भयो र
ती जवान मािनसहरू िभ आए र ितनलाई मतृ भे ाए; ितनीहरूले ितनलाई बोकेर बािहर लगे र ितनलाई ितनको पितको निजकै
गािडिदए । 11 परैु मण्डलीमा र यी कुराहरू सनु् ने सबमैा ठुलो डर छायो । 12 े रतहरूको हात ारा मािनसहरूका िबचमा धरैे
िचह् र आश् चयर्कमर्हरू भइरहकेा िथए । ितनीहरू सबै सोलोमनको दलानमा सगँै िथए । 13 ितनीहरूलाई मािनसहरू ारा उच् च
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सम्मान िमलकेो भए तापिन कसलैे पिन ितनीहरूसगँै सामले हुन साहस गरेनन ् । 14 अझ धरैे िवश् वासीहरू अथार्त ् असखं्य
स् ीहरू र परुुषहरू भमुा थिपदँै िथए । 15 प सु त्यहाँबाट भएर आउँदा ितनको छाया ितनीहरूमध्ये कोहीमािथ परोस ्भनरे
ितनीहरूले िबरामीहरूलाई गल्लीहरूमा बोकेर ल्याए र ितनीहरूलाई खाट र पलङहरूमा राखे । 16 त्यहाँ यरूशलमे व रप रका
सहरहरूबाट पिन िबरामी र अशु आत्माले सताइएका मािनसहरू ठुलो सखं्यामा आए र ितनीहरू सबलैे िनको भए । 17 तर
धान पजूाहारी र उनीसगँ रहनहेरू सबै जना (जनु सदकूीहरूको सम् दाय हो) उठे र ितनीहरू ईष्यार्ले भ रए । 18 ितनीहरूले
े रतहरूमािथ हात हाले र ितनीहरूलाई सावर्जिनक झ्यालखानामा थिुनिदए । 19 तर रातको समयमा परम भकुा एउटा दतूले

झ्यालखानाका ढोकाहरू खो लिदए र ितनीहरूलाई बािहर लगे र भन,े 20“जाओ र त्यस म न्दरमा खडा होओ र यस जीवनका
सबै वचनहरू मािनसहरूलाई बताओ ।” 21जब ितनीहरूले यो कुरा सनुे तब ितनीहरू सबरैे म न्दरिभ वशे गरे र िशक्षा िदए ।
तर धान पजूाहारी र ितनीहरूसगँ भएकाहरू आए र प रषद्लाई इ ाएलका मािनसहरूका एल्डरहरूसगँै बोलाए र े रतहरूलाई
ल्याउन लगाउनलाई झ्यालखानामा पठाए । 22 तर ती गएका अिधकारीहरूले ितनीहरूलाई झ्यालखानामा भे ाएनन ्र ितनीहरू
फकर आए र ितवदेन िदए । 23 “हामीले झ्यालखानालाई रा री बन्द ग रएको पायौँ र पहरेदारहरू ढोकामा उिभरहकेा िथए,
तर त्यसलाई खोल्दा हामीले िभ कोही पिन भे ाएनौँ ।” 24 जब म न्दरका कप् तान र मखु्य पजूाहारीहरूले यी कुराहरू सनु,े
के हुने होला भनी ितनीहरू अन्योलमा परे । 25 तब कोही ितनीहरूकहाँ आए र ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरूले झ्यालखानामा
राख् नभुएका ती मािनसहरू, म न्दरमा खडा भएर मािनसहरूलाई िसकाइरहकेा छन ्।” 26 त्यसलै,े कप् तान हािकमहरूसगँै गए
र ितनीहरूलाई िहसंािवना नै फकार्एर ल्याए । िकनिक ितनीहरू मािनसहरूले ढुङ्गाले हान्लान ्भनी डराए । 27 ितनीहरूले
उनीहरूलाई ल्याएपिछ, ितनीहरूले उनीहरूलाई सभाको अिग राखे । धान पजूाहारीले उनीहरूलाई यसो भनरे सोधपछु
गरे, 28 “हामीले ितमीहरूलाई यस नाउमँा निसकाउनलाई कडा आज्ञा िदयौँ तर पिन ितमीहरूले आफ्नो िशक्षाले यरूशलमे
भ रसकेका छौ र त्यस मािनसको रगत हामीमािथ ल्याउने इच्छा गछ ।” 29 तर प सु र े रतहरूले जवाफ िदए, “हामीले
मािनसहरूको भन्दा परमशे् वरको आज्ञा पालन गन ुर् पछर् । 30 हा ा िपतापखुार्का परमशे् वरले यशेलूाई मतृ्यबुाट उठाउन ु भयो,
जसलाई तपाईंहरूले रुखमा झणु् ाएर मान ुर्भयो । 31 परमशे् वरले इ ाएललाई पश् चा ाप गनर् र पापको क्षमा दान गनर् उहाँलाई
राजकुमार र म ु दाता हुनलाई आफ्नो दािहने हाततफर् उचाल्न ुभयो । 32 हामीहरू यी कुराहरूका साक्षी छौँ र पिव आत्मा पिन
यसको साक्षी हुनहुुन्छ जसलाई परमशे् वरले उहाँको आज्ञा पालन गनहरूलाई िदनभुएको छ ।” 33जब प रषद्का सदस्यहरूले
यो सनुे तब ितनीहरू ु भए र े रतहरूलाई मान चाहना गरे । 34 तर गम लएल नाउँ गरेका फ रसी र वस्थाका एक जना
िशक्षक िथए जो सबै मािनसहरू ारा सम्मािनत िथए । उनी उिभए र केही समयको लािग े रतहरूलाई बािहर रहनलाई आज्ञा
गरे । 35 तब उनले ितनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका मािनसहरू हो, तपाईंहरूले यी मािनसहरूलाई जे गनर्लाई स्ताव गन ुर्भएको
छ, त्यसमा रा री ध्यान िदनहुोस ् । 36 केही समयअिग, थदूास केही हु ँ भन् ने दाबी गद खडा भयो, र झण्डै चार सय जना
मािनस त्योसगँै लागे । त्यो मा रयो र त्यसका आज्ञा पालन गनहरू सबै िततरिवतर भए र त्यो सब छरपस्ट भयो । 37 त्यो
मािनसपिछ जनगणनाको समयमा गालीलको यहूदा खडा भयो र कितपय मािनसहरूलाई आफ्नो पिछ खचँ्यो । त्यो पिन नष् ट
भयो र उसका आज्ञा पालन गद आइरहकेाहरू सबै छरपस्ट भए । 38 अब म तपाईंहरूलाई भन्छु िक यी मािनसहरूबाट टाढै
रहनहुोस ्र ियनीहरूलाई छोिडिदनहुोस ्िकनिक यिद यो योजना वा काम मािनसहरूको हो भन,े यो पतन हुनछे । 39 तर यिद यो
परमशे् वरको हो भन,े तपाईंहरूले ितनीहरूलाई पतन गराउन सक् नहुुन् न र तपाईंहरूले आफँैलाई परमशे् वरको िवरु मा लिडरहकेो
पाउन ु हुनछे ।” यसरी ितनीहरूले ितनको कुरा माने । 40 तब ितनीहरूले े रतहरूलाई िभ बोलाए र उनीहरूलाई कुटे र यशेकूो
नाउमँा नबोल्नलाई आज्ञा गरे र ितनीहरूलाई जान िदए । 41 ितनीहरू त्यस नाउकँो िन म्त अपमान भोग् न योग्यका गिनएकामा
ितनीहरूले अना न्दत हुदँै त्यो प रषद ्छाडे । 42 त्यसपिछ हरेक िदन म न्दर र घर-घरमा, ितनीहरूले िनरन्तर यशेलूाई नै

ीष् टको रूपमा िसकाइरहकेा र चार ग ररहकेा िथए ।

6
1 ती िदनमा जब चलेाहरूको सङ्ख्या गणुात्मक रूपमा बढ्दै गयो ि क भाषा बोल्ने यहूदीहरूले िह हूरूको िवरु मा गनगन

गनर् थाले िकनिक ितनीहरूका िवधवाहरूलाई दिैनक खा िवतरणमा ववेास्ता ग रदँै िथयो । 2 बा े रतले चलेाहरूको
समहूलाई बोलाएर भन,े “खवुाउन-ेिपयाउने काममा अ ल्झन हामीले परमशे् वरको वचनलाई ववेास्ता गन ुर् उपय ु हुदँनै ।
3 यसकारण भाइ हो, तपाईंहरूमध्यबेाट सात जना मािनसलाई छान् नहुोस ्जो नाउँ चलकेा, ब ु र पिव आत्माले भ रएका
होऊन ्जसलाई हामी यस कामको लािग िनय ु गनर् सकौँ । 4 हा ो सम्बन्धमा भन् नपुदार्, हामी िनरन्तर रूपमा ाथर्ना र वचनको
सवेामा लािगरहनछेौँ ।” 5 ितनीहरूको भनाइ परैु समदुायलाई मन पर् यो । त्यसलै,े ितनीहरूले िवश् वास र पिव आत्माले
भ रएका स्तफनस, िफ लप, खरस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र ए न्टओ खयाका यहूदी-मत मान् ने िनकोलाउसलाई छाने ।
6 िवश् वासीहरूले यी मािनसहरूलाई े रतहरूका साम ु ल्याए जसले ाथर्ना गरे र ितनीहरूमािथ हात राखे । 7यसरी परमशे् वरको
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वचन फै लयो र यरूशलमेमा चलेाहरूको सङ्ख्या गणुात्मक रूपमा व ृ भयो । र धरैे पजूाहारीहरूले यस िवश् वासलाई स्वीकार
गरे । 8 अब अनु ह र श ले भ रएर स्तफनसले मािनसहरूका िबचमा महान ्आश् चयर् र िचन्हहरू दखेाउदँै िथए । 9 तर
त्यहाँ स्वतन् दल नामक सभाघरका मािनसहरू, कुरेनीहरू, अलके्ज्या न् याका बािसन्दाहरू र िक लिकयासाथै एिसयाका
केही मािनसहरू खडा भए । यी मािनसहरू स्तफनसिसत वादिववाद गद िथए । 10 तर स्तफनसले जनु ब ु र पिव
आत्माको श मा बोलकेा िथए ितनीहरूले त्यसको सामना गनर् सकेनन ्। 11 त्यसपिछ ितनीहरूले केही मािनसहरूलाई गपु् तमा
मनाई यसो भन् न लगाए, “हामीले स्तफनसले मोशा र परमशे् वरको िवरु मा ईश् वर-िनन्दक वचनहरू बोलकेा सनुकेा छौँ ।”
12 ितनीहरूले मािनसहरू, एल्डरहरू, शास् ीहरूलाई उक्साए अिन स्तफनसिसत मकुाबला गरे; ितनलाई प े र प रषद् मा
ल्याए । 13 ितनीहरूले झटुा साक्षीहरू पसे गरे जसले भन,े “यो मािनसले यस पिव स्थान र वस्थाको िवरु मा बोल्न छाड्दनै
। 14 नासरतको यो यशेलू े यस स्थानलाई नष् ट पानछ र मोशाले हामीलाई समु्पकेा चलनहरूलाई बद्लनछे भनी त्यसले बोलकेो
हामीले सनुकेा छौँ ।” 15 प रषद् मा जम्मा भएका हरेकको आखँा ितनमा के न् त भयो र ितनको मोहोडा स्वगर्दतूको झै ँ द े खयो
।

7
1 धान पजूाहारीले भन,े “के यी कुराहरू साँचा हुन ् ?” 2 स्तफनसले भन,े “दाजभुाइ तथा िपताहरू हो, मरेो कुरा

सनु् नहुोसः् हा ा िपता अ ाहाम हारानमा बस् नअुिग मिहमाका परमशे् वर मसेोपोटािमयामा ितनीकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 3 उहाँले
ितनलाई भन् नभुयो, “ित ो दशे र ित ा नातदेारहरूलाई छाड र मलैे दखेाउने दशेमा जाऊ ।” 4 त्यसपिछ ितनी कल्दीहरूको
दशेबाट स्थान गरे अिन ितनी हारानमा आएर बसे । त्यहाँ ितनका िपताको मतृ्य ु भएपिछ परमशे् वरले ितनलाई यस दशेमा
ल्याउनभुयो जहाँ अिहले तपाईंहरू बस् नहुुन्छ । 5 उहाँले ितनलाई कुनै पिन कुरा पै ृक सम्पि को रूपमा िदनभुएन, यहाँसम्म
िक पयार्प् त पाइला राख् ने ठाउँसम्म पिन िदनभुएन । तर अ ाहामको कुनै सन्तान नहुदँा पिन उहाँले त्यो दशे ितनलाई सम्पि को
रूपमा िदनहुुनिेथयो र त्यसपिछ ितनका सन्तानहरूलाई िदनहुुनिेथयो भनी ितनीिसत ितज्ञा गन ुर्भयो । 6 परमशे् वरले ितनलाई
भन्दै हुनहुुन्थ्यो िक ितनका सन्तानहरू िवदशेी भिूममा केही समयको लािग बस् निेथए र त्यहाँका बािसन्दाहरूले ितनीहरूलाई
कमारा तलु्याउनिेथए र चार सय वषर्सम्म ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनिथए । 7 परमशे् वरले भन् नभुयो, “ितनीहरू जनु जाितको
अधीनमा कमारा हुनछेन म् ितनीहरूको न्याय गनछु र त्यसपिछ ितनीहरू त्यहाँबाट बािहर िनस् केर आई यस ठाउँमा मरेो आराधना
गनछन ्।” 8 अिन उहाँले अ ाहामिसत खतनाको करार बाँध् नभुयो । त्यसलै,े अ ाहाम इसहाकका िपता बने र ितनले आठौँ
िदनमा उनको खतना गरे । इसहाक याकूबका िपता बने र याकूब बा कुलका िपता बने । 9 कुलपितहरूले योसफेको िवरु मा
डाह गरे र ितनलाई िम मा बिेचिदए । तर परमशे् वर ितनीिसत हुनहुुन्थ्यो । 10 र उहाँले ितनलाई सबै दःुखकष् टबाट छुटाउनभुयो
र िम का राजा फारोको सामने ितनलाई कृपा र ब ु िदनभुयो । तब फारोले ितनलाई िम र ितनका सारा घरानाका शासक
बनाए । 11 त्यस बलेा सारा िम र कनानभ र अिनकाल पर् यो र ठुलो सङ्कष् ट आइपर् यो । प रणाम स्वरूप हा ा पखुार्हरूले
कुनै खाना पाएनन ्। 12 तर जब िम मा अन् न पाईंदोरहछे भनी याकूबले सनुे ितनले पिहले हा ा पखुार्हरूलाई त्यहाँ पठाए ।
13 दो ो पटकको भटेघाटमा योसफेले आफूलाई आफ्ना दाजहुरूकहाँ कट गरे, र योसफेको प रवारलाई फारोकहाँ प रिचत
गराइयो । 14 आफ्ना िपता याकूब र ितनका सबै नातदेारहरू अथार्त ्पचह र ाणीलाई िम मा आउनहुोस ्भनी ितनले आफ्ना
दाजहुरूमाफर् त खबर पठाए । 15 त्यसलैे याकूब िम मा गए । त्यहाँ ितनको मतृ्य ु भयो र हा ा पखुार्हरू पिन त्यहीँ नै मरे ।
16 ितनीहरूका मतृ शरीर शकेममा लिगए र अ ाहामले शकेममा हमोरका छोराहरूबाट चाँदीको मलू्यमा िकनकेो िचहानमा
ितनीहरूलाई गािडयो । 17 परमशे् वरले अ ाहामिसत ितज्ञा गन ुर्भएको समय निजिकँदै गदार् मािनसहरू िम मा गणुात्मक रूपमा
बढे । 18 त्यसपिछ िम मा अकार् राजाको उदय भयो जसले योसफेलाई िचन्दनैथ्ये । 19 ती राजाले हा ा मािनसहरूलाई
छलगरे र हा ा पखुार्हरूलाई यसरी द ु र्वहार गरे िक आफँैलाई बचाउन ितनीहरूले आफ्ना िशशहुरूलाई बािहर फाल्नपुथ्य ।
20 त्यही बलेा मोशाको जन्म भयो । ितनी परमशे् वरको साम ु सनु्दर िथए र ितन मिहनासम्म ितनका िपताको घरमा ितनको स्याहार
ग रयो । 21 जब ितनलाई फ्याँिकयो फारोकी छोरीले ितनलाई उठाइन ् र ितनलाई आफ्नै छोरासरह हुकार्इन ्। 22 मोशालाई
िम का सारा िव ामा िशक्षा िदइयो र ितनी आफ्ना वचन र कमर्मा श शाली बने । 23 तर जब ितनी क रब चा लस वषर्
पगु,े ितनलाई आफ्ना दाजहुरू अथार्त ्इ ाएलीहरूलाई भटे गनर् मन लाग्यो । 24 एक जना इ ाएलीमािथ अन्याय भएको दखेरे
ितनले उसको रक्षा गरे र अत्याचार गन िम ीलाई मा रिदए । 25 परमशे् वरले ितनी ारा ितनका दाजभुाइहरूको छुट्कारा गनर्
खोज्दै हुनहुुन्थ्यो भन् ने कुरा ितनीहरूले बझु्लान ्भनी ितनले सोच,े तर ितनीहरूले त्यो कुरा बझुनेन ्। 26 अक िदन ितनी केही
इ ाएलीहरूकहाँ आए जहाँ ितनीहरू एक आपसमा झगडा ग ररहकेा िथए । ितनले ितनीहरूको झगडा िमलाउन खोजे र भन,े
“तपाईंहरू दाजभुाइ हुनहुुन्छ । िकन एकअकार्को िवरु मा लड्नहुुन्छ ?” 27 तर जसले आफ्नो िछमकेीलाई हािन परु् याएको
िथयो त्यसले ितनलाई धकेलरे भन्यो, “ितमीलाई कसले हा ो शासक र न्यायकतार् तलु्यायो ? 28 िहजो ितमीले त्यस िम ीलाई
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मारेझै ँ के ितमी मलाई पिन मानर् चाहन्छौ ?” 29 यो सनुरे मोशा भागे । ितनी िम ान दशेमा परदशेी बने जहाँ ितनी दईु छोराका
िपता बने । 30चा लस वषर् िबतपेिछ सीनै पवर्तको उजाड–स्थानमा ज लरहकेो आगोको पो ामा एउटा स्वगर्दतू ितनीकहाँ दखेा
परे । 31 मोशाले ज्वालालाई दखेपेिछ ितनी छक् क परे । त्यसलाई हनेर् ितनी निजक जाँदा त्यहाँ परम भकुो आवाज आयो,
32 “ित ा पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक र याकूबका परमशे् वर मै हु ँ ।” मोशा काँपे र ितनले हने साहस गरेनन ्। 33 परम भलुे
ितनलाई भन् नभुयो, “ित ा जु ा फुकाल िकनिक ितमी उिभएको ठाउँ पिव भिूम हो । 34 िनश् चय नै मलै े िम मा भएका मरेा
मािनसहरूको दःुखकष् टलाई दखेकेो छु । मलैे ितनीहरूको न्दन सनुकेो छु र म ितनीहरूलाई छुट्कारा िदन तल ओल आएको
छु । म ितमीलाई िम मा पठाउनछुे ।” 35 यी मोशा जसलाई ितनीहरूले इन्कार गरेका िथए, जसलाई ितनीहरूले भनकेा िथए,
“कसले ितमीलाई शासक र न्यायकतार् तलु्यायो ?”, ितनलैाई परमशे् वरले शासक र उ ारकतार् दवु ै बनाएर पठाउनभुयो । पो ामा
मोशाकहाँ दखेा पन स्वगर्दतू ारा परमशे् वरले ितनलाई पठाउनभुयो । 36 िम , लाल समु साथै उजाड–स्थानमा चा लस वषर्सम्म
आश् चयर्कमर् र िचन्हहरू गरेर मोशाले ितनीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याए । 37 यी ितनै मोशा िथए जसले इ ाएलीहरूलाई
भनकेा िथए, “परमशे् वरले ितमीहरूका दाजभुाइहरूकै िबचबाट मजस्तै एक जना अगमवक् ता खडा गन ुर्हुनछे ।” 38 यी ितनै
मािनस हुन ्जो उजाड-स्थानमा भएको समदुायिसत स्वगर्दतूसगँै िथए जो सीनै पवर्तमा ितनीिसत बोलकेा िथए । यी ितनै मािनस
िथए जो हा ा पखुार्हरूिसत िथए; यी ितनै मािनस िथए जसले हामीलाई िदन जीिवत वचनहरू ाप् त गरे । 39यी ितनै मािनस िथए
जस ित हा ा पखुार्हरू आज्ञाकारी बननेन;् ितनीहरूले ितनलाई पन्छाए र ितनीहरू आफ्ना हृदयमा िम मा फकर् ने चाहना गरे ।
40 त्यस बलेा ितनीहरूले हारूनलाई भन,े “हामीलाई अगवुाइ गन दवेताहरू बनाउनहुोस ्। हामीलाई िम दशेबाट अगवुाइ गरेर
ल्याउने यी मोशालाई के भयो हामीलाई थाहा छैन ।” 41 ती िदनमा ितनीहरूले एउटा बाछोको मिूतर् बनाए र ितनीहरूले त्यसलाई
ब लदान चढाए र ितनीहरू आफूले गरेको काममा रमाए । 42 तर परमशे् वर ितनीहरूबाट तकर् नभुयो र ितनीहरूलाई आकाशका
ताराहरूको सवेा गनर् छािडिदनभुयो जस्तो अगमवक् ताका पसु्तकहरूमा ले खएको छः “इ ाएलका घराना हो, के ितमीहरूले
मलाई चा लस वषर्सम्म उजाड-स्थानमा पशबु ल र ब लदानहरू चढायौ र ?” 43 ितमीहरूले मोलोखको पिव वासस्थान
र रेफन दवेताको तारा र आफूले पजूा गनर् बनाएका मिूतर्हरूलाई स्वीकार गर् यौ । यसकारण म ितमीहरूलाई बिेबलोनभन्दा
पर िनवार्सनमा लजैानछुे ।” 44 उजाड-स्थानमा हा ा पखुार्हरूको गवाहीको पिव वासस्थान िथयो जनु परमशे् वरले मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएमतुािबक उहाँले दखेाउनभुएको नमनुाबमोिजम बनाइएको िथयो । 45 हा ा पखुार्हरूको पालोमा ितनीहरूले यस
पाललाई यहोशसूगँै यस दशेमा ल्याए । हा ा पखुार्हरूको उप स्थितमा परमशे् वरले ती जाितहरूलाई बािहर िनकाली ितनीहरूको
दशे हा ा पखुार्हरूको हातमा िदनहुुदँा यो घटना भएको िथयो । दाऊदको समयसम्म यस्तै भयो, 46 जसले परमशे् वरको द ृ ष् टमा
िनगाह पाए र ितनले याकूबका परमशे् वरको िन म्त एउटा वासस्थान िनमार्ण गनर्का िन म्त अनरुोध गरे । 47 तर सोलोमनले
परमशे् वरको िन म्त एउटा भवन बनाए । 48 तथािप सव च् च परमशे् वर हातले बनाएका घरहरूमा बस् नहुुन् न जस्तो अगमवक् ताले
भनकेा छनः् 49 ‘स्वगर् मरेो िसहंासन हो, र पथृ्वी मरेा ख ु ाको पाउदान । ितमीहरूले मरेो िन म्त कस्तो िकिसमको घर बनाउन
सक्छौ ?’ परम भु भन् नहुुन्छ । वा मरेो िव ाम स्थान कहाँ छ ? 50 के यी सबै कुराहरू मरैे हातले बनाएका होइनन ् र ?’
51 हे हठी मािनसहरू हो, हृदय र कानको खतना नभएकाहरू, तपाईंहरू सधै ँ पिव आत्माको िवरोध गन ुर्हुन्छ । तपाईंहरूका
पखुार्ले जस्तो गरे तपाईंहरू पिन त्यस्तै गन ुर्हुन्छ । 52 तपाईंहरूका पखुार्ले कुनचािह ँ अगमवक् तालाई सताएनन ्? ितनीहरूले
अगमवक् ताहरूलाई मारे जो धम जनको आगमनअिग दखेा परेका िथए । अिहले आएर तपाईंहरूले उहाँका िवश् वासघाती र
उहाँका हत्यारा बन् न ु भएको छ । 53 तपाईंहरूले स्वगर्दतूहरू ारा स्थािपत वस्था पाउनभुयो तर त्यसको पालना गन ुर्भएन ।”
54जब प रषद्का सदस्यहरूले यी कुराहरू सनुे ितनीहरू स्तफनसको िवरु मा ू बने र ितनीहरूले दा ा िकटे । 55 तर ितनले
पिव आत्माले भ रएर एकटकले स्वगर्ितर हरेे र परमशे् वरको मिहमा साथै यशेलूाई परमशे् वरको दािहने हातप उिभरहनभुएको
दखेे । 56 स्तफनसले भन,े “हने ुर्होस,् म स्वगर् उ केो र मािनसका पु लाई परमशे् वरको दािहने हातप उिभरहनभुएको
दखे्दछु ।” 57 तर प रषद्का सदस्यहरू ठुलो सोरले िचच् च्याए; ितनीहरूले आफ्ना कान थनुे र ितनीहरू ितनीमािथ जाइलागे ।
58 ितनीहरूले ितनलाई सहरबािहर ल्याए र ितनीमािथ ढुङ्गा बसार्ए । साक्षीहरूले शाऊल नाउँ गरेका जवान मािनसको खु ानरे
आफ्ना बािहरी वस् हरू खोलरे राखे । 59 ितनीहरूले स्तफनसमािथ ढुङ्गा बसाईरहदँा ितनले िनरन्तर रूपमा भकुो पकुारा
गरे र भन,े “हे भ ु यशे,ू मरेो आत्मालाई हण गन ुर्होस ्।” 60 ितनले घ ुडँा टेकी ठुलो सोरले िचच् च्याए, “हे भ,ु ितनीहरूलाई
यो पापको दोष नलागोस ्।” यित भनपेिछ ितनले आफ्नो ाण त्यागे ।

8
1 ितनको हत्यामा शाऊल पिन सहमत िथए । त्यही िदन यरूशलमेको मण्डलीको िवरु मा ठुलो सतावट सरुु भयो र

े रतहरूबाहके अन्य िवश् वासीहरू यहूिदया र सामा रयाका क्षे हरूमा िततर-िबतर भएर गए । 2 ईश् वरभ मािनसहरूले
स्तफनसलाई गाडे र ितनको लािग बसेरी िवलाप गरे । 3 तर शाऊलले मण्डलीलाई औधी हािन परु् याए । ितनी घरैिपच्छे
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जान्थे र ितनले परुुष र स् ीहरूलाई िघसारेर ल्याउथँे र ितनीहरूलाई झ्यालखानामा हा लिदन्थे । 4 तथािप छरपष् ट भएका
िवश् वासीहरूले चारैितर वचन बाँड्दै गए । 5 िफ लप साम रयाको सहरमा गए र ितनले ितनीहरूलाई ीष् टको बारेमा चार
गरे । 6 जब िभडले िफ लपले गरेका िचन्हहरू दखेे तब ितनीहरूले ध्यान िदएर ितनका कुरा सनुे । 7 िकनिक ितनीहरूमध्ये
धरैे जनाबाट अशु आत्माहरू िचच् च्याउँदै िन स्कआए र धरैे पक्षाघाती र लङ्गडाहरू िनको भए । 8 र त्यस सहरमा बडो
आनन्द भयो । 9 तर त्यस सहरमा िसमोन नाउँ गरेको एक जना मािनस िथयो जसले पिहले जादगुरी गन गथ्य । त्यसले
एक भावशाली मािनस िथए भन् ने दाबी गद ितनले साम रयाका मािनसहरूलाई छक् क पान गथ्य । 10 सबभैन्दा सानादे ख
सबभैन्दा ठुलासम्मका सामरीहरूले त्यसका कुरा ध्यान िदएर सनु्थे । ितनीहरूले भन्थ,े “यी मािनस परमशे् वरका ती श
हुन ् जसलाई महान ् भिनन्छ ।” 11 ितनीहरूले त्यसका कुरा सनु्थे िकनिक त्यसले आफ्नो जादगुरी ारा लामो समयदे ख
ितनीहरूलाई चिकत पाद आएको िथयो । 12 तर जब िफ लपले परमशे् वरको राज्य र यशे ू ीष् टको ससुमाचारको बारेमा जे
चार गरे ितनीहरूले त्यसमािथ िवश् वास गरे अिन परुुष र स् ीहरू दवुलै े ब प् तस्मा लए । 13 िसमोन आफँैले पिन िवश् वास

गर् यो र ब प् तस्मा लयो । त्यो िफ लपसगँै लािगरह् यो । िचन्हहरू र उदकेका कामहरू दखेरे त्यो छक् क परे । 14 साम रयाका
मािनसहरूले परमशे् वरको वचनलाई हण गरे भन् ने कुरा जब यरूशलमेका े रतहरूले सनु,े ितनीहरूले प सु र यहून् नालाई
उनीहरूकहाँ पठाए । 15 ितनीहरू आएपिछ ितनीहरूले उनीहरूले पिव आत्मा पाउन सकून ्भनी उनीहरूका िन म्त ाथर्ना
गरे । 16 िकनिक त्यस बलेासम्म पिव आत्मा उनीहरूमध्ये कसमैािथ पिन आउनभुएको िथएन, भु यशेकूो नाउमँा मा
उनीहरूको ब प् तस्मा भएको िथयो । 17 त्यसपिछ प सु र यहून् नाले उनीहरूमािथ आफ्ना हात राखे र उनीहरूले पिव आत्मा
पाए । 18 े रतहरूले हात राख्दा पिव आत्मा पाईंदोरहछे भनी जब िसमोनले दखे्यो त्यसले ितनीहरूलाई रूपयैाँ-पसैा िदन
लाग्यो । 19 त्यसले भन्यो, “मलाई पिन यो श िदनहुोस ् तािक मलैे जो कसमैािथ हात राख्दा उसले पिव आत्मा पाउन
सकोस ्।” 20 तर प सुले भन,े “तरेो रूपयैाँ-पसैा तैिँसत नष् ट होस ् िकनिक तैलँ े परमशे् वरको वरदानलाई रूपयैाँ-पसैाले ाप् त
गनर् सिकँदोरहछे भनी ठािनस ् । 21 यस िवषयमा तरेो कुनै िहस्सा वा भाग छैन िकनिक ित ो हृदय परमशे् वरिसत ठक छैन
। 22 त्यसकारण, तरेो दषु् टताको लािग पश् चा ाप गरी भलुाई ाथर्ना चढा, कतै उहाँले तलँाई क्षमा ग रिदनहुुन्छ िक ।
23 िकनभने म दखे्दछु िक त ँ ित ाको िवष र पापको बन्धनमा छस ् ।” 24 िसमोनले जवाफ िदयो, “मरेो िन म्त ाथर्ना
ग रिदनहुोस ् तािक तपाईंले भन् नभुएको कुनै पिन कुरा ममािथ आइनपरोस ् ।” 25 प सु र यहून् नाले साक्षी िदई परम भकुो
वचन बोलपेिछ ितनीहरू यरूशलमे फक र बाटोमा साम रयाका धरैे गाउहँरूमा ितनीहरूले ससुमाचार चार गरे । 26 अब
परम भकुा एउटा दतूले िफ लपलाई भन,े “उठ र दिक्षणितर जाऊ जहाँ यरूशलमेदे ख गाजासम्म जाने बाटो छ (यो बाटो
उजाड-स्थानमा पदर्छ) ।” 27 ितनी उठे र गए । त्यहाँ इिथयोिपयाका एक जना नपुसंक िथए जो इिथयोिपया दशेकी रानी
कन्दाकीका पदािधकारी िथए । ितनी उनका सारा सम्पि को कोषाध्यक्ष िथए । ितनी आराधनाको लािग यरूशलमे आएका
िथए । 28 फकर् ंदै गदार् ितनले रथमा यशयैा अगमवक् ताको पसु्तक पिढरहकेा िथए । 29 पिव आत्माले िफ लपलाई भन् नभुयो,
“मािथ जाऊ र त्यस रथको साथ लाग ।” 30 त्यसलै,े िफ लप ितनीकहाँ दौडरे गए र ितनले यशयैा अगमवक् ताबाट पढकेो
सनुरे िफ लपले सोध,े “के तपाईंले पिढरहनभुएको कुरा बझु् नहुुन्छ ?” 31 इिथयोिपयालीले भन,े “कसलैे मलाई नबझुाएसम्म
म कसरी बझु् न सक्छु र ?” ितनले िफ लपलाई ितनीसगँै रथमा बस् न अनरुोध गरे । 32 इिथयोिपयालीले पढकेो धमर्शास् को
खण्ड िथयोः “का टने थमुाजस्तै उसलाई लिगयो; जसरी थमुा ऊन क नकेो साम ु मौन हुन्छ त्यसै गरी उसले आफ्नो मखु
खोल्दनै ।” 33 उसको िवन तामा उसको न्याय खोिसयो । कसले उसको पसु्ताको घोषणा गन ? िकनिक उसको जीवन यस
पथृ्वीबाट हरण ग रयो ।” 34 त्यसलै,े नपुसंकले िफ लपलाई सोध,े “मलाई बताइिदनसु ्िक अगमवक् ताले कसको बारेमा भन्दै
छन—् आफ्नै बारेमा वा अरू कसकैो बारेमा ?” 35 िफ लपले बताउन थाले । ितनले उनलाई यशेकूो बारेमा बताउन यशयैाको
यस खण्डबाट सरुु गरे । 36 ितनीहरू जाँदै गदार् ितनीहरू केही पानी भएको ठाउँमा आइपगुे । नपुसंकले भन,े “हने ुर्होस,् यहाँ
पानी छ । मलाई ब प् तस्मा लनदे ख केले रोक्छ ?” 37-38 त्यसलै,े ती इिथयोिपयालीले रथ रोक् न आज्ञा िदए अिन िफ लप
र नपुसंक दवुै जना पानी भएको ठाउँमा गए र िफ लपले ितनलाई ब प् तस्मा िदए । 39 ितनीहरू पानीबाट बािहर आएपिछ
परम भकुा आत्माले िफ लपलाई लजैानभुयो । नपुसंकले ितनलाई फे र दखेनेन ् र ितनी रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे । 40 तर
िफ लप अश्दोदमा दखेा परे । ितनी कैस रया नपगुञु् जलेसम्म ितनले सबै सहरहरूमा ससुमाचार सनुाए ।

9
1 तर शाऊल अझै भकुा चलेाहरूको िवरु मा हत्याको धम्की िददँ ै धान पजूाहारीकहाँ गए 2 र त्यस मागर्का परुुष होस ्

या स् ी जोसकैुलाई बाँधरे यरूशलमेमा ल्याउन पाऊँ भनी ितनले दमस्कसका सभाघरहको नाउमँा प मागे । 3 ितनी जाँदै गदार्
जब ितनी दमस्कस निजकै आइपगुे तब अकस्मात ् ितनको व रप र स्वगर्बाट आएको ज्योित चम्क्यो । 4 ितनी भइँुमा ढले र
ितनले यसो भन् ने आवाज सनु,े “ए शाऊल, ए शाऊल, िकन ितमी मरेो खदेो गदछौ ?” 5 शाऊलले जवाफ िदए, “ भ,ु तपाईं
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को हुनहुुन्छ ?” भलुे भन् नभुयो, “म यशे ू हु ँ जसको ितमी खदेो गदछौ । 6 तर उठ र सहरमा जाऊ र ितमीले के गन ुर्पछर्
भनी ितमीलाई बताइनछे ।” 7 शाऊलसगँै या ा गन मािनसहरूले आवाजचािह ँ सनुे तर ितनीहरूले कसलैाई दखेनेन ्र ितनीहरू
अवाक् भई उिभरहे । 8 शाऊल भइँुबाट उठे र ितनले आफ्ना आखँा खोल्दा ितनले केही दखेनेन ् । त्यसलै,े ितनीहरूले हात
समातरे ितनलाई दमस्कस परु् याए । 9 ितनी ितन िदनसम्म द ृ ष् टिवहीन भए र ितनले न खाए न िपए । 10 दमस्कसमा हनिनया
नाउँ गरेका चलेा िथए । भलुे दशर्नमा ितनलाई भन् नभुयो, “ए हनिनया” ितनले भन,े “ भ,ु म यहीँ छु ।” 11 भलुे ितनलाई
भन् नभुयो, “उठ र सोझो भिनने गल्लीमा जाऊ र त्यहाँ यहूदाको घरमा टासर्सका शाऊल नाउँ गरेका मािनसको खोजी गर ।
िकनिक ितनी ाथर्ना गदछन ्। 12 र ितनले द ृ ष् ट पाउन सकून ्भनरे ितनले दशर्नमा हनिनया नाउकँा मािनसले ितनीमािथ हात
राखकेो दखेकेा छन ् ।” 13 तर हनिनयाले जवाफ िदए, “ भ,ु ितनले यरूशलमेमा तपाईंका पिव मािनसहरूलाई कित धरैे
हािन परु् याएका छन ्भन् ने बारेमा मलैे धरैे मािनसहरूबाट सनुकेो छु । 14 तपाईंको नाउँ लने हरेकलाई िगरफ्तार गनर् ितनले
मखु्य पजूाहारीहरूबाट अिधकार पाएका छन ्।” 15 तर भलुे ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िकनिक अन्यजाितहरू र राजाहरू र
इ ाएलका सन्तानहरूको साम ु मरेो नाउँ चार गनर् ितनी छािनएका एक पा हुन ्। 16 िकनिक मरेो नाउकँो खाितर ितनले कित
धरैे दःुख भोग् नपुनछ भनी म ितनलाई दखेाउनछुे ।” 17 त्यसलै,े हनिनया गए र त्यस घरिभ वशे गरे । ितनीमािथ आफ्ना
हात राख्दै उनले भन,े “भाइ शाऊल, ितमीले आफ्नो द ृ ष् ट पाउन सक र पिव आत्माले भ रन सक भनी ितमी आउँदा बाटोमा
दखेा पन ुर्हुने भ ु यशेलू े मलाई पठाउनभुएको छ ।” 18 तरुुन्तै शाऊलका आखँाबाट पा ाजस्ता केही खसे र ितनले द ृ ष् ट पाए
। ितनी उठे र ब प् तस्मा लए । 19 ितनले केही खाएपिछ ितनमा ताकत आयो । ितनी केही िदनसम्म दमस्कसका चलेाहरूसगँै
बसे । 20 तरुुन्तै यशे ू नै परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भन्दै ितनले सभाघरहरूमा उहाँको चार गरे । 21 ितनका कुरा सनु् नहेरू सबै
छक् क परे र ितनीहरूले भन,े “यरूशलमेमा यो नाउँ लनहेरूलाई नष् ट गन मािनस ियनी नै होइनन ्र ? के ितनी उनीहरूलाई
बाँधरे मखु्य पजूाहारीहरूकहाँ लजैान यहाँ आएका होइनन ् र ?” 22 तर चारको लािग शाऊल अझै श शाली बने र
यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भन् ने माण िदएर दमस्कसमा बस् ने यहूदीहरूलाई ितनले अकमक् क पा रिदए । 23 धरैे िदन िबतपेिछ
यहूदीहरूले ितनलाई मान ष न् रचे । 24 तर शाऊलले ितनीहरूको ष न् थाहा पाए । ितनलाई मान उ ेश्यले ितनीहरू
िदनरात ढोकाहरूमा चवेा गरेर बस्थे । 25 तर ितनका चलेाहरूले ितनलाई राती नै पखार्लबाट टोकरीमा हालरे खसा लिदए
। 26 शाऊल यरूशलमेमा आएपिछ ितनी चलेाहरूसगँ िमल्न खोजे । तर ितनी चलेा हुन ्भन् ने कुरा नपत्याएर ितनीहरू सबै
ितनीदे ख डराए । 27 तर बारनाबासले ितनलाई चलेाहरूकहाँ ल्याए । दमस्कसको बाटोमा कसरी शाऊलले भलुाई दखेे र
भ ु ितनीिसत बोल्नभुयो अिन दमस्कसमा कसरी ितनले साहसपवूर्क यशेकूो नाउँ चार गरे भनी ितनले उनीहरूलाई बताए

। 28 यरूशलमेको िभ -बािहर गदार् ितनले उनीहरूलाई भटेे । ितनले साहसपवूर्क भु यशेकूो नाउमँा बोले । 29 र ितनले
ि क-यहूदीहरूिसत वादिववाद गरे । तथािप उनीहरूले ितनलाई मानर् खोिजरहे । 30 भाइहरूले यो कुरा थाहा पाएर ितनलाई
कैस रया ल्याए र त्यहाँबाट ितनलाई टासर्स पठाइिदए । 31 यसरी सारा यहूिदया, गालील र साम रयाभ रका मण्डलीमा शा न्त
छायो र मण्डली मजबतु भयो । परम भकुो भय र पिव आत्माको सान्त्वनामा मण्डली सङ्ख्यामा बढ्दै गयो । 32 प सु परैु
इलाकामा जाने ममा ितनी लडु ्डा नगरमा बस् ने परमशे् वरका मािनसहरूकहाँ पिन आइपगुे । 33 ितनले त्यहाँ एिनयास नाउकँा
कोही एक जना मािनसलाई भे ाए जो आठ वषर्सम्म ओ ानमा िथए िकनिक ितनलाई पक्षाघात भएको िथयो । 34 प सुले
ितनलाई भन,े “ए एिनयास, यशे ू ीष् टले ितमीलाई िनको पान ुर्हुन्छ । उठ र ित ो ओ ान िमलाऊ ।” ितनी तरुुन्तै उठे ।
35 लडु ्डा र शारोनमा बस् ने सबलैे ती मािनसलाई दखेे र ितनीहरू भमुा आए । 36 अब योप्पामा तबीता (ि कमा डोरकास)
नाउकँी एक जना चलेी िथइन ्। यी स् ी असल काम र कृपापणूर् कायर्ले भ रएकी िथइन ्र उनले ग रबहरूको हरेचाह गिथर्न ्
। 37 ती िदनमा उनी िबरामी प रन ् र म रन ् । ितनीहरूले उनको मतृ शरीरलाई धोएर मािथल्लो कोठामा राखे । 38 लडु ्डा
योप्पाबाट निजकै भएकोले र प सु त्यहाँ िथए भनी चलेाहरूले सनुकेाले ितनीहरूले यस्तो अनरुोध गनर् ितनीकहाँ दईु जना
मािनस पठाए, “िवलम्ब नगरीकन हामीकहाँ आइिदनहुोस ्।” 39 प सु उठे र ितनीहरूसगँै गए । ितनी आइपगुपेिछ ितनीहरूले
ितनलाई मािथल्लो कोठामा लगे । प सुको निजकै बसकेा सबै िवधवाहरू रुँदै िथए र ितनीहरूले डोरकास ितनीहरूसगँ छदँा
उनले बनाएका वस् हरू र अरू पोशाकहरू ितनलाई दखेाउदँै िथए । 40 प सुले सबलैाई कोठाबाट बािहर पठाए र घ ुडँा टेकी
ाथर्ना गरे । मतृकप फकर ितनले भन,े “ए तबीता, उठ ।” उनले आफ्ना आखँा खो लन ्र प सुलाई दखेपेिछ उनी बिसन ्

। 41 त्यसपिछ प सुले उनलाई आफ्ना हातले उठाए । ितनले िवश् वासीहरू र िवधवाहरूलाई डाके र ितनीहरूको उप स्थितमा
उनलाई जीिवत स्ततु गरे । 42 यो खबर सारा योप्पाभ र फै लयो र धरैे मािनसहरूले भमुा िवश् वास गरे । 43 प सु धरैे
िदनसम्म योप्पामा िसमोन नाउँ गरेका चमर्कारसगँ बसे ।

10
1 कैस रया सहरमा कन लयस नाउकँा एक जना मािनस िथए जो इटा लया नामक पल्टनका कप् तान िथए । 2 ितनी
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ईश् वरभ मािनस िथए । ितनी र ितनका सारा घरानाले परमशे् वरको आराधना गथ । ितनले यहूदीहरूलाई धरैे रूपयैाँ-पसैा
सहयोग गरे र ितनले सधै ँ परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाइरहन्थे । 3 िदउसँो ितन बजिेतर ितनले दशर्नमा परमशे् वरका एक स्वगर्दतू
आफूितर आइरहकेो दखेे । स्वगर्दतूले भन,े “ए कन लयस ” 4 कन लयसले एकटक लगाएर स्वगर्दतूलाई हरेे र भयभीत हुदँै
भन,े “हजरु, भन् नहुोस ्।” स्वतर्दतूले ितनलाई भन,े “ित ा ाथर्ना र ितमीले ग रबहरूलाई िदएका दान सम्झनायोग्य ब लको
रूपमा परमशे् वरको उप स्थितमा पगुकेा छन ् । 5 प सु पिन भनरे िचिनने िसमोन भिनने मािनसलाई ल्याउन योप्पा शहरमा
मािनसहरू पठाऊ । 6 ितनी िसमोन नामक चमर्कारिसत बिसरहकेा छन ्जसको घर समु को छेउमा छ ।” 7 आफूिसत बोल्ने
स्वगर्दतू गएपिछ कन लयसले आफ्नो घरका दईु जना नोकर र ितनको सवेा गन िसपाहीहरूमध्ये परमशे् वरलाई पजु् ने एक
जना िसपाहीलाई बोलाए । 8 कन लयसले ितनीहरूलाई सबै कुरा बताएर ितनीहरूलाई योप्पा पठाए । 9 भो लपल्ट लगभग
िदउसँोको बा बजकेो िथयो । ितनीहरू या ा गरेर शहरको निजक आइपगु्दा प सु ाथर्नाको लािग घरको मािथल्लो कौसीमा
उक्ले । 10 ितनी भोकाए र ितनलाई केही खान मन लाग्यो । तर मािनसहरूले खानकुेरा पकाइरहदँा ितनीले एउटा दशर्न दखेे ।
11 ितनले आकास खलुकेो र एउटा वस्त ु पथृ्वीितर खिसरहकेो दखेे जनु चारै कुनामा बाँिधएको एउटा ठुलो तन् नाजस्तो िथयो ।
12 त्यसमा सबै िकिसमका चारखु े ाणीहरू, पथृ्वीमा घ ने जन्तहुरू र आकासका चराचरुुङ्गीहरू िथए । 13 त्यसपिछ एउटा
आवाजले ितनलाई भन्यो, “प सु, उठ अिन मारेर खाऊ ।” 14 तर प सुले भन,े “हुदँनै भ ु । िकनिक मलैे किहल्यै अशु र
अपिव कुराहरू खाएको छैन ँ ।” 15 तर त्यो आवाज दो ो पटक पिन ितनीकहाँ आयोः “परमशे् वरले जलेाई श ु पान ुर्भएको
छ ितमीले त्यसलाई अशु नभन ।” 16 ितन पटकसम्म यसै भयो । त्यसपिछ त्यो तन् नाजस्तो वस्त ु तरुुन्तै आकासितर लिगयो
। 17आफूले दखेकेो दशर्नको अथर् के होला भनरे प सु अन्योलमा प ररहदँा कन लयसले पठाइएका मािनसहरू ढोकाको साम ु
खडा भए । ितनीहरू घर खोज्दै त्यहाँ आइपगुकेा िथए । 18 प सु भिनने िसमोन त्यहाँ बिसरहकेा छन ्िक छैनन ्भनी ितनीहरूले
सोधे । 19 प सुले दशर्नको बारेमा अझै सोिचरहकैे बलेा पिव आत्माले ितनलाई भन् नभुयो, “हरे, ितन जना मािनसले ित ो
खोजी गदछन ्। 20 उठ र तल जाऊ अिन ितनीहरूसगँै लाग । ितनीहरूसगँै जानदे ख नडराऊ िकनिक मलैे नै ितनीहरूलाई
पठाएको हु ँ ।” 21 त्यसलै,े प सु ती मािनसहरूकहाँ ओल र ितनले भन,े “तपाईंहरूले खोिजरहनभुएको मै हु ँ । तपाईंहरू
िकन आउनभुएको ?” 22 ितनीहरूले भन,े “परमशे् वरको आराधना गन कन लयस नाउँ गरेका कप् तान धम मािनस हुनहुुन्छ
जो सारा यहूदी जाितको िबचमा िस हुनहुुन्छ । परमशे् वरका पिव स्वगर्दतूले तपाईंलाई बोलाएर उहाँको घरमा ल्याऊ भनी
उहाँलाई आज्ञा िदए तािक उहाँले तपाईंको सन्दशे सनु् न सकून ्।” 23 त्यसलै,े प सुले ितनीहरूलाई िभ आई ितनी र ितनका
मािनसहरूिसत बस् न िनमन् णा िदए । भो लपल् ट िबहान प सु उठे र ितनीहरूसगँै गए । योप्पाका केही भाइहरू पिन ितनीसगँै
लागे । 24अक िदन ितनीहरू कैस रया आइपगुे । कन लयसले ितनीहरूको तीक्षा गद िथए । ितनले आफ्ना नातदेारहरूसाथै
घिनष् ठ िम हरूलाई पिन बोलाएका िथए । 25 प सु िभ पसपेिछ कन लयसले ितनलाई स्वागत गरे र ितनको सम्मान गद
ितनले दण्डवत ्गरे । 26 तर प सुले ितनलाई उठाएर भन,े “उठ्नहुोस ्। म आफँै पिन केवल मािनस हु ँ ।” 27 प सु ितनीिसत
बातिचत ग ररहदँा ितनी िभ वशे गरे र धरैे मािनसहरू जम्मा भएका दखेे । 28 प सुले ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरूलाई
थाहा छ िक एउटा यहूदीले अक जाितका मािनसहरूिसत सङ्गत गन ुर् वा ितनीहरूलाई भटेघाट गन ुर् अनिुचत कायर् हो । तर मलैे
कुनै पिन मािनसलाई अशु वा अपिव भन् न ु हुदँनै भनी परमशे् वरले मलाई दखेाउनभुएको छ । 29 त्यसकारण, मलाई बोलाइँदा
म गनगन नगरीकन आएँ । तपाईंहरूले मलाई िकन बोलाउनभुएको ?” 30 कन लयसले भन,े “चार िदनअिग यही घडीमा म
मरेो घरमा िदउँसो ितन बजे ाथर्ना ग ररहदँा सतेो पोशाक लगाएका एक जना मािनस मरेो साम ु खडा भए । 31 ितनले भन,े ‘हे
कन लयस, परमशे् वरले ित ो ाथर्ना सनु् नभुएको छ र ितमीले गरीबहरूलाई िदएको दानको सम्झना गन ुर्भएको छ । 32 त्यसलै,े
कसलैाई योप्पामा पठाऊ र प सु भिनने िसमोनलाई डाकेर ल्याऊ । ितनी िसमोन भिनने चमर्कारको घरमा बिसरहकेा छन ्
जनु समु को छेउमा पछर् ।’ 33 त्यसलै,े तरुुन्तै मलै े तपाईंलाई बोलाउन पठाएँ । तपाईं गनगन नगरीकन आइिदनभुयो । अब
परम भलुे तपाईंलाई िनदशन िदनभुएका सबै कुरा सनु् न हामी सबै यहाँ परमशे् वरको उप स्थितमा छौँ ।” 34 तब प सुले आफ्नो
मखु खोलरे भनःे “साँच् चै म जान्दछु िक परमशे् वरले कसकैो पक्षपात गन ुर्हुन् न । 35 बरु, हरेक जाितमा उहाँको आराधना
गन र धािमर्क कामहरू गन उहाँको अिग स्वीकारयोग्य हुन्छ । 36 परमशे् वरले इ ाएलीहरूलाई पठाउनभुएको सन्दशे
तपाईंहरूलाई थाहै छ । उहाँले सबकैा भ ु अथार्त ्यशे ू ीष् ट ारा शा न्तको बारेमा ससुमाचार चार गन ुर्भयो । 37 यहून् नाले
चार गरेको ब प् तस्मापश् चात ्गालीलबाट सरुु गरेर सारा यहूिदयाभ र भएका घटनाहरूको बारेमा तपाईंहरूलाई थाहै छ । 38 ती

घटनाहरू नासरतका यशेकूो बारेमा हुन ्जसलाई परमशे् वरले पिव आत्मा र श ले अिभषके गन ुर्भएको िथयो । उहाँले असल
कामहरू गन ुर्भयो र शतैान ारा पीिडतहरूलाई िनको पाद जानभुयो िकनिक परमशे् वर उहाँिसत हुनहुुन्थ्यो । 39 यहूदीहरूको
दशे र यरूशलमे दवुमैा उहाँले गन ुर्भएका सबै कुराहरूका हामी साक्षी हौँ । यही यशेलूाई ितनीहरूले काठमा झणु् ाएर मारे ।
40 परमशे् वरले उहाँलाई ते ो िदनमा िबउँताउनभुयो र कट गराउनभुयो, 41सबकैहाँ होइन तर परमशे् वरले पिहले नै छान् नभुएका



10:42 795 े रत 11:30

साक्षीहरूकहाँ । हामी नै ती साक्षीहरू हौँ जसले उहाँ मतृकहरूबाट बौरी उठ्नभुएपिछ उहाँसगँै खायौँ र िपयौँ । 42 परमशे् वरले
उहाँलाई नै िजउँदा र मरेकाहरूको न्यायकतार् हुन चनु् नभुएको छ भनी मािनसहरूलाई चार गनर् र गवाही िदन उहाँले हामीलाई
आज्ञा िदनभुयो । 43 सबै अगमवक् ताहरूले उहाँको गवाही िदएका छन ्तािक उहाँमािथ िवश् वास गन हरेकले उहाँको नाउँ ारा
पापको क्षमा पाओस ् ।” 44 प सुले यी कुराहरू बताइरहदँा ितनको सन्दशे सनु् नहेरू सबमैािथ पिव आत्मा ओलर्नभुयो ।
45 प सुसगँै आएका यहूदी िवश् वासीहरू छक् क परे िकनिक पिव आत्माको वरदान अन्यजाितहरूलाई पिन िदइएको िथयो ।
46 िकनभने ितनीहरूले यी अन्यजाितहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलकेा र परमशे् वरको शसंा गरेका सनुे । तब प सुले जवाफ
िदए, 47 “हामीले जस्तै पिव आत्मा ाप् त गन यी मािनसहरूलाई पानीको ब प् तस्मा लनदे ख कसलैे रोक् न सक्छ ?”
48 ितनले ितनीहरूलाई यशे ू ीष् टको नाउमँा ब प् तस्मा लन ू भन् ने आज्ञा िदए । ितनीहरूले ितनलाई केही िदन ितनीहरूसगँै
बस् न अनरुोध गरे ।

11
1अिहले यहूदीयामा भएका े रतहरू र भाइहरूले गरैयहूदीहरूले पिन परमशे् वरको वचन हण गरेका िथए भन् ने सनुे । 2जब

प सु यरूशलमेमा आए, खतनाको समहूका मािनसहरूले ितनकोको आलोचना गरे । 3 ितनीहरूले भन,े “तपाईं बखेतनाका
मानिसहरूसगँ बस् नभुयो र ितनीहरूसगँ खानभुयो ।” 4 तर प सुले ितनीहरूलाई त्यो कुरा िवस्ततृ रूपमा वणर्न गनर् सरुु गरे;
उनले भनःे 5 ‘म योप्पा सहरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ, र मलैे एउटा दशर्न दखेे ँ जसमा स्वगर्बाट एउटा ठूलो तन् ना जस्तो
तलितर झ रएको िथयो । यो मकहाँ आयो । 6 मलैे यसलाई एक टक लगाएर हरेेँ र यस बारे सोचे ँ । मलैे पथृ्वीको चारखु े
जनावरहरू, जङ्गली जन्तहुरू, घ ने जन्तहुरू, र आकासमा उड्ने चराहरू दखेे।ँ 7 त्यसपिछ मलैे एउटा आवाजले मलाईं
भनकेो सनु,े “प सु उठ अिन ितनीहरूलाई मारे र खाऊ ।” 8 मलैे भन,े “ भ,ु यसो होइन, िकनभने अिहलसेम्म अपिव र
अशु थोक मरेो मखुमा परेकै छैनन ्।” 9 तर स्वगर्बाट फे र उ र आयो, “परमशे् वरले जनु कुराहरूलाई श ु घोषणा गन ुर्भएको
छ, अशु नभन ।’’ 10 यो ितन पल्टसम्म भयो, त्यसपिछ सबै कुरा स्वगर्ितर फे र उठाइ लिगयो । 11 हने ुर्होस,् हामी बसको
घर अगािड ितन जना मािनस उिभरहकेा िथए । उनीहरूलाई कैस रयाबाट मकहाँ पठाइएको िथयो । 12 पिव आत्माले मलाईं
उनीहरूसगँ जान ु र मलैे ितनीहरूको सम्बन्धमा कुनै िवभदे गन ुर्हुदँनै भनी आज्ञा िदनभुयो । यी छ जना भाइहरू मसगँ गए र हामी
त्यो मािनसको घरिभ गयौँ । 13 उनले स्वगर्दतू ितनको घरमा उिभरहकेो कसरी दखेकेा िथए, र ितनले उनलाई यसो भने भनी
हामीलाई बताए, “योप्पामा मािनसहरूलाई पठाऊ र िसमोनलाई फकार्एर ल्याऊ, जसको अक नाउँ प सु हो । 14 उनले ित ो
लािग एउटा सन्दशे बताउने छन ्जस ारा ितमी बचाइनछेौ, ितमी र ित ो सबै घराना ।” 15 जब म ितिनहरूसगँ बोल्न थाले,ँ
ितनीहरूमािथ पिव आत्मा आउनभुयो, जसरी सरुुमा हामीमािथ आउनभुएको िथयो । 16 कसरी उहाँले भन् नभुएको िथयो, तब
मलैे भकुा वचनहरूलाई सम्झे,ँ ‘‘यहून् नाले पानीले ब प् तस्मा िदए, तर ितमीहरूलाई पिव आत्मामा ब प् तस्मा िदइनछे ।’’
17 हामीले भ ु यशे ू ीष् टमािथ िवश् वास गदार् उहाँले हामीलाई िदनभुएको त्यही वरदान उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो भन,े
परमशे् वरको िवरोध गन म को िथएँ र ?’’’ 18 जब ितनीहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले कुनै पिन ितकृया जनाएनन ्। तर
ितनीहरूले परमशे् वरको शसंा गरे र भन,े ‘‘परमशे् वरले गरै-यहूदीहरूलाई पिन जीवनको िन म्त पश् चा ाप िदनभुएको छ ।’’
19 त्यसकारण स्तफनसको मतृ्यसुगँै सरुु भएको कष् ट भोिगरहकेा िवश् वासीहरू यरूशलमेबाट छरपस्ट भए । यी िवश् वासीहरू
फोनिेसया, साइ स र ए न्टओ खयासम्म गए । उनीहरूले यशेकूो बारेमा सन्दशे अरू कसलैाई नबताई यहूदीहरूलाई मा बताए
। 20 तर ितनीहरूमध्ये केही मािनसहरू साइ स र कुरेनीबाटका ए न्टओ खयामा आए र ि कहरूसगँ पिन बोले र भ ु यशेकूो
चार गरे । 21 र ितनीहरूसगँ भकुो हात िथयो, ठुलो सखं्यामा मािनसहरूले िवश् वास गरे र भिुतर फक । 22 ितनीहरूको

बारेको खबर यरूशलमेको मण्डलीको कानमा आइपगु्यो र ितनीहरूले बारनाबासलाई ए न्टओ खयासम्म पठाए । 23 जब
उनी आए र परमशे् वरको वरदानलाई दखे,े तब उनी खसुी भए, र ितनीहरूको सम्पणूर् हृदयले भसुगँै रिहरहन उनले उत्साह
िदए । 24 बारनाबास एक असल र पिव आत्माले भ रएका र िवश् वासमा प रपक् व मािनस िथए, र भमुा धरैे मािनसहरू
थिपए । 25 तब बारनाबास शाऊललाई खोज् नका िन म्त टासर्सितर गए । 26 जब उनले ितनलाई भटेाए, तब उनले ितनलाई
ए न्टओ खयामा ल्याए । ितनीहरू परैु वषर्भरी नै मण्डलीमा सगँसगँै भलेा भए र धरैे मािनसहरूलाई िसकाए । ए न्टओ खयामा नै
पिहलोपल्ट चलेाहरूलाई ी ष् टयान भिनयो । 27अब यी िदनहरूमा केही अगमवक् ताहरू यरूशलमेबाट तल ए न्टओ खयामा
आए । 28 ितनीहरूमध्ये एक जना अगाबस नाउँ गरेका उिभएर ससंारभ र नै ठुलो अिनकाल आउन लागकेो छ भनी आत्माले
दखेाउनभुयो । क्लाउिडयसका िदनहरूमा यस्तो भयो । 29 त्यसलैे सक् ने जित हरेक चलेाहरूले यहूिदयामा भएका भाइहरूलाई
सहायता पठाउने िनणर्य गरे । 30 ितनीहरूले त्यसो गरेपिछ, ितनीहरूले शाऊल र बारनाबासको हातमा एल्डरहरूकहाँ पसैा
पठाए ।
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12
1 त्यसै समयमा हरेोद राजाले केही मािनसहरूमािथ हात हाल्न र समहूका केहीलाई द ु र्वहार समते गनर् थाले । 2 उनले

यहून् नाको भाइ याकूबलाई तरवारले मारे । 3 त्यसपिछ यस कुराले यहूदीहरूलाई सन् न पारेको दखेपेिछ, उनी प सुलाई पिन
प न अिग बढे । यो अखिमरी रोटीको चाडको समय िथयो । 4 उनलाई प े पिछ, ितनले झ्यालखानामा हाले र उनलाई सरुक्षा
गनर् चारवटा सिैनक दललाई खटाए । िनस्तार चाडपिछ उनलाई मिनसहरूका िबचमा ल्याउने ितनले िवचार ग ररहकेा िथए
। 5 त्यसकारण प सु झ्यालखानामा हा लए, तर उनको िन म्त समहूले यत् नपवूर्क परमशे् वरसगँ ाथर्ना गरेका िथए । 6 हरेोदले
ितनलाई बािहर ल्याउन खोजकेो अिघल्लो िदन, त्यस रातमा प सु दईु जना िसपाहीका िबचमा दईुवटा साङ्लाले बाँिधएर
सिुतरहकेा िथए । ढोकाको अगािड पहरेदारहरूले झ्यालखानाको सरुक्षा िदइरहकेा िथए । 7 तब अचानक ितनको छेउमा
भकुा दतू दखेा परे र त्यस कोठामा ज्योित चम्क्यो । उनले प सुको कोखामा िहकार्एर ितनलाई उठाए र भन,े “िछटो उठ

।” त्यसपिछ ितनका हातहरूबाट साङ्लाहरू झरे । 8 स्वगर्दतूले ितनलाई भन,े “ितमी आफँैले कपडाहरू र चप्पलहरू लगाऊ
।” प सुले त्यसै गरे । स्वगर्दतूले ितनलाई भन,े “आफ्ना बािहरी वस् हरू लगाऊ र मलाई प ाऊ ।’’ 9 त्यसकारण प सुले
स्वगर्दतूलाई पछयाए र बािहर गए । स्वगर्दतूले जनु काम गरेका िथए त्यो वास्तिवक िथयो भन् ने कुरा प सुलाई थाहा नै िथएन
। उनले दशर्न दे खरहकेो छु भनी िवचार गरे। 10 त्यसपिछ पिहलो र दो ो पहरेदारलाई पार गरी सकेपिछ, ितनीहरू सहरितर
डोर् याउने फलामे ढोकामा आइपगु;े यो ितनीहरूका िन म्त आफँै खो लयो । ितनीहरू बािहर गए र तलितरको गल्लीमा गए र
ठक त्यही समयमा स्वगर्दतूले ितनलाई छाडरे गए । 11 जब प सु आफ्नो होशमा आए, उनले भन,े “अिहले मलाई साँच् चै

थाहा भयो िक भलुे आफ्ना स्वगर्दतू पठाएर हरेोदको हातबाट यहूदी मािनसहरूले आशा गरेको कुराबाट मलाई छुटकारा
िदनभुयो ।” 12 उनले यो महससु गरेपिछ, उनी मकूर् स उपनाउँ गरेका यहून् नाकी आमाको घरमा आए; त्यहाँ धरैे िवश् वासीहरू
भलेा भएर ाथर्ना ग ररहकेा िथए । 13 जब उनले ढोका ढकढक्याए, तब रोधा नाउँ गरेकी एकजना दासी केटी ढोका खोल्न
आइन ्। 14 जब ितनले प सुको आवाजलाई िचिनन,् तब आनन्दले भ रएर ढोका खोल्नै भ ु लन ्अिन कु ै कोठािभ आइन ्
र प सु ढोकािनर उिभरहकेा िथए भनी सनुाइन ्। 15 त्यसलैे ितनीहरूले ितनलाई भन,े “ितमी बहुलाएकी छौ ।” यो त्यस्तै नै
िथयो भनी ितनले िज ी ग रन ्। ितनीहरूले भन,े “यो उनको स्वगर्दतू हो ।” 16 तर प सुले िनरन्तर ढोका ढकढक्याइरहे र जब
ितनीहरूले ढोका खोल,े ितनीहरूले उनलाई दखेे र चिकत भए । 17 प सुले ितनीहरूलाई चपु रहन हातले इसारा गरे र भलुे
उनलाई कसरी कैदबाट बािहर ल्याउनभुयो ितनीहरूलाई भने । उनले भन,े “याकूब र भाइहरूलाई यी कुराहरू बताइदओे ।”
त्यसपिछ उनले त्यो ठाउँ छाडे र अक ठाउँितर गए । 18जब उज्यालो भयो, प सुलाई के भयो होला भनी त्यहाँ िसपाहीहरूको
माझमा क म्त उ जेना भएन । 19 हरेोदले उनलाई खोजे र भटेाउन नसकेपिछ, ितनले पहरेदारहरूलाई श् न गरे र ितनीहरूलाई
मतृ्यदुण्डको हुकुम िदए । त्यसपिछ ितनी यहूिदयाबाट कैस रयामा झरे र त्यहीँ बसे । 20 हरेोद सीदोन र टुरोसका मािनसहरूसगँ
सा ै रसाएका िथए । ितनीहरू उनीकहाँ सगँै गए । ितनीहरूलाई सहयोग गनर्का िन म्त राजाका सहायक बलस्तसलाई मनाए ।
अिन ितनीहरूले शा न्तको लािग िबन्ती गरे, िकनभने ितनीहरूको दशेले राजाको दशेबाट खा ान् न ाप् त गन गदर्थ्यो । 21 एउटा
तोिकएको िदनमा राजकीय पिहरन पिह रएर हरेोद िसहंासनमा बस,े उनले ितनीहरूलाई भाषण िदए । 22 मािनसहरूले यसो
भन्दै िचच् च् याए “यो त ईश् वरको अवाज हो, मािनसको होइन ।” 23 ितनले परमशे् वरलाई मिहमा निदएका हुनाले तरुुन्तै भकुा
एउटा दतूले ितनलाई हार गरे, अिन िकरा परेर ितनी ितनी मरे । 24 तर परमशे् वरको वचन व ृ र गणुात्मक हुदँै गयो ।
25 शाऊल र बारनाबासले यरूशलमेको ितनीहरूको िमसन परुा गरेपिछ, ितनीहरूले आफूसगँै यहून् नालाई लएर गए, जसको
अक नाउँ मकूर् स िथयो ।

13
1 ए न्टओ खयाको सभामा त्यहाँ केही अगमवक् ताहरू र िशक्षकहरू िथए । ितनीहरूमा बारनाबास, िसिमयोन (जसलाई

नाइजर भिनन् थ्यो), कुरेनीका लिुसयस मनने (जो पालनपोषण गरेर हरेोदसगँै हुिकर् एका भाइ) र शाऊल िथए । 2 जब ितनीहरू
उपवाससिहत आराधना ग ररहकेा िथए, पिव आत्माले भन् नभुयो, “शाऊल र बारनाबासलाई मरेो िन म्त अलग गर जनु काम
गनर्का िन म्त मलैे ितनीहरूलाई बोलाएको छु ।” 3 सभाले उपवास ाथर्ना ग रसकेपिछ, र ितनीहरूले यी मािनसहरूमािथ
हातहरू राखरे ाथर्ना गरे र उनीहरूलाई पठाइिदए । 4 त्यसकारण पिव आत्माको आज्ञा शाऊल र बारनाबासले माने र तल
िसलिुसयामा गए, अिन त्यहाँबाट जहाज चढी साइ सको टापिुतर गए । 5 सलािमस सहरमा हुदँा, उनीहरूले यहूदीहरूको
सभाघरमा वचन घोषणा गरे र सहायताका लािग यहून् ना मकूर् स पिन उनीहरूसगँै िथए । 6 उनीहरू परैु टाप ु पार गरेर पाफोस
पगुपेिछ एक जना जादगुर यहूदी झटुा अगमवक् तालाई भे ाए, जसको नाउँ बार यशे ू िथयो । 7 यो जादगुर त्यहाँको ान्तीय
शासक सिगर्यस पौलससगँ सम्ब न्धत िथयो, जो एक िव ान मािनस िथए । उनले शाऊल र बारनाबासलाई बोलाए िकनभने
ितनी परमशे् वरको वचन सनु् न चाहन्थे । 8 तर इलमुास, ‘‘जादगुर’’ ले ितनीहरूको िवरोध गर् यो (यसरी नै उसको नाउँ अनवुाद
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ग रन्छ); उसले ान्तीय शासक सिगर्यस पौलसलाई िवश् वासबाट फकार्उन यास गर् यो । 9 तर शाऊल जसलाई पावल पिन
भिनन्छ, पिव आत्माले भ रएर, उसलाई एकटक लाएर हरेे 10 र भन,े त ँ शतैानको छोरो, त ँ छल र दषु् टताले भ रएको
छस ् । त ँ हरेक कारको धािमर्कताको श ु होस ् । तलै े भकुो सोझो बाटोलाई बड्ग्याउन किहल्यै छोड्दनैस,् छोड्छस ् र
? 11 अब हरे,् भकुो हात तमँािथ परेको छ र त ँ अन्धो हुनछेस ् । केही समयका लािग तैलँ े घाम दखे् ने छैनस ् ।’’ तरुुन्तै
त्यहाँ बाक्लो तवुाँलो र अन्धकारले एलमुासलाई ढाक्यो र हात समातरे डोर् याइिदऊन ् भन्दै यताउित मािनसहरूलाई आ ह
गनर् थाल्यो । 12 ान्तीय शासकले जे भएको िथयो त्यो दखेपेिछ उनले िवश् वास गरे, िकनभने उनी भकुो िशक्षाबारे चिकत
भएका िथए । 13 अब त्यसपिछ पावल र उनका साथीहरू पाफोसबाट पानीजहाजमा चढी पा म्फ लयाको पगार्मा आए । तर
यहून् नाले उनीहरूलाई छोडरे यरूशलमेितर फक । 14पावल र उनका साथीहरू पगार्बाट या ा गद िपिसिदयाको एन्टीओ खयामा
आइपगु।े त्यहाँ उनीहरू िव ाम िदनमा सभा घरमा गए र बसे । 15 अिन वस्था र अगमवक् ताहरूका पसु्तक पिढसकेपिछ
सभाघरका अगवुाहरूले उनीहरूलाई यसो भनरे सन्दशे पठाए, “भाइहरू हो, यिद तपाईंहरूसगँ यहाँ भएका मािनसहरूको िन म्त
कुनै उत्साहको सन्दशे छ भने भन् नहुोस ्।” 16 त्यसकारण पावल उठे र हातले इसारा गद उनले भन,े “इ ाएलका मािनसहरू
र जसले परमशे् वरलाई आदर गन ुर्हुन्छ, सनु् नहुोस ्। 17 इ ाएलका यी मािनसहरूका परमशे् वरले हा ा िपतापखुार्हरूलाई चनुरे
र िम दशेमा रहदँा ितनीहरूलाई सखं्यामा धरैे बढाउनभुयो र आफ्नो उचा लएको बाहुली ारा ितनीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर
िनकाल्नभुयो ।” 18 उहाँले झण्डै चा लस वषर्सम्म ितनीहरूलाई उजाड स्थानमा सहनभुयो। 19 कनानमा भएका सातवटा
जाितहरूलाई उहाँले नास ग रसकेपिछ हा ा मािनसहरूलाई ितनीहरूको भिूम आफ्नो उ रािधकारका लािग िदनभुयो । 20 यी
सबै घटनाहरू हुन चारसय पचास वषर्को अविधमा भएका हुन ्। यी सबै कुरापिछ परमशे् वरले शमएूल अगमवक् ताको समयसम्म
ितनीहरूलाई न्यायकतार्हरू िदनभुयो । 21 त्यसपिछ, मािनसहरूले एउटा राजाको माग गरे, त्यसलैे परमशे् वरले बने्यािमन कुलको
िकशका छोरा शाऊललाई चा लस वषर्सम्मको िन म्त िदनभुयो । 22 तब परमशे् वरले शाऊललाई राजाबाट हटाउनभुएपिछ,
उहाँले दाऊदलाई ितनीहरूको राजा हुनलाई खडा गन ुर्भयो । परमशे् वरले यी नै दाऊदको बारेमा भन् नभुएको िथयो, ‘ियशकैा छोरा
दाऊद मरेो हृदयअनसुारका मािनस भएको पाएँ र मलैे चाहकेो हरेक काम उनले गनछन ्।’ 23 ियनै मािनसका सन्तानहरूबाट
उहाँले गनछु भनी ितज्ञा गन ुर्भएअनसुार परमशे् वरले इ ाएलमा म ु दाता यशे ूल्याउनभुएको छ । 24 यशे ूआउनभुन्दा अगािड
नै यो हुन थाल्यो, जब यहून् नाले पिहला इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई पश् चा ापको ब प् तस्माको बारेमा घोषणा गरे । 25जसरी
यहून् नाले आफ्नो काम परुा गद गदार् उनले भन,े ‘ितमीहरू म को हु ँ भनी िवचार गदर्छौ ? म त्यो होइन ँ । तर सनु, मपिछ एकजना
आउँदहैुनहुुन्छ, जसको खु ाको जु ाको तनुा फुकाल्न म योग्यको छैन ँ ।’ 26 भाइहरू, अ ाहामका वशंका सन्तानहरू, र
तपाईंहरूमध्ये जसले परमशे् वरलाई आराधना गन ुर्हुन्छ, यो म ु बारेको सन्दशे हामीहरूलाई नै पठाइएको छ । 27 यरूशलमेमा
बस् नहेरू र ितनीहरूका शासकहरूले उहाँलाई वास्तमै िचननेन,् न त हरेक शबाथमा पिढने अगमवक् ताहरूको आवजलाई नै
बझुे । त्यसकारण ितनीहरूले यसरी यशेलूाई मतृ्य ु दण्डको आज्ञा िदएर अगमवक् ताको भिवष्यवाणीलाई परुा गरे । 28 उहाँलाई
मतृ्य ु दण्डका िन म्त कुनै पिन दोष नभे ाए तापिन ितनीहरूले िपलातससगँ उहाँलाई मानर् माग गरे । 29 जब ितनीहरूले उहाँको
बारेमा ले खएका यी सबै कुराहरू परुा गरे, ितनीहरूले उहाँलाई रुखबाट ओराले र िचहानमा राखे । 30 तर परमशे् वरले उहाँलाई
मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भयो । 31 गालीलदे ख यरूशलमेसम्म उहाँसगँै आएका मािनसहरूकहाँ उहाँ धरैे िदनसम्म दखेापन ुर् भयो
। अिहले ियनीहरू नै मािनसहरूका लािग उहाँका साक्षी भएका छन ्। 32 यसकारण हा ा िपतापखुार्हरूलाई ितज्ञा ग रएको
असल समाचार हामीले तपाईंहरूकहाँ ल्याएकाछौँ । 33 परमशे् वरले यशेलूाई मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्हुदँा, हामी ितनीहरूका
सन्तानहरूका िन म्त उहाँले यी ितज्ञाहरू परुाग रिदनभुयो । जसरी यो दो ो भजनमा पिन ले खएको छः ‘ितमी मरेा प ु हौ,
आज म ित ो िपता भएको छु ।’ 34 उहाँको शरीर नकुहोस ्भनी उहाँले यशेलूाई मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्भयो भन् ने तथ्यबारे उहाँले
यसरी बोल्नभुएको छ, ‘म ितमीलाई दाऊदको पिव र िन श् चत आिशष ्िदनछुे ।’ 35यसकैारणले गदार् उहाँले अक भजन पिन
यसरी भन् नभुएको छ, ‘तपाईंले आफ्नो पिव जनलाई कुिहन िदनहुुनछैेन ।’ 36 िकनभने दाऊदले उनको पसु्तामा परमशे् वरको
इच्छाअनसुार सवेा गरेपिछ, उनको मतृ्य भयो र उनलाई उनका िपतापखुार्हरूसगँै रा खयो र उनको शरीर कुिहयो । 37 तर
जसलाई परमशे् वरलेजीिवत पान ुर्भयो उहाँलको शरीर कुिहएन । 38 त्यसलैे भाइहरू हो, यो कुरा तपाईंहरूलाई थाहा होस ि्क ियनै
मािनस ारा तपाईंहरूलाई पाप क्षमाको घोषणा ग रन्छ । 39 िवश् वास गन हरेक उहाँ ारा सबै थोकहरूबाट धम ठह रइन्छ,
जसबाट मोशाको वस्थाले तपाईंहरूलाई धम ठहराउन सकेको िथएन । 40 यसकैारण होिसयार हुनहुोस,् अगमवक् ताले
बोलकेो यो कुरा तपाईंहरूमािथ आइनपरोस:् 41 ‘घणृा गनहरू हो, हरे र छक् क पर, र नष् ट भइजाओ, ितमीहरूको समयमा मलैे
काम ग ररहकेो छु, यिद कसलैे ितमीहरूलाईं यसबारे घोषणा गरे पिन ितमीहरू किहल्यै िवश् वास गन छैनौ ।’ ” 42 पावल र
बारनाबास त्यहाँबाट जान लाग्दा मािनसहरूले यी नै वचनहरू अक िव ाममा आएर बो लिदनहुोस ्भनी ितनीहरूलाई िबन्ती
गरे । 43 जब सभाघरको सभा अन्त्य भयो, तब धरैे यहूदीहरू र यहूदी मत मान् ने भ हरू पावल र बारनाबासको पिछ लागे ।
ितनीहरूले परमशे् वरको अन ु हमा िनरन्तर रिहरहन उनीहरूलाई उत्साह िदए । 44अक िव ाममा, लगभग परैु सहर नै भकुो
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वचन सनु् नलाई सगँसगँै भलेाभएको िथयो । 45 जब यहूदीहरूले िभडलाई दखे,े ितनीहरू डाहले भ रए, र पावलले भनकेा
कुराहरूको िबरु मा बोल्न थाले र उनको अपमान गरे। 46 तर पावल र बारनाबासले साहसिसत बोल्दै भन,े “परमशे् वरको
वचन पिहले तपाईंहरूकहाँ नै बोल्न ु नै आवश्यक िथयो । तपाईंहरूबाट धके लएको दखेरे आफूले आफँैलाई अनन्त जीवन
ाप् त गनर्दे ख अयोग्य तलु्याउनभुएको हुनाल,े हने ुर्होस,् हामी गरैयहूदी तफर् फकनछेौँ । 47 िकनभने परमशे् वरले हामीलाई

यस्तो आज्ञा गन ुर्भएको छ, ‘मलैे ितमीलाई गरैयहूदीहरूका िन म्त ज्योितको रूपमा राखकेोछु, र पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म
ितमीहरूले म ु ल्याउन ु पछर् ।” 48 जब गरैयहूदीहरूले यो सनु,े ितनीहरू खसुी भए र परमशे् वरको वचनको मिहमा गरे ।
अनन्त जीवनका लािग िनय ु ग रएका जितले िवश् वास गरे । 49 त्यस सम्पणूर् क्षे भ र नै भकुो वचन फै लयो । 50 तर
यहूदीहरूले भ र मह वपणूर् स् ीहरू र साथ-साथै सहरका मखु्य मािनसहरूसगँ पावल र बारनाबासको िवरु मा अनरुोध गरे ।
ितनीहरूले पावल र बारनाबासलाई द ण्डत गरे उनीहरूलाई ितनीहरूको सहरको िसमाना कटाए । 51 तर पावल र बारनाबासले
आफ्नो खु ामा लागकेो धलुो ितनीहरूका िवरु मा टकटक्याए । त्यसपिछ ितनीहरू आइकोिनयम सहरमा गए । 52 अिन
चलेाहरू आनन्द र पिव आत्माले भरपरु भए ।

14
1 आइकोिनयममा आइसकेपिछ पावल र बारनाबास सगँसगँै यहूदीहरूको सभाघरमा गए र यसरी बोले जसको कारण

यहूदीहरू र ि कहरू दवुकैा ठुलो िभडले िवश् वास गरे । 2 तर अनाज्ञाकारी यहूदीहरूले गरैयहूदीहरूका मनहरूलाई
खल्बल्याइिदए र दाजभुाइहरूको िवरु मा िततो बनाइिदए । 3 त्यसलैे उहाँले आफ्नो अन ु हको सन्दशेको बारेमा माण
िदनभुएकाले भकुो श मा सहासपवूर्क बोल्दै ितनीहरू लामो समयसम्म त्यहाँ बसे । उहाँले यो परमशे् वरले पावल र
बारनाबासका हातहरू ारा यी िचह्हरू र अचम्मका कामहरू िदएर गन ुर्भयो । 4 तर सहरका अिधकांश मािनसहरू िवभािजत भए
। कोही मािनसहरू यहूदीहरूका पक्षमा र कोही े रतहरूका पक्षमा लागे । 5 जब यहूदीहरू र गौरयहूदीहरू दवुलै े ितनीहरूका
अगवुाहरूलाई पावल र बारनाबासलाई द ु र्वहार गनर् र ढुङ्गाले हान् न मनाउन यास गरे, 6 यो कुरा थाहापाएपिछ ितनीहरू
लकुोिनया, लसु् ा, र डब सहरहरू र व रप रका क्षे ितर भागरे गए 7 र त्यहाँ ितनीहरूले ससुमाचार चार ग ररहे । 8लसु् ामा
एकजना मािनस बिसरहकेो िथयो जसको खु ा श हीन ् र आमाको गभर्मै लङ्गडो िथयो र ऊ किहलै िहडँकेो िथएन ।
9 पावलले बो लरहकेो त्यो मािनसले सनु्यो । पावलले आफ्ना आखँा उसलाई एकटक लगाएर हरेे र त्यो मािनसमा िनको
हुनसक् ने िवश् वास भएको दखेे । 10 यसकारण उनले ठुलो स्वरमा त्यसलाई भन,े “आफ्नो खु ामा उठ ।” अिन त्यो मािनस
उि यो र व रप र िहडँ्न थाल्यो । 11 जब िभडले पावलले गरेका काम दखे,े तब ितनीहरूले आफ्ना स्वर उच् चालरे कराउँदै
लकुोिनयाको भाषामा भन,े “दवेहरू मािनसहरूका रूपमा हामीकहाँ तल ओल आएछन ् ।” 12 ितनीहरूले बारनाबासलाई
“िजउस,” र पावललाई “हमस” भने िकनिक उनी चािह ँ मखु व ा िथए । 13 िजउसका पजूाहारी, जसको म न्दर सहरको
बािहरप िथयो, उनले र िभडले ढोकामा गोरुहरू र फूलका मालाहरू ल्याए, िकनभने ितनीहरूले ब लदान चढाउन चाहन्थे ।
14 तर जब े रत पावल र बारनाबासले यो सनु,े र ितनीहरूले आफ्ना लगुा च्याते र झ ै कराउँदै मािनसहरूका भीडितर गए ।
15 र भन,े “ए मािनसहरू हो, यी कुराहरू तपाईंहरूले िकन ग ररहन ु भएको छ ? हामी पिन तपाईंहरूजस्तै भावना भएका मानव
जाित हौँ । हामीले तपाईंहरूलाई अथर्िवहीन कु्राहरूबाट ती जीिवत परमशे् वरितर फकर् नपुछर् भनरे ससुमाचार ल्याएका छौँ जसले
स्वगर्, पथृ्वी, समु र ितनमा भएका हरेक थोक बनाउन ु भयो । 16 िवगतका समयहरूमा, उहाँले सबै जाितहरूलाई आ-आफ्ना
मागर्मा िहडँ्न अनमुित िदनभुयो । 17 तथािप उहाँले आफँैलाई गवाहीिबना छोड्न ु भएन त्यसका िन म्त उहाँले असल गन ुर्भयो
र तपाईंहरूलाई स्वगर्बाट वषार्, र फलदायी ऋतहुरू अिन भोजन र आनन्दले तपाईंहरूका हृदयलाई भन ुर्भएको छ ।’’ 18 यी
वचनहरूले पिन पावल र बारनाबासले ितनीहरूले िभडलाई ब लदान गनर्बाट बढो म ु स्कलले रोके । 19 तर ए न्टओ खया र
आइकोिनयमबाट केही यहूदीहरू आए र िभडहरूलाई मनाए । ितनीहरूले पावललाई ढुङ्गाले हाने र ऊ मरेछ भनी िवचार
गरेर िघसाद सहरबाट बािहर िनकाले । 20 तर पिन चलेाहरू उनको व रप र उिभरहदँा, उनी उठे र सहरिभ पसे । अक
िदन बारनाबाससगँ उनी डब ितर गए । 21 सहरमा ितनीहरूले ससुमाचार चार गरे र धरैेलाई चलेाहरू बनाएपिछ ितनीहरू
लसु् ा, आइकोिनयम र ए न्टओ खयामा फिकर् ए । 22 ितनीहरूले चलेाहरूको मनलाई दि लो बनाउदँै र िवश् वासमा रिहरहनका
िन म्त उत्सािहत िदने काममा लािगरहे । ितनीहरूले उनीहरूलाई धरैे दःुख र सातवटहरूबाट भएर नै हामी परमशे् वरको राज्यमा
पस् नपुछर् भनी बताए । 23जब ितनीहरूले िवश् वासीहरूको हरेक समहूमा एल्डरहरू िनय ु गरे र उपवाससिहत ाथर्ना गरे अिन
ितनीहरूले िवश् वास गरेका भमुा उनीहरूलाई स ु म्पिदए । 24 त्यसपिछ ितनीहरू िपिसिदया हुदँै पा म्फ लया आए । 25 पगार्मा
वचन बोलपेिछ ितनीहरू अटा लयाितर झरे । 26 त्यहाँबाट ितनीहरू जहाजमा चढरे ए न्टओ खयाितर गए जहाँ उनीहरूले भखर्रै
परुा गरेका कामको िन म्त परमशे् वरको अन ु हमा ितनीहरू समपर्ण ग रएका िथए । 27 ितनीहरू ए न्टओ खयामा आइपगुपेिछ



14:28 799 े रत 15:36

सभा बोलाए अिन ितनीहरूले परमशे् वरले ितनीहरूसगँ गन ुर्भएका कामहरू र गरैयहूदीहरूका िबचमा कसरी उहाँले िवश् वासको
ढोका खो लिदनभुयो, सोबारे सबै कुरा बताए । 28 ितनीहरू चलेाहरूसगँ लामो समयसम्म बसे ।

15
1 यहूिदयाबाट केही मािनसहरू आए र भाइहरूलाई यसो भन्दै िसकाए, “जबसम्म तपाईंहरूले मोशाको िविधअनसुार खतना

गन ुर्हुन् न, तबसम्म तपाईंहरू बाँच् न सक् नहुुन् न ।” 2 जब पावल र बारनाबासको ितनीहरूसगँ िवरोध र िववाद भयो तब यस
श् नलाई लएर पावल, बारनाबास र अरू केही मािनस यरूशलमेमा े रत र एल्डरहरूकहाँ जानपुछर् भनी भाइहरूले िनणर्य गरे

। 3 त्यसकारण उनीहरू मण्डली ारा पठाइए अिन फोिनिसया र साम रया भएर गए र गरैयहूदीहरू िवश् वासमा आएका कुरा
घोषणा गरे । उनीहरूले सबै दाजभुाइहरूमा ठुलो आनन्द ल्याए । 4 जब उनीहरू यरूशलमेमा आए, उनीहरूलाई मण्डली,
े रतहरू र एल्डरहरू ारा स्वागत ग रयो, र यसरी उनीहरूसगँ परमशे् वरले गन ुर्भएका सबै कामहरूको ितवदेन उनीहरूलाई

सनुाए । 5 फ रसी दलबाट िवश् वास गरेका केही मािनसहरू उठे र भन,े “ितनीहरूलाई खतना गनर् र मोशाको वस्था पालन
गनर् आज्ञा िदन ुआवश्यक छ ।” 6 त्यसलैे यस िवषयमा िवचार गनर् े रतहरू र एल्डरहरू भलेा भए । 7धरैे छलफलपिछ, प सु
उठे र ितनीहरूलाई भन,े “भाइहरू, केही समय अगािड परमशे् वरले तपाईंहरूको माझमा गन ुर्भएको एउटा छनौट तपाईंहरूलाई
थाहै छ िक मरेो मखु ारा गरैयहूदीहरूले ससुमाचारको वचन सनु् न सकून ् र िवश् वास गरून ् । 8 मािनसहरूका हृदय जान् नहुुने
परमशे् वरले हामीलाई जस्तै ितनीहरूलाई पिव आत्मा िदएर ितनीहरूलाई गवाही िदनहुुन्छ । 9 िवश् वास ारा ितनीहरूका
हृदय शु गन ुर्भएर उहाँले हामीहरू र ितनीहरूका िबचमा कुनै भदेभाव गन ुर्भएन । 10 अब यसकारण हा ा िपताहरूले र
हामीहरूले बोक् न नसकेको जवुा चलेाहरूको घाँटीमा राख् नपैछर् भनी तपाईंहरू िकन परमशे् वरको परीक्षा गन ुर्हुन्छ ? 11 तर
हामी िवश् वास गदर्छौँ िक हामीहरू भु यशेकूो अन ु ह ारा बचाइनछेौ,ँ जसरी ितनीहरू पिन बचाइए ।’’ 12 ितनीहरूले पावल र
बारनाबास ारा गरैयहूदीहरूका माझमा परमशे् वरले गन ुर्भएका िचह् र आश् चयर्कमर्हरूको िववरण सिुनरहदँा सारा िभड चपुचाप
रह् यो । 13 ितनीहरूले बोल्न छोडपेिछ, याकूबले जवाफ िददँै भन,े “भाइहरू हो, मरेा कुरा सनु् नहुोस ्। 14 परमशे् वरले आफ्नो
नाउकँो खाितर ितनीहरूबाटै एक जाित लनलाई कसरी पिहले गरैयहूदीहरूलाई कृपाद ृ ष् टकासाथ सहायता गन ुर्भयो भनी
िसमोनले बताएका छन ्। 15 यससगँ अगमवक् ताका वचनहरू सहमत छन,् िकनिक यसरी ले खएको छ, 16 यी कुराहरूपिछ
म फकर आउनछुे, र म दाऊदको ढलकेो पाल फे र िनमार्ण गनछु, यसका भग् नावशषेहरूलाई म उठाउनछुे र फेरी पनुस्थार्िपत
गनछु । 17तािक बाँकी रहकेो मािनसहरू र सबै गरैयहूदीहरू लगायत मरेो नाउँ ारा बोलाइएकाहरूले भलुाई खोज् न सकून।् 18 ,
जसले यी ाचीन समयदे ख थाहा कुराहरू गन ुर्हुने भलु े यसरी भन् नहुुन्छ । 19 त्यसकारण मरेो िवचार यो छ िक परमशे् वरितर
फकर् ने गरैयहूदीहरूलाई हामीले दःुख िदनहुुदँनै । 20 तर हामीले ितनीहरूलाई यो लखे्छौँ िक ितनीहरू मिूतर्हरूको अशु ताबाट,

िभचारबाट र घाँटी अ ाएर मारेको मास ु र रगतबाट अलग रहून ्। 21 िकनभने हरेक सहरमा मोशाको वस्थाका कुराहरू
हरेक सबाथमा पसु्तौंदे ख मािनसहरूले सभाघरहरूमा चार गद र पढ्दै आएका छन ्।” 22 त्यसपिछ मण्डलीका अगवुाहरू
यहूदा बरसाबास र िसलासलाई छानरे पावल र बारनाबासका साथमा ितनीहरूलाई ए न्टओ खया पठाउने कुरा सबै े रतहरू,
एल्डरहरू र सारा मण्डलीसिहतलाई कुरा असल लाग्यो । 23 ितनीहरूले यो लखे,े “ए न्टओ खया, िस रया र िक लिकयामा
भएका गरैयहूदी भाइहरू, े रतहरू, एल्डरहरू, भाइहरूलाई अिभवादन । 24 हामीले त्यस्तो गन आज्ञा नगरेका केही मािनसहरू
हा ो िबचबाट तपाईंहरूकहाँ आएर तपाईंहरूको आत्मालाई द:ु खत पान खालका िशक्षाहरू िदएर तपाईंहरूलाई दःुख िदइरहकेा
छन ्। 25 त्यसकैारण हा ा ि य पावल र बारनाबासका साथमा कोही मािनसहरूलाई छानरे तपाईंहरूकहाँ पठाउन हामी सहमत
भयौँ र यो हामी सबलैाई असल लाग्यो । 26 यी हा ा भ ु यशे ू ीष् टको नाउकँो खाितर आफ्नो जीवनलाई जो खममा पारेका
मािनसहरू हुन ् । 27 त्यसलैे हामीले यहूदा र िसलासलाई पठाएका छौ,ँ जसले ितमीहरूलाई त्यही कुराहरू बताउनछेन ् ।
28 िकनभने यी आवश्यक कुराहरूभन्दा बिढ ठुलो भार तपाईंहरूमािथ नबोकाउन पिव आत्मा र हामीलाई असल लाग्यो
। 29 तपाईंहरू मिूतर्हरूलाई चढाइएका ब लदानका कुराहरू, रगत, घाँटी अ ाएर मारेको थोकहरू र यौन अनिैतकताबाट
अलग रहनहुोस ् । यिद तपाईंहरूले आफँैलाई यी कुराहरूबाट अलग राख् नभुयो भने तपाईंहरूलाई भलो हुनछे । िबदा ।”
30 जब उनीहरू िबदा भएर ए न्टओ खयामा आए । ितनीहरूलिेभडलाई एकसाथ भलेा पारेपिछ प िदए । 31 जब ितनीहरूले
यसलाई पढ,े उत्साहको कारण ितनीहरू आन न्दत भए । 32 यहूदा र िसलास पिन अगमवक् ताहरू भएकोले धरैे वचनहरू ारा
भाइहरूलाई उत्साह िदए र ितनीहरूलाई ब लयो पारे । 33 उनीहरूले त्यहाँ केही समय िबताइसकेपिछ भाइहरूको िबचबाट
उनीहरूलाई पठाउनहेरूकहाँ शा न्तसाथ पठाइयो । 34 ( टप्पणी: सबभैन्दा उ म ाचीन पाण्डु लिपहरूले “३४” पदलाई
छोडकेा छन ्( े रत १५ :४० हने ुर्होस)् तर िसमोनलाई त्यहाँ रहन नै असल लाग्यो । 35 तर पावल र बारनाबास अरु धरैेकासाथ
ए न्टओ खयामा बसे । जहाँउनी िसकाए र भकुो वचन चार गरे । 36 केही िदनपिछ पावलले बारनाबासलाई भन,े “अिहले
हामी फकर जाऔ ँ र हामीले भकुो वचन घोषणा गरेको हरेक सहरका भाइहरूलाई भटेौ,ँ र उनीहरू कस्ता छन हरेौँ ।
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37 बारनाबासले मकूर् स भिनने यहून् नालाई पिन ितनीहरूसगँै लजैान चाहन्थे । 38 तर पावलले मकूर् सलाई लएर जान ठक
छैन भनी िवचार गरे । िकनभने पा म्फ लयामा हुदँा उनी ितनीहरूबाट छु एर उनीहरूसगँ काममा अगािड गएनन ्। 39 तब
त्यहाँ कडा असहमित उत्पन् न भयो । त्यसकैारण उनीहरू एकअकार्बाट छु ए । अिन बारनाबासले मकूर् सलाई आफूसगँै लएर
साइ सितर समु या ा गरे । 40 तर पावलले िसलासलाई छाने । भाइहरू ारा भकुो अन ु हमा स ु म्पएपिछ उनी त्यहाँबाट िबदा
भए । 41 र उनी मण्डलीहरूलाई ब लयो पाद िस रया र िक लिकया भएर गए ।

16
1 पावल डब र लसु् ामा पिन आए, त्यहाँ ितमोथी नाउँ गरेका एक जना चलेा पिन िथए । उनी एउटी िवश् वासी यहूदी

स् ीका छोरा िथए भने उनका बाबचुािह ँ ीक िथए । 2लसु् ा र आइकोिनयमका भाइहरूले ितमोथीका बारेमा असल कुरा भन्थे
। 3 पावलले ितमोथीलाई आफूसगँै या ामा लान चाहन्थ,े यसकारण उनले ितमोथीलाई आफूसगँै लगे र ितनको खतना गरे
िकनभने ती इलाकाहरूमा यहूदीहरू पिन िथए र उनका बाब ु ीक हुन भ्नरे ितनीहरू सबलैाई थाहा िथयो । 4 ती सहरहरूको या ा
गदजाँदा उनीहरूले मण्डलीहरूमा पालन गन ुर्पन िनदशनहरू िदए जनु िनदशनहरू े रतहरूले र अगवुाहरूले यरूशलमेमा लखेरे
िदएका िथए । 5 यसरी मण्डलीहरू िवश् वासमा ब लयो हुदँै र िदन ितिदन सखं्यामा व ृ हुदँ ै गइरहे । 6 एिसयामा वचन चार
गनर् उनीहरूलाई पिव आत्माले मनाही गन ुर्भएको हुदँा, पावल र उनका साथीहरू ि िगया र गलाितयाका क्षे हरू हुदँै अिग बढे
। 7जब उनीहरू माइिसयाको निजक आइपगुे उनीहरूले िबिथिनया जान यास गरे, तर यशेकूा आत्माले उनीहरूलाई रोक् नभुयो
। 8 त्यसलैे माइिसयाहुदँै अगािड बढ्दै जाँदा, उनीहरू ोआस सहरमा झरे । 9 रातको समयमा पावलले एउटा दशर्न दखेे जसमा
माकेडोिनयाका एकजना उिभएर उनलाई यसो भिनरहकेा िथए, “माकेडोिनया आउनहुोस ्र हामीलाई सहायता गन ुर्होस ्
।” 10 पावलले त्यो दशर्न दखेपेिछ, परमशे् वरले हामीलाई ितनीहरूलाई ससुमाचार चार गनर् बोलाउनभुएको हो भन् ने िनष्कषर्
िनकालरे हामीहरू तरुुन्तै माकेडोिनयाको बाटोतफर् लाग्यौँ । 11 त्यसकारण हामी ोआसबाट जहाजमा चढरे सोझै सामो केको
बाटो लाग्यौँ र अक िदन हामी िनयापो लस पगु्यौ,ँ 12 त्यहाँबाट रोमी उपिनवशेको एकदमै मह वपणूर् िजल्लाको िफ लप्पी गयौँ
जनुचािह ँ माकेडोिनयाको एउटा सहर हो । हामी त्यस सहरमा धरैे िदनसम्म बस्यौँ । 13 सबाथ-िदनमा हामी सहरको ढोकाबाट
बािहर नदी िकनारमा पगु्यौँ जहाँ ाथर्ना गन ठाउँ होला भन् ने हामीले ठान्यौँ । हामी बस्यौँ र जम्मा भएका स् ीहरूसगँ कुरा गर् यौँ
। 14 त्यहाँ िथआ टरा सहरमा बसोबास गन लिडया नाउँ गरेकी एउटी स् ी िथइन ्जो वजैनी रङको वस् को ापारी िथइन ्।
जसले परमशे् वरको आराधना गिथर्न ्र हा ो कुरालाई ध्यान िदएर सिुनन ्। पावलले भनकेा कुरा ितनले ध्यानपवूर्क सनुनू ्भनरे
परम भलुे ितनको हृदय खो लिदनभुयो । 15 ितनी र ितनका प रवार सबजैनालाई ब प् तस् मा िदएपिछ ितनले हामीलाई यसो
भन्दै आ ह ग रन,् “यिद तपाईंहरूले मलाई भु ित िवश् वासयोग्य ठान् नहुुन्छ भने मरेो घरमा आएर बस् नहुोस ्।” भनी हामीलाई
मनाइन ्। 16 हामीहरू ाथर्ना गन स्थानतफर् जाँद ै गदार्, जोखना हने एउटी जवान स् ीसगँ हा ो सामना भयो । त्यसले जोखना
हरेेर आफ्ना मा लकहरूका िन म्त धरैे धन कमाइिदन्थी । 17 त्यो स् ी यसो भन्दै पावल र हा ो पिछ लागी, “यी मािनसहरू
सव च् च परमशे् वरका सवेकहरू हुन ्। ियनीहरूले तपाईंहरूलाई मु को बाटो घोषणा गछर्न ्।” 18 त्यसले धरैे िदनसम्म त्यसो
ग ररही । तर त्यसबाट धरैे िझजो मानरे पावलले पछािडितर फकर त्यो आत्मालाई भन,े “यशे ू ीष् टको नाउमँा म तलँाई
यसबाट िनस्केर जाने आज्ञा िदन्छु ।” र त्यो तरुुन्तै िनस्केर गयो । 19 जब त्यस स् ीका मा लकहरूले आफ्नो कमाइको आशा
गमु् नभेयो भन् ने थाहा पाए, ितनीहरूले पावल र िसलासलाई समातरे िघसाद बजारमा अिधकारीहरूका अिग लगे । 20 ितनीहरूले
पावल र िसलासलाई न्यायाधीशहरूकहाँ ल्याएर भन,े “ियनीहरू यहूदीहरू हुन ्र हा ो सहरमा एकदमै समस्या खडा ग ररहकेा
छन ्। 21 ियनीहरूले काननु िवप रत िशक्षाहरू िसकाइरहकेा छन,् जनु हामी रोमीहरूका लािग हण गनर् वा पालन गनर् योग्यका
छैनन ्।” 22 त्यसपिछ मािनसहरूको िभड पावल र िसलास मािथ खिनए; अिन न्यायाधीशहरूले उनीहरूको कपडा च्याितिदए
र उनीहरूलाई लहुराले िहकार्उने आदशे िदए । 23 ितनीहरूले उनीहरूलाई धरैे िपटेपिछ ितनीहरूले पावल र िसलासलाई
झ्यालखानामा हा लिदए र उनीहरूमािथ कडा िनगरानी राख् न झ्यालखानाका हािकमलाई आदशे िदए । 24 आदशे पाउने
िबि कै झ्यालखानाका हािकमले उनीहरूलाई िभ ी कोठामा थनुे र उनीहरूका खु ाहरू ठँगरुामा हालरे बाँध े । 25 मध्यरातमा
पावल र िसलास परमशे् वरसगँ ाथर्ना गद र भजन गाउदँै िथए र अरू कैदीहरूले पिन त्यो कुराहरू सिुनरहकेा िथए । 26अचानक
त्यहाँ एउटा ठुलो भकूम्प गयो जसले गदार् झ्यालखानाका जगहरू ह ल्लए । तरुन्तै झ्यालखानाका सबै ढोकाहरू खो लए अिन
सबकैा साङ्लाहरू आफँै खो लए । 27 झ्यालखानाका हािकम आफ्नो िन ाबाट ब्य ुिँझए र झ्यालखानाका सबै ढोकाहरू खलु्ला
दखेे । तब सबै कैदीहरू भािगसके भन् ने ठानरे उनले आफ्नो तरवार िनकालरे आफूलाई मान लागकेा िथए । 28 तर पावलले
चक सोरले कराएर भन,े “आफूलाई हािन नगन ुर्होस ् िकनिक हामी सबजैना यहीँ छौँ ।” 29 झ्यालखानाका हािकमले ब ी
बाल्न लगाए र दौडरे िभ पसे अिन डराउदँै पावल र िसलासको साम ु भइँुमा लम्पसार परे । 30अिन उनीहरूलाई बािहर िनकाले
र भन,े “हजरु, उ ार पाउनका िन म्त मलैे के गन ुर्पछर् ?” 31 उनीहरूले भन,े “ भु यशेमूा िवश् वास गन ुर्होस ्अिन तपाईंले उ ार
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पाउनहुुने छ, तपाईं र तपाईंको प रवारले ।” 32 उनीहरूले भकुो वचन ितनलाई र ितनका घर-प रवारका सबलैाई सनुाए ।
33 तब रातको त्यही घडी झ्यालखानाका हािकमले उनीहरूलाई िनकालरे लगे अिन उनीहरूका घाउचोटहरू सफा ग रिदए र
झ्यालखानाका हािकम र उनका सबै घरानालाई तरुुन्तै ब प् तस् मा िदइयो । 34 उनले पावल र िसलासलाई आफ्नो घरमा लएर
गए र ितनीहरूलाई खाना खवुाए । उनी उनका सबै घराना िनकै रमाए िकनभने उनीहरू सबलैे परमशे् वरमा िवश् वास गरेका
िथए । 35 भो लपल्ट िबहान न्यायाधीशहरूले झ्यालखानाका िसपाहीहरूलाई यसो भन्दै सन्दशे पठाए, “ती मािनसहरूलाई
छािडदओे ।” 36 यसकारण झ्यालखानाका हािकमले पावललाई भन,े “न्यायाधीशहरूले तपाईंहरूलाई छािडिदन ूभनरे आदशे
िदएका छन,् त्यसलैे तपाईंहरू बािहर आउनहुोस ् र शा न्तसगँ जानहुोस ्।” 37 तर पावलले ितनीहरूलाई भन,े “हामी िनद ष
रोमी नाग रक भए तापिन ितनीहरूले हामीलाई सावर्जिनक स्थलमा िपटेका छन ् र हामीलाई झ्यालखानामा हालकेा छन;् र
अिहले हामीलाई सटुुक् क पठाउन खोज्दछैन ्? वास्तवमा त्यसो होइन, ितनीहरू आफँै आएर र हामीलाई छुटाएर लजैाउन ्।”
38 तब झ्यालखानाका िसपाहीहरूले गएर न्यायाधीशहरूलाई यी कुरा सनुाए; अिन ितनीहरूले पावल र िसलास रोमी हुन ्भन् ने
थाहा पाएपिछ न्यायाधीशहरू डराए । 39 न्यायाधीशहरू आफँै आएर िब न्त गरे र पावल र िसलासलाई झ्यालखानाबाट बािहर
िनकाले अिन सहर छाडरे जान आ ह गरे । 40 अिन पावल र िसलास झ्यालखानाबाट िनस्केर लिडयाको घरमा गए । जब
पावल र िसलासले दाजभुाइहरूलाई दखे,े उनीहरूले ितनीहरूलाई ोत्साहन िदए र त्यस सहरबाट आफ्नो बाटो लागे ।

17
1 अब ितनीहरू अ म्फपो लस र अपोल्लोिनया सहरहरू हुदँै यहूदीहरूको सभाघर भएको थसेलोिनके सहरमा आइपगुे ।

2 पावलले आफ्नो आदतअनसुार उनीहरूकहाँ गए र ितनवटा िव ाम िदनसम्म त्यहाँका मािनसहरूसगँ धमर्शास् बाट तकर् गरे
। 3 उनले धमर्शास् खोल्दै ीष् टले दःुख भोग् न ु र मतृ्यबुाट फे र जीिवत हुन ु आवश्यक िथयो भनी ाख्या गरे । उनले भन,े
“ियनै यशे ू जसलाई मलैे तपाईंहरूका िबचमा घोषणा गरेको छु, उहाँ नै ीष् ट हुनहुुन्छ ।” 4 केही यहूदीहरू साथै ईश् वरभ
ीकहरू, धरैे अगवुा स् ीहरू र ठुलो िभडले पावल र िसलासको कुरामा िवश् वास गरे । 5 तर अिवश् वासी यहूदीहरू ईष्यार्ले

भ रए र बजारका चोकबाट केही दषु् ट मािनसहरूलाई जम्मा गरे र ठुलो िभड बनाएर सहरमा होहल्ला मच् चाए । ितनीहरूले
यासोनको घरमा आ मण गरेर पावल र िसलासलाई मािनसहरूका िबचमा बािहर ल्याउन चाहन्थे । 6 तर जब ितनीहरूले पावल
र िसलासलाई भटेाएनन,् तब यासोन र केही भाइहरूलाई िघसाद सहरका अिधकारीहरूकहाँ ल्याए । ितनीहरूले कराएर भन,े
“ससंारलाई उलटपलुट पान यी मािनसहरू यहाँ पिन आइपगुकेा छन ्।” 7 यासोनले स्वागत गरेका यी मािनसहरूले कैसरको
आदशे िवप रत काम गछर्न ् र भन्छन,् “यशे ू भन् ने अक एकजना राजा पिन छन ्।” 8 यी कुराहरू सनुरे मािनसहरूका िभड
र सहरका हािकमहरू आि ए । 9 ितनीहरूले यासोन र अरू भाइहरूबाट ज रवानाको रकम लइसकेपिछ उनीहरूलाई जान
िदए । 10 त्यही रात भाइहरूले पावल र िसलासलाई बे रयामा पठाइिदए । त्यहाँ आइपगुपेिछ उनीहरू यहूदीहरूको सभाघरमा
पसे । 11 थसेलोिनकेमा भएका मािनसहरूभन्दा यहाँका मािनसहरू असल िथए िकनभने ियनीहरूले िसकाइएका कुराहरू
त्यस्तै हुन ्िक होइनन ्भनी दिैनक रूपमा धमर्शास् बाट जाँच्दै खलु्ला रूपमा परमशे् वरको वचनलाई हण गथ । 12 यसकारण
ितनीहरूमध्ये केही भावशाली ीक स् ीहरू लगायत धरैे परुुषहरूले भमुा िवश् वास गरे । 13 तर जब पावलले परमशे् वरको
वचन बे रयामा पिन घोषणा गदछन ् भनी थसेलोिनकेका यहूदीहरूले थाहा पाए, ितनीहरू त्यहाँ गएर िभडहरूलाई उक्साए
र खलबल मच् चाउन लगाए । 14 त्यसपिछ भाइहरूले पावललाई तरुुन्तै सम ु ितर पठाइिदए, तर िसलास र ितमोथी त्यहीँ
बसे । 15 पावललाई डोर् याइरहकेा मािनसहरूले उनलाई एथने्स सहरसम्म लगे । पावललाई त्यहाँ छोडरे फकर् ंदा पावलले
ितनीहरूसगँ िसलास र ितमोथीलाई जित सक्दो िछ ो उनीकहाँ आउन ू भन् ने िनदशन िदएर पठाए । 16 पावलले िसलास र
ितमोथीलाई एथने्समा पखर्दं ै गदार्, त्यो सहर मतू नै मतू ले भ रएको दखेरे उनको आत्मा उनीिभ वचेनै भयो । 17 यसकैारण
उनले यहूदीहरू र परमशे् वरको आराधना गनहरूसगँ सभाघरहरूमा र बजारमा िदनहु ँ भे टने मािनसहरूसगँ पिन यसको बारेमा
बहस गरे । 18 तर त्यहाँ कितजना एिपक्यरुी र स्तोइकी दाशर्िनकहरूसगँ पिन उनको िववाद भयो । र केहीले यसो भन,े “यो
बकबकेले के भन् न खोज्दछै ?” अरूहरूले भन,े “ऊ त िवदशेी दवेताहरूको चारक जस्तो दे खन्छ ।” िकनभने उनले यशे ू
र उहाँको पनुरुत्थानको बारेमा चार गद िथए । 19 ितनीहरूले पावललाई अ रओपागसमा ल्याए, र उनलाई सोध,े “के हामी
तपाईंले बताइरहनभुएको नयाँ िशक्षाको बारेमा जान् न सक्छौँ ? 20 िकनभने तपाईंले केही अनौठा कुराहरू हा ो कानमा ल्याउदँै
हुनहुुन्छ । त्यसकारण हामी यी कुराहरूको अथर् के हो भनी जान् न चाहन्छौँ ।” 21 (अब सबै एथने्सबासीहरू र त्यहाँ बस् ने
परदशेीहरूले अरूलाई नयाँ कुराहरू बताउने र नयाँ कुराहरूको बारेमा सनु् ने बाहके अन्य केही कुरामा समय िबताउँदनैथे । )
22 त्यसलैे पावल अ रओपागसको िबचमा उिभए र यसो भन,े “एथने्सबासी हो, तपाईंहरू हरेक क्षे मा धािमर्क हुनहुुन्छ भन् ने
कुरा मलैे दखेे ँ । 23 िकिनक यहाँ िहडँ्दै गदार् मलै े तपाईंहरूले पजु् ने वस्तहुरू दखेे ँ । मलै े यस्तो एउटा वदेी पिन दखेे,ँ जसमा
�अज्ञात ईश् वरका िन म्त� भन् ने कँुिदएको िथयो । यसकारण जसलाई तपाईंहरूले नजािनकन पजु् नहुुन्छ, ितनै ईश् वरको बारेमा
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म तपाईंहरूलाई बताउछुँ । 24 परमशे् वर जसले ससंार र त्यसमा भएका सबै थोक बनाउनभुयो, उहाँ स्वगर् र पथृ्वीका भु
हुनभुएको कारण उहाँ मािनसका हातहरूले बनाएका म न्दरहरूमा बस् नहुुन् न । 25 न त उहाँलाई केही कुराको खाँचो परेजस्तै
मािनसका हात ारा सवेा ग रनपुछर्, िकनिक उहाँले नै मािनसहरूलाई जीवन, सास र सबै थोक िदनहुुन्छ । 26 उहाँले एउटा
मािनसबाट पथृ्वीमा रहने सबै जाितका मािनसहरूलाई बनाउनभुयो अिन ऋतहुरू र ितनीहरू बस् ने क्षे का िसमानाहरू िनधार्रण
गन ुर्भयो । 27 यसकैारण उनीहरूले ितनै परमशे् वरलाई खोजनू ्र सायद ितनीहरूले उहाँलाई खोजरे पाउनछेन ्। वास्तवमा उहाँ
हामीमध्ये कसबैाट पिन टाढा हुनहुुन् न । 28 िकनिक हामी उहाँमा नै िजउँछौँ र िहडँडुल गछ ं र उहाँमै हा ो अ स्तत्व छ, जसरी
तपाईंहरूका आफ्नै किवहरूले भनकेा छन:् �िकनिक हामीहरू पिन उहाँकै सन्तान हौँ ।� 29 यसकारण हामी परमशे् वरका
सन्तान भएका हुनाले परमशे् वरलाई मािनसको कला वा िवचारअनसुार सनु वा चाँदी वा ढुङ्गाबाट खोपरे बनाइएको चीज हो
भनी ठान् न ु हुदँनै । 30 यसकारण परमशे् वरले पिहलकेो अज्ञानताको समयलाई ध्यान िदनभुएन, तर अिहले परमशे् वरले सबै
ठाउँका सारा मािनसहरूलाई आफ्नो पापको पश् चा ाप गन आज्ञा गन ुर्हुन्छ । 31 िकनभने उहाँले एक िदन िन श् चत गन ुर्भएको
छ, जनु िदन आफूले चनु् न ु भएको मािनस ारा उहाँले धािमर्कतामा ससंारलाई न्याय गन ुर्हुनछे । परमशे् वरले उहाँलाई मतृ्यबुाट
जीिवत पान ुर्भएर सबै मािनसहरूलाई यी मािनसको बारेमा माण िदनभुएको छ ।” 32जब एथने्सका मािनसहरूले म ृ को
पनुरुत्थानको बारेमा सनु,े कस-ैकसलैे पावललाई िगज्याए तर अरूहरूले यसो भन,े “हामी यो िवषयमा तपाईंबाट फे र सनु् नछेौँ
।” 33 त्यसपिछ पावलले ितनीहरूलाई छोडरे गए । 34 तर अ रयोपागसका डायनोिसयस, दामा रस नाउँ गरेकी एक स् ी र
अरू कितपय मािनसहरू पावललाई भटे्न आए र उनको कुरामा िवश् वास गरे ।
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1 यी कुराहरूपिछ पावल एथने्स छोडरे को रन्थमा गए । 2 त्यहाँ उनले इटालीबाट आएका अिकला नाउँ गरेका पोन्टस

िनवासी एक यहूदी र ितनकी पत् नी ि स्कलालाई भटेे । िकनभने क्लाउिडयसले यहूदीहरूलाई रोम छाड्न आदशे िदएका
िथए; र पावल ितनीहरूकहाँ आए । 3 पावल ितनीहरूसगँै बसे र काम गरे िकनिक उनीहरूको पसेा िमल्दथ्यो । ितनीहरूले पाल
बनाउथँे । 4 तब पावल हरेक सबाथ-िदनमा सभाघरमा गएर ीक र यहूदी दवुै समदुायका मािनसहरूसगँ बहस गनर् थाले । 5 तर
जब िसलास र ितमोथी माकेडोिनयाबाट तल आए, पावललाई पिव आत्माले यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भन् ने कुरा यहूदीहरूलाई
बताउन लगाउन ु भयो । 6 तर जब यहूदीहरूले पावलको िवरोध गरे, तब आफ्नो कपडा टकटक्याउदँै पावलले ितनीहरूलाई
यसो भन,े “ितमीहरूको रगत ितमीहरूकै िशरमािथ परोस;् म िनद ष छु । अबदे ख म अन्यजाितहरूकहाँ जानछुे ।” 7 तब
उनी त्यो ठाउँ छाडरे तीतस यसु्तसको घरमा गए जसले परमशे् वरको आराधना गदर्थे । उनको घर सभाघरको छेउमा पदर्थ्यो ।
8 सभाघरका अगवुा ि स्पस र ितनका सारा प रवारले भमुा िवश् वास गरे । पावलका कुरा सनु् ने को रन्थका धरैे मािनसहरूले
िवश् वास गरे र ब प् तस्मा लए । 9 राित दशर्नमा भलुे पावललाई भन् नभुयो, “नडराऊ, तर बोल र चपु नलाग । 10 िकनिक
म ितमीसगँ छु र ितमीलाई कसलैे हािन गनर् सक् नछैेन िकनिक यस सहरमा मरेा थ ु ै मािनसहरू छन ्।” 11 त्यस ठाउँमा पावल
एक वषर् छ मिहनासम्म बसे र ितनीहरूका िबचमा परमशे् वरको वचन िसकाए । 12 तर जब गा लयो अखयैाका शासक बने तब
यहूदीहरू एक भई पावलको िवरु मा उठे र फैसला गनर् पावललाई न्याय आसनको साम ु ल्याए । 13 ितनीहरूले भन,े “यस
मािनसले वस्थाको िवप रत परमशे् वरको आराधना गनर् लगाउछँ ।” 14 तर जब पावलले बोल्नै लागकेा िथए, गा लयोले
यहूदीहरूलाई भन,े “ितमी यहूदीहरू; यिद यो कुनै ग ल्त वा अपराधको िवषय भएको भए यस िवषयमा ितमीहरूसगँ बोल्न ु
तकर् पणू र् नै हुने िथयो । 15 तर यी शब्दहरू र नाउहँरू त ितमीहरूका आफ्नै वस्थासगँ सम्ब न्धत िवषयमा भएकाले ितमीहरू
आफँै िमलाऊ । यी िवषयहरूमा म न्याय गनर् चाहन् न ँ ।” 16 तब गा लयोले ितनीहरूलाई न्याय आसन छोडरे जाने आदशे िदए
। 17 तर ितनीहरू सबलैे सभाघरका शासक सोस्थनेसलाई समातरे न्याय आसनको अगािड नै िपटे । तर गा लयोले ितनीहरूले
गरेका कुराको वास्तै गरेनन ्। 18 धरैे िदन त्यहाँ बसपेिछ पावलले भाइहरूलाई छोडे अिन अिकला र ि स्कलालाई साथमा
लएर जहाज चढी िस रयाितर अिग बढे । बन्दरगाह छोड्नभुन्दा पिहले िकंि यामा पावलले आफ्नो कपाल खौरे िकनिक

उनले नाजरी भाकल गरेका िथए । 19 जब उनीहरू एिफससमा आइपगुे तब पावलले अिकला र ि स्कलालाई त्यहीँ छोडे
। तर उनीचािह ँ सभाघरमा गए र यहूदीहरूसगँ बहस गरे । 20 ितनीहरूले पावललाई अझै केही समय बस् न अनरुोध गरे तर
उनले इन्कार गरे । 21 तर ितनीहरूसगँ िबदा लदँै उनले भन,े “यिद परमशे् वरको इच्छा भएमा म तपाईंहरूकहाँ फिकर् आउनछुे
।” त्यसपिछ उनी जहाज चढरे एिफससतफर् लागे । 22 कैस रयामा जहाजबाट उ पेिछ पावल उक्लरे यरूशलमेमा गए र
त्यहाँको मण्डलीलाई अिभवादन गरे अिन ए न्टओ खयातफर् झरे । 23 त्यहाँ केही समय िबताएपिछ पावल त्यहाँबाट ि िगया
र गलाितया क्षे का सबै चलेाहरूलाई उत्साह िददँ ै गए । 24 अब अपोलोस नाउँ गरेका एक जना यहूदी जो जन्मका आधारमा
एलके्जे न् याका िथए, उनी पिन एिफससमा आए । उनी धमर्शास् ीय ज्ञानमा र बोल्नमा दक्ष िथए । 25 अपोलोस भकुो
वचनका बारेमा ज्ञान पाएका िथए । आत्मामा जोिशलो हुदँै यशे ू ीष् टको बारेमा ठक कुराहरू बोल्थे र िसकाउँथे
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तर उनलाई यहून् नाको ब प् तस्माको बारेमा मा ज्ञान िथयो । 26 अपोलोसले सभाघरहरूमा बडो साहसका साथ बोल्न थाले ।
जब अिकला र ि स्कलाले उनको बारेमा सनुे तब ितनीहरू उनको साथ लागे र उनलाई परमशे् वरको वचनको बारेमा अझै
ठकसगँ बताइिदए । 27 जब उनले अखयैा हुदँै जाने इच्छा गरे, भाइहरूले उनलाई त्यहाँ जान ोत्साहन िदए र अखयैाका

चलेाहरूले उनलाई हण गरून ्भनरे प लखेे । त्यहाँ आइपगुपेिछ उनले अन ु ह ारा िवश् वास गनहरूलाई ठूलो म त गरे ।
28 धमर्शास् ारा यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भन् ने कुरा सबकैा साम ु मािणत गरेर दखेाउन सक् ने अपोलोको श र सीप दखेरे
यहूदीहरू नाजवाफ भए ।
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1 अपोलोस को रन्थमा भएको बलेा पावल मािथल्लो भभूागको बाटोहुदँ ै एिफसस सहर आइपगुे र त्यहाँ कितपय

चलेाहरूलाई भटेे । 2 पावलले ितनीहरूलाई सोध,े “के ितमीहरूले िवश् वास गदार् पिव आत्मा पायौ त ?” तर ितनीहरूले
उनलाई भन,े “होइन, हामीले त पिव आत्माको बारेमा अिहलसेम्म सनुकेा समते छैनौँ ।” 3 पावलले भन,े “त्यसो
भए ितमीहरूले केमा ब प् तस्मा लयौ त ?” ितनीहरूले भन,े “यहून् नाको ब प् तस्मामा ।” 4 त्यसलैे पावलले जवाफ
िदए, “यहून् नाले िदने ब प् तस्माचािह ँ पश् चा ापको हो । उनले मािनसहरूलाई भनकेा िथए िक उनीहरूले ितनीभन्दा पिछ
आउनहुुनमेािथ अथार्त ्यशेमूािथ िवश् वास गन ुर्पछर् ।” 5 मािनसहरूले त्यो कुरा सनुपेिछ उनीहरूले भ ु यशेकूो नाउमँा ब प् तस्मा
लए । 6 त्यसपिछ पावलले उनीहरूमािथ हात राखे र पिव आत्मा उनीहरूमािथ आउनभुयो अिन उनीहरूले अन्यभाषाहरूमा

बोले र अगमवाणी गरे । 7उनीहरू जम्मा बा जना जित मािनसहरू िथए । 8 पावलले सभाघरमा गएर साहससाथ चार गद तीन
मिहना िबताए । उनले परमशे् वरको राज्यको बारेमा मािनसहरूसगँ बहस गरे र िवश् वास िदलाए । 9 तर केही यहूदीहरूले हृदय
कठोर पारे र अनाज्ञाकारी भए, अिन ितनीहरूले ीष् टको मागर्को िवरु मा िभडहरूका साम ु दषु् ट कुरा बोल्न थाले । यसकारण
पावलले उनीहरूलाई छोडे र िवश् वासहरूलाई लएर त्यहाँबाट गए । उनले टुरान् नसको वचन कक्षमा हरेक िदन बोल्न थाले
। 10 यो ि या दईु वषर्सम्म चल्यो र यसरी एिसयामा भएका यहूदी र ीकहरू दवुलै े भकुो वचन सनुे । 11 पावलको हातबाट
परमशे् वरले महान ्कामहरू गन ुर्भयो । 12 पावलको शरीरमा रुमाल र कपडालाई छुवाएर लगरे िबरामीहरूलाई छुवाइिददँा समते
ितनीहरू िनको भए र दषु् ट आत्माहरू ितनीहरूका शरीरबाट िनस्केर गए । 13 तर त्यस इलाकामा यशेकूो नाउलँाई आफू अनकुुल
योग गन केही यहूदी झारफुक गनहरू पिन िथए । ितनीहरूले भतूात्मा लागकेाहरूलाई यसो भन् ने गथ, “पावलले चार गरेको

यशेकूो नाउमँा िनक्ली जान म तलँाई आज्ञा गछुर् ।” 14 त्यस्तो गनमा एक जना यहूदी धान पजूाहारी स्केवाका सातजना छोराहरू
िथए । 15 एउटा दषु् ट आत्माले ितनीहरूलाई यसो भनरे जवाफ िदयो, “यशेलूाई म िचन्छु; पावललाई पिन िचन्छु, तर तचँािह ँ
को होस ्?” 16 त्यो दषु् ट आत्मा लागकेो मािनस ितनीहरूमािथ झम् ो र ितनीहरूलाई लछारपछार गरेर िप ो । तब ितनीहरू
त्यस घरबाट नाङ्गै र घाइते भएर भागे । 17 एिफससमा बस् ने यहूदी र ीक सबै िवश् वासीहरूलाई यो कुरा थाहा भयो । यसले
गदार् उनीहरूमा ठुलो भय उ पन् न भयो अिन भु यशेकूो नाउकँो मिहमा भयो । 18 साथै धरैे िवश् वासीहरू आएर आफूले गरेका
दषु् ट कामहरू स्वीकार गरे । 19 टुनामनुा गनहरू धरैे जनाले आफ्ना पसु्तकहरू ल्याई सबकैो सामनु् ने जलाए । ितनीहरूले यी
सबकैो मलू्याङ्कन गदार् पचास हजार चाँदीका िसक् का बराबर भयो । 20 यसरी भकुो वचन धरैे श शाली रूपमा फै लयो
। 21 अब पावलले एिफससमा अफ्नो सवेा-कायर् परुा ग रसकेपिछ पिव आत्माको अगवुाइमा उनले माकेडोिनया र अखयैा
हुदँै यरूशलमेतफर् जाने िनणर्य गरे । उनले भन,े “यरूशलमे पगुपेिछ म रोममा पिन जानै पछर् ।” 22 पावलले आफ्ना दईु जना
चलेाहरू ितमोथी र एरास्तसलाई माकेडोिनया पठाए जसले उनलाई सहयोग गरेका िथए । तर पावल आफँैचािह ँ केही समय
एिसयामै बसे । 23 त्यसबैलेा एिफससमा यो मागर्को िवषयमा ठुलो खलैाबलैा म च् चयो । 24 डायनाको चाँदीका मिूतर्हरू
बनाउने चाँदीका िसल्पकार डमेिे यसले कारीगरहरूलाई धरैे ापार जटुाइिदन्थे । 25 त्यसकैारण ती मािनसहरूलाई भलेा
गरेर ितनले भन,े “साथीहरू, यो ापारबाट हामीले धरैे पसैा कमाइरहकेा छौँ । 26 तर तपाईंहरूले दखे्दै र सनु्दै हुनहुुन्छ िक
एिफससमा मा नभएर एिसयामा भएका सबै ठाउँहरूमा पावलले कसरी धरैे मािनसहरूलाई यी कुराहरूबाट फकार्एको छ ।
उसले हातले बनाएका कुराहरूलाई ईश् वरहरू होइनन ् भिनरहछे । 27 त्यसले गदार् हा ो ापारमा नोक्सानी हुने मा होइन
तर हा ी महान ् दवेी डायनाको म न्दर र ितनी ित मािनसहरूको आस्था पिन अब एिसया र ससंारबाटै हराउनछे ।” 28 यो
कुरा सनुपेिछ, ितनीहरू रसाएर यसो भन्दै िचच्याए, “एिफसीहरूकी दवेी डायना महान ् िछन ् !” 29 यसरी सहरका सबै
मािनसहरू अलमलमा परे । अिन पावलसगँ माकेडोिनयाबाट या ा गरी आएका गायस र अ रस्ताखर्सलाई लएर ितनीहरू सबै
रङ्गशालािभ दौडे । 30 पावल पिन त्यस िभडमा जान चाहन्थ,े तर चलेाहरूले उनलाई रोके । 31 साथै कितपय स्थानीय
अिधकारीहरू जो पावलका िम िथए ितनीहरूले उनलाई त्यस िभडमा नआउन अनरुोध गद खबर पठाए । 32 केही मािनसहरू
एउटा कुरा भन्दै िथए भने अरूले चािह ँ अक कुरा गथ, कारण िभडका मािनसहरू अलमलमा िथए । धरैे मािनसहरूलाई त
ितनीहरू त्यहाँ िकन भलेा भएका िथए भन् ने कुरा समते थाहा िथएन । 33 यहूदीहरूले एलके्जने्डरलाई िभडको पं मा ल्याए
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र ितनले आफ्ना हात ारा इशारा गरेर िभडलाई केही कुरा बझुाउन बोल्न लागे । 34 तर जब ितनीहरूले अलके्जने्डर पिन यहूदी
हुन ्भन् ने थाहा पाए, तब ितनीहरू सबलैे एउटै स्वरमा दईु घण्टासम्म “एिफसीहरूकी दवेी डायना महान ्िछन ्!” भन्दै िचच्याए
। 35 तब नगर-सिचवले िभडलाई शान्त गराएर भन,े “एिफससका मािनसहरू हो ! एिफसीहरूको सहर महान ्डायनाको म न्दर
र आकाशबाट खसकेो ितनको मिूतर्को रक्षक हो भन् ने कुरा कसलाई थाहा छैन र ? 36 यसरी यी कुराहरूलाई इन्कार गनर्
सिकँदनै, यसकारण तपाईंहरू शान्त रहनपुछर् र हतारमा केही गन ुर्हुदँनै । 37 िकनिक तपाईंहरूले ल्याएका यी मािनसहरूले न त
म न्दर लटेुका छन ्न त हा ी दवेीको िवरु मा ईश् वरिनन्दा नै गरेका छन ्। 38 त्यसकारण, डमेिे यस र उसका कारीगरहरूसगँ
कसकैो िवरु मा केही भएमा अदालतहरू खलु्ला छन ्र त्यहाँ न्यायाधीशहरू छन ्। त्यहाँ ितनीहरूले उजरुी िदऊन ्। 39 तर
यिद अरू कुराहरू भएमा िनयिमत सभामा िनणर्य लइने छ । 40 िकनभने आजको यस खलैाबलैाको दोष हामीलाई लाग् ने
खतरा छ । यो िबनाकारणको हो र यसको ाख्या गनर् हामी सक्दनैौँ ।” 41 यित भनपेिछ उनले सभालाई िवसजर्न गरे ।

20
1 खलैाबलैा सिकएपिछ, पावलले चलेाहरूलाई बोलाए र ितनीहरूलाई उत्साह िदए । तब ितनीहरूबाट िबदा भएर उनी

माकेडोिनया जानका लािग िहडँे । 2 उनी ती क्षे हरू भएर जाँदा त्यहाँका िवश् वासीहरूलाई धरैे उत्साह िददँ ै गए, त्यसपिछ उनी
ीसतफर् लागे । 3 उनले त्यहाँ ितन मिहना िबताइसकेपिछ जब उनी जहाज ारा या ा गरेर िस रयातफर् लाग् ने तरखर गद िथए,

तब यहूदीहरूले उनको िवरु मा एउटा षडयन् रचे । त्यसलैे उनी माकेडोिनया भएर फिकर् ने िनणर्य गरे । 4 उनलाई एिसयासम्म
बे रया िनवासी परुोसका छोरा सोपा ोस, थसेलोिनकेका िवश् वासीहरूबाट दईु जना अ रस्ताखर्स र िसकन्दस; डब का गायस;
ितमोथी; अिन एिसयाबाट त ु खकस र ोिमफसले साथ िदए । 5 तर यी मािनसहरू हामीभन्दा अिग गएका िथए र ोआसमा
हामीलाई प खर्रहकेा िथए । 6 अखिमरी रोटीको चाडपिछ हामी िफ लप्पीबाट जहाजमा चढरे िह ँ ौँ र पाँच िदनमा हामी
ोआसमा ितनीहरूकहाँ आयौँ । त्यहाँ हामी सात िदनसम्म बस्यौँ । 7 हप् ताको पिहलो िदन जब हामी रोटी भाँच् नलाई भलेा

भएका िथयौ,ँ तब पावल िवश् वासीहरूसगँ बोल्न थाले । उनले त्यहाँबाट अक िदन िहडँ्ने योजना गरेकाले उनी मध्यरातसम्मै
बो लरहे । 8 हामीहरू भलेा भएको मािथल्लो कोठामा धरैे ब ीहरू िथए । 9 य ु टकस नाउकँो एक जना जवान मािनस झ्यालमा
बिसरहकेो िथयो, र त्यो गिहरोमा िन मा पय । पावलले अझै बोल्दै जाँदा िन ामा परेको त्यो जवान मािनस ते ो तल्लाबाट
झय र ितनीहरूले त्यसलाईलाई मतृ अवस्थामा उठाए । 10 तर पावल तल गएर त्यसितनीमािथ लम्पसार परे र त्यसलाई
अगँालोमा हाले । त्यसपिछ उनले भने “िच न्तत नहुनहुोस ् िकनभने ऊ जीिवतै छन ् ।” 11 त्यसपिछ उनी फे र मािथल्लो
तल्लामा गए र रोटी भाँचे र खाए । िझसिमसे उज्यालो हुदाँसम्म पिन उनले ितनीहरूसगँ कुराकानी ग ररहे र त्यसपिछ त्यहाँबाट
िहडँे । 12 ितनीहरूले ती ठटालाई जीिवतै ल्याए र धरैे सान्त्वना पाए । 13 हामी पावलभन्दा अिग जहाजमा चढरे आस्सोसितर
लाग्यौ,ँ जहाँ हामीले पावललाई जहाजमा ल्याउने योजना गर् यौँ । उनी आफँैले यस्तो चाहना गरे िकनिक उनले जिमनको बाटो
भएर जाने योजना गरेका िथए । 14 उनले हामीलाई आस्सोसमा भटेेपिछ, हामीले उनलाई जहाजमा लयौँ अिन िम टलनेे
गयौँ । 15 त्यसपिछ हामी त्यहाँबाट या ा गरेर अक िदन खयोस टापकुो सामनु् ने आइपगु्यौँ । भो लपल्ट सामोस टापमुा पगु्यौँ
अिन अक िदन हामी िमलटेस सहरमा आयौँ । 16 सम्भव भएसम्म पावल पे न्तकोसको िदनमा यरूशलमेमा पगु् नलाई हतार
ग ररहकेा िथए, त्यसलैे उनले एिसयामा कुनै समय निबताइकन एिफसस भएर या ा गन िनणर्य गरे । 17 िमलटेसबाट उनले
एिफससमा मािनसहरूलाई पठाए अिन मण्डलीका एल्डरहरूलाई आफूकहाँ बोलाए । 18 ितनीहरू उनीकहाँ आएपिछ, उनले
ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू आफँै जान् नहुुन्छ िक एिसयामा पाइला टेकेको पिहलो िदनदे ख नै मलै े सधै ँ तपाईंहरूसगँ आफ्नो
समय कसरी िबताएँ । 19 यहूदीहरूका ष न् हरूका िबचमा मलैे मनको सारा न तामा, आशँु बगाउदँै र कष् टहरूमा समते
भकुो सवेा ग ररहे ँ । 20 कुनै पिन भलाइको कुरा तपाईंहरूको िबचमा घोषणा गनर्दे ख मलैे आफँैलाई रोिकन ँअिन सावर्जिनक

रूपमा र घर-घरमा गएर मलैे कसरी तपाईंहरूलाई िशक्षा िदएँ भन् ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहै छ । 21 तपाईंहरूलाई थाहै छ िक
मलैे कसरी यहूदी र ीकहरू दवुलैाई परमशे् वरितर फकर् न पश् चा ाप गन ुर्पन र हा ा भ ु यशेमूा िवश् वास गन ुर्पन कुराको बारेमा
चतेाउनी िदइरहे ँ । 22 अब हने ुर्होस,् म पिव आत्मामा बाध्य भएर यरूशलमेमा जाँदछुै, त्यहाँ मलाई के-कस्तो हुन आउने हो
त्यो मलाई थाहा छैन । 23 केवल पिव आत्माले मलाई यो गवाही िदनहुुन्छ िक हरेक सहरमा साङ् लाहरू र कष् टहरूले मलाई
प खर्रहकेा छन ् । 24 तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मलू्यको ठा न्दन,ँ तािक परमशे् वरको अन ु हको ससुमाचारको गवाही
बन् नको िन म्त मरेो दौड र भु यशेबूाट मलाई ाप् त भएको सवेा-कायर् परुा गनर् सकँू । 25 र अब हने ुर्होस,् मलाई थाहा छ
िक तपाईंहरू सबै जसलाई मलैे राज्यको चार गरे,ँ तपाईंहरूले अब उसो मरेो महुार किहल्यै दखे् नहुुनछैेन । 26 त्यसकारण
तपाईंहरूलाई आजको िदन म यो गवाही िदन्छु िक म कुनै मािनसको रगतदे ख िनद ष छु । 27 िकनिक मलैे तपाईंहरूलाई
परमशे् वरको सम्पणूर् इच्छा घोषणा गनदे ख आफँैलाई रोिकन ँ । 28 त्यसकारण तपाईंहरू आफ्नै िन म्त र सारा बगालको बारेमा
होिसयार हुनहुोस,् जनु बगालका लािग पिव आत्माले तपाईंहरूलाई दखेरेख गन तलु्याउन ु भयो तािक भलुे आफ्नै रगतले
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िकन् नभुएका उहाँको बगालका गोठाला भई तपाईंहरू काम गन ुर्होस ्। 29 मलाई थाहा छ िक म यहाँबाट गएपिछ, खतरनाक
ब्वाँसाहरू तपाईंहरूका िबचमा वशे गनछन ् र बगाललाई बाँकी राख् ने छैनन ् । 30 मलाई थाहा छ िक तपाईंहरूमध्यबेाटै
केही मािनसहरू आउनछेन ् र चलेाहरूलाई आफ्नोपिछ तान् नका लािग ष् ट कुराहरू गनछन ् । 31 त्यसलैे होिसयार हुनहुोस ्
। यो सम्झना गन ुर्होस ् िक ितन वषर्सम्म िदन र रात आशँ ु बगाउदँै तपाईंहरू हरेक जनालाई िनदशन िदन म पिछ प रन ँ । 32 र
अब म तपाईंहरूलाई परमशे् वरमा र उहाँको अन ु हको वचनमा स ु म्पन्छु, जनु तपाईंहरूलाई िनमार्ण गनर् र परमशे् वरमा समिपर्त
भएकाहरू सबकैा माझमा तपाईंहरूलाई उ रािधकार िदन सक्षम छ । 33 मलैे कुनै मािनसको सनु, चाँदी वा कपडाको लोभ
ग रन ँ । 34 तपाईंहरू आफँै जान् नहुुन्छ िक यी हातहरूले मरेा आफ्नै र मसगँ भएकाहरूका आवश्यकताहरू परुा गरेका छन ्।
35 सबै कुरामा मलैे तपाईंहरूलाई कसरी काम गरेर कमजोरहरूको सहायता गन ुर्पछर् र भ ु यशेकूा वचनहरूको सम्झना गन ुर्पछर्
भन् ने उदाहरण िदएको छु, जसरी उहाँ आफँैले यी वचनहरू भन् नभुयो, � लनभुन्दा िदन ु अझ बढी आिशष ्को कुरो हो ।�”
36 उनले यसरी बो लसकेपिछ उनले घ ुडँा टेके र सबै जनासगँ ाथर्ना गरे । 37 ितनीहरू सबै जना धरैे रोए र उनलाई अगँालो
हाले र चमु्बन गरे । 38 ितनीहरूले उनको महुार फे र किहल्यै पिन दखे् ने छैनन ्भनी उनले भनकेा हुनाले ितनीहरू धरैे जना
द:ु खत भए । तब ितनीहरूले उनलाई जहाजसम्म परु् याए ।

21
1 जब हामी उनीहरूबाट छु एर जहाजमा या ा सरुु गर् यौ,ँ हामी िसधै कोस सहरितर लाग्यौँ । त्यसपिछ हामी अक िदन

रोडस सहरितर र त्यहाँबाट पटारा सहरितर लाग्यौँ । 2 जब हामीले फोिनकेितर जाँदै गरेको एउटा जहाज भे ौ,ँ हामी त्यही
जहाजमा चढरे या ा सरुु गर् यौँ । 3 हामी साइ सको टाप ु निजक आइपगु्दा, हामीले त्यसलाई बायाँतफर् पारेर िस रयातफर् लाग्यौ,ँ
र टुरोस सहरमा उ यौ,ँ िकनभने त्यस जहाजले ल्याएको मालसमान त्यहाँ झान ुर् पथ्य । 4 हामीले चलेाहरूलाई भे ाएपिछ
हामी त्यहाँ सात िदनसम्म बस्यौँ । ती चलेाहरूले पिव आत्मा ारा पावलले यरूशलमेमा पाइला राख् नहुुदँनै भने । 5जब हामीले
त्यहाँ केही िदन िबतायौ,ँ हामी त्यहाँबाट िबदा भएर हामीले हा ो या ालाई िनरन्तरता िदयौँ । हामी सहरबािहर नआईपगुसेम्म
ितनीहरू, ितनीहरूका पत् नीहरू र छोराछोरीहरू सबै बाटोमा सगँै आए । हामीले समु को िकनारमा घ ुडँा टेकेर ाथर्ना गर् यौ,ँ
र एक अकार्सगँ िबदा भयौँ । 6 हामी जहाजमा चढरे िनरन्तर रूपमा अगािड ब ौँ, अिन उनीहरू पिन आफ्ना घरतफर् लागे ।
7 जब हामीले टुरोसबाटको जलया ा िसध् याएका िथयौ,ँ हामी टोलमेाइसमा आइपगु्यौँ । त्यहाँ हामीले भाइहरूलाई अिभवादन
गर् यौ,ँ र उनीहरूसगँै त्यहाँ एक िदन बस्यौँ । 8 अक िदन हामी िबदा भयौ,ँ र कैस रयाितर लाग्यौँ । हामी ससुमाचार चारक
िफ लपको घरमा गयौ,ँ जो सात जना मध्यकेा एक जना िथए । हामी उनीसगँै बस्यौँ । 9 यी मािनसका चार जना कुमारी छोरी
िथए, जसले अगमवाणी गथ । 10 हामी त्यहाँ केही िदन बस्दा, त्यहाँ यहूिदयाबाट अगाबस भन् ने कोही एक जना अगमवक् ता
आए । 11 ितनी हामीकहाँ आए, र पावलको पटेी लए । त्यो पटेीले उनले आफ्ना हात र खु ा बाँध,े र भन,े “पिव आत्मा यसो
भन् नहुुन्छ, �यरूशलमेका यहूदीहरूले यस पटुकाको मा लकलाई यसरी नै बाँध् नछेन,् र ितनीहरूले उसलाई अन्यजाितहरूका
हातमा स ु म्पिदनछेन�् ।” 12 जब हामीले यस्ता कुराहरू सनु्यौँ, हामी र त्यस ठाउँमा बस् ने मािनसहरू दवुलै े पावललाई
यरूशलमेमा नजान िबन्ती गर् यौँ । 13 त्यसपिछ पावलले जवाफ िदए, “मलाई जानदे ख िनरुत्साही पानर् रोएर रोक् ने कोिसस
नगन ुर्होस ्। िकनिक म भु यशेकूो नाउकँो खाितर बाँिधन मा होइन, यरूशलमेमा मनर् पिन तयार छु ।” 14 पावलले फिकर् ने
इच्छा नगरेपिछ हामीले कोिसस गनर् छा ौ,ँ र भन्यौँ, “ भकुो इच्छा परुा होस ्।” 15 ती िदनपिछ हामीले आफ्ना झोलाहरू
लयौँ, र यरूशलमेतफर् लाग्यौँ । 16 कैस रयाबाट केही चलेाहरू पिन हामीसगँै गए । उनीहरूले साइ स टापबुाट आएका

मनासोन नामका एक जना परुाना चलेालाई ल्याए, जससगँ हामी बस्यौँ । 17 जब हामी यरूशलमेमा आइपगु्यौ,ँ दाजभुाइहरूले
हामीलाई खसुीसाथ स्वागत गरे । 18अक िदन पावल हामीसगँै याकूबकहाँ पगु,े जहाँ सबै अगवुाहरू उप स्थत िथए । 19जब
पावलले उनीहरूलाई अिभवादन गरे, उनले आफ् नो सवेा-कायर् ारा परमशे् वरले अन्यजाितहरूका माझमा गन ुर्भएका कुराहरू
एक-एक गरेर ितनीहरूलाई ितवदेन िदए । 20 उनीहरूले यो सनुपेिछ उनीहरूले परमशे् वरको शसंा गरे, र उनीहरूले ितनलाई
भन,े “हरे भाइ, हजारौँ यहूदीले िवश् वास गरेका छन ्। उनीहरू वस्था पालना गनर्मा दढृ छन ्। 21 तपाईंले अन्यजाितहरूका
माझमा बस् ने सारा यहूदीहरूलाई मोशालाई त्याग् न भनी िसकाउनहुुन्छ, र आफ्ना बच् चाहरूको खतना नगन ूर् र परुाना रीित रवाज
नमान् न ू भन् नहुुन्छ भनी तपाईंको बारेमा ितनीहरूलाई भिनएको छ । 22 हामीले के गन ुर्पछर् ? अवश् य, उनीहरूले तपाईं यहाँ
आउनभुएको छ भन् ने सनु् नछेन ् । 23 त्यसलै,े अब हामीले जे भन्छौँ तपाईंले त्यही गन ुर्होस ् । हामीसगँ भाकल गरेका चार
जना मािनस छन ्। 24 यी चार जना मािनसलाई लजैानहुोस,् र उनीहरूसगँै आफँैलाई श ु करण गन ुर्होस,् र उनीहरूको खचर्
ित रिदनहुोस ् तािक उनीहरूले आफ्नो कपाल खौ रऊन ् । यसरी, उनीहरूलाई तपाईंको बारेमा भिनएका कुराहरू झटुा हुन ्
भनी सबलैे जाननू ् । तपाईं वस्था पालना गन मनसायले नै िजउनहुुदँोरहछे भनी ितनीहरूले जाननू ् । 25 तर िवश् वास गन
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अन्यजाितहरूको सम्बन्धमा, उनीहरूले आफँैलाई मिूतर्लाई ब ल चढाएका कुराहरू, रगत, घाँटी िनमोठेर मारेको कुरा, र
िभचारबाट अलग रहनपुछर् भनी हामीले लखे्यौ,ँ र िनदशन िदयौँ ।” 26 त्यसपिछ पावलले ती मािनसहरूलाई लए, र

अक िदन ितनीहरू हरेकको िन म्त भटेी नचढाएसम्म, शु करणको अविध घोषणा गद, ितनीहरूसगँै आफँैलाई म न्दरमा श ु
पारे । 27 सात िदनको समय परुा हुन लाग्दा, एिसयाबाट आएका केही यहूदीहरूले पावललाई म न्दरमा दखे,े र सबै िभडलाई
नै उ िेजत बनाए, र उनीमािथ हात हाले । 28 उनीहरू िचच् च् याउँदै िथए, “हे इ ाएलका मािनसहरू हो, हामीलाई सहायता
गन ुर्होस ्। मािनसहरू, वस्था र यस ठाउँको िवरु का कुराहरू जताततै सबै मािनसहरूलाई िसकाउने मािनस ियनै हुन ्। साथै
ियनले ि कहरूलाई पिन म न्दरिभ ल्याएका छन,् र यो पिव ठाउँलाई अशु तलु्याएका छन ् ।” 29 िकनभने ितनीहरूले
एिफससका ोिफमसलाई उनीसगँ सहरमा दखेकेा िथए, र पावलले नै उनलाई म न्दरिभ ल्याएका िथए भन् ने सोचे । 30 सारा
सहर नै उ िेजत भयो, र सबै मािनसहरू सगँै दौड,े र ितनीहरूले पावललाई समाते । ितनीहरूले उनलाई िघसाद म न्दर बािहर
ल्याए, र ढोकाहरू तरुुन्तै थिुनए । 31 ितनीहरूले उनलाई मानर् कोिसस ग ररहदँा, सारा यरूशलमे नै खलब लएको िथयो भन् ने
खबर सरुक्षाकम हरूका मखु कप् तानकहाँ आयो । 32 तरुुन्तै िसपाहीहरू र कप् तानहरू लएर ितनी त्यस िभडितर दौडे । जब
मािनसहरूले मखु कप् तान र िसपाहीहरूलाई दखे,े उनीहरूले पावललाई कुट्न छोडे । 33 त्यसपिछ मखु कप् तान निजक
गए, र पावललाई समात,े र ितनलाई दईुवटा िस ीले बाँध् न आदशे िदए । ितनले उनी को िथए, र उनले के गरेका िथए भनी
सोधे । 34 िभडमा केही मािनसहरू एउटा कुरा भन्दै िचच् च्याए, भने अरूहरू अक कुरा भन्दै िचच् च्याए । यी सबै हल्लाले गदार्
कप् तानले केही पिन भन् न सकेनन,् र पावललाई िकल्लामा ल्याउनलाई आदशे िदए । 35 जब पावल िसढँीमा आए, िभडको
िहसंाले गदार् उनी सनेाहरू ारा लिगए । 36 मािनसको िभड पिछ-पिछ लाग्यो, र ितनीहरू यसरी िचच् च्याइ रह,े “ितनीबाट
अलग बस !” 37 पावललाई िकल्लािभ ल्याउन लाग्दा, ितनले मखु कप् तानलाई भन,े “के म तपाईंलाई केही कुरा भन ूँ?”
कप् तानले सोध,े “के ितमी ि क बोल्छौ ? 38 के ितमी त्यही िम ी होइनौ र जसले पिहले िव ोहको नतेतृ्व गरी चार हजार
आतङ्ककारीलाई उजाड-स्थानितर लग्यौ ?” 39 पावलले भन,े “म िक लिकयाको टासर्स सहरको एक यहूदी हु ँ । म एउटा
मह वपणूर् सहरको नाग रक हुँ । म तपाईंलाई आ ह गछुर् िक, मलाई यी मािनसहरूसगँ बोल्न िदनहुोस ्।” 40 जब कप् तानले
पावललाई अनमुित िदए, ितनी िसढँीमािथ चढ,े र ितनले मािनसहरूितर हात हल्लाए । जब त्यहाँ गहन मौनता छायो, उनले
ितनीहरूसगँ िह मूा बोले । उनले भन,े

22
1 “मरेा दाजभुाइहरू र बबुाहरू हो, मरेो बचाउको कुरा सनु् नहुोस,् जनु मलैे अिहले तपाईंहरूलाई बताउनछुे ।” 2 पावलले

ितनीहरूसगँ िह ू भाषामा बोलकेो िभडले सनुपेिछ िभड चपु लाग्यो । उनले भन,े 3 “म िक लिकयाको टासर्समा जन्मकेो
एक यहूदी हु,ँ तर यही सहरमा गम लएलको चरणमा िशक्षा पाएको हु ँ । मलाई हा ा पखुार्हरूको वस्थाको कडा
िनयमहरूअनसुार िशक्षा िदइएको िथयो । आज यहाँहरूजस्तै म पिन परमशे् वरको िन म्त जोिसलो भएको छु । 4मलैे यस मागर्लाई
मतृ्यसुम्मै सताएँ । मलैे स् ीहरू र परुुषहरू दवुलैाई बाँध े,ँ र ितनीहरूलाई झ्यालखानामा स ु म्पिदएँ । 5 मलाई दमस्कसमा या ा
गनर्लाई त्यहाँका भाइहरूका लािग मलैे धान पजूाहारी र सबै धमर्-गरुुहरूबाट प पिन पाएको िथएँ, जसको गवाही उहाँहरूले
नै िदन सक् नहुुन्छ । मलैे यस मागर्काहरूलाई बाँधरे दण्ड िदनको लािग यरूशलमेमा ल्याउनपुथ्य । 6 म या ा गद दमस्कसको
निजकै पगु्दा, मध्यान्हितर अचानक स्वगर्बाट एउटा िवशाल ज्योित मरेो व रप र च म्कन लाग्यो । 7 म भइँुमा लडे,ँ र मलाई
यस्तो भनकेो आवाज सनुे,ँ �ए शाऊल, ए शाऊल, ितमी मलाई िकन सताउदँै छौ ? � 8 मलैे जवाफ िदएँ, “तपाईं को हुनहुुन्छ,
भु ?” उहाँले मलाई भन् नभुयो, �म नासरतको यशे ू हु,ँ जसलाई ितमी सताउदँै छौ ।� 9 मसगँ भएकाहरूले त्यो ज्योित त

दखे,े तर मसगँ बोल्नहुुनकेो आवाजलाई भने सनुनेन ्। 10 मलैे भने,ँ � भ,ु मलैे के गन ुर्पछर् ? � भलुे मलाई भन् नभुयो, �उठ,
र दमस्कसमा जाऊ । त्यहीँ नै ितमीले गन ुर्पन सबै कुरा ितमीलाई बताइनछे” । 11 मलैे त्यो ज्योितको चमकले गदार् दखे् न
सिकन ँ । त्यसलै,े मसगँ भएका मािनसहरूका हातबाट डोर् याइएर म दमस्कस गएँ । 12 मलैे त्यहाँ वस्थाअनसुार भ पणूर्
जीवन िजएका र त्यहाँ बस् ने सबै यहूदीहरूबाट सम्मान र आदर पाएका हनिनया नाउँ गरेका मािनसलाई भटेेँ । 13 उनी मकहाँ
आए, र मरेो छेउमा उिभए, र भन,े �भाइ शाऊल, द ृ ष् ट ाप् त गर ।� त्यि खरैे, मलैे ितनलाई दखेे ँ । 14 तब ितनले भन,े
�हा ा िपतापखुार्हरूका परमशे् वरले उहाँको इच्छा जान् नको लािग धािमर्क जनलाई दखे् न र उहाँको आफ्नै मखुबाट िनस्केको
आवाजलाई सनु् न ितमीलाई छान् नभुएको छ । 15 िकनभने ितमीले दखेकेा र सनुकेा कुराहरूको बारेमा ितमी सबै मािनसहरूका
लािग गवाही बन् नछेौ । 16 अब ितमी िकन प खर्दं ै छौ ? उठ, ब प् तस्मा लऊे, र उहाँको नाउँ पकुारेर आफ्ना पापहरू पखाल
। 17 म यरूशलमे फकपिछ मलैे म न्दरमा ाथर्ना ग ररहदँा, म अधर्चते अवस्थामा पगुे ँ । 18 उहाँले मलाई यसो भन् नभुएको
मलैे दखेे,ँ �िछटो गर, र चाँडै यरूशलमे छोड । िकनभने ितनीहरूले मरेोबारे ित ो गवाही हण गनछैनन ्।� 19 मलैे भने,ँ �हे
भ,ु ितनीहरू आफँैलाई थाहा छ, िक मलैे कसरी तपाईंमा िवश् वास गनहरूलाई हरेक सभाघरमा पसरे िपटे,ँ र जलेमा हाले ँ ।
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20 तपाईंका साक्षी स्तफनसको रगत बगाइँदा, म पिन निजकै उिभएर सहमत हुदै िथएँ, र उनलाई मानहरूको कपडा कु ररहकेो
िथएँ । 21 तर उहाँले मलाई भन् नभुयो, �गइहाल, िकनभने म ितमीलाई अन्यजाितहरूकहाँ पठाउनछुे� ।” 22 मािनसहरूले
उनलाई यितबलेासम्म बोल्न िदए । तर त्यसपिछ ितनीहरू िचच् च्याए र भन,े “यस्ता मािनसलाई पथृ्वीबाट हटाइदओे, उनी
बाँच् न ु ठक छैन ।” 23 ितनीहरू कराउँद,ै आफ्ना लगुाहरू फाल्द,ै हावामा धलुो उडाउँदै गदार्, 24 सनेापितले पावललाई
िकल्लािभ ल्याउन आज्ञा गरे । उनले ितनलाई कोरार् लगाउदँै सोधपछु गनर् आदशे िदए, तािक ितनीहरू उनको िवरु िकन
त्यसरी िचच् च्याइरहकेा िथए भनी उनी आफँैले थाहा पाउन सकून ्। 25 जब ितनीहरूले पावललाई डोरीले बाँध,े तब पावलले
निजकै उिभरहकेा कप् तानलाई भन,े “के एक रोमी नाग रक र दोषी नठहराइएको मािनसलाई कोरार् लगाउन ु तपाईंको िन म्त
न्यायसङ्गत छ र ?” 26 जब कप् तानले यो सनु,े तब उनी सनेापितकहाँ गए, र उनलाई भन,े “तपाईंले यी मािनसलाई के गनर्
लाग्दै हुनहुुन्छ ? िकनभने यी मािनस त रोमी नाग रक पो रहछेन ्।” 27 सनेापित आए, र उनलाई भन,े “मलाई भन िक, के
ितमी रोमी नाग रक हौ ?” अिन पावलले भन,े “हजरु, हु ँ ।” 28 सनेापितले जवाफ िदए, “मलैे धरैे ठुलो धनराशी खचर् गरेर
मा नाग रकता पाएको िथएँ ।” तर पावलले भन,े “म त रोमी नाग रक भएरै जन्मकेो हु ँ ।” 29 त्यसपिछ पावललाई सोधपछु
गनर् गइरहकेा मािनसहरू तरुुन्तै छोडरे गए । पावल रोमी नाग रक रहछेन ्भनी थाहा पाएपिछ सनेापित पिन डराए, िकनभने
उनले ितनलाई बाँधकेा िथए । 30 भो लपल्ट मखु्य कप् तानले पावलको िवरु मा यहूदीहरूले लगाएको अिभयोगको सत्यता
जान् न चाहे । त्यसलै,े उनले आफ्नो दलबललाई एकि त गरे, र धान पजूाहारीहरूसाथै महासभाका सबै मािनसहरूलाई भलेा
हुनलाई आदशे िदए । त्यसपिछ ितनले पावललाई तल ल्याए, र उनीहरूका िबचमा राखे ।
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1 पावलले महासभाका मािनसहरूलाई िसधा हरेेर भन,े “हे दाजभुाइहरू हो, आजको िदनसम्म म परमशे् वरको अिग सबै

असल िववकेमा िजएको छु । 2 धान पजूाहारी हनिनयाले निजकमा उिभरहकेाहरूलाई पावलको मखुमा िहकार्उन आज्ञा गरे
। 3 त्यसपिछ पावलले ितनलाई भन,े “परमशे् वरले तपाईं चनु पोतकेो पखार्ललाई पिन हार गन ुर्हुनछे । तपाईं वस्था ारा
मरेो न्याय गनर् बिसरहनभुएको छ, र पिन वस्थाको िवरु मा गएर मलाई िहकार्उने आज्ञा िदनहुुन्छ ?” 4 ती निजकमा
उिभरहकेाहरूले भन,े “के त ँ परमशे् वरका धान पजूाहारीको यसरी िनन्दा गछर्स ्?” 5 पावलले भन,े “दाजभुाइहरू हो, उहाँ
धान पजूाहारी हुनहुुन्छ भन् ने मलाई थाहा िथएन । िकनभने यस्तो ले खएको छ, �ितमीले ित ा मािनसहरूका शासकहरूबारे

खराब कुरा बोल्नहुुदनै‘ ।” 6 जब पावलले प रषद्को एक भाग सदकूीहरू र अक भाग फ रसीहरू रहछेन ्भनी दखे,े तब
उनले प रषद् मा ठुलो सोरले भन,े “दाजभुाइहरू हो, म फ रसीका छोरा एक फ रसी हु ँ । मतृकहरूको पनुरुत्थानमा दढृ आशा
भएकै कारणले मलाई न्याय ग रदँै छ ।” 7 उनले यो कुरा भनपेिछ सदकूी र फ रसीहरूका िबचमा वादिववाद सरुु भयो, र सभा
िवभािजत भयो । 8 िकनिक ती सदकूीहरूले पनुरुथान हुदँनै, स्वगर्दतूहरू छैनन ् र आत्माहरू छैनन ्भन्छन,् तर फ रसीहरूले
यी सबै कुराहरू अ स्तत्वमा छन ्भन्छन ्। 9 त्यसलै,े त्यहाँ ठुलो होहल्ला भयो, अिन कितपय फ रसीहरूमध्यकेा शास् ीहरू
उठे, र यसो भन्दै तकर् गरे, “यी मािनसमा हामी कुनै गल्ती भे ाउदँनैौँ । यिद आत्मा वा स्वगर्दतूले नै ितनीसगँ बोलकेा हुन ्भन,े
के गन त ?” 10 जब त्यहाँ अझै ठुलो िववाद उ ो, ितनीहरूले पावललाई टु ा-टु ा पालार्न ् िक भनरे मखु्य कप् तान डराए
। त्यसलै,े उनले तल गएर प रषद्का सदस्यहरूका िबचबाट पावललाई जबरजस्ती सनेाको िकल्लामा ल्याउन सनेाहरूलाई
आदशे िदए । 11 अक रात परमशे् वर उनको छेउमा आएर उिभनभुयो, र भन् नभुयो, “नडराऊ, िकनिक जसरी ितमीले मरेो
बारेमा यरूशलमेमा गवाही िदएका छौ, त्यसरी नै ितमीले रोममा पिन गवाही िदनपुछर् ।” 12जब उज्यालो भयो, केही यहूदीहरूले
मतो गरे, र ितनीहरू आफँैमािथ ाप घोषणा गरेः ितनीहरूले यसो भन,े िक ितनीहरूले पावललाई नमारेसम्म न केही खानछेन,्
न त िपउनछेन ्। 13 यसरी षड् यन् गनहरू चा लस जनाभन्दा बढी िथए । 14 ितनीहरू धान पजूाहारीहरू र अगवुाहरूकहाँ
गएर भन,े “हामीले पावललाई नमारेसम्म केही नखाने र केही निपउने भनी ठुलो भाकल गरेका छौँ । 15 त्यसलै,े उनको
मु ालाई अझ ठक कारले िनणर्य गन गरी प रषद्ले मखु्य कप् तानलाई पावललाई तल ल्याउनलाई भनोस ्। हामीचािह ँ ितनी
यहाँ आउनअुगावै ितनलाई मानर् तयार हुन्छौँ ।” 16 तर ितनीहरूले उनलाई मानर् प खर्रहकेा िथए भनी पावलको भान्जाले
सनुे । त्यसलै,े ऊ सनेाको िकल्लािभ वशे गरी पावललाई त्यो कुरा बताइिदयो । 17 पावलले सनेाहरूमध्ये एक जना
कप् तानलाई बोलाएर भन,े “यो जवान केटालाई मखु्य कप् तानकहाँ लिगिदनहुोस,् िकनभने उसगँ उहाँलाई भन् ने केही कुरा छ
।” 18 त्यसलै,े उनले जवान केटोलाई मखु्य कप् तानकहाँ लग,े र उनले भन,े “कैदी पावलले मलाई बोलाए, र यो केटोलाई
तपाईंकहाँ लजैान भने । उसगँ तपाईंलाई भन् ने केही कुरा छ ।” 19 मखु्य कप् तानले त्यो केटोलाई हातले समातरे गोप्य ठाउँमा
लगरे उसलाई सोध,े “ितमीले मलाई के भन् न ुछ ?” 20 त्यो जवान मािनसले भन्यो, “ितनीहरूले उनको म ु ालाई अझ ठकसगँ
सोधपछु गन गरी ती यहूदीहरूले भो ल पावललाई तल प रषद ्मा ल्याउनका लािग तपाईंलाई अनरुोध गनर् सहमत भएका छन ्
। 21 तर पावललाई उनीहरूको हातमा नसमु्पनहुोस,् िकनभने त्यहाँ चा लसभन्दा बढी मािनस उनलाई मानर् पखर बिसरहकेा
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छन ्। उनीहरूले पावललाई नमारेसम्म खाना पिन नखाने र केही पिन निपउने भनी भाकल गरेका छन ्।” 22 त्यसलै,े मखु
कप् तानले त्यो जवान मािनसलाई यस्तो िनदशन िदएर जान िदए, “ितमीले मलाई भनकेा यी कुराहरू अरू कसलैाई पिन नभन् न ू
।” 23 त्यसपिछ ितनले दईु जना कप् तानलाई बोलाए, र भन,े “कैस रयासम्म जानको लािग दईु सय जना िसपाही, स री जना
घोडचढी र दईु सय जना भालाधारी िसपाही तयार पार । ितमीहरू रातको ते ो पहरमा िहडनँपुनछ ।” 24 अिन उनले पावलले
चढ्न सक् ने जनावरहरू उपलब्ध गराउन र उनलाई शासक फे लक्सकहाँ सरुिक्षत परु् याउनलाई आज्ञा गरे । 25 त्यसपिछ
उनले यस्तो िच ी लखेे । 26 “क्लाउिडयस लिुसयसबाट, माननीय राज्यपाल फे लक्सलाई अिभवादन । 27 यी मािनस
यहूदीहरूबाट पि एका िथए र ितनीहरूले ियनलाई मान लागकेा िथए । जब मलैे सनै् यदलसिहत गएर यी मािनसको उ ार गरे,ँ
त्यसपिछ ितनी रोमी नाग रक रहछेन ्भन् ने कुरा थाहा पाएँ । 28 ियनीहरूले यी मािनसलाई िकन दोष लगाएका रहछेन ्भनी
जान् नको लािग मलैे ितनलाई ितनीहरूको प रषद ्मा ल्याएँ । 29 मलैे थाहा पाएँ, िक उनीहरूले उनीहरूको आफ्नै वस्थाको
िवरु मा यी मािनसलाई दोष लगाएका रहछेन ्। तर मतृ्यदुण्ड िदनपुन वा झ्यालखानामा हाल्नपुन ितनको िवरु मा त्यस्तो कसरु
भएको मलैे दे खन ँ । 30 र मलाई यो पिन जानकारी गराइयो, िक त्यहाँ यी मािनसलाई मानर्को लािग षड ्यन् ग रएको िथयो ।
त्यसकारण, मलैे तरुुन्तै यी मािनसलाई तपाईं समक्ष पठाइिदएको छु, र दोष लगाउने मािनसहरूलाई पिन ियनको िवरु मा ज-ेजे
छ तपाईंकै उप स्थितमा राख् न ूभनी िनदशन िदएको छु । िबदा !” 31 यसरी िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई िदइएको आज्ञाअनसुार
पावललाई लग,े र उनलाई सोही रात ए न्टपाि स ल्याए । 32 अक िदन धरैेजसो िसपाहीहरूले पावललाई घोडचढीहरूसगँ
छोडरे उनीहरूचािह ँ सनै्य िकल्लामा फक । 33 जब घोडचढीहरू कैस रया पगु,े र ितनीहरूले शासकलाई प हस्तान्तरण गरे,
ितनीहरूले पावललाई पिन ितनीकहाँ बझुाए । 34 जब शासकले िच ी पढ,े उनले पावल कुन ान्तबाट आएका हुन ्भनी सोधे
। ितनी िक लिकयाबाट आएको कुरा थाहा पाएर 35 उनले भन,े “ितमीलाई दोष लगाउने मािनसहरू आएपिछ म पणूर् रूपमा
ित ो कुरा सनु् नछुे ।” तब उनले पावललाई हरेोदको दरबारमा राख् ने आज्ञा गरे ।
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1 पाँच िदनपिछ, धान पजूाहारी हनिनया, केही एल्डरहरू र तत ुर्लस नाउँ गरेका कुशलव ा त्यहाँ गए । यी मािनसहरूले

शासककहाँ पावलको िवरु मा दोष लगाए । 2जब पावल शासकका अगािड उिभए, ततलुर्सले ितनलाई दोष लगाउन थाल्यो र
शासकलाई भन्यो, “तपाईंको कारणले हामीलाई ठूलो शा न्त िमलकेो छ; तपाईंको दरूद ृ ष् टले हा ो दशेमा असल सधुार ल्याउछँ
। 3 त्यसकारण अितउच् च फे लक्स, सबै धन्यवादका साथ तपाईंले गन ुर्भएको हरेक कुरालाई हामी स्वागत गछ ं । 4 त्यसलैे म
तपाईंलाई अल्झाउिँदन,ँ मरेो कुरा छोटकरीमा दया गरी सिुनिदनलाई आ ह गछुर् । 5 िकनभने हामीले यस मािनसलाई द:ुख िदने
र सारा ससंारभ रका यहूदीहरूलाई िव ोह गनर् लगाउने को रूपमा पाएका छौँ । ऊ नाजरी सम् दायको एउटा अगवुा हो ।
6 उसले म न्दरलाई अशु पानर् पिन यास गर् यो, त्यसलैे उसलाई हामीले प यौँ । 7 तर जब सिैनक अिधकृत आइपगु,े ितनले
पावललाई हा ो हातबाट बलज फ्त गरेर खोसरे लगे । 8 जब तपाईंले यी सबै कुराहरू बारे पावललाई श् न गन ुर्हुन्छ, हामीले
उसलाई दोष लगाएको कुराको बारेमा तपाईं आफँैले थाहा पाउनहुुनछे । 9 यहूदीहरूले पिन एकैसाथ पावललाई दोष लगाए र
यी कुराहरू सत्य हुन ्भने । 10 तर जब शासकले पावललाई बोल्नका लािग इशारा गरे, पावलले जवाफ िदए, “म बझु्छु िक
तपाईं यस जाितको िन म्त धरैे वषर्दे ख न्यायकतार् हुनभुएको छ, र यसलैे म आफँैलाई तपाईंको साम ु खसुीसाथ बयान गछुर् ।”
11 तपाईं आफँैले मािणत गनर् सक् न ु हुन्छ िक म यरूशलमेमा आराधना गनर् गएको बा िदनभन्दा बढी भएको छैन । 12 र जब
ितनीहरूले मलाई म न्दरमा भे ाए, मलैे कससैगँ िववाद ग रन,ँ र मलैे सभाघरहरू वा सहरहरूमा िभडलाई उक्साइन ँ । 13 र
ितनीहरूले मरेो िवरु मा जनु दोष लगाएका छन ्त्यो तपाईंको अगािड अिहले मािणत गनर् सक्दनैन ्। 14 तर तपाईंसगँ म यो
स्वीकार गछुर् िक ितनीहरूले पन्थ भन् ने गरेको मागर्अनसुार नै म मरेा पखुार्हरूका परमशे् वरको सवेा गछुर् । वस्थामा भएका सबै
कुरा ित र अगमवक् ताहरूले लखेकेा पसु्तकहरू ित म िवश् वासयोग्य छु । 15 यी मािनसहरूले दवुै धम र अधम मतृकहरूको
पनुरुत्थानको तीक्षा गरेजस्त,ै परमशे् वरमा मरेो पिन त्यस्तै दढृ िवश् वास छ । 16 र यसमा नै परमशे् वर र मािनसहरूको साम ु
सबै कुराहरू ारा िवनादोषको िववके पाउन म काम गछुर् । 17 अिहले धरैे वषर्पिछ म यहाँ मरेो जाितलाई सहायता र पसैाको
उपहारहरू ल्याउन आएँ । 18 जब मलैे यो गरे,ँ एिसयाका केही यहूदीहरूले मलाई श ु करणको समारोहमा म न्दरमा भे ाए,
जहाँ कुनै िभडभाड वा होहल्ला िथएन । 19 ती मािनसहरू अिहले तपाईंको अगािड हुनपुदर्थ्यो । अिन यिद मरेो िवरु मा
ितनीहरूको केही िथयो भने भन् नपुदर्थ्यो । 20 न भने म यहूदी प रषदअिग खडा हुदँा ितनीहरूले ममा के गल्ती भे ाए, ियनै
मािनसहरूले भन् नपुछर् । 21 मलैे उनीहरूको माझमा खडा भएर ठुलो स्वरमा यितमा भनरे कराएको िथएँ, �मतृकहरूको
पनुरुत्थान बारेको कुराले नै आज तपाईं ारा मरेो इन्साफ ग रदैछँ ।” 22 फे लक्स यो मागर्को बारेमा जानकार िथए, त्यसलैे
उनले यहूदीहरूलाई पखर्न लगाए । ितनले भने “यरूशलमेबाट सनेापित लिुसयस तल आएपिछ म ित ो म ु ाको फैसला गनछु
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।” 23 त्यसपिछ उनले कप् तानलाई पावललाई पहरा िदने आज्ञा िदए, तर उनीसगँ सदासयताको साथ वहार गर र उनका
कुनै साथीहरूबाट सहायता लन वा भटेघाट गनर्लाई कसलैे नरोक् न ू भनी आदशे िदए । 24 केही िदनपिछ, फे लक्स आफ्नी

ीमती िुसल्लासगँ फक, ितनी यहूदी िथईन,् अिन उनले पावललाई बोलाए, र उनबाट ीष् ट यशे ू ितको िवश् वासको बारेमा
सनुे । 25 तर जब पावलले उनलाई धािमर्कता, सयंमता र आउँदै गरेको न्यायको बारे उनीसगँ बहस गरे, फे लक्स भयभीत
भए; अिन उनले जवाफ िदए, “अिहललेाई जाऊ, तर जब मलाई फे र समय िमल्छ, म ितमीलाई बोलाउनछुे ।” 26 त्यही
समयमा, पावलले ितनलाई पसैा िदन्छन ् िक भनी ितनले आशा ग ररहकेा िथए, त्यसलैे ितनले पावललाई ायः बोलाउँथे र
ितनीसगँ कुरा गदर्थे । 27 तर जब दईु वषर् िबत्यो, फे लक्सपिछ पिसर्अस फेस्तस शासक बन,े तर फे लक्सले यहूदीहरूको
समथर्न ाप् त गनर् चाहन्थ,े त्यसलैे उनले पावललाई िनरन्तर पहरामा नै छोिडराखे ।

25
1अब, फेस्तस त्यस ान्तमा वशे गरेको तीन िदनपिछ, उनी कैस रयाबाट यरूशलमेस पगुे । 2 धान पजूाहारी र िविशष् ट

यहूदीहरूले फेस्तसकहाँ पावलका िवरु अिभयोगहरू स्ततु गरे, र ितनीहरूले फेस्तससगँ कडा रूपमा कुरा गरे । 3 र ितनीहरूले
पावलको िवषयमा सहायताको िन म्त फेस्तससगँ अनरुोध गरे, िक ितनले उनलाई यरूशलमेमा बोलाउन,् तािक ितनीहरूले
उनलाई बाटोमा नै मनर् सकून ्। 4 तर पावल कैस रयाको कैदी िथए, र ितनी आफँै पिन चाँडै त्यहाँ फकर् न ु िथयो भनी फेस्तसले
जवाफ िदए । 5 उनले भने “यसकारण जान सक् नहेरू हामीसगँै जानपुछर् । यिद त्यो मिनसमा कुनै गल्ती छन ्भन,े ितमीहरूले
दोष लगाउनपुछर् ।” 6 आठ वा दश िदन अझ बसपेिछ फेस्तस कैस रयाितर गए । र अक िदन उनी न्यायको आसनमा बसे
र पावललाई ितनीकहाँ ल्याइयोस ्भनी आदशे िदए । 7 जब उनी आइपगुे यरूशलमेका यहूदीहरू निजकै उिभए र ितनीहरूले
सािबत नै गनर् नसक् ने गम्भीर अिभयोगहरू ल्याए । 8 पावलले आफ्नो बचाउ गरे र भन,े “यहूदीहरूको नामको िवरु होइन,
नत कुनै म न्दरको िवरु मा र न त कैसरको िवरु मा, मलैे कसकैो िवरु मा ग ल्त गरेको छैन ँ ।” 9 तर फेस्तसले यहूदीको
समथर्न पाउन चाहन्थे र उनले पावललाई जवाफ िदए र भन,े “के ितमी यरूशलमे गएर यी कुराहरूको इन्साफ म ारा ग रएको
चाहन्छौ ?” 10 पावलले भन,े “म कैसरको न्यायको आसनको साम ु खडा छु, जहाँ मरेो इन्साफ ग रनपुछर् । जसरी तपाईंलाई
पिन थाहा छ िक मलैे कुनै पिन यहूदीलाई खराबी गरेको छैन ँ । 11 तपैिन यिद मलैे गल्ती गरेको छु र यिद मलैे मतृ्यकुो योग्य
केही कुरा गरेको छु भन,े म मनर्लाई इन्कार गिदर्न ँ । तर यिद ितनीहरूका आरोपहरू केही पिन छैनन ्भन,े कसलैे पिन मलाई
ितनीहरूको हातमा समु्पन सक्दनै । म कैसरलाई गहुाछुर् । 12 त्यसपिछ फेस्तसले प रषद ्मा कुरा गरे र जवाफ िदए, “ितमीले
कैसरसगँ गहुार माग्यौ; ितमी कैसरकहाँ नै जानछेौ ।” 13 अब केही िदनपिछ राजा अि पा र बिनर्की कैस रयामा फेस्तसलाई
कामकाजी भटेघाट गनर् आइपगुे । 14 उनी त्यहाँ धरैे िदनसम्म बसपेिछ, फेस्तसले पावलका मु ाहरू राजाका अिघ स्ततु गरे ।
ितनले भन,े “फे लक्सले एक जना मािनसलाई कैदीको रूपमा छोडकेा िथए । 15 जब म यरूशलमेमा िथएँ, मखु्य पजूाहारी र
यहूदीहरूका अगवुाहरूले यो मािनसको िवरु मकहाँ आरोपहरू ल्याए, र ितनीहरूले उसको िवरु दण्डको लािग अनरुोध गरे ।
16 यसमा मलैे यस्तो जवाफ िदएँ, “एउटा मािनसलाई कृपाको रूपमा कसलैाई समु्पने रोमी चलन छैन, बरु, दोष लगाइएको
मािनसले उसलाई दोष लगाउनहेरूको सामना गनर् र आरोपहरूको िवरु बचाउ गन मौका पाउन ु पछर् ।” 17 यसकारण जब
ितनीहरू सगँै यहाँ आए, मलैे प खर्न,ँ अक िदन म न्याय आसनमा बसे ँ र त्यो मािनसलाई िभ ल्याउने आदशे िदएँ । 18 जब
अिभयो ाहरू उठे र अिभयोग लगाए, ितनीहरूले ऊसको िवरु लागाएको कुनै पिन आिभयोगहरू मलाई गम्भीर लागने ।
19 यसको स ामा, ितनीहरूको आफ्नै धमर् सम्बन्धी र मरेको कोही यशेकूो बारे ितनीहरूको िववाद िथयो जसलाई पावलले
जीिवत छन ्भनी दावी गथ्य । 20 म यो कुरामा कसरी अनसुन्धान गन भनी अन्योलमा परे,ँ र यी कुराहरूको बारेमा इन्साफ
ग रनको िन म्त ऊ यरूशलमे जान्छ िक भनी मलैे उसलाई सोधे ँ । 21 तर पावलले स ाटको फैसलाको िन म्त सरुक्षा पहरामा
रा खनलाई इच्छा गरेपिछ, मलैे उसलाई कैसरकहाँ नपठाएसम्म राख् नलाई आदशे िदएँ ।” 22अि प्पाले फेस्तससगँ भन,े “म
पिन यो मािनसका कुराहरू सनु् न चाहन्छु ।” फेस्तसले भन,े “उसको कुरा तपाईंले भो ल सनु् नहुुनछे ।” 23 यसरी अक िदन
अि प्पा र बिनर्की भ समारोहसगँ आए; उनीहरू भवनिभ सिैनक अिधकृतहरू र सहरका िविशष् ट हरूसगँ आए ।
र फेस्तसले आदशे िदएपिछ पावललाई ितनीहरूकहाँ ल्याइयो । 24 फेस्तसले भन,े “राजा अि प्पा, यहाँ हामीसगँ हुनभुएका
सबै मािनसहरू, तपाईंले यो मािनसलाई दखे् न ु हुन्छ; यरूशलमेमा र यहाँ पिन कैयौँ यहूदीहरूले मसगँ छलफल गरे, र ऊ जीिवत
रहन ु हुदँनै भनी मसगँ कराए । 25 तर मलैे थाहा पाएँ िक यो मािनसले मतृ्यकुो लायकको त्यस्तो कुनै गल्ती गरेका छैन; तर
उसले स ाटकहाँ जाने अिपल गरेकाल,े मलैे उसलाई पठाउने िनणर्य गरेँ । 26 तर मसगँ स ाटलाई लखे् ने कुनै िन श् चत कुराहरू
छैन । यसकारण मलैे उसलाई तपाईंहरूकहाँ ल्याएको छु, िवशषेगरी राजा अि प्पाकहा,ँ तािक मसगँ म ु ाको बारेमा लखे् ने
केही कुराहरू होस ्। 27 िकनभने एउटा कैदीलाई पठाउन ु र उसको िवरु को आरोपहरू उल्लखे नगन ुर् मलाई अनपुय ु जस्तो
लाग्छ ।”
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26
1 यसरी अि पासले पावललाई भन,े “ितमी आफ्नो िन म्त बोल्न सक्छौ ।” तब पावलले उनका हातहरू पसारे, र उनको

बचाउ गरे । 2 “यी यहूदीहरूले लगाएका सबै दोषहरूको िवरु मा मरेो म ु ालाई राजा अि पास तपाईंको आगािड राख् न पाउदँा
म आफै खसुी भएको महससु गदर्छु । 3 खास गरी, िकनिक तपाईं यी सबै यहूदी रीित रवाजहरू र श् नहरूबारे ज्ञाता हुनहुुन्छ
। त्यसलै,े तपाईंले मरेो कुरा धयैर्पवूर्क सिुनिदनहुोस ्भनरे म िबन्ती गदर्छु । 4 साँच् च,ै यी सबै यहूदीहरूले जान्दछन,् िक म
कसरी मरेो जवानीदे ख मरेो आफ्नै दशेमा र यरूशलमेमा िजएँ । 5 ितनीहरूले मलाई सरुुबाट नै जान्दथ,े र मलैे फ रसीको
रूपमा िजएको कुरा ितनीहरूले स्वीकार गन ुर्पदर्छ, जनु हा ो धमर्को अित कठोर सम् दाय हो । 6 अब म यहाँ न्यायको
लािग उिभन्छु, िकनिक म परमशे् वरले हा ा पखुार्हरूलाई िदनभुएको ितज्ञाको आशा राख्दछु । 7 यसकैारणले गदार्, हा ा
बा कुलले उत्कटतासाथ िदन-रात परमशे् वररको सवेा गरे, र हामी पिन यसमा पगु् ने आशा राख्छौँ । हे राजा, त्यही आशाको
कारणले यहूदीहरू मलाई दोष लगाउँछन ् । 8 मतृकहरूलाई जीिवत बनाउने कुरा परमशे् वरको लािग अपत्या रलो छ भनरे
तपाईंहरू िकन िवचार गन ुर्हुन्छ ? 9 एक समय यशे ू नासरीको नाउकँो िवरु मा धरैे कुराहरू गन ुर्पछर् भन् ने म आफँैले पिन
िवचार गरेँ । 10 मलैे यरूशलमेमा यी कामहरू गरे;ँ मलैे धरैे सन्तहरूलाई झ्यालखानामा थनुे,ँ र मलैे यसो गन अिधकार मखू्य
पजूाहारीहरूबाट पाएँ । जब ितनीहरू मा रए, मलैे ितनीहरूका िवरु मा मरेो मत पिन जाहरे गरेँ । 11 मलैे ितनीहरूलाई सबै
सभाघरहरूमा बारम्बार सजाय िदएँ, र मलैे ितनीहरूलाई ईश् वरको िनन्दा गन बनाउन कोिसस गरेँ । म ितनीहरूिसत अित नै
रसाएँ, र ितनीहरूलाई िवदशेका सहरहरूमा पिन खदेाएँ । 12यसो गन ममा मखु्य पजूाहारीहरूबाट पाएको आज्ञा र अिधकार
लएर म दमस्कसमा गएँ । 13 अिन बाटोमा, मध्यिदनमा, हे राजा, मलैे स्वगर्बाट आएको ज्योित दखेे,ँ जनु सयूर्भन्दा पिन

च म्कलो िथयो, र त्यो म र मसगँ या ा गन मािनसहरू दवुकैा व रप र च म्कयो । 14 जब हामीहरू सबै जना भइँुमा ल ौ,ँ
मलैे िह ू भाषामा मसगँ यसो भनरे बो लरहकेो एउटा आवाज सनुे,ँ “ए शाऊल, ए शाऊल, ितमी मलाई िकन सताउछँौ ?
सइुरोमा लात हान् न ु ितमीलाई क ठन हुन्छ ।” 15 तब मलैे भने,ँ �तपाईं को हुनहुुन्छ, भु ? � भलुे जवाफ िदनभुयो, �म
यशे ू हु,ँ जसलाई ितमी सताउछँौ ? 16 अब ितमी उठ, र ित ो पाउमा खडा होऊ, िकनिक म ितमीलाई सवेक र अिहले
ितमीले मरेो बारेमा जानकेा कुराहरू र पिछ मलैे ितमीलाई दखेाउने कुराहरूको गवाही बन् नको लािग िनय ु गन उ ेश्यले म
ितमीकहाँ दखेा परेँ l 17 म ितमीलाई मािनसहरूबाट र गरैयहूदीहरूबाट उ ार गनछु, जसकहाँ मलै े ितमीलाई पठाइरहकेो छु ।
18 ितनीहरूका आखँा खोल्न र ितनीहरूलाई अन्धकारबाट ज्योितमा फकार्उन र शतैानको श बाट परमशे् वरमा फकार्उनको
लािग, तािक ितनीहरूले परमशे् वरबाट पापको क्षमा र मलैे ममािथको िवश् वास ारा मरेो आफ्नै िन म्त अलग गरेकाहरूलाई
मलैे िदने उ रािधकार ाप् त गनर् सकून ्। 19 त्यसकारण, राजा अि पास, मलैे त्यो स्वग य दशर्नको अवाज्ञा ग रन ँ । 20 तर
पिहले दमस्कसमा भएकाहरूकहाँ, त्यसपिछ यरूशलमेमा र यहूिदयाको दशेभ र रहनहेरू, र गरैयहूदीहरूकहाँ पिन ितनीहरूले
पश् चा ाप गरेर परमशे् वरमा फकर् नपुछर् र पश् चा ाप योग्यका कायर्हरू गन ुर्पछर् भनरे चार गरेँ । 21 यसकैारण, यहूदीहरूले
मलाई म न्दरमा प ाउ गरे, र मलाई मान यास गरे । 22 परमशे् वरले अिहलसेम्म मलाई सहायता गन ुर्भएको छ । यसकैारण
म खडा भएर साधारण मािनसहरू र ठुला मािनसहरूलाई अगमवक् ताहरू र मोशाले जे हुने िथए भनकेा िथए ती कुराहरूभन्दा
बढी कुनै पिन कुराको गवाही िदन् न ँ । 23 िक ीष् टले द:ुख भोग् नपुछर्, र उहाँ मतृकहरूबाट जीिवत हुनहेरूमा पिहलो हुनहुुन्छ,
र यहूदीहरूसाथै गरैयहूदी मािनसहरूमा ज्योितको घोषणा गन जन हुनहुुनछे । 24 पावलले उनको बचाउलाई परुा ग रसकेपिछ
फेस्तसले उच् च सोरमा भन,े “पावल, ितमी पागल भएका छौ, ित ो धरैे िव ाले ितमीलाई पागल बनाएको छ ।” 25 तर
पवालले भन,े “म पागल होइन,ँ सम्माननीय फेस्तस, तर म साहसकासाथ यी सत्य र गम्भीर वचनहरू बोल्छु ।” 26 िकनिक
राजाले यी कुराहरूको बारेमा जान् नहुुन्छ, र यसलैे म उहाँसगँ खलुरे बोल्छु, िकनिक मलाई िवश् वास छ, िक उहाँबाट यीमध्ये
कुनै पिन कुराहरू लकेुका छैनन,् िकनिक यो कुरा गपुचपुमा ग रएको छैन । 27 राजा अि पास, के तपाईं अगमवक् ताहरूमा
िवश् वास गन ुर्हुन्छ ? म यो कुरा जान्दछु, िक तपाईंले िवश् वास गन ुर्हुन्छ ।” 28 अि पासले पवाललाई भन,े “के ितमी छोटो
समयमा मलाई फकाएर ी ष् टयान बनाउन चाहन्छौ ?” 29 पावलले भन,े “चाहे छोटो समयमा होस,् या लामो समयमा होस,्
तपाईं मा होइन तर आज मरेो कुरा सनु् ने जित सबै यी झ्यालखानाका साङ्लाहरूबाहके अरू कुरामा म जस्तै होऊन ्भनी म
परमशे् वरमा ाथर्ना गछुर् ।” 30 त्यसपिछ राजा उठे, र शासक, बरिनकी र ितनीहरूसगँ बिसरहकेाहरू पिन उठे । 31 ितनीहरू
सभा भवनबाट बािह रदँा, ितनीहरूले एक अकार्मा कुराकानी गरे, र भन,े “यी मािनसले मतृ्य ु वा कैदमा पनर् लायक कुनै कुरो
गरेका छैनन ्।” 32अि पासले फेस्तसलाई भन,े “यिद ितनले कैसरकहाँ अपील नगरेको भए यी मािनसलाई छाड्न सिकन्थ्यो
।”

27
1 जब हामीले इटालीको या ा गन ुर्पछर् भन् ने िनणर्य ग रयो, ितनीहरूले पावल र केही कैदीहरूलाई अगस्टसको फौजको
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कप् तान य ु लयसको िजम्मा लगाइिदए । 2 हामी ए ािमटेनोसबाट जहाजमा च ौँ, जनु एिसयाको समु ीतट भएर जान लाग्दै
िथयो । त्यसलै,े हामी समु ितर गयौँ । माकेडोिनयामा पन थसेलेोिनकेका अ रस्ताखर्स हामीसगँै गए । 3 अक िदन हामी
जहाजबाट िसदोन सहरमा उि यौ,ँ जहाँ य ु लयसले पावललाई दयापणूर् वहार गरे, र उनलाई उनका साथीहरूकहाँ जान
अनमुित िदए तािक उनले ितनीहरूबाट वास्ता पाउन सकून ् । 4 त्यहाँबाट हामी समु ितर लाग्यौ,ँ अिन बतासबाट सरुिक्षत
भएको साइ सको टाप ु निजक जहाजमा या ा गर् यौ,ँ िकनभने बतास हा ो िवपरीत िदशाबाट चलकेो िथयो । 5 िक लिकया
र पामिफ लयाको निजकैबाट जहाजमा या ा गद हामी लिुकया सहरको माइरा आइपगु्यौँ । 6 त्यहाँ िसपाहीका कप् तानले
इटाली गइरहकेो अलके्जे न् याको एउटा जहाज भे ाए । उनले हामीलाई त्यसमा चढाइिदए । 7 जब हामी धरैे िदन या ा
गद िबस्तारै र कष् टसाथ अन्तमा क् नडस निजकै आइपगु्यौ,ँ बतासले हामीलाई त्यताबाट अगािड बढ्न िदएन । त्यसलै,े
हामीले सल्मोनको सामनु् ने रहकेो े टको आड लएर या ा गर् यौँ । 8 समु ीतट भएर लािसया सहरको निजकै रहकेो सनु्दर
बन्दरगाह भन् ने ठाउँसम्म नपगुसेम्म हामीले कष् टसाथ या ा गर् यौँ । 9 हामीले ज्यादै धरैे समय लगायौँ । यहूदी उपवासको
समय पिन िबितसकेको िथयो । सामिु क या ा खतरनाक भएको िथयो । त्यसलै,े पावलले ितनीहरूलाई चतेाउनी िदए, 10 र
भन,े “मािनसहरू हो, हामीले सरुु गनर् लागकेो सामिु क या ामा हा ा सामानहरू र जहाजलाई मा होइन, हामीलाई पिन ठुलो
चोटपटक लाग् नछे र नोक्सानी हुनछे भन् ने म दखे्छु ।” 11 तर िसपाहीका कप् तानले पावलले बोलकेा कुरामा भन्दा जहाजका
चालक र जहाजको मा लकको कुरामा बढ्ता ध्यान िदए । 12 िकनभने जाडो समयमा त्यो बन्दरगाहमा समय िबताउन सिजलो
िथएन । त्यसलै,े जहाज चालकहरूमध्ये धरैे जनाले जसरी भएपिन फोिनक्स सहरमा पगुरे जाडो िबताउनको लािग त्यहाँबाट
या ा गनर् सल्लाह िदए । फोिनक्स े टको एउटा बन्दरगाह हो, जनु उ र-पवूर् र दिक्षण-पवूर्प फकको छ । 13 जब दिक्षणी
बतास मन्द रूपले बहन थाल्यो, तब जहाज चालकहरूले जे चाहकेा िथए त्यो ाप् त गरे भनी उनीहरूले सोचे । त्यसकारण,
ितनीहरूले लङ्गर िनकाली समु मा खसाल,े र े टको समु िकनार हुदँै या ा गरे । 14 तर त्यसको केही समयपिछ डरलाग्दो
उ र-पवू नामक तफुान चल्यो र त्यो सम्पणूर् टापभु र हामीमािथ ब न थाल्यो । 15 जहाजले त्यस आधँीको सामना गनर्
नसकेपिछ हामीले हार मान्यौ,ँ र त्यसले जता लजैान्थ्यो, त्यतै गयौँ । 16 हामी क्लौडा नाउँ गरेको एउटा सानो टापकुो सरुिक्षत
स्थान हुदँै लाग्यौ,ँ अिन बडो कष् टका साथ पानी जहाजमा रहकेो सानो डुङ्गालाई जोगाउन सक्षम भयौँ । 17 जब ितनीहरूले
यसलाई मािथ उचाल,े त्यसपिछ त्यसका डोरीहरू जहाजको मखु्य भागलाई बाँध् नको लािग योग गरे । हामीहरू िसर टसको
बलौटे धापमा फस्छौँ िक भनरे ितनीहरू डराएका िथए । त्यसलै,े ितनीहरूले लङ्गरहरू झा रिदए, र जहाज आफँै तरैन थाल्यो
। 18 हामी आधँी ारा धरैे धके लयौँ । त्यसकारण, अक िदन जहाज चालकहरूले जहाजमा रा खएका समानहरू समु मा
फाल्न लागे । 19 ते ो िदन जहाज चालकहरूले जहाजलाई िनयन् ण गनर् सामान पनु: फाले । 20 जब धरैे िदनसम्म सयूर् र
ताराहरू हा ामाझ च म्कएनन,् र ठुलो आधँी हामीमािथ बि रह् य ◌ो, तब हामीले बच् न सक्छौँ िक भन् ने आशा नै त्यागकेा
िथयौँ । 21 जब ितनीहरूले खानािवना धरैे िदन िबताइसकेका िथए, त्यसपिछ पावल जहाज चालकहरूका माझमा खडा भए,
र भन,े “मािनसहरू हो, यो चोट र हािन नभोग् नलाई मरेो कुरा मानरे े टबाट या ा नगरेको भए असल हुने िथयो । 22 अब म
तपाईंहरूलाई साहसी बन् न उत्साह िदन्छु, िकनभने तपाईंहरूका माझमा कुनै पिन मानवीय क्षित हुनछैेन, जहाजको मा ै क्षित
हुनछे । 23 िकनभने गएको रात मलैे आराधना गन परमशे् वर जसको म हु,ँ उहाँका एक स्वगर्दतू मरेो छेउमा उिभए 24 र भन,े
“नडराऊ, पावल । ितमी कैसरको अगािड उिभन ु पछर् र हरे परमशे् वरले आफ्नो कृपामा ितमीसगँ यो जहाजमा या ा ग ररहकेा
सबलैाई ित ो हातमा िदन ु भएको छ । 25 त्यसकारण, मािनसहरू, साहसी हुनहुोस ् िकनभने म परमशे् वरलाई भरोसा गदर्छु,
िक मलाई जे भिनएको छ त्यस्तै हुनछे । 26 तर हा ो जहाज भने कुनै टापमुा पगुरे क्षित स्त हुनपुनछ ।” 27 जब चौधौँ रात
आयो, हामी यताउता गद भएर एि या टक समु मा या ा ग ररहकेा िथयौ,ँ मध्यरातमा जहाज चालकहरूले कुनै जिमन निजक
पिुगरहकेा छौँ भन् ने िवचार गरे । 28 ितनीहरूले गिहराइ नापे र गिहराइ लगभग छि स िमटर भएको प ा लगाए, केही समय
पिछ फे र उनीहरूले नाप लए र गिहराइ स ाइस िमटर भएको प ा लगाए । 29 हामीहरू च ानहरूमा ठोिकएर दघुर्टनामा
पछ ं िक भनरे ितनीहरू डराए, त्यसलैे ितनीहरूले जहाजको पछािड प बाट चारवटा लगंर तल खसालरे चाँडै िबहान होस ्
भनरे ाथर्ना गरे । 30 जहाज चालकहरूले त्यो जहाजलाई त्याग् नको लािग बाटो खोिजरहकेा िथए र सानो डुङ्गा समु मा तल
झारे अिन जहाजको अगािडको भागबाट लगंरहरू तल खसाल्छौँ भनी बहाना बनाए । 31 तर पावलले िसपाहीहरू र उनीहरूका
कप् तानलाई भन,े “यी मािनसहरू यस जहाजमा बसनेन ्भने तपाईंहरू जीिवत रहन सक् नहुुने छैन ।” 32 त्यसपिछ िसपाहीहरूले
त्यो डुङ्गाको डोरी का टिदए र त्यसलाई त्यही पानीमा नै बगरे जान िदए । 33 जब िबहानको हुनै लागकेो िथयो, पावलले
ती सबलैाई खाना खान िबन्ती गरे । उनले भन,े “तपाईंहरूले खाना नखाई प खर्एको आज यो चौधौँ िदन हो, तपाईंहरूले केही
पिन खान ु भएको छैन । 34 त्यसलैे तपाईंहरूले केही खानहुोस ् िकनिक यो तपाईंहरूलाई बाँच् नको लािग हो र तपाईंहरूको
टाउकोको एउटै रौँ पिन नष् ट हुन पाउने छैन ।” 35 त्यित भिनसकेपिछ, उनले रोटी लए र सबकैो साम ु परमशे् वरलाई धन्यवाद
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िदए । त्यसपिछ उनले त्यो रोटी भाँचे अिन खान सरुु गरे । 36 त्यसपिछ ितनीहरू सबै उत्सािहत भए र खाना खाए । 37 हामी
जहाजमा 276 जना मािनस िथयौँ । 38 जब उनीहरूले पयार्प् त खाना खाए, त्यसपिछ ितनीहरूले गहुलँाई समु मा फ्याँकेर
जहाजलाई हलकुा बनाए । 39 जब उज्यालो भयो, ितनीहरूले जिमनलाई िचन् न सकेनन,् तर ितनीहरूले समु बाट बलौटे
िकनारा भएको खाडी दखे,े अिन ितनीहरूले जहाजलाई त्यहाँ लजैान सक्छन ् िक सक्दनैन ्भनी छलफल गरे । 40 त्यसलैे
ितनीहरूले लगंरहरू काटेर र समु मा नै छोिडिदए । त्यही समयमा ितनीहरूले जहाजमा भएका पतवारको डोरीहरू खो ल
िदए अिन बतासितर जहाजका पालहरू फकार्ए, र त्यसपिछ ितनीहरू समु िकनारितर अिग बढे । 41 तर ितनीहरू दईुओटा
पानीको वाह िमलकेो ठाउँमा पगुे अिन जहाज जिमनमा भािसयो । जहाजको अगािडको भाग त्यहीँ अड ्िकयो र जहाज
हलचल गनर् सकेन । तर चण्ड बतासको कारणले जहाजको पछािडको भाग भाँिचन सरुु भयो । 42 कैदीहरू पौडरे नाभागनू ्
भनरे िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई मान योजना गरे l 43 तर िसपाहीको कप् तानले पावललाई बचाउने चाहना गरे, त्यसकारण
उनले ितनीहरूको योजनालाई रोके, र जसलाई पौडी खले्न आउँछ ितनीहरूले पिहले जहाजबाट हाम फालरे उ नू ्र जिमनमा
जाऊन ्भन् ने आदशे िदए । 44 त्यसपिछ ितनले बाँकी मािनसहरू जाऊन,् कोही काठका तख्ताहरूमा र केही जहाजका अन्य
सामानहरूमा चढरे जाऊन ्भने । यसरी हामी सबै जना जिमनमा सरुिक्षत आइपगु्यौँ ।

28
1 हामीलाई सरुिक्षत त रकाले ल्याइएको टापकुो नाम माल्टा रहछे भन् ने कुरा हामीले जान्यौँ । 2 ती स्थानीय मािनसहरूले

सामान्य खालको दया मा दखेाएनन,् िनरन्तर पानी परेर जाडो भएको हुनाले ितनीहरूले आगो बालरे हामी सबै जनालाई स्वागत
पिन गरे । 3 तर जब पावलले एक िबटा दाउरा जम्मा गरे, र त्यसलाई आगोमा हाल,े तापले गदार् एउटा िवषाल ु सपर् िनस्केर
उनको हातमा बे रयो । 4 जब त्यहाँको स्थानीय मािनसहरूले उनको हातमा त्यो ाणी झणु्डीरहकेो दखे,े तब ितनीहरूले एक
आपसमा यसो भन,े “यो मािनस पक् का पिन हत्यारा हो, जो समु बाट उम्केको िथयो, तापिन इन्साफले उसलाई िजउन िदएन ।
5 तब उनले त्यो ाणीलाई आगोमा झट्कारी िदए र कुनै हानी भोगनेन ्। 6 ितनीहरूले उनलाई हनहनी ज् वरो आउँछ होला भनरे
हे ररहकेा िथए, वा ितनी अचानक मछर्न ् होला भन् ने ठानकेा िथए । तर ितनीहरूले उनलाई लामो समयसम्म हे रसकेपिछ,
उनलाई कुनै पिन असामान्य कुरा नभएको दखे,े र ितनीहरूले आफ्नो िवचारलाई प रवतर्न गरेर उनी त ईश् वर रहछेन ्भने ।
7 त्यसको निजकैको स्थानमा, प ब्लयस नाम गरेको त्यस टापकुो मखु्य मािनसको जिमन िथयो । उनले हामीलाई स्वागत गरे,
र दयाका साथ हामीलाई ितन िदनसम्म बन्दोबस्त ग रिदए । 8 प ब्लयसका बबुा ज् वरो र आऊँले गदार् िबरामी परेका िथए । जब
पावल उनी भएको ठाउँमा गए, उनले ाथर्ना गरे, उनी मािथ हात राखे र उनलाई िनको पारे । 9 यस्तो घटना भइसके पिछ, त्यस
टापमुा रहकेा िबरामी मािनसहरू पिन उनीकहाँ आए, र सबै िनको पा रए । 10 ती मािनसहरूले धरैे सम्मानका साथ हा ो आदर
गरे । जब हामीले जहाजको या ाको लािग तयारी ग ररहकेा िथयौ,ँ ितनीहरूले हामीलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू िदए ।
11 ितन मिहना पिछ त्यस टापमुा हामीले अलके्जे न् याको जहाजमा या ा सरुू गर् यौ,ँ जनु िहउदँमा यसै टापमुा िथयो, र त्यसमा
जमु्ल्याहा दाजभुाइको त स्वर िथयो । 12 साइराक्यसु शहरमा पिुगसकेपिछ त्यहाँ हामी तीन िदन बस्यौँ । 13 हामी त्यहाँबाट
या ा गरेर रेगीयमको शहरमा आइपगु्यौँ । त्यसको एक िदनपिछ दिक्षणी बतास चल्यो, र त्यसको दईु िदनपिछ पटेओली भन् ने
शहरमा आइपगु्यौँ। 14 त्यहाँ हामीले केही भाइहरूलाई भे ायौँ, जसले हामीलाई सात िदनसम्म त्यहाँ रहनको लािग िनमन् णा
िदए । यसरी हामी रोम आइपगु्यौँ । 15 हा ो बारेमा सनुरे त्यहाँ रहकेा दाजभुाइहरू हामीलाई भटे्न आ प्पयासको बजार र ितन
भ ीसम्म आए । जब पावलले ती दाजभुाइहरूलाई दखे,े उनले परमशे् वरलाई धन्यवाद िदए र उत्सािहत भए । 16 जब हामी
रोममा वशे गर् यौ,ँ पावललाई एक जना िसपाहीको रेखदखेमा एक्लै बस् ने अनमुित िदइयो । 17 तब यसको ितन िदनपिछ,
पावलले यहूदीहरूका अगवुाहरूलाई एकसाथ बोलाए । जब ितनीहरूसगँसगँै आइपगुे उनले ितनीहरूलाई भन,े “दाजभुाइ हो,
य िप मलैे मािनसहरूको िवरु मा वा िपतापखुार्को रती रवाजको िवरु मा कुनै पिन काम गरेको छैन, मलाई एक जना कैदीको
रूपमा यरूशलमेबाट रोमीहरूको हातमा स ु म्पएको छ । 18 ितनीहरूले मलाई श् न ग रसकेपिछ, ितनीहरूले मलाई स्वतन् गनर्
चाह,े िकनिक ममा मतृ्यदुण्डको सजाय पाउन ु पन कुनै पिन कारण िथएन । 19 तर जब यहूदीहरूले ितनीहरूको चाहना िवरु मा
बोल,े तब कैसरकहाँ अिपल गनर् म बाध्य भएँ, तथािप यो मलैे मरेो जाितको िवरु मा कुनै पिन दोष लगाइरहकेो जस्तो िथएन
। 20 तब मरेो अिपलको कारणले गदार् मलै े तपाईंहरूलाई भटे्न, र कुराकानी गनर् बोलाएको हु ँ । इ ाएल जे कुराको िन म्त
दढृ छ, त्यसकैो िन म्त म साङ्लाले बाँिधएको छु । 21 तब ितनीहरूले उनलाई भन,े “हामीले न त तपाईंको बारेमा यहूदाबाट
कुनै प नै ाप् त गर् यौ,ँ न त कुनै भाइहरू आएर तपाईंको बारेमा कुनै नरा ो ितवदेन िदए वा कुनै नरा ो कुरा गरे । 22 तर
हामीले यस पन्थको बारेमा के िवचार गन ुर्हुन्छ भन् ने कुरा तपाईंबाट सनु् न चाहन्छौँ, िकनिक यसको िवरु मा बो लन्छ भनरे
हामीहरूले जन्दछौँ । 23जब उनीहरूले उनको िन म्त एक िदन तोिकिदए, तब उनको बासस्थानमा धरैे मािनसहरू आए । उनले
त्यस िवषयलाई उनीहरूको साम ु स्ततु गरे, र परमशे् वरको राज्यको बारेमा गवाही िदए । उनले ितनीहरूलाई यशे ू ीष् टको
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बारेमा मोशा र अगमवक् ताको पसु्तक दवुबैाट िबहानदे ख बलेकुासम्म िवश् वस्त पान कोिसस गरे । 24 कित जना भिनएको
कुरामा िवश् वस्त भए भने कितले िवश् वास गरेनन ्। 25 जब ितनीहरू एक अकार्मा सहमत भएनन ्तब पावलले यो एउटा वचन
बो लसकेपिछ ितनीहरू गए, “पिव आत्माले यशयैा अगमवक् ता ारा ित ा िपतापखुार्हरूसगँ ठकै कुरा बोल्नभुयो । 26 उनले
भन,े “यी मािनसहरूकहाँ जा, र भन,् ‘ सनु् न त ितमीहरू सनु् नछेौ तर बझु्दनैौ, दखेरे दखे् नछेौ तर सजग हुनछैेनौ । 27 िकनिक
यी मािनसहरूका हृदय ससु्त भएका छन ्। ितनीहरूको कानले म ु श्कलसाथ सनुकेा छन ्। ितनीहरूले आखँा बन्द गरेका छन,्
न ता ितनीहरूको आखँा सजग हुने िथए, र ितनीहरूका कानले सनु् ने िथए, र ितनीहरूका हृदयले बझु् ने िथए, र फकर् ने िथए र म
ितनीहरूलाई िनको पान िथएँ ।’ 28 त्यसकारण, ितमीले जान् नपुन हुन्छ, िक परमशे् वरको म ु क् तलाई अन्यजाितहरूका िन म्त
पठाईएको छ,र ितनीहरूले सनु् नछेन ्। 29 ( टपोट: े रत २८:२९- उ म ािचन पाण्डु लिपहरूले २९ पदलाई हटाएका छन ्)
जब उनले यी कुराहरू भिनसके, तब ती यहूदीहरू ठूलो वाद-िववाद गद िबदा भए । 30 पावल आफ्नो भाडामा लएको घरमा
परुा दईु वषर्सम्म बस,े र उनीकहाँ आउने सबलैाई स्वागत गरे । 31 उनले परमशे् वरको राज्यको चार ग ररहकेा िथए, र ठुलो
साहसका साथ भु यशे ू ीष् टको बारेमा िशक्षा िदइरहकेा िथए । कसलैे पिन उनलाई रोकेन ।
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रोमीहरूलाई पावलको प

1 े रत हुनको िन म्त बोलाइएका र ससुमाचारको कामको िन म्त अलग ग रएका, यशे ू ीष् टका दास पावल ।
2 उहाँले आफ्ना अगमवक् ताहरू ारा पिहले नै पिव धमर्शास् मा ितज्ञा गन ुर्भएको ससुमाचार यही हो । 3 यो शरीरअनसुार
दाऊदको वशंबाट जन्मनभुएका उहाँका प ु को बारेमा हो । 4 मतृकहरूबाट पनुरुत् थान हुनभुएर उहाँलाई पिव ताको आत्मा ारा
श क् तशाली परमशे् वरका पु हुन घोषणा ग रनभुएका उहाँ हा ा भ ु यशे ू ीष् ट हुनहुुन्छ । 5 उहाँको नाउकँो खाितर सबै
जाितमाझ िवश् वासको आज्ञाका रताको िन म्त हामीले उहाँ ारा अन ु ह र े रतको सवेा पाएका छौँ । 6 यी जाितहरूमध्ये
ितमीहरू पिन यशे ू ीष् टका हुन बोलाइएका छौ । 7 यो प रोममा भएका सबकैा िन म्त हो, अथार्त ् परमशे् वरका ि यहरू
जो पिव जाित हुन बोलाइएका छौ । हा ा परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टको अन ु ह र शा न्त ितमीहरूमा रहोस ् । 8 पिहल,े
ितमीहरू सबकैा िन म्त यशे ू ीष् ट ारा म परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, िकनिक ितमीहरूको िवश् वास सारा ससंारभ र
घोषणा ग रएको छ । 9 िकनिक म ितमीहरूको नाउँ कि को लइरहन्छु भनी परमशे् वर मरेो साक्षी हुनहुुन्छ । उहाँका प ु को
ससुमाचारमा म मरेो आत्माले (जोसका साथ) उहाँको सवेा गछुर् । 10 परमशे् वरको इच्छा ारा जसरी भए पिन म ितमीहरूकहाँ
आउन सफल हुन सकँू भनी म सधै ँमरेो ाथर्नामा अनरुोध गछुर् । 11म ितमीहरूलाई भटे्ने इच्छा गछुर्, तािक ितमीहरूलाई ब लयो
बनाउनको लािग म ितमीहरूलाई केही आ त्मक वरदानहरू िदन सकँू । 12 अथार्त ्ितमीहरू र मरेो एक-अकार्का िवश् वास ारा
म पारस्प रक रूपमा ोत्सािहत हुने उत्कट इच्छा गछुर् । 13 मलैे ायः ितमीहरूकहाँ आउने इच्छा गरेँ भन् ने कुरामा ितमीहरू
अनिभज्ञ होऊ भन् ने म चाहन् न,ँ तर मलाई अिहलसेम्म रोिकएको छ । मलैे बाँकी गरैयहूदीहरूका माझमा झै ँ ितमीहरूका
माझमा पिन केही फल पाउनको लािग यो चाहकेो हु ँ । 14 म यहूदीहरू र िवदशेीहरू, ब ु मान ्हरू र मखूर्हरू दवुै ित ऋणी
छु । 15 त्यसलै,े मरेो हकमा म ितमीहरू रोममा हुनहेरूलाई पिन ससुमाचार घोषणा गनर् तयार छु । 16 म ससुमाचारको िन म्त
शमार्उिँदन,ँ िकनिक यो िवश् वास गन सबकैो िन म्त परमशे् वरको म ु क् तको श क् त हो, पिहलो यहूदी र त्यसपिछ ि कहरूका
िन म्त । 17 िकनिक यसमैा परमशे् वरको धािमर्कता िवश् वासबाट िवश् वासमा कट ग रएको छ, जस्तो ले खएको छ “धम हरू
िवश् वास ारा नै िजउनछेन ् ।” 18 िकनभने सबै भ क् तहीनता र मािनसहरूको अधािमर्क् ता िवरु परमशे् वरको ोध स्वगर्बाट
कट भएको छ जसले भ क् तहीनता ारा सत्यतालाई रोकेको छ । 19 यो परमशे् वरबारे अज्ञात भएको कुरा ितनीहरूलाई दशृ् य

भएको हुनाले हो । िकनभने परमशे् वरले ितनीहरूलाई काश िदनभुएको छ । 20 िकनिक ससंारको उत् पि दे ख उहाँका
अदशृ्य पक्षहरू स्पष् ट रूपमा दशृ् य भएका छन ्। ती सिृजएका थोकहरू ारा बिुझएका छन ्। यी पक्षहरू उहाँको अनन्त श क् त
र ईश् वरीय स्वभावहरू हुन ् । प रणामस्वरूप, यी मािनसहरूलाई कुनै बहाना छैन । 21 यो ितनीहरूले परमशे् वरलाई िचनरे
पिन ितनीहरूले उहाँलाई परमशे् वरको रूपमा मिहमा निदएकाले गदार् भएको हो । बरु, ितनीहरू आ-आफ्नै िवचारमा मखूर् भए,
र ितनीहरूका अचते हृदयहरू अधँ्यारो बनाइए । 22 ितनीहरूले ब ु मान ्भएको दाबी गरे, तापिन ितनीहरू मखूर् नै भए ।
23 ितनीहरूले अिवनाशी परमशे् वरको मिहमालाई नाश हुने मािनस, चराचरुुङ्गी, चार खु े जनावरहरू र घ ने जन्तहुरूको
ितमासगँ साटे । 24 त्यसकारण, परमशे् वरले ितनीहरूलाई अशु ताको िन म्त अथार्त ् ितनीहरूका िबचमा नै ितनीहरूका

शरीरको अनादर होस ्भनी ितनीहरूका हृदयका कामबासनामा नै छािडिदनभुयो । 25 परमशे् वरको सत्यतालाई झटुसगँ साट्ने र
सदासवर्दा शसंा ग रनपुन स ृ ष् टकतार्लाई आराधना गन ुर्को स ा स ृ ष् ट ग रएका थोकहरूको सवेा गन ितनीहरू नै हुन ्। आमने
। 26 यसलै,े परमशे् वरले ितनीहरूलाई लाजमद अिभलाषाहरूमा छािडिदनभुयो, िकनिक ितनीहरूका स् ीहरूले ाकृितक
स्वभावलाई कृित िवरु को अस्वाभािवक कायर्हरूसगँ साटे । 27 त्यसै गरी, परुुषहरूले पिन स् ीहरूसगँको स्वाभािवक
कायर्लाई छोड,े र एक-अकार् ितको कामकुताले जले । परुुषहरूसगँ अश् लील कायर् गन र ितनीहरूका ष् टताअनसुारको दण्ड
पाउने परुुषहरू ियनीहरू नै िथए । 28 ितनीहरूको सजगतामा पिन ितनीहरूले परमशे् वर हुनभुएकोमा सहमत नभएका हुनाले
उहाँले ितनीहरूलाई ितनीहरूका िन म्त अनिुचत कुरा गनर्लाई ष् ट मनमा छोिडिदनभुयो । 29 ितनीहरू अधािमर्कता, दषु् टता,
लालच, र षेले भ रएका छन ्। ितनीहरू ईष्यार्, हत्या, कलह, छल र दषु् ट िवचारले पणू र् छन ्। 30 ितनीहरू कुरौटे, िनन्दा गन,
र परमशे् वरलाई घणृा गनहरू हुन ्। ितनीहरू िहं क, घमण्डी र अहङ्कारी छन ्। ितनीहरू दषु् ट थोकहरूका आिवष्कारकहरू
हुन ् र आफ्ना आमाबबुा ित अनाज्ञाकारी भएका छन ् । 31 ितनीहरूमा समझ छैन, ितनीहरू अिवश् वासयोग्य, स्वाभािवक
मेिवनाका, र कृपारिहत छन ्। 32 यसो गनहरू मतृ्यकुा भागीदार हुन्छन ्भन् ने परमशे् वरको िनयमलाई ितनीहरू जान्दछन ्।

तर ितनीहरू यी थोकहरू गन मा होइनन,् ितनीहरू यसो गनहरूसगँ सहमत पिन हुन्छन ्।
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2
1 यसकारण, ितमीहरूलाई कुनै बहाना छैन । ए मािनस, ितमी जसले न्याय गछ र ितमी अकार्लाई जकेो िन म्त दोष

लगाउँछौ ितमी आफँै पिन त्यसमैा दोषी ठहराइन्छौ । िकनिक ितमी न्याय गनले पिन त्यही कुराहरू गछ । 2 तर यस्ता
कुराहरू गनहरूमािथ परमशे् वरको न्याय हुदँा सत्यताअनसुार हुन्छ भनी हामी जान्दछौँ । 3 तर ए मािनस, यसलाई िवचार
गर िक ितमी आफँैले पिन त्यही गछ य िप ितमीले यी कुराहरू गनहरूको न्याय गछ । के ितमी परमशे् वरको इन्साफबाट
उम्कनछेौ र ? 4 अथवा के ितमी उहाँको कृपाको शस्तता, उहाँको दण्डको िढलाइ र उहाँको धयैर्लाई तचु्छ ठन्छौ ? के
उहाँको भलाइ ितमीहरूलाई पश् चा ापमा डोर् याउनलाई हो भन् ने ितमीहरू जान्दनैौ ? 5 तर ितमीहरूको कठोर र अपश् चा ापी
हृदयको कारण ितमीहरूले ोधको िदन अथार्त ् परमशे् वरको धािमर्क न्याय कट हुने िदनको िन म्त ोध थपुा ररहकेा छौ
। 6 परमशे् वरले हरेकलाई त्यसको आफ्ना कमर्हरूको नापअनसुार िदनहुुनछेः 7 अटुट रूपमा सकुमर् गद शसंा, इज् जत र
अमरत्वको खोजी गनलाई उहाँले अनन्त जीवन िदनहुुनछे । 8 तर आफ्नै मा भलाइ खोज् न,े सत्यताको अवज्ञा गन तर
अधािमर्कता ित आज्ञाकारी हुनहेरूमािथ ोध र भयङ्कर रस आइपनछ । 9 परमशे् वरले दषु् ट कायर् गन हरेक मानव ाणमािथ
सङ्कट र दःुख ल्याउनहुुनछे, पिहले यहूदीमािथ अिन ि कहरूमािथ । 10 तर असल काम गनहरूमािथ शसंा, इज् जत र शा न् त
आउनछे, पिहले यहूदी र त् यसपिछ ि कहरूमािथ । 11 िकनिक परमशे् वरले पक्षपात गन ुर्हुन् न । 12 िकनिक जितले वस्थािवना
पाप गरेका छन,् ितनीहरू वस्थािवना नै नष् ट हुनछेन ्र जितले वस्था ित पाप गरेका छन,् ितनीहरू वस्था ारा नै न्याय
ग रनछेन ् । 13 िकनिक परमशे् वरको साम ु धम ठह रनहेरू वस्था सनु् नहेरू होइनन,् तर वस्था पालन गनहरू नै धम
ठह रनछेन ्। 14 िकनिक गरैयहूदीहरू जससगँ वस्था छैन, ितनीहरूले स्वभाव ारा नै वस्थाका कुराहरू गछर्न ्। ितनीहरू
आफ्ना िन म्त आफँै नै वस्था हुन,् य िप ितनीहरूसगँ वस्था छैन । 15 यसै ारा वस्थाले चाहकेा कुराहरू ितनीहरूका
हृदयमा ले खएका छन भ्न् ने दखेाउछँ । ितनीहरूको िववकेले पिन ितनीहरूलाई गवाही िदन्छ र ितनीहरूका आफ्नै िवचारले िक
ितनीहरू आफँैलाई दोष िदन्छ िक ितरक्षा गछर् । 16अिन परमशे् वर ित पिन यही कुरो लाग ु हुन्छ । त्यो मरेो ससुमाचारअनसुार
यशे ू ीष् ट ारा परमशे् वरले सबै मािनसहरूको गोप्य कुराहरूको इन्साफ गन ुर्हुने िदन हुनछे । 17 मानौ,ँ वस्थामािथ भर परेर
ितमी आफँैलाई यहूदी भन्छौ, परमशे् वरमा गवर्का साथ रमाउँछौ, 18 उहाँको इच्छा जान्दछौ र वस्थाका िशक्षा पाएर त्यसबाट
फरक भएका कुराहरूको जाँच गदर्छौ । 19 मानौ,ँ िक ितमी आफँै अन्धाहरूका अगवुा हौ, र अन्धकारमा हुनहेरूका िन म्त
ज्योित हौ, 20 मखूर्लाई सधुार गन, िशशहुरूका िशक्षक हौ, अिन ितमीसगँ ज्ञान र सत्यताको स्वरूप वस्थामा छ । 21 अिन
ितमी जसले अरूलाई िसकाउँछौ, के ितमी आफैलाई चािह ँ िसकाउँदनैौ ? ितमी जसले चोरी नगन ूर् भनी िसकाउँछौ, के ितमी नै
चोरी गछ ? 22 ितमी जसले व् यिभचार नगन ूर् भन् छौ, के ितमीले नै व् यिभचार गछ ? ितमी जसले मिूतर्हरूलाई घणृा गछ ,
के ितमी म न् दरहरू लटु्छौ ? 23 ितमी जो परमशे् वरको व् यवस् थामा गवर्का साथ रमाउँछौ, के ितमीले व् यवस् था उल् लङ्घन
गरेर परमशे् वरको अपमान गछ ? 24 िकनिक जसो ले खएको छ, “ितमीहरूले गदार् गरैयहूदीहरूका माझमा परमशे् वरको
नाउकँो अनादर भएको छ ।” 25 यिद ितमीहरूले व् यवस् था पालन गछ भने वास् तवमा खतनाले ितमीहरूलाई लाभ िदन् छ, तर
यिद ितमीहरू व् यवस् था भङ् ग गनहरू हौ भन,े ितमीहरूको खतना बखेतना हुन् छ । 26 यिद बखेतने क् तले वस्थाले माग
गरेका कुराहरूलाई पालन गछर् भन,े के त् यसको बखेतना खतना नै ठािननछैेन र ? 27 यिद स्वाभािवक रूपले खतना नभएकाले

वस्था परुा गछर् भने के त्यसले ितमीलाई दोषी ठहराउँदनै र ? ितमीहरूसगँ ल खत धमर्शास् र खतना भएको भए तापिन
ितमीहरूले वस्था उल् लङ्घन गन भएकाले यसो भएको हो । 28 िकनिक त्यो यहूदी होइन जो बािहरी रूपले मा यहूदी
हो; न त केवल बािहरी शरीरको खतना नै खतना हो । 29 तर त्यही यहूदी हो जो िभ ी रूपमा यहूदी हो र अक्षरमा होइन तर
आत् मा ारा हृदयको खतना नै खतना हो । यस् तो क् तको शसंा मािनसबाट होइन, तर परमशे् वरबाट आउँछ ।

3
1 त्यसो भए यहूदीलाई के फाइदा छ त ? अिन खतनाको के फाइदा छ त ? 2 यो हरतरहले महान ् छ । सवर् थम त

परमशे् वरको काश यहूदीलाई स ु म्पएको िथयो । 3 िकनिक केही यहूदीहरू िवनािवश् वासका भए भन्दमैा के भयो त ? के
ितनीहरूको अिवश् वासले परमशे् वरको िवश् वासयोग्यतालाई अमान्य तलु्याउछँ र ? 4 किहल्यै यस्तो नहोस ्। यसको स ा, सबै
मािनस झटुा ठह रए तापिन परमशे् वर नै सत्य भे ाइनभुएको होस ्। यस्तो ले खएको छ, “तपाईंलाई आफ्ना वचनहरूमा धम
दखेाइयोस,् अिन न्यायको िदनमा आउनहुुदँा तपाईं िवजय हुनसक् नभुएको होस ्।” 5 तर यिद हा ो अधािमर्कताले परमशे् वरको
धािमर्कतालाई दखेाउछँ भने हामी के भन् न सक्छौ र ? परमशे् वरले उहाँको ोध कट गन ुर्हुदँा उहाँ अधम ठह रनहुुन् न, के
अधम ठह रनहुुन्छ त ? म मानवीय तकर् अनसुार बो लरहकेो छु । 6किहल्यै यस्तो नहोस ्! िकनिक त्यसो भए त परमशे् वरले
कसरी ससंारको न्याय गन ुर्हुन्छ ? 7 तर यिद मरेो झटु ारा परमशे् वरको सत्यताले उहाँको िन म्त शस्त शसंा दान गछर् भने
मलाई अझ पिन िकन पापीको रूपमा न्याय ग रन्छ त ? 8 िकन नभनौँ, जसरी हामीलाई झटुो रूपमा आरोप लगाइन्छ, र
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केहीले प ु ष् ट गछर्न,् िक हामी भन्छौ,ँ “दषु् ट काम गरौ,ँ तािक असल आओस ्।” ितनीहरूमािथको न्याय उिचत छ । 9 त्यसो
भए के त ? के हामी आफँैले आफ् नो सफाइ िददँ ै छौँ ? त्यसो नहोस ्! िकनिक यहूदीहरू र ि कहरू सबै पापको अधीनमा
िथए भनी हामीले पिहले नै दोष लगाइसकेका छौँ । 10 यस्तो ले खएको छ, “धम कोही छैन, एक जना पिन छैन । 11 बझु्ने
कोही पिन छैन । परमशे् वरलाई खोज् ने कोही पिन छैन । 12 ितनीहरू सबै तकर गएका छन ् । ितनीहरू सबै जना एकैसाथ
अनपुयोगी भएका छन ् । असल गन कोही पिन छैन, अह,ँ एक जना पिन छैन । 13 ितनीहरूको घाँटी खलु्ला िचहान हो
। ितनीहरूका िज ाले छल गरेका छन ् । ितनीहरूका ओठहरूमा सपर्को िवष छ । 14 ितनीहरूका मखु ाप र ितक् तताले
भ रएका छन ् । 15 ितनीहरूका खु ा रगत बगाउनमा तू छन ् । 16 िवनाश र कष् ट ितनीहरूका मागर्हरूमा छन ् । 17 यी
मािनसहरूले शा न्तको मागर् जानकेा छैनन ्। 18 ितनीहरूका आखँाको सामनु् ने परमशे् वरको डर छैन । 19 अब हामी जान्दछौँ,
िक वस्थाले जे भन्दछ त्यो वस्थाको अधीनमा बस् नहेरू कै लािग भन्छ । यो हरेक मखु बन्द होस ्भन् नाका लािग हो,
तािक सारा ससंार परमशे् वर ित जवाफदहेी हुन सकून ्। 20 उहाँको द ृ ष् टमा वस्थाका कामहरू ारा कुनै पिन मािनस धम
नठह रने हुनाले यसो भएको हो । िकनिक वस्था ारा नै पापको ज्ञान आउँछ । 21 तर अब वस्थािवना नै परमशे् वरको
धम कता कट ग रएको छ । यसलाई वस्था र अगमवक् ताहरू ारा साक्षी िदइएको छ, 22 अथार्त ्यो िवश् वास गन सबकैा
िन म्त यशे ू ीष् टमा िवश् वास ारा आउने परमशे् वरको धािमर्कता हो । िकनिक त्यहाँ कुनै भदेभाव छैन । 23 िकनिक सबलैे पाप
गरेका छन ्र परमशे् वरको मिहमासम्म पगु् न चकेुका छन ्। 24 ीष् टमा भएको छुटकारा ारा ितनीहरू िस ैँमा धम ठहराइन्छन ्
। 25 िकनिक परमशे् वरले यशे ू ीष् टको रगतमा िवश् वास ारा ाय श् च को रूपमा उहाँलाई अपर्ण गन ुर्भयो । उहाँको धयैर्मा
िवगतका पापको बवेास्ता गन ुर्भएकोले उहाँले ीष् टलाई उहाँको न्यायको माणको रूपमा अपर्ण गन ुर्भयो । 26 यी सबै कुरा
वतर्मान समयमा उहाँको धािमर्कता दशर्न गनर्का िन म्त भएका िथए । उहाँ आफँैलाई न्यायी मािणत गनर् सक् नभुएको होस ्
र उहाँले यशेमूािथको िवश् वासले कुनलैाई पिन धम ठहराउनहुुन्छ भन् ने दखेाउन यसो भयो । 27 घमण्ड कहाँ गन ? यो त
हटाइएको छ । केको आधारमा ? कामहरूको आधारमा ? होइन, तर िवश् वासको आधारमा हो । 28 तब हामी िनचोडमा
आउँछौ,ँ िक कुनै पिन क् त वस्थाका कामहरूिवना नै िवश् वास ारा धम ठह रन्छ । 29अथवा के परमशे् वर यहूदीहरूका
मा ै परमशे् वर हुनहुुन्छ त ? के उहाँ गरैयहूदीहरूका परमशे् वर हुनहुुन् न र ? हो, उहाँ गरैयहूदीहरूका पिन परमशे् वर हुनहुुन्छ
। 30 यिद वास्तवमै परमशे् वर एक हुनहुुन्छ भने उहाँले खतना भएकाहरूलाई िवश् वास ारा धम ठहराउनहुुन्छ, र खतना
नभएकाहरूलाई पिन िवश् वास ारा नै धम ठहराउनहुुन्छ । 31 के हामीले िवश् वास ारा वस्थालाई र गछ ं त ? किहल्यै
यस्तो नहोस ्! बरु, हामीले वस्थालाई कायम पो राख् छौँ ।

4
1 तब हामी के भनौँ त ? हा ा पखुार् अ ाहामले शरीरअनसुार के पाए त ? 2 यिद अ ाहाम काम ारा धम ठह रएका

भए, उनले घमण्ड गन कारण हुन्थ्यो, तर परमशे् वरको साम ु त होइन । 3 िकनिक धमर्शास् ले के भन्छ ? “अ ाहामले
परमशे् वरमा िवश् वास गरे, र यो उनको िन म्त धािमर्कता गिनयो ।” 4 अब जसले काम गछर्, त्यसको ज्यालालाई अन ु हको
रूपमा गिनदँनै, तर पाउनपुन कुराको रूपमा गिनन्छ । 5 तर त्यसको िन म्त जसले काम गदन, तर त्यसको स ा अधम लाई
धम ठहराउनहुुनमेा िवश् वास गछर्, त्यसको िवश् वासलाई धािमर्कताको रूपमा गिनन् छ । 6 दाऊदले पिन कामिवना नै परमशे् वरले
धािमर्कता गान् नभुएको मािनसलाई आिशष ् घोषणा गछर्न ्। 7 उनले भन,े “ती धन्य हुन,् जसका अधमर्हरू क्षमा भएका छन ्र
जसका पापहरू ढािकएका छन ्।” 8 त्यो मािनस धन्यको हो, जसको िवरु मा परमशे् वरले पापको लखेा राख् नहुुन् न ।” 9 तब
के यो आिशष ् केवल ती खतना भएकाहरूका लािग मा ै भिनएको हो वा ती खतना नग रएकाहरूका लािग पिन भिनएको हो ?
िकनिक हामी भन्छौँ, “अ ाहामको िन म्त िवश् वास धािमर्कताको रूपमा गिनयो ।” 10 त्यसो हो भन,े यो कसरी गिनयो त ?
अ ाहाम खतनामा हुदँा वा बखेतना हुदँा ? यो खतनामा हुदँा भएको िथएन, तर बखेतनामा हुदँा भएको िथयो । 11 अ ाहामले
खतनाको िचन्ह पाए । यो िवश् वासको धािमर्कताको छाप िथयो, जनु उनी बखेतनाको हुदँा नै पाइसकेका िथए । यो िचन्हको
प रणामचािह ँ ितनीहरू बखेतनामै भए तापिन उनी िवश् वास गन सबकैा िपता भए । यसको मतलब यो हो, िक त्यो धािमर्कता
ितनीहरूको िन म्त धािमर्कता गिननछे । 12 यसको अथर् यो हो, िक अ ाहाम खतनाबाट आएकाहरूका िन म्त मा होइन,
तर हा ा िपता अ ाहामको कदम प ाउनहेरूका िन म्त पिन िपता भए । र उनी बखेतनामा हुदँा नै उनीसगँ िवश् वास िथयो ।
13 िकनिक अ ाहाम र उनका सन्तानहरूलाई िदइएको ितज्ञा अथार्त ्ितनीहरू ससंारको उ रािधकार हुने ितज्ञा वस्था ारा
िदइएको िथएन । बरु, यो िवश् वासको धािमर्कता ारा िथयो । 14 िकनिक यिद ती वस्थाकाहरू उ रािधकारीहरू हुन ्भने
िवश् वासीलाई त र ो बनाइयो र ितज्ञालाई र ग रयो । 15 िकनिक वस्थाले ोध ल्याउछँ, तर जहाँ वस्था छैन
त्यहाँ अनाज्ञाका रता हुदँनै । 16 यसलै,े यो िवश् वास ारा हुन्छ, तािक त्यो अन ु ह ारा हुन सकोस ् । प रणामस्वरूप, ितज्ञा
सारा सन्तानहरूका िन म्त िन श् चत छ । अिन यी सन्तानहरूले केवल वस्था जान् नहेरूलाई मा होइन, तर ती अ ाहामको
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िवश् वासबाट आएकाहरूलाई पिन समटे्छन ्। िकनिक उनी हामी सबकैा िपता हुन ्। 17 जस्तो ले खएको छ, “मलैे ितमीलाई
धरैे जाितहरूका िपता बनाएको छु ।” अ ाहाम आफूले भरोसा गरेका परमशे् वरको उप स्थितमा िथए, जसले मरेकालाई
जीवन िदनहुुन्छ र अ स्तत्वमा नभएका थोकहरूलाई अ स्तत्वमा ल्याउन सक् नहुुन्छ । 18 यी सारा बािहरी प र स्थितहरूका
बाबजदु पिन भिवष्यको िन म्त अ ाहामले परमशे् वरमा दढृतासाथ भरोसा गरे । त्यसलै,े उनी “तरेा सन्तानहरू यस्तै हुनछेन”्
भिनएअनसुार धरैे जाितहरूका िपता बने । 19 उनी िवश् वासमा कमजोर िथएनन ्। अ ाहामले बझु,े िक उनको शरीर बालक
जन्माउन समथर् िथएन (िकनिक उनी क रब एक सय वषर् पगुकेा िथए) । साराको कोख पिन बालक पदैा गनर् समथर् िथएन भन् ने
पिन उनले स्वीकार गरे । 20 तर परमशे् वरको ितज्ञाका कारण, अ ाहाम अिवश् वासमा रोिकएनन ्। बरु, उनलाई िवश् वासमा
ब लयो बनाइयो र उनले परमशे् वरको शसंा गरे । 21 परमशे् वरले जे कुरा ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो, त्यो उहाँ परुा गनर् सक्षम पिन
हुनहुुन्थ्यो भनी उनी पणूर् रूपमा िवश् वस्त िथए । 22 त्यसकारण, यो उनको िन म्त धािमर्कता गिनयो । 23अब यो केवल उनको
भलाइको िन म्त गिनएको िथएन । 24 यो हा ो िन म्त पिन ले खएको िथयो, जसको िन म्त यो गिननछे, हामी जसले हा ा यशे ू
भलुाई मतृ्यबुाट जीिवत पान ुर्हुनमेा िवश् वास गछ ं । 25 यो उहाँ नै हुनहुुन्छ जसलाई हा ा अपराधका लािग स ु म्पएको िथयो,

र हामीलाई धम ठहराउन जीिवत पा रएको िथयो ।

5
1 हामी िवश् वास ारा धम ठह रने हुनाले हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा हामी परमशे् वरसगँ शा न् तमा छौँ । 2 हामीले उहाँ ितको

िवश् वास ारा यो अन ु हमा वशे पाएका छौँ जसमा हामी खडा छौँ । हामी परमशे् वरले हामीलाई भिवष्यको िन म्त िदनहुुने
दढृता अथार्त ्हामी परमशे् वरको मिहमामा सहभागी हुनछेौँ भन् ने दढृतामा रमाउँछौँ । 3 यित मा होइन, तर हामी हा ो कष् टमा
पिन रमाउँछौँ । हामी जान्दछौँ, िक कष् टले सहनशीलता उत् पन् न गराउँछ । 4 सहनशीलताले सहमित उत्पन् न गराउँछ र
सहमितले भिवष्यको िन म्त भरोसा उत्पन् न गराउँछ । 5यो भरोसाले िनराश पादन, िकनभने हामीलाई िदइएको पिव आत् मा ारा
परमशे् वरको मे हा ो हृदयमा खन् याइएको छ । 6 िकनिक हामी कमजोर हुदँा नै ीष् ट अधम को िन म्त ठक समयमा मन ुर्भयो
। 7 एक जना धम मािनसको लािग मु स् कलले कोही मनछ । अथार्त ् एक जना असल मािनसको लािग सायद कोहीले मन
साहस गथ्य । 8 तर परमशे् वरले हामी ित उहाँको आफ्नो मे मािणत गन ुर्हुन् छ, िकनिक हामी पापी हुदँै ीष् ट हा ा िन म् त
मन ुर्भयो । 9 अिहले हामी उहाँको रगत ारा अझ धरैे धम ठहराइएका छौ,ँ अिन हामी उहाँको ोधबाट बचाइनछेौँ । 10 हामी
श ु हुदँा नै हामीलाई उहाँका प ु को मतृ् य ु ारा परमशे् वरसगँ िमलाप गराइयो; िमलाप भएपिछ उहाँको जीवन ारा हामी अझ धरैे
बचाइनछेौँ । 11 यित मा होइन, तर हामी हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा परमशे् वरमा रमाउँछौ,ँ जस ारा हामीले यो िमलाप ाप् त
गरेका छौँ । 12 यसकारण, एक जना मािनस ारा ससंारमा पाप वशे गर् यो, यसरी पाप ारा मतृ् य ु वशे गर् यो । अिन मतृ्य ु
सबै मािनसमा फै लयो, िकनभने सबलैे पाप गरे । 13 िकनिक व् यवस् था नहुदँा पिन ससंारमा पाप िथयो, तर व् यवस् था नहुदँा
पापको िन म्त कुनै लखेा हुदँनै । 14 तथािप, मतृ् यलुे आदमदे ख मोशासम् म र आदमले झै ँ अनाज्ञाका रताको पाप नगनमािथ
पिन राज् य गर् यो जो आउन ु पथ्य त्यसको ितरूप िथयो । 15 तरै पिन यो िस ैँको वरदान अधमर् जस् तो होइन । एक जनाको
अधमर्ले धरैे जना मरे, परमशे् वरको अन ु हले अझ धरैे गर् यो र एक जना मािनस अथार्त ् यशे ू ीष् टको अन ु ह ारा आउने
वरदान धरैेका िन म्त शस्त होस ् । 16 िकनिक वरदान एक जनाले पाप गरेको प रणामजस्तो होइन । एकाितर, एक जना
 मािनसको अपराधले दण्डको न् याय आयो । अक ितर, िस ैँको वरदान धरैे अपराधपिछ धम करणको प रणाममा आयो ।
17 एक जनाको अपराध ारा अथार्त ् एक जना ारा मतृ् यलुे राज् य गर् यो, अनु ह र धािमर्कताको वरदानको शस्तता ाप् त
गनले एक जना अथार्त ् यशे ू ीष् टको जीवन ारा अझ धरैे राज् य गनछ । 18 यसरी एउटा अपराध ारा सबै मािनस दण्डको
भागीदार हुन आए र एउटा धािमर्कताको काम ारा सबै मािनसको िन म्त धम करण आयो । 19 जसरी एक जना मािनसको
अनाज्ञाका रता ारा धरैे जनालाई पापी बनाइयो, त्यसरी नै एक जनाको आज्ञाका रता ारा धरैे जनालाई धम बनाइनछे । 20 तर
व् यवस् था आयो तािक अपराध बढोस ्। तर जहाँ पाप बढ ्यो, त् यहाँ अन ु ह पिन झन ्बढ ्यो । 21 तािक जसरी पापले मतृ्य ु ारा
राज् य गर् यो, त्यसरी नै अन ु हले हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा अनन् त जीवनको िन म्त धािमर्कता ारा राज् य गरोस ्।

6
1 हामी अब के भनौँ त ? के अन ु ह शस्त होस ्भनरे हामीले पाप ग ररहने त ? 2यस्तो किहल्यै नहोस ्। हामी जो पाप ित

मर् यौँ हामी यसमा कसरी िजउने ? 3 के जितलाई ीष् ट यशेमूा ब प् तस्मा िदइएका छन ्उनीहरूलाई उहाँको मतृ्यमुा ब प् तस्मा
िदइएका छन ्भन् ने ितमीहरू जान्दनैौ ? 4 हामी ब प् तस्मा ारा मतृ्यमुा उहाँसगँै गािडयौँ । तािक जसरी ीष् ट िपताको मिहमा ारा
मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुयो, त्यसरी नै हामी जीवनको नवीनतामा िहडँ्न सकौँ । 5 िकनिक यिद हामी उहाँको मतृ्यकुो
स्वरूपमा एक भएका छौँ भने हामी उहाँको पनुरुत्थानमा पिन एक हुनछेौँ । 6 हामी जन्दछौँ, िक हा ो परुानो मनषु्यत्वलाई
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उहाँसगँै ु समा टाँिगएको िथयो, तािक पापको शरीरलाई नाश गनर् सिकयोस;् तािक हामी पापको दास बन् न नपरोस ् । 7 जो
मरेको छ, पापको सम्बन्धमा त्यसलाई धम घोिषत ग रन्छ । 8 तर यिद हामी ीष् टसगँ मरेका छौँ भन,े हामी िवश् वास गछ ,ं
िक हामी पिन उहाँसगँै िजउनछेौँ । 9 हामी जान्दछौँ, िक ीष् ट मतृकबाट जीिवत पा रनभुएको छ र अब उहाँ मतृ हुनहुुन् न
। अब मतृ्यलुे उहाँमािथ राज्य गदन । 10 मतृ्यकुो िवषयमा उहाँ पापको लािग मन ुर्भयो, उहाँ एकै पल्ट हामी सबकैा लािग
मन ुर्भयो । तथािप जनु जीवन उहाँ िजउनहुुन्छ, त्यो उहाँले परमशे् वरको िन म्त िजउनहुुन्छ । 11 त्यसै गरी, ितमीहरूले पिन
पापको िन म्त मरेको, तर ीष् ट यशेमूा परमशे् वरमा जीिवत ठान् नपुछर् । 12 त्यसकारण, ितमीहरूको मरणशील शरीरमा पापलाई
राज्य गनर् नदओे, तािक ितमीहरूले त्यसको अिभलाषालाई मान् न परोस ्। 13 आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई अधािमर्कताका
साधनहरूको रूपमा योग गनर् नदओे । तर आफँैलाई परमशे् वरको िन म्त अिहले िजइरहकेो मतृकको रूपमा दओे । अिन
आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई परमशे् वरको लािग धािमर्क साधनको रूपमा योग गनर्लाई दओे । 14 पापलाई आफूमािथ राज्य
गनर् नदओे । िकनिक ितमीहरू वस्थामा छैनौ, तर अन ु हमा छौ । 15 त्यसो भए के त ? के हामी वस्थामा छैनौ,ँ तर
अन ु हमा छौँ भनरे हामी पाप गरौँ त ? किहल्यै यस्तो नहोस ्। 16 के ितमीहरू जान्दनैौ, जसको िन म्त ितमीहरूले आफँैलाई
नोकरको रूपमा िदन्छौ त्यस ित ितमीहरू आज्ञाकारी हुनपुछर् अथार्त ् त्यसको आज्ञा पालन गन ुर्पछर् ? यो सत्य हो, िक या
ितमीहरू मतृ्यमुा परु् याउने पापका नोकरहरू हौ या धािमर्कतामा परु् याउने आज्ञाका रताका सवेकहरू हौ । 17 तर परमशे् वरलाई
धन्यवाद होस ् ! ितमीहरू पापका नोकरहरू िथयौ, तर ितमीहरूले आफूलाई िदइएको िशक्षाको ढाँचालाई आफ्नो हृदयदे ख
नै पालन गर् यौ । 18 ितमीहरूलाई पापबाट छुटकारा िदइएको छ र ितमीहरूलाई धािमर्कताको सवेक बनाइएको छ । 19 म
ितमीहरूको शरीरको कमजोरीको कारणले बोल् ने मािनसझै ँ बोल्छु । िकनिक जसरी ितमीहरूले आफ्नो शरीरका अङ्गहरू
अशु ता र दषु् टका नोकरहरूको रूपमा िदयौ; त्यसरी नै अब शु करणको िन म्त आफ्ना शरीरका अङ्गहरूलाई धािमर्कताको
सवेकको रूपमा दओे । 20 िकनिक ितमीहरू पापका दासहरू हुदँा, ितमीहरू धािमर्कताबाट स्वतन् िथयौ । 21 त्यित बलेा
अिहले ितमीहरू ल ज् जत हुनपुन थोकहरूका कस्ता-कस्ता फलहरू ितमीहरूिसत िथए ? िकनिक ती कुराहरूको प रणाम मतृ्य ु
हो । 22 तर अब ितमीहरूलाई पापबाट मु गराइएको छ, अिन परमशे् वरको दास बनाइएको छ र ितमीहरूिसत शु करणको
फल छ । 23 िकनिक पापको ज्याला मतृ्य ु हो, तर परमशे् वरको िस ैँको वरदानचािह ँ हा ा भ ु यशे ू ीष् टमा अनन्त जीवन हो
।

7
1 भाइ हो, के ितमीहरूलाई थाहा छैन (िकनिक म वस्था जान् नहेरूिसत बोल्दै छु), िक व् यवस्थाले मािनस जीिवत

रहदँासम्म मा िनयन् ण गछर् ? 2 िकनिक एक िववािहत स् ी आफ्नो पित जीिवत रहदँासम्म वस्था ारा बाँिधएकी हुन्छे, तर
यिद उसको पित मर् यो भने ऊ त्यो िववाहको वस्थाबाट मु हुन्छे । 3 त्यस्त,ै उसको पित जीिवत हुदँा ऊ अक परुुषसगँ बसी
भन,े उसलाई िभचा रणी स् ी भिननछे । तर उसको पित मर् यो भन,े ऊ त्यस वस्थाबाट मु हुन्छे, अिन अक परुुषसगँ
बसी भने पिन ऊ िभचा रणी हुिँदन । 4 त्यसलै,े मरेा भाइहरू हो, ितमीहरू पिन ीष् टको शरीर ारा वस्थाको िन म्त मरेका
िथयौ । हामीले परमशे् वरको िन म्त फल फलाउन सकौँ भनरे ितमीहरू अकसगँ अथार्त ्मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुएकासगँ
एक हुन सक्यौ । 5 िकनिक जब हामी शरीरमा िथयौ,ँ वस्था ारा मतृ्यकुो िन म्त फल फलाउन हा ा अङ्गहरूमा पापमय
स्वभावहरू सि य गराइए । 6 तर अब हामी वस्थाबाट स्वतन् पा रएका छौँ । हामीलाई जनु कुराले बाँधकेो िथयो, त्यसको
िन म्त हामी मरेका छौँ । हामीले परुानो िवधानमा होइन, तर पिव आत्माको नयाँपनमा सवेा गनर् सकौँ भनरे यसो भएको हो
। 7 त्यसो भए, हामी के भनौँ त ? के वस्था आफँै पाप हो ? यस्तो किहल्यै नहोस ् । तथािप यिद वस्था नभएको भए
मलैे किहल्यै पाप जान् ने िथइन ँ । िकनिक यिद वस्थाल,े “तैलँ े लोभ नगर”् नभनसेम्म मलैे लोभ के हो भनी किहल्यै जान् ने
िथइन ँ । 8 तर पापले यी आज्ञा ारा मौका पायो अिन ममा हर िकिसमको अिभलाषा ल्यायो । िकनिक वस्थािवना पाप
मरेतलु्य हुन्छ । 9 एक समय म वस्थािवना जीिवत िथएँ, तर जब आज्ञा आयो, पापले पनुः जीवन पायो र म मरेँ । 10 जीवन
ल्याउनपुन आज्ञा मरेो िन म्त मतृ्यमुा प रणत हुन पगु्यो । 11 िकनिक पापले यी आज्ञा ारा मौका छोप्यो र मलाई छल गर् यो
। िनयमहरू ारा यसले मलाई मार् यो । 12 त्यसलै,े वस्था पिव छ, अिन आज्ञा पिव , धािमर्क र असल छ । 13 त्यसलै,े
के जे असल छ त्यो मरेो िन म्त मतृ्य ु बन्यो ? यस्तो किहल्यै नहोस ्। तर पापलाई पाप नै दखेाउन सिकयोस ्भनी जे असल
िथयो त्यस ारा ममा मतृ्य ु ल्याइयो । आज्ञा ारा यस्तो भयो, तािक पाप अत्यिधक पापमय बन् न सकोस ्। 14 हामी जान्दछौँ,
िक वस्था आ त्मक हो, तर म शारी रक हु ँ । म पापको दासत्वमा बिेचएको छु । 15 िकनभने म जे गछुर्, त्यो म वास्तवमा
ब ु झ्दन ँ । िकनिक म जे गनर् चाहन्छु, त्यो म गिदर्न;ँ अिन म जलेाई घणृा गछुर्, म त्यही गछुर् । 16 तर म जे चाहिँदन ँम त्यही गछुर्
भन,े वस्था असल हो भनी म वस्थासगँ सहमत हुन्छु । 17 तर अब यो गन म होइन, तर ममा रहने पाप हो । 18 िकनिक
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म जान्दछु, िक ममा अथार्त ्मरेो शरीरमा कुनै पिन असल थोक बास गदन । िकनिक ममा असल गन इच्छा छ, तर म यो गनर्
स क्दन ँ । 19 िकनिक मलैे चाहकेो असल थोक म गिदर्न,ँ तर म जनु खराब कुरो गनर् चाहन् न,ँ म त्यही गछुर् । 20 अब म जे
गनर् चाहिँदन ँ त्यही गछुर् भन,े यो ग ररहने म होइन, तर ममा बास गन पाप हो । 21 तब मलैे ममा असल गन िस ान्त भे ाउछुँ,
तर ममा दषु् ट वास्तवमै उप स्थत भएको पाउछुँ । 22 िकनिक म िभ ी मनषु्यत्वसगँै परमशे् वरको वस्थामा आनन्द मनाउछुँ
। 23 तर मलैे मरेा अङ्गहरूमा फरक िस ान्त दखे्छु । यसले मरेो मनको नयाँ िस ान्तसगँ लड्छ । मरेा अङ्गहरूमा भएको
िस ान्त ारा यसले मलाई पापको कैदी बनाउछँ । 24 म दःु ख मािनस हु ँ ! मलाई यो मतृ्यकुो शरीरबाट कसले छुटकारा दलेा
? 25 तर हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा परमशे् वरलाई धन्यवाद होस ्! त्यसलै,े म आफँैले मरेो मनले परमशे् वरको वस्थाको सवेा
गछुर् । तापिन शरीरले म पापको िस ान्तको सवेा गछुर् ।

8
1 त्यसकारण, अब ीष् ट यशेमूा भएकाहरूलाई दण्डको कुनै आज्ञा छैन । 2 िकनिक ीष् ट यशेमूा जीवनको आत्माको

िस ान्तले मलाई पाप र मतृ्यकुो िस ान्तबाट स्वतन् बनाएको छ । 3 जनु कुरा गनर् वस्था असमथर् िथयो, सो परमशे् वरले
गन ुर्भयो, िकनिक यो शरीर ारा कमजोर िथयो । उहाँले आफ्ना पु लाई पापमय शरीरको रूपमा पापको िन म्त ब लदान हुन
पठाउनभुयो र उहाँले पापलाई शरीरमा दण्ड िदनभुयो । 4 हामीमा वस्थाको मापदण्ड परुा हुन सकोस ् भनरे उहाँले यसो
गन ुर्भयो, तािक हामी शरीरअनसुार होइन, तर आत्माअनसुार चल्न सकौँ । 5 जो शरीरअनसुार िजउँछन,् ितनीहरूले शरीरको
कुरामा ध्यान िदन्छन,् तर जो आत्माअनसुार िजउँछन,् ितनीहरूले आत्माको कुरामा ध्यान िदन्छन ्। 6 शरीरको मानिसकता
मतृ्य ु हो, तर आत्माको मानिसकता जीवन र शा न्त हो । 7शरीरको मानिसकता परमशे् वर ित श तुा हो, िकनिक यो परमशे् वरको

वस्थाको अधीनमा छैन, न यो बस् न नै समथर् हुन्छ । 8 जो शरीरमा छन,् उनीहरू परमशे् वरलाई खसुी तलु्याउन सक्षम छैनन ्
। 9 तापिन ितमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ, यिद यो सत्य हो भने परमशे् वरका आत्मा ितमीहरूमा बास गन ुर्हुन्छ । तर
यिद कससैगँ ीष् टका आत्मा हुनहुुन् न भन,े त्यो उहाँको होइन । 10 यिद ितमीहरूमा ीष् ट हुनहुुन्छ भन,े पापको िन म्त शरीर
मतृ हुन्छ, तर धािमर्कताको िन म्त आत्मा जीिवत हुन्छ । 11 यशेलूाई मतृकहरूबाट जीिवत पान ुर्हुनकेा आत्मा ितमीहरूमा बास
गन ुर्हुन्छ जसले ीष् टलाई मतृकहरूबाट जीिवत पान ुर्भयो भन,े उहाँले नै ितमीहरूमा बास गन ुर्हुने उहाँका आत्मा ारा ितमीहरूको
मरणशील शरीरलाई जीवन िदनहुुनछे । 12 त्यसकारण, भाइ हो, हामी ऋणी छौ,ँ तर शरीरअनसुार िजउन शरीर ित ऋणी छैनौँ
। 13 ितमीहरू शरीरअनसुार िजउँछौ भन,े ितमीहरू मनर् लागकेा छौ, तर ितमीहरूले आत्मा ारा शरीरका कामहरूलाई माछ
भने ितमीहरू िजउनछेौ । 14 िकनिक जित परमशे् वरका आत्मा ारा डोर् याइएका छन,् ितनीहरू नै परमशे् वरका छोराछोरीहरू हुन ्
। 15 िकनिक ितमीहरूले डरको लािग दासत्वको आत्मा पाएका छैनौ । बरु, ितमीहरूले धमर्प ु को आत्मा पाएका छौ जस ारा
हामी “अब्बा, िपता !” भनी पकुाछ ं । 16 हामी परमशे् वरका सन्तान हौँ भनी पिव आत्मा स्वयम ्ले हा ो आत्मालाई गवाही
िदनहुुन्छ । 17 यिद हामी सन्तानहरू हौँ भने त हामी उ रािधकारीहरू पिन हौँ अथार्त ् परमशे् वरका उ रािधकारीहरू हौँ ।
अिन हामी ीष् टसगँै साझ-ेउ रािधकारीहरू हौँ । वास्तवमा हामीले उहाँसगँै कष् ट भोग्यौँ भन,े हामी पिन उहाँसगँै मिहिमत
हुन सक्छौँ । 18 यो वतर्मान समयका कष् टहरू हामीलाई कट ग रने मिहमासगँ तलुना गनर् योग्यका छैनन ्भन् ने म ठान्छु ।
19 िकनिक स ृ ष् टको उत्कट आशा परमशे् वरका पु हरूको कटीकरणको तीक्षामा छ । 20 िकनिक स ृ ष् टलाई थर्ताको
वशमा स ु म्पएको छ; यसको आफ्नै इच्छामा होइन, तर यसलाई वशमा राख् नहुुनकेो इच्छामा । यो दढृ िनश् चयता हो, 21 िक
स ृ ष् ट स्वयम ्लाई िवनाशको दासत्वबाट मकु् त ग रनछे, र यसलाई परमशे् वरका सन्तानहरूका मिहमाको स्वतन् तामा ल्याइनछे
। 22 हामी जन्दछौँ, िक सारा स ृ ष् ट अिहले पिन एकसाथ न्दन र सव वदेनामा छ । 23 यित मा होइन, तर पिव आत्माको
पिहलो फल भएका हामी आफँै पिन हा ो धमर्प ु हणको तीक्षा अथार्त ् हा ो शरीरको उ ारको तीक्षामा हामी आफँैिभ

न्दनमा छौँ । 24 िकनिक हामीलाई यही भरोसा ारा बचाइएको िथयो । तर जे हुनछे भनी हामी िवश् वस्त छौ,ँ त्यो अझ
दे खएको छैन, िकनिक अगािड नै दे खएको कुराको िन म्त कसले दढृतासाथ तीक्षा गछर् र ? 25 तर यिद हामी अझसैम्म
नदे खएका कुरामा िवश् वस्त छौँ भन,े हामी यसको लािग धयैर्साथ तीक्षा गदर्छौँ । 26 त्यसै गरी, पिव आत्माले पिन हा ो
कमजोरीमा सहायता गन ुर्हुन्छ । िकनिक कसरी ाथर्ना गन भनी हामी जान्दनैौ,ँ तर पिव आत्माले गनर् नसिकने न्दनमा
हा ो िन म्त मध्यस्थता गन ुर्हुन्छ । 27 जसले हृदयको खोजी गन ुर्हुन्छ उहाँले पिव आत्माको िवचार जान् नहुुन्छ, िकनिक
उहाँले परमशे् वरको इच्छाअनसुार िवश् वासीहरूको तफर् बाट अन्तरिबन् ती गन ुर्हुन्छ । 28 हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वरलाई मे
गनहरू र उहाँको उ ेश्यअनसुार बोलाइएकाहरूका िन म्त उहाँले सबै थोकमा एकसाथ भलाइको िन म्त काम गन ुर्हुन्छ अथार्त ्
(नोटः केही परुानो ससं्करणमा यस्तो छ) सबै थोकले एकसाथ भलाइको िन म्त नै काम गछर्न ्। 29 िकनिक जसलाई उहाँले
पिहलदेे ख नै जान् नहुुन्थ्यो, धरैे भाइहरूमध्ये ज्यषे् ठ होऊन ्भनी उहाँले ितनीहरूलाई आफ्नो पु को स्वरूप समान हुन पिहले नै
िनय ु क् त गन ुर्भयो । 30 जसलाई उहाँले पिहले नै िनय ु क् त गन ुर्भयो, ितनीहरूलाई उहाँले बोलाउन ु पिन भयो । जसलाई उहाँले
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बोलाउनभुयो, ितनीहरूलाई धम पिन ठहर् याउनभुयो । जसलाई उहाँले धम ठर् याउनभुयो, ितनीहरूलाई उहाँले मिहिमत पिन
पान ुर्भयो । 31 त्यसो भए, यी कुराहरूको िवषयमा हामी के भनौँ त ? यिद परमशे् वर नै हा ो पक्षमा हनहुुन्छ भन,े हा ो िवरु मा
को हुन्छ र ? 32जसले आफ्ना पु लाई पिन बाँकी राख् नभुएन तर हामी सबकैो तफर् बाट उहाँलाई स ु म्पिदनभुयो, कसरी उहाँले
हामीलाई उहाँसगँै सबै थोक पिन िसतैमँा िदनहुुन् न र ? 33 परमशे् वरका चिुनएकाहरूका िवरु मा कसले दोष ल्याउने ? धम
तलु्याउनहुुने त परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 34 दण्डको आज्ञा िदनहुुने को हुनहुुन्छ ? हा ो िन म्त मन ुर्हुने त ीष् ट नै हुनहुुन्छ, अिन
त्यसभन्दा बढी उहाँ जीिवत भई उठ्न ु पिन भयो । उहाँले आदरको स्थानमा रहरे परमशे् वरसगँ शासन गद हुनहुुन्छ, र हा ा लािग
मध्यस्थता ग ररहनहुुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । 35 हामीलाई ीष् टको मेबाट कसले अलग गनर् सक् नछे ? सङ्कष् टल,े वा दःुखल,े
वा सतावटल,े वा भोकल,े वा नग् नताल,े वा खतराल,े वा तरवारले ? 36 जस्तो ले खएको छ, “तपाईंको लाभको िन म्त हामी
िदनभ र मा रन्छौँ । हामीलाई मा रने भडेाहरूझै ँ ठािनयो ।” 37 यी सबै कुरामा हामी हामीलाई मे गन ुर्हुने ारा िवजतेाहरूभन्दा
पिन बढी छौँ । 38 िकनिक म िवश् वस्त भएको छु, िक न मतृ्यलु,े न जीवनल,े न स्वगर्दतूहरूल,े न शासकहरूल,े न वतर्मानका
कुराहरूल,े न आउने कुराहरूल,े 39 न उचाइल,े न गिहराइल,े न स ृ ष् ट ग रएको कुनै थोकले हा ा भ ु ीष् ट यशेमूा भएको
परमशे् वरको मेबाट हामीलाई अलग गनर् सक्छ ।

9
1 म यशे ू ीष् टमा साँचो भन्दछु । म ढाँट ्िदन,ँ र मरेो िववकेले पिव आत्मामा मसगँै साक्षी िदन्छ, 2 िक मरेो लािग मरेो

हृदयमा असाध्य कष् ट र अटुट पीडा छ । 3 म इच्छा गथ,ं िक मरेा भाइहरू अथार्त ्शरीरअनसुार आफ्नै जाितका खाितर म
आफँैचािह ँ ािपत होऊँ र ीष् टबाट अलग ग रऊँ । 4 ितनीहरू इ ाएलीहरू हुन ्। धमर्प ु हुने अिधकार, मिहमा, करारहरू,

वस्थाको उपहार, परमशे् वरको आराधना र ितज्ञाहरू उनीहरूकै हुन ।् 5 ीष् टको शरीरअनसुार ीष् ट आउनभुएका पखुार्हरू
ितनीहरूकै हुन ् । उहाँ नै सबकैा परमशे् वर हुनहुुन्छ । सदासवर्दा उहाँको शसंा भइरहोस ् । आमने । 6 तर यो परमशे् वरका
ितज्ञाहरू चकेुकोजस्तो होइन, िकनिक इ ाएलका सबै साँचो रूपमा इ ाएलका होइनन ्। 7 न त अ ाहामका सबै सन्तानहरू

साँचो रूपमा उनका सन्तानहरू नै हुन ् । तर, “इसहाकबाट नै तरेा सन्तानहरू भिननछेन ् ।” 8 अथार्त ् शरीरबाट जन्मकेा
सन्तानहरू परमशे् वरका सन्तानहरू होइनन ्। तर ितज्ञाका सन्तानहरू नै सन्तानहरूका रूपमा गिनन्छन ्। 9 िकनिक ितज्ञाको
वचन यही हो, “म यही समयमा आउनछुे र सारालाई एउटा छोरो िदइनछे ।” 10 यित मा होइन, तर रबकेा पिन एक
जना क् त अथार्त ् हा ा िपता इसहाकबाट गभर्वती भएपिछ– 11 िकनिक सन्तानहरू अझ जन्मकेा िथएनन ् र उनीहरूले
कुनै असल वा खराब केही गरेका िथएनन,् तािक परमशे् वरको उ ेश्य कमर्हरूका कारण होइन, तर बोलाउनहुुनकेो कारणले
चनुाउअनसुार ठह रयोस ्भनरे 12 ितनलाई यसो भिनयो, “जठेोले कान्छोको सवेा गनछ ।” 13जस्तो ले खएको िथयो, “मलैे
याकूबलाई मे गरे,ँ तर एसावलाई घणृा गरेँ ।” 14 त्यसो हो भन,े हामी के भनौँ त ? के परमशे् वरिसत अधािमर्कता छ त ?
किहल्यै यस्तो नहोस ्। 15 िकनिक उहाँ मोशालाई भन् नहुुन्छ, “जसमािथ म दया दखेाउन चाहन्छु, त्यसमािथ म दया दखेाउछुँ,
र जसमािथ म करुणा दखेाउन चाहन्छु, त्यसमािथ म करुणा दखेाउछुँ ।” 16 त्यसलै,े यो इच्छा गनको कारणले होइन, न त
दौडनकेो कारणले नै हो, तर दया दखेाउनहुुने परमशे् वरको कारणले नै हो । 17 िकनिक धमर्शास् ले फारोलाई भन्छ, “यही
उ ेश्यको िन म्त मलैे तलँाई खडा गरे,ँ तािक मलैे तमँा मरेो श क् त दशर्न गनर् सकँू, र सारा पथृ्वीमा मरेो नाउँ घोषणा ग रयोस ्
।” 18 त्यसलै,े परमशे् वरले जसलाई इच्छा गन ुर्हुन्छ त्यसलाई दया गन ुर्हुन्छ र जसलाई इच्छा गन ुर्हुन्छ त्यसलाई कठोर पिन
बनाउनहुुन्छ । 19 तब ितमीहरूले मलाई भन् नछेौ, “उहाँले िकन अझ पिन गल्ती नै भे ाउनहुुन्छ त ?” 20 त्यसको िवपरीत,
हे मािनस, परमशे् वरको िवरु मा जवाफहरू िदने ितमी को हौ ? के आकार िदइएको थोकले आकार िदनलेाई यसो भन्छ,
“ितमीले मलाई िकन यस्तो बनाएको ? ” 21 के कुमालिेसत उही माटोको डल्लोबाट िवशषे योगको िन म्त योग ग रने
भाँडो र दिैनक योगको िन म्त योग ग रने भाँडो बनाउने अिधकार हुदँनै र ? 22 परमशे् वरले नै उहाँको ोध कट गनर् र
िवनाशको िन म्त तयार पा रएका भाँडाहरूलाई िनकै धयैर्साथ सिहरहने इच्छा ग ररहनभुएको छ भने के त ? 23 यिद उहाँले
पिहलबेाट नै मिहमाको िन म्त तयार पान ुर्भएको दयाका भाँडाहरूमािथ उहाँको मिहमा कट गनर् यसो गन ुर्भएको हो भने के
त ? 24 यिद उहाँले यो हा ो िन म्त अथार्त ् यहूदीहरूबाट मा होइन, तर गरैयहूदीहरूबाट बोलाउनभुएकाहरूका िन म्त यो
गन ुर्भएको हो भने के त ? 25 जसरी उहाँ होशकेो पसु्तकमा भन् नहुुन्छ, “जो मरेा मािनसहरू िथएनन,् म ितनीहरूलाई मरेा
मािनसहरू भन् नछुे, र जो ि य िथएनन ्ितनलाई ि य भन् नछुे । 26 र त्यस्तो हुनछे, िक जहाँ ितनीहरूलाई भिनयो, ‘ितमीहरू मरेा
मािनसहरू होइनौ’, त्यहाँ ितनीहरू ‘जीिवत परमशे् वरका छोराहरू’ भिननछेन ्।” 27 यशयैा इ ाएलको िवषयमा भन्छन,् “यिद
इ ाएलका सन्तानहरूको सङ्ख्या समु को बालवुाजि िथए भने बचाइएकाहरू बाँकी रहकेाहरू मा हुनछेन ्। 28 िकनभने
भलुे आफ्नो वचन पथृ्वीमा चाँडै र पणू र् रूपमा परुा गन ुर्हुनछे, 29 अिन यशयैाले अगािड नै भन,े “यिद सनेाहरूका भलुे

हा ा िन म्त सन्तानहरू छोड्नभुएको िथएन भन,े हामी सदोम र गमोराजस्ता हुने िथयौँ ।” 30 त्यसो भए, हामी के भनौँ त ?
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गरैयहूदीहरू जसले धािमर्कतालाई प ाइरहकेा िथएनन,् ितनीहरूले धािमर्कता अथार्त ्िवश् वास ारा आउने धािमर्कता ाप् त गरे
। 31 तर इ ाएलीहरू, जो वस्थाको धािमर्कताको पिछ लाग,े ितनीहरू यसमा आइपगुनेन ्। 32 िकन पाएनन ्त ? िकनिक
ितनीहरूले िवश् वास ारा खोजनेन,् तर कमर् ारा खोजे । ितनीहरू ठेस लाग् ने ढुङ्गामा ठेस खाए, 33 जस् तो ले खएको छ, “हरे,
मलैे िसयोनमा एउटा ठेस लाग् ने ढुङ्गा र चोट लाग् ने च ान राख् दै छु । जसले यसमा िवश् वास गछर् त्यो ल ज् जत हुनछैेन ।”

10
1भाइहरू हो, मरेो हृदयको इच्छा र परमशे् वरलाई मरेो िबन्ती ितनीहरूका लािग र ितनीहरूको उ ारको िन म्त हो । 2 िकनिक

म ितनीहरूको िवषयमा गवाही िदन्छु, िक ितनीहरूसगँ परमशे् वरको िन म्त जोस छ, तर ज्ञानअनसुार छैन । 3 िकनिक ितनीहरूले
परमशे् वरको धािमर्कता जान्दनैन,् र ितनीहरूले आफ्नै धािमर्कता स्थािपत गनर् खोज्छन ्। ितनीहरू परमशे् वरको धािमर्कता ित
समिपर्त भएनन ् । 4 िवश् वास गन सबकैो िन म्त ीष् ट नै धािमर्कताको िन म्त वस्थाको समा प् त हुनहुुन्छ । 5 िकनिक
मोशा वस्थाबाट आउने धािमर्कताको िवषयमा लखे् छन,् “ वस्थाको धािमर्कता पालन गन मािनस, यो धािमर्कता ारा नै
िजउनछे ।” 6 तर िवश् वास ारा आउने धािमर्कताले यसो भन्छ, “आफ्नो हृदयमा यसो नभन, ‘स्वगर्मा को उक्लने ?’ (अथार्त ्

ीष् टलाई तल ल्याउन) । 7 र यसो नभन, ‘तल पातालसम्म को ओलर्ने ?’ (अथार्त ् ीष् टलाई मरेकाहरूबाट ल्याउन),
8 तर यसले के भन्छ ? “वचन ितमीहरूको निजकै छ, ितमीहरूको मखु र हृदयमा नै छ ।” त्यो िवश् वासको वचन हो,
जनु हामी घोषणा गछ ं । 9 यिद ितमीले ित ो मखुले यशेलूाई भु भनी स्वीकार गछ र परमशे् वरले उहाँलाई मतृकहरूबाट
जीिवत पान ुर्भयो भनी आफ्नो हृदयमा िवश् वास गछ भन,े ितमी बचाइनछेौ । 10 िकनिक मािनसले धािमर्कताको िन म्त आफ्नो
हृदयले िवश् वास गछर्, र उसले उ ारको िन म्त आफ्नो मखुले स्वीकार गछर् । 11 िकनिक धमर्शास् ले भन्छ, “हरेक जसले
उहाँमा िवश् वास गछर्, त्यो शमर्मा पा रनछैेन ।” 12 िकनिक यहूदी र ि कहरूिबच कुनै िभन् नता छैन । िकनिक उही भु नै
सबकैा भ ु हुनहुुन्छ र उहाँलाई पकुान सबकैो लािग उहाँ शस्त हुनहुुन्छ । 13 िकनिक भकुो नाम पकुान सबै बचाइनछेन ्।
14 त्यसो हो भन,े जसमािथ ितनीहरूले िवश् वास गरेका छैनन ्उहाँलाई कसरी पकुान ? र जसको िवषयमा ितनीहरूले सनुकेा
छैनन ्उहाँमािथ कसरी िवश् वास गन ? र चारकिवना ितनीहरूले कसरी सनु् न सक्छन ्? 15 र जबसम्म ितनीहरू पठाईंदनैन ्
ितनीहरूले कसरी चार गछर्न ् र ? जस्तो ले खएको छ, “असल कुराहरूबारे खसुीको सन्दशे चार गनहरूका पाउ कित
रा ा ?” 16 तर ितनीहरू सबलैे ससुमाचार सनुनेन ् । िकनिक यशयैा भन्छन,् “हे भ,ु हा ो सन्दशे कसले िवश् वास गरेको
छ ?” 17 त्यसकारण, िवश् वास सनुाइबाट आउँछ, र सनुाइ ीष् टको वचन ारा आउँछ । 18 तर म भन्छु, “के ितनीहरूले
सनुनेन ्?” हो, िनश् चय नै । “ितनीहरूको आवाज सारा पथृ्वीभ र र ितनीहरूका शब्दहरू पथृ्वीको अन्त्यसम्म नै पगुकेा छन ्
।” 19 यसको अित रक् त, म भन्छु, “के इ ाएलले जानने ?” पिहले मोशा भन्छन,् “म ितमीहरूलाई एउटा जाित नै नभएको
समहू ारा डाही तलु्याउछुँ । समझिवनाको जाित ारा म ितमीहरूलाई ोिधत तलु्याउनछुे ।” 20 यशयैा िनकै साहसी छन ् र
भन्छन,् “जसले मलाई खोजनेन,् ितनीहरूले मलाई भे ाए । जसले मलाई िबन्ती गरेनन,् म ितनीहरूकहाँ दखेा परेँ ।” 21 तर
इ ाएललाई उहाँ भन् नहुुन्छ, “मलैे मरेा हात िदनभ र अनाज्ञाकारी र हठी जाितितर फैलाएँ ।”
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1 त्यसो भए म भन्छु, के परमशे् वरले आफ्ना मािनसहरूलाई इन्कार गन ुर्भयो त ? िकनिक म पिन अ ाहामका सन्तान,

बने्यामीन कुलका एक इ ाएली हु ँ । 2 परमशे् वरले अिघबाटै पिहचान गन ुर्भएको आफ्नो जाितलाई इन्कार गन ुर्भएन । ए लयाको
बारेमा धमर्शास् ले के भन्छ अथार्त ् ितनले इ ाएलको बारेमा परमशे् वरसगँ कसरी िबन्ती गरे भन् ने कुरा के ितमीहरूलाई थाहा
छैन ? 3 “हे भ,ु ितनीहरूले तपाईंका अगमवक् ताहरूलाई मारेका छन,् ितनीहरूले तपाईंका वदेीहरूलाई भत्काएका छन ्। म
मा छोिडएको छु, र ितनीहरूले मरेो पिन ज्यान लन खोजी ग ररहकेा छन ्।” 4 तर परमशे् वरको जवाफले ितनलाई के भन्छ
? “बाल दवेतासाम ु आफ्ना घ ुडँा नटेकेका सात हजार मािनसलाई मरेो िन म्त साँचरे राखकेो छु ।” 5 त्यसो भए, अनु हको
छनोटको कारण वतर्मान समयमा पिन बाँकी रहकेाहरू छन ्। 6 तर यो अन ु ह ारा हो भने यो काम ारा होइन । न ता अन ु ह
अन ु ह नै हुने िथएन । (नोटः केही परुानो ित लिपमा यस्तो छ, तर यिद यो कमर्हरू ारा हो भने यो अन ु ह हुदँै होइन; न
कमर् हुदँ ै हुदँनै ।) 7 त्यसो भए के त ? इ ाएलले जे खोिजरहकेो िथयो, यसले पाएन, तर चिुनएकाहरूले त्यो पाए र बाँकी
रहकेाहरूलाई चािह ँ कठोर बनाइयो । 8 जस्तो ले खएको छ, “परमशे् वरले ितनीहरूलाई बोधो आत्मा िदनभुएको छ, तािक
आजको िदनसम्म पिन ितनीहरूका आखँा छन ्र पिन ितनीहरूले दखे् न नसकून ्अिन कान छन ्र पिन ितनीहरूले सनु् न नसकून ्
।” 9अिन दाऊद भन्छन,् “ितनीहरूका भोजनको टेबल ितनीहरूका िन म्त पासो, जाल, बाधा र ितनीहरूका िवरु मा ितशोध
बनोस ्। 10 ितनीहरूका आखँा अधँ्यारो होस,् तािक ितनीहरूले नदखेनू ्। ितनीहरूका ढाड सधै ँ कु ो होस ्।” 11 त्यसो भए
म भन्छु, “के ितनीहरू पतन हुनका लािग ठक् कर खाएका हुन ्?” त्यस्तो किहले नहोस ्। बरु, ितनीहरूका असफलता ारा
ितनीहरूलाई डाही तलु्याउनको िन म्त गरैयहूदीहरूकहाँ म ु क् त आएको छ । 12 अब यिद ितनीहरूको असफलता ससंारको
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िन म्त धन हो र यिद ितनीहरूको नोक्सानी गरैयहूदीहरूका िन म्त लाभ हो भन,े ितनीहरूको पणूर्ता झनै कित ठुलो हुन्छ होला
? 13 अिन अिहले म गरैयहूदीहरूसगँ बो लरहकेो छु । जबसम्म म गरैयहूदीहरूको े रत हुन्छु, म मरेो सवेा-कायर्मा गवर् गछुर्
। 14 सायद मरेा आफ्नहैरूलाई म डाही तलु्याउनछुे । सायद हामीले ितनीहरूमध्ये केहीलाई बचाउनछेौँ । 15 िकनिक यिद
ितनीहरूको इन्कार ससंारको िमलाप हो भन,े ितनीहरूको स्वीकार मतृकहरूबाट जीिवत पा रनबुाहके के हुनछे र ? 16 यिद
अगौटे फलहरूलाई बचाएर रा खन्छ भने मछेुको िपठोको िढक् कालाई पिन त्यसै ग रन्छ । यिद जरालाई बचाएर रा खन्छ भने
हाँगाहरूलाई पिन त्यसै ग रन्छ । 17 तर यिद केही हाँगाहरू भाँिचएका िथए भने ितमी जङ्गली जतैनूको हाँगालाई ितनीहरूसगँ
कलमी बाँिधएका िथयौ भन,े र ितमीहरू जतैनूको उबर्र जरामा ितनीहरूसगँ सहभागी भयौ भने 18 हाँगाहरू भएकोमा घमण्ड
नगर । तर यिद ितमीले गवर् गछ भन,े जरालाई थाम् ने ितमी होइनौ, तर जराले ितमीलाई थाम्छ । 19 तब ितमीले भन् नछेौ,
“हाँगाहरू भाँिचएका िथए, तािक ममा कलमी बाँिधयोस ् ।” 20 त्यो सत्य हो । ितनीहरूको अिवश् वासले ितनीहरू का टए,
तर ितमीहरू ितमीहरूको िवश् वासले खडा छौ । आफँैलाई अित उच् च नठान, तर भय मान । 21 िकनिक परमशे् वरले ाकृितक
हाँगाहरूलाई त छोड्नभुएन भन,े उहाँले ितमीहरूलाई पिन छोड्नहुुनछैेन । 22 तब परमशे् वरको दयाका कामहरू र कठोरतालाई
हरे । एकाितर, पतन भएका यहूदीहरूमािथ परमशे् वरको कठोरता आइपर् यो । तर अक ितर, यिद ितमीहरू उहाँको भलाइमा
लािगरह् यौ भने ितमीहरूमािथ परमशे् वरको भलाइ आउँछ । न ता ितमीहरू पिन का टनछेौ । 23 अिन त्यसरी न,ै यिद ितनीहरू
आफ्ना अिवश् वासमा लािगरहदँनैन ् भने ितनीहरू पनुः कलमी बाँिधनछेन ् । 24 यिद ितमीहरू स्वभावलैे जङ्गली जतैनूबाट
का टयौ र आफ्नो स्वभाव िवपरीत असल जतैनूमा कलमी बाँिधयौ भन,े यी यहूदीहरू जो ाकृितक हाँगाहरू हुन,् ियनीहरू
आफ्नै जतैनूको रुखमा कित धरैे कलमी बाँिधनछेन ्? 25 िकनिक भाइहरू हो, ितमीहरू यो रहस्यबारे अन्जान रहो भन् ने म
चाहन् न,ँ तािक ितमीहरू आफ् नै िवचारमा ब ु मानी नहोऊ । यो रहस्यचािह ँ गरैयहूदीहरू आउने काम परुा नभएसम्म इ ाएलमा
आिंशक रूपमा कठोर पान काम भएको छ । 26 त्यसलै,े सबै इ ाएली बचाइनछेन ्जस्तो ले खएको छ, “िसयोनबाट एक
जना उ ारकतार् आउनहुुनछे । उहाँले याकूबबाट सबै अधमर्हरू हटाइिदनहुुनछे । 27 अिन ितमीहरूसगँ मरेो करार यही हुनछे,
जब म ितनीहरूका पापहरू उठाई लानछुे ।” 28 एकाितर, ससुमाचारको सम्बन्धमा ितमीहरूका तफर् बाट ितनीहरू श ु हुन ्।
अक ितर, परमशे् वरको चनुाउअनसुार पखुार्हरूको खाितर ितनीहरू ि यहरू हुन ।् 29 िकनिक परमशे् वरका वरदानहरू र बोलावट
अप रवतर्नशील हुन्छन ् । 30 िकनिक ितमीहरू पिहला परमशे् वर ित अनाज्ञाकारी िथयौ, तर ितनीहरूका अनाज्ञाका रताले
अिहले ितमीहरूले दया ाप् त गरेका छौ । 31 त्यसरी न,ै अिहले यी यहूदीहरू अनाज्ञाकारी भएका छन,् तािक ितमीहरूलाई
दखेाइएको दया ारा ितनीहरूले पिन दया ाप् त गनर् सकून ्। 32 िकनिक परमशे् वरले सबलैाई अनाज्ञाका रतािभ बन्द गन ुर्भएको
छ, तािक उहाँले सबलैाई दया दखेाउन सक् नभुएको होस ् । 33 ओहो ! परमशे् वरका ब ु र ज्ञान दवुै कित गहन ! उहाँका
न्यायहरू कित अगम्य र उहाँका मागर्हरू खोज् न नै नसिकने छन ्! 34 “िकनिक परमशे् वरको मनलाई कसले जानकेो छ र ?
अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ र ? 35 अथवा कसले परमशे् वरलाई पिहले कुनै कुरा िदएको छ, तािक त्यसलाई
यो फकार्इयोस ्?” 36 िकनिक सबै थोक उहाँबाट, उहाँ ारा र उहाँकै िन म्त हुन ्। उहाँलाई नै सदासवर्दा मिहमा होस ्। आमने
।
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हणयोग्य िजउँदो ब लको रूपमा अपर्ण गर । यो नै ितमीहरूको उिचत सवेा हो । 2यस ससंारको ढाँचाअनसुार नचल, तर आफ् नो
मनलाई नयाँ बनाई पणूर् रूपमा प रवितर्त होओ । परमशे् वरको असल, हणयोग्य र िस इच्छा के हो भनी जान् न यसो गर ।
3 िकनभने मलाई िदइएको अन ु हअनसुार म यो कुरा भन्छु, िक ितमीहरूमध् ये कसलैे पिन आफूलाई जस्तो ठान् नपुन हो सोभन्दा
बढी नठानोस ्। बरु, परमशे् वरले हरेकलाई िदनभुएको िवश् वासको नापबमोिजम ब ु मानी ढङ्गले सोच्नपुछर् । 4 िकनभने हा ो
एउटा शरीरमा धरैे अङ्गहरू छन,् तर अङ्गहरूको काम एउटै हुदँनै । 5 त्यसरी न,ै हामीहरू जो धरैे छौँ ीष् टमा एउटै शरीर
हौ,ँ र हामी सबै एक-अकार्का अङ्गहरू हौँ । 6 हामीलाई िदइएको अन ु हअनसुार हामीसगँ फरक-फरक वरदानहरू छन ्। यिद
कसकैो वरदान अगमवाणी हो भन,े उसको िवश् वासको प रमाणअनसुार गरोस ्। 7 यिद कसकैो वरदान सवेाको हो भन,े त्यसले
सवेा गरोस ्। यिद कससैगँ िसकाउने वरदान छ भन,े त्यसले िसकाओस ्। 8 यिद कसकैो वरदान उत्साह िदने हो भन,े त्यसले
उत्साह दओेस ्। यिद कसकैो वरदान िदने छ भन,े त्यसले उदारतासाथ गरोस ्। यिद कसकैो वरदान अगवुाइ गन हो भन,े त्यसले
होिसयारीसाथ गरोस ्। यिद कसकैो वरदान दया गन हो भन,े त्यसले यो सन् न भएर गरोस ्। 9 मे िनष्कपट होस ्। जे खराब
छ, त्यसलाई घणृा गर; जे असल छ, त्यसमा लािगरहो । 10 दाजभुाइहरूिबच हुने मेको सम्बन्धमा चािह ँ एक-अकार् ित स् नहेी
बन । आदर गन सम्बन्धमा एक-अकार्लाई आदर गर । 11 लगनशीलताको सम्बन्धमा निहच ्िकचाओ । आत्माको सन्बन्धमा
उत्सकु होओ । भकुो सम्बन्धमा उहाँको सवेा गर । 12 ितमीहरूमा भएको भिवष्य ितको िनश् चयताको बारेमा आनन्द मनाओ
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। दःुखमा धयैर् गर । िनरन्तर ाथर्ना गद रहो । 13 िवश् वासीहरूका खाँचाहरूमा बाँड-चुडँ गर । अितिथ सत्कारको िन म्त धरैे
उपायहरूको खोजी गर । 14 ितमीहरूलाई सताउनहेरूलाई आिशष ् दओे; ाप नदओे । 15आनन्द गनहरूसगँ आनन्द मनाओ;
रुनहेरूसगँ रोओ । 16 एक अकार् ित एउटै मनका होओ । अिभमानी त रकाले नसोच, तर न हरूलाई स्वीकार गर । आफ्नै
िवचारमा ब ु मान ्नहोओ । 17 खराबीको स ा खराबी नगर । सबै मािनसको नजरमा असल गर । 18 सम्भव भए, तपाईंको
हकमा भएसम्म सबसैगँ शा न्तमा बस । 19 ि य हो, आफँैले बदला नलओे, तर परमशे् वरको ोधमा छोिडदओे । िकनिक
ले खएको छ, “बदला लने काम मरेो हो; मलैे बदला लनछुे”, परम भु भन् नहुुन्छ । 20 “तर ित ो श ु भोकाएको छ भन,े
उसलाई खान दऊे । ऊ ितखार्एको छ भन,े उसलाई िपउन दऊे । िकनिक ितमीले यसो गर् यौ भने ितमीले उसको टाउकोमा
आगोको भङु् ो खन्याउनछेौ ।” 21 खराबीबाट परािजत नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले िजत ।

13
1 हरेक क् त उच् च अ ख्तयारको अधीनतामा रहोस,् िकनभने परमशे् वरबाट आउने अिधकारबाहके अरू कुनै अिधकार

हुदँनै । जनु अिधकारीहरू छन,् ितनीहरू परमशे् वर ारा िनय ु ग रएका हुन ् । 2 यसकारण, जसले उक् त अिधकारीहरूको
ितरोध गछर्, त्यसले परमशे् वरको िवरोध गदर्छ; जसले यसलाई िवरोध गछर्, ितनीहरूले आफँैमािथ न्याय गछर्न ् । 3 असल

कामहरूका िन म्त होइन, तर दषु् ट कामहरूका िन म्त शासकहरूको डर मािनन्छ । के ितमी अिधकारी ित िनभर्य हुने इच्छा गछ
? जे असल छ त्यही गर, र ितमीले ितनीहरूबाट शसंा पाउनछेौ । 4 िकनिक भलाइको िन म्त ितनी ित ो लािग परमशे् वरका
सवेक हुन ् । तर यिद ितमीले खराबी गर् यौ भने भयभीत होऊ; िकनिक ितनले िवनाकारण तरवार िभदनन ् । िकनिक ितनी
परमशे् वरका एक सवेक हुन ्अथार्त ्खराबी गनमािथ बदला लने क् त हुन ्। 5 यसकारण, ोधको कारणले मा होइन, तर
िववकेको खाितर पिन ितमीले आज्ञा पालन गन ुर्पछर् । 6 तसथर्, ितमी कर पिन ितछ । अिधकारीहरू ियनै कुराहरूको िनरन्तर
रूपमा हरेचाह गन परमशे् वरका सवेकहरू हुन ्। 7 ितन ुर् पनलाई ितर; कर ितन ुर्पनलाई कर र महसलु िदनपुनलाई महसलु दऊे;
डर मान् नपुनको डर मान; जसको इज् जत गन ुर्पन हो, उसको इज् जत गर । 8 एकले अक लाई मे गन ुर्बाहके कसकैो ऋणी नहोऊ
। जसले आफ्नो िछमकेीलाई मे गदर्छ, त्यसले वस्था पालना गरेको हुन्छ । 9 िकनिक, “ितमीले िभचार नगर, ितमीले
हत्या नगर, ितमीले नचोर, ितमीले लालच नगर” र यिद अरू आज्ञाहरू पिन छन ्भने यसलाई यही वाक्यमा सारांशमा ल्याउन
सिकन्छ, “आफ्नो िछमकेीलाई आफूलाई जस्तै मे गर ।” 10 मेले आफ्नो िछमकेीलाई हािन गदन । त्यसकारण, मेमा
नै वस्था परुा हुन्छ । 11 यसकारण, ितमीहरूले समय जान्दछौ, िनन् ाबाट ब्य ुझँने समय अिघ नै भइसकेको छ । िकनिक
हामीले पिहले िवश् वास गरेको भन्दा अिहले हा ो म ु क् त अझ निजक छ । 12 रात िबितसकेको छ र िदन निजकै आइपगुकेो
छ । त्यसकारण, अन्धकारका कामहरू त्यागौ,ँ र ज्योितका हातहितयार धारण गरौँ । 13 उ ण्ड उत्सवहरू वा मतवालीपनमा
होइन, िदनमा जस्तै उिचत तवरले िहडौँ । अिन यौन अनिैतकता वा अिनय न् त कामवासनामा निहडँौ,ँ न त झगडा र ईष्यार्मा
नै िहडँौँ । 14 तर भु यशे ू ीष् टलाई धारण गर, र शरीर अथार्त ्यसका अिभलाषाहरूका िन म्त कुनै स्थान नदऊे ।

14
1 बहसहरूको बारेमा न्याय नगरीकनै िवश् वासमा कमजोर हुनलेाई हण गर । 2 एक जनासगँ कुनै पिन थोक खाने िवश् वास

हुन्छ, अक जो कमजोर छ, त्यसले सागसब्जी मा खान्छ । 3 सबै थोक खानलेे सबै थोक नखानलेाई घणृा नगरोस ्। अिन
सबै थोक नखानलेे सबै थोक खानकेो न्याय नगरोस ्। िकनिक उसलाई परमशे् वरले हण गन ुर्भएको छ । 4 अरूको नोकरको
न्याय गन ितमी को हौ ? यो त्यसको मा लकको साम ु नै खडा हुन्छ वा पतन हुन्छ । तर त्यसलाई खडा गराइनछे, िकनिक
भु त्यसलाई खडा गराउन सक्षम हुनहुुन्छ । 5 एक जनाले कुनै िदनलाई अक भन्दा मलू्यको मान्छ । अक ले हरेक िदनलाई

समान रूपमा लन्छ । हरेक आ-आफ्नै मनमा िवश् वस्त होस ्। 6जसले कुनै िदन पालन गछर्, त्यसले भकैु िन म्त पालन गछर्,
र जसले खान्छ, त्यसले भकैु िन म्त खान्छ, िकनिक त्यसले परम भलुाई धन्यवाद िदन्छ । जसले खाँदनै, त्यसले भकैु
िन म्त खानबाट आफूलाई रोक् छ । 7 िकनिक हामी कोही पिन आफ्नै लािग िजउँदनैौँ र कोही पिन आफ्नै िन म्त मदनौँ ।
8 िकनिक यिद हामी िजउँछौँ भन,े भकैु िन म्त िजउँछौँ र यिद हामी मछ ं भन,े हामी भकैु िन म्त मछ ं । त्यसलै,े हामी चाहे
िजऔ ँवा मरौ,ँ हामी भकैु हौँ । 9 यही उ ेश्यको िन म्त ीष् ट मन ुर्भयो र फे र जीिवत हुनभुयो, तािक उहाँ मरेका र जीिवतहरू
दवुकैा भ ु हुन सक् नभुएको होस ् । 10 तर ितमीहरू िकन आफ्नो भाइको न्याय गछ ? अिन ितमी िकन आफ्नो भाइलाई
तचु्छ ठान्छौ ? िकनिक हामी सबै परमशे् वरको न्याय आसनको साम ु खडा हुनछेौँ । 11 िकनिक यस्तो ले खएको छ, परम भु
भन् नहुुन्छ, “जस्तो म जीिवत छु, मरेो िन म्त हरेक घुडँा टेक् नछे र हरेक िज ोले परम भकुो शसंा गनछ ।” 12 यसलै,े हामी
हरेकले परमशे् वर स्वयम ्लाई लखेा िदनपुनछ । 13 यसकारण, एक-अकार्को न्याय नगरौ,ँ तर बरु, यो अठोट गरौ,ँ िक हामी
कसलैे आफ् नो भाइको िन म्त ठेस लाग् ने थोक वा पासो राख् नछैेनौँ । 14 म यो जान्दछु र म भु यशेमूा िवश् वास गदर्छु, िक कुनै
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पिन थोक आफँै अशु हुदँनै । जसले कुनै थोकलाई अशु भनी ठान्छ, त्यसको िन म्त मा यो अशु हुनछे । 15 यिद खानाले
गदार् ित ो भाइलाई चोट पगु्छ भन,े ितमी मेमा च लरहकेा छैनौ । जसको िन म्त ीष् ट मन ुर्भयो त्यसलाई ित ो खानाले
नष् ट नपार । 16 यसलै,े ित ा असल कायर्हरूले ितनीहरूलाई िगल्ला गन नतलु्याओस ्। 17 िकनिक परमशे् वरको राज्य खाने
र िपउनबेारे होइन, तर पिव आत्मामा धािमर्कता, शा न्त र आनन्दबारे हो । 18 िकनिक यसरी ीष् टको सवेा गन क् त
परमशे् वरको िन म्त हणयोग्य र मािनसहरू ारा समथर्न ग रएको हुन्छ । 19 यसलै,े शा न्तका कुराहरूका र एक-अकार्लाई
िनमार्ण गन कुराहरूका पािछ लागौँ । 20खानाको कारणले परमशे् वरको कामलाई नष् ट नगर । वास्तवमा सबै थोक शु छन,् तर
जसले खान्छ र त्यसलाई ठेस खान लगाउछँ, त्यसको िन म्त यो दषु् टता हो । 21 मास ु नखान,ु म पान नगन ुर्, र आफ्नो भाइलाई
चोट परु् याउने कुनै पिन कुरा नगन ुर् असल हो । 22 ितमीसगँ यी िवशषे िवश् वासहरू छन,् ितनीहरूलाई आफू र परमशे् वरको
िबचमा नै राख । आफँै मञ् जरु भएको कुरामा आफँैलाई दोषी नतलु्याउने मािनस धन्यको हो । 23 जसले शङ्का गरेर खान्छ,
यो िवश् वासबाट नभएको हुनाले त्यो दोषी ठह रन्छ । अिन जे िवश् वासबाट आएको होइन, त्यो पाप हो ।

15
1 अब हामी जो ब लया छौ,ँ हामीले दबुर्लहरूका कमजोरीलाई सहनपुछर्, र आफँैलाई मा खसुी पान ुर् हुदँनै । 2 जे असल

छ त्यसको िन म्त त्यसलाई िनमार्ण गनर्को लािग हरेकले आफ्नो िछमकेीलाई खसुी पारोस ् । 3 िकनिक ीष् टले पिन उहाँ
आफँैलाई खसुी पान ुर्भएन । बरु, यो ले खएको जस्तै िथयो, “तपाईंलाई अपमान गनहरूको अपमान ममािथ पर् यो ।” 4 िकनिक
पिहले जे ले खएका िथए, ती कुराहरू हा ै िशक्षाको िन म्त ले खएका िथए, तािक धमर्शास् को धयैर् र उत्साह ारा हामीसगँ
भरोसा होस ्। 5अब धयैर् र उत्साहका परमशे् वरले ीष् ट यशेअूनसुार ितमीहरू एक-अकार्सगँ एकै मनको हुन िदऊन ्। 6 उहाँले
यो गन ुर्भएको होस,् तािक ितमीहरूले एकै मनको भएर एकै मखुले परमशे् वर र हा ा भ ु यशे ू ीष् टको िपताको शसंा गनर् सक
। 7 त्यसकारण, रमशे् वरको शसंाको िन म्त ीष् टले ितमीहरूलाई हण गन ुर्भए झै ँ ितमीहरूले पिन एक-अकार्लाई हण गर
। 8 म भन्छु, िक परमशे् वरको सत्यताको तफर् बाट ीष् टलाई खतनाको एक सवेक बनाइएको छ । उहाँले यसो गन ुर्भयो, तािक
उहाँले पखुार्हरूलाई िदनभुएका ितज्ञाहरूलाई पक् का गनर्, 9 अिन गरैयहूदीहरूका िन म्त परमशे् वरको दयाको िन म्त उहाँको
मिहमा गनर् सक् नभुएको होस ्। यस्तो ले खएको छ, “यसकारण म गरैयहूदीहरूका माझमा तपाईंको शसंा गनछु,अिन तपाईंको
नाउकँो स्तिुत गाउनछुे ।” 10 यसले फे र भन्छ, “हे गरैयहूदीहरू हो, उहाँका मािनसहरूसगँ आनन्द मनाओ ।” 11 अिन फे र
पिन “हे सबै गरैयहूदी हो, सबै मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून ्।” 12 यशयैा फे र भन्छन,् “त्यहाँ ियशकैो जरा हुनछे र एक
जना जसले गरैयहूदीहरूमािथ शासन गन ुर्हुनछे । गरैयहूदीहरूले उहाँमा भरोसा गनछन ्। 13अब भरोसाका परमशे् वरले िवश् वास
गनर्को िन म्त ितमीहरूलाई आनन्द र शा न्तले भरून,् तािक पिव आत्माको श क् त ारा ितमीहरू भरोसामा शस्त होऊन ् ।
14 मरेा भाइहरू हो, म आफँै पिन ितमीहरूको बारेमा िवश् वस्त छु । म िवश् वस्त छु, िक ितमीहरू आफँै पिन भलाइले पणू र् र सबै
ज्ञानले भ रएका छौ । म िवश् वस्त छु, िक ितमीहरू एक-अकार्लाई अत िदन पिन समथर् छौ । 15 तर मलाई परमशे् वर ारा
िदइएको वरदानको कारण म ितमीहरूलाई फे र याद िदलाउनको लािग केही कुराहरूको बारेमा अझ साहसिसत ले खरहकेो
छु । 16 यो वरदानचािह ँ पजुारीको रूपमा परमशे् वरको ससुमाचार िदन गरैयहूदीहरूकहाँ पठाइनलाई म ीष् ट यशेकूो सवेक
बन् नपुछर् भन् ने िथयो । मलैे यो गन ुर्पछर्, तािक पिव आत्मा ारा परमशे् वरलाई अपर्ण ग रएको गरैयहूदीहरूको भटेी हणयोग्य
होस ् । 17 त्यसलै,े मरेो आनन्द ीष् ट यशे ू र परमशे् वरका कुराहरूमा छ । 18 िकनिक गरैयहूदीहरूका आज्ञाका रताको
िन म्त ीष् टले म ारा परुा गन ुर्भएको कुराबाहके अरू कुनै कुरामा पिन बोल्न म साहस गनछैन ँ । ियनीहरू वचन र काम ारा,
19 िचन्हहरू र चमत्कारहरूको श क् त ारा अिन पिव आत्माको श क् त ारा ग रएका हुन ् । मलैे यरूशलमे र व रप रको
क्षे दे ख इल्ल ु रकनसम्म ीष् टको ससुमाचार पणूर् रूपमा चार गनर् सकँू भनरे यसो भएको हो । 20 यसरी ससुमाचार घोषणा
गन मरेो इच्छा भएको छ, तर ीष् टको नाउँ िचिनएका ठाउँहरूमा होइन, तािक अरू मािनसहरूले बसालकेो जगमािथ मलैे
िनमार्ण नगरौँ । 21जस्तो ले खएको छ, “जसकहाँ उहाँको समाचार आएन ितनीहरूले उहाँलाई दखे् नछेन,् अिन जसले उहाँको
समाचार सनुकेा छैनन,् ितनीहरूले बझु् नछेन ्।” 22 यसकारण, ितमीहरूकहाँ आउन मलाई धरैे पल्ट रोिकएको छ । 23 तर अब
यी क्षे हरूमा मरेो िन म्त कुनै पिन ठाउँ छैन, र धरैे वषर्दे ख म ितमीहरूकहाँ आउने चाह ग ररहकेो छु । 24 त्यसलै,े जब म स्पने
जान्छु, त्यहाँ जाँद ै गदार् म ितमीहरूलाई भटे्ने र केही समयको िन म्त ितमीहरूसगँ आनन्द मनाएपिछ ितमीहरू ारा मलाई मरेो
या ामा पठाइने आशा गछुर् । 25 तर अिहले म िवश् वासीहरूको सवेा गनर् यरूशलमेितर गइरहकेो छु । 26 िकनिक यरूशलमेका
िवश् वासीहरूमध्ये ग रबहरूलाई केही योगदान िदने माकेडोिनया र अखयैाको शभुचे्छा िथयो । 27 हो, यो ितनीहरूको शभुचे्छा
िथयो, र वास्तवमै ितनीहरू ितनीहरूका ऋणी छन ् । िकनिक यिद गरैयहूदीहरू ितनीहरूका आ त्मक कुराहरूमा सहभागी
भएका छन ् भने ितनीहरूलाई भौितक थोकहरूमा सवेा गनर् पिन ितनीहरू ऋणी छन ् । 28 यसकारण, जब म यो काम परुा
गछुर् र ितनीहरूलाई यो फल आिधका रक रूपमा िदन्छु, म ितमीहरूको बाटो हुदँ ै स्पने जानछुे । 29 म जान्दछु, िक जब
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म ितमीहरूकहाँ आउँछु, म ीष् टको आिशष ्को पणूर्तामा आउनछुे । 30 भाइहरू हो, अब म ितमीहरूलाई हा ा भ ु यशे ू
ीष् ट ारा र पिव आत्माको मे ारा िबन्ती गछुर्, िक मरेो िन म्त परमशे् वरिसत ितमीहरूको ाथर्नामा ितमीहरूले मसगँ सङ्घषर्

गर । 31 यो ाथर्ना गर, िक म यहूिदयामा भएका अनाज्ञाकारी मािनसहरूबाट जोिगन सकँू, र यरूशलमेको िन म्त मरेो सवेा
िवश् वासीहरूलाई हणयोग्य हुन सकोस ्। 32 ाथर्ना गर, िक म परमशे् वरको इच्छा ारा ितमीहरूकहाँ आनन्दिसत आउन सकँू
र ितमीहरूसगँै िव ाम पाउन सकँू । 33 शा न्तका परमशे् वर ितमीहरू सबसैगँ रहून ्। आमने !

16
1 िकंि यामा भएको मण्डलीकी सिेवका हा ी बिहनी िफबीको म ितमीहरू समक्ष शसंा गछुर् । 2 तािक ितमीहरूले

ितनलाई भमुा हण गर । यो िवश् वसीहरूलाई सहुाउदँो कारले गर अिन ितनलाई जे कुरामा ितमीहरूको खाँचो पछर्,
ितनलाई सहायता गर । िकनिक ितनी आफँै नै धरैेको साथै मरेो आफ्नै पिन सहयोगी भएकी छन ् । 3 ीष् ट यशेमूा मरेा
सहकम ि स्का र अिकलासलाई अिभवादन गर, 4 जसले मरेो जीवनको िन म्त ितनीहरूको जीवन जो खममा पारेका िथए ।
म ितनीहरूलाई धन्यवाद िदन्छु, मलैे मा होइन, तर गरैयहूदीहरूका सबै मण्डलीहरूले धन्यवाद िदन्छन ् । 5 ितनीहरूका
घरमा भएको मण्डलीलाई अिभवादन दओे । मरेा ि य इपिेनतसलाई अिभवादन दओे, जो ीष् टमा एिसयाको पिहलो
फल हुन ् । 6 म रयमलाई अिभवादन दओे, जसले ितमीहरूका िन म्त कडा प र म गरेकी िथइन ् । 7 एन् ोिनकस र
यिुनयस, मरेा आफन्तहरू र मरेा सङ्गी कैदीहरूलाई अिभवादन भिनदओे । ितनीहरू े रतहरूमध्ये िविशष् ट छन,् जो
मभन्दा पिहले नै ीष् टमा िथए । 8 भमुा मरेा ि य एम्प्लीआतसलाई मरेो अिभवादन भन । 9 उबार्नस, ीष् टमा हा ा
सहकम र मरेा ि य स्ताखसुलाई अिभवादन दओे । 10 ीष् टमा समथर्न ग रएका अपले्लसेलाई अिभवादन दओे ।
अ रस्तोबलुसका घरानाकाहरूलाई अिभवादन दओे । 11 मरेा आफन्त हरेोिदयनलाई अिभवादन दओे । भमुा भएका
निकर् ससका घरानाकाहरूलाई अिभवादन भिनदओे । 12 भमुा कडा प र म गन फेुना र ोफोसालाई अिभवादन दओे
। परसीसलाई अिभवादन दओे, जसले भमुा धरैे काम गरेका छन ्। 13 भमुा चिुनएका रूफस र ितनकी आमा जो मरेो पिन
आमा भएकी िथइन,् ितनीहरूलाई अिभवादन दओे । 14 अिसिं तस, फ्लगेन, हमस, प ोबास, हमार्स र उनीहरूिसत भएका
भाइहरूलाई अिभवादन दओे । 15 िफलोलोगस र य ु लया, ने रयस र ितनकी बिहनी, र ओ लम्पास र ितनीहरूिसत भएका
सबै िवश् वासीहरूलाई अिभवादन दओे । 16 एक आपसमा पिव चमु्बनले अिभवादन गर । ीष् टका सबै मण्डलीहरूले
ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । 17 अब भाइ हो, जसले िवभाजन र बाधा खडा गछर्न ् ितनीहरूको बारेमा िवचार
गनर् म ितमीहरूलाई आ ह गछुर् । ितनीहरू ितमीहरूले िसकेका िशक्षाभन्दा बािहर गइरहकेा छन ् । ितनीहरूदे ख टाढा बस
। 18 िकनिक यस्ता मािनसहरूले हा ा भ ु ीष् टको सवेा गदनन,् तर ितनीहरूले आफ्नै पटेको सवेा गछर्न ् । ितनीहरूका
िचप्ला कुरा र चापलसुीले िनद षहरूको हृदयलाई छल्छ । 19 िकनिक ितमीहरूका आज्ञाका रताको उदाहरण सबकैहाँ पगु्छ
। त्यसकारण, ितमीहरूमा म आनन्द मनाउछुँ, तर जनु कुरो असल छ त्यसमा ब ु मानी होओ, र जनु कुरा खराब छ त्यसमा
िनद ष होओ भन् ने म चाहन्छु । 20 शा न्तका परमशे् वरले चाँडै नै शतैानलाई ितमीहरूको पतैालामिुन कुच् च्याउनहुुनछे । हा ा
भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरूिसत रहोस ्। 21 मरेा सहकम ितमोथी र मरेा आफन्त लिुकयस, यासोन र सोिसपा ोसले

ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । 22 यो प लखे् ने म तितर्यसले भमुा अिभवादन गदर्छु । 23 गायस जसले मलाई
र सम्पणूर् मण्डलीलाई उहाँको घरमा राखकेा छन,् उनले ितमीहरूलाई अिभवादन भनकेा छन ्। सहरका कोषाध्यक्ष इरास्तस
र भाइ क् वाटर्सले ितमीहरूलाई अिभवादन गरेका छन ्। 24 [नोटः उत्कृष् ट ाचीन ित लपीहरूले यो पदलाई हटाएका छन ्
(रोमी १६∶२० हने ुर्होस)् पद २४] । हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरू सबिैसत रहकेो होस ् । 25 अब उहाँलाई जसले
ितमीहरूलाई मरेो ससुमाचार र यशे ू ीष् टको सन्दशेअनसुार अथार्त ्धरैे अगािडदे ख गपु् त रहकेो रहस्यको काशअनसुार जो
ितमीहरूलाई खडा राख् न सक्षम हुनहुुन्छ, 26 तर अब सारा गरैयहूदीहरूका िबचमा िवश् वासको आज्ञाका रताको िन म्त अनन्त
परमशे् वरको आज्ञाअनसुार अगमवाणीका धमर्शास् हरू ारा त्यसलाई कट ग रएको र जनाइएको छ, 27 एक मा ब ु मान ्
परमशे् वरलाई, यशे ू ीष् ट ारा सदासवर्दा मिहमा होस ्। आमने !
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को रन्थीहरूलाई पावलको पिहलो प
1 परमशे् वरको इच्छा ारा यशेकूा े रत हुन बोलाइएका पावल र हा ा भाइ सोस्थनेसबाट । 2को रन्थमा भएको परमशे् वरको

मण्डलीलाई, ीष् ट यशेमूा समिपर्त ग रएका र पिव जनहरू हुनको लािग बोलाइएकाहरूलाई । हामी हरेक ठाउँमा भ ु यशे ू
ीष् टको नाउँ लनहेरू सबलैाई पिन ले खरहकेा छौ,ँ जो ितनीहरू र हा ा भ ु हुनहुुन्छ । 3हा ा परमशे् वर िपता र ीष् ट यशेबूाट

ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 4 ीष् ट यशेलू े ितमीहरूलाई िदनभुएको परमशे् वरको अन ु हको िन म्त म परमशे् वरलाई सधै ँ
धन्यवाद िदन्छु । 5 उहाँले ितमीहरूलाई सारा बोली र ज्ञानमा हर कारले धनी बनाउनभुएको छ । 6 ीष् टको िवषयमा
भएको गवाही सत्य छ भनरे ितमीहरूका माझमा पु ष् ट भएको छ, 7 तािक ितमीहरूले उत्सकुतासाथ हा ा भ ु यशे ू ीष् ट
कट हुने कुराको तीक्षा गदार् ितमीहरूमा आ त्मक वरदानहरूको अभाव नहोस ्। 8 ितमीहरू हा ा भ ु यशे ू ीष् टको िदनमा

िनद ष हुन सक भन् ने हतेलु े उहाँले ितमीहरूलाई अ न्तमसम्म नै सदुढृ राख् नहुुनछे । 9 परमशे् वर िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, जसले
ितमीहरूलाई उहाँका प ु यशे ू ीष् ट हा ा भकुो सङ्गितमा बोलाउनभुयो । 10 अब भाइहरू हो, हा ा भ ु यशे ू ीष् टको
नाउँ ारा म ितमीहरूलाई आ ह गछुर्, िक ितमीहरू सबै सहमत होओ र ितमीहरूका माझमा फाटो नहोस ्। म आ ह गछुर् िक
ितमीहरू एकै मनको र एउटै उ ेश्यका साथ एकजटु होओ । 11 िकनिक ितमीहरूका माझमा गटुबन्दी छ भन् ने कुरा क्लोएका
मािनसहरूले मलाई बताएका छन ् । 12 मरेो भनाइको अथर् यही हो िक ितमीहरूमध्ये कसलैे “म पावलको हु”ँ, कसलैे “म
अपोल्लोसको हु”ँ, कसलैे “म केफासको हु”ँ र कसलैे “म ीष् टको हु”ँ भन्छौ । 13 के ीष् ट बाँिडनभुएको छ र ? के
पावल ितमीहरूका िन म्त ु समा टाँिगए र ? के ितमीहरूले पावलको नाउमँा ब प् तस्मा लयौ र ? 14 म परमशे् वरलाई धन्यवाद
िदन्छु िक मलैे ि स्पस र गायसबाहके अरू कसलैाई पिन ब प् तस्मा िदइन ँ । 15 ितमीहरूले मरेो नाउमँा ब प् तस्मा लयौ भनी
कसलैे भन् न सक्दनै । 16 (मलैे स्तफनसको प रवारलाई पिन ब प् तस्मा िदएँ । त्योभन्दा बढी अरू क् तलाई मलैे ब प् तस्मा
िदएको मलाई सम्झना छैन ।) 17 िकनिक यशेलूे मलाई ब प् तस्मा िदनलाई होइन, तर चार गनर्लाई पठाउनभुयो । ीष् टको

ु स श क् तहीन नबनाइयोस ्भनरे उहाँले मलाई मानवीय ब ु का वचनहरू ारा चार गनर् पठाउनभुएन । 18 िकनिक ु सको
सन्दशे म ररहकेाहरूका िन म्त मखूर्ता हो, तर परमशे् वरले बचाइरहनभुएका मािनसहरूका लािग श क् त हो । 19 िकनिक यस्तो
ले खएको छ, “म ब ु मान ्हरूको ब ु नष् ट गनछु । म चतरुहरूको समझलाई बकेम्मा तलु्याउनछुे ।” 20 ब ु मान ्कहाँ छ
? िशिक्षत कहाँ छ ? यो ससंारको तकर् गन कहाँ छ ? के परमशे् वरले ससंारको ज्ञानलाई मखूर्तामा प रणत गन ुर्भएको छैन
र ? 21 ससंारले आफ्नो ब ु ले परमशे् वरलाई िचनने । यसको ज्ञानले उहाँलाई िचन् न नसकेको हुनाले िवश् वास गनहरूलाई
चारको मखूर्ता ारा बचाउन परमशे् वरलाई उिचत लाग्यो । 22 िकनिक यहूदीहरू िचन्ह माग्छन,् र ि कहरू ज्ञानको खोजी

गछर्न ्। 23 तर हामीचािह ँ ु समा मन ुर्भएका यशेकूो चार गछ , जनु यहूदीहरूका िन म्त ठेस लाग् ने ढुङ्गो हो, र ि कहरूका
िन म्त मखूर्ता हो । 24 तर ितनीहरू अथार्त ् यहूदी र ि क दवुै जसलाई परमशे् वरले बोलाउनभुएको छ, ितनीहरूका माझमा
हामी ीष् टलाई परमशे् वरको श क् त र ब ु को रूपमा चार गछ ं । 25 िकनिक परमशे् वरको मखूर्ता मािनसभन्दा ब ु मानी
छ, र परमशे् वरको दबुर्लता मािनसभन्दा श क् तशाली छ । 26 भाइहरू हो, आफ्नो बोलावटलाई हरे । ितमीहरूमध्ये धरैे जना
मािनसको स्तरको मापमा ब ु मान ् िथएनौ । ितमीहरूमध्ये धरैे जना श क् तशाली िथएनौ । ितमीहरूमध्ये धरैे जनाको जन्म
महान ् िथएन । 27 तर परमशे् वरले ब ु मान ्हरूलाई शमर्मा पानर्को लािग ससंारका मखूर् कुराहरूलाई छान् नभुयो । ससंारमा
भएका ब लयालाई शमर्मा पानर्को िन म्त परमशे् वरले दबुर्ल कुरालाई छान् नभुयो । 28 परमशे् वरले ससंारमा भएको नीच र तचु्छ
ठह रएको कुरालाई छान् नभुयो । उहाँले नगण्य कुराहरू मलू्यवान ्ठह रऊन ्भनरे नगण्य कुराहरूलाई छान् नभुयो । 29 उहाँको
अिग कसलैे पिन घमण्ड नगरोस ्भनरे नै उहाँले यसो गन ुर्भयो । 30 परमशे् वरले जे गन ुर्भयो, त्यसकैो कारण ितमीहरू अिहले

ीष् टमा छौ, जो हा ा िन म्त परमशे् वरबाट आउनभुएका ब ु बन् नभुयो । उहाँ हा ो धािमर्कता, पिव ता र छुटकारा बन् नभुयो
। 31 यसलैे धमर्शास् भन्दछ, “गवर् गनले परमशे् वरमा नै गवर् गरोस ्।”

2
1 भाइहरू हो, गपु् तमा रहकेा परमशे् वरका सत्यताहरूको घोषणा गनर् म ितमीहरूकहाँ आउँदा कुशल वक् ता र ब ु का साथमा

आइन ँ । 2 ितमीहरूका माझमा हुदँा यशे ू ीष् ट र ु समा टाँिगनभुएका यशेलूाई बाहके मलैे कुनै पिन कुरा नजान् ने िनणर्य गरे ।
3अिन कमजोरी, डर र धरैे कम्पसाथ म ितमीहरूिसत िथएँ । 4 र मरेा सन्दशे र घोषणा ज्ञानको आकषर्क वचनहरूमा िथएनन ्।
बरु, ती पिव आत्मा र श क् तको दशर्नमा िथए । 5 ितमीहरूको िवश् वास मािनसहरूको ब ु मा होइन, तर परमशे् वरको श क् तमा
भएको होस ्। 6 अब, प रपक् वहरूका िबचमा हामी ब ु का कुरा गदर्छौ,ँ तर यस ससंारका वा यस यगुका शासकहरूको ब ु
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होइन जो िबतरे जाँदै छन ्। 7 बरु, लकुाइएका सत्यतामा हामी परमशे् वरको ब ु को चार गछ ,ं लकेुको ब ु जो परमशे् वरले
हा ो मिहमाको िन म्त यगुको अिगबाटै िनयकु् त गन ुर्भयो । 8 यस यगुका कुनै पिन शासकहरूले यो ज्ञानलाई जाननेन,् तर
ितनीहरूले त्यस समयमा यो कुरा बझुकेा भए, ितनीहरूले मिहमाको भलुाई ु समा टाँग् ने िथएनन ्। 9 तर यसो ले खएको छ,
“आखँाले नदखेकेा,कानले नसनुकेा, मनले िवचारै नगरेका कुराहरू उहाँलाई मे गनहरूका िन म्त परमशे् वरले तयार पान ुर्भएको
छ ।” 10 परमशे् वरले पिव आत्मा ारा हामीलाई यी कुराहरू कट गन ुर्भएको छ । िकनिक आत्माले हरेक कुराको खोजी
गन ुर्हुन्छ, उहाँले परमशे् वरका गिहरा कुराहरूको पिन खोजी गन ुर्हुन्छ । 11 मािनसमा भएको आत्माबाहके कसले मािनसका
िवचारहरू बझु् न सक्छ ? यसरी न,ै परमशे् वरका आत्माबाहके कसलैे पिन परमशे् वरका गिहरा कुराहरू बझु्दनै । 12 तर हामीले
ससंारको आत्मा पाएका छैनौ,ँ तर परमशे् वरका आत्मा पाएका छौ,ँ तािक परमशे् वरले हामीलाई िस ैँमा िदनभुएका कुराहरू
हामीले जान् न सकौँ । 13 हामी यी कुराहरू मािनसको ब ु ले िसकाउन नसक् ने वचनहरूमा बोल्छौ,ँ तर आत्माले हामीलाई
िसकाउनहुुन्छ । आत्माले आ त्मक वचनहरूलाई आ त्मक बु ले काश पान ुर्हुन्छ । 14 परमशे् वरका आत्माका कुराहरू
अना त्मक क् तले हण गदन, िकनिक ितनीहरू त्यसका िन म्त मखूर्ता हुन्छन ्। उसले ितनीहरूलाई बझु् न सक्दनै िकनभने
ितनीहरूलाई आ त्मक रूपले जाँच् न सिकन्छ । 15आ त्मक क् तले सबै कुराहरू जाँच गदर्छ, तर ऊचािह ँअरू ारा जाँिचदनै
। 16 िकनािक “कसले परमशे् वरको मनलाई जान्दछ ? र कसले उहाँलाई अत िदन सक्छ ?” तर हामीसगँ ीष् टको मन
छ ।

3
1 अिन भाइहरू हो, मलैे ितमीहरूसगँ आ त्मक मािनसहरूिसत बोलझेै ँ बोल्न सिकन,ँ तर शारी रक मािनसहरू अथार्त ्

ीष् टमा बालकहरूिसत बोलझेै ँ बोले ँ । 2 मलैे ितमीहरूलाई दधू खवुाएँ, मास ु होइन, िकनिक ितमीहरू मास ु खानको लािग
तयार िथएनौ । 3 िकनभने ितमीहरू अझै सांसा रक नै छौ । यिद ितमीहरूका माझमा डाह र झगडा छदँै छ भने के ितमीहरू
सांसा रक तवरले िजइरहकेा छैनौ र ? वा के ितमीहरू मानवीय मापदण्डअनसुार िजइरहकेा छैनौ र ? 4 िकनिक जब एक
जनाले “म पावललाई प ाउँछु” भन्छ र अक ले “म अपोल्लोसलाई प ाउँछु” भन्छ भने के ितमीहरू सांसा रक त रकाले
िजइरहकेा हुदँनैौ र ? 5 त्यसो भए अपोल्लोस को हो ? अिन पावल को हो ? सबै परमशे् वरका सवेकहरू हुन,् जसले परमशे् वरले
िदनभुएका कामहरूअनसुार गरे र त्यही माध्यम ारा ितमीहरूले िवश् वास गर् यौ । 6 मलैे रोपे,ँ अिन अपोल्लोसले पानी हाल,े तर
परमशे् वरले नै बढाउनभुयो । 7 त्यसलै,े रोप् ने र पानी हाल्ने केही होइन । तर परमशे् वर जसले बढाउनहुुन्छ, उहाँ नै महान ्हुनहुुन्छ
। 8 अब रोप् ने र पानी हाल्ने एकै हुन,् ती हरेकले आफ्नो कामको प र मअनसुार ज्याला पाउनछेन ् । 9 िकनिक हामीहरू
परमशे् वरका सहकम हौँ । ितमीहरू परमशे् वरका बगैचँा र उहाँका भवनहरू हौ । 10 परमशे् वरको अन ु हअनसुार उहाँले मलाई
िदनभुएको का रगरको क्षमतालाई योग गरेर मलैे जग बसाले,ँ र अक ले त्यसमािथ घर बनाउदँै छ । तर हरेक क् तले कसरी
बनाउदँै छ भन् ने बारेमा सावधान रहनपुछर् । 11 िकनिक जनु जग बसा लएको छ, त्यो बाहके कसलैे पिन अक जग बसाल्न
सक्दनै, जनु जग ीष् ट हुनहुुन्छ । 12 यिद त्यस जगमािथ कसलैे सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर, काठ, वा परालको योग गरेर
िनमार्ण गछर् भने 13 उसको काम िदनमा कट ग रनछे, िकनिक िदनको उज्यालोले त्यो कट गनछ । िकनिक त्यो आगोमा
कट हुनछे । हरेकको कामको गणुस्तरलाई आगो ारा जाँिचनछे । 14 यिद कसलैे गरेको काम रिहरह् यो भने त्यसले इनाम
ाप् त गनछ । 15 तर यिद कसकैो काम जलरे नष् ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग् नपुनछ । तर ऊ आफँैचािह ँआगोबाट फुत्केझै ँ

बचाइनछे । 16 के ितमीहरूलाई थाहा छैन, िक ितमीहरू परमशे् वरका म न्दर हौ, र पिव आत्मा ितमीहरूमा बास गन ुर्हुन्छ ?
17 यिद कसलैे परमशे् वरको म न्दरलाई नाश गछर् भने उहाँले त् यसलाई पिन नाश गन ुर्हुनछे । िकनिक परमशे् वरको म न्दर पिव
छ, र ितमीहरू पिन त्यस्तै छौ । 18कसलैे आफँैलाई धोका नदओेस ्। यिद ितमीहरूमध्ये कसलैे आफूलाई यस यगुमा ब ु मान ्
सम्झन्छ भने त्यसले आफूलाई “मखूर्” सम्झोस,् र त्यो ब ु मान ्हुनछे । 19 िकनिक ससंारको ज्ञान परमशे् वरको िन म्त मखूर्ता
हो । िकनिक यस्तो ले खएको छ, “उहाँले ज्ञानी मािनसहरूलाई ितनीहरूकै चलाखीमा प नहुुन्छ ।” 20 धमर्शास् मा यस्तो
पिन ले खएको छ, “परमशे् वर जान् नहुुन्छ िक ससंारमा भएका ज्ञानीहरूको तकर् व् यथर् छ ।” 21 त्यसलै,े ितमीहरू मािनसहरूका
िन म्त घमण्ड नगर ! िकनिक सबै कुरा ितमीहरूकै हुन,् 22चाहे पावल वा अपोल्लोस वा केफास वा ससंार वा जीवन वा मतृ्य ु
वा वतर्मानका कुराहरू वा आउने कुराहरू सबै ितमीहरूकै हुन,् 23अिन ितमीहरूचािह ँ ीष् टका हौ, र ीष् टचािह ँ परमशे् वरका
हुनहुुन्छ ।

4
1 यसरी कुनै क् तले हामीलाई ीष् टका सवेकहरू र परमशे् वरको गोप्य सत्यताको भण्डारे ठान् नपुछर् । 2 यस सम्बन्धमा,

भण्डारेहरू िवश् वासयोग्य हुन आवश् यक छ । 3 तर म ितमीहरूबाट र मािनसको अदालतबाट जाँिचन ु मरेो िन म्त अित सानो
कुरा हो । िकनिक म आफँै पिन मरेो जाँच गिदर्न ँ । 4 मरेो िवरु मा कुनै अिभयोग भएको मलाई थाहा छैन, तर यसको अथर्
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म िनद ष छु भन् ने चािह ँ होइन । परमशे् वरले नै मरेो न्याय गन ुर्हुन्छ । 5 यसकारण समय आउनभुन्दा अिग वा यशे ू आउनभुन्दा
अिग कुनै पिन कुराको बारेमा न्याय नगर । उहाँले अन्धकारमा लकुाइएका कुराहरूलाई ज्योितमा ल्याउनहुुनछे, र हृदयका
उ ेश् यहरू कट गन ुर्हुनछे । त्यसपिछ हरेकले परमशे् वरबाट आफ्नो शसंा पाउनछे । 6 अब भाइहरू हो, ितमीहरूका खाितर
मलैे र अपोल् लोसले यी िस ान्तहरू योग गर् यौ,ँ तािक ितमीहरूले “जे ले खएको छ, त्योभन्दा बािहर नजाऊ” भन् ने भनाइको
अथर् बझु्न सकौला । ितमीहरू एउटाको पक्षमा लागरे अकार्को िवरु मा नलाग भनरे यो भएको हो । 7 िकनिक कसले ितमीहरू
र अरू मािनसहरूका िबचमा फरक दखे्छ ? ितमीहरूसगँ भएको कुन कुरा ितमीहरूले िसतैमँा पाएका होइनौ र ? ितमीहरूले
त्यो िसतैमँा पाएका छौ भने ितमीहरूले त्यसरी नपाएको झै ँ गरेर िकन घमण्ड गछ ? 8 ितमीहरूले चाहने कुराहरू ितमीहरूले
अगािड नै पाइसकेका छौ ! ितमीहरू अिगबाटै धनी भएका छौ ! ितमीहरूले हामीिवना नै शासन गनर् सरुु गरेका छौ !
वास्तवमा, ितमीहरूले शासन गर भन् ने म चाहन्छु तािक हामी पिन ितमीहरूसगँै शासन गनर् सकौँ । 9 िकनिक मलाई यस्तो
लाग्छ िक परमशे् वरले हामी े रतहरूलाई मतृ्यदुण्ड पाउन लागकेा मािनसहरूलाई जस्तै मा रनकेो िभडको पिछल्लो लहरमा
दशर्नमा राख् नभुएको छ । हामी ससंार, स्वगर्दतूहरू र मािनसहरूका िबचमा तमाशा भएका छौँ । 10 हामी ीष् टको िन म्त

मखूर् छौ,ँ तर ितमीहरू ीष् टमा ब ु मानी छौ । हामी दबुर्ल छौ,ँ तर ितमीहरू ब लया छौ । ितमीहरूले आदर पाएका छौ, तर
हामीले अनादर पाएका छौँ । 11 यो वतर्मान घडीमा हामी भोकाएका र ितखार्एका छौ;ँ हा ा कपडाहरू फा टएका छन;् हामी
नरा री कु टएका छौ;ँ हामी घरवारिवहीन भएका छौँ । 12 हामी आफ्नै हातले कडा प र म गदर्छौँ । मािनसहरूले िगल्ला
गदार् हामी ितनीहरूलाई आिशष ् िदन्छौँ । सतावटमा पदार् हामी सहन्छौँ । 13 मािनसले हामीलाई िनन् दा गदार् हामी दयापवूर्क
बोल् छौँ । हामी ससंारले इन् कार गरेको फोहोर कुराहरू र सबभैन्दा िघनलाग्दा कुराहरूजस् ता भएका छौँ र अझ पिन हामीलाई
यस्तै ठािनन्छ । 14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् मलै े यो कुरा लखेकेो होइन,ँ तर मरेा ि य बालकहरूको रूपमा ितमीहरूलाई
सधुार गनर्को िन म्त लखे्छु । 15 िकनिक ीष् टमा ितमीहरूका दस हजार अिभभावक भए तापिन ितमीहरूका धरैे जना िपता
छैनन ्। िकनिक ससुमाचार ारा म ीष् टमा ितमीहरूका िपता बने ँ । 16 त्यसलै,े मरेो अनकुरण गन होओ भनी म ितमीहरूलाई
आ ह गछुर् । 17 यसकारण, मलैे ितमीहरूकहाँ मरेा ि य र भमुा िवश् वासयोग्य बालक ितमोथीलाई पठाएँ । मलैे हरेक स्थान
र हरेक मण्डलीमा िसकाएबमोिजम ीष् टमा मरेो जीवन कस्तो छ सो उनले ितमीहरूलाई सम्झना गराउनछेन ् । 18 म फे र
ितमीहरूकहाँ आउँिदन ँ भन् ने ठानरे ितमीहरूमध्ये कोही अहङ्कारी भएका छन ् । 19 तर यिद परमशे् वरको इच्छा भयो भने
म त्यहाँ चाँडै नै आउनछुे । त्यसपिछ म ती अहङ्कारीहरूको कुरा मा होइन, तर ितनीहरूको श क् त हनेछु । 20 िकनिक
परमशे् वरको राज्य कुरामा होइन, तर श क् तमा छ । 21 ितमीहरू के चाहन्छौ ? म ितमीहरूकहाँ कसरी आऊँ, छडी लएर वा
मे र न ताको आत्मामा ?

5
1 ितमीहरूका िबचमा िभचार छ भन् ने हामीले खबर पाएका छौँ । यस्तो खालको िभचार त अन्यजाितहरूमा पिन

स्वीकायर् हुदँनै । ितमीहरूमध्ये एक जना आफ् नै बबुाकी पत् नीसगँ सिुतरहकेो छ भन् ने खबर हामीले पाएका छौँ । 2 ितमीहरू
यित अहङ्कारी छौ ! के ितमीहरूले शोक गन ुर्पन होइन र ? यस्तो काम गन क् तलाई ितमीहरूका माझबाट हटाइनपुदर्छ ।
3 िकनभने शरीरमा म अनपु स्थत भए तापिन आत्मामा म ितमीहरूसगँै उप स्थत छु; त्यस्तो काम गनलाई म त्यहीँ भएजस्तै
गरेर मलैे अिगबाटै न्याय ग रसकेको छु । 4 जब ितमीहरू यशे ू भकुो नाउमँा एक साथ भलेा हुन्छौ, यशे ू भकुो श क् तमा मरेो
आत्मा त्यहाँ उप स्थत हुन्छ; त्यस मािनसलाई मलैे अिग नै न्याय गरेको छु । 5 शरीरको िवनाशको िन म्त त्यस मािनसलाई
मलैे शतैानको हातमा समु् पकेो छु, तािक भकुो िदनमा त्यस मािनसको आत्माचािह ँ बाँचोस ् । 6 ितमीहरूको घमण्ड ठक
होइन । के थोरै खिमरले परैु रोटीलाई खिमरी बनाउछँ भन् ने ितमीहरू जान्दनैौ ? 7 परुाना खिमरबाट आफैलाई श ु गर तािक
ितमीहरू नयाँ मछेुको िपठो बन् न सक; फलस्वरूप ितमीहरू अखिमरी रोटी बन् न सक । िकनभने हा ा िनस्तार-चाडको थमुा

ीष् टको ब लदान भइसकेको छ । 8 त्यसकैारण, परुानो खिमर अथार्त द्षु् टता तथा खराब आचरणसाथ होइन, बरु इमानदार तथा
सत्यताको अखिमरी रोटीका साथ चाड मनाऔ ँ। 9मरेो प मा मलैे ितमीहरूलाई यौनसम्बन्धी अनिैतक मािनसहरूसगँ घलुिमल
नहुन ु भनरे लखेे ँ । 10 त्यसको अथर्, ससंारमा भएका अनिैतक मािनसहरू वा लोभीहरू वा ठगाहाहरू वा मिूतर्पजूकहरूसगँ
िबल्कुलै सङ्गत नगन ूर् भनकेो होइन, िकनभने ितनीहरूबाट टाढा रहनको िन म्त ितमीहरू यस ससंारबाट नै िनस्केर जानपुन
हुन्छ । 11 तर अिहले आफैलाई भमुा भाइ ठान् ने तर यौन अनिैतक वा लोभी वा मिूतर्पजूक वा गालीगलौज गन वा िपयक् कड
वा ठगाहासगँ सङ्गत नगन ूर् भनरे ले खरहछुे । यस्ता मािनसहरूसगँ बसरे खानसमते नखाओ । 12 िकनभने म िकन मण्डली
बािहरकाहरूको न्याय गन काममा सलंग् न हुन ु ? बरु, के ितमीहरूले नै मण्डलीिभ हुनहेरूको न्याय गन ुर्पन होइन र ? 13 तर
बािहरकाहरूको न्याय परमशे् वरले गन ुर्हुन्छ । “ितमीहरूका माझबाट दषु् ट क् तलाई हटाओ ।”
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6
1 ितमीहरूमध्ये एक जनाको अक भाइसगँ झगडा छ भने के त्यसले न्यायको लािग िवश् वासीहरूको अगािड नगएर िवश् वास

नगन न्यायाधीशको अगािड जाने आटँ गछर् ? 2 के िवश् वासीहरूले ससंारको न्याय गछर्न ्भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन ? अिन
ितमीहरूले ससंारको न्याय गन हो भने मह वहीन कुराहरूलाई िमलाउन सक्दनैौ र ? 3 के हामीले स्वगर्दतूहरूको न्याय गनछौँ
भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन ? त्यसो भए, यस जीवनका मामलाहरूलाई हामीले कित बढी न्याय गनर् सक्छौँ ? 4 त्यसो हो भने
ितमीहरूले नै दिैनक जीवनिसत सम्ब न्धत कुराहरूको न्याय गन ुर्पछर् । त्यस्ता म ु ाहरू िकन ती मािनसहरूका अगािड राख्छौ,
जसको मण्डलीमा कुनै ितष् ठा छैन । 5 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् म यसो भन्दछु । के ितमीहरूको माझमा दाजभुाइका िबचमा
भएका झगडाहरू िमलाउन सक् ने ब ु मान म्ािनस कोही छैन ? 6तर यस् तो भएको छ, एक िवश् वासी अक िवश् वासीको िवरु मा
अदालत जान् छ र अिवश् वासी न् यायाधीशको अिग मु ा राख् दछ । 7 वास्तवमा ी ष् टयानहरूका िबचमा कुनै पिन झगडा हुन ु
नै ितमीहरूको हार हो । बरु, िकन अन्याय नसहन ु ? बरु, िकन आफँैलाई ठिगन निदन ु ? 8 तर ितमीहरूले अरूको अन्याय
गरेका र ठगकेा छौ, अिन ितनीहरू ितमीहरूका आफ्नै दाजभुाइहरू हुन ्! 9 अधम हरूले परमशे् वरको राज्यमा उ रािधकार
पाउदनैन ्भनरे के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? झटुको िवश् वास नगर । अनिैतक यौन-सम्बन्धहरू मिूतर्पजूकहरू, िभचारीहरू,
परुुषगामीहरू, सम लङ्गीहरू, 10 चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, िनन्दा गनहरू, र ठगहरू कोही पिन परमशे् वरको राज्यको
उ रािधकारी हुनछैेनन ्। 11 अिन ितमीहरूमध्ये कोही यस्तै िथयौ । तर ितमीहरू शु प रएका छौ, तर ितमीहरू परमशे् वरमा
अपर्ण ग रएका छौ, यशे ू ीष् टको नाउमँा हा ा परमशे् वरको आत्मा ारा ितमीहरू परमशे् वरमा धम ठहराइएका छौ । 12 “सबै
कुरा मरेो िन म्त न्यायसङ्गत छन”्, तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन ् । “सबै कुरा मरेो िन म्त न्यायसङ्गत छन”्, तर म
ितनीहरूमध्ये कुनै कुराको अधीनमा हुन् न ँ । 13“खाना पटेको िन म्त हो, र पटे खानको िन म्त हो”, तर परमशे् वरले ती दवुलैाई
नाश गन ुर्हुनछे । शरीर अनिैतक यौन सम्बन्धको लािग होइन । यसको साटो शरीर भकुो लािग हो, र भलुे शरीरको लािग
जटुाउनहुुन्छ । 14 परमशे् वरले भलुाई जीिवत पान ुर्भयो र हामीलाई पिन उहाँको श क् त ारा जीिवत पान ुर्हुनछे । 15 ितमीहरूका
शरीरहरू ीष् टका अङ्गहरू हुन ्भन् ने के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? तब के मलैे ीष् टका अङ्गहरूलाई छुटाएर ितनीहरूलाई
वशे्यासगँ जोडौँ ? त्यसो नहोस ् ! 16 वशे्यासगँ जोिडने क् त त्यससगँ एउटै शरीर हुन्छ भन् ने के ितमीहरूलाई थाहा छैन
? धमर्शास् ले भन् छ, “दईु जना एउटै शरीर हुन् छन ्।” 17 भिुसत जोिडने क् त उहाँसगँ आत्मामा एउटै हुन्छ । 18 यौन
अनिैतकतादे ख भाग ! कुनै पिन क् तले गरेका अन्य सबै पापहरू शरीरदे ख बािहर गदर्छ, तर यौन अनिैतकताको पाप गनले
उसको आफ्नै शरीरको िवरु मा पाप गदर्छ । 19 ितमीहरूको शरीर पिव आत्माको म न्दर हो भन् ने कुरा के ितमीहरूलाई थाहा
छैन, जो ितमीहरूिभ रहनहुुन्छ, जसलाई ितमीहरूले परमशे् वरबाट पाएका छौ ? ितमीहरू आफ्नै होइनौ भन् ने के ितमीहरूलाई
थाहा छैन ? 20 िकनिक ितमीहरू मोल ितरेर िकिनएका िथयौ । त्यसकारण, ितमीहरूको शरीरमा परमशे् वरलाई मिहमा दओे !
[ टपोटः केही परुाना ित लिपहरूमा यस्तो ले खएको छ] यसकारण ितमीहरूको शरीर र आत्मामा परमशे् वरको मिहमा गर,
जनु परमशे् वरको हो । तर उ म ित लिपहरूमा यो छैन ।
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1अब ितमीहरूले लखेकेा यी कुराहरूका िवषयमा भन् नपुदार् परुुषको लािग स् ीलाई नछुन ु नै असल हो । 2 तर धरैे अनिैतक

कामहरूका अनके परीक्षाहरूको कारणले गदार् हरेक मािनसको आफ्नै पत् नी होस ्र हरेक स् ीको आफ्नै पित होस ्। 3 पितले
पत् नीलाई उसको ववैािहक हक दओेस र् त्यसरी नै पत् नीले पिन आफ्नो पितलाई । 4आफ्नो शरीरमािथ पत् नीको अिधकार हुदँनै;
उसको पितको हुन्छ । र यसरी नै आफ्नो शरीरमािथ पितको आफ्नो अिधकार हुदँनै, तर पत् नीको भने हुन्छ । 5 पारस्प रक
सहमितमा केही समयको िन म्त बाहके एक अकार्लाई व ञ् चत नगर, तािक ितमीहरू ाथर्नामा लािगरहन सक । त्यसपिछ
ितमीहरू फे र एकसाथ हुनपुदर्छ, तािक ितमीहरूका आत्मसयंमको अभावको कारणले शतैानले ितमीहरूलाई परीक्षामा पानर्
नसकोस ् । 6 म ितमीहरूलाई यी कुराहरू आज्ञाको रूपमा होइन, तर अनमुितको रूपमा भन्दछु । 7 सबै जना मजस्तै भएको
म इच्छा गदर्छु । तर हरेकले परमशे् वरबाट आ-आफ्नो वरदान पाएको छ । एक जनाले एक कारको वरदान र अक ले
अक कारको वरदान पाएको छ । 8 अिववािहत र िवधवाहरूलाई म भन्दछु िक ितनीहरू मजस्तै अिववािहत रहन्छन ्भने
यो ितनीहरूका लािग असल हुन्छ । 9 तर यिद ितनीहरूले आफूलाई वशमा राख् न सक्दनैन ्भने ितनीहरूले िववाह गरून ् ।
कामकुतामा जल्नभुन्दा ितनीहरूका िन म्त िववाह गन ुर् असल हो । 10अब िववािहतका िन म्त म यो आज्ञा िदन्छु । मलैे होइन,
तर भलुे िदनहुुन्छः 11 तर यिद ितनी आफ् नो पितबाट अलग हु न्छन भन,े ितनी िववाह नगरी बसनू ् िक त उनीसगँ िमलाप
गन ुर्पदर्छ । अनी “पितले आफ्नी पत् नीसगँ सम्बन्ध िवच् छेद गन ुर्हुदनै ।” 12 तर बाँकीलाई म भन्दछु (मलैे होइन तर भलुे
भन् नहुुन्छ) िक यिद कुनै भाइसगँ अिवश् वासी पत् नी छ र ितनी ऊसगँ बस् नलाई सन्तषु् ट िछन भ्ने उसले ितनीसगँ सम्बन्ध िवच्छेद
नगरोस ् । 13 यिद पत् नीसगँ अिवश् वासी पित छ भने र ऊ ितनीसगँ सन्तषु् ट छ भन,े ितनले ऊसगँ सम्बन्ध िवच्छेद नगरुन ् ।
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14 िकनिक अिवश् वासी पित पत् नी ारा पिव ठह रन्छ र अिवश् वासी पत् नी िवश् वासी पितको कारण पिव ठह रन्छे, न ता
ितमीहरूका छोरा छोरीहरू अपिव हुनछेन,् तर वास्तवमा ितनीहरू पिव छन ्। 15 तर यिद अिवश् वासी जीवन साथी छु न्छ
भन,े त्यसलाई जान दऊे । यस्तो अवस्थामा भाइ वा बिहनी ितनीहरूका ितज्ञामा बाँिधनछैेन । परमशे् वरले हामीलाई शा न्तमा
बस् न बोलाउनभुएको छ । 16 स् ी हो, ितमीलाई के थाहा सायद ितमीले आफ्नो पितलाई बचाउन सक् ौ िक ? अथवा
परुुष हो, ितमीलाई के थाहा, सायद ितमीले आफ्नी पत् नीलाई बचाउन सक्छौ िक ? 17 भलुे खटाएबमोिजम र परमशे् वरले
बोलाएबमोिजम हरेकले आफ्नो जीवन िजओस,् । सबै मण्डलीहरूका िन म्त मरेो िनयम यही नै हो । 18 के िवश् वासको लािग
बोलावट हुनअुिग नै कसकैो खतना भएको िथयो ? उसले आफूलाई खतना नभएको जस्तो नदखेाओस ्। िवश् वासको िन म् त
बोलावट हुदँा खतना नगन कोही िथयो ? उसले खतना नगरोस ्। 19 न खतना केही हो न त बखेतना नै । मखु कुरा परमशे् वरका
आज्ञाहरू पालन गन ुर् नै हो । 20 परमशे् वरले बोलाउनहुुदँा कुनै क् त जस्तो अवस्थामा िथयो, हरेक त्यही बोलावटमा रहोस ्
। 21 के परमशे् वरले बोलाउनहुुदँा ितमीहरू कमारा िथयौ ? यसको बारेमा ितमी िफ ी नगर । तर ितमीहरू स्वतन् हुन सक्छौ
भने यसको फाइदा उठाओ । 22 िकनिक दासको रूपमा हुदँा भलुे कसलैाई बोलाउनभुएको छ भने ऊ भकुो स्वतन् मािनस
हो । यसरी नै कसलैाई बोलाउँदा कोही स्वतन् िथयो भने ऊ ीष् टको दास हो । 23 ितमीहरू दाम ितरी िकिनएका हौ, त्यसलैे
मािनसहरूको दास नबन । 24 भाइहरू हो, हामीलाई िवश् वास गनर् बोलावट हुदँा हामी जस्तो अवस्थामा िथयौ,ँ हामी त्यही
अवस्थमा रहौँ । 25 अब किहल्यै िववाह नगरेकाहरूको सम्बन्धमा मसगँ भबुाट केही पिन आज्ञा छैन । तर भकुो कृपा ारा
िवश् वासयोग्य ठह रएको क् तको रूपमा म मरेो राय िदन्छु । 26 त्यसकारण, आउन लागकेो सङ्कष् टको कारणले गदार् जनु

क् त जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा बस् न ु असल हुन्छ । 27 के ितमी कुनै स् ीसगँ ववैािहक बन्धनमा बाँिधएका
छौ ? ितनीबाट स्वतन् हुन नखोज । के ितमी अिववािहत छौ ? पत् नीको खोजी नगर । 28 तर ितमीले िववाह गर् यौ भने
पिन ितमीले पाप गदनौ । कुनै कन्या केटीले िववाह गछर् भने ितनले पाप गरेकी हुिँदन । तापिन िववाह गनहरूले जीवन िजउने

ममा धरैे दःुखकष् ट भोग् नछेन ्र म ितमीहरूलाई तीबाट बचाउन चाहन्छु । 29 तर भाइहरू हो, म यो भन्छु िक समय छोटो छ
। अब उ ान्त पत् नी हुनहेरू पत् नी नभएजस्तो गरी िजऊन ्। 30 रुनहेरू नरोएको जस्तै गरी बसनू;् खसुी हुनहेरू खसुी नभएझै ँ
गरी बसनू र िकनमले गनहरूले ितनीहरूसगँ केही नभएझै ँ गरून ् । 31 अिन ससंारिसत वहार गनहरूले यससगँ पणूर् रूपमा
नभएझै ँ वहार गरून,् िकनकी यो ससंारको णालीको अन्त्य हुदँै छ र यो िबतरे जाँदै छ । 32 ितमीहरू िन स्फ ी होओ भन् ने
म चाहन्छु । अिववािहत परुुषले भलुाई कसरी खसुी पान भनी उहाँका कुराहरूका बारेमा िचन्ता गदर्छ । 33 तर िववािहत
परुुषले आफ्नी पत् नीलाई कसरी सन् न पान भनी ससंारका कुराहरूमा िफ ी गदर्छ । 34 ऊ दोहोरो मनको हुन्छ । अिववािहत
स् ी वा कन्याले शरीरमा र आत्मामा कसरी पिव हुन सक्छु भनी भकुा कुराहरूका िफ ी गदर्छ । तर िववािहत स् ीले
आफ्नो पितलाई कसरी सन् न पानर् सिकन्छ भनी ससंारका कुराहरूको िचन्ता गदर्छे । 35 म ितमीहरूको आफ्नै भलाइका
िन म्त भन् दछु, ितमीहरूलाई ितबन्ध लगाउन होइन । जे ठक छ म त्यही भन्दछु तािक ितमीहरू बाधािबना एक िच का
भई भ का साथ भमुा लािगरहन सक । 36 कसलैे िवचार गदर्छ िक उसले मगनी भएकी आफ्नी कन्यासगँ रा ो वहार
ग ररहकेो छैन भन् ने ठान्छ र ितनको िववाह गन उमरे िबितसकेको छ भने चाहबेमोिजम उसले गरोस ्। 37 तर यिद ऊ हृदयमा
पक् का छ, ऊ कुनै करकापमा परेको छैन भने र उसले आफ्नो इच्छा वशमा राख् न सक्छ, र उसले आफ्नो हृदयमा यसो गन
अथार्त ्आफ्नी मगनी भएकी कन्यालाई कुमारी नै राख् ने िनणर्य ग रसकेको छ भने उसले असल नै गदर्छ । 38 त्यसलै,े जसले
आफ्नी कन्यासगँ िववाह गदर्छ उसले असल नै गदर्छ, र जसले िववाह नगन इच्छा गदर्छ भने उसले अझ बढी रा ो गदर्छ ।
39 स् ी ितनको पित बाँचञु् जलेसम्म बन्धनमा बाँिधएकी हु न्छन ्। तर ितनको पितको मतृ्य ु भयो भने ितनी जोसगँ िववाह गनर्
चाह न्छन ् त्यससगँ िववाह गनर् स्वतन् हु न्छन,् तर त्यो क् त भमुा हुनपुछर् । 40 तापिन मरेो िवचारमा यिद ितनी त्यस्तै
अवस्थामा ब स्छन ्भने ितनी अझ धरैे सन् न रह न्छन ्। अिन मसगँ पिन परमशे् वरको आत्मा छ भनी म िवचार गदर्छु ।

8
1 मिूतर्लाई ब लदानको रूपमा चढाइएको खानकुेराको बारेमा भन् नपुदार् हामीलाई थाहा छ िक “हामी सबसैगँ ज्ञान छ ।”

ज्ञानले घमण्ड ल्याउदँछ, तर मेले उन् नित गराउँछ । 2 यिद कसलैे केही जान्दछु र म कोही हु ँ भनी िवचार गछर् भने त्यो
क् तले जित जान् नपुन हो त्यित जानकेो हुदँनै । 3 तर यिद कसलैे परमशे् वरलाई मे गछर् भने त्यो क् त उहाँ ारा िचिनएको

हुन्छ । 4 त्यसकारण, मिूतर्लाई ब लदानको रूपमा चढाइएको खानकुेराको बारेमा हामीलाई थाहा छ िक “यस ससंारमा भएको
मिूतर् केही पिन होइन” र एक मा परमशे् वर अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ । 5 धरैे दवेताहरू र भहुरू भएजस्तै आकाशमा वा पथृ् वीमा
नाम मा का दवेताहरू होलान ्। 6 तर हा ा िन म्त “परमशे् वर िपता एक मा हुनहुुन्छ, जसबाट नै सबै कुरा हुन आए, र हामी
उहाँकै िन म्त िजउँछौ; र एउटै भु यशे ू ीष् ट जस ारा सबै कुरा अ स्तत्वमा आउँछन ् र जस ारा नै हामी अ स्तत्वमा छौँ
।” 7 तापिन यो ज्ञान सबमैा हुदँनै । कित जनाले पिहले मिूतर्पजूा गथ र ितनीहरूले यो खानकुेरा मिूतर्लाई नै चढाइएको मानरे
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खान्छन ्। ितनीहरूको िववके कमजोर भएको कारण ष् ट भएको छ । 8 तर खानकुेराले हामीलाई परमशे् वरमा स्वीकारयोग्य
बनाउदँनै । हामीले यो खाँदमैा बढी असल हुदँनैौँ र नखाँदमैा बढी खराब पिन हुदँनैौँ । 9 तर होिसयार होओ । ित ो स्वतन् ता
कमजोर िवश् वास भएकाहरूलाई ठेसको कारण नबनोस ् । 10 मानौ,ँ जो कोही ज्ञान भएको क् तले ितमीले म न्दरमा बसरे
खानकुेरा खाइरहकेो दखे्यो भने के उसको कमजोर िववकेले त्यो उसलाई मिूतर्लाई चढाइएको खानकुेरा खान आटँ नदलेा ?
11 मिूतर्हरूको वास्तिवक कृितको बारेमा ितमीहरूको समझको कारणले गदार् कमजोर भाइ नष् ट हुन्छ, जसको िन म्त ीष् ट
मन ुर्भयो । 12 त्यसलै,े जब ितमीले आफ्नो भाइको िवरु मा पाप गरेर उनीहरूको कमजोर िववकेलाई चोट परु् याउछँौ, ितमीले

ीष् टको िवरु मा पाप गछ । 13 त्यसकारण, यिद मलैे खाएको खाना मरेो भाइलाई ठेसको कारण बन्छ भन,े म फे र किहल्यै
मास ु खानछैेन,ँ तािक म मरेो भाइको पतनको कारण नबन ूँ ।

9
1 के म स्वतन् छैन ँ ? के म े रत होइन ँ ? के मलैे यशे ू हा ा भलुाई दखेकेो छैन ँ ? के ितमीहरू परम भमुा मरेा

हातका िसप होइनौ र ? 2 म अरूको लािग े रत नभए तापिन ितमीहरूको लािग त हु ँ । ितमीहरू नै परम भमुा मरेो े रतको
कामको माण हौ । 3 यो मलाई जाँच्न खोज्नहेरूलाई जवाफ होः 4 के हामीलाई खाने र िपउने अिधकार छैन ? 5 के अरू
े रतहरू, भकुा भाइहरू र केफासले गरेजस्तै हामीले पिन आफूसगँ िवश् वासी पत् नी लएर िहडँ्ने अिधकार छैन ? 6 अथवा

के बारनाबास र मलैे मा काम गन ुर् पछर् ? 7 कसले आफ्नै खचर्मा िसपाहीको रूपमा सवेा गछर् ? कसले दाखबारी लगाएर
त्यसको फल खाँदनै र ? कसले गाईवस्त ु पालरे ितनीहरूबाट दधू िपउँदनै र ? 8 के मलैे यी कुराहरू मानवीय अिधकारको
आधारमा भिनरहकेो छु ? के वस्थाले पिन यसै गर भन्दनै र ? 9 मोशाको वस्थामा यस्तो ले खएको छ, “दाइँ गदार्
गोरुलाई मोहोला नलगाओ ।” के परमशे् वरले साँच् चै गोरुहरूको मा वास्ता गन ुर्हुन्छ ? 10 के उहाँले हामीहरूका िन म्त नै
यो बो लरहनभुएको छैन र ? यो हा ो िन म्त ले खएको हो । िकनभने खते जोत् नले े बालीको आशा राखरे नै जोत् नपुछर् र
बाली चटु्नलेे पिन बाली िभ याउने आशले नै चटु्नपुछर् । 11 यिद हामीले ितमीहरूका बीचमा आ त्मक कुराहरू छर् यौँ भने
ितमीहरूबाट भौितक कुराहरूको कटनी गन काम अित भयो र ? 12 यिद ितमीहरूबाट अरूहरूले हकको दाबी गछर्न ्भने के
हामीलाई त्योभन्दा बढता हक छैन र ? तापिन हामीले यो हकको दाबी गरेनौँ । बरु, ीष् टको ससुमाचारमा बाधा नबनौँ भनरे
हामीले सबै सह् यौँ । 13 के म न्दरमा सवेा गनले म न्दरबाट नै खानकुेरा पाउछँन ्भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन ? वदेीमा सवेा
गनले वदेीमा चढाइएको कुराको िहस्सा पाउछँ भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन र ? 14 त्यसरी नै ससुमाचार चार गनले त्यसबैाट
जीिवका चलाओस ्भनरे परम भलुे आज्ञा गन ुर्भयो । 15 तर मलैे यी कुनै पिन हकहरूको दाबी ग रन ँ । र मरेो लािग केही
ग रयोस ्भनरे म यो ले ख्दन ँ । यो गवर् गन कुरादे ख कसलैे मलाई व ञ् चत गछर् भने म बरु मनर् तयार छु । 16 मलैे ससुमाचार
चार गरेँ भनरे मलैे घमण्ड गन कारण नै छैन, िकनभने मलै े यो गन ुर्पछर् । यिद मलैे ससुमाचार चार ग रन ँभने मलाई िधक् कार

छ । 17 िकनिक यिद मलैे आफूखसुी यसो गरेको छु भने मलै े इनाम पाउछुँ । तर यो आफूखसुी होइन भने मलाई स ु म्पएको
िजम्मवेारी अझ पिन मसगँ बाँकी नै छ । 18 त्यसो भए मरेो इनाम के हो ? यही हो िक जब म चार गछुर्, िस ैँमा ससुमाचार
चार गरूँ र ससुमाचरमा मरेो हकको पणूर् योग नगरूँ । 19 िकनिक म सबै कुरामा स्वतन् भए तापिन धरैेलाई िजत् न सकौँ

भनरे म सबकैो दास भएँ । 20 यहूदीहरूलाई िजत् नको लािग म यहूदीजस्तै बने ँ । वस्थाको अधीनमा भएकाहरूलाई िजत् नको
िन म्त म वस्थाको अधीनमा भएको जस्तै बने ँ । म आफँै वस्थाको अधीनमा नभए तापिन मलैे यसो गरेँ । 21 म आफँै
परमशे् वरको वस्थाबाट बािहर नभएर ीष् टको वस्थामा भए तापिन वस्थाबाट बािहर भएकाहरूलाई िजत् नको िन म्त
म वस्थाबाट बािहर भएजस्तै बने ँ । वस्थाबाट बािहर भएकाहरूलाई िजत् न सकँू भनरे मलैे यसो गरेँ । 22 कमजोरहरूलाई
िजत् न सकँू भनरे कमजोरहरूको लािग म कमजोर बने ँ । सबै उपायहरू ारा केहीलाई बचाउन सकँू भनरे म सबै मािनसहरूका
लािग सबै कुरा बनकेो छु । 23 ससुमाचारको खाितर म सबै कुराहरू गछुर् तािक यसका आिशष् हरूमा म सहभागी हुन सकँू ।
24 दौडमा सबै मािनसहरू दौिडन्छन,् तर एक जनाले मा परुस्कार पाउछँ भन् ने कुरा के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? त्यसलै,े
परुस्कार पाउने गरी दौड । 25 एउटा खलेाडी सबै ता लमहरूमा आत्मसयंमी हुन्छ । ितनीहरूले नाश हुने माला पाउनको लािग
यसो गछर्न,् तर हामी नाश नहुने माला पाऔ ँभनरे दौडन्छौँ । 26 त्यसलै,े म िबनाउदशे्य वा हावामा दौडन् न ँ । 27 तर म आफ् नो
शरीरलाई वशमा राख्छु र यसलाई दासजस् तै बनाउछुँ, तािक चार गरेपिछ म आफँैचािह ँ अयोग्य नबन ूँ ।

10
1 भाइहरू हो, ितमीहरूले यो जान भनी म चाहन्छु, िक हा ा िपता पखुार्हरू सबै बादलमिुन िथए र सबै समु को िबचबाट

भएर गए । 2 सबलैे बादल र समु मा मोशामा ब प् तस्मा पाएका िथए, 3 र सबलैे एउटै आ त्मक भोजन खाए । 4 सबलैे उस्तै
आ त्मक पानी िपए । िकनिक ितनीहरूले आ त्मक च ानबाट िपए, अिन त्यो च ान ीष् ट हुनहुुन्थ्यो । 5 तर ितनीहरूमध्ये
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धरैे जनािसत परमशे् वर सन् न हुनभुएन, र ितनीहरूका लासहरू उजाड-स्थानभ र छ रएका िथए । 6 ितनीहरूले जस्तै हामीले
दषु् ट कुराहरूको इच्छा नगरौँ भनरे यी कुराहरू हा ा लािग उदाहरणहरू िथए । 7 ितनीहरूमध्ये धरैे झै ँ ितमीहरू मिूतर्पजूक
नहोओ । यस्तो ले खएको छ, “मािनसहरू खान र िपउन बसे अिन खले्नलाई उठे ।” 8 ितनीहरू धरैेले गरेझै ँ हामीले यौन
अनिैतक कायर् नगरौ,ँ जनु कारणले गदार् एकै िदनमा ितनीहरूमध् ये तइेस हजार मरे । 9 हामीले ीष् टको परीक्षा गन ुर्हुदँनै
जसरी ितनीहरूले गरे र सपर्हरू ारा नष् ट भए । 10 ितनीहरूमध्ये धरैे जसोले गनगन गरेझै ँ हामीले नगरौ,ँ जसले गदार् ितनीहरू
मतृ्यकुो दतू ारा नष् ट भएका िथए । 11 हा ो िन म्त उदाहरणको लािग ितनीहरूमािथ यी कुराहरू भए । यी हा ो िशक्षाको
िन म्त ले खएका हुन–् हा ो िन म्त जसमा यगुको अन्त्य आएको छ । 12 यसकैारण, कसलैे म खडा छु भनी सोच्छ भने
होिसयार रहोस ्तािक ऊ नलडोस ्। 13 मानव-जाितमा आउने परीक्षाभन्दा ितमीहरू फरक परीक्षामा परेका छैनौँ । तर परमशे् वर
िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ । उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूको श क् तभन्दा बािहरको परीक्षामा पनर् िदनहुुन् न । ितमीहरूले ितनलाई
सहन सक भनरे उहाँले परीक्षाको साथमा त्यसबाट उ म्कने उपाय पिन दान गन ुर्हुन्छ । 14 त्यसकारण, मरेा ि यहरू हो,
मिूतर्पजूाबाट अलग बस । 15 म समझदार मािनसहरूिसत बोलजेस्तै ितमीहरूिसत बोल्दछु, तािक ितमीहरूले मलैे भनकेो कुरा
जाँच गनर् सक । 16 हामीले आिशष ् िदने आिशष ्को कचौरा ीष् टको रगतमा भएको सहभािगता होइन र ? हामीले भाँच्ने
रोटी ीष् टको शरीरमा भएको सहभािगता होइन र ? 17 रोटीको टु ा एउटै भएकोले हामी धरैे भए तापिन एउटै शरीर हौँ ।
हामी सबलैे एकसाथ एउटै रोटीबाट खान्छौँ । 18 इ ाएलका मािनसहरूलाई हरेः के वदेीमा चढाइएको ब ल खानहेरू वदेीका
सहभागी होइनन ्र ? 19 त्यसो भए, म के भन्दै छु ? के त्यो मिूतर् कुनै कुरा हो ? अथवा मिूतर्मा चढाइएको ब लदान केही कुरा
हो ? 20 तर म अन्यजाित मिूतर्पजूकहरूको ब लदानको बारेमा भन्दछु, िक ितनीहरूले यी कुराहरू भतूहरूलाई चढाउँछन,्
परमशे् वरलाई होइन ! ितमीहरू भतूहरूसगँ सहभागी होओ भन् ने म चाहन् न ँ । 21 ितमीहरूले भकुो कचौरा र भतूहरूको कचौरा
दवुबैाट िपउन सक्दनैौ । ितमीहरूले भकुो टेबलुमा र भतूहरूको टेबलु दवुमैा सङ्गित गनर् सक्दनैौ । 22 अथवा के हामीले
भलुाई डाही बनाउने ? के हामी उहाँभन्दा ब लया छौँ ? 23 “हरेक कुरा न्यायसङ्गत छ”, तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन ्

। “सबै कुरा न्यायसङ्गत छन”्, तर सबै कुराले मािनसको िनमार्ण गदनन ्। 24 कसलैे पिन आफ्नै भलाइ मा नखोजोस ् ।
बरु, हरेकले आफ्नो िछमकेीको भलाइ खोजोस ् । 25 ितमीहरूले बजारमा जे बिेचन्छ त्यसलाई िववकेका खाितर कुनै श् न
नगरी खान सक्छौ । 26 िकनिक “पथृ् वी भकुो हो र त्यसमा भएका सबै कुरा उहाँकै हुन ्।” 27 ितमीहरूलाई िवश् वास नगन
कुनै क् तले खानलाई िनम्तो िदन्छ र ितमीहरू जान इच्छा गछ भने ितमीहरूको अगािड खानलाई रा खएको कुरा िववकेको
खाितर पिन श् न नसोधी खाओ । 28 तर कसलैे ितमीहरूलाई “यो खाना मिूतर्पजूामा चढाइएको खाना हो” भन्यो भने त्यो
नखाओ । योचािह ँजसले ितमीहरूलाई जानकारी िदयो उसको र ितमीहरूको िववकेको खाितर हो । 29मलैे ितमीहरूको आफ्नो
िववकेको बारेमा भनकेो होइन,ँ तर अरू क् तको िववकेको बारेमा भनकेो हु ँ । िकनिक अरूको िववकेलाई मरेो स्वतन् ताको
न्याय हुन िकन िदने र ? 30 म कृतज्ञतासाथ खानामा सहभागी हुन्छु भने मलै े धन्यवाद िदएको कुरामा म िकन िन न्दत हुने ?
31 त्यसकारण, ितमीहरूले जे खान्छौ वा िपउँछौ, वा ितमीहरू जे गछ , सबै परमशे् वरको मिहमाको िन म्त गर । 32 ितमीहरूले
यहूदीहरू वा ि कहरूको अथवा परमशे् वरको मण्डलीको अपमान नगर । 33 म सबै मािनसहरूलाई सबै कुरामा खसुी पान
कोिसस गछुर् । म आफ्नो भलाइ खो ज्दन,ँ तर धरैेको भलाइ खोज्छु । धरैेले उ ार पाऊन ्भनरे म यो गदर्छु ।

11
1 मरेो अनकुरण गनहरू होओ, जसरी म ीष् टको अनकुरण गदर्छु । 2 म ितमीहरूको शसंा गदर्छु िकनिक ितमीहरूले

हरेक कुरामा मलाई सम्झन्छौ । म ितमीहरूको शसंा गदर्छु, िकनिक मलैे िसकाएका िशक्षा ितमीहरूले कायम राख्छौ । 3 म
ितमीहरूले यो बझु भन् ने चाहन्छु िक यशे ू ीष् ट त्यके मािनसको िशर हुनहुुन्छ, मािनस स् ीको िशर हो, र परमशे् वरचािह ँ

ीष् टको िशर हुनहुुन्छ । 4 कुनै परुुषले आफ्नो िशर ढाकेर थर्ना गछर् अथवा अगमवाणी बोल्छ भने उसले परमशे् वरको
अपमान गछर् । 5 तर यिद कुनै स् ीले आफ्नो िशर नढाकी ाथर्ना गछ वा अगमवाणी बोल्छे भने उसले आफ्नो िशरको अपमान
गछ । िकनिक यसो गन ुर् भनकेो उसले आफ्नो केश खौरेको जस्तै हो । 6 यिद कुनै स् ीले आफ्नो िशर ढा क्दन भन,े उसले
आफ्नो केश छोटो गरी काटोस ्। यिद कपाल काट्न ु उसको लािग शमर्को कुरा हो भने उसले आफ्नो िशर ढाकोस ्। 7 परुुषले
आफ्नो िशर नढाकोस ्िकनिक ऊ परमशे् वरको ितरूप र गौरव हो । तर स् ीचािह ँ परुुषको गौरव हो । 8 िकनकी परुुष स् ीबाट
बिनएको होइन, तर स् ी परुुषबाट बिनएकी हो । 9 न त परुुष स् ीको िन म्त स ृ ष् ट ग रएका हो, तर स् ी परुुषको िन म्त बिनएकी
हो । 10 यसै कारणले स्वगर्दतूहरूका खाितर स् ीले आफ्नो िशरमा अिधकारको िचह् लगाउनपुछर् । 11 तापिन भमुा स् ी
परुुषबाट स्वतन् हुन् न न त स् ीबाट परुुष नै । 12 िकनिक जसरी स् ी परुुषबाट आउँछे त्यसरी नै परुुष पिन स् ीबाट आउँछ ।
र सबै कुरा परमशे् वरबाट आउँछन ् । 13 ितमीहरू आफँै िवचार गरः के स् ीले आफ्नो िशर नढाकी परमशे् वरसगँ ाथर्ना गन ुर्
उपय ु हो ? 14 कुनै परुुषले लामो केश पाल्न ु उसको िन म्त शमर्को कुरो हो भन् ने कृितले पिन ितमीहरूलाई िसकाउँदनै र ?



11:15 833 १ को रन्थी 12:24

15 कुनै स् ीको लामो केश हुन,ु उसको िन म्त गौरवको कुरो हो भन् ने कृितले पिन ितमीहरूलाई िसकाउँदनै र ? 16 तर यिद
कोही यस िवषयमा बहस गनर् चाहन्छ भने हामीसगँ अक कुनै था छैन, न परमशे् वरको मण्डलीसगँ छ । 17 यी िनदशनहरू
िददँा म ितमीहरूको शसंा गिदर्न ँ । िकनिक ितमीहरू असलको िन म्त होइन तर खराबको िन म्त भलेा हुन्छौ । 18 पिहलो कुरा
त ितमीहरू मण्डलीमा भलेा हुदँा, ितमीहरूमा फाटो हुन्छ भन् ने म सनु्छु र म केही हदसम्म िवश् वास पिन गछुर् । 19 ितमीहरूका
माझमा स्वीकृत भएका क् तहरू िचिननको लािग पिन ितमीहरूका माझमा गटुबन्दी हुन ु आवश्यक छ । 20 ितमीहरू भलेा
भएर खाएको कुरा भ-ुभोज होइन । 21 जब ितमीहरू खान्छौ, अरूले आफ्नो भोजन खानअुिग हरेकले आफ्नो खाना खान्छ
। एक जना भोकै हुन्छ र अक मातकेो हुन्छ । 22 के खान र िपउनको लािग ित ो आफ्नै घर छैन र ? के ितमीहरू केही
नभएकाहरूलाई अपमान गछ र परमशे् वरको मण्डलीलाई तचु्छ ठान्छौ ? म ितमीहरूलाई के भन ूँ ? के ितमीहरूको शसंा
गरूँ ? यसको िन म्त म ितमीहरूको शसंा गिदर्न ँ । 23 मलैे जे परमशे् वरबाट पाएँ त्यो मलैे ितमीहरूलाई स ु म्पिदएँ, िक भु
यशे ू ीष् टले धोका पाएको त्यो रात रोटी लनभुयो । 24 धन्यवाद िदनभुएपिछ उहाँले रोटी भाँच् नभुयो र भन् न ु भयो, “यो मरेो
शरीर हो; यो ितमीहरूको िन म्त हो । मरेो सम्झनाको िन म्त यो गर ।” 25 त्यसरी नै खाइसक् नभुएपिछ कचौरा लनभुयो
र भन् नभुयो, “यो कचौरा मरेो रगतमा भएको नयाँ करार हो । जब ितमीहरू िपउँछौ, मरेो सम्झना गन गर ।” 26 जब जब
ितमीहरूले यो रोटी खान्छौ र कचौराबाट िपउँछौ, उहाँ नआउञ् जलेसम्म भकुो मतृ्यकुो घोषणा गछ । 27 यसकारण जसले
अयोग्य रीितले रोटी खान्छ र कचौराबाट िपउँछ, ऊ भकुो शरीर र रगतको दोषी हुनछे । 28 कुनै क् तले पिहले आफँैलाई
जाँचोस ् र रोटी खाओस ् र कचौरबाट िपओस ् । 29 िकनिक जसले शरीरको वास्ता नाराखीकन रोटी खान्छ र कचौराबाट
िपउँछ, उसले खाएको र िपएको कारण आफूमािथ न्यायको दण्ड ल्याउछँ । 30 त्यसकारण, ितमीहरूमध्ये धरैे जना रोगी र
िबमारी छन ्र कोही त म रसकेका छन ्। 31 तर यिद हामीले आफँैलाई जाँच गर् यौँ भने हामी न्यायमा पनछैनौँ । 32 तर जब
हामी परमशे् वरबाट जाँिचन्छौँ हामी अनशुािसत हुनछेौ,ँ र ससंारसगँै दोषी ठह रनछैेनौँ । 33 त्यसकारण, मरेा भाइहरू हो, जब
ितमीहरू खानको लािग भलेा हुन्छौ एकले अकार्लाई पखर् । 34 यिद कोही भोकाएको छ भने त्यसले घरैमा खाओस,् तािक
ितमीहरू भलेा हुदँा ितमीहरू न्यायमा पनछैनौ । र ितमीहरूले लखेकेा अन्य िवषयहरूको बारेमा म आएपिछ िनदशनहरू िदनछुे
।
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1 भाइहरू हो, आ त्मक वरदानहरूको बारेमा ितमीहरू अनिभज्ञ रहकेो म चाहन् न ँ । 2 ितमीहरूलाई थाहै छ िक कुनै बलेा

ितमीहरू मिूतर्पजूक िथयौ । ितमीहरू कुनै न कुनै कारले बोल्न नसक् ने मिूतर्ितर बहकाइएका िथयौ । 3 त्यसकारण, ितमीहरूले
यो जान भन् ने म चाहन्छु िक परमशे् वरका आत्मा ारा बोल्ने कसलैे पिन “यशे ू ािपत होस ्भन्दनै ।” पिव आत्मा ारा बाहके
कसलैे पिन “यशे ू नै भ ु हुनहुुन्छ” भन् न सक्दनै । 4 वरदानहरू फरक फरक भए तापिन भु त एउटै हुनहुुन्छ । 5 सवेाका
कायर्हरू फरक फरक छन,् तर भु एउटै हुनहुुन्छ । 6 कामहरू िविभन् न िकिसमका छन,् तर ितनीहरूलाई हरेकको जीवनमा
सम्भव तलु्याउनहुुने परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ । 7 सबकैो भलाइको िन म्त हरेकलाई आत्माको बािहर दे खने िचह् िदइएको छ
। 8 िकनभने एउटालाई आत्मा ारा ब ु को कुरा बोल्ने वरदान िदइएको छ भने उही आत्मा ारा अक लाई ज्ञानको कुरा गन
वरदान िदइएको छ । 9 त्यसरी नै कसलैाई एउटै पिव आत्मा ारा िवश् वासको वरदान िदइएको छ भने अझ अक लाई उही
आत्मा ारा िनको पन वरदान िदइएको छ । 10 एउटालाई श क् तको काम गन वरदान िदइएको छ भने अक लाई अगमवाणीको
। एउटालाई आत्माहरू छुट ् ाउने वरदान िदइएको छ भने अक लाई भाषाहरूमा बोल्ने अिन कसलैाई भाषाहरूको अथर् खोल्ने
वरदान िदइएको छ । 11 तर ियनीहरू सबमैा एउटै आत्माले काम गन ुर्हुन्छ । उहाँको इच्छाबमोिजम उहाँले हरेकलाई क् तगत
रूपमा वरदानहरू िदनहुुन्छ । 12 जसरी शरीर एउटै हुन्छ र अङ्गहरू धरैे हुन्छन ्अिन ती सबै अङ्ग एउटै शरीरको भएझै ँ

ीष् टमा पिन त्यस्तै हुन्छ । 13 िकनभने एउटै आत्मा ारा हामीहरू सबकैो एउटै शरीरमा ब प् तस्मा भएको िथयो, यहूदी वा
ि क, कमारा वा स्वतन् ; सबलैाई एउटै आत्माबाट िपउन िदइएको छ । 14 िकनिक शरीर एउटै अङ्गले मा होइन, तर धरैे
अङ्गहरूले बनकेो हुन्छ । 15 यिद खु ाले “म हात होइन, त्यसलैे म शरीरको अङ्ग होइन” भन्छ भने पिन त्यो शरीरको कुनै
पिन अङ्गभन्दा कम ठह रदँनै । 16 र त्यसरी नै कानले “म शरीरको आखँा होइन, त्यसलैे म शरीरको अङ्ग होइन” भन्छ भने
पिन त्यो शरीरको कुनै पिन अङ्गभन्दा काम ठह रदँनै । 17 यिद सम्पणूर् शरीर नै आखँा हुदँो हो त सनु् ने कहाँबाट ? यिद सम्पणूर्
शरीर आखँा भइिदएको भए सुघँ् ने कहाँबाट ? 18 तर परमशे् वरले शरीरको स्वरूप िनमार्ण गदार् नै यसका अङ्गहरू िमलाएर
राख् नभुयो । 19 यिद सबै अङ्गहरू एउटै भइिदएको भए शरीर कहाँ हुन्थ् यो र ? 20 यसकारण अङ्गहरू धरैे भए तापिन शरीर
एउटै छ । 21 आखँाले हातलाई, “मलाई ित ो खाँचो छैन” भन् न सक्दनै । न टाउकोले ख ु ालाई “मलाई ित ो खाँचो छैन”
भन्छ । 22 बरु कमजोर ठािनएका शरीरका अङ्गहरू अत्यावश्यक हुन्छन ्। 23 अिन हामीले कम आदरका ठान् ने शरीरका
अङ्गहरूलाई हामी झन ्बढी नै आदर गदर्छौँ र दखेाउन निमल्ने अङ्गहरूलाई झनै बढी भ तासाथ राख्छौँ । 24 दखेाउन िमल्ने
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अङ्गहरूलाई इज्जत ग ररहन ु आवश्यक छैन िकनभने ितनीहरूले अिगबाट नै इज् जत पाएका छन ्। तर परमशे् वरले सम्पणूर्
अङ्गहरूलाई सगँै जोड्नभुएको छ र कम आदर पाएकाहरूलाई झन ्बढ्ता आदर िदनभुएको छ । 25 शरीरमा कुनै िवभाजन
नहोस,् बरु हरेक अङ्गले उही स् नहेसाथ एक अक लाई वास्ता गरून ्भनरे उहाँले यसो गन ुर्भएको हो । 26 कुनै एउटा अङ्गले
दःुख पाउदँा सबै अङ्गहरूले सगँै दःुख भोग्छन ्। अथवा कुनै एउटा अङ्गको आदर हुदँा सबै अङ्गहरू सगँै आन न्दत हुन्छन ्
। 27 अब ितमीहरू ीष् टका शरीर हौ अिन क् तगत रूपले यसका अङ्ग हौ । 28 अिन परमशे् वरले मण्डलीमा पिहलो
े रतहरू, दो ो अगमवक् ताहरू, ते ो िशक्षकहरू, त्यसपिछ श क् तशाली कायर् गनहरू, िनको पान वरदान पाएका क् तहरू,

मदत गनहरू, शासन चलाउनहेरू र िविभन् न भाषाका वरदान पाएकाहरूलाई िनयकु् त गन ुर्भएको छ । 29 के ितनीहरू सबै
े रतहरू हुन ्? के सबै अगमवक् ताहरू हुन ्? के सबै िशक्षकहरू हुन ्? के हामी सबलैे श क् तशाली कायर्हरू गछ ं ? 30 के

ितनीहरू सबसैगँ िनको पान वरदान छन ्? के ितनीहरू सबै अन्य भाषाहरूमा बोल्छन ्? के ितनीहरू सबलैे अन्य भाषाहरूको
अथर् खोल्छन ्? 31 जोिसलो भई अझ ठुला वरदानहरूको खोजी गर । अिन म ितमीहरूलाई अझ उ म मागर् दखेाउनछुे ।
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1 मानौ,ँ म मािनसहरू र स्वगर्दतूहरूको भाषामा बोल्छु, तर मसगँ मे छैन भने म हल्ला मच् चाउने घण्टा र झ्याइँ-झ्याइँ गन

झ्याली मा हुन्छु । 2 मानौ,ँ मसगँ अगमवाणी गन वरदान छ र म लकेुका रहस्यहरू बझु् न सक्छु र मसगँ पहाडहरू हटाउन
सक् ने सम्मको िवश् वास छ, तर मसगँ मे छैन भने म केही पिन होइन ँ । 3 र मानौ,ँ मसगँ भएका सबै थोकहरू ग रबहरूलाई
खवुाउनको लािग िदन्छु अिन मरेो शरीरलाई जलाउन िदन्छु, तर मसगँ मे छैन भने मलाई केही पिन फाइदा हुदँनै । 4 मे
सहनशील र दयाल ु हुन्छ । मेले डाह वा घमण्ड गदन । यो अहङ्कारी हुदँनै । 5 वा मे रुखो हुदँनै । यसले आफ्नै स्वाथर्
खोज्दनै । यो सिजलै रसाउदँनै न त यसले खराबीको िहसाब राख्छ । 6 मे अधािमर्कतामा खसुी हुदँनै । बरु, यो सत्यतामा
रमाउँछ । 7 मेले सबै कुरा सहन्छ; सबै कुरामा िवश् वास गछर्; सबै कुरामा आत्मिवश् वासी हुन्छ अिन सबै कुरामा स्थर रहन्छ
। 8 मेको किहलै अन्त्य हुदँनै । अगमवाणीहरू िबतरे जानछेन ्। भाषाहरू बन्द हुनछेन ्। अिन ज्ञान िबतरे जानछे । 9 िकनिक
हामी थोरै जान्दछौँ र थोरै अगमवाणी बोल्छौँ । 10 तर जब िस आउँछ अिन अपणूर् कुरा िबतरे जानछे । 11 जब म बालक
िथएँ बालकले जस्तै बोले ँ र बालकले जस्तै सोचे ँ अिन बालकले जस् तै तकर् हरू गरेँ । जब वयस्क भएँ बालकका चालहरू
छोडी िदएँ । 12 िकनिक अिहले हामी ऐनामा अ त्यक्ष दखे्छौ,ँ तर त्यस बलेा आमन-ेसामने दखे् नछेौँ । अिहले म थोरै जान्दछु,
तर त्यस बलेा म पणूर् रूपमा जान् नछुे, जसरी म पणूर् रूपमा जािनएको छु । 13 तर अब यी ितनवटा कुरा रहन्छन:् िवश् वास,
भिवष्  यको िनश् चयता र मे । तर यी सबमैा सव मचािह ँ मे नै हो ।
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1 मेमा लािगरहो र आ त्मक वरदानहरूका लािग जोिसलो होओ, िवशषे गरी अगमवाणी बोल्ने चाहना गर । 2 िकनभने

अन्य भाषामा बोल्नलेे मािनसहरूसगँ होइन, तर परमशे् वरसगँ बोल्दछ । उसले गपु् त कुराहरूलाई आत्मामा बोल्दछ र उसको
कुरा कसलैे पिन बझु् न सक्दनै । 3 तर अगमवाणी गनले मािनसहरूसगँ बोलरे ितनीहरूलाई िनमार्ण गन, उत्साह दान गन र
सान्त्वना िदने काम गदर्छ । 4 अन्य भाषामा बोल्नलेे आफँैलाई िनमार्ण गछर् तर अगमवाणी गनले मण्डलीलाई िनमार्ण गदर्छ
। 5 ितमीहरू सबै जना अन्य भाषा बोल भन् ने म चाहना गदर्छु । तर त्योभन्दा पिन अझ बढी अगमवाणी गर भन् ने म चाहना
गदर्छु । (मण्डली व ृ होस ्भनरे कसलैे त्यसको अथर् नखोलसेम्म) अन्य भाषा बोल्नभेन्दा पिन अगमवाणी गन महान ्हुन्छ ।
6 तर भाइहरू हो, यिद म ितमीहरूकहाँ अन्य भाषामा बोल्दै आएँ भने मलै े ितमीहरूलाई कसरी फाइदा परु् याउछुँ र ? जबसम्म
मलैे काश वा ज्ञानमा वा अगमवाणी वा िशक्षाको लािग मा ितमीहरूसगँ बो ल्दन ँ तबसम्म फाइदा परु् याउिँदन ँ । 7 यिद मरुली
वा वीणाजस्ता िनज व साधनहरूले फरक खालका आवाजहरू िनकाल्दनैन ्भने कसलैे कसरी कुनचािह ँ साधन बजाइएको हो
भनरे जान् न सक्छ ? 8 यिद तरुहीलाई निचिनने आवाजमा बजाउने हो भने कसरी कसलैे लडाइँको लािग तयार हुने समय
हो भनरे जान् ने ? 9 ितमीहरूका लािग पिन त्यस्तै हो । यिद ितमीहरूले नबिुझने त रकाले बोल्यौ भने ितमीहरूले बोलकेा
कुरा कसरी बझु्ने ? ितमीहरू बो लरहन्छौ र कसलैे पिन ितमीहरूको कुरा बझु् नछैेन । 10 ससंारमा धरैे भाषाहरू छन ्भन् ने
कुरामा कुनै शङ्का छैन र कुनै पिन अथर् िबनाका छैनन ् । 11 तर यिद मलैे भाषाको अथर् बिुझन ँ भने म त्यस क् तको
लािग र त्यो क् त मरेो लािग िवदशेी हुनछे । 12 ितमीहरूका िन म्त पिन यस्तै हो । ितमीहरू आत्माको कटीकरणको
लािग उत्सकु भएझै ँ मण्डलीलाई िनमार्ण गन कायर्मा जोिसलो बन । 13 यसरी नै अन्य भाषामा बोल्ने क् तले त्यसको अथर्
खोल्न सकोस ्भनरे ाथर्ना गरोस ् । 14 िकनिक यिद मलैे अन्य भाषामा ाथना गछुर् भने मरेो आत्माले ाथर्ना गछर् तर मरेो
िदमागचािह ँ िनष्फल हुन्छ । 15 मलैे के गन त ? म मरेो आत्माले ाथर्ना गनछु, तर म मरेो िदमागले पिन ाथर्ना गनछु । म मरेो
आत्माले गाउनछुे र म मरेो िदमागले पिन गाउनछुे । 16 न ता यिद ितमीले आत्मामा धन्यवाद िददँा यिद ितमीले भनकेा कुरा
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बािहरकाहरूले बझुनेन ्भने कसरी ितनीहरूले आमने भन् ने ? 17 िकनिक ितमीले त िनश् चय नै शस् त मा ामा धन्यवाद िदन्छौ,
तर त्यसले अक क् तको व ृ गदन । 18 म परमशे् वरलाई धन् यवाद िदन्छु िक म ितनीहरू सबभैन्दा बढी नै अन्य भाषाहरूमा
बोल्दछु । 19 तर म मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजारवटा शब्द बोल्नकुो साटो आफ्नै समझमा पाँचवटा शब्द बोल्न चाहन्छु
। 20 भाइहरू हो, आफ्नो सोचाइमा बालक नबन । खराबीको िन म्त बालक बन । तर आफ्नो सोचाइमा प रपक् व बन ।
21 व् यवस्थामा यस्तो ले खएको छ “अनौठो भाषामा बोल्ने मािनसहरू ारा र िवदशेीहरूका ओठ ारा म यी मािनसहरूसगँ
बोल्नछुे, तर पिन ितनीहरूले मलाई सनु् नछैेनन”् परम भु भन् नहुुन्छ । 22 त्यसकारण, अन्य भाषा िवश् वास नगनहरूको लािग
िचह् हो, िवश् वासीहरूको लािग होइन । तर अगमवाणीचािह ँ िवश् वासीहरूका लािग िचह् हो, िवश् वास नगनहरूका लािग होइन
। 23 त्यसकारण, यिद सम्पणूर् मण्डली भलेा हुदँा सबै जनाले अन्य भाषा बोल्दा बािहरकाहरू तथा िवश् वास नगनहरू त्यहाँ
आउँदा ितनीहरूले ितमीहरू पागल हौ भनरे भन्दनैन ्र ? 24 तर ितनीहरू सबै जनाले नै अगमवाणी गछ र कोही अिवश् वासी वा
बािहरको क् त िभ आयो भने उसले सनुकेो कुराले उसलाई पापको बोध हुनछे । भिनएका सबै कुराहरू ारा ऊ जाँिचनछे ।
25 उसको हृदयका गोप्य कुराहरू कट हुन्छन ्। प रणामस्वरूप, उसले परमशे् वरको साम ु घोप्टो परी आराधना गनछ । उसले
परमशे् वर साँच् चै ितनीहरूका िबचमा हुनहुुन्छ भनरे घोषणा गनछ । 26 भाइहरू हो, अब के त ? जब ितमीहरू भलेा हुन्छौ,
तब कससैगँ भजन, िशक्षा, काश, अन्य भाषा वा अथर् खोल्ने काम हुन्छ । सबै कुरा मण्डलीको व ृ को लािग गर । 27 यिद
कसलैे अन्य भाषामा बोल्छ भने दईु वा ितनले पालपैालो बोलनू ्। र कसलैे बो लएको कुराको अथर् खोलोस ्। 28 तर यिद त्यहाँ
अथर् खोल्ने कोही पिन छैन भने मण्डलीमा रहकेो हरेक क् त चपु बसोस ्। ऊ आफँै र परमशे् वरसगँ एकलै बोलोस ्। 29 दईु
वा ितन जना अगमवक् ता बोलनू ्र अरूले त्यो भिनएको कुरालाई ध्यानसगँ त्यसको जाँच गद सनुनू ्। 30 तर यिद त् यो सवेामा
बिसरहकेो कसलैाई अन् तद ृर् ष् ट ाप् त भयो भने बो लरहकेो क् त चपु लागोस ् । 31 िकनिक ितमीहरू एक-एक गरेर हरेक

क् तले अगमवाणी गनर् सक्छौ तािक हरेकले िसक् न सकोस ्र सबै जना नै उत्सािहत बननू ्। 32 अगमवक् ताका आत्माहरू
अगमवक् ताकै िनयन् णमा हुन्छन ्। 33 िकनिक परमशे् वर अन्योलका होइन तर शा न्तका परमशे् वर हुनहुुन्छ । िवश् वासीहरूका
अन्य मण्डलीहरूमा भएजस्तै 34 स् ीहरू मण्डलीहरूमा चपुचाप रहून ।् िकनिक ितनीहरूलाई बोल्नका लािग अनमुित िदइएको
छैन । बरु, ितनीहरू वस्थाले भनअेनसुार समिपर्त हुनपुछर् । 35 यिद ितनीहरूले केही िसक् ने चाहना गछर्न ्भने ितनीहरूले
आफ्ना घरमा ितनीहरूका पितहरूलाई सोधनू ्। िकनिक स् ीहरू मण्डलीमा बोल्न ु शमर्को कुरो हो । 36 के परमशे् वरको वचन
ितमीहरूबाट आएको िथयो ? के यो ितमीहरूकहाँ मा आएको िथयो ? 37 यिद कसलैे आफँैलाई अगमवक् ता वा आ त्मक
सम्झन्छ भने मलै े ितमीलाई लखेकेा कुराहरू परम भकुा आज्ञाहरू हुन ् भनी उसले स्वीकार गन ुर्पछर् । 38 तर यिद कसलैे
यसलाई स्वीकार गदन भने उसलाई पिन स्वीकार नग रयोस ्। 39 यसलैे भाइहरू हो, अगमवाणी गन दढृ चाहना गर र कसलैाई
पिन अन्य भाषा बोल्नदे ख नरोक । 40 तर सबै कामहरू उिचत त रकाले र व स्थत रूपमा गर ।

15
1 भाइहरू हो, ितमीहरूका माझमा मलैे घोषणा गरेको ससुमाचार ितमीहरूलाई म स्मरण गराउँछु जनु ितमीहरूले पायौ र

ितमीहरू त्यसमैा रहन्छौ । 2 मलैे चार गरेको वचनमा अटल रह् यौ भने यही ससुमाचार ारा ितमीहरू बचाइन्छौ । न ता
ितमीहरूले थर्मा िवश् वास गर् यौ । 3 िकनिक मलैे जे पाएँ ती ितमीहरूलाई अित मह वका साथ सु म्पिदएः धमर्शास् अनसुार

ीष् ट हा ा पापका लािग मन ुर्भयो, 4 उहाँ गािडनभुयो अिन धमर्शास् अनसुार नै त े ो िदनमा जीिवत पा रनभुयो । 5 त्यसपिछ
उहाँ केफास र बा जना चलेाकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 6 त्यसपिछ उहाँ एकसाथ पाँचसय भाइहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो । तीमध्ये धरैे
जना अिहलसेम्म जीिवत छन,् तर कितचािह ँ म रसकेका छन ्। 7 त्यसपिछ उहाँ याकूब र बाँकी रहकेा सबै े रतहरूका माझमा
दखेा पन ुर्भयो । 8 अन्त्यमा उहाँ असमयमा जन्मकेो बालककहाँ जस्तै गरी मकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 9 िकनिक म े रतहरूमध्ये
सबभैन्दा तचु्छ हु ँ । म े रत कहलाइन योग्य छैन ँ िकनिक मलैे परमशे् वरको मण्डलीलाई सताएँ । 10 तर म जे छु परमशे् वरको
अन ु हमा छु र ममा भएको उहाँको अन ु ह थर्मा िथएन । बरु, मलैे ितनीहरू सबलैे भन्दा बढी प र म गरेँ । तरै पिन त्यो
मलैे होइन ँ तर ममा काम गन ुर्हुने परमशे् वरको अन ु हले िथयो । 11 यसकैारण, म वा ितनीहरू जसले भए पिन हामी चार गछ ं
र ितमीहरूले िवश् वास गर् यौ । 12 अब यिद ीष् ट मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुएको हो भनी घोषणा ग रन्छ भने कसरी
ितमीहरूमध्ये कितपयले मतृकहरूको पनुरुत्थान हुदँनै भन् न सक्छौ ? 13 तर यिद मतृकहरूको पनुरुत्थान हुदँनै भने ीष् ट पिन
जीिवत पा रनभुएन । 14 र यिद ीष् ट जीिवत पा रनभुएको होइन भने हा ो चार पिन थर् हुन्छ र ितमीहरूको िवश् वास
पिन थर् हुन्छ । 15अिन परमशे् वरले ीष् टलाई जीिवत नपारीकन उहाँले जीिवत पान ुर्भयो भनरे उहाँको िवरु मा झटुो गवाही
िदएको कारण हामी झटुा गवाह हुन्छौँ । 16 यिद मरेकाहरू जीिवत पा रदँनैन ्भने ीष् ट पिन जीिवत पा रनभुएन । 17 तर यिद

ीष् ट जीिवत पा रनभुएको होइन भने ितमीहरूको िवश् वास थर् हुन्छ र ितमीहरू अझै पिन पापमा नै छौ । 18 तब ीष् टमा
मनहरू पिन नष् ट भएका छन ्। 19 यिद यस जीवनको लािग मा हामीले ीष् टमा भिवष्यको िनश् चयता पाएका छौँ भने त
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हामी सबै मािनसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ । 20 तर अब ीष् ट मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुएको छ र यसरी मरेकाहरूबाट
जीिवत भई उठ्नमेा उहाँ पिहलो फल हुनभुएको छ । 21 िकनिक मतृ्य ु एक जना मािनसबाट आयो र मतृकहरूको पनुरुत्थान
पिन एक जना मािनसबाट नै आयो । 22 िकनिक जसरी आदममा सबकैो मतृ्य ु हुन्छ, त्यसरी नै ीष् टमा सबै जीिवत प रनछेन ्।
23 तर त्यके कुरा आफ्नै मअनसुार हुनछेः ीष् ट पिहलो फल हुनहुुन्छ र त्यसपिछ ीष् टमा भएकाहरू उहाँको आगमनमा
जीिवत पा रनछेन ्। 24 त्यसपिछ अन्त्य आउनछे, जनु बलेा ीष् टले राज्यलाई परमशे् वर िपताको हातमा स ु म्पिदनहुुनछे ।
त्यस बलेा उहाँले सबै शासन, सारा अ ख्तयार र सबै सामथ्यर्लाई उन्मलून ग रिदनहुुनछे । 25 िकनिक आफ्ना सबै श हुरूलाई
आफ्ना खु ामिुन नपारुञ् जलेसम्म उहाँले शासन गन ुर्हुनछे । 26 नष् ट गन ुर्पन अ न्तम श ु मतृ्य ु हो । 27 िकनिक “उहाँले सबै
कुरालाई उहाँको आफ्नो पाउमिुन ल्याउनहुुनछे ।” तर “उहाँले सबै कुरा आफ्नो अधीनमा राख् नभुएको छ” भन् नाले यसको
अथर् हुन्छ िक सबै कुरा उहाँको अधीनमा राख् नचेािह ँ यसमा पन ुर्हुन् न । 28 जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा रा खन्छन,् तब
पु को अधीनमा सबै कुराहरू रा खिदनकेो अधीनमा उहाँ आफँै आउनहुुनछे । परमशे् वर िपता सबै कुरामा सव च् च ठह रन
सक् नभुएको होस ्भनरे यसो हुनछे । 29 न ता मरेकाहरूको िन म्त ब प् तस्मा लनहेरूले के गन त ? यिद मरेकाहरू जीिवत
नपा रने हो भने िकन ितनीहरूका िन म्त उनीहरूले ब प् तस्मा लए ? 30 र िकन हामी हरपल खतरामा छौँ ? 31 म ितिदन
मदर्छु । भाइहरू हो, म ितमीहरूमा गवर् गदर्छु, जनु मलैे यशे ू ीष् ट हा ा भमुा पाएको छु । 32 यिद मरेकाहरू जीिवत भई
उठ्दनैन ्भने एिफससमा मलैे मरेो ज्यानलाई नै जो खममा पारेर जङ्गली जनावरसगँ गरेको लडाइँले मानवीय द ृ ष् टबाट मलाई
के लाभ हुन्छ र ? त्यसलै,े “हामी खाऔ ँ र िपऔ ँ िकनिक भो ल त हामी म रहाल्छौँ ।” 33 भमर्मा नपर “खराब सङ्गतले
असल च र लाई िबगाछर् ।” 34 धोका नखाओ ! धािमर्कतामा िजओ ! पाप गरी नरहो । िकनिक ितमीहरूमध्ये कितलाई
त परमशे् वरको कुनै ज्ञानै छैन । ितमीहरूलाई ल ज्जत पानर् म यो भन्दछु । 35 तर कसलैे यसरी भन् नछे, “मरेकाहरू कसरी
जीिवत पा रन्छन ्? अिन कस्तो शरीर लएर ितनीहरू आउनछेन ्?” 36 ितमीहरू अित अन्जान छौ ! जे रोप्छौ सो नमरेसम्म
उ न थाल्नछैेन, 37 अिन ितमीहरूले जे रोप्छौ त्यो पिछ हुने शरीर होइन, तर िबउ मा हो । त्यो गहु ँ या अन्य कुनै कुरा बन् न
सक्छ । 38 तर परमशे् वरले चाहअेनसुारको शरीर त्यसलाई िदनहुुनछे र त्यके िबउलाई त्यसको आफ्नै शरीर िदनहुुनछे ।
39 सबै शरीर उस्तै हुदँनैन ् । मानवीय शरीर एक िकिसमको हुन्छ भने पशकुो शरीर अक िकिसमको र त्यसरी नै चराहरू
वा माछाहरूको शरीर अक िकिसमको हुन्छ । 40 त्यसरी नै स्वग य तथा पािथर्व शरीरहरू हुन्छन ् । तर स्वग य शरीरको
मिहमा एक िकिसमको र पािथर्व शरीरको मिहमा अक हुन्छ । 41 सयूर्को मिहमा एक िकिसमको हुन्छ र चन् माको अक र
त्यसरी नै ताराहरूको मिहमा फरक हुन्छ । िकनिक एउटा ताराको मिहमा अक ताराको भन्दा फरक हुन्छ । 42 मतृकहरूको
पनुरुत्थान पिन त्यस्तै हो । रोिपएको कुरा नष् ट भएर जानछे र उठाइएको कुरा नष् ट हुनछैेन । 43 त्यसलाई अनादरमा रोिपन्छ र
मिहमामा उठाइन् छ; त्यसलाई कमजोरीमा रोिपन्छ र श क् तमा उठाइनछे । 44 त्यसलाई ाकृितक शरीरमा रोिपन्छ र आ त्मक
शरीरमा उठाइन्छ । यिद ाकृितक शरीर हुन्छ भने आ त्मक शरीर पिन हुन्छ । 45 त्यसलै,े यस्तो पिन ले खएको छ, “पिहलो
मािनस आदम जीिवत ाण बन्यो ।” अ न्तम आदम जीवन िदने आत्मा बन् नभुयो । 46 तर पिहले आएकोचािह ँ आ त्मक
होइन, तर ाकृितक िथयो त्यसपिछ आ त्मक आयो । 47 पिहलो मािनस भिूमको माटोबाट बनाइएको पथृ्वीको हो । दो ो
मािनस स्वगर्बाट आएको हो । 48 माटोबाट बनकेो मािनसजस्तो हो; माटोबाट बिनएकाहरू पिन त्यस्तै हुन ्। र स्वगर्को मािनस
जस्तो छ, स्वगर्काहरू पिन त्यस्तै हुन्छन ्। 49 जसरी हामी सबलैे माटोबाट बनकेो मािनसको रूप धारण गरेका छौ,ँ त्यसरी नै
स्वगर्बाट आउनभुएका मािनसको रूपलाई धारण गरेका छौँ । 50 त्यसलै,े अब भाइहरू हो म भन्छु िक मास ु र रगत परमशे् वरको
राज्यको हकदार हुन सक् नछैेन, न त िवनाशी अिवनािशको हकदार हुन सक्छ । 51 हरे ! म ितमीहरूलाई गोप्य सत्य बताउछुँः
हामी सबै मनछैनौ,ँ तर हामी सबै प रवतर्न हुनछेौँ । 52 हामीहरू एकै क्षणमा, आखँाको एक िनमषेमा, तरुहीको अ न्तम
आवाजमा प रवतर्न हुनछेौँ । िकनिक तरुही बज् नछे र मरेकाहरू अिवनाशी शरीरमा जीिवत पा रनछेन ्र हामी प रवतर्न हुनछेौँ
। 53 िकनिक िवनाशीले शरीरले अिवनाशी शरीरलाई धारण गन ुर्पछर् र यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गन ुर्पछर् । 54 यो
िवनाशी शरीरले अिवनाशीलाई धारण गनछ र यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गरेपिछ यसरी ले खएको वचन परुा हुन
आउनछेः “मतृ्य ु िवजयमा िन लएको छ ।” 55 “हे मतृ्य ु तरेो िवजय कहाँ छ ? मतृ्य ु तरेो खल कहाँ छ ?” 56 मतृ्यकुो
खल पाप हो र पापको श क् त वस्था हो । 57 तर यशे ू ीष् ट हा ा भ ु ारा हामीलाई िवजय िदने परमशे् वरलाई धन्यवाद

होस ्! 58 त्यसकैारण, मरेा ि य भाइहरू हो, स्थर र अटल रहो । सधै ँ परमशे् वरको काममा स्त रहो, िकनिक परमशे् वरमा
ितमीहरूको काम थर् हुदँनै ।

16
1 अब िवश् वासीहरूका िन म्त भटेीको बारेमा गलातीका मण्डलीहरूलाई मलैे िनदशन िदएअनसुार ितमीहरूले गन ूर् ।

2 हप् ताको पिहलो िदन ितमीहरूको दक्षताअनसुार हरेकले केही जम्मा गरेर एक ठाउँमा भलेा गर, तािक म आउँदा भटेी उठाउन
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नपरोस ् । 3 र जब म आइपगु्छु, ितमीहरूले समथर्न गरेका क् तको हातमा प लखेरे ितमीहरूको भटेीलाई यरूशलमेमा
पठाइिदनछुे । 4 र म पिन जानको िन म्त उिचत भयो भन,े ितनीहरू मसगँै जानछेन ्। 5 तर माकेडोिनयाको या ा ग रसकेपिछ
म ितमीहरूकहाँ आउनछुे, िकनिक म माकेडोिनया भएर जानछुे । 6 सायद म ितमीहरूसगँै बस् नछुे अथवा परैु िहउदँ िबताउनछुे,
तािक ितमीहरूले मरेो या ामा म जहाँ जान्छु त्यहाँ सहायता गनर् सक । 7 िकनिक अब म छोटो समयको िन म्त मा ितमीहरूलाई
भटे्न चाहन् न ँ । यिद परमशे् वरले मलाई अनमुित िदनभुयो भने मलै े ितमीहरूसगँ केही समय िबताउने आशा राखकेो छु । 8 तर
म पे न्तकोससम्म एिफससमा नै बस् नछुे । 9 िकनिक मरेो िन म्त फरािकलो ढोका खो लएको छ, तर त्यहाँ धरैे िवरोधीहरू पिन
छन ् । 10 ितमोथी त्यहाँ आउँदा ितनलाई ितमीहरूसगँ िबनाडर बस् न दओे, िकनिक ितनी पिन मलैे जस्तै परमशे् वरको सवेा
गदर्छन ्। 11 कसलैे पिन ितनको अवहलेना नगरोस ्। शा न्तसगँ ितनको या ामा सहायता गर, तािक ितनी मकहाँ आउन सकून ्
। िकनिक ितनी अरू भाइहरूसगँै आउनछेन ्भनी मलैे आशा ग ररहकेो छु । 12 अब हा ा भाइ अपोल्लोसको बारेमा भन् नपुदार्
मलै े ितनलाई भाइहरूका साथ ितमीहरूकहाँ भटेघाटमा जानको िन म्त धरैे आ ह गरेँ । ितनलाई ितमीहरूकहाँ आउन मन
भएन । तापिन ठक समयमा ितनी ितमीहरूकहाँ आउनछेन ्। 13 सतकर् रहो; िवश् वासमा दढृ बस; मािनसजस्तै बन र सामथ
बन । 14 ितमीले जे गछ , सबै मेमा गर । 15 स्तफनासको घरानालाई ितमी जान्दछौ जो अखयैाका पिहलो िवश् वासी
हुन ् । ितनीहरूले िवश् वासीहरूको सवेाको िन म्त आफँैलाई समिपर्त गरेका छन ् । भाइहरू हो, म ितमीहरूलाई आ ह गदर्छु
िक 16 त्यस्ता मािनसहरू र हामीलाई काममा सहायता गन अिन हामीसगँ प र म गनहरूको अधीनमा रहो । 17 स्तफनास,
फोटुर्नाटस र अखाइकसको आगमनमा म आन न्दत हुन्छु । ितनीहरूले ितमीहरूको अनपु स्थितलाई परुा ग रिदए । 18 िकनिक
ितनीहरूले मरेो र ितमीहरूको आत्मालाई ताजा पा रिदएका छन ्। त्यसलैे गदार् मािनसहरूको कदर गर । 19 एिसयामा भएका
मण्डलीहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । अिकलास र ि स्काले र ितनीहरूको घरमा भएको मण्डलीले पिन
ितमीहरूलाई भमुा अिभवादन पठाएका छन ्। 20सबै भाइहरूले अिभवादन पठाएका छन ्। एकले अकार्लाई पिव चमु्बनले
अिभवादन गर । 21 म पावल, मरेो आफ्नै हातले यो प लखे्छु । 22 यिद कसलैे भलुाई मे गदन भने ऊ ािपत होस ्। हा ा
भ,ु आउनहुोस ्। 23 हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूसगँ रहोस ्। 24 ीष् ट यशेमूा ितमीहरू सबलैाई मरेो मे छ ।
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को रन्थीहरूलाई पावलको दो ो प
1पावल, परमशे् वरको इच्छा अनसुार यशे ू ीष् टका े रत, र हा ा भाइ ितमोथीबाट,को रन्थमा भएका परमशे् वरको मण्डली

र अखयैा ान्तमा रहकेा सम्पणूर् िवश् वासीहरूलाई । 2 हा ा िपता परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टको अन ु ह र शा न्त ितमीहरूमा
रहकेो होस ् । 3 हा ा िपता परमशे् वर यशे ू ीष् टलाई शसंा भएको होस ् । उहाँ दयाका िपता र सबै सान्त्वनाका परमशे् वर
हुनहुुन्छ । 4 परमशे् वरले हा ा सारा दःुख कष् टमा हामीलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ । त्यसलै,े हामी पिन दःुखमा परेकाहरूलाई
सान्त्वना िदन सक्छौँ । परमशे् वरले हामीलाई सान्त्वना िदनको िन म्त योग गन ुर्भएको सान्त्वना ारा नै हामी अरूलाई सान्त्वना
िदन्छौँ । 5जसरी हा ो िन म्त ीष् टको कष् ट शस्त छ, त्यसरी नै ीष् ट ारा हा ो सान्त्वना शस्त हुन्छ । 6 तर यिद हामीले
दःुख भोग्यौँ भने यो ितमीहरूका सान्त्वना र उ ारको िन म्त हो । र यिद हामीले सान्त्वना पायौँ भने यो ितमीहरूको सान्त्वनाको
िन म्त हो । ितमीहरू हा ो दःुखमा धयैर्साथ सहभागी हुदँा ितमीहरूको सान्त्वनाले भावकारी रूपले काम ग ररहकेो हुन्छ ।
7 ितमीहरूको िन म्त हा ो आशा दढृ छ । ितमीहरू दःुखमा सहभागी हुदँा सान्त्वनामा पिन सहभागी हुन्छौ भन् ने हामीलाई थाहा
छ । 8 भाइहरू हो, हामीले एिसयामा भोगकेा दःुखको बारेमा ितमीहरू अजान रहो भन् ने हामी चाहन् नौँ । हामीले सहन नसक् ने
िकिसमले हामी िमिचएका िथयौ,ँ यित सा ो िक हामीले बाँच्ने आशा नै मारेका िथयौँ । 9 वास्तवमा, हामीमािथ मतृ्यदुण्ड िथयो
। तर त्यो हामी आफँैमा होइन, मतृकहरूलाई जीवन िदनहुुने परमशे् वरमािथ भरोसा गनर् सकौँ भनरे भएको िथयो । 10 उहाँले
हामीलाई त्यस्तो घातक जो खमबाट बचाउनभुयो र फे र पिन उहाँले हामीलाई बचाउनहुुनछे । उहाँले हामीलाई फे र पिन
छुटाउनहुुनछे भन् ने हामीले उहाँमा आशा राखकेा छौँ । 11 उहाँले यसो गन ुर्हुनछे जसरी ितमीहरूले पिन हामीलाई आफ्ना
ाथर्ना ारा मदत गछ । त्यसपिछ धरैेको ाथर्ना ारा हामीलाई िदइएको अन ु ही कृपाको लािग धरैेले हा ो तफर् बाट धन्यवाद

िदनछेन ्। 12 हा ो अन्तस्करणको गवाहीमा हामी गवर् गछ ं । िकनिक यो परमशे् वरबाट आउने श ु रेणा र इमानदारीमा छ
जसअनसुार हामी यो ससंारमा चलकेा छौँ । िवशषे गरी, हामीले यो ितमीहरूसगँ अझ बढी गरेका छौ,ँ सांसा रक ज्ञानमा होइन,
तर परमशे् वरको अन ु हमा । 13 हामी ितमीहरूले पढ्न र बझु्न नसक् ने गरी केही पिन लखे्दनैौँ । म आशा गछुर्, िक ितमीहरूले
पणू र् रूपले बझु्नछेौ । 14 जसरी अिहले ितमीहरूले हामीलाई केही मा मा बझु्यौ । यशे ू ीष् टको िदनमा हामी ितमीहरूका
िन म्त गवर् गन कारण बन् नछेौ,ँ जसरी ितमीहरू हा ा कारण बन् नछेौ । 15 यो कुरामा म िनधर्क् क भएको कारण, ितमीहरूले
दईुवटा भटेको लाभ उठाउन सक भनरे म ितमीहरूकहाँ अगािड नै आउन चाहन्थे ँ । 16 माकेडोिनया जाँदा ितमीहरूकहाँ
आएर भटेघाट गन मलैे योजना बनाउदँै िथएँ । माकेडोिनयाको या ापिछ म फे र ितमीहरूलाई भटे्न चाहन्थे,ँ र ितमीहरूले
मलाई यहूिदयाको बाटो हुदँ ै पठाएको चाहन्थे ँ । 17 जब मलैे यस त रकाले सोच्दै िथएँ, तब के म िह च्कचाएँ र ? के मलैे
मानवीय मापनअनसुार योजनाहरू बनाएँ िक मलैे एकै समयमा “हो” र “होइन” भने ँ र ? 18 तर जसरी परमशे् वर िवश् वासयोग्य
हुनहुुन्छ, हामी एकैसाथ “हो” र “होइन” भन्दनैौँ । 19 िकनिक परमशे् वरका पु यशे ू ीष् ट जसलाई िसलास, ितमोथी र मलैे
ितमीहरूमाझ घोषणा गर् यौ,ँ जो चािह ँ “हो” र “होइन” हुनहुुन् न । बरु, उहाँ सदा “हो” हुनहुुन्छ । 20 िकनिक परमशे् वरका सबै
ितज्ञा उहाँमा “हो” नै हुन्छन ्। यसलै,े उहाँ ारा नै हामीले परमशे् वरको मिहमालाई “आमने” भनकेा छौँ । 21 अब परमशे् वर

जसले हामीलाई ितमीहरूसगँ ीष् टमा द रला पान ुर्हुन्छ, उहाँले हामीलाई िनय ु गन ुर्भयो । 22 उहाँले आफ्नो छाप हामीमा
लगाउनभुयो र हामीलाई पिछ िदने कुराको बनैाको रूपमा हा ो हृदयमा पिव आत्मा िदनभुयो । 23 बरु, मलैे परमशे् वरलाई
मरेो गवाहीको लािग पकुारेँ । त्यसलै,े ितमीहरूलाई बचाउन सकँू भनरे म को रन्थमा आइन ँ । 24 ितमीहरूको िवश् वास कस्तो
हुनपुछर् भनरे हामीले िनयन् ण गन यास गरेको कारण यसो भएको होइन । बरु, हामी ितमीहरूको आनन्दको िन म्त ितमीहरूसगँ
काम ग ररहकेा छौँ जसरी ितमीहरू आफ्नो िवश् वासमा अटल रहन्छौ ।

2
1 ितमीहरूको दःुखपणूर् अवस्थामा म फे र ितमीहरूकहाँ नआउने िनणर्य मलैे गरेँ । 2 यिद मलैे ितमीहरूलाई दःु खत तलु्याएँ

भन,े मलैे जसलाई दःु खत तलु्याएँ उसले बाहके अरू कसले मलाई खसुी तलु्याउन सक्छ र ? 3 मलैे जे लखेे,ँ त्यो यसकारण
लखेे ँ िक म ितमीहरूकहाँ आउँदा जनु क् तहरू ारा मलैे आनन्द पाउनपुन िथयो ितनीहरू ारा म दःु खत नहोऊँ । मरेो आनन्द
ितमीहरू सबमैा भएको जस्तै छ भन् ने कुरामा म िन श् चत छु । 4 िकनिक मलैे ठुलो कष् ट, हृदयको पीडा र धरैे आशँकुा साथमा
ितमीहरूलाई लखेे ँ । म ितमीहरूलाई कष् ट िदन चाहन् न िथएँ । बरु, ितमीहरू ित भएको मरेो मेको गिहराइ ितमीहरूले थाहा
पाओ भन् ने म चाहन्थे ँ । 5 यिद कसलैे दःुख िदएको छ भन,े त्यसले मलाई मा छैन, तर केही हदसम्म (यसलाई कडा गरी
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नभन् ने हो भन)े ितमीहरू सबलैाई पिन दःु खत तलु्याएको छ । 6 त्यो क् तलाई बहुमत ारा िदइएको सजाय पयार्प् त छ ।
7 त्यसलै,े अब सजायको साटो उसलाई क्षमा र सान्त्वना दओे । उसले धरैे दःुखबाट हरेस नखाओस ्भनरे यसो गर । 8 उसको
िन म्त गरेको ितमीहरूको मे सावर्जिनक रूपमा कट गर । 9 ितमीहरूलाई जाँच गनर् सकँू र ितमीहरू सबै कुरामा आज्ञाकारी
छौ िक छैनौ भनी मलैे बझु् न सकँू भनरे मलैे ितमीहरूलाई लखेे ँ । 10 यिद ितमीहरूले कसलैाई क्षमा िदयौ भन,े म पिन त्यस

क् तलाई क्षमा िदनछुे । यिद मलैे केही क्षमा िदएको छु भन,े यो यशेकूो उप स्थितमा ितमीहरूका िन म्त हो । 11 यसलै,े
शतैानले हामीलाई छक्याउने छैन । िकनिक हामी त्यसका योजनाहरूको िवषयमा अजान छैनौँ । 12जब म ीष् टको ससुमाचार
चार गनर् ोआस सहर आएँ, त्यहाँ मरेो लािग भलुे ढोका खो लिदनभुएको िथयो । 13 तापिन, मलाई मनमा शा न्त िमलने,

िकनिक मलैे मरेा भाइ तीतसलाई त्यहाँ भे टन ँ । त्यसलै,े उनीहरूलाई छोडरे म माकेडोिनया फकं । 14 तर परमशे् वरलाई धरैे
धन्यवाद होस,् जसले हामीलाई सधै ँ िवजयमा अगवुाइ गन ुर्हुन्छ । हामी ारा उहाँले सबिैतर ज्ञानको िमठो सबुास् ना छन ुर्हुन्छ ।
15 िकनिक हामी परमशे् वरको िन म्त उ ार पाएकाहरू र नष् ट भइरहकेाहरूका िन म्त ीष् टका सबुास् ना हौँ । 16 नष् ट भइरहकेा
मािनसहरूका लािग यो मतृ्यदुे ख मतृ्यसुम्मको सबुास् ना हो । अिन बचाइएकाहरूको लािग हामी जीवनदे ख जीवनसम्मको
सबुास् ना हो । यी कुराहरूका लािग को योग्यको छ ? 17 हामी नाफाको लािग परमशे् वरको वचन बचे् ने धरैे मािनसहरूजस्ता
होइनौँ । बरु, हामी ीष् टमा श ु अिभ ायले परमशे् वरको द ृ ष् टमा उहाँले पठाउनभुएको जस्तै गरी बोल्दछौँ ।

3
1 के हामी फे र आफ्नो शसंा आफँै गनर् लािगरहकेा छौँ ? केही मािनसहरूलाई जस्तै हामीलाई पिन ितमीहरू समक्ष वा

ितमीहरूबाट िसफा रस प को जरुरी छैन, छ र ? 2 ितमीहरू नै हा ो लािग हृदयमा ले खएको िसफा रस प हौ जसलाई सबै
मािनसले पढकेा र जानकेा छन ्। 3 र ितमीहरू हामी ारा िवतरण ग रएका ीष् टका प हौ भन् ने ितमीहरूले नै दखेाउछँौ । यो
मसीले होइन, तर जीिवत परमशे् वरको आत्माबाट ले खएको िथयो । यो ढुङ्गाको पाटीमा ले खएको िथएन, तर मािनसहरूका
हृदयका पाटीमा ले खएको िथयो । 4 र यो ीष् ट यशे ू ारा परमशे् वरमा भएको हा ो आत्मिवश् वास हो । 5 कुनै पिन कुरा
हामीबाट आइरहकेो छ भनरे दाबी गनर् हामी आफँै योग्य छैनौँ । बरु, हा ो योग्यता परमशे् वरबाट आएको हो । 6 परमशे् वरले
हामीलाई नयाँ करारका सवेकहरू हुन योग्य बनाउनभुएको छ । यो करार अक्षरबाट होइन, तर आत्माबाट हो । िकनिक
अक्षरले मादर्छ, तर आत्माले जीवन िदन्छ । 7 अब ढुङ्गामा कँुिदएको मतृ्य ु ल्याउने अक्षर यस्तो मिहमासगँ इ ाएलीहरूको
िबचमा आयो िक इ ाएलीहरूले मोशाको अनहुार िसधै हनेर् सकेनन ्। यो उनको अनहुारको मिहमाको कारणले गदार् हो, जनु
मिहमा मन्द हुदँै िथयो । 8 पिव आत्माको काम झन ्कित धरैे मिहिमत होला ? 9 यिद िनन्दापणूर् सवेाको मिहमा िथयो भने
धािमर्कताको सवेा अझ कित धरैे मिहिमत हुन्छ ! 10 िकनिक वास्तवमा जनु एक समय मिहिमत पा रएको िथयो, यसलाई माथ
गन अक मिहमाको कारण अिहले त्यो मिहिमत छैन । 11 यिद िबतरे जानकेो कुराको मिहमा िथयो भने सधैकँो लािग रहने
कुराको झन ्कित धरैे मिहमा हुनछे ! 12 हामीसगँ यस्तो आशा भएको कारण हामी साहसी छौँ । 13 हराउदँै गरेको मिहमाको
अन्त्य इ ाएलीहरूले िसधै दखे् न नसकून ्भनरे हामी आफ्नो अनहुारमा घमु्टो लगाउने मोशाजस्ता छैनौँ । 14 तर ितनीहरूका
मन कठोर पा रएका िथए । परुानो करार पढ्दा आजको िदनसम्म पिन त्यो घमु्टो रिहरहन्छ । त्यो खो लएको छैन, िकनिक

ीष् टमा मा यो खो लन्छ । 15 तर आज पिन जब मोशाको बारेमा पिढन्छ, ितनीहरूको हृदयमा घमु्टो रहन्छ । 16 तर जब
कोही क् त परम भमुा फिकर् न्छ, तब घमु्टो हटाइन्छ । 17 परम भु आत्मा हुनहुुन्छ । जहाँ परम भकुो आत्मा छ, त्यहाँ
स्वतन् ता हुन्छ । 18 अब हामी सबै घमु्टो हटाइएको अनहुारले परम भकुो मिहमालाई हछे ं । हामी एक मिहमादे ख अक
मिहमामा उक्लदँै त्यही मिहमामा बद ्लदँै छौँ । यो परम भबुाट आउँछ, जो आत्मा हुनहुुन्छ ।

4
1 त्यसकारण, हामीसगँ यो सवेा-कायर् भएको र हामीले यो दया पाएको कारणले गदार् हामी िनराश हुदँनैौँ । 2 बरु, हामीले

गोप्य र लाजमदार् मागर्हरू त्यागकेा छौँ । हामी धतूर्तामा िजउँदनैौँ र हामी परमशे् वरको वचनलाई गलत त रकाले चलाउदँनैौँ ।
सत्यता स्ततु गद परमशे् वरको नजरमा त्यकेको िववके ित हामी आफँैलाई िसफा रस गदर्छौँ । 3यिद हा ो ससुमाचार घमु्टोले
ढािकएको छ भन,े त्यो िवनाश भइरहकेाहरूका िन म्त मा ढािकएको छ । 4 ितनीहरूको िवषयमा भन् ने हो भन,े यस ससंारको
दवेले ितनीहरूको अिवश् वासी मनहरू अन्धो तलु्याइिदएको छ । फलस्वरूप, ितनीहरू ीष् टको मिहमाको ससुमाचारको
काश दखे् न सक्दनैन,् जो परमशे् वरको स्वरूप हुनहुुन्छ । 5 िकनिक हामी आफँैलाई होइन, तर ीष् टको खाितर ितमीहरूका

सवेकको रूपमा रहरे ीष् ट यशेलूाई घोषणा गछ ं जो भ ु हुनहुुन्छ । 6 िकनिक परमशे् वरले भन् नभुयो, “अन्धकारबाट ज्योित
चम्कनछे ।” यशे ू ीष् टको उप स्थितमा परमशे् वरको मिहमाको ज्ञानको ज्योित िदन उहाँ हा ो हृदयमा चम्कनभुएको छ ।
7 यो अित नै महान ्श क् त हामीसगँ होइन, तर परमशे् वरसगँ छ भन् ने स्पष् ट पानर्को िन म्त हामीसगँ यो धन माटाका भाँडाहरूमा
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छ । 8 हामी सबिैतरबाट क ष् टत भएका छौ,ँ तर िनराश भएका छैनौँ । 9 हामी सताइएका छौ,ँ तर त्यािगएका छैनौँ । हामी
िहकार्इएका छौ,ँ तर नाश पा रएका छैनौँ । 10 यशेकूो जीवन हा ा शरीरमा दे खयोस ्भनरे हामी हा ा शरीरमा सधै ँ यशेकूो
मतृ्यलुाई बोिकिहडँ्छौँ । 11 हा ा मानवीय शरीरहरूमा यशेकूो जीवन दखेा परोस ्भनरे जीिवत भएका हामीहरू यशेकूो खाितर
सधै ँ मतृ्यमुा स ु म्पइँदै छौँ । 12 यही कारणल,े हामीमा मतृ्यलुे काम गदर्छ, तर जीवनले ितमीहरूमा । 13 “मलैे िवश् वास
गरे,ँ यसलैे मलै े बोले ँ ।” भनरे ले खएजस्तै हामीसगँ िवश् वासको उस्तै आत्मा छ । 14 हामीलाई थाहा छ, िक जसले भ ु
यशेलूाई पनुः जीिवत पान ुर्भयो, उहाँले हामीलाई पिन उहाँसगँै पनुः जीिवत पान ुर्हुनछे । हामीलाई थाहा छ, िक उहाँले हामीलाई
ितमीहरूसगँै उहाँको उप स्थितमा ल्याउनहुुनछे । 15 हरेक कुरा ितमीहरूको िन म्त हो तािक जसरी धरैे मािनसहरूमा अन ु ह
फै लएको छ, त्यसरी नै परमशे् वरको मिहमाको लािग धन्यवाद िदने काम पिन व ृ होस ्। 16 त्यसकारण हामी िनराश हुदँनैौँ
। हामी बािहरी रूपमा िवनाश हुदँै गए तापिन, िभ ी रूपमा हामी ितिदन नयाँ भइरहकेा छौँ । 17 िकनिक यो क्षिणक छ,
हलकुा कष् टले हामीलाई सबै नापलाई माथ गन वजनदार अनन्त मिहमाको लािग तयार पा ररहकेो छ । 18 िकनिक हामीले
दे खने कुराहरूको होइन, तर नदे खने कुराहरूको तीक्षा ग ररहकेा छौँ । दे खने कुराहरू क्षिणक हुन्छन ्र नदे खने कुराहरू
अनन्तसम्म रहन्छन ्।

5
1 हामी जान्दछौँ, िक हामीले बास गरेको यो यो पािथर्व शरीर नष् ट भयो भने पिन हामीसगँ परमशे् वरले िदनभुएको भवन छ

। यो मािनसको हातले बनाएको घर होइन, तर स्वगर्मा रहकेो अनन्तसम्म रहने घर हो । 2 िकनिक हा ो स्वग य बासस्थानको
पोशाक पिह रने आशामा हामी यो पालमा पीडाले आतर्नाद गछ ं । 3 हामी यसको इच्छा गछ ं िकनिक यसलाई पिह रएपिछ
हामी नाङ्गा हुनछैेनौँ । 4 िकनिक जबसम्म हामी यस पालमा छौ,ँ बोझले भ रएर हामी आतर्नाद गछ ं । हामी िनवर्स् हुन
चाहदँनैौँ । तर जे मरणशील छ , त्यो जीवनमा समावशे होस ्भनरे हामी वस् पिहरन चाहन्छौँ । 5 हामीलाई यसको िन म्त तयार
गन ुर्हुने परमशे् वर नै हुनहुुन्छ, जसले हा ो िन म्त पिछ आउने कुराको बनैाको रूपमा पिव आत्मा िदनभुएको छ । 6 त्यसलै,े
सधै ँ िवश् वस्त रहो । यो जानी राख िक जब हामी हा ो शारी रक घरमा रहन्छौँ, हामी परमशे् वरबाट टाढा रहन्छौँ । 7 हामी
िवश् वास ारा िहडँ्छौ,ँ दे खने कुराको आधारमा होइन । 8 त्यसलै,े हामी िवश् वस् त छौँ । हामी शरीरबाट टाढा रहरे भसुगँ हुन
रुचाउछँौँ । 9 त्यसलै,े घरमा वा त्यसबाट टाढा जहाँ रहे पिन हा ो उ ेश्य उहाँलाई सन् न पान ुर् हो । 10 िकनिक हामी सबै

ीष् टको न्याय आसनको अगािड खडा हुनपुछर्, तािक हरेकले शरीरमा हुदँा गरेको असल वा खराब कायर्को िन म्त ितफल
पाओस ् । 11 त्यसकारण, परमशे् वरको भय जानरे नै हामी मािनसहरूलाई मनाउछँौँ । हामी को हौँ भन् ने कुरा परमशे् वरलाई
थाहा छ । म आशा गछुर् िक ितमीहरूको िववकेमा यो कुरा स्पष् ट छ । 12 हामीलाई ितमीहरूले इमानदार ठान भनरे हामीले
ितमीहरूलाई मनाउन खोिजरहकेा छैनौँ । बरु, हामी ितमीहरूलाई हामीमािथ गवर् गन कारण िददँै छौँ तािक हृदयका भन्दा बािहरी
रूपको धाक लगाउनहेरूलाई जवाफ िदन सक । 13 िकनिक यिद हा ो मन ठक छैन भने पिन त्यो परमशे् वरको लािग हो ।
तर यिद हा ो मन ठक छ भने त्यो ितमीहरूको खाितर हो । 14 िकनिक ीष् टको मेले हामीलाई बाध्य पाछर् र हामीलाई यो
िनश् चय छ िक सबकैो िन म्त एक जना मन ुर्भएको हुनाले सबै मरेका छन ्। 15 अिन ीष् ट हामी सबकैो िन म्त मन ुर्भयो तािक
बाँच्नहेरू आफ्नो लािग नबाँचनू ्। बरु, ितनीहरू उहाँको िन म्त िजउनपुछर्, जो मन ुर्भयो र फे र जीिवत पा रनभुयो । 16 त्यसलै,े
हामीले एक चो ट ीष् टलाई त्यसै गरेका भए तापिन अब उसो हामी कसलैाई मािनसको द ृ ष् टकोणअनसुार मलू्याङ्कन गदनौँ
। अब हामी कसलैाई कदािप त्यसरी हदेनौँ । 17 िकनभने कोही ीष् टमा छ भने ऊ नयाँ स ृ ष् ट हो । परुाना कुरा िबतरे गएका
छन ्। हरे, ती नयाँ भएका छन ्। 18 यी सबै कुरा परमशे् वरबाट भएका हुन ्। उहाँले हामीलाई ीष् ट ारा उहाँसगँै िमलापमा
ल्याउनभुयो र हामीलाई िमलापको सवेा िदनभुएको छ । 19 अथार्त ् ितनीहरूका पापका लखेा न लएर परमशे् वरले ीष् ट ारा
ससंारलाई आफूिसत िमलापमा ल्याउदँै हुनहुुन्छ । उहाँले िमलापको सन्दशेको िजम्मा हामीलाई समु्पनहुुदँ ै छ । 20 त्यसलै,े
परमशे् वरले हामी ारा अनरुोध ग ररहनभुए झै ँ गरेर हामी ीष् टका दतूको रूपमा िनय ु ग रएका छौँ । “परमशे् वरमा िमलापमा
आओ !” भनरे हामी ितमीहरूिसत ीष् टको खाितर अनरुोध गछ ं । 21 उहाँले ीष् टलाई हा ा पापको िन म्त ब ल बन् न
लगाउनभुयो । उहाँले किहल्यै पाप गन ुर्भएन । हामी उहाँमा परमशे् वरको धािमर्कता बन् न सकौँ भनरे उहाँले यसो गन ुर्भयो ।

6
1 र यसकारण, उहाँको अन ु हमा सगँसगँै काम गद हामी ितमीहरूलाई अनरुोध गदर्छौँ िक उहाँको अन ु हलाई थर्मा

नलओे । 2 उहाँ यसरी भन् नहुुन्छ, “मलैे उपय ु समयमा ित ो वास्ता गरे,ँ र म ु क् तको िदनमा मलैे ित ो सहायता गरेँ ।” हरे,
यो म ु क् तको िदन यो । 3 हामी कसकैो अगािड ठेस लाग् ने कुराहरू राख्दनैौ,ँ कारण हामी हा ो सवेामा बइेमानी गनर् चाहन् नौँ ।
4 बरु, हामी आफँैलाई परमशे् वरका सवेकहरू हौँ भनी हा ो कामबाट मािणत गछ ं । हामी धयैर् धारणमा, कष् टमा, िवपि मा,



6:5 841 २ को रन्थी 8:2

क ठनाइमा, 5 िपटाइमा, कैदी अवस्थामा, हुलदङ्गामा, कडा प र ममा, अिनदा रातमा, भोकमा 6 शु तामा, ज्ञानमा, धयैर्मा,
दयामा, पिव आत्मामा, असल मेमा उहाँका सवेकहरू हौँ । 7 हामीहरू परमशे् वरको श क् तमा, वचनको सत्यतामा सवेकहरू
हौँ । हामीसगँ हा ो दायाँ र बायाँ हातमा धािमर्कताको हितयार छन ्। 8 हामी मान र अपमान, िनन्दा र शसंामा काम गदर्छौँ ।
हामीलाई ठगाहा छौँ भन् ने आरोप लगाइन्छ, तथािप हामी साँचा छौँ । 9 हामी निचिनएका क् तहरूले झै ँ गछ ं तापिन हामी
िचिनएका छौँ । हामी मरे जस्तो काम गछ ,ं तर हामी अझै जीिवतै छौँ । हामीहरू हा ा कायर्हरूको िन म्त द ण्डत भए जस्तै
गरी काम गछ ं, तर मतृ्यदुण्ड पाए जस्तै गरी होइन । 10 हामी अफसोसी भएर काम गछ ं, तर सधै ँआनन्दमा रमाइरहकेा छौँ ।
हामी ग रब भएर काम गछ ,ं तर धरैेलाई धनी बनाउछँौँ । हामी केही नभए जस्तो गरी काम गछ ं, तापिन सबै थोकहरू पाएका
छौँ । 11 हे को रन्थका िवश् वासीहरू हो, हामीले ितमीहरूलाई सबै साँचा कुराहरू बताएका छौँ र हा ा हृदयहरू खलुा छन ्।
12 ितमीहरूका हृदय हामीबाट िनय न् त छैनन,् तर ितमीहरूका आफ्नै भावना ारा िनय न् त छन ्। 13 अब यसको स ामा,
म बालकहरूसगँ झै ँ बोल्दछु, िक आफ्नो हृदयलाई खलुा राख । 14 अिवश् वासीहरूसगँै नना रओ । िकनिक धािमर्कताको

वस्थािवहीनहरूिसत के सहभािगता ? अिन ज्योितको अन्धकारिसत के सङ्गित ? 15 ीष् टको झटुा बोल्नहेरूिसत के
सम्झौता ? अथार्त,् िवश् वासीहरूको अिवश् वासीहरूसगँ के सहभािगता ? 16 र परमशे् वरको म न्दर र मिूतर्हरूिबच के सम्झौता
? त्यसकारण, हामीहरू जीिवत परमशे् वरका म न्दर हौ,ँ जसरी उहाँले भन् नभुएको छः “म ितनीहरूका िबचमा िहडँ्नछुे र बास
गनछु । म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् ।” 17 त्यसकारण, ‘ितनीहरूका माझबाट बािहर
िनस्केर आओ र आफूलाई अलग गर,’ परम भु भन् नहुुन्छ । अशु िचजहरूलाई नछोओ र म ितमीहरूलाई अपनाउनछुे ।
18 म ितमीहरूका िपता हुनछुे र ितमीहरू मरेा छोराहरू र छोरीहरू हुनछेौ,” सवर्श क् तमान ्परमशे् वर भन् नहुुन्छ ।

7
1 ि यहरू, हामीसगँ यी ितज्ञाहरू भएका कारण हा ो शरीर र आत्मामा हामीलाई अशु पान कुराहरूबाट आफैँलाई श ु

पारौँ । परमशे् वरको भयमा पिव तालाई प ाऔ ँ। 2 हा ा िन म्त ठाउँ बनाओ ! हामीले कसकैो खराबी गरेका छैनौँ । हामीले
कसलैाई हािन परु् याएका छैनौ,ँ न त कसकैो फाइदा नै लएका छौँ । 3 मलैे ितमीहरूलाई दोषी ठहर् याउन यो भनकेो होइन ँ ।
िकनिक मलैे अिघ नै भिनसकेको छु िक ितमीहरू हा ा हृदयमा छौ, सगँै मनर् र बाँच्नको िन म्त । 4 ितमीहरूमािथ मरेो ठुलो
भरोसा छ र म ितमीहरूमा गवर् गछुर् । म सान्त्वनाले भ रएको छु । हा ा सबै कष् टमा पिन म आनन्दले भ रएको छु । 5 हामी
माकेडोिनया आउँदा हा ो शरीरले आराम पाएन । बरु, बािहरका सङ्घषर्हरू र िभ का भयहरूबाट हामी हरतरहले सताइएका
िथयौँ । 6 तर िनरुत्सािहतहरू लाई सान्त्वना िदनहुुने परमशे् वरले तीतसको आगमनबाट हामीलाई सान्त्वना िदनभुयो । 7 ितनको
आगमनले मा हामीलाई परमशे् वरले सान्त्वना िदनभुएन । तर तीतसले ितमीहरूबाट ाप् त गरेको सान्त्वनाबाट पिन हो । ितनले
ितमीहरूको महान ् मे, दःुख र मरेो िन म्त ितमीहरूको गिहरो िचन्ताको बारेमा बताए । यसकारण, म अझ धरैे आन न्दत भएँ
। 8 मरेो प ले ितमीहरूलाई दःु खत तलु्याएको भए तापिन म यसको लािग पछुताउिँदन ँ । मरेो प ले ितमीहरूलाई दःु खत
बनाएको मलैे दखे्दा म पछुताएँ । तर ितमीहरू केही समयको लािग मा दःु खत भयौ । 9 ितमीहरू सताइएको कारणले होइन,
तर ितमीहरूको दःुखले ितमीहरूलाई पश् चा ापसम्म डोर् याएको कारणले अब म खसुी छु । ितमीहरूले ईश् वरीय शोकको
महससु गर् यौ । हा ो कारण ितमीहरूले कुनै नोक्सानी भोगनेौ । 10 िकनिक ईश् वरीय शोकले पश् चा ाप ल्याउछँ जसले
पछुतोिवना नै म ु क् तको काम परुा गछर् । तर सांसा रक शोकले मतृ्य ु ल्याउछँ । 11 हरे, यस ईश् वरीय शोकले ितमीहरूमा
कित ठुलो सङ्कल्प उत्पन् न गरायो । आफूलाई िनद ष मािणत गनर् ितमीहरूमा कित ठुलो सङ्कल्प िथयो । ितमीहरूका

ोध, डर, तषृ् णा, जोस र न्याय भएको हने ितमीहरूको इच्छा कित ठुलो ! यी सबै कुरामा ितमीहरूले यो िवषयमा आफँैलाई
िनद ष मािणत गरेका छौ । 12 मलैे ितमीहरूलाई लखेे तापिन त्यो खराबीग न वा खराबी भोग् नकेो खाितर मलैे ले खन ँ ।
हामी ित भएको ितमीहरूको गम्भीरता परमशे् वरको साम ु थाहा पाउन सकँू भनरे मलैे लखेे ँ । 13 यही कारणले हामी उत्सािहत
हुन्छौँ । हा ा सान्त्वनासाथै हामी तीतसको आनन्दमा अझै रमायौँ िकनिक ितमीहरू ारा ितनको ाणलाई स्फूितर् िमलकेो छ ।
14 िकनिक ितनीसगँ ितमीहरूको बारेमा गवर् गदार् म शमार्इन ँ । यसको िवपरीत, जसरी ितमीहरूलाई हामीले भनकेा सबै कुरा
साँचा िथए, त्यसरी नै ितमीहरूको बारेमा हामीले तीतससगँ गरेको गवर् पिन सत्य ठह रयो । 15 ितमीहरू सबकैो आज्ञाका रता
र ितमीहरूले ितनलाई डर र कम्पसाथ गरेको स्वागत सम्झरे ितमीहरू ित ितनको स् नहे अझ बढ्छ । 16 म रमाउँछु, िकनिक
ितमीहरूमािथ मरेो पणू र् भरोसा छ ।

8
1 भाइहरू हो, माकेडोिनयाका मण्डलीहरूलाई परमशे् वरले िदनभुएको अन ु हको बारेमा ितमीहरूले थाहा पाएको हामी

चाहन्छौँ । 2कष् टको भयङ्कर परीक्षाको समयमा पिन ितनीहरूको शस्तताको शा न्त र घोर द र ताले ितनीहरूमा उदारताको
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ठुलो धन उत्पन् न गरायो । 3 म साक्षी छु, िक ितनीहरूले जित सके िदए, र िदन सक् नभेन्दा पिन बढ्ता र आफ्नो स्वचे्छाले
िदए । 4 ितनीहरूले िवश् वासीहरूका िबचको सवेामा सहभािगताको अवसरको लािग हामीहरूसगँ धरैे िबन् ती गरे । 5 यो हामीले
आशा गरेबमोिजम भएन । बरु, ितनीहरूले पिहले आफँैलाई भमुा स ु म्पिदए । त्यसपिछ परमशे् वरको इच्छाअनसुार आफँैलाई
हामीकहाँ स ु म्पिदए । 6 त्यसपिछ तीतसले यो काम अिघबाटै सरुु गरेको हुनाले उदारताको यो काम ितमीहरूका माझमा पिन
परुा गरुन ्भनरे हामीले ितनलाई अनरुोध गर् यौँ । 7 तर ितमीहरू सबै कुरामा बढरे गएका छौ, अथार्त ्िवश् वासमा, बोलीवचनमा,
ज्ञानमा, सबै लगावमा र हामी ितको मेमा । त्यसकारण, उदारको यो काममा पिन ितनीहरू बढरे जाने कुरामा ख्याल राख ।
8 म यसलाई आज्ञाको रूपमा भ न्दन ँ । बरु, अरू मािनसहरूको तत्परतासगँ ितमीहरूको इमानदारी तलुना गरेर जाँच्नको िन म्त
म यो भन्छु । 9 िकनिक हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरूलाई थाहा छ । उहाँ धनी हुनभुए तापिन ितमीहरूका खाितर
ग रब हुनभुयो, तािक उहाँको ग रबीबाट ितमीहरू धनी बन् न सक । 10 यस कुरामा म ितमीहरूलाई सल्लाह िदन्छु जसले
ितमीहरूलाई सहयोग िमल्नछे । एक वषर्अिघ ितमीहरूले केही कुरा सरुु मा गरेनौ, तर त्यो गन चाहना पिन गर् यौ । 11 अब
यसलाई परुा गर । जसरी त्यस बलेा ितमीहरूमा केही गन इच्छा र चाहना िथयो, ितमीहरूले त्यसलाई परुा गनर् पिन जित सक्दो
यास गर । 12 िकनिक यिद ितमीहरू यो काम गनर् इच्छुक छौ भन,े यो असल र हणयोग्य कुरा हो । यो कुनै क् तसगँ भएको

कुरामा त्यसमा भर पन ुर्पछर्, उसगँ नभएको कुरामा होइन । 13 िकनिक यो काम ितमीहरूलाई भार होस ् र अरूलाई हलकुा
होस ्भनरे होइन । बरु, िनष्पक्षता हुनपुछर् । 14 ितमीहरूमा अिहले भएको शस्तताले ितनीहरूको आवश्यकता परुा गनछ ।
यो यसकारणले पिन हो िक ितनीहरूका शस्तताबाट ितमीहरूका आवश्यकताहरू परुा हुन सकोस ् र समानता कायम होस ् ।
15 यसरी ले खएको छः “धरैे हुनसेगँ केही बाँकी रहने, र थोरै हुनसेगँ कुनै अभाव भएन ।” 16 तर परमशे् वरलाई धन्यवाद
होस,् जसले तीतसको हृदयमा पिन मरेो जस्तै साँचो िफ ीको मन हा लिदनभुयो । 17 िकनिक ितनले हा ो अनरुोधलाई हण
मा गरेनन,् तर उनी यस ित धरैे उत्सािहत पिन भए । ितनी आफ्नै स्वतन् इच्छाले ितमीहरूकहाँ आए । 18 ससुमाचार चार
गन काममा सबकैा माझमा ख्यात भएका एक भाइलाई पिन हामीले ितनको साथमा पठाएका छौँ । 19 त्यित मा होइन, ितनी
हा ो यो उदारताको काममा हामीसगँै या ा गनर्को िन म्त मण्डलीहरू ारा छािनएका िथए । यो परमशे् वरको आफ्नै आदर र
सहयोग गन हा ो उत्कट इच्छाको िन म्त हो । 20 हामीले ग ररहकेो यो उदारताको कामको िवषयमा कसलैे गन उजरुीको
सम्भावनालाई हामी पन्छाइरहकेा छौँ । 21 हामी परम भकुो अगािड मा होइन, तर मािनसहरूका अिघ पिन आदरणीय भएको
कुरा गन कुरामा ख्याल राख्छौँ । 22 हामी अक भाइलाई पिन ितनीहरूसगँ पठाउँदै छौँ । हामीले ितनको धरैे पल्ट जाँच गर् यौँ
र हामीले ितनलाई धरैे काममा जोिसलो भएको भे ायौँ । ितमीहरू ित भएको भरोसाको कारण ितनी अिहले झन ्महेनती भएका
छन ्। 23 तीतसको सन्दभर्मा भन् नपुदार्, ितमीहरूको िन म्त ितनी मरेा साझदेार र सहकम हुन ्। भाइहरूचािह ँ मण्डलीहरूबाट
पठाइएका हुन ्। ितनीहरू ीष् टका मिहमा हुन ्। 24 त्यसलै,े ितनीहरूलाई ितमीहरूको मे दखेाओ, र ितमीहरूका िवषयमा
ग रएको हा ो गवर्को कारण मण्डलीहरूलाई दखेाओ ।

9
1 िवश् वासीहरूको सवेा-कायर्को िवषयमा ितमीहरूलाई ले खरहन म आवश्यक ठा न्दन ँ । 2 ितमीहरूमा भएको चाहना

मलाई थाहा छ, जसको बारेमा माकेडोिनयामा भएका मािनसहरूलाई मलैे गवर्का साथ बताएँ । गएको वषर्दे ख अखयैामा
तयार हुदँै आइरहकेो छ भनरे मलैे ितनीहरूलाई भने ँ । 3 ितमीहरूका िन म्त हामीले गरेको गवर् थर् नहोस,् र ितमीहरू पिन मलैे
भने जस्तै गरी तयार होओ भनरे मलैे भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाएको छु । 4 न ता, यिद माकेडोिनयाका कोही मसगँै आउँदा
ितमीहरू तयार नभएको पाए भन,े हामी शमर्मा पनछौँ । ितमीहरूमािथ धरैे भरोसा भएको हुनाले ितमीहरूको बारेमा म केही पिन
भ न्दन ँ । 5 त्यसलै,े भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनलाई आवश् यक ठानरे िबन्ती गरेको छु तािक ितमीहरूले ितज्ञा गरेको
उपहारहरू अगािड नै बन्ध गनर् सक । यो भटेी करकापले होइन, तर आिशष ्को रूपमा तयारी हुन सकोस ्भनरे यसो ग रएको
हो । 6 यसको अथर् होः थोरैसगँ छनले थोरै बटुल्छ; आिशष ् पाउने उ ेश्यले छनले आिशष ्कै कटनी गछर् । 7 हरेकले आफ्नो
हृदयमा सङ्कल्प गरेअनसुार दओेस ्। दःु खत भएर र करकापमा परेर कसलैे पिन नदओेस ्। खसुीसाथ िदनलेाई परमशे् वरले
मे गन ुर्हुन्छ । 8 र परमशे् वरले हरेक आिशष ्लाई ितमीहरूको िन म्त व ृ गनर् सक् नहुुन्छ, तािक ितमीहरूलाई चािहने सबै कुरा

ितमीहरूले सधै ँ ाप् त गनर् सक । ितमीहरूका असल कामहरू व ृ हुन ् भनरे यसो हुनछे । 9 यस्तो ले खएको छः “उहाँले
आफ्नो सम् पि बाँडरे ग रबहरूलाई िदनभुएको छ । उहाँको धािमर्कता सधैभँ र रहन्छ ।” 10 छनलाई िबउ र खानाको िन म्त
रोटी उपलब्ध गराउनहुुनलेे ितमीहरूको िबउ उपलब्ध गराएर व ृ पिन गराउनहुुनछे । उहाँले ितमीहरूको धािमर्कताको फसल
शस्ततासगँ व ृ गराउनहुुनछे । 11 ितमीहरूले उदारसगँ िदन सक भनरे ितमीहरू हर िकिसमले धनी तलु्याइनछेौ । यसले

हामी ारा परमशे् वर ित चढाउने धन्यवाद उत्पन् न गराउनछे । 12 िकनिक सवेाको काम गदार् िवश् वासीहरूको खाँचो मा परुा
हुदँनै । यसले परमशे् वरलाई धन्यवाद िदने काममा व ृ गराउँछ । 13 सवेाको कामले ितमीहरू जाँिचदा र मािणत हुदँा यशे ू
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ीष् टको ससुमाचारलाई स्वीकार गन आज्ञाका रताको कारण ितमीहरूले परमशे् वरलाई पिन मिहिमत तलु्याउनछेौ । ितमीहरूले
ितनीहरूलाई र सबलैाई उदारसगँ िदएको भटेीका कारण पिन परमशे् वरलाई मिहिमत तलु्याउनछेौ । 14 ितनीहरूले ितमीहरूको
चाहना गरेका छन ् र ितमीहरूको िन म्त ाथर्ना ग ररहकेा छन ् । परमशे् वरको महान ्अन ु हको कारण ितनीहरू यसो गछर्न,्
जनु अन ु ह ितमीहरूमा पिन छ । 15 गनर् नसिकने वरदानको लािग परमशे् वरलाई मिहमा भएको होस ्।

10
1 म पावल आफँै ितमीहरूलाई यशे ू ीष् टको न ता र िवन तामा आ ह गदर्छु । म ितमीहरूको उप स्थितमा हुदँा न

हुन्छु, तर जब म टाढा हुन्छु, तब म ितमीहरू ित साहसी हुन्छु । 2 म ितमीहरूसगँ िबन् ती गदर्छु, िक ितमीहरूसगँ म उप स्थत
हुदँा, मलाई आत्म-िवश् वासका साथ साहसी हुन आवश्यक पनछैन । तर मरेो िवचारमा हामी शरीरअनसुार बाँिचरहकेा छौँ
भनी ठान् नहेरूको िवरोध गदार् म साहसी हुन आवश्यक पनछ । 3 हामी शरीरमा िहडँे तापिन हामी शरीरअनसुार य ु लड्दनैौँ ।
4 हामीले लडाइँ लड्ने हितयार शारी रक होइन, बरु ितनीहरूसगँ िकल्लाहरू नष् ट गनर् सक् ने ईश् वरीय श क् त छ । ितनीहरूले
बहकाउने िववादहरूलाई बकेारको तलु्याउछँन ् । 5 हामी पिन परमशे् वरको ज्ञानको िवरु मा खडा हरेक उच् च कुरालाई नष् ट
गदर्छौँ । हामी हरेक िवचारलाई ीष् टको आज्ञाका रतामा कैद गछ ं । 6 ितमीहरूको आज्ञाका रता परुा हुनासाथ हामी हरेक
अनाज्ञाका रताका कामहरूलाई दण्ड िदन तयार हुदँै छौँ । 7जे कुरा ितमीहरूको अगािड स्पष् ट छ, त्यसलाई हरे । यिद कसलैे
ऊ ीष् टको हो भन् ने कुरामा िवश् वस्त छ भन,े ऊ ीष् टको भए जस्तहैामी पिन ीष् टका हौँ भन् ने कुरा आफँैलाई याद िदलाओस ्
। 8 िकनिक जसले ितमीहरूलाई नाश गनर् नभई ितमीहरूलाई िनमार्ण गनर् हामीलाई भलुे िदनभुएको हा ो अिधकारको बारेमा
मलैे केही ज्यादा नै घमण्ड गरेँ भने पिन म ल ज् जत हुनछैेन । 9 मरेा प हरू ारा म ितमीहरूलाई भयभीत तलु्याउदँै छु भन् ने
दखेाउन चाहन् न ँ । 10 तर केही मािनसहरू भन्छन,् “त्यसका प हरू गम्भीर र श क् तशाली छन,् तर त्यो शारी रक रूपमा
कमजोर छ । त्यसका वचनहरू सनु् न योग्यका छैनन ्।” 11 त्यस्ता मािनसहरू यो कुरामा सचते रहून,् िक हा ो अनपु स्थितमा
हा ा प हरूका वचनमा हामी जस्ता छौँ हामी त्यहाँ हुदँा पिन हा ा काम ारा हामी त्यस्तै हुनछेौँ । 12 हामी आफ्नो शसंा आफँै
गन मािनसहरूको समहूमा रहन वा ितनीहरूसगँ आफँैलाई तलुना गन हदसम्म हामी जाँदनैौँ । तर जब ितनीहरूले आफँैलाई एक
अकार्सगँ नापरे हछेर्न,् र एक अकार्सगँ तलुना गदर्छन,् ितनीहरूसगँ अन्तद ृर् ष् ट हुदँनै । 13 तर हामी सीमाभन्दा बािहर गएर
घमण्ड गनछैनौँ । बरु, परमशे् वरले िनय ु ग रिदनभुएका सीमाहरूिभ मा हामी त्यसो गदर्छौ,ँ जनु सीमा ितमीहरूसम्म पगु्दछ
। 14 िकनिक ितमीहरूकहाँ आउँदा हामीले आफँैलाई बढी ठाननेौँ । ससुमाचार लएर ितमीहरूकहाँ पिहलो पटक आउने हामी
नै िथयौँ । 15 हामीले अरूको प र मको बारेमा सीमाभन्दा बढी घमण्ड गरेका छैनौँ । बरु, हामी आशा गछ ,ं िक ितमीहरूको
िवश् वास बढ्दा हा ो कामको दायरा पिन बहृत ्रूपमा फैलनछे, तापिन यो उिचत सीमािभ नै रहनछे । 16 हामी यसको आशा
गदर्छौ,ँ तािक ितमीहरूभन्दा परका क्षे हरूमा पिन हामी ससुामाचार चार गनर् सकौँ । अरूको क्षे मा भइरहकेो कामको बारेमा
हामी घमण्ड गदनौँ । 17 “तर घमण्ड गनले परम भमुा घमण्ड गरोस ्।” 18 िकनिक आफ्नो िसफा रस आफँै गन मािनसलाई
स्वीकार ग रदँनै । बरु, परम भलुे िसफा रस गरेको मािनसलाई स्वीकार ग रन्छ ।

11
1 मरेा केही मखूर्ताहरू ितमीहरूले सिहिदए हुन्थ्यो भन् ने मरेो इच्छा छ । तर वास्तवमा ितमीहरूले सिहरहकेा पिन छौ

! 2 िकनिक म ितमीहरू ित डाही भएको छु । ितमीहरूलाई एउटै पितसगँ िववाह ग रिदने ितज्ञा ग रिदएपिछ म ईश् वरीय
डाहले डाही भएको छु । मलैे ितमीहरूलाई एक शु कन्याको रूपमा ीष् टमा स्ततु गन ितज्ञा गरेँ । 3 तर सपर्ले हव्वालाई
आफ्नो धतूर्ता ारा झकु्याए जस्तै गरी ीष् ट ित भएको ितमीहरूको िनष्कपट र श ु आराधनाबाट ितमीहरूका िवचार टाढा
लिगन्छ िक भनरे मलाई डर लागकेो छ । 4 िकनिक मानौ,ँ यिद कोही आएर हामीले चार गरेको यशेभून्दा अक यशे ूछ भनरे
चार गछर्, अथवा मानौ,ँ ितमीहरूले ाप् त गरेको आत्माभन्दा छु ै आत्मा ाप् त गर् यौ, अथवा मानौ,ँ ितमीहरूले ाप् त गरेको

ससुमाचारभन्दा फरक ससुमाचार ितमीहरूले हण गर् यौ भने ितमीहरूले यी कुराहरूलाई रा री सहने गर् यौ ! 5 िकनिक म
िवचार गदर्छु, िक ती सव च् च े रतहरू भनाउदाहरूभन्दा म कुनै पिन िहसाबले कम छैन ँ । 6 तर भाषण गनर्मा ता लम ाप् त
नभए पिन, म ज्ञानमा अनिभज्ञ छैन ँ । हामीले सबै कुरामा हर िकिसमले ितमीहरूलाई यो कुरा थाहा िदएका छौँ । 7 के मलैे
ितमीहरूलाई उच् च पानर्को िन म्त आफँैलाई न पारेर पाप गरेँ ? िकनिक मलैे ितमीहरूलाई िस ैँमा ससुमाचार चार गरेँ ।
8 ितमीहरूलाई सवेा िदन सकँू भनरे मलैे अरू मण्डलीबाट सहयोग स्वीकार गरेर ितनीहरूलाई लटेुँ । 9 ितमीहरूको साथमा
हुदँा म खाँचोमा िथएँ, म कसकैो बोझ भइन ँ । िकनिक माकेडोिनयबाट आएका भाइहरूबाट मरेा खाँचोहरू परुा भए । सबै
कुरामा मलैे आफँैलाई ितमीहरूको बोझ बन् नबाट टाढा राखे,ँ र म यो कुरालाई िनरन्तरता िदनछुे । 10 ीष् टको सत्यता मिभ
भएको हुनाले अखयैामा मरेो गवर् रोिकनछैेन । 11 िकन ? िकनिक म ितमीहरूलाई मे गिदर्न ँ र ? परमशे् वर जान् नहुुन्छ ।
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12 तर म जे ग ररहकेो छु, त्यो म गनछु । म यो गनछु िकनिक हा ो स्थानमा आएर स्थािपत हुन खोज्दै जे कुरामा ितनीहरू
घमण्ड ग ररहकेा छन,् ितनीहरूको त्यो मौकालाई म बन्द गनर् चाहन्छु । 13 िकनिक त्यस्ता मािनसहरू झटुा े रतहरू र छली
काम गनहरू हुन ्। ितनीहरूले ीष् टको े रतको भसे धारण गछर्न ्। 14 र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, िकनिक शतैानले
पिन ज्योितमर्य स्वगर्दतूको भसे धारण गछर् । 15 यिद त्यसका सवेकहरूले पिन धािमर्कताको सवेकको रूपमा भसे धारण गरे
भन,े यो अचम्मको कुरा होइन । ितनीहरूको अन्त्य ितनीहरूको कामअनसुार नै हुनछे । 16 म फे र भन्दछुः मलाई कसलैे
मखूर् नसम्झोस ्। तर यिद ितमीहरूले सम्झन्छौ भने पिन मलाई मखूर्कै रूपमा हण गर, तािक म अ लकित भए पिन घमण्ड
गनर् सकँू । 17 मलैे भनकेो यो घमण्डको िनश् चयतालाई परम भलुे स्वीकार गन ुर्भएको छैन, तर म मखूर्झै ँ बोल्दै छु । 18 धरैे
मािनस शरीरअनसुार घमण्ड गदर्छन,् म पिन घमण्ड गनछु । 19 िकनिक ितमीहरू खसुीसाथ मखूर्हरूको सहन गछ ं । ितमीहरू
आफँै ब ु मानी छौ ! 20 िकनिक ितमीहरू त्यसलाई सहन्छौ जसले ितमीहरूलाई दास बनाउछँ; बबार्द गछर्; ितमीहरूबाट
फाइदा उठाउँछ; आफूलाई ितमीहरूभन्दा असल ठान्छ र ितमीहरूलाई थप्पड पिन लाउछँ । 21 म हा ै शमर्मा यो भन्दछु, िक
हामीहरू ती सब गनर् नसक् ने गरी दबुर्ल िथयौ । तर यिद कसलैे घमण्ड गछर् भन,े म एक मखूर्जस्तो बोल्दै छु, म पिन घमण्ड
गनछु । 22 के ितनीहरू िह हूरू हुन ्? म पिन हु ँ । के ितनीहरू इ ाएली हुन ्? म पिन इ ाएली हु ँ । के ितनीहरू अ ाहामका
सन्तान हुन ्? म पिन हु ँ । 23 के ितनीहरू ीष् टका सवेकहरू हुन ्? (म पागल भएको जस्तै गरी बोल्छु ।) म अझै बढ्ता हु ँ
। मलैे अझ धरैे प र म गरेको छु; अझ धरैे झ्यालखानामा बसकेो छु; मापन गनर् नै नसिकने गरी कुटाइ खाएको छु; मतृ्यकुा
धरैे खतराहरूको सामना गरेको छु । 24 यहूदीहरूबाट मलैे पाँच पल्ट “एक कम चा लस कोरार् खाएको छु ।” 25 मलाई
ितन पल्ट लौराले िप टयो । एक पल्ट मलाई ढुङ्गाले हािनयो । ितन पल्ट म पानी जहाज दघुर्टनामा परेँ । मलैे एक िदन
र एक रात खलुा समु मा िबताएको छु । 26 नदीहरूका खतरामा, डाँकुहरूका खतरामा, मरेा आफ्नै मािनसहरूका खतरामा,
अन्यजाितहरूका खतरामा, सहर िभ का खतरामा, उजाड-स्थानहरूका खतरामा, समु का खतरामा, झटुा भाइहरूका खतरामा
मलैे बारम्बार या ाहरू गरेको छु । 27धरैे अिनदोका रातहरूमा, भोक र ितखार्मा, ाय उपवासमा, नाङ्गोपन र जाडोमा म कडा
प र म र क ठनाइमा परेको छु । 28 यी कुराहरूबाहके सबै मण्डलीको िफ ीको बोझ पिन ममािथ छ । 29 को कमजोर छ,
र म कमजोर छैन ँ ? कसले ठक् कर खाएको छ र मचािह ँ थिकत हुन् न ँ ? 30 यिद मलैे घमण्ड गनपछर् भन,े मरेा कमजोरीहरू
दखेाउने कुरामा घमण्ड गछुर् । 31 भु यशेकूा िपता र सदासवर्दा शसंा ग रनहुुने परमशे् वरलाई थाहा छ िक मलैे ढाँटेको छैन
! 32 दमस्कसका राजा अ रतसको मातहतमा रहकेा हािकमले मलाई िगरफ्तार गनर्को िन म्त सहरलाई पहरा िदइरहकेा िथए
। 33 तर मलाई पखार्लको झ्यालबाट टोकरीमा हालरे तल झा रयो र म ितनको हातबाट उम्कँे ।
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1 मलैे गवर् गनपछर्, तर यसबाट केही लाभ हुदँनै । तर भकुो दशर्न र काशहरूमा म लािगरहन्छु । 2 म ीष् टमा एक

जना मािनसलाई िचन्छु जो चौध वषर् अगािड ते ो स्वगर्सम्म उचाली लिगयो, शरीरमा वा शरीरिवनै मलाई थाहा छैन, तर
परमशे् वरलाई थाहा छ । 3 र मलाई थाहा छ, त्यो मािनस शरीरमा वा शरीरिवनै हो, मलाई थाहा छैन, तर परमशे् वरलाई थाहा
छ । 4 िक ऊ स्वगर्मा उचा ल लिगयो र उसले कसलैे उच् चारण नै गनर् नसक् ने अित पिव कुराहरू सनु्यो । 5 त्यस मािनसको
तफर् बाट म गवर् गछुर् । तर म आफ्नै दवुर्लताबाहके अरू कुरामा गवर् गनछैन । 6 यिद मलैे गवर् नै गनर् चाहकेो भए तापिन म मखूर्
बन् नछैेन िकनिक मलैे सत्य बो लरहकेो छु । तर कसलैे पिन मबाट दखेकेो वा सनुकेा कुरा भन्दा बिढ मलाई नसोचोस ्भनरे म
गवर् गनर्दे ख थािमन्छु । 7 आश् चयर्जनक काशहरूको कारण म गवर् गनर्दे ख थािमन्छु । त्यसकारण, म घमण्डले नफूल ूँ भनरे
एउटा काँढो मरेो शरीरमा िदइएको छ । म धरैे घमण्डी नहू ँ भनरे शतैान तफर् को दतू मलाई दःुख िदनको िन म्त िदइएको छ ।
8 मबाट यो काँढो िनका लिदनभुएको होस ्भनरे मलैे भिुसत ितन पटक िबन् ती गरेँ । 9 अिन उहाँले मलाई भन् नभुयो, “मरेो
अन ु ह ित ो िन म्त शस्त छ, िकनिक दबुर्लतामा नै श क् त िस हुन्छ ।” यसलै,े ीष् टको श क् त ममा बास गरोस ्भनरे म
मरेो दबुर्लतामा गवर् गनछु । 10 त्यसकारण, म ीष् टको खाितर दबुर्लताहरूमा, िनन्दाहरूमा, समस्याहरूमा, सतावटहरूमा,
कष् टपणूर् अवस्थाहरूमा खसुी रहन्छु । 11 म मखूर् भएको छु ! ितमीहरूले मलाई यसो गनर् कर लगायौ, िकनिक ितमीहरूबाट
त मरेो शसंा हुनपुन िथयो । िकनिक म केही नभए तापिन ती सव च् च े रतहरूभन्दा तचु्छ छैन ँ । 12 सारा धयैर्, िचह्हरू
र श क् तशाली कामहरू ारा साँचा े रतहरूका लक्षणहरू ितमीहरूका माझमा दशर्न ग रएका िथए । 13 म ितमीहरूको बोझ
नभएको कुरा बाहके कसरी ितमीहरू अरू मण्डलीहरूभन्दा कम मह वका भयौ र ?” यो गल्तीको िन म्त मलाई क्षमा दओे
। 14 हरे ! म ितमीहरूकहाँ त े ो पटक आउन इच्छुक छु । ितमीहरूका िन म्त म बोझ बन् न चाहन् न,ँ िकनिक म ितमीहरूसगँ
भएका कुराहरू चाहन् न ँ । म ितमीहरूलाई चाहन्छु । िकनिक छोराछोरीहरूले आमा बाबकुो िन म्त बचत गदनन ्। बरु, आमा
बाबलुे छोराछोरीको िन म्त बचत गन ुर्पछर् । 15 म ितमीहरूका ाणको िन म्त ज्यादै खसुीसाथ खचर् गनछु र स्वयम ्आफँै पिन
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खचर्नछुे । यिद म ितमीहरूलाई बढी मे गछुर् भने के मलैचेािह ँ कम माया पाउने र ? 16 यसो भए तापिन म ितमीहरूमािथ बोझ
बिनन ँ । तर म धतूर् भएको कारण मलैे नै छल ारा ितमीहरूलाई फसाएँ । 17 के मलैे पठाएका कोहीमाफर् त मलैे ितमीहरूको
फाइदा उठाएँ र ? 18 मलैे िबन् ती गरेर तीतससगँ केही भाइहरूलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ । के तीतसले ितमीहरूबाट केही फाइदा
लए र ? के हामी पिन यसरी नै चलनेौँ र ? के हामीले पिन यसरी नै पाइला चालनेौँ र ? 19 के यितञ् जले हामी ितमीहरूका

साम ु हामी आफ्नो सफाइ िदइरहकेा िथयौँ भन् ने ितमीहरू सोच्छौ ? परमशे् वरको द ृ ष् टमा हामी ितमीहरूलाई ब लयो बनाउनको
िन म्त सबै कुरा ीष् टमा बो लरहकेा छौँ । 20 िकनिक म ितमीहरूकहाँ आउँदा ितमीहरूलाई मलैे चाहजेस्तै पाउिँदन ँ िक भनरे
म डराउछुँ । मलाई ितमीहरूले चाहजेस्तै नपाऔला भनरे म डराउछुँ । त्यहाँ वादिववाद, ईष्यार्, रसहरू पोख् ने काम, क् तगत
स्वाथर्, कुरा काट्न,े घमण्ड र गडबडी होला भनरे म डराउछुँ । 21 म ितमीहरूकहाँ फे र फकर आउँदा मरेा परमशे् वरले मलाई
ितमीहरूका साम ु िवन पान ुर्होला भनरे मलाई डर लाग्छ । त्यस्ता धरैे मािनसहरू जसले अपिव ता र यौन अनिैतकता अिन
कामवासनाको चाहनाबाट पश् चा ाप गरेका छैनन,् ितनीहरूको कारण मलैे शोक पन ुर्पलार् िक भनरे मलाई डर लाग्छ ।

13
1 म ते ो पटक ितमीहरूकहाँ आउँदै छु । “हरेक आरोपलाई दईु वा ितन जना साक्षी ारा मािणत ग रनपुछर् ।” 2 म दो ो

पटक त्यहाँ हुदँा नै पाप गनहरू र बाँकीलाई भिनसकेको छु र फे र पिन भन्दछुः म फे र आउँदा ितनीहरूलाई छोड्नछैेन ।
3 ितमीहरूलाई म यो भन्छु, िकनिक ितमीहरू म ारा ीष् ट बोल्नभुएको कुराको माण खोज्छौ । उहाँ ितमीहरू ित कमजोर
हुनहुुन् न । तर उहाँ ितमीहरूमा श क् तशाली हुनहुुन्छ । 4 िकनिक उहाँ दबुर्लतामा ु समा टाँिगनभुयो, तर परमशे् वरको श क् त ारा
जीिवत हुनभुयो । िकनिक हामी पिन उहाँमा दबुर्ल छौ,ँ तर ितमीहरूका िबचमा हामी परमशे् वरको श क् त ारा उहाँमा िजउँछौँ
। 5 ितमीहरू िवश् वासमा छौ िक छैनौ भनी आफँैले जाँच । आफँैलाई जाँच । यशे ू ीष् ट ितमीहरूमा हुनहुुन्छ भन् ने ितमीहरूले
महससु गरेका छैनौ ? उहाँ हुनहुुन्छ, न ता ितमीहरू स्वीकृत हुदँनैौ । 6 र म िन श् चत छु, िक ितमीहरूले हामी अस्वीकृत
नभएका पाउनछेौ । 7 ितमीहरूले केही खराबी गनछैनौ भनी हामी परमशे् वरसगँ ाथर्ना गदर्छौँ । हामी जाँचमा सफल भएका
छौँ भन् ने दखेाउनको िन म्त म ाथर्ना गिदर्न ँ । बरु, हामी जाँचमा असफल भएको जस्तो दे खए तापिन ितमीहरूले जे असल
छ त्यही गनर् सक भनरे हामी ाथर्ना गछ ं । 8 िकनिक हामी सत्यको िवरु केही पिन गनर् सक्दनैौ, केवल सत्यको िन म्त
मा गनर् सक्छौँ । 9 िकनिक हामी दबुर्ल हुदँा र ितमीहरू सामथ हुदँा हामी रमाउँछौँ । ितमीहरू पणूर् होओ भनी हामी ाथर्ना
गछ ं । 10 म टाढा हुदँा यी कुराहरू ितमीहरूलाई लखे्दै छु, तािक म ितमीहरूमा रहदँा िनदर्यतासाथ वहार गन ुर् नपरोस ्। मलैे
भबुाट पाएको अिधकार ितमीहरूको िनमार्ण गनर्को िन म्त योग गनर् सकँू, भत्काउन होइन । 11अन्तमा भाइ हो, आनन्द गर
! पनुिनर्मार्णको िन म्त काम गर; उत्सािहत होओ; एक अकार्सगँ सहमत होओ; शा न्तमा बस । अिन मे र शा न्तका परमशे् वर
ितमीहरूसगँ रहनहुुनछे । 12 एउटाले अकार्लाई पिव चमु्बनले अिभवादन गर । 13 सबै िवश् वासीले ितमीहरूलाई अिभवादन
पठाएका छन ्। 14 भु यशे ू ीष् टको अन ु ह, परमशे् वरको मे, अिन पिव आत्माको सङ्गित ितमीहरू सबसैगँ रहून ्।
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गलातीहरूलाई पावलको प
1 म पावल एक े रत हु ँ । म कुनै मािनस वा क् त ारा े रत भएको होइन, तर यशे ू ीष् ट र परमशे् वर िपता ारा भएको हु ँ

जसले उहाँलाई मतृकहरूबाट जीिवत पान ुर्भयो । 2मसगँ भएका सबै भाइहरूका साथ म यो प गलाितयाका सबै मण्डलीहरूलाई
ले खरहकेो छु । 3 परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू ीष् टबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त होस,् 4 जसले हा ा परमशे् वर
र िपताको इच्छाअनसुार यस वतर्मान दषु् ट ससंारबाट हामीलाई म ु गराउन हा ा पापका िन म्त आफँैलाई अपर्ण गन ुर्भयो ।
5 उहाँलाई नै सदासवर्दा मिहमा होस ्। 6 ितमीहरू यित िछटै फरक सन्दशेितर फिकर् एको दखे्दा म चिकत परेको छु । ीष् टको
अन ु ह ारा ितमीहरूलाई बोलाउनहुुनबेाट ितमीहरू टािढएको दखे्दा म चिकत परेको छु । 7 अरू कुनै ससुमाचार छैन, तर
केही यस्ता मािनसहरू छन ्जसले ितमीहरूलाई समस्यामा पानर् र ीष् ट यशेकूो ससुमाचारलाई िवकृत गनर् चाहन्छन ्। 8 तर
हामीले ितमीहरूका माझमा जनु ससुमाचार घोषणा गर् यौ,ँ त्योभन्दा बाहके अरू कुनै सन्दशेलाई यिद हामी वा स्वगर्बाट आएका
स्वगर्दतूले नै चार गरे तापिन त्यो ािपत होस ्। 9 हामीले पिहले नै भिनसकेका छौँ र म अिहले फे र पिन भन्दछु, “कसलैे
ितमीहरूले स्वीकार गरेको भन्दा बाहके ितमीहरूका साम ु अक सन्दशेको घोषणा गदर्छ भन,े त्यो ािपत होस ्।” 10 के मलैे
अिहले मािनसहरू वा परमशे् वरको समथर्न खोिजरहकेो छु र ? के मलैे मािनसहरूलाई खसुी पानर् खोिजरहकेो छु र ? यिद मलैे
अझै पिन मािनसहरूलाई खसुी पान यास ग ररहकेो छु भन,े म ीष् टको दास होइन ँ । 11 भाइहरू हो, ितमीहरूले यो कुरा
जान भन् ने म चाहन्छु, िक मलैे घोषणा गरेको ससुमाचार मािनसहरूबाट मा आएको होइन । 12 मलैे यो कुनै मािनसबाट ाप् त
गरेको होइन, न त मलाई यो िसकाइएको िथयो । बरु, मलाई यो यशे ू ीष् टको काश ारा िदइएको िथयो । 13 म यहूदी हुदाँ
मरेो पिहलकेो जीवनको बारेमा ितमीहरूले सनुकेा छौ, िक कसरी मलैे परमशे् वरको मण् डलीलाई िहसंात् मक रूपले अत्यिधक
सताइरहकेो िथएँ र त् यसलाई नष् ट ग ररहकेो िथएँ । 14 म यहूदी धमर्कमर्मा मरेा आफ्नै मािनसहरूका कैयौँ सहकम हरूभन्दा
धरैे अिग बिढरहकेो िथएँ । मरेा पखुार्हरूका परम्पराहरूका िन म्त म अत्यन्तै उत्सािहत िथएँ । 15 तर मरेी आमाको गवर्दे ख नै
मलाई चनु् नको िन म्त परमशे् वर खसुी हुनभुयो । 16 मलैे गरैयहूदीहरूका माझमा उहाँलाई घोषणा गनर् सकँू भनरे उहाँका प ु लाई
ममा कट गनर्को िन म्त उहाँको अन ु ह ारा उहाँले मलाई बोलाउनभुयो । मलैे तरुुन्तै शरीर र रगतको सल्लाह लइन,ँ 17 र
मभन्दा अिग े रत भएकाहरूकहाँ म यरूशलमेमा गइन ँ । बरु, म अरबितर गएँ र त्यसपिछ दमस्कसमा फिकर् एँ । 18 अिन
ितन वषर्पिछ केफासलाई भटे्न म यरूशलमे गएँ र त्यहाँ उनीसगँ पन् िदनसम्म बसे ँ । 19 तर मलैे भकुा भाइ याकूबलाई
बाहके अरू कसलैाई भे टन ँ । 20 हरे, मलैे जे लखेकेो छु, परमशे् वरको अिग मलैे ितमीहरूलाई ढाँटेको छैन । 21 त्यसपिछ म
िस रया तथा िक लिकयाका क्षे हरूितर गएँ । 22 ीष् टमा भएका यहूिदयाका मण्डलीहरूमा म अझसैम्म िचिनएको िथइन,ँ
23 तर उनीहरूले सनुकेा िथएँ, “एक पटक हामीलाई सताउने क् तले अिहले त्यही िवश् वासको घोषणा ग ररहकेा छन ्जनु
िवश् वासलाई कुनै समय उनले नष् ट ग ररहकेा िथए ।” 24 मरेो कारण ितनीहरूले परमशे् वरको मिहमा ग ररहकेा िथए ।

2
1 अिन चौध वषर्पिछ म बारनाबाससगँ फे र यरूशलमे गएँ । मलैे तीतसलाई पिन साथमा लगे ँ । 2 परमशे् वरले म जानपुछर्

भनी मलाई कट गराउनभुएको कारण म त्यहाँ गएँ । मलैे गरैयहूदीहरूका माझमा घोषणा गरेको ससुमाचार ितनीहरूका अिग
राखे ँ । (तर जो मह वपणूर् अगवुाहरू जस्तो दे खन्थे ितनीहरूसगँ म क् तगत रूपमा बोले)ँ । म थर्मा दौिडरहकेो छैन,ँ
वा दौिडन भनरे सिुन श् चत गनर्को िन म्त मलैे यो गरेँ । 3 तर तीतस, जो मसगँै िथए, जो एक ि क िथए, ितनलाई समते
खतना गनर् कर लगाइएन । 4 ीष् ट यशेमूा हामीसगँ भएको स्वतन् ताको जाससुी गनर् गपु् त रूपमा आएका झटुा दाजभुाइहरूका
कारण यो िवषय उ ो । ितनीहरूले हामीलाई वस्थाका दासहरू बनाउन चाहे । 5 ितमीहरूका िन म्त ससुमाचारको सत्यता
अप रवितर्त रिहरहोस ्भनरे हामी ितनीहरूका कुरामा एक घण्टा पिन झकेुनौँ । 6 तर मह वपणूर् दे खएकाहरूले मलाई केही
पिन सहयोग गरेनन ्। ितनीहरू जो भए तापिन मलाई केही फरक पदन । मािनसले मन पराएकाहरूलाई परमशे् वरले स्वीकार
गन ुर्हुन् न । 7 त्यसको स ामा, ितनीहरूले यो दखे,े िक खतना नभएकाहरूलाई ससुमाचार घोषणा गनर्को िन म्त मलाई िजम्मवेारी
स ु म्पएको िथयो । जसरी प सुले खतना भएकाहरूका िबचमा ससुमाचार घोषणा गन ुर्पन िथयो, यो पिन त्यस्तै हो । 8 िकनिक
खतना भएकाहरूलाई चार गनर्को िन म्त प सुमा काम गन ुर्भएका परमशे् वरले नै गरैयहूदीहरूका िबचमा चार गनर्लाई ममा
काम गन ुर्भयो । 9 जब मण्डली िनमार्ण गनहरू भनरे िचिनएका याकूब, केफास र यहून् नाले मलाई िदइएको अन ु हलाई
बझु,े ितनीहरूले बारनाबास र मलाई सङ्गितको अिधकार िदए । हामी गरैयहूदीहरूका माझमा जान सकौँ र उनीहरू खतना
भएकाहरूका माझमा जान सकून ्भनरे उनीहरूले यसो गरे । 10 हामीले ग रबहरूको सम्झना गरेको पिन उनीहरू चाहन्थे । म
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पिन त्यो कुरा गनर् इच्छुक िथएँ । 11जब प सु ए न्टओ खयामा आए, मलैे उनलाई आमन-ेसामने िवरोध गरेँ िकनिक उनी गलत
िथए । 12 याकूबबाट केही मािनसहरू आउनअुिग प सु गरैयहूदीहरूसगँ बसरे खाँदै िथए । तर जब यी मािनसहरू आए, उनले
यो रोके र उनी गरैयहूदीहरूबाट टािढए । उनी यी खतना गनपन मािनसहरूसगँ डराए । 13 बाँकी यहूदीहरूले पिन प सुको यस
कपटपणूर् काममा साथ िदए । यसको प रणाम स्वरूप बारनाबास पिन उनीहरूको कपटपणूर् कामको कारण भड ्िकए । 14 जब
मलैे ितनीहरूले ससुमाचारको सत्यता नप ाइरहकेो दखेे,ँ मलैे ितनीहरू सबकैा सामनु् ने प सुलाई भने,ँ “ितमी यहूदी भएर पिन
यहूदी स्वभावको स ा गरैयहूदी स्वभावमा िजइरहकेा छौ भन,े ितमीले कसरी गरैयहूदीहरूलाई यहूदीहरू जस्तो गरी िजउनको
िन म्त कर लगाउन सक्छौ ?” 15 हामी जो जन्मिस यहूदीहरू हौँ र “गरैयहूदी पापीहरू होइनौँ”, 16 वस्था ारा कोही
पिन धम हुन सक्दनै भन् ने कुरा हामी जान्दछौँ । त्यसको स ा, ितनीहरू यशे ू ीष् टमा िवश् वास ारा धम ठह रन्छन ्। हामी

ीष् ट यशेमूा िवश् वासमा आयौँ तािक हामी ीष् टमा िवश् वास ारा धम ठह रन सकौँ र वस्थाअनसुारका कामहरू ारा होइन
। िकनिक वस्थाअनसुारका कामहरू ारा कोही पिन धम ठह रन सक्दनै । 17 तर यिद हामी ीष् टमा परमशे् वर ारा धम
हुन खोज्छौँ भन,े हामीले आफँैलाई पापी भएको पिन पाउछँौ । के त्यसो भए ीष् ट पापको दास हुनभुयो त ? त्यस्तो होइन !
18 वस्थालाई परुा गन ुर्पछर् भन् ने कुरामा मलैे मरेो िवश् वासलाई पनुिनर्मार्ण गरे,ँ त्यो िवश् वास जनु मलैे भङ्ग ग रसकेको िथएँ
। म आफँैलाई वस्था भङ्ग गन मािनस तलु्याउछुँ । 19 वस्था ारा वस्थाको िन म्त म मरे,ँ तािक म परमशे् वरको िन म्त
बाँच् न सकँू । 20 म ीष् टसगँै ु समा टाँिगएको छु । अब उसो िजउने म होइन,ँ तर ीष् ट ममा िजउनहुुन्छ । अब जनु जीवन
म शरीरमा िजउँछु, म परमशे् वरका पु को िवश् वासमा िजउँछु, जसले मलाई मे गन ुर्भयो र आफँैलाई मरेो िन म्त िदनभुयो ।
21 म परमशे् वरको अन ु हलाई इन्कार गिदर्न,ँ िकनिक यिद वस्था ारा धािमर्कता आउने भए, ीष् ट थमा मन ुर्भयो ।

3
1 हे मखूर् गलातीहरू ! कसको दषु् ट आखँाले ितमीहरूलाई नोक्सानी गर् यो ? के ितमीहरूका आखँाको अगािड यशे ू ीष् ट

ु समा टाँिगनभुएको कुरा दशार्इएको िथएन र ? 2म ितमीहरूबाट यो कुरा मा बझु् न चाहन्छु । के ितमीहरूले पिव आत्मालाई
वस्था अनसुारका कामहरू गरेर पाएका हौ िक ितमीहरूले सनुकेा कुरामा िवश् वास गरेर पाएका हौ ? 3 के ितमीहरू यित धरैे

मखूर् भएका छौ ? के अब केवल शरीरमा अन्त हुन ितमीहरूले आत्मामा सरुु गरेका िथयौ ? 4 यिद त्यो साँच् चै िनरथर्क िथयो
भने के ितमीहरूले थर्मा यित धरैे कुराहरूको अनभुव गर् यौ त ? 5 त्यसो भए, जसले ितमीहरूलाई पिव आत्मा िदनहुुन्छ र
ितमीहरूका िबचमा श क् तशाली कायर्हरू ारा काम गन ुर्हुन्छ, के उहाँले यो वस्था अनसुारका कामहरूका कारण गन ुर्भएको
हो िक िवश् वास गरेर सनुकेा कारणले ? 6अ ाहामले “परमशे् वरलाई िवश् वास गरे अिन यो उनको िन म्त धािमर्कता गिनयो ।”
7 त्यसो भए, यसै गरी यो बझु, िक िवश् वास गनहरू नै अ ाहामका सन्तान हुन ्। 8 धमर्शास् ले पिहले नै यो दखेकेो िथयो, िक
परमशे् वरले गरैयहूदीहरूलाई िवश् वास ारा धम ठहराउनहुुन्छ । अ ाहामलाई अगािड नै ससुमाचार िदइएको िथयो, “तबँाट
नै पथृ्वीमा हुने सबै जाितहरू आिशिषत हुनछेन ्।” 9 त्यसकैारण, जोसगँ िवश् वास छ, ितनीहरू अ ाहामसगँै आिशिषत हुन्छन,्
ितनै अ ाहाम जससगँ पिन िवश् वास िथयो । 10 वस्था अनसुारका कामहरूमा भर पनहरू ािपत हुन्छन ्। िकनिक यसरी
ले खएको छ “ वस्थामा ले खएका सबै कुराहरू पालन नगन सबै ािपत हुन्छन ्।” 11 अब यो स्पष् ट छ, िक परमशे् वरले
कसलैाई पिन वस्था ारा धम ठहराउनहुुन् न, िकनिक “धम मािनस िवश् वास ारा नै िजउनछे ।” 12 वस्था िवश् वासबाट
आएको होइन, तर त्यसको स ामा, “जसले वस्थामा भएका कुराहरू गदर्छ त्यो वस्थाअनसुार नै िजउनछे ।” 13 हा ो
िन म्त ीष् ट ािपत हुनभुएर उहाँले हामीलाई वस्थाको ापबाट मु गराउनभुयो । िकनिक यसरी ले खएको छ, “काठमा
झु ण्डने हरेक ािपत हुन्छ ।” 14 यसको उ ेश्य यही िथयो, िक अ ाहाममा भएको आिशष ् ीष् ट यशे ू ारा गरैयहूदीहरूमाझ
आउन सकोस,् तािक हामीले िवश् वास ारा पिव आत्माको ितज्ञा ाप् त गनर् सकौँ । 15 भाइहरू हो, म मानवीय शब्दहरूमा
बोल्दछु । एक पटक पक् का भइसकेको मािनसले बनाएको इच्छा-प त न कसलैे र गछर् न त त्यसमा केही थिपन्छ । 16अब
यी ितज्ञाहरू अ ाहाम र उनको सन्तानलाई िदइएको िथयो । यसले धरैे मािनसहरूलाई जनाउने गरी “सन्तानहरूलाई”
भन्दनै, तर यसको स ामा “ित ो सन्तानलाई” भनरे यसले एक जनालाई मा जनाउछँ, जो ीष् ट हुनहुुन्छ । 17 अब म
यो भन्दछु । परमशे् वरले पिहले नै स्थापना गन ुर्भएको करारलाई ४३० वषर्पिछ आएको वस्थाले र गदन । 18 िकनिक
उ रािधकार व् यवस्था ारा आएको हो भन,े यो अिहले ितज्ञा ारा आउने िथएन । तर परमशे् वरले ितज्ञा ारा अ ाहामलाई यो
िस ैँमा िदनभुयो । 19 त्यसो भए वस्था िकन िदइयो त ? ती ितज्ञा ग रएकाहरूकहाँ अ ाहामका सन्तान नआउन्जलेसम्म
अपराधको कारणले वस्था थिपयो । यो वस्था एउटा मध्यस्तकतार्को हात ारा स्वगर्दतूहरूमाफर् त लाग ु ग रएको िथयो ।
20 अिहले मध्यस्तकतार्ले एकभन्दा बढी क् तलाई बझुाउँछ, तापिन परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ । 21 त्यसो भए, के वस्था
परमशे् वरका ितज्ञाहरूको िवरु मा छ त ? कदािप होइन ! िकनिक यिद जीवन िदन सक् ने वस्था िदइएको भए, िनश् चय नै
त्यही वस्था ारा धािमर्कता आउने िथयो । 22 तर त्यसको स ामा, पापको अधीनमा रहकेा सबै कुरालाई धमर्शास् ले कैदमा
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राख्यो । परमशे् वरले यो गन ुर्भयो तािक यशे ू ीष् टमा िवश् वास ारा हामीलाई बचाउने उहाँको ितज्ञालाई िवश् वास गनहरूलाई
िदन सिकयोस ्। 23 तर ीष् टमा िवश् वास आउनभुन्दा अगािड िवश् वासको काश नआउन्जलेसम्म हामी वस्था ारा कैदमा
िथयौँ र सीिमत िथयौँ । 24 त्यसकारण, हामी िवश् वास ारा धम ठह रनको िन म्त ीष् ट नआउन्जलेसम्मको लािग वस्था
हा ो सरंक्षक बन्यो । 25 अब िवश् वास आइसकेकोले हामी कुनै सरंक्षकको अधीनमा छैनौँ । 26 िकनिक ीष् ट यशेमूा
िवश् वास ारा ितमीहरू सबै परमशे् वरका पु हरू हौ । 27 ितमीहरूमध्ये सबै जितको ीष् ट यशेमूा ब प् तस्मा भयो, ितमीहरू
आफँैले ीष् टलाई पिह रएका छौ । 28अब न त यहूदी छ, न ि क, न कमारा छ न फुक् का, न परुुष छ न स् ी, िकनभने ीष् ट
यशेमूा ितमीहरू सबै एक हौ । 29 यिद ितमीहरू ीष् टका हौ भनतेा ितमीहरू अ ाहामका सन्तानहरू हौ र ितज्ञाबमोिजम
उ रािधकारीहरू हौ ।

4
1 मलैे यो भिनरहकेो छु, िक उ रािधकारी बालकै भएसम्म ऊ सारा सम्पि को मा लक भए तापिन ऊ कमारो भन्दा

फरक हुदँनै । 2 बरु, उसको बबुाले िनधार्रण गरेको समयसम्म ऊ अिभभावकहरू र सरंक्षकहरूको मिुन हुन्छ । 3 यसरी न,ै
हामीहरू पिन जब बालक िथयौ,ँ यस जगत ्का आधारभतू िस ान्तहरूको बन्धनमा िथयौँ । 4 तर जब ठक समय आयो, तब
परमशे् वरले वस्थाअनसुार स् ीबाट जन्मनभुएका उहाँका प ु लाई पठाउनभुयो । 5 हामी धमर्प ु को रूपमा स्वीका रऔ ँभनरे
उहाँले वस्थामिुन भएकाहरूलाई छुटकारा िदनको िन म्त यसो गन ुर्भयो । 6 ितमीहरू पु हरू भएका हुनाले परमशे् वरले उहाँका
प ु को आत्मालाई हा ा हृदयहरूमा पठाउनभुयो, त्यो आत्मा जसल,े “अब्बा, िपता” भनरे पकुान ुर्हुन्छ । 7 यसकैारणले गदार्,
अब ितमी दास होइनौ, तर पु हौ । यिद ितमी पु हौ भन,े ितमी परमशे् वरको एक उ रािधकारी पिन हौ । 8 तर पिहले
जब ितमीहरूले परमशे् वरलाई िचन्दनै िथयौ, ितमीहरू ितनीहरूका दास िथयौ जो स्वभावलैे ईश् वरहरू होइनन ्। 9 तर अिहले
ितमीहरूले परमशे् वरलाई िचन्दछौ वा िनश् चय नै ितमीहरू परमशे् वर ारा िचिनएका छौ भन,े िकन ितमीहरू फे र कमजोर र
मलू्यहीन आधारभतू िस ान्तहरूतफर् फिकर् रहकेा छौ ? के ितमीहरू फे र दास हुने चाहना गछ ? 10 ितमीहरूले ध्यानपवूर्क
िवशषे िदनहरू, औसँी, ऋतहुरू र वषर्हरूलाई मान्दछौ । 11 म ितमीहरूका लािग िचन्ता गदर्छु । म यो िचन्ता गदर्छु, िक मलैे
ितमीहरूमािथ थर्मा महेनत गरेँ । 12 भाइहरू हो, म यो िबन्ती गदर्छु, िक म जस्तो छु ितमीहरू पिन त्यस्तै होओ, िकनिक
म पिन ितमीहरूजस्तै भएको छु । ितमीहरूले म ित कुनै खराबी गरेका छैनौ । 13 तर ितमीहरू यो कुरा जान्दछौ, िक मरेो
शारी रक िबमारीको कारण मलैे ितमीहरूलाई पिहलो पटक ससुमाचार घोषणा गरेँ । 14 मरेो शारी रक अवस्थाले ितमीहरूलाई
परीक्षा ल्याए तापिन ितमीहरूले मरेो उपके्षा गरेनौ वा मलाई इन्कार गरेनौ । त्यसको स ामा, ितमीहरूले म नै ीष् ट यशे ूभएझै ँ
गरी मलाई परमशे् वरका स्वगर्दतूको रूपमा स्वीकार गर् यौ । 15 त्यसकारण, अब ितमीहरूको आनन्द कहाँ छ ? िकनिक
ितमीहरूको िवषयमा म यो गवाही िदन्छु, िक सम्भव भए त ितमीहरूले मलाई आफ्नो आखँा िनकालरे िदने िथयौ । 16 मलैे
ितमीहरूलाई सत्यता बताएको कारण, के म अब ितमीहरूको श ु भएँ त ? 17 ितनीहरूले ितमीहरूलाई उत्कट इच्छाले
खोज्दछन,् तर कुनै भलाइको लािग होइन । ितमीहरूले ितनीहरूलाई प ाउनछेौ भनरे ितनीहरूले मबाट ितमीहरूलाई अलग
गनर् चाहन्छन ्। 18 म ितमीहरूको उप स्थितमा रहदँा मा नभएर सधै ँ नै असल अिभ ायको िन म्त उत्कट इच्छा राख् न ु असल
हुन्छ । 19 मरेा साना बालकहरू हो, ितमीहरूिभ ीष् ट नबिननभुएसम्म मलैे फे र ितमीहरूका िन म्त सव वदेनाको पीडा
भोिगरहकेो छु । 20 म अब ितमीहरूकहाँ उप स्थित हुन चाहन्छु र मरेो बोलीलाई प रवतर्न गनर् चाहन्छु, िकनिक म ितमीहरूको
िवषयमा अन्योलमा परेको छु । 21 ितमीहरू जो वस्थाको अधीनमा रहने इच्छा गदर्छौ, मलाई यो बताओ, िक वस्थाले
के भन्दछ भन् ने कुरा के ितमीहरूले सनु्दनैौ ? 22 िकनिक यस्तो ले खएको छ, िक अ ाहामका दईु जना छोरा िथए, एक जना
दासी स् ीबाट र अक चािह ँ स्वतन् स् ीबाट । 23 तथािप, दासीबाटको चािह ँ केवल शरीर ारा ज न्मएको िथयो, तर स्वतन् 
स् ीबाटको चािह ँ ितज्ञा ारा ज न्मएको िथयो । 24 यी कुराहरूलाई एउटा रूपक दषृ् टान्त ारा वणर्न गनर् सिकन्छ, िकनिक
यी दईु स् ी दईुवटा ितज्ञाझै ँ हुन ्। ितनीहरूमध्ये एक जनाचािह ँ सीनै पवर्तबाट हो । ितनले यस्ता छोराछोरीहरू जन्माउिँछन,्
जो दासहरू हुन ् । ितनी हागार हुन ् । 25 अिहले हागारचािह ँ अरबको सीनै पवर्त हो । ितनले वतर्मान यरूशलमेको सङ्केत
गिछर्न,् िकनिक ितनी ितनका छोराछोरीहरूसगँै दासत्वमा िछन ् । 26 तर मािथ रहकेो यरूशलमे स्वतन् छ, जोचािह ँ हा ी
आमा हुन ् । 27 िकनिक यस्तो ले खएको छ, “ए बाँझी स् ी, जसले जन्म िदन स क्दनन,् आनन्द मनाओ । ितमी जसले
बालक जन्माउने अनभुव पाएकी छैनौ, मन खोल र आनन्दले कराऊ । िकनिक त्यस बाँझीका पित भएकाहरूका भन्दा पिन
धरैे छोराछोरीहरू छन ् ।” 28 भाइहरू हो, अब ितमीहरू पिन इसहाकजस्तै ितज्ञाका छोराछोरीहरू हौ । 29 त्यो समयमा
शरीरअनसुार जन्मकेोले आत्माअनसुार जन्मकेोलाई सतायो । अिहले पिन यस्तै नै छ । 30 धमर्शास् ले के भन्दछ ? “दासी
स् ी र ितनको पु लाई िनका लदओे । िकनिक दासी स् ीको प ु ले स्वतन् स् ीको प ु सगँै समान उ रािधकार ाप् त गनछैन
।” 31 त्यसकारण, भाइहरू हो, हामी दासी स् ीका छोराछोरीहरू होइनौँ, तर स्वतन् स् ीका छोराछोरीहरू हौँ ।
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5
1 स्वतन् ताको िन म्त ीष् टले हामीलाई म ु गराउनभुएको हो । यसकैारण, स्थर होओ र फे र बन्धनको जवुामिुन नपर

। 2 हरे ! म पावल ितमीहरूलाई भन्दछु, िक ितमीहरूको खतना भए तापिन ीष् टमा ितमीहरूलाई केही फाइदा हुनछैेन ।
3 फे र, खतना ग रएका सबै मािनसलाई म यो गवाही िदन्छु, िक सबै वस्था पालन गनर् त्यो बाध्य हुन्छ । 4जो वस्थाबाट
धम ठहराइएका छौ, ितमीहरू ीष् टबाट अलग ग रएका छौ । ितमीहरू अनु हबाट टाढा गएका छौ । 5 िकनिक आत्मा ारा
िवश् वासबाट हामीले धािमर्कताको आशाको तीक्षा ग ररहकेा छौँ । 6 ीष् ट यशेमूा न खतना न बखेतना कुनै मलू्यको हुन्छ
। केवल मे ारा काम गन िवश् वासको मा मलू्य हुन्छ । 7 ितमीहरू असल रूपमा दौिडरहकेा िथयौ । सत्यताको पालन गनर्
ितमीहरूलाई कसले रोक्यो ? 8 यो काम गनर्को िन म्त आएको ोत्साहन ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने बाटको होइन । 9 थोरै
खिमरले परैु आटाको डल्लोलाई फुलाउछँ । 10 भमुा म ितमीहरूमा भरोसा गदर्छु, िक ितमीहरूले अक त रकाले िवचार
गदनौ । ितमीहरूलाई अलमलमा पान जोसकैु भए तापिन त्यसले आफ्नो दण्ड पाउनछे । 11 मरेा भाइहरू हो, यिद म अझै पिन
खतनाको चार गदर्छु भन,े अझै पिन म िकन सताइएको छु ? त्यसो हो भनतेा ु सको बाधा नष् ट हुने िथयो । 12 ितमीहरूलाई
बहकाउनहेरूले त आफँैलाई नपङु्सक तलु्याओस ्। 13 िकनिक मरेा भाइहरू हो, परमशे् वरले ितमीहरूलाई स्वतन् ताको िन म्त
बोलाउनभुएको छ । आफ्नो स्वतन् तालाई शरीरको िन म्त अवसरको रूपमा मा योग नगर । बरु, मे ारा एक अकार्लाई
सवेा परु् याओ । 14 िकनिक सारा वस्था एउटै आज्ञामा परुा हुन्छ, “ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीलाई आफँैलाई जस्तै मे
गन ुर्पछर् ।” 15 तर यिद ितमीहरूले एक अकार्लाई टोक् ने र िनल्ने गछ भन,े ध्यान दओे, ितमीहरू आफँै एक अकार्बाट नष् ट
हुन नपरोस ्। 16 म भन्दछु, आत्मा ारा िहडँ, अिन ितमीहरूले शरीरका अिभलाषाहरूलाई परुा गनछैनौ । 17 िकनिक शरीरका
अिभलाषाहरू आत्माको िवरु मा हुन्छन,् र आत्माको इच्छा शरीरको िवरु मा हुन्छ । िकनिक यी एक अकार्का िवपरीत हुन्छन ्
। यसको प रणामचािह ँ यही हो, िक ितमीहरूले गनर् चाहकेा कुराहरू ितमीहरूले गदनौ । 18 तर यिद आत्माले ितमीहरूलाई
अगवुाइ गन ुर्हुन्छ भने ितमीहरू वस्थाको अधीनमा हुदँनैौ । 19 शरीरका कामहरू त्यक्ष दखे् न सिकने हुन्छन ्। ती कामकु
अनिैतकता, अपिव ता, कामवासना, 20 मिूतर्पजूा, तन् मन् , दशु्मनी, झैझँगडा, ईष्यार्, ोध, स्वाथर्, फुट, गटुबन्दी, 21डाह,
िपयक् कडपन, मोजमज्जा र अरू यस्तै कुराहरू हुन ्। मलैे ितमीहरूलाई पिहले पिन चतेावनी िदएझै ँ म फे र चतेावनी िदन्छु, िक
जसले यी कुराहरू गछर्न,् ितनीहरू परमशे् वरको राज्यका हकदार हुनछैेनन ्। 22 तर पिव आत्माका फलचािह ँ मे, आनन्द,
शा न्त, धयैर्, दया, भलाइ, िवश् वास, 23 न ता र सयंम हुन ् । यी कुराहरूका िवरु मा कुनै वस्था छैन । 24 ितनीहरू जो

ीष् ट यशेकूा हुन ्उनीहरूले आफ्ना शरीरलाई त्यसका लालसा र दषु् ट अिभलाषाहरूसिहत ु समा टाँगकेा हुन्छन ्। 25 यिद
हामी आत्मा ारा िजउँछौँ भन,े हामी आत्मा ारा नै िहडँौँ । 26 हामी अहङ्कारी नबनौँ; एक अकार्लाई रस नउठाऔ;ँ वा एक
अकार्को ईष्यार् नगरौँ ।

6
1भाइहरू हो, यिद कुनै मािनसले पाप गरेको फेला परेमा, ितमीहरूमध्यकेा आ त्मक क् तहरूले चािह ँ न ताको आत्मामा

त्यस क् तलाई पनुस्थार्िपत गन ुर्पछर् । ितमीहरू आफँै परीक्षामा नपनर्को िन म्त आफ्नो ख्याल गर । 2 एक अकार्को भार
उठाओ, र यसरी ितमीहरूले ीष् टको वस्थालाई परुा गनछौ । 3 िकनिक यिद कसलैे आफू कुनै मह वको नहुदँा नहुदँै पिन
केही हु ँ भनी ठान्दछ भन,े त्यसले आफँैलाई धोका िदन्छ । 4 हरेकले आफ्नो कामको जाँच गन ुर्पछर् । तब मा ै अरू कससैगँ
तलुना नग रकन पिन ऊ आफँैसगँ गवर् गन केही कारण हुन्छ । 5 िकनिक हरेकले आफ्नो भार आफँै उठाउनछे । 6 जसलाई
वचन िसकाइएको छ, उसले िशक्षकसगँ सबै असल कुराहरू बाँड्नपुछर् । 7 धोकामा नपर । परमशे् वरको ठ ा हुदँनै । मािनसले
जे रोप्दछ, त्यसले त्यही नै कटनी गनछ । 8 िकनिक जसले आफ्नै पाप-स्वभावमा िबउ छदर्छ, त्यसले िवनाशको कटनी
गनछ, तर जसले आत्मामा िबउ छदर्छ, त्यसले आत्माबाट अनन्त जीवनको कटनी गनछ । 9 हामी असल काम गनर् थिकत
नहोऔ,ँ िकनिक यिद हामीले हरेस खाएनौँ भने ठक समयमा हामीले फसलको कटनी गनछौँ । 10 त्यसकारण, हामीले मौका
पाउन साथ, सबकैो िन म्त भलाइ गरौँ । िवशषे गरी िवश् वासको प रवारको िन म्त हामीले भलाइ गरौँ । 11 हरे मलैे आफ्नै
हातले कित ठुला-ठुला अक्षरहरूमा ितमीहरूलाई ले खरहछुे । 12शारी रक रूपमा भाव पानर् चाहनहेरूले ितमीहरूलाई खतना
गनर् बाध्य गराउँछन ्। ीष् टको ु सको खाितर सतावट भोग् न ु नपरोस ्भनरे मा ितनीहरूले यसो गछर्न ्। 13 िकनिक खतना
भएकाहरूले नै वस्थाको पालन गरेका हुदँनैन ् । बरु, ितमीहरूका शरीरका िवषयमा घमण्ड गनर् सकून ् भनरे ितमीहरूको
खतना भएको ितनीहरू चाहन्छन ् । 14 हा ा भ ु यशे ू ीष् टको ु सबाहके मलैे अरू कुनै कुरामा किहल्यै गवर् गनर् नपरोस ्
। उहाँ ारा नै म ससंारको लािग र ससंार मरेो लािग ु समा टाँिगएको छ । 15 िकनिक न त खतना न बखेतना कुनै मलू्यको
हो । बरु, नयाँ स ृ ष् ट मह  वपणूर् छ । 16 यही िनयमअनसुार िजउने सबमैा अिन परमशे् वरको इ ाएलमा शा न्त र कृपा रहोस ्
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। 17 अब उ ान्त मलाई कसलैे द:ुख नदओेस,् िकनिक म आफ्नो शरीरमा यशेकूा िचन्हहरू धारण गदर्छु । 18 भाइहरू हो,
ितमीहरूका आत्मामा हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह रहोस ्। आमने ।
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एिफिसहरूलाई पावलको प
1 पावल, परमशे् वरको इच्छा ारा यशे ू ीष् टको एक े रतबाट परमशे् वरका िन म्त अलग ग रएका एिफससमा भएकाहरू र

ीष् ट यशेमूा िवश् वासयोग्य भएकाहरूलाई, 2 हा ा िपता परमशे् वर र ीष् ट यशेबूाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 3 परमशे् वर
हा ा भ ु यशे ू ीष् टका िपताको शसंा होस ्। जसले हामीलाई हर कारको आ त्मक आिशषले ीष् टमा स्वग य स्थानहरूमा
आिशिषत पान ुर्भयो । 4 यस ससंारको स ृ ष् टभन्दा पिहले नै हामी ीष् टमा िवश् वास गनहरूलाई परमशे् वरले चनु् नभुयो । उहाँको
द ृ ष् टमा पिव र दोषरिहत हुन सकौँ भनरे उहाँले हामीलाई चनु् नभुयो । 5 मेमा परमशे् वरले हामीलाई यशे ू ीष् ट ारा आफ्नै
िनज पु हरूका रूपमा हण गनर्को िन म्त पणूर्िनधार्रण गन ुर्भयो । उहाँले यसो गन ुर्भयो िकनिक उहाँले योजना गन ुर्भएको कुरा
गनर् उहाँ सन् न हुनभुयो । 6 नितजा यो हो, िक परमशे् वरको मिहमामय अनु हको कारण सबलैे उहाँको शसंा गछर्न ् । यो
अन ु ह उहाँले आफ्नो ि य ारा िस मैा हामीलाई िदनभुएको छ । 7 अपार अन ु ह ारा उहाँको ि य पु मा हामीले रगतबाट
छुटकारा अिन पापको क्षमा पाउदछौँ । 8 परुा ब ु र समझको पणूर्तामा उहाँले यस अनु हचािह ँ श स्त मा ामा हामीलाई
िदनभुएको िथयो । 9 परमशे् वरले आफ्नो इच्छा अनसुार ीष् टमा काशमा ल्याउनभुएको उहाँको योजनाको गपु् त सत्यतालाई
हा ो िन म्त कट गन ुर्भयो । 10 उहाँको योजनाको पणूर्ताको समय जब परूा हुन्छ, तब ीष् टमा परमशे् वरले स्वगर् र पथृ्वीका
सबै थोकलाई एक साथ ल्याउनहुुनछे । 11यशे ू ीष् टमा हामी परमशे् वरका सन्तानको रूपमा चिुनएका िथयौँ । सबै कुरा आफ्नो
इच्छा अनसुार गन ुर्हुनकेो योजनामा हामी अिगबाटै चिुनएका िथयौँ । 12 उहाँको मिहमाको शसंाको िन म्त अ स्तत्वमा रहन
सकौँ भनरे परमशे् वरले यो गन ुर्भयो । हामी ीष् टमा भरोसा राख् ने पिहलो व् य हरू िथयौँ । 13 ीष् टमा ितमीहरूले सत्य
वचन, ितमीहरूको छुट्काराको ससुमाचार सिुनसकेपिछ, उहाँमा नै ितमीहरूले िवश् वास गरेका छौ र ितज्ञा सिहतको पिव
आत्माको छाप लगाइएका िथयौ । 14 हामीले हा ो उ रािधकार ाप् त नगरून्जले सम्म पिव आत्मा हा ो उ रािधकारको
िनश् चयताको माण हुनहुुन्छ । यो उहाँको मिहमाको शसंाको लािग हो । 15 यसकारण भु यशे ू ीष् टमा भएको ितमीहरूको
िवश् वासको बारेमा र उहाँको लािग छु याइएकाहरूका लािग ितमीहरूको मेको सम्बन्धमा मलैे सनुकेो समय दे ख, 16 मलैे
ितमीहरूको लािग परमशे् वरमा धन्यवाद िदन र मरेो ाथर्नामा ितमीहरूलाई स म्झन रोकेको छैन । 17 म यो ाथर्ना गदर्छु, िक
हा ा भ ु यशे ू ीष् टका परमशे् वर, मिहमाका िपताले ितमीहरूलाई ब ु को आत्मा र उहाँको ज्ञानको काश िदऊन ्। 18 म यो
ाथर्ना गदर्छु, िक हा ो बोलावटको िनश् चयता के हो भनरे जान् नको िन म्त ितमीहरूका हृदयका आखँाहरू ज्व लत होऊन,् र

उहाँको िन म्त अलग ग रएकाहरूका िबचमा उहाँको उ रािधकारको मिहमाको शस्तता के हो सो ितमीहरूले जान् न सकोस ्।
19 हामी िवश् वास गनहरूमा उहाँको श को अत्यािधक महानताको िवषयमा ितमीहरूले जान् न सकोस ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु
। यो महानता उहाँको श को ती ताको कायर् अनसुारको हो । 20 यो यही श हो जनु परमशे् वरले ीष् ट यशेलूाई मतृ् यबुाट
जीिवत पान ुर्भएको र स्वग य स्थानहरूमा उहाँको दािहने बाहुलीमा यशेलूाई बसाल्नभुएको समयमा यशे ू ीष् टमा कायर् गदिथयो
। 21 उहाँले यशेलूाई सबै शासन, सबै अिधकार, श , भु वहरू र हरेक नामभन्दा मािथ राख् नभुयो । यस यगुको लािग
मा होइन, तर आउने यगुको लािग पिन उहाँले ीष् टलाई राख् नभुएको छ । 22 परमशे् वरले सबै कुराहरू यशे ू ीष् टको पाउमा
समु्पनभुएको छ र उहाँलाई नै मण्डलीमा सबै कुराहरू मािथ िशर बनाउनभुएको छ । 23 उहाँले सबै त रकामा सबै कुरा परूा
गन ुर्हुन्छ, र उहाँको पणूर्ता उहाँको शरीर, मण्डली हो ।

2
1 ितमीहरू त आफ्ना अपराधहरू र पापहरूमा मरेका िथयौ । 2यस ससंारको रीितअनसुार ितमीहरू यस्ता कुराहरूमा एकपल्ट

िहडँकेा िथयौ । आकाशको श को शासक अनसुार ितमीहरू िहडँकेा िथयौ । यो त्यसको आत्मा हो, जो अनाज्ञाकारीताका
सन्तानहरूमा काम गदर्छ । 3 हामी एकपल्ट यी सबै अिवश् वासीहरू सगँै िथयौँ । हा ो शरीरको खराब इच्छा अनसुार हामी
चल्थ्यौँ र शरीर र मनका इच्छा अनसुार काम गन गर् थ् यौँ । हामी अरू मािनसहरू जस्तै स्वभावले ोधका सन्तान िथयौँ
। 4 तर परमशे् वरले आफ्नो महान ् मेले हामीलाई मे गन ुर्भएको कारण उहाँ दयामा धनी हुनहुुन्छ । 5 जब हामी आफ्ना
अपराधहरूमा मरेका िथयौ,ँ उहाँले हामी सबलैाई सगँै ीष् टमा नयाँ जीवनमा ल्याउनभुयो । उहाँको अन ु ह ारा ितमीहरू
बचाइएका छौ । 6 ीष् ट यशेमूा हामीलाई परमशे् वरले उठाउनभुएको छ र स्वग य स्थानहरूमा उहाँसगँै बसाल्नभुएको छ ।
7 आउँदा िदनहरूमा उहाँको अन ु हको शस्तता हामीलाई कट गराउने हतेलु े उहाँले यसो गन ुर्भयो । ीष् ट यशेमूा उहाँको
दया ारा उहाँले यो दखेाउनहुुन्छ । 8 िकनिक ितमीहरू अनु हबाट िवश् वास ारा बचाइएका छौ, र यो ितमीहरूबाट आएको
होइन तर यो परमशे् वरको उपहार हो । 9 कामहरूबाट यो होइन, यसकैारण कसलैे घमण्ड गनर् सक्दनै । 10 िकनिक हामीहरू
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परमशे् वरले धरैे पिहले दे ख नै योजना गन ुर्भएको असल काम गनर्को िन म्त र हामीहरू ती बमोिजम िहडौँ भनरे ीष् ट यशेमूा
सजृना ग रएका उहाँको हातका िसप हौँ । 11 त्यसकारण यो कुरा सम्झ, िक एक समय ितमीहरू शरीरमा गरैयहूदीहरू िथयौ ।
मािनसहरूका हातहरूबाट शरीरमा खतना भएकाहरूले ितमीहरूलाई “बखेातनाको” भनरे बोलाउँथे । 12 िकनिक त्यो समयमा
ितमीहरू ीष् टबाट अलिगएका िथयौ । इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ितमीहरू परदशेी िथयौ । ितमीहरू ितज्ञाका करारबाट
िबराना िथयौ । ितमीहरूको भिवष् यको कुनै िनश् चयता िथएन । ितमीहरू परमशे् वर िबना यस ससंारमा िथयौ । 13 ितमीहरू
एक समय परमशे् वरबाट टाढा भएकाहरू, अब यशे ू ीष् टको रगत ारा ीष् ट यशेमूा परमशे् वरसगँ निजक ल्याइएका छौ ।
14 िकनिक उहाँ हा ो शा न्त हुनहुुन्छ । उहाँले दईुलाई एक बनाउनभुयो । हामीलाई एक अकार्मा िवभाजन गन श तुाका
पखार्लहरू उहाँको शरीर ारा भत्काइएका छन ् । 15 अथार्त,् उहाँमा नै एउटा नयाँ मािनस स ृ ष् ट गनर्, उहाँले िनयमहरू र
आज्ञाहरूका काननुलाई खारेज ग रिदनभुयो । उहाँले िमलाप गराउनभुयो । 16 उहाँको ूस ारा दईु मािनसलाई परमशे् वरमा
शरीरमा एक बनाउनको िन म्त उहाँले यो गन ुर्भयो । ु ससगँै उहाँले श तुालाई नाश गन ुर्भयो । 17 यशे ूआउनभुयो र धरैे टाढा र
निजक भएकाहरूलाई उहाँले शा न्तको घोषणा गन ुर्भयो । 18 िकनिक यशे ू ारा हामी दवुै एउटै आत्मामा िपताकहाँ जान सक्छौँ
। 19 त्यसकारण, ितमी यहूदीहरू कोहीपिन नौलो मािनस वा परदशेी छैनौ । तर सबै परमशे् वरको िन म्त अलग ग रएकाहरू
सगँै उहाँको राज्यको सगँी नाग रकहरू हौ र परमशे् वरको प रवारका सदस्यहरू हौ । 20 ितमीहरू े रत र अगमव ाहरूको
जग मािथ बसालरे िनमार्ण ग रएका हौ । ीष् ट यशे ूआफँै कुन-ेढुङ्गो हुनहुुन्छ । 21 यशे ू ीष् टमा उहाँको सारा िनमार्ण िमल्दै
जान्छ र भमुा एउटै म न्दरको रूपमा बढ्दै जान्छ । 22अिन उहाँमा नै ितमीहरू पिन पिव आत्मामा परमशे् वरको वासस्थानको
रूपमा सगँै िनमार्ण भइरहकेा छौ ।

3
1 यसकैारण, म पावल, ितमी गरैयहूदीहरूका िन म्त यशे ू ीष् टको एक कैदी हु ँ । 2 ितमीहरूका िन म्त परमशे् वरले मलाई

िदनभुएको उहाँको अन ु हको कायर्को िवषयमा ितमीहरूले सनुकेा छौ भनी म िवचार गदर्छु । 3 मलाई िदइएको काश अनसुार
म यी कुराहरू लखे्दै छु । मरेो अक प मा मलैे स म्क्षप् त रूपमा लखेकेो कुरा एउटा गपु् त सत्यता हो । 4 जब ितमीहरू यसको
बारेमा पढ्छौ, तब ीष् टको लिुकएको सत्यताको बारेमा मसगँ भएको अन्तद ृर् ष् टको बारेमा ितमीहरूले बझु् न सक् ने छौ ।
5 यो सत्यता अरू पसु्ताहरूको मािनसहरूलाई बताइएको िथएन । तर अिहले उहाँमा समिपर्त े रतहरू र अगमव ाहरूलाई
आत्मा ारा यो कट गराइएको छ । 6 यो गपु् त सत्यता यही हो, िक गरैयहूदीहरू सगँी उ रािधकारीहरू र उहाँको शरीरका
सगँी सदस्यहरू हुन ्। यो ससुमाचार ारा ीष् ट यशेमूा भएको ितज्ञाका ितनीहरू सगँी भागदेारहरू हुन ्। 7 उहाँको श को
काम ारा मलाई िदइएको परमशे् वरको अन ु हको वरदान ारा म यस ससुमाचारको सवेक भएको छु । 8 परमशे् वरका िन म्त
अलग ग रएकाहरू मध्ये म सबै भन्दा सानो भएतापिन, उहाँले मलाई यो वरदान िदनभुयो । गरैयहूदीहरूलाई ीष् ट यशेकूो
अिचन्तनीय सम्पि को िवषयमा ससुमाचार घोषणा गनर्को िन म्त यो वरदान मलाई िदइयो । 9 सबै मािनसहरूलाई परमशे् वरको
गपु् त योजनाको बारेमा मलैे स्पष् ट गन ुर्पछर् । पिहल,े यो योजना सबै कुरालाई स ृ ष् ट गन ुर्हुने परमशे् वर ारा पसु्तौँसम्म लकुाइएको
िथयो । 10 प रणाम स्वरूप, अब मण्डली ारा स्वग य स्थानहरूमा भएका शासकहरू र अिधकार गनहरूले परमशे् वरको
िववकेको बहुपिक्षय विृ बारे थाहा पाउनछेन ्। 11 हा ा भ,ु ीष् ट यशेमूा उहाँले परूा गन ुर्भएको अनन्त योजना अनसुार यो
हुनछे । 12 िकनभने ीष् टमा, उहाँमािथ हा ो िवश् वासको कारण हामीले साहस र आत्मिवश् वास पाएका छौँ । 13 यसकारण,
ितमीहरूका िन म्त मलैे गरेका दःुखहरूमा ितमीहरू िनरुत्सािहत नहुन म आ ह गदर्छु । त्यो ितमीहरूका िन म्त मिहमा हो ।
14 यही कारण म िपताको साम ु मरेा घ ुडँा टेक्दछु, 15 जसको पछािड स्वगर् र पथृ्वीमा भएका सबै प रवारको नाउँ रा खएको
छ । 16 उहाँको मिहमाको शस्तता अनसुार ितमीहरूमा बास गन ुर्हुने उहाँको आत्माको श ारा उहाँले ितमीहरूलाई मजबतू
गराऊन ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु । 17 ितमीहरूको िवश् वास ारा यशे ू ीष् ट ितमीहरूका हृदयमा वास गरून ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु
। उहाँको मेमा ितमीहरूले जरा गाडी जग बसाल्न सकोस ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु । 18 तािक, उहाँको मेमा सबै िवश् वासीहरू
सगँै ीष् टको मेको चौडाई, लम्बाई, उचाई र गिहराई ितमीहरूले बझु् न सकोस ्। 19 ितमीहरूले ीष् टको मेको महानतालाई
बझु् न सकोस ्भनरे म ाथर्ना गदर्छु, जनु ज्ञान भन्दा उ म छ । ितमीहरू परमशे् वरको समपणूर्ताले भ रन सक भनरे यसो गर
। 20 अब हामी िभ काम गन उहाँको श अनसुार, हामीले माग् ने वा िवचार गन सबै कुराभन्दा धरैे मािथ सबै थोक गनर्
सक् नहुुने उहाँलाई, 21 ीष् ट यशेमूा भएका सबै पसु्ताहरू ारा र मण्डलीमा उहाँलाई सदासवर्दा यगु-यगु सम्म मिहमा होस ्!
आमने ।

4
1 यसकारण, भकुो िन म्त कैदी भएको नाताले ितमीहरूलाई जनु बोलावटमा बोलाइएको छ, त्यस बोलावटमा उिचत
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ढगंले चल्नको िन म्त म ितमीहरूलाई आ ह गदर्छु । 2 ज्यादै िवन ता र कोमलता र धयैर्तामा िजओ । एकले अकार्लाई
मेमा स्वीकार गर । 3 आत्माको एकतालाई शा न्तको बन्धनमा राख् नलाई उत्कृष् ट त रकाले यत् न गर । 4 शरीर एउटै छ र

आत्मापिन एउटै हुनहुुन्छ, जसरी ितमीहरू पिन एउटै िन श् चत आशामा बोलाइएका िथयौ । 5 भु एउटै हुनहुुन्छ, िवश् वास एउटै
हो, र ब प् तसमा पिन, 6 र सबकैा िपता, परमशे् वर पिन एउटै हुनहुुन्छ । उहाँ सबै कुरामािथ, सबै कुरािभ र सबै कुरामा हुनहुुन्छ ।
7 हामी हरेकलाई ीष् टको वरदानको नापअनसुार वरदान िदइएको छ । 8जसरी धमर्शास् ले भन्दछः “जब उहाँ उच् च स्थानमा
जानभुयो, उहाँले कैदीहरूलाई दासत्वमा राख् नभुयो । उहाँले मािनसहरूलाई वरदानहरू िदनभुयो ।” 9 “उहाँ उच् च स्थानमा
जानभुयो” भन् ने भनाइको अथर् के हो त, यस बाहके उहाँ पथृ्वीका गिहराइहरूमा पिन ओलर्नभुयो ? 10उहाँ जो तल ओलर्नभुयो,
उहाँ नै सबै स्वगर्हरूभन्दा धरैे मािथ उक्लनभुयो । उहाँले सबै कुराहरूलाई पणूर् गनर्को िन म्त यो गन ुर्भयो । 11 ीष् टले यस्ता
वरदानहरू िदनभुयोः े रतहरू, अगमव ाहरू, चारकहरू, पास्टरहरू र िशक्षकहरू । 12 ीष् टको शरीरलाई िनमार्ण गन
सवेाको कायर्को िन म्त िवश् वासीहरूलाई िनपणु गनर्लाई उहाँले यो गन ुर्भयो । 13 िवश् वासको एकता र परमशे् वरका पु को
ज्ञानमा हामी नपगुसेम्म उहाँले यो गन ुर्हुन्छ । ीष् टको उचाइमा पणूर् रूपमा पगुकेाहरू झै ँ हामी प रपक्व नभएसम्म उहाँले यो
गन ुर्हुन्छ । 14 हामी अब बालकहरू जस्तै नहोऔ ँभनरे यो जरूरी छ । हामी अब उसो यता-उता नबरा लऔ ँभनरे यो जरूरी
छ । सबै िशक्षाको बगेसगँै र मािनसहरूको धोखा िदने चलाखीपनको छल ारा हामी नबहिकऔ ँभनरे यो जरूरी छ । 15 बरु
हामी मेमा सत्य बोल्नछेौँ र हा ो िशर, ीष् टमा हामी सबै क्षे मा व ृ हुनछेौँ । 16 ीष् टले िवश् वासीहरूको शरीरलाई सगँै
जोड्नहुुन्छ । मेमा सम्पणूर् शरीरको िवकास होस ्र आफँै व ृ होस ्भनरे, त्यो हरेक सहयोगी तन्तहुरू ारा सगँै गाँिसएको हुन्छ
। 17 त्यसलैे म ितमीहरूलाई भन्दछु र भमुा उत्साह िदन्छुः गरैयहूदीहरू आफ्ना िवचारहरूको थर्तामा िहडँे झै ँ अबदे ख
ितमीहरू चािह ँ िहडँ्न ु पदन । 18 ितनीहरू िवचारमा अन्धा भएका छन ्। ितनीहरूका हृदयको कठोरताको कारण ितनीहरूमा
भएको अज्ञानताले ितनीहरू परमशे् वरको जीवनबाट अलग ग रएका छन ् । 19 ितनीहरूमा शमर् छैन । अशु कुराहरूमािथ
कामकुता र हर िकिसमका लालचमा ितनीहरूले आफँैलाई स ु म्पिदएका छन ्। 20 तर ितमीहरूले यस्तो त रकाले ीष् टको
बारेमा जानकेा होइनौ । 21 ितमीहरूले यशेकूो बारेमा सनुकेा छौ भनी म ठान्दछु । ीष् टमा नै सत्यता भएको हुनाले ितमीहरू
उहाँमा नै िसकाइएका छौ भनी म ठान्दछु । 22 ितमीहरूका परुाना आचरण, परुानो मनषु्यताअनसुार ग रएका सबै कुराहरू
ितमीहरूले त्याग् नपुछर् । यही परुानो मनषु्यताको कपटी अिभलाषाहरूका कारण ितमीहरू नष् ट भइरहकेा छौ । 23 ितमीहरू
आफ्नो िवचारको आत्मामा पनुः नयाँ हुनको िन म्त आफ्नो परुानो मनषु्यतालाई त्याग । 24 परमशे् वरले चाहनभुएअनसुार
नयाँ मनषु्यता धारण गनर्को िन म्त यस्तो गर । यो नयाँ मनषु्यतालाई धािमर्कता र सत्यताको पिव तामा सजृना ग रएको हो
। 25 त्यसलैे असत्यतालाई त्याग । “सबलैे आफ्नो िछमकेीसगँ सत्य बोलोस,्” िकनभने हामी एकअकार्का सदस्यहरू हौँ ।
26 “ रस गर, तर पाप नगर ।” ित ो रससगँै घामलाई अस्ताउन नदओे । 27 दषु् टलाई मौका नदओे । 28 चोनले अब उसो
नचोरोस ्। बरु उसले प र म गरोस ्। आवश् यकतामा रहकेा मािनसहरूलाई सहायता गनर्को िन म्त उसले आफ्ना हातहरूलाई
उपयोगी काममा लगाओस ् । 29 ित ो मखुबाट कुनै अपशब्द निनस्कोस ् । तर यसको स ामा, आवश्यताहरू परूा गन र
सनु् ने मािनसहरूलाई लाभ हुने शब्दहरू ित ा मखुबाट िनस्कून ् । 30 र परमशे् वरको पिव आत्मालाई दःु खत नतलु्याओ ।
छुटकाराको िदनको िन म्त उहाँ ारा नै ितमीहरूमा छाप लगाइएको छ । 31 सबै िकिसमका तीतोपना, ोध, रस, झगडा र
अपमान सिहत सम्पणूर् दषु् टता ितमीहरूले त्याग् नपुछर् । 32 एकअकार् ित दयाल ु होओ । कृपाल ु मनका होओ । जसरी ीष् टमा
परमशे् वरले ितमीहरूलाई क्षमा िदनभुयो त्यसरी नै ितमीहरूले पिन एकअकार्लाई क्षमा दओे ।

5
1 त्यसकारण परमशे् वरका ि य छोरा-छोरीहरू झै ँ उहाँको अनकुरण गन होओ । 2 र ीष् टले हामीलाई मे गन ुर्भएर

आफँैलाई हा ो िन म्त िदनभुए झै ँ ितमीहरू मेमा िहडँ । परमशे् वरको िन म्त सगु न्धत सवुास् ना हुनको िन म्त उहाँ एक भटेी र
ब लदान हुनहुुन्थ्यो । 3जस्तो िवश् वासीहरूका लािग उपय ु हुन्छ, ितमीहरूको िबचमा कामकु अनिैतकता वा कुनै अशु ता वा
कामवासनाको लालसाको बारेमा चचार् नहोस ्। 4 निक अ श् ललता, मखूर् बोली वा अपमानजनक ठ ौलीहरू होस ्जनुचािह ँ
अनिुचत छन ् । बरु धन्यवाद िदने काम होस ् । 5 ितमीहरूले यो िनश् चय गर, िक कुनै कामकु रूपमा अनिैतक, अशु , वा
लालिसत ले ीष् ट र परमशे् वरको राज्यमा कुनै उ रािधकार पाउदँनै, िकनिक त्यो मिूतर्पजूक हो । 6 ितमीहरूलाई
कसलैे पिन फो ा कुराहरूले धोखा निदओस ्। यी कुराहरूको कारण अनाज्ञाका रताका पु हरूमा परमशे् वरको ोध आउनछे
। 7 यसलैे गदार् ितनीहरूसगँ सहभागी नहोओ । 8 िकनिक ितमीहरू एकचोटी अन्धकार िथयौ, तर अब ितमीहरू परम भमुा
ज्योित भएका छौ । यसलैे ज्योितका सन्तान जस्तै गरी िहडँ । 9 िकनिक ज्योितको फल सबै भलाइ, धािमर्कता र सत्यतामा
हुन्छ । 10 परम भलुाई खशुी तलु्याउने कुराहरू प ा लगाऊ । 11 अन्धकारका फलिहन कायर्हरूमा सहभागी नहोओ । बरु,
ितनीहरूलाई कट गर । 12 िकनिक ितनीहरू ारा गोप्यमा ग रएका कायर्हरू वणर्न गनर् पिन लाजमद छ । 13 सबै थोक
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जब ज्योितमा आउँछन,् तब ती कट हुन्छन,् 14 िकनिक कट भएका सबै कुरा ज्योितमा काशमान हुन्छन ्। त्यसकारण
यस्तो भिनएको छ िक, “सतुाहा हो जाग, र मरेकाहरूबाट उठ, र ीष् ट ितमीमा चम्कनहुुनछे ।” 15 त्यसकारण ितमी कसरी
िहडँ्छौ भन् ने कुरामा होिसयार होओ, मखूर् जस्तो होइन तर ब ु मानजस्तो । 16 समयलाई बचाओ, िकनिक िदनहरू खराब छन ्
। 17 मखूर् नबन । बरु, भकुो इच्छा के हो, सो बझु । 18 र दाखम ले नमा ीओ, िकनिक त्यसले िवनाशतफर् डोर् याउँछ ।
तर त्यसको स ामा, पिव आत्माले भ रओ । 19 एक-अकार्मा भजनहरूमा र आ त्मक गीतहरूमा बोल । परम भकुो िन म्त
ितमीहरूका हृदयमा गीतहरू गाउदँै शसंा गर । 20 यशे ू ीष् टको नाउमँा, सधै ँ सबै कुराहरूको िन म्त िपता परमशे् वरलाई
धन्यवाद चढाओ । 21 ीष् टको आदरको लािग एकअकार्को अिधनमा रहो । 22 पत् नीहरू हो, भकुो अधीनमा रहे जस्तो
आफ्ना पितहरूको अधीनमा बस । 23 िकनिक पित पत् नीको िशर हो, जसरी ीष् ट पिन मण्डलीको िशर हुनहुुन्छ । उहाँ
शरीरको उ ारकतार् हुनहुुन्छ । 24 तर जसरी मण्डली ीष् ट ित समिपर्त छ, त्यसरी नै पत् नीहरूलपेिन आफ्ना पितहरू ित
सबथैोकमा त्यसै गन ुर्पदर्छ । 25 पितहरू हो, जसरी ीष् टले मण्डलीलाई मे गन ुर्भयो र आफँैलाई ितनको िन म्त समिपर्त
गन ुर्भयो, त्यसरी नै आफ्ना पत् नीहरूलाई मे गर । 26 उहाँले ितनलाई पिव गनर् यसो गन ुर्भयो । उहाँले ितनलाई वचनमा
पानीले धोएर श ु पान ुर्भयो । 27 दागरिहत वा चाउरी नभएको वा अन्य यस्ता कुनै थोक नभएको, तर पिव र दोषरिहत,
मिहिमत मण्डली आफ्नै िन म्त स्ततु गनर्को िन म्त उहाँले यस्तो गन ुर्भयो । 28 यस्तै कारले पितहरूले ितनीहरूका आफ्ना
पत् नीहरूलाई आफ्ना शरीरलाई जस्तै मे गन ुर्पछर् । आफ्नो पत् नीलाई मे गनले आफँैलाई मे गछर् । 29 किहल्यै पिन कसलैे
आफ्नो शरीरलाई घणृा गरेको छैन । बरु, उसले यसलाई पालन-पोषण गरेर मे गदर्छ, जसरी ीष् टले पिन मण्डलीलाई मे
गन ुर्हुन्छ । 30 िकनिक हामी उहाँका शरीरका सदस्यहरू हौँ । 31“यसकैारणले गदार् एकजना मािनसले उसको बबुा र आमालाई
छोड्नछे र उसको पत् नीसगँ िमल्नछे, र ती दईु एउटै शरीर हुनछेन ्।” 32 यो एउटा महान ्गपु् त सत्यता हो, तर मलैे ीष् ट र
उहाँको मण्डलीको बारेमा बताइरहकेो छु । 33 तथािप, ितमीहरू त्यकेले आफ्ना पत् नीलाई आफूलाई जस्तै मे गन ुर्पछर्, र
पत् नीले पितलाई सम्मान गन ुर्पछर् ।

6
1 छोराछोरीहरू हो, भमुा ितमीहरूका आमाबबुाको आज्ञा पालन गर, िकनिक यो उिचत छ । 2 “आफ्ना आमाबबुालाई

आदर गर” (जनु ितज्ञा सिहतको पिहलो आज्ञा हो), । 3“तािक यसो गनार्ले ितमीहरूलाई रा ो होस र् ितमीहरू यस पथृ्वीमा धरैे
समय बाच् न सक ।” 4 र बबुाहरू हो,आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रस नउठाओ । बरु,अनशुासनमा र भकुो िशक्षा अनसुार अिग
बढाओ । 5 दासहरू हो, ससंारका मा लकहरूसगँ गिहरो आदर र डरका साथ ितमीहरूका हृदयको इमान्दा रतामा आज्ञाकारी
बन । ीष् टसगँ आज्ञाकारी भए झै ँ ितनीहरूसगँ आज्ञाकारी बन । 6 आफ्ना मा लकले दखे् ने समयमा मा ै ितनीहरूलाई खशुी
तलु्याउन आज्ञाकारी नबन । बरु, ीष् टका दासहरू झै ँ आज्ञाकारी बन । ितमीहरूका हृदयबाट परमशे् वरको इच्छालाई परूा गर
। 7 मािनसहरूलाई सवेा पयुार्ए झै ँ होइन तर आफ्ना सारा हृदयले परम भकुो सवेा गरे झै ँ सवेा गर । 8 ितमीहरूले यो जान,
िक मािनसले गन सबै असल कामको िन म्त उसले परम भबुाट इनाम पाउनछे, चाहे त्यो मािनस दास होस ्वा म ु होस ् ।
9 र मा लकहरू हो, आफ्ना दासहरूका िन म्त त्यस्तै वहार गर । ितनीहरूलाई धम्की नदओे । यो जान िक ितमीहरू दवुकैो
मा लक स्वगर्मा हुनहुुन्छ । उहाँमा कुनै भदेभाव छैन भन् ने कुरा जान । 10 अन्त्यमा, भमुा र उहाँको सामथ् यर्को श मा
ब लयो होओ । 11 परमशे् वरका सम्पणूर् हात-हितयारहरू धारण गर, तािक ितमीहरू शतैानको धतूर् य ु हरूको िवरू मा खडा
हुन सक । 12 िकनिक हा ो लडाइ शरीर र रगतको िवरू मा होइन । तर, यो त शासकहरू र आ त्मक अिधकारीहरू र
अन्धकारको राज्यको शासकहरू र स्वग य स्थानहरूमा भएका दषु् टात्माहरूको िवरू मा हो । 13 यसकारण परमशे् वरको सबै
हातहितयार धारण गर, तािक यस दषु् ट समयमा दषु् टको सामना गनर् ितमीहरू स्थर भइ खडा हुन सक । यी सबै कुराहरू
गरेपिछ ितमीहरू स्थर हुनछेौ । 14 यसकारण स्थर भइ खडा होओ । सत्यताको कम् मरपटेी कसरे धािमर्कताको छाितपाता
लगाए पिछ यस्तो गर । 15आफ्ना खु ाहरूमा शा न्तको ससुमाचार चारको लािग तत्परता धारण गरेपिछ यस्तो गर । 16 सबै
प र स्थितहरूमा िवश् वासको ढाल बोक, जस ारा ितमीहरूले दषु् टका सबै अ ग् नवाणहरू िनभाउन सक् नछेौ । 17 र म ु को टोप
लगाऊ र आत्माको तरवार बोक, जनु परमशे् वरको वचन हो । 18 सबै ाथर्ना र िबन्ती ारा, हरसमय पिव आत्मामा ाथर्ना
गर । िवश् वासीहरू सबकैा लािग ाथर्ना र िनरन्तर यत् नसाथ यही मन सगँै सतकर् भइराख । 19 र मरेो िन म्त ाथर्ना गर,
तािक मलैे आफ्नो मखु खोल्दा, मलाई सन्दशे िदइयोस ्। ससुमाचारको गपु् त सत्यतालाई मलैे दढृतापवूर्क अरूलाई बताउन सकँू
भनरे ाथर्ना ग रदऊे । 20 ससुमाचारको िन म्त साङ्ग्लाले बाँिधएको म एक राजदतू हु,ँ र मलैे बोल्नपुन समयमा म आ ँ टलो
भएर यस िवषयमा बोल्न सकँू । 21 तर ितमीहरूलाई पिन मरेो अवस्थाको बारेमा र मलाई कस्तो छ भनी थाहा होस ्भन् नको
िन म्त, भमुा ि य भाइ र िवश् वासीलो चलेा त ु खकसले ितमीहरूलाई सबकुैरा बझुाउनछेन ् । 22 मलैे उनलाई ितमीहरूकहाँ
यही उ शे्यसाथ पठाएको छु, तािक ितमीहरूले हा ो बारेमा जान् न सक र उनले ितमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना िदन सकून ्।
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23 परमशे् वर िपता र भु यशे ू ीष् टबाट भाइहरूलाई िवश् वास सिहतको मे र शा न्त होस ्। 24 किहल्यै अन्त नहुने मे ारा
हा ा भ ु यशे ू ीष् टलाई मे गनहरू सबमैािथ अन ु ह रहोस ्।
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िफ लप्पीहरूलाई पावलको प
1 ीष् ट यशेकूा दासहरू पावल र ितमोथीबाट, िफ लप् पीमा भएका ीष् ट यशेमूा अलग ग रएकाहरू सब,ै अिन िबशप र

िडकनहरूलाई । 2 परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू ीष् टबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 3 हर समय ितमीहरूको सम्झना
गदार्, म मरेा परमशे् वरलाई धन्यवाद िदन्छु । 4 ितमीहरू सबकैा िन म्त मरेो हरेक ाथर्नामा म आनन्दसाथ ाथर्ना गदर्छु ।
5 पिहलो िदनदे ख अिहलसेम्म ससुमाचारमा ितमीहरूको सहभािगताको लािग म धन्यवाद िदन्छु । 6 म यो कुरामा िन श् चत छु,
िक ितमीहरूमा यो असल कामलाई ारम्भ गन ुर्हुनले े यशे ू ीष् टको िदनसम्म यसलाई परुा गनर् िनरन्तरता िदनहुुनछे । 7 ितमीहरू
सबकैा िन म्त मलैे यस्तो कारले िवचार गन ुर् मरेो िन म्त उिचत छ, िकनिक मलैे ितमीहरू सबलैाई मरेो हृदयमा राखकेो छु ।
मरेो कैदमा र ससुमाचारको समथर्न एवम ् िनश् चयता दवुमैा ितमीहरू सबै अन ु हमा मरेा साझदेारहरू भएका छौ । 8 िकनिक

ीष् ट यशेकूो मेको गिहराइमा म ितमीहरूका िन म्त कित तषृ्णा गदर्छु भन् ने कुरामा परमशे् वर मरेो साक्षी हुनहुुन्छ । 9 र मलैे
यस्तो भन्दै ाथर्ना ग ररहकेो छु, िक ज्ञान र सम्पणूर् समझमा ितमीहरूको मे झनझन शस्त हुदँै जाओस ्। 10 म यसको िन म्त
ाथर्ना गछुर्, तािक जे असल छ ती कुराहरू ितमीहरूले पारख गरेर छान् न सक । म यसको िन म्त ाथर्ना गछुर्, तािक ितमीहरू
ीष् टको िदनमा इमानदार र दोषरिहत रहन सक । 11 यो यसको िन म्त पिन हो, तािक परमशे् वरको मिहमा र शसंाको िन म्त,

यशे ू ीष् ट ारा आउने धािमर्कताको फल ारा ितमीहरू भ रन सक । 12 भाइ हो, अब ितमीहरूलाई यो थाहा होस ् भन् ने म
चाहन्छु, िक मलाई भएका यी सबै कुराहरूले ससुमाचारलाई धरैे अगािड बढाउने काम भएको छ । 13 िकनिक ीष् टमा
मरेा साङ्लाहरूका िवषयमा महलभ रका सारा रक्षकदे ख अरू सबै मािनसलाई थाहा भएको छ । 14 र परम भमुा भएका
धरैे भाइहरू मरेा साङ्लाहरूका कारण िनडर भएर वचन बोल्ने आटँ गनर् झनै बढी उत्सािहत भएका छन ्। 15 कस-ैकसलैे त
ईष्यार् र बमेलेमा, र अरूहरूले सद ्भावले पिन ीष् टको चार गरेका छन ्। 16 मेले ीष् टको चार गनहरूले ससुमाचारको
समथर्न गरेको कारण मलाई यहाँ रा खएको छ भन् ने कुरा जान्दछन ्। 17 तर अरूहरूले ीष् टको चार स्वाथर् र िनष् ठाहीन
उ ेश्यले गदर्छन ्। मरेा यी साङ्लाहरूका अवस्थामा ितनीहरूले मलाई अझै कष् ट िदइरहकेा छन ्भनी ितनीहरू िवचार गछर्न ्
। 18 त्यसो भए के त ? चाहे बहानामा होस ्वा सत्यतामा दवुै त रकाले ीष् टको चार हुन्छ, र म यसमैा रमाउँदछु । हो, म
रमाउनछुे । 19 िकनिक मलाई थाहा छ, िक प रणामस्वरूप यसले मरेो िन म्त छुटकारा ल्याउनछे । ितमीहरूको ाथर्ना र यशे ू

ीष् टको आत्माको सहायताको कारण यो हुनछे । 20 मरेो िवश् वस्त आशा र िनश् चयताअनसुार, म शमर्मा पनछैन ँ । बरु, सारा
साहससगँै सधै ँ जस्तै र अिहले पिन, चाहे मरेो जीवन ारा वा मतृ्य ु ारा, ीष् ट मरेो शरीरमा उचा लनहुुनछे भन् ने म आशा गदर्छु
। 21 िकनिक मरेो िन म्त िजउन ु ीष् ट हो, र मन ुर् लाभ हो । 22 तर शरीरमा िजउनाले मरेो प र मबाट ितफल आउँछ भन,े
कुन कुरालाई चनु् ने भन् ने कुरा मलाई थाहा छैन । 23 िकनिक मलैे चयन गन ुर्पन यी दवुै कुरा ारा म िबचमा परेको छु । म िबदा
भएर ीष् टसगँ हुने इच्छा गदर्छु, जनुचािह ँ झनै असल कुरा हो । 24 तर ितमीहरूका िन म्त शरीरमा रहनचुािह ँ धरैे आवश्यक
छ । 25 यस कुरामा म िन श् चत भएको कारणले म जान्दछु, िक िवश् वासमा ितमीहरूको गित र आनन्दको िन म्त म ितमीहरू
सगँ-सगँै रहरे िनरन्तरता िदनछुे । 26 प रणामस्वरूप, ितमीहरूकहाँ मरेो पनुः उप स्थितको कारण ितमीहरूले ीष् ट यशेलूाई
मरेो िन म्त मिहमा िदने काम अझ धरैे शस्त हुनछे । 27 ीष् टको ससुमाचारको िन म्त योग्य हुने िकिसमले मा आफ्नो
जीवनयापन गर । चाहे म ितमीहरूलाई भटे्न आऊँ वा म उप स्थत नहोऊँ, यो गर, तािक ितमीहरू एउटै आत्मामा दढृ भएर
खडा भएका छौ भनरे ितमीहरूका िवषयमा मलैे सनु् न पाऊँ । ससुमाचारको िवश् वासको िन म्त ितमीहरू िमलरे एउटै ाणको
भएर कडा प र म ग ररहकेा छौ भनरे सनु् ने मरेो चाहना छ । 28 र ितमीहरूका श हुरूले गरेका कुनै कुराहरूबाट भयभीत
नहोओ । यो ितनीहरूका िन म्त ितनीहरूको िवनाशको िचह् हो । तर ितमीहरूका िन म्त यो ितमीहरूको मु क् तको िचह् हो, र
यो परमशे् वरबाट आएको हो । 29 िकनिक ीष् टको िन म्त यो ितमीहरूलाई िदइएको छ, उहाँमािथ िवश् वास गनर् मा होइन,
तर उहाँको िन म्त कष् ट भोग् न पिन । 30 िकनिक जे ितमीहरूले ममा दखे्यौ र अिहले मसगँ छ भनी सनु्दछौ, त्यही सङ्घषर्
ितमीहरूसगँ छ ।

2
1 यसकारण म मान्दछु, िक ीष् टमा उत्साह छ । म मान्दछु, िक त्यहाँ आत्माको सङ्गित छ । म मान्दछु, िक उहाँको

मेबाट सान्त्वना िमल्दछ । म मान्दछु, िक त्यहाँ स् नहेी करुणा र सहानभुिूत छ । 2 ितमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै मे धारण
गरेर,आत्मामा एक भएर, र एउटै उ ेश्य राखरे मरेो आनन्दलाई परुा गर । 3 स्वाथर् र र ो अहङ्कारमा केही नगर । बरु न तामा
आफूलाईभन्दा अरूहरूलाई उच् च ठान । 4 आफ्ना आवश्यकताहरूमा मा ध्यान नदओे, तर अरूहरूका आवश्यकताहरूमा



2:5 857 िफ लप्पी 3:10

पिन ध्यान लगाओ । 5 त्यही शलैीमा िवचार गर, जनु ीष् ट यशेमूा पिन िथयो । 6 उहाँ परमशे् वरको स्वरूपमा हुनहुुन्थ्यो,
तर पिन परमशे् वरसगँको आफ्नो बराबरीलाई उहाँले पि राख् ने वस्तझुै ँ ठान् नभुएन । 7 बरु, उहाँले आफँैलाई र याउनभुयो ।
उहाँले कमराको रूप धारण गन ुर्भयो । उहाँ मािनसको स्वरूपमा आउनभुयो । मािनसकै स्वरूपमा उहाँ रहनभुयो । 8 उहाँले
आफूलाई न तलु्याउनभुयो, र मतृ्य ु अथार्त ् ु सको मतृ्यसुम्मै आज्ञाकारी हुनभुयो । 9 यसकारण, परमशे् वरले उहाँलाई अित
उच् च पान ुर्भयो । परमशे् वरले उहाँलाई सबै नाउभँन्दा उच् च नाउँ िदनभुयो । 10 उहाँले यसो गन ुर्भयो, तािक यशेकूो नाममा
हरेक घुडँाहरू टेिकऊनः् स्वगर्, पथृ्वी र पथृ्वीमिुन भएका सबकैा घ ुडँाहरू । 11 र उहाँले यो गन ुर्भयो, तािक परमशे् वर िपताको
मिहमाका लािग त्यके िज ोले यशे ू ीष् ट नै भ ु हुनहुुन्छ भनी स्वीकार गरोस ् । 12 यसकारण, मरेा ि यहरू हो, जसरी
ितमीहरूले सधै ँआज्ञापालन गन गरेका छौ, अब मरेो उप स्थितमा मा होइन तर मरेो अनपु स्थतीमा झन ्बढी डर र कम्पसाथ
आफ्ना म ु क् तको काम परुा गर । 13 िकनिक परमशे् वरको सन् नताको िन म्त ितमीहरूलाई दवुै इच्छा र काम गनर् लगाउनलाई
ितमीहरूमा काम गन ुर्हुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । 14 गनगन नगरी र तकर् िवतकर् िवना सबै कामहरू गर । 15 यस्तो कारले वहार
गर, तािक ितमीहरू कुनै कलङ्किवना परमशे् वरका िनद ष र इमानदार छोराछोरी हुन सक । यस्तो कारले वहार गर, तािक
ितमीहरू धतूर् र बरा लएका पसु्ताकािबच यस ससंारमा ज्योितझै ँ चम्कन सक । 16 जीवनको वचनलाई ब लयो गरी प तािक

ीष् टको िदनमा मसगँ मिहमा गन कारण होस ् । िकनभने त्यस िदन म थर्मा दौिडन ँ र मरेो प र म थर्को भएन भन् ने म
जान् नछुे । 17 तर ितमीहरूको िवश् वासको त्याग र सवेामा म ब लदानको रूपमा अिपर्त हुनपुरे तापिन, म आनन्द मनाउछुँ, र म
ितमीहरू सबसैगँ आन न्दत हुन्छु । 18 त्यसै गरी, ितमीहरू पिन आन न्दत होओ, र मसगँै आन न्दत होओ । 19 तर ितमोथीलाई
ितमीहरूकहाँ िछ ै पठाउनको िन म्त मलैे भ ु यशेमूा आशा राख्दछु, तािक ितनीबाट ितमीहरूका िवषयमा जान्दा म ोत्सािहत
हुन सकँू । 20 िकनिक ितनको जस्तै मन भएको, र ितनीजस्तै ितमीहरूका िन म्त साँचो रूपमा उत्सकु हुने मसगँ अरू कोही
पिन छैन । 21 िकनिक ितनीहरू सबलैे यशे ू ीष् टका कुराहरूभन्दा आफ्नै इच्छाको खोजी गदर्छन ् । 22 तर ितमीहरूलाई
ितनको योग्यता थाहै छ, िकनिक जसरी बालकले आफ्ना िपताको सवेा गदर्छ, त्यसरी नै ससुमाचारमा मलाई ितनले सवेा गरेका
छन ्। 23 यसकारण, मरेो िन म्त के हुनछे भनरे मलैे थाहा पाउनासाथ जित सक्दो चाँडो म ितमोथीलाई ितमीहरूकहाँ पठाउने
आशा गदर्छु । 24 तर म आफँै ितमीहरूका माझमा िछ ै आउनछुे भन् ने कुरामा भमुा िनधर्क् क छु । 25 तर इपा ोिडटसलाई
ितमीहरूकहाँ िफतार् पठाउन म आवश्यक ठान्दछु । ितनी मरेा भाइ र सहकम र सङ्गी िसपाही, र ितमीहरूका सन्दशेवाहक
तथा मरेा आवश्यकताहरूका िन म्त सवेक हुन ्। 26 िकनिक ितनी िबरामी भएको कुरा ितमीहरूले थाहा पाएकाले ितनी धरैे

ाकुल भएका िथए, र ितमीहरूसगँ हुनको िन म्त ितनले तषृ्णा गरेका िथए । 27 िकनिक ितनी साँच् चै यित िबरामी िथए,
िक ितनी मरणासन् न अवस्थामा पगुकेा िथए । तर परमशे् वरले ितनीमािथ कृपा गन ुर्भयो, र उनमा मा नभएर शोकमािथ शोक
नथिपओस ् भनरे ममािथ पिन दया दखेाउनभुयो । 28 यसकारण, अझै धरैे उत्सकुतासाथ म ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाउँदै
छु, तािक जब ितमीहरूलिेतनलाई फे र दखे्छौ, ितमीहरू आन न्दत हुन सक र म िचन्ताबाट मकु् त हुनछुे । 29 त्यसलै,े सारा
आनन्दसाथ भमुा इपा ोिडटसलाई स्वागत गर । ितनीजस्ता मािनसलाई आदर गर । 30 िकनिक ीष् टको कायर्को िन म्त
ितनी मतृ्यकुो निजक पगुे । मलाई सवेा परु् याउन र ितमीहरूले मरेो सवेामा गनर् नसकेका कामलाई परुा गनर् ितनले आफ्नो जीवन
जो खममा पारे ।

3
1 अन्त्यमा मरेा भाइहरू हो, परम भमुा आनन्द गर । ितमीहरूलाई बारम्बार एउटै कुरा ले खरहन ु मरेो िन म्त झक लाग्दो

कुरो होइन । यी कुराहरूहरूले ितमीहरूलाई सरुिक्षत राख् नछेन ् । 2 कुकुरहरूदे ख होिसयार रहो । खराब काम गनहरूदे ख
होिसयार रहो । अङ्ग कटाइ गनहरूदे ख होिसयार रहो । 3 िकनिक खतना हामीहरू नै हौँ । हामीहरू नै परमशे् वरका आत्मा ारा
आराधना गदर्छौँ । हामीहरू नै ीष् ट यशेमूा गवर् गदर्छौ,ँ र शरीरमा कुनै भरोसा राख्दनैौँ । 4 य िप, म आफँैले शरीरमा भरोसा
राख् न सक्थे । यिद कसलैे आफ्नो शरीरमा भरोसा राख् ने िवचार गछर् भन,े त्योभन्दा बढी म गनर् सक्छु । 5 मरेो आठौँ िदनमा
खतना गराइएको िथयो, म इ ाएलका मािनसहरूमध्ये एक, बने्यामीन कुलमा जन्मकेो, िह हूरूका िह ूहु;ँ वस्थाको िवषयमा
चािह,ँ एक फ रसी । 6 मलैे जोिसलो रूपमा मण्डलीलाई सताएँ । वस्थाको धािमर्कताको िवषयमा चािह ँ म दोषरिहत िथएँ
। 7 तर मरेो िन म्त लाभदायक भएका सबै कुराहरू, ीष् टको खाितर मलैे हािन नै सम्झकेो छु । 8 वास्तवमा, मरेा भ ु ीष् ट
यशेकूो ज्ञानको षे् ठताको कारण अब म सबै कुराहरूलाई हािन नै सम्झन्छु । उहाँको िन म्त मलैे सबै कुराहरूलाई त्यागकेो
छु । मलैे ती कुराहरूलाई काम नलाग् ने ठान्दछु तािक मलैे ीष् टलाई हािसल गनर् सकँू, 9 र उहाँमा स्थािपत हुन सकँू ।

वस्थाबाट मलैे आफँैले ाप् त गरेको धािमर्कता मसगँ छैन । बरु, ीष् ट यशेमूा िवश् वास ारा ाप् त गरेको धािमर्कता मसगँ छ,
जनु धािमर्कता िवश् वासमा आधा रत परमशे् वरबाट मलैे ाप् त गरेको हु ँ । 10 यसकैारण, अब म उहाँ र उहाँको पनुरुत्थानको
श क् तलाई जान् न चाहन्छु र उहाँका कष् टहरूमा सहभागी हुन चाहन्छु । उहाँको मतृ्यकुो समरूपतामा म बद ्लन चाहन्छु,
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11 तािक मलैे मरेकाहरूबाटको पनुरुत् थानको कुनै िकिसमले अनभुव गनर् सकँू । 12 मलैे यी सबै कुराहरू ाप् त ग रसकेको छु,
वा म पणूर् भइसकेको छु भन् ने कुरा साँचो होइन । तर जे कुराको िन म्त म ीष् ट ारा चिुनएको िथएँ, ती मलैे प न सकँू भनरे म
जोड िदन्छु । 13 भाइहरू हो, मलैे यी सबै कुराहरू पि सकेको छु भनी म ठा न्दन ँ । तर एउटा कुराचािह ँ मलै े प न सकेकेछुः
म पछािडका कुराहरूलाई िबसर अगािडका कुराहरूका िन म्त प र म गदर्छु । 14 म ीष् ट यशेमूा परमशे् वरको मािथल्लो
बोलावटको इनाम िजत् ने ल यतफर् अगािड बढ्नमा जोड िदन्छु । 15 यसकारण, हामी प रपक् व भएकाहरू सबलैे यसरी िवचार
गरौँ । यिद ितमीहरूले कुनै कुरालाई िभन् न कारले िवचार गदर्छौ भने परमशे् वरले ती कुराहरूलाई पिन ितमीहरूका िन म्त कट
गन ुर्हुनछे । 16 तथािप, हामीले जे ाप् त ग रसकेका छौ,ँ हामी त्यसमा अिडग रहौँ । 17 भाइहरू हो, मरेो अनकुरण गनहरू
होओ । हामीमा ितमीहरूले पाएका उदाहरणअनसुार िहडँ्नहेरूलाई ध्यान िदएर हरे । 18 ती धरैे क् तहरू जसको िवषयमा
मलैे ितमीहरूलाई बारम्बार बताएको िथएँ, र अिहले आसँकुा साथ म बताउदँै छु, िक ितनीहरू ीष् टको ु सका श हुरूझै ँ
िहिँडरहकेा छन ् । 19 ितनीहरूको नितजा िवनाश हो । िकनिक ितनीहरूको ईश् वर ितनीहरूको पटे हो, र ितनीहरूको शमर्मा
ितनीहरूको घमण्ड छ । ितनीहरू सांसा रक कुराहरूका बारेमा िवचार गदर्छन ्। 20 तर हा ो नाग रकता स्वगर्मा छ, जहाँबाट
हामी म ु क् तदाता भ ु यशे ू ीष् टको तीक्षा गदर्छौँ । 21 उहाँले हा ो क्षु शरीरलाई उहाँको जस्तै मिहिमत शरीरमा प रवतर्न
गन ुर्हुनछे, जनु शरीर सबै कुराहरू उहाँको अधीनमा ल्याउनको िन म्त उहाँको श क् त ारा बनाइएको छ ।

4
1 यसकारण मरेा ि य भाइहरू हो, जसको म चाहना गदर्छु, मरेो आनन्द र मकुुट, मरेा ि य साथीहरू, यस्तै गरी भमुा

स्थर रहो । 2 म इयोिदया र सनु्तखुलेाई भमुा एउटै मनको हुन िनवदेन गदर्छु । 3 वास्तवमा, एउटै जवुामा भएको मरेो साँचो
सहकम , म ितमीलाई यो पिन िबन्ती गछुर्, िक यी मिहलाहरूलाई सहायता गर । िकनभने ितनीहरूले म, क्लमेने्ट र मरेा बाँकी
सहकम हरूसगँ ससुमाचार चार गनर् प र म गरेका छन,् जसका नामहरू जीवनको पसु्तकमा छन ् । 4 भमुा सधै ँ आनन्द
गर । म फे र पिन भन्दछु, आनन्द गर । 5 ितमीहरूको सहनशीलता सबै मािनसहरूलाई थाहा होस ्। भ ु निजकै हुनहुुन्छ ।
6 कुनै कुरामा िच न्तत नहोओ । बरु, हरेक कुरामा ाथर्ना र न िनवदेन ारा, र धन्यवादसाथ ितमीहरूका िनवदेन परमशे् वरमा
जाहरे होऊन ् । 7 र हा ा सबै समझभन्दा उच् च परमशे् वरको शा न्तले ीष् ट यशेमूा ितमीहरूका हृदय र िवचारहरूलाई रक्षा
गनछ । 8 अन्तमा भाइहरू हो, जे कुराहरू सत्य छन,् जे कुराहरू आदरणीय छन,् जे कुराहरू न्यायसङ्गत छन,् जे कुराहरू
शु छन,् जे कुराहरू मेयोग्य छन,् जे कुराहरू असल नामका छन,् यिद केही षे् ठता छ र शसंा ग रनपुन केही कुराहरू छन ्
भन,े यी नै कुराहरूका बारेमा िवचार गर । 9 जनु कुराहरू ितमीहरूले मबाट िसक्यौ र ाप् त गर् यौ र मबाट सनु्यौ र ममा दखे्यौ,
ती कुराहरू गर । र शा न्तका परमशे् वर ितमीहरूसगँ हुनहुुनछे । 10 म भमुा अत्यन्तै आन न्दत छु िकनिक अिहले अन्तमा
ितमीहरूले म ितको आफ्नो वास्तालाई नयाँ गरेका छौ । ितमीहरूले वास्तवमा पिहला पिन मरेो िन म्त वास्ता गरेका िथयौ,
तर त्यस समय ितमीहरूसगँ मलाई सहायता गन अवसर िथएन । 11 म अिहले आवश्यकतामा परेकोले मलै े यो भिनरहकेो
होइन ँ । मलैे सबै प र स्थितहरूमा सन्तषु् ट हुन िसकेको छु । 12 मलाई ग रबी के हो भन् ने कुरा थाहा छ, र मलाई शस्त हुन ु
भनकेो के हो पिन थाहा छ । सबै िकिसमले र सबै कुराहरूमा कसरी प रपणूर् हुन ु वा भोकप्यासमा रहन,ु र कसरी शस्तता
ाप् त गन ुर् वा आवश्यकतामा हुन ु भन् ने कुरा मलैे िसकेको छु । 13 जसले मलाई श क् त िदनहुुन्छ, उहाँ ारा नै म सबै कुराहरू

गनर् सक्दछु । 14 तथािप, ितमीहरूले मरेा क ठन प र स्थितहरूमा सहभागी भएर असल गर् यौ । 15 ितमी िफ लप्पीहरू यो
जान्दछौ, िक ससुमाचारको सरुुआतमा जब म माकेडोिनयाबाट िनस्कँे, ितमीहरूबाहके कुनै मण्डलीले िदने र लने िवषयमा
मलाई सहायता गरेनन ्। 16 म थसेलोिनकेमा हुदँा पिन मरेा आवश्यकताहरूका िन म्त ितमीहरूले एक पटकभन्दा धरै सहायता
पठायौ । 17 मलैे उपहार खोजकेो भने होइन ँ । बरु, म ितमीहरूको िहसाबमा बढ्दै जाने फल खोज्दछु । 18 मलैे सबै कुराहरू
ाप् त गरेको छु, र मसगँ ती शस्त छन ्। म पणूर् रूपमा भ रएको छु । ितमीहरूले इपा ोिडटससगँ पठाएका सामानहरू मलैे

पाएँ । ती सगु न्धत वासना आउने हणयोग्य ब लदान हुन ्जसले परमशे् वरलाई सन् न पादर्छ । 19 र मरेा परमशे् वरले ीष् ट
यशेमूा उहाँको मिहमाको शस्तताअनसुार ितमीहरूका सबै आवश्यकताहरू परुा ग रिदनहुुनछे । 20 अब हा ा परमशे् वर र
िपतालाई सदासवर्दा मिहमा होस ् । आमने । 21 ीष् ट यशेमूा भएका हरेक िवश् वासीलाई अिभवादन गर । मसगँ भएका
भाइहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 22 यहाँ भएका सबै िवश् वासीहरू, र िवशषे गरेर कैसरका घरानाकाहरूले
ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 23 भु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरूको आत्मासगँ रहोस ्। आमने ।
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कलस्सीहरूलाई पावलको प
1 पावल, परमशे् वरको इच्छा ारा ीष् ट यशेकूा एक े रत र हा ा भाइ ितमोथीबाट 2 कलस्समेा ीष् टमा भएका

िवश् वासीहरू र िवश् वसनीय भाइहरू, परमशे् वर हा ा िपताबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त । 3 हामी परमशे् वर हा ा
भ ु यशे ू ीष् टका िपतालाई धन्यवाद िदन्छौँ र ितमीहरूका िन म्त सधै ँ ाथर्ना गछ ं । 4 यशे ू ीष् टमा भएको ितमीहरूको

िवश् वास तथा परमशे् वरको िन म्त अलग ग रएकाहरू सबकैा लािग ितमीहरूको मेको बारेमा हामीले सनुकेा छौँ । 5 स्वगर्मा
ितमीहरूका लािग सरुिक्षत रहकेो िन श् चत आशाको कारण ितमीहरूले यो मे धारण गरेका हौ । सत्यको वचन, अथार्त ्
ससुमाचारमा ितमीहरूले पिहलो पटक यो िन श् चत आशाबारे सनु्यौ, 6 जनु ितमीहरूकहाँ आयो । यस ससुमाचारले फल
फलाउँदै छ र यो ससंारभ र फै लदँै छ । अिन ितमीहरूले यसलाई सनुकेा तथा सत्यतामा परमशे् वरको अन ु हलाई जानकेा िदन
दे ख नै ितमीहरूमा पिन यो बिढरहकेो छ । 7 यो ससुमाचार ितमीहरूले इपा ासबाट िसकेको जस्तै हो, जो हा ा ि य िम तथा
हा ो िन म्त ीष् टको िवश् वसनीय सवेक हुन ्। 8 इपा ासले हामीलाई पिव आत्मामा ितमीहरूको मेको िवषयमा दखेाए ।
9 यस मेको कारणले गदार्, हामीले यो सनुकेो िदनदे ख नै ितमीहरूका िन म्त ाथर्ना गनर् हामी रोिकएका छैनौँ । सबै ज्ञान र
आ त्मक समझमा, ितमीहरू उहाँको इच्छाअनसुारको ज्ञानमा पणूर् होओ भनरे हामीले िबन्ती ग ररहकेा छौँ । 10 हामीले ाथर्ना
ग ररहकेा छौ,ँ िक ितमीहरू परम भलुाई पणूर् रूपले सन् न पानर् योग्य चालमा चल्न सक । हरेक असल कायर्मा ितमीहरूले
फल फलाउने छौ र परमशे् वरको ज्ञानमा ितमीहरू अिग बढ्नछेौ भनी हामीले ाथर्ना ग ररहकेा छौँ । 11 सबै सहनशीलता
र धयैर्मा, उहाँको मिहमाको श क् तले त्यके दक्षतामा ितमीहरू ब लया होओ भनी हामी ाथर्ना गछ ं । 12 हामी यो ाथर्ना
गछ ,ं िक ितमीहरूले आनन्दसाथ िपतालाई धन्यवाद िदनछेौ, जसले ितमीहरूलाई ज्योितमा िवश् वासीहरूको उ रािधकारमा
सहभागी हुनको लािग योग्य बनाउनभुएको छ । 13उहाँले हामीलाई अन्धकारको श क् तबाट छुटकारा िदनभुएको छ र हामीलाई
उहाँका ि य पु को राज्यमा सान ुर्भएको छ । 14 उहाँका प ु मा हामीले उ ार अथार्त ्पापको क्षमा पाएका छौँ । 15 पु अदशृ्य
परमशे् वरका ितरूप हुनहुुन्छ । उहाँ सबै स ृ ष् टमा जषे् ठ हुनहुुन्छ । 16 िकनिक पथृ्वीमा तथा स्वगर्मा भएका सबै दशृ्य र अदशृ्य
कुराहरू उहाँ ारा स ृ ष् ट ग रएका िथए । चाहे िसहंासनहरू वा भतु्वहरू वा धानताहरू वा अिधकारहरू, सबै थोक उहाँ ारा
उहाँकै लािग स ृ ष् ट ग रएका िथए । 17 उहाँ सबथैोकहरूभन्दा अिग हुनहुुन्छ र उहाँमा सबै कुराहरू एकसाथ रहकेा छन ् ।
18 र उहाँ शरीर अथार्त ्मण्डलीको िशर हुनहुुन्छ । उहाँ नै सरुुआत हुनहुुन्छ र मरेकाहरूबाट जीिवत हुनमेा पिहलो हुनहुुन्छ,
यसलैे सबै कुराहरूमा उहाँको थम स्थान रहकेो छ । 19 िकनिक आफ्ना सारा पणू र्ता ीष् टमा बास गरेकोमा, 20 अिन
पु ारा सबै कुराहरू उहाँमा पनुिमर्लापमा ल् याउनको िन म्त उहाँ सन् न हुनभुयो । उहाँको ु सको रगत ारा परमशे् वरले शा न्त
ल्याउनभुयो । चाहे स् वगर्का कुराहरू होऊन ् वा पथृ् वीका कुराहरू, सबलैाई परमशे् वरले उहाँमा पनुिमर्लापमा ल्याउनभुयो ।
21 अिन एकसमय ितमीहरू पिन परमशे् वरका िन म्त िबरानाहरू िथयौ र मनमा र आफ्ना दषु् ट कामहरूमा ितमीहरू उहाँका
श हुरू िथयौ । 22 तर अब परमशे् वरले ितमीहरूलाई ीष् टको शरीरले मतृ्य ु ारा िमलापमा ल्याउनभुएको छ । ितमीहरूलाई
परमशे् वरले आफ्नो अिग पिव , दोषरिहत तथा िनद ष सािबत गनर्को िन म्त यो गन ुर्भयो, 23 ितमीहरू स्थािपत र ब लयो हुदँ,ै
ितमीहरूले सनुकेा ससुमाचारको िन श् चत आशाबाट टाढा नगई िवश् वासमा िनरन्तर अगािड बढ्नपुछर् । यो त्यही ससुमाचार
हो जनु स्वगर्मिुन स ृ ष् ट ग रएका सबै क् तलाई घोषणा ग रएको िथयो । यो त्यही ससुमाचार हो, जसको म पावल दास
भएको छु । 24 ितमीहरूका लािग मरेो कष् टमा म अब आनन्द मनाउछुँ । ीष् टका कष् टहरूको कमीलाई उहाँको शरीर
अथार्त ्मण्डलीको खाितर म मरेो शरीरमा परुा गदर्छु । 25 परमशे् वरको वचनलाई परुा गनर्को लािग ितमीहरूका खाितर मलाई
परमशे् वरबाट िदइएको िजम्मवेारीअनसुार म यसै मण्डलीको एक सवेक हुँ । 26 यो यगुौँ र पसु्तौँसम्म लकुाइएको गपु् त सत्यता
हो । तर अिहले उहाँमा िवश् वास गनहरूका लािग यो कट ग रएको छ । 27 यो ितनीहरूका िन म्त हो जसलाई परमशे् वरले
अन्यजाितहरूका िबचमा यस रहस्यको मिहमाको सम्पि के हो, सो थाहा गराउन चाहनभुयो । यो रहस्य त्यही हो, िक

ीष् ट ितमीहरूमा हुनहुुन्छ, र यो भिवष्यको मिहमाको िनश् चयता हो । 28 उहाँ त्यही क् त हुनहुुन्छ जसलाई हामी घोषणा
गछ ं । त्यके क् तलाई ीष् टमा पणूर् कारले स्ततु गनर् सिकयोस ्भनी सम्पणूर् ब ु साथ हामी सबलैाई सल्लाह िदन्छौँ र
िसकाउछौँ । 29 मरेो जीवनमा श क् तशाली रूपमा काम ग ररहनहुुने उहाँको सामथ्यर्अनसुार म प र म गछुर् र अिग बढ्छु ।

2
1 िकनिक मलैे ितमीहरू अथार्त ् लाउिडिकयामा भएकाहरू र शरीरमा मरेो अनहुार नदखेकेाहरू सबकैा िन म्त गरेको

धरैे ठुलो सङ्घषर्बारे ितमीहरूले जानकेो म चाहन्छु । 2 मे र समझको पणूर् िनश् चयताको शस्ततामा र परमशे् वरको गपु् त
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सत्यताको ज्ञान अथार्त ् ीष् टमा ितनीहरूका हृदयहरू एक साथ ल्याइएर ितनीहरू उत्सािहत होऊन ् भनरे म काम गदर्छु ।
3 ज्ञान र ब ु का सबै सम्पि हरू उहाँमा लकुाइएका छन ् । 4 म यो भन्छु, िक बहकाउने बोलीले कसलैे पिन ितमीहरूलाई
नछलोस ् । 5 र म ितमीहरूसगँ शरीरमा नभए तापिन, म ितमीहरूसगँ आत्मामा छु । म ितमीहरूका स ु वस्था र ीष् टमा
ितमीहरूका िवश् वासको श क् तलाई दखेरे आन न्दत हुन्छु । 6 ितमीहरूले यशे ू ीष् टलाई जनु कारले ाप् त गर् यौ, सोही
कारले उहाँमा िहडँ । 7 ितमीहरूलाई िसकाइएको जस्तै गरी उहाँमा ब लयोसगँ जरा गाड, उहाँमा िनमार्ण हुदँै जाओ, िवश् वासमा

स्थािपत होओ, र शस्तसगँ धन्यवाद दओे । 8 ितमीहरूलाई कसलैे पिन दशर्न ारा र ीष् टअनसुार नभई यस ससंारका
त वहरूअनसुार मािनसहरूका परम्पराको र ोपनको धोकाबाट वशमा पानर् नदओे । 9 िकनिक उहाँमा परमशे् वरको पणूर्ता
शरीरमा बास गदर्छ । 10 र ितमीहरू उहाँमा पणू र् रूपमा भ रएका छौ । उहाँ नै सबै श क् त र अिधकारको िशर हुनहुुन्छ । 11उहाँमा
नै ितमीहरूको खतना भएको िथयो, जनु खतना मािनसहरू ारा मासकुो शरीरमा ग रएको िथएन, तर यो ीष् टमा ग रएको
िथयो । 12 ितमीहरू उहाँसगँै ब प् तस्मामा गािडएका िथयौ । र उहाँलाई मतृकहरूबाट ब्य ुतँाउनहुुने परमशे् वरको श क् तमािथ
िवश् वास ारा ितमीहरू उहाँसगँै ब्य ुतँाइएका िथयौ । 13 र जब ितमीहरू आफ्ना पाप र शरीरको बखेतनामा मरेका िथयौ, उहाँले
ितमीहरूलाई उहाँसगँ जीिवत पान ुर्भयो र हा ा सबै पापहरूलाई क्षमा गन ुर्भयो । 14 उहाँले हा ो िवरु मा लगाइएका ऋणका
ल खत अिभयोगहरूलाई र त्यसका िविनयमहरूलाई हटाइिदनभुयो । उहाँले यी सबलैाई हटाउनभुयो र ु समा टाँिगिदनभुयो ।
15उहाँले श क् तहरू र अिधकारवालाहरूलाई हटाउनभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई खलु्ला रूपमा कट गन ुर्भयो र उहाँको ु सको
माध्यम ारा ितनीहरूलाई िवजय समारोहमा डोर् याउनभुयो । 16यसकैारण, अब कसलैे ितमीहरूलाई खानकुेरा वा िपउनकुेरा वा
चाडको िदनको बारेमा वा औंसी वा शबाथ-िदनको िवषयमा दोष लगाउन नदओे । 17 ियनीहरू आउनवेाला थोकहरूका छायाँ
मा हुन ्तर वास्तिवकता ीष् ट हुनहुुन्छ । 18 न ताको चाहना र स्वगर्दतूहरूको आराधना ारा कसकैो इनाम नखोिसएको होस ्
। यस्तो क् तले उसले दखेकेा कुराहरूमा मन लगाउँछ र उसको शारी रक िवचार ारा घमण्डी बन्दछ । 19 उसले िशरलाई
प ी राख्दनै । िशरबाट नै जोन हरू र न्थहरू हुदँै सम्पणूर् शरीरमा आवश्यक त वहरू फैलाइन्छ र ितनीहरूलाई एकसाथ
रा खन्छ; र शरीर परमशे् वरले िदनभुएको व ृ अनसुार बढ्दछ । 20 यिद यस ससंारका त वहरू ित ितमीहरू ीष् टसगँै मरेका
छौ भन,े िकन ितमीहरू यस ससंारमा समिपर्त भएर िजउँछौ ? 21 “नसमात, नचाख, नछोऊ ।” 22 मािनसहरूका िनदशनहरू
र िशक्षाहरूअनसुार, यी सबै कुराहरू योगसगँै नष् ट हुन्छन ् । 23 यी िनयमहरूमा मािनस आफँैले बनाएका धमर् र न ता र
शरीरको कठोरताका ज्ञान छन ्। तर शरीरको िवलािसताको िवरु मा ियनीहरूको कुनै मोल छैन ।

3
1 यिद परमशे् वरले ितमीहरूलाई ीष् टसगँै उठाउनभुएको छ भने मािथका कुराहरूलाई खोज, जहाँ ीष् ट परमशे् वरको

दािहने बाहुलीतफर् बस् नभुएको छ । 2मािथका कुराहरूमा िवचार गर, तर पथृ्वीका कुरामा ध्यान नलगाओ । 3 िकनिक ितमीहरू
मरेका छौ, र ितमीहरूका जीवन परमशे् वरमा ीष् टसगँै लकुाइएको छ । 4 जब ीष् ट कट हुनहुुनछे जो ितमीहरूका जीवन
हुनहुुन्छ, तब ितमीहरू पिन उहाँसगँै मिहमामा कट हुनछेौ । 5 त्यसकारण, ससंारका स्वभावहरू अथार्त ्कामकु अनिैतकता,
अशु ता, कामवासना, खराब इच्छा र लोभको अन्त्य गर, जनु मिूतर्पजूा हो । 6 यी कुराहरू गन अनाज्ञाकारीका छोराहरूमािथ
परमशे् वरको ोध आउँछ । 7 ितमीहरू पिन यी कुराहरूमा िजउँदा एक समय यसरी नै िहडँ्थ्यौ । 8 तर अब यी कुराहरू
ितमीहरूले त्याग् नपुछर्– रस, ोध, खराब इच्छा, डाह र िनन्दा, ित ो मखुबाट िनस्कने फोहोर बोली । 9 एक अकार्लाई
नढाँट; कारण ितमीहरूले परुानो मनषु्यत्वलाई त्यसको वहारसमते त्यागकेा छौ । 10 ितमीहरूले नयाँ मनषु्यत्व धारण गरेका
छौ, जनु त्यसलाई स ृ ष् ट गन ुर्हुनकेो ितरूप अनसुारको ज्ञानमा नवीकरण ग रएको छ । 11 यस ज्ञानमा, कोही ि क वा यहूदी,
खतना वा बखेतनाका, अिशिक्षत, असभ्य, कमारा, फुक् का हुदँनै, तर ीष् ट नै सबै कुरा हुनहुुन्छ र सबै कुरामा हुनहुुन्छ ।
12 त्यसकारण, परमशे् वरका चिुनएकाहरू, पिव र ि यहरू, करुणामय हृदय, दया, न ता, दीनता, र धयैर् धारण गर । 13 एक
अकार्लाई सहने गर । एक अकार्सगँ कृपाल ु होओ । यिद कसकैो िवरु मा कसकैो उजरुी भएमा, परम भलुे ितमीहरूलाई
क्षमा गन ुर्भए जसरी क्षमा गर । 14 यी सबै कुराहरूभन्दा मािथ मे धारण गर, जनुचािह ँ पणू र्ताको बन्धन हो । 15 ितमीहरूका
हृदयमा ीष् टको शा न्तले राज्य गरोस ्। यही शा न्तको िन म्त ितमीहरू एक शरीरमा बोलाइएका िथयौ, र धन्यवादी होओ ।
16 ीष् टको वचन ितमीहरूमा शस्त मा ामा रहोस ्। सारा ब ु ले एक अकार्लाई भजन, गीत र आ त्मक गानहरूले िशक्षा र
अत दओे । ितमीहरूका हृदयमा परमशे् वरका िन म्त धन्यवादका गीतहरू गाओ । 17 अिन जे ितमीहरूले वचन वा काममा
गछ , ती सबै भ ु यशेकूो नाउमँा गर । परमशे् वर िपतालाई उहाँ ारा धन्यवाद दओे । 18 पत् नीहरू, पितहरूका अधीनमा बस जनु
कुरा भमुा सहुाउदँो छ । 19 पितहरू,आफ्ना पत् नीहरूलाई मे गर र उनीहरू ित कठोर नहोओ । 20छोराछोरीहरू, सबै कुरामा
आफ्ना बाबआुमा ित आज्ञाकारी होओ, िकनिक यो कुराले भलुाई खसुी बनाउछँ । 21 बबुाहरू, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई
रस नउठाओ, कारण त्यसले गदार् उनीहरू िनराश बन् नछेन ्। 22 दासहरू, शरीरअनसुार आफ्ना मा लकहरू ित सबै कुराहरूमा
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आज्ञाकारी होओ, मािनसहरूलाई खसुी तलु्याउनहेरूजस्तो गरी आखँाको अगािड मा होइन, तर इमानदार हृदयसाथ गर ।
परम भकुो भय मान । 23 ितमीहरूले ज-ेजे गछ , मािनसको िन म्त गरेजस्तो गरी होइन, तर भकुो िन म्त आत्मादे ख नै गर ।
24 ितमीहरू जान्दछौ, िक ितमीहरूले परम भबुाट उ रािधकारको इनाम पाउनछेौ । ितमीहरूले जसको सवेा गदर्छौ, उहाँ भ ु

ीष् ट हुनहुुन्छ । 25 िकनिक अधािमर्कता गनले उसले गरेको अधािमर्कताको कारण दण्ड पाउनछे, र त्यसमा कुनै पक्षपात
हुनछैेन ।

4
1 मा लक हो, आफ्ना नोकरहरूलाई जे सही र उिचत छ त्यही दओे । ितमीहरू यो जान्दछौ, िक ितमीहरूका पिन मा लक

स्वगर्मा हुनहुुन्छ । 2 दढृतापवूर्क िनरन्तर ाथर्नामा लािगरहो, र धन्यवादसाथ ाथर्नामा जागा रहो । 3 हा ो िन म्त पिन
सगँसगँै ाथर्ना गर, तािक ीष् टको गपु् त सत्यताको वचन बोल्नको िन म्त परमशे् वरले ढोका खो लिदनभुएको होस ् । यही
वचनको कारण, म बाँिधएको छु । 4 जसरी मलैे बोल्नपुन हो, त्यसरी नै मलै े यसलाई स्पष् टपानर् सकँू भनरे ाथर्ना गर ।
5 बािहरकाहरूसगँ ब ु मानीपवूर्क वहार गद िहडँ, अिन ितमीहरूको समयलाई ब ु मानीपवूर्क योग गर । 6 ितमीहरूका
वचनहरू सधै ँ अन ु हसिहत होस ् । ितनीहरू ननुले स्वािदलो पा रएको जस्तै होऊन,् र हरेक मािनसलाई ितमीहरूले कसरी
जवाफ िदनपुछर्, सो ितमीहरूले जान् न सक । 7 त ु खकसले मरेो बारेमा सबै कुराहरू ितमीहरूलाई बताउनछेन ्। ितनीचािह ँ मरेा
ि य भाइ, िवश् वासयोग्य दास र भमुा सङ्गी सवेक हुन ् । 8 यही कायर्को िन म्त मलैे ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ, तािक
ितमीहरूले हामीहरूको िवषयमा जान् न सक, र ितनले ितमीहरूका हृदयलाई ोत्सािहत पानर् सकून ्। 9 ितमीहरूमध्यकेा एक,
िवश् वासयोग्य र ि य भाइ ओनिेसमससगँै मलै े ितनलाई ितमीहरूकहाँ पठाएँ । ितनीहरूले यहाँ भएका सबै कुराहरू ितमीहरूलाई
बताउनँछेन ् । 10 मरेा सङ्गी कैदी अ रस्ताखर्सले ितमीहरूलाई आफ्नो अिभवादन पठाएका छन,् र बारनाबासका भािनज
मकूर् सको पिन अिभवादन छ, जसको बारेमा ितमीहरूले आदशे पाइसकेका छौ, “यिद उनी ितमीहरूकहाँ आए भने उनलाई
स्वागत गर,” 11 र यसु्तस भिनने यशेलू े पिन अिभवादन पठाएका छन ।् परमशे् वरको राज्यका िन म्त खतनाका मरेा सहकम हरू
ियनीहरू मा ै हुन ् । ितनीहरू मरेा िन म्त सान्त्वनाका पा भएका छन ् । 12 इपा ासले ितमीहरूलाई अिभवादन गरेका छन ्
। ियनी पिन ितमीहरूमध्यकैे एक जना हुन ् र ीष् ट यशेकूा दास हुन ् । ियनी ितमीहरूका िन म्त सधै ँ ाथर्नामा प र मसाथ
लािगरहन्छन,् तािक परमशे् वरको इच्छाअनसुार ितमीहरू सम्पणूर् रूपले िन श् चत भई खडा हुन सक । 13 यो कुरामा म ितनको
साक्षी भएको छु, िक उनी ितमीहरूका लािग र लाउिडिकयामा भएकाहरू अिन िहरापो लसमा भएकाहरूका खाितर कडा
प र म गछर्न ् । 14 ि य िचिकत्सक लकूा र डमेासले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ् । 15 लाउिडिकयामा भएका
भाइहरू, र नमु्फास, र ितनको घरमा भएको मण्डलीलाई पिन अिभवादन गर । 16 जब यो प ितमीहरूका िबचमा पिढनछे,
त्यसपिछ लाउिडिकयाको मण्डलीमा पिन यो पढ्न ू र लाउिडिकयाबाट आउने प पिन ितमीहरूले पढ्न ू । 17 अ खर्प्पसलाई
भन, “ितमीले भमुा पाएको सवेा-कायर् र यसलाई परुा गन ुर्पन कुरालाई ध्यान दऊे ।” 18 यो अिभवादनको प म पावलको
आफ्नै हातले लखेकेो हु ँ । मरेा साङ्लाहरूलाई याद गर । ितमीहरूमा अन ु ह होस ्।
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थसेलोिनकीहरूलाई पावलको पिहलो प
1 पावल, िसलास र ितमोथीबाट थसेलोिनकीहरूको मण्डलीलाई परमशे् वर िपता र भु यशे ू ीष् टमा अन ु ह र शा न्त ।

2 ितमीहरू सबकैा लािग हामी परमशे् वर िपतालाई धन्यवाद चढाउछौँ र हा ो ाथर्नामा ितमीहरूलाई याद गदर्छौँ । 3हामी िनरन्तर
रूपमा ितमीहरूको िवश् वासको काम, मेको प र म र आत्मिवश् वासको धयैर्लाई सम्झना गदर्छौँ जनु परमशे् वर िपताको साम ु
हा ा भ ु यशे ू ीष् टमा भएको भिवष्यको कारणले गदार् हो । 4 परमशे् वरबाट मे पाएका भाइहरूलाई, ितमीहरूको बोलावट
हामीलाई थाहा छ । 5 हा ो ससुमाचार ितमीहरूकहाँ कसरी आयो, वचनमा मा होइन, तर श मा, पिव आत्मामा, र
धरैे िनश् चयतामा । ितमीहरूका खाितर हामी कस्ता मािनसहरू हौ,ँ सो ितमीहरूलाई थाहा छ । 6 ितमीहरू हा ो र भकुो
दखेािसकी गनहरू भयौ जसरी ितमीहरूले कष् टमा वचन पायौ र आनन्द र पिव आत्मामा हण गर् यौ । 7 त्यसलै,े ितमीहरू
सबै माकेडोिनया र अखयैामा िवश् वास गनहरू सबकैा िबचमा उदाहरण भयौ । 8 ितमीहरूबाट परमशे् वरको वचन माकेडोिनया
र अखयैामा मा चार भएको होइन, तर ितमीहरूको िवश् वास हरेक ठाउँमा फै लएको छ । त्यसलै,े हामीलाई केही भन् न ु
आवश्यक छैन । 9 हा ो िवषयमा ितनीहरू आफैले भन्दछन,् िक हामीलाई ितमीहरूले कस्तो कारले स्वीकार गरेका िथयौ
र कसरी ितमीहरू मिूतर्पजूा गनर् छोडरे जीिवत र साँचो परमशे् वरको सवेा गनर् फक्य । 10 र उहाँका प ु आकाशमा आउने
समयलाई प खर्राखकेा छौ, जसलाई उहाँले मतृकबाट जीिवत पान ुर्भयो । उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ जसले हामीलाई आउने वाला

ोधबाट छुटकारा िदनहुुन्छ ।

2
1भाइहरू हो, ितमीहरू आफैलाई थाहा छ िक ितमीहरूमा हा ो आगमन बकेम्मा िथएन, 2 तर ितमीहरूलाई थाहा छ, हामीले

पिहला नै कष् ट भोग्यौँ र िफ ल प्पमा हामीलाई िनलर्ज्जपवूर्क वहार ग रयो । हामी ठुलो िववादको िबचमा पिन ितमीहरूसगँ
परमशे् वरको ससुमाचार बताउन परमशे् वरमा साहसी भयौँ । 3 िकनभने हा ो उत्साह गलत कुराबाट होइन न त अशु , न छलबाट
नै आएको हो, 4 तर जसरी परमशे् वरले हामीहरूलाई ससुमाचार स ु म्पएको को रूपमा स्वीकृित िदनभुएको छ, त्यसलैे
हामी मािनसलाई होइन तर हा ो हृदय जाँच् नहुुने परमशे् वरलाई खसुी पानर्लाई बोल्छौँ । 5 ितमीहरूलाई थाहा छ र परमशे् वर पिन
साक्षी हुनहुुन्छ िक हामीले कुनै पिन बलेा चाप्लसुी गरेनौ,ँ न त लोभको िन म्त बहाना नै बनायौँ, 6 न त हामीले मािनसहरूबाट
मिहमा खोज्यौँ, न त ितमीहरूबाट या अरूहरूबाट न,ै जब िक हामीले ीष् टको े रतहरूको रूपमा िवशषे सिुवधाहरूको दाबी
गनर् सक्थ्यौँ । s5 7 यसको स ा हामीहरू ितमीहरूका माझमा एउटा आमाले आफ्ना बाल बच् चालाई सान्त्वना िदएजस्तै भ
भयौँ । 8 यसरी ितमीहरू ित हा ो गिहरो मे िथयो, हामी ितमीहरूसगँ परमशे् वरको ससुमाचार बाँड्न मा होइन, तर हा ो
जीवन बाँड्न पिन खसुी िथयौँ िकनभने ितमीहरू हा ो िन म्त अित ि य भएका छौ । 9 िकनभने भाइहरू हो, ितमीहरूलाई हा ो
प र म र काम याद छ, िक हामीले ितमीहरूलाई परमशे् वरको ससुमाचार चार गद हामी ितमीहरू कसलैाई बोझ नबनौँ भनरे
हामीले िदनरात काम गर् यौँ । 10 हामीले ितमीहरू िवश् वास गनहरूिसत कित पिव ता, धािमर्कता र कपटरिहत वहार गर् यौँ
भन् ने कुराको साक्षी ितमीहरू छौ र परमशे् वर पिन हुनहुुन्छ, 11 ितमीहरूलाई पिन थाहा छ, िक हामीले ितमीहरू हरेकलाई
कसरी एउटा बबुाले आफ्ना छोराछोरीलाई गरे झै ँ ितमीहरूलाई उत्साह, सान्त्वना िदयौँ र गवाही िदयौ,ँ 12 िक ितमीहरू
परमशे् वरको योग्यको भएर िहडँ्न सक जसले ितमीहरूलाई उहाँको राज्य र मिहमामा बोलाउनहुुन्छ । 13 यही कारणको िन म्त
हामी परमशे् वरलाई िनरन्तर धन्यवाद िदन्छौँ । िकनभने ितमीहरूले जब हामीबाट परमशे् वरको वचन, सन्दशेको वचन पायौ
ितमीहरूले मािनसको वचनको रूपमा मा हण गरेनौ, तर साँच् चै परमशे् वरको वचनको रूपमा नै हण गर् यौ 14 िकनभने
भाइहरू हो, ितमीहरू ीष् ट यशेमूा भएका यहूिदयाका मण्डलीिबच ितमीहरू परमशे् वरको मण्डलीको नक् कल गनहरू भएका
छौ िकनभने ितनीहरूले यहूदीहरूबाट सतावट पाएजस्तै ितमीहरू पिन आफ्नै मािनसहरूबाट सताइएका छौ । 15जसले भ ु यशे ू
र अगमवक् ताहरूलाई मारे र हामीलाई पिन धपाए, जसले परमशे् वरलाई खसुी पादनन, तर सबै मािनसहरू ित श तुा राख्छन ्।
16 ितनीहरू सदवै ितनीहरूका पापहरूबाट भ रन हामीहरूलाई गरैयहूदीहरूले उ ार पाऊन ्भनरे बोल्न िददँनैन ्। ितनीहरूमािथ

ोध चरम रूपमा आएको छ । 17 भाइहरू हो, हामीहरू छोटो समयको िन म्त हृदयमा होइन, तर उप स्थितमा छुट ् ाइएका
िथयौँ र हामीले ितमीहरूलाई भटे गनर्लाई सक्दो ती इच्छा गर् यौँ । 18 िकनभने हामी ितमीहरूकहाँ आउन चाहन्थ्यौँ । म
पावलले बारम्बार कोिसस गरे,ँ तर शतैानले हामीलाई बाधा िदयो । 19 िकनभने हा ा भ ु यशेकूो आगमनमा उहाँको साम ु हा ो
भिवष्यको िन म्त दढृ आनन्द वा मिहमाको मकुुट अरूहरू जित नै ितमीहरू नै होइनौ र ? 20 िकनभने ितमीहरू हा ो मिहमा
र आनन्द हौ ।
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3
1 यसकारण जब हामीले अरू धरैे सहन सकेनौ,ँ तब एथने्समा एकलै रहन उिचत ठान्यौँ । 2 ितमीहरूको िवश् वास दि लो

पानर् र ितमीहरूलाई सान्त्वना िदन हामीले हा ा भाइ ितमोथीलाई पठायौँ जो ीष् टका ससुमाचार र परमशे् वरका सवेक हुन ्
। 3 यी कष् टहरूबाट कोही नखल्ब लयोस,् िकनिक यसकैो खाितर हामी िनय ु भएका छौँ । 4 साँच् चै हामीहरू ितमीहरूका
िबचमा रहदँा पिहले नै भनकेा िथयौँ िक हामी कष् टका निजक छौ,ँ ितमीहरूलाई थाहा नै छ यो हुन आयो । 5 यसकैारण, जब
मलैे सहनै सिकन ितमीहरूको िवश् वासबारे जान् न र परीक्षा गनवालाले ितमीहरूलाई परीक्षामा पारेर हा ो महेनत थर्मा जान्छ
िक भनरे मलैे उनलाई पठाएँ । 6 जब ितमोथी ितमीहरू कहाँबाट िवश् वास र मेको ससुमाचार लएर आए िक ितमीहरूसगँ
सधै ँ हामीसगँका असल क्षणहरूको सम्झना छ र जसरी हामी ितमीहरूलाई भटे्न उत्कट इच्छा गछ ं त्यसै गरी ितमीहरू पिन
हामीलाई हनेर् उत्कट इच्छा गछ । 7यसलैे गदार्, भाइहरू हो, हा ा सबै िनराश र कष् टकर अवस्थामा ितमीहरूको िवश् वास ारा
हामीलाई सान्त्वना िमलकेो छ । 8 यिद ितमीहरू भमुा स्थर रह् यौ भन,े अब हामी साँच् चै िजउदछौँ । 9 ितमीहरूका कारण
हामीमा भएको आनन्दको खाितर परमशे् वरको साम ु हामी कसरी परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाऔ ँ? 10 ितमीहरूको महुार हनेर्
र ितमीहरूको िवश् वासमा जनु कुराको कमी छ, सो िदन सकौँ भनरे िदनरात हामी कडा महेनतसाथ ाथर्ना गदर्छौँ । 11 हा ा
परमशे् वर, र िपता आफैले र हा ा भ ु यशेलू,े ितमीहरूकहाँ आउने ढोका खो लिदऊन,् 12 र भलुे ितमीहरूलाई एक अकार् ित
र सबै मािनसहरू ित मेमा शस्त गरी बढ्दै जान िदऊन ्जसरी हामी ितमीहरू ित गदर्छौ । 13 हा ा भ ु यशे ू उहाँका पिव
जनहरूसगँ आउनहुुदँा उहाँले हा ा िपताका साम ु ितमीहरूलाई पिव तामा िनष्  कलङ्क बनाऊन ्।

4
1अन्तमा भाइहरू हो, यशे ू ीष् टमा हामी ितमीहरूलाई उत्साह र अत िदन्छौ,ँ जसरी ितमीहरूले हामीबाट कसरी चल्नपुन

र परमशे् वरलाई रजाउनपुन हो भन् ने अत पायौ र त्यसरी नै ितमीहरू चलकेा छौ र त्यसभन्दा बढी पिन गरेका छौ । 2 िकनिक
ितमीहरूलाई थाहा छ, हामीले भ ु यशे ू ीष् ट ारा ितमीहरूलाई के अत िदयौँ । 3यो परमशे् वरको इच्छा हो, ितमीहरू आफैलाई
पिव पार, यौन ि याकलापको अनिैतकताबाट टाढै बस । 4 तािक कसरी आदर र सम्मानसाथ आफ्नै पत् नीलाई लनपुछर्
भनी ितमीहरू हरेकले जान् न सक । 5 (परमशे् वरलाई निचन् ने अन्यजाितले जस्त)ै कामवासनामा जलरे होइन । 6 यो कुरामा
कुनै मािनसले पाप नगरोस ्र आफ्नो भाइलाई गलत नसम्झोस ्िकनिक यी सबै कुराको बदला भलुे लनहुुन्छ जसरी हामीले
ितमीहरूलाई अगािड नै चतेावनी र साक्षी िदइसकेका छौँ । 7 िकनिक परमशे् वरले हामीलाई अशु ताको लािग बोलाउनभुएको
होइन, तर पिव ताको लािग हो । 8 त्यसकारण, जसले यो इन्कार गदर्छ त्यसले मािनसलाई होइन तर परमशे् वरलाई इन्कार गदर्छ,
जसले ितमीहरूलाई आफ्ना पिव आत्मा िदनहुुन्छ । 9 भाइहरू ितको मेको िवषयमा ितमीहरूलाई कसलैे केही लखे् न जरुरी
छैन । एक अक लाई मे गन िवषयमा ितमीहरू परमशे् वरबाट िसकाइएका छौ । 10 वास्तवमा ितमीहरूले माकेडोिनयामा
भएका सबै दाजभुाइहरूलाई गरेका छौ, तर हामी ितमीहरूलाई अत िदन्छौँ िक भाइहरू हो, अझै बढी गर । 11 हामीले
ितमीहरूलाई आज्ञा गरेझै ँ शान्त रहन,े आफ्नै धन्दामा मन लगाउने र आफ्नै हातले प र म गन अत िदन्छौँ । 12 यसो गर
तािक िवश् वासभन्दा बािहर भएकाहरूका खाितर ितमीहरू ठक कारले िजउन सक िक ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव
नहोस ्। 13 भाइहरू हो, सिुतगएकाहरूका िवषयमा ितमीहरू अन्जान बस भन् ने हामी चाहन् नौँ तािक आशा नहुने मािनसहरूले
जस्तो ितमीहरूले शोक गनर् नपरोस ्। 14 यशे ूमन ुर्भयो र जीिवत हुनभुयो भनी हामी िवश् वास गछ ं भने परमशे् वरले पिन जो-जित
यशेमूा सतुकेा छन ् ितनीहरूलाई उहाँमा जीिवत पान ुर्हुनछे । 15 परमशे् वरको वचन ारा हामी ितमीलाई यसो भन्छौँ िक हामी
जो जीिवत छौँ र भकुो आगमनसम्म बाँिचरहन्छौ,ँ हामीले कुनै हालतमा पिन म रगएकाहरूलाई उिछन् नछैेनौँ । 16 भु आफै
स्वगर्बाट ठुलो शसंा, धान स्वगर्दतूको आवाज र तरुहीको गजर्नसिहत आउनहुुनछे र ीष् टमा मरेकाहरू पिहले िबउँतनछेन ्
। 17 तब हामी जो जीिवत छौँ उठाई लिगएकाहरूसगँ एकसाथ बादलमा भलुाई भटे्नछेौँ र हामी सदासवर्दा भसुगँै हुनछेौँ ।
18 त्यसकारण, यी वचनले एक अकार्लाई सान्त्वना दऊे ।

5
1 भाइहरू हो, ितमीहरूलाई समय र ऋतहुरूको बारेमा कुनै कुरा ले खरहन ु जरुरत छैन । 2 िकनिक ितमीहरू आफैले

रा री जान्दछौ िक भकुो आगमनको समय राती आउने चोरको जस्तै हुनछे । 3 ितनीहरूले “शा न्त र सरुक्षा” भन्दै गदार्
गभर्वती स् ीलाई सव-वदेना भएझै ँ ितनीहरूमािथ अचानक िवनाश आइपछर् र ितनीहरू कुनै पिन िकिसमले उम्कनछैेनन ् ।
4 तर भाइहरू हो, त्यो िदन ितमीहरूमािथ चोरझै ँ आइपनर्लाई ितमीहरू अन्धकारमा छैनौ । 5 िकनभने ितमीहरू सबै काशका
सन्तानहरू र िदनका सन्तानहरू हौ । हामी रातका सन्तान होइनौँ, न त अन्धकारका नै । 6 त्यसलै,े हामी बाँकी अरूहरूझै ँ
नसतुौ,ँ तर जागा रहौँ र गम्भीर हौँ । 7 िकनभने सतु् नहेरू रातमा नै सतु्छन ् र िपएर मात् नहेरू रातमा नै मात्दछन ्। 8 तर हामी
िदनका सन्तानहरू हौँ । त्यसलै,े गम्भीर हौ,ँ िवश् वास र मेको छाती-पाता लगाऔ ँ र भावी म ु क् तको टोप पिन लगाऔ ँ ।
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9 िकनभने परमशे् वरले हामीलाई ोधको िन म्त होइन, तर हा ा भ ु यशे ू ीष् ट ारा म ु क् तको िन म्त चनु् नभुयो । 10 उहाँ
हा ो िन म्त मन ुर्भयो तािक हामी जागा हौँ वा िनन् ामा हामी सबै उहाँसगँ िजउन सकौँ । 11 यसकारण, ितमीहरूले अिगदे ख
गरेजस्तै एक अकार्लाई सान्त्वना दऊे र िनमार्ण गर । 12 भाइहरू हो, हामीले ितमीहरूमाझ प र म गनहरू ित र ितमीहरूलाई
उत्साह िदनलेाई भमुा ितमीहरूभन्दा मािथ भएकाहरू ित कृतज्ञ हुनलाई आ ह गछ ं । 13 हामीले ितनीहरूलाई ितनीहरूको
कामको खाितर मेमा उच् च आदरको सम्झनलाई पिन आ ह गछ ं । ितमीहरू आपसमा शा न्तमा रहो । 14 भाइहरू हो, हामी
ितमीहरूलाई गोलमाल गनहरूलाई चतेावनी िदन, िनरुत्सािहत भएकाहरूलाई उत्साह िदन, कमजोरलाई समथर्न गनर् र सबसैगँ
धयैर्वान ्हुनलाई उत्साह िदन्छौँ । 15 हरे, कसलैे खराबीको बदला खराबी नगरोस,् तर सदवै एक अकार्मा र सबलैाई असल गनर्
यत् न गर । 16 सदवै आनन्द गर, 17 नरोकी ाथर्ना ग ररहो, 18 हरेक कुरामा धन्यवाद दओे िकनभने यो ितमीहरूको िन म्त
ीष् ट यशेमूा परमशे् वरको इच्छा हो । 19 पिव आत्मालाई निनभाओ । 20 अगमवाणीलाई अवहलेना नगर । 21 सबै कुराको

जाँच गर, जे असल छ त्यसमा लािगरहो । 22सबै िकिसमको खराबीलाई त्याग । 23शा न्तका परमशे् वर आफैले ितमीहरूलाई
पणूर् रूपमा श ु पारून,् र ितमीहरूका सम्पणूर् आत्मा, ाण, र शरीरलाई हा ा भ ु यशे ू ीष् टको आगमनमा दोषरिहत राखनू ्।
24 ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने इमानदार हुनहुुन्छ । उहाँले नै यो पिन गन ुर्हुनछे । 25 भाइहरू हो, हा ो िन म्त पिन ाथर्ना गर
। 26 सबै भाइहरूलाई पिव चमु्बनले अिभवादन गर । 27 म भु ारा ितमीहरूलाई िबन्ती गदर्छु, िक यो प सबै भाइहरूका
िन म्त पिन पिढयोस ्। 28 हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह ितमीहरूसगँ रहोस ्।
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थसेलोिनकीहरूलाई पावलको दो ो प
1 पावल, िसलास र ितमोथीबाट परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू ीष् टमा थसेलोिनकीहरूको मण्डलीलाई, 2 परमशे् वर हा ा

िपता र भ ु यशे ू ीष् टबाट अन ु ह र शा न्त । 3 भाइहरू हो, हामीले ितमीहरूका लािग परमशे् वरलाई सधै ँ धन्यवाद िदनपुछर् ।
िकनभने यो उिचत छ, िकनभने ितमीहरूको िवश् वास धरैे बिढरहकेो छ र ितमीहरूमध्ये हरेकको मे एक अकार् ित शस्त छ ।
4 त्यसलै,े हामीहरू ितमीहरूको धयैर् र िवश् वासको बारेमा परमशे् वरका मण्डलीहरूका िबचमा ितमीहरूले सहने ितमीहरूका सारा
सतावटहरू र दःुख भोगाइहरू ित गवर् गदर्छौँ । 5 यो परमशे् वरको धािमर्क न्यायको ष् ट िचन्ह हो, जसको कारणले ितमीहरू
परमशे् वरको राज्यको योग्य ठह रन्छौ, जनु राज्यको िन म्त ितमीहरू दःुख पिन भोग्दछौ । 6 ितमीहरूलाई दःुख िदनहेरूलाई दःुख
िदन ु नै परमशे् वरको धािमर्कता हो, 7 र यशे ू ीष् ट स्वगर्बाट स्वगर्दतूहरूका श क् तसाथ उहाँको आगमनमा आउनहुुदँा, हामीसगँ
दःुख भोगकेाहरूलाई छुटकारा िमल्नछे । 8 जसले परमशे् वरलाई िचन्दनैन ् र ितनीहरू जसले हा ा भ ु यशेकूो ससुमाचार
पालन गदनन,् उहाँले ितनीहरूलाई ब लरहकेो आगोमा बदला लनहुुनछे । 9 ितनीहरूले भ ु र उहाँको श क् तको मिहमाको
उप स्थितबाट टाढा रहरे अनन्त िवनाशको दण्ड भोग् नछेन,् 10 ितमीहरूले हा ो गवाहीमा िवश् वास गर् यौ । त्यसै गरी िवश् वास
गन सबै ारा अच म्मत पानर्लाई र सबै सन्तहरू ारा मिहिमत हुनलाई उहाँ त्यो िदनमा आउनहुुन्छ । 11 यसको िन म्त हामी
िनरन्तर ितमीहरूका लािग ाथर्ना गदर्छौ,ँ िक हा ा परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितमीहरूको बोलावटको योग्य ठाननू,् र भलाइको
िन म्त ितमीहरूको त्यके चाहना र िवश् वासको हरेक काम श क् त ारा परुा गरून ् । 12 हा ा परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टको
अन ु हको कारणले हा ा भ ु यशे ू ीष् टको नाम ितमीहरूबाट मिहिमत पा रयोस ्र ितमीहरू उहाँ ारा मिहिमत होओ ।

2
1 अब भाइहरू हो, हा ा भ ु यशेकूो आगमन र हा ो उहाँसगँ एकसाथ भटे गन सम्बन्धमा हामी अनरुोध गदर्छौ,ँ 2 िक

भकुो िदन आइसकेको छ भनी ितमीहरूको मन सिजलै नधमर्राओस,् न त िवच लत होस,् न आत्मा ारा, न वचन न त हा ो
प ारा । भकुो आगमन पिहल्यै भइसकेको छ भनरे 3 ितमीहरूलाई कसलैे कुनै कारले छल्न नपाओस ्। िकनिक पितत,
पापमय िवनाशको छोरो, अधम मािनस कट नहोऊन्जलेसम्म यो हुन आउनछैेन । 4 यो त्यो हो जसले आफैलाई उचाल्दछ
र परमशे् वरको िवरोध गदर्छ र आफैलाई परमशे् वरको रूपमा स्ततु गरेर मिहिमत हुन चाहन्छ र उहाँको म न्दरमा बस्छ । 5 म
ितमीहरूसगँ हुदँा मलैे ितमीहरूलाई ज भने ँ के ितमीहरू त्यो सम्झदनैौ ? 6 अब ितमीहरू जान्दछौ िक कुनै कुराले उसलाई
रोक्दछ, तािक ऊ ठक समयमा मा कट हुनछे । 7 िकनभन,े पापको रहस्यले पिहले दे ख नै काम ग ररहकेो छ जबसम्म
जसले उसलाई थािमराख् नभुएको छ उहाँले उसका मागर्बाट हटाउनहुुन् न । 8 त्यसपिछ पापको मािनस कट हुनछे, जसलाई भु
यशेलू े उहाँको मखुको सासले मान ुर्हुनछे र उहाँका आगमनले उसको अन्त हुनछे । 9शतैानका सबै श क् तशाली काम, िचन्हहरू
र झटुा आश् चयर्कमर्हरूको कारण पापको मािनसको आगमन हुनछे । 10 त्यो अधािमर्कताका सबै छलका साथ आउनछे । यी
कुराहरू नाश हुनहेरूका िन म्त हुनछेन ्जसले बचाइनको लािग परमशे् वरको मेको सत्यतालाई हण गरेनन ्। 11 यसकारण,
ितनीहरूले झटुो िवश् वास गरून ् भनी परमशे् वरले मको काम पठाई रहनभुएको छ, 12 तािक अधािमर्कतामा रमाउने तर
सत्यतालाई िवश् वास नगन सबकैो न्याय होस ् । 13 भकुा ि य भाइहरू हो, हामीले भलुाई ितमीहरूका लािग धन्यवाद
िदनपुछर् िकनभने परमशे् वरले आत्माको श ु तामा र सत्यताको िवश् वासमा उ ारको पिहलो फलझै ँ ितमीहरूलाई चनु् नभुयो,
14 हा ा ससुमाचार ारा भ ु यशेकूो मिहमा ाप् त गनर् सक भनी उहाँले ितमीहरूलाई यसतफर् बोलाउनभुयो । 15 यसलैे अब
भाइहरू हो, स्थर रहो, वचन या हा ा प ारा ितमीहरूलाई िसकाएका परम्पराहरूलाई पि राख । 16 अब हामीलाई मे
गन ुर्हुने अन ु ह ारा अनन्तको सान्त्वना र उ म आशा िदनहुुने हा ा भ ु यशे ू ीष् ट आफैले तथा परमशे् वर हा ा िपताल,े
17 हरेक असल काम र वचनमा ितमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना र स्थर गराऊन ्।

3
1अब भाइहरू हो, हा ो िन म्त ाथर्ना गर, तािक हा ा भकुो वचन तु गितमा फै लयोस र् मिहिमत होस,् जसरी ितमीहरूका

माझमा पिन भएको िथयो । 2 र हामी दषु् ट र ईश् वरहीन मािनसहरूबाट छुटकारा हुन सकौ,ँ िकनिक सबसैगँ िवश् वास छैन ।
3 तर हा ा भ ु िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, जसले ितमीहरूलाई स्थापना गन ुर्हुन्छ र दषु् टताबाट सरुक्षा दान गन ुर्हुन्छ । 4 हामी
ितमीहरू ित भमुा िवश् वस्त छौँ िक ितमीहरू दवुलै े हामीले आज्ञा गरेका कामहरू गनछौ र िनरन्तरता िदइरहनछेौ । 5 भलुे
ितमीहरूका हृदयलाई परमशे् वरको मे, ीष् टको सहनशीलतातफर् अगवुाइ गन ुर्भएको होस ्। 6 अब हा ा भ ु यशेकूो नाउमँा
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भाइहरूलाई आज्ञा गदर्छौँ िक, ितमीहरूले अल्छे भाइहरूलाई अलग गर जसले हामीले िसकाएको परम्परालाई कायार्न्वयन
गदनन ज्नु कुराहरू ितमीहरूले हामीबाट हण गरेका छौ । 7 ितमीहरू आफैलाई थाहा छ, िक कसरी ितमीहरूले हा ो अनकुरण
गरेका छौ जसरी हामीले ितमीहरूका िबचमा अल्छीपना दखेाएनौँ, 8 न त हामीले िस ैँमा कसकैो खाना नै खायौँ, तर त्यसको
स ामा हामी कसकैो भार बननेौँ भनरे हामीले महेनत गर् यौ,ँ रातिदन काम गर् यौँ । 9 यसको अथर् हामीसगँ अिधकार छैन भनकेो
होइन, तर हामी ितमीहरूको िन म्त उदाहरण भयौँ तािक ितमीले हा ो अनकुरण गनर् सक । 10 हामी ितमीहरूसगँ हुदँा आज्ञा
गरेका िथयौ,ँ “यिद कसलैे काम गनर् चाहदँनै भन,े उसले खाना पिन नखाओस”् । 11 िकनिक हामीले सनु्यौँ कोही-कोही
अल्छी भएर काम नगरीकन ितमीहरूको माझमा िहडँ्दछन,् ितनीहरू काम गदनन ्तर अकार्को काममा हात लगाउनहेरू भएका
छन ्। 12 यस्ताहरूलाई हामी ीष् ट यशेमूा उत्साह र आज्ञा िददँछौँ, तािक ितनीहरू शान्तसगँ काम गरून ्र आफ्नै महेनत ारा
जीिवकोपाजर्न गरून ्। 13 तर ितमी भाइहरू हो, हृदयलाई जे असल छ त्यो गनर्बाट व ञ् चत नगर, 14 यिद कसलैे यो प मा
ले खएको आज्ञालाई पालना गदन भन,े उसको िवषयमा ख्याल गर र उसलाई सहभागी नगराओ तािक ऊ शमर्मा परोस ् ।
15 उसलाई श लुाई झै ँ वहार नगर तर आफ्नो भाइ सम्झरे सझुाव दओे । 16 शा न्तका परमशे् वर आफँैले ितमीहरूलाई
सदासवर्दाका लािग शा न्त दान गरून ् । 17 यो मरेो अिभवादन हो, म पावल आफ्नै हातले हरेक प हरू लखेकेो हो भन् ने
िचन्ह हो । 18 हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह ितमीहरू सबमैा रहोस ्।
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ितमोथीलाई पावलको पािहलो प
1 हा ा म ु दाता परमशे् वर र हा ो आशा ीष् ट यशेकूो आज्ञा अनसुार यशे ू ीष् टको े रत पावल, 2 िवश् वासमा साँचो

प ु ितमोथीलाई, हा ो परमशे् वर िपता र हा ा भ ु यशे ू ीष् टबाट अन ु ह, कृपा र शा न्त । 3 मलैे म् याकेडोिनया जाँदै गदार्
ितमीलाई अनरुोध गरेँ जस्तै एिफससमा नै बस तािक ितमीले िभन् न िस ान्त िसकाउनहेरूलाई आज्ञा िदन सक् छौ । 4 नत
ितनीहरूले कथाहरू र अनन्त वशंावलीहरूितर ध्यान िदऊन, जसले िवश् वास ारा आउने परमशे् वरको योजनालाई सहायता
परु् याउन ु साटो िववाद उत्पन् न गछर् । 5 तर आज्ञाको ल यचािह ँ िवश ु हृदय, असल िववके र िनष् कपट िवश् वासबाट आउने
मे हो । 6 केही मािनसहरू यसबाट बरा लएर खो ा कुराहरूितर फकका छन ् । 7 ितनीहरू वस्थाको िशक्षकहरू बन् न

चाहन्छन,् तर ितनीहरूले जे भन् छन वा जे कुरामा जोड िदन् छन ितमीहरूले नै बझु्दनैन ्। 8 तर यिद कसलैे न्यायसगँत तवरले
योग गछर् भने वस्था असल छ भन् ने हामीलाई थाहा छ । 9 हामी यो पिन जान्दछौँ िक वस्था धम मािनसको िन म्त

बनाइएको होइन, तर व् यावस् थािवहीन र िव ोही मािनसहरूको िन म्त, अधम र पापीहरूको िन म्त, ईश् वरिहन र अपिव
हुनहेरूको िन म्त, आफ्ना बावहुरू र आमाहरूलाई मानहरूको िन म्त, हत्याराहरूका िन म्त, 10 अनिैतक यौनसम् बन् ध राख् ने
मािनसहरूका िन म्त, सम लगंीहरूका िन म्त, दास बनाउनको लािग अपहरण गनहरूका िन म्त, झटू बोल्नहेरूका िन म्त, झटूो
गवाही िदनहेरूका िन म्त, र िवश् वासयोग्य िशक्षाको िवरू मा हुनहेरूको िन म्त हो । 11 यो मलाई स ु म्पएको धन्य परमशे् वरको
मिहिमत ससुमाचार अनसुार छ । 12 र म ीष् ट यशे ू हा ो भलुाई धन्यवाद िदन्छु, जसले मलाई श िदनभुयो, िकनभने
उहाँले मलाई िवश् वासयोग्य ठानरे सवेामा िनयकु् त गन ुर्भयो । 13 म पिहला ईश् वरिनन्दा गन, सताउने र एउटा िहं क मािनस
िथएँ । तर ती मलैे अन् जानमा र अिवश् वासमा गरेको कारण मलैे कृपा ाप् त गरेँ । 14 तर हा ो भकुो अन ु ह ीष् ट यशेमूा
भएको िवश् वास र मेको साथ हा ा परम भकुो अन ु ह शस्तमा ामा आयो । 15 यो सन् दशे िवश् वासयोग्य र सवर्स्वीकारयोग्य
छ, िक ीष् ट यशे ू पापीहरूलाई बचाउनलाई यस ससंारमा आउनभुयो । म यी सबभैन्दा तचु्छ हु ँ । 16 तर यही कारणको
िन म्त मलाई पिहला दया ग रयो तािक अनन्त जीवनको लािग उहाँमािथ िवश् वास गनहरूको िन म्त एउटा उदाहरणस् वरूप म
सबभैन्दा तचु् छ मािनसमा ीष् ट यशेलू े आफ्नो सारा धयैर्ता कट गनर् सक् न ु भएको होस ्। 17अब यगुहरूका राजा, अिवनाशी,
अदशृ्य, एकमा परमशे् वरलाई सदासवर्दा आदर र मिहमा होस ्। आिमन । 18मरेो छोरो ितमोथी, ित ो बारेमा पािहला ग रएको
अगमवाणीसगँ सहमत हुदँै ितमीलाई यो आज्ञा िदन् छु तािक ितमी असल लडाइँ लड् न सक । 19यसलैे ितमीले िवश् वास र असल
िववके कायम गर । केही मािनसहरूले यी कुराहरूलाई इन्कार गरेर िवश् वासमा नष् ट भएका छन ्। 20 हुमिेनयस र अलके्जने्डर
जस् ता मािनसहरुलाई मलैे शतैानको हातमा समु्पकेोछु तािक ितनीहरूले िनन्दा गन ुर्हुदँनै भनरे िसकून ्।

2
1 यसकारण, सवर् थम म आ ह गदर्छु िक सबै मािनसहरूको िन म् त अनरुोधहरू, ाथर्नाहरू, अन्तरिबन्तीहरू र धन्यवाद

चढाइऊन,् 2 राजाहरूका लािग र अिधकारमा हुनहेरूका लािग पिन तािक हामीले हर कारले धािमर्क र मयार्दापवूर्क आदरणीय
र शा न्तपणूर् जीवन िजउन सकौँ । 3 यो परमशे् वर हा ा म ु दाताको साम ु असल र हणयोग्य छ । 4 उहाँले सबै मािनसहरू
बाचनू ्र सत्यताको ज्ञानमा आऊन ्भन् ने चाहनहुुन्छ । 5 िकनभने परमशे् वर एकमा हुनहुुन्छ, मािनस र परमशे् वरको बीच केवल
एकमा मध्यस्तकतार्, मािनस ीष् ट यशे ू हुनहुुन्छ । 6 जसले आफँैलाई सबकैा छुटकाराको मोलको स्वरूप िदनभुयो, जनु
ठीक समयमा िदइएको िथयो । 7 यसै उ ेश्यसको लागी एक सन् दशेवाहक बनाइएँ । म साँचो बोल्छु; म ढाँ ट्दन । म िवश् वास र
सत्यतामा अन्यजातीहरूको िशक्षक हुँ । 8 यसकारण, म सबै ठाउँमा परुुषहरूले िवना ोध र शकंा, पिव हात उचाल्दै ाथर्ना
गरेको चाहन्छु । 9 यसै गरी म मिहलाहरूले सरलता, भ ता र आत्मसयंमताकासाथ वस् पिहरुन,् कपालको स ृगंारपटार वा सनु
वा मोती वा बहुमलू्य वस् पिहरेर होइन, 10 तर मिहलालाई सहुाउने भ दकेखाउने असल कामहारू ारा ससु ज्जत होऊन
। 11 एउटा स् ीले सारा आज्ञापालन चपुचापिसत िसकून ्। 12 म स् ीलाई िसकाउन र परुुषमािथ अिधकार गनर् अनमुित िदन् न
तर ितनी चपुचाप रहून ्। 13 िकनभने आदम पिहले स ृ ष् ट भएका िथए त्यसपिछ हव्वा 14 र आदम छ लएका िथएन तर स् ी
पणू र् रूपले अपराधमा छ लएकी िथइन ्। 15 तरै पिन, यिद ितनीहरू भ तासाथ िवश् वास, मे र पिव आत्मामा लािग रहे भने
बालक जन्माउदा ितनीहरू बचाइनछेन ्।

3
1यो भनाइ भरोसायोग्य छ, यिद कसलैे िबशप हुने इच्छा गछर् भने उसले असल कामको इच्छा गदर्छ । 2 तसथर्, िबशपचािह ँ

दोषरिहत होस ् । र एउटा पत् नीको पित, सयंमी, समझदार, व् यव स् थत, अिथित सत्कार गन, िसकाउन सक् न,े 3 मतवाला र
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रसाहा होइन तर भ , न , शा न्ति य, रूपयैाँपसैाको लोभ नगन । 4 ितनले आफ्नो घरबार रा ोसगँ वस्थापन गन ुर्पछर् ।
र उसका छोराछोरीले ितनको आज्ञापालन परुा आदरका साथ गन ुर् पछर् । 5 तर यिद एउटा मािनसले आफ्नो घरलाई रा ोसगँ

वस्थापन गनर् जान्दनै भने उसले कसरी परमशे् वरको मण्डलीको वास् ता गनर् सक्दछ ? 6 ितनी नयाँ िवश् वासी हुनहुुदँनै तािक
ितनी घमण्डी भएर शतैानझै ँ दण्डमा नपरून ् । 7 ितनी बािहरको मािनसहरूको द ृ ष् टकोणमा पिन ित ष् ठत हुनपुदर्छ । तािक
ितनी शमर्मा र दषु् टको पासोमा नपरून ् । 8 त् यसगैरी िडकनहरू पिन ित ष् ठत होऊन, दईु-िज ,े धरैे म िपउने,् र लोभी
नहून ्। 9 ितनीहरूले कट ग रइएको िवश् वासको सत्यतालाई शधु् द िववकले कायम राख् न ु पछर् । 10 पिहले स् वकृत भएपिछ
ितिनहरूले सवेामा गन ुर्पछर् िकनभने ितनीहरू कलिंकत हुनहुुदँनै । 11 त् यसगैरी स् ीहरू पिन ित ष् ठत होऊन,् िनन् दा नगन,
म र सबै कुरामा िवश् वासयोग् य हुनपुदर्छ । 12 िडकनहरू एउटा पत् नीको पित र आफ्नो छोराछोरीहरू र घरलाई रा ोसगँ

व् यवस् थापान गन हुनपुदर्छ । 13 िकनभने ितनीहरू जसले असल सवेा गरेकाछन ् ितनीहरूले आफ्नो िन म्त ितष् ठा र ीष् ट
यशेमूा भएको िवश् वास ारा ठुलो भरोसा पाउछँन ् । 14 म ितमीलाई यी कुराहरू लखे्छु र म ितमी कहाँ चाँडै आउने आशा
गदर्छु । 15 तर यिद मलैे िढलो गरेँ भने परमशे् वरको घराना जनु जीिवत परमशे् वरको मण्डली, सत्यताको खाँबो र आड हो, त् यो
सही बाटोमा डोर् याइन ु पछर् ितमीले जान भन् ने हतेलु े म ितमीलाई लखे् दछुै । 16 र सगँै हामी, सहमत हुन् छौँ, “िक धािमर्कताको
क टत सत् याता महान छः उहाँ शरीरमा कट हुनभुयो, पिव -आत्मा ारा धम ठह रनभुयो, “स्वगर्दतूहरूबाट दे खनभुयो,

जाित-जाितहरूको माझमा घोषणा ग रन ु भयो, ससंारमा िवश् वास ग रनभुयो”, र “मिहमामा मािथ लिगन ु भयो ।”

4
1अिहले आत्माले ष् टसगँ भन् नहुुन्छ िक पिछ आउने समयमा केही मािनसहरूले िवश् वासलाई त्याग् नछेन ्र छली आत्माहरू

र भतू तेका िशक्षाहरू ितर ध्यान िदनछेन ्। 2झटूा कपटहरू ध् यान िदनछेन ्। ितनीहरूको आफ्नै िववके तातो फलामले दािमनछे
। 3 ितनीहरूले िववाह गनर् र खाना खान मनाही गनछन ज्नू कुरा सत्यलाई जान् ने िवश् वासीहरूको बीचमा धन्यवाद िदएर बाँडचडु
गनर्लाई परमशे् वरले स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 4 िकनिक परमशे् वरले स ृ ष् ट गन ुर्भएको हरेक िचज असल छ । हामीले धन्यवाद िदएर
लएका कुनै कुराहरू इन्कार ग रन ु हुन् न । 5 िकनिक यो परमशे् वरको वचन र ाथर्ना ारा त्यसलाई समिपर्त ग रएको छ ।
6 यिद ितमीले यी कुराहरू दाजभुाइहरूको अगािड राखीिदयौ भन,े ितमी यशे ू ीष् टको असल सवेक हुनछेौ । िकनिक ितमी
िवश् वासको वचन र ितमीले प ाएको असल िशक्षा ारा पोिषत हुनछेौ । 7 तर व ृ स् ीहरूबाट मे गरे ग रएका ससंा रक
कथाहरू अस्वीकार । बरू आफँैलाई भ मा ता लम दऊे । 8 िकनिक शारी रक ता लम केही उपयोगी हुन्छ तर भ चािह ँ
सबै कुराको लािग उपयोगी हुन्छ । यसमा यो अिहलकेो जीवन र आउने जीवनको लािग ितज्ञा रहकेो हुन्छ । 9 यो सन् दशे
भरोसायोग्य र परुा स्वीकारको योग्य छ । 10 िकनिक हामी यसकैो लािग हामी सघंषर् र क ठन प र म गछ ँ । िकनभने हामीलाई
जीिवत परमशे् वरमा भरोसा छ, जो सबै मािनसहरू, िवशषे गरी िवश् वासीहरूका उ ारकतार् हुनहुुन्छ । 11 यी कुराहरू घोषणा गर
र िसकाऊ । 12कसलैे पिन ित ो जवानीलाई तचु् छ नठानोस ्बरू, ितमी िवश् वास गनहरूको लािग वचनमा, वहारमा, मेमा,
िवश् वासमा, र पिव तामा उदाहरण होऊ । 13 म नआउदासम्म वचन पढाईमा, अितर् िदने कुरामा, र िशक्षा िदने कुरामा ध् यान
दऊे । 14 ितमीमा भएको वरदानलाई हलेा नगर, जनु वरदान एल् डरहरूले हात राखरे अगमवाणी ारा ितमीलाई िदइएको िथयो
। 15 यी कुराहरूको ख्याल राख । ितनीहरूमा लािगबस, तािक ित ो गित सबै मािनसहरूको साम ू कट होस ्। 16 आफँैलाई
र आफ् नो िशक्षालाई होिसयारीसाथ ध्यान दऊे । यी कुराहरूमा िनरन्तर ध्यान दऊे िकनिक यसो गनार्ले ितमीले आफुलाई र
ित ो वचन सनु् नहेरूलाई बचाउने छौ ।

5
1 व ृ मािनसलाई नहाप्काऊ । बरू आफ्नै बाबलुाई झै ँ सम् झाऊ । जवानहरूलाई आफ्नै भाइझै ँ सम् झाऊ । 2 व ृ स् ीहरूलाई

आमालाई झै ँ र जवान स् ीहरूलाई सारा श ु तामा िददीबिहनीलाई झै ँ सम् झाऊ । 3 जो साँचो िवधवाहरू हुन ्ितनीहरूको आदर
गर । 4 तर यिद कुनै िवधवाको छोराछोरी वा नाितनाितनीहरू छन ्भने ितनीहरूको घरानामा नै पिहला आदर दखेाउन िसकून ।
ितनीहरूले आफ्ना आमाबाबहुरूको ऋण चकुाऊन,् िकनभने यो चािह ँ परमशे् वरलाई खसुी तलु् याउने कुरा हो । 5 तर वास्तिवक
िवधवा एक्लै छोिडन् छन ्। ितनको आत् मा भरोसा परमशे् वरमा नै हुन्छ । ितनेी रातिदन िबन्ती र ाथर्नामा रह न् छन ्। 6 तपैिन
मोजमस्तीको लािग िजउने स् ी जीउदै मरेकी जस् तै हु न् छन । 7 र यी कुराहरूको चार गर तािक ितनीहरू िनन्दारिहत होऊन ्
। 8 तर यिद कसलैे आफ्ना नातदेारहरू िवशषेगरी आफ्नै घरानाहरूको लािग जटुाउदनै भने उसले िवश् वासलाई इन्कार गरेको
हुन्छ र एउटा िवश् वास नगन भन्दा पिन खराब हुन्छ । 9 साठी वषर् भन्दा कम उमरे नभएका एउटै पितको पत् नी भएर बसकेी
स् ीलाई मा िवधवाको सचूीमा राख् न ु । 10 ितनी असल कामहरूले िचिनएको हुनपुछर् चाहे ितनले छोराछोरीहरूको वास्ता
गरेकी हुन ्वा परदशेीहरूको सत्कार गरेकी हुन,् वा िवश् वासीहरूका खु ा धोएकी हुन ्वा जनुसकैु काममा समिपर्त भएकी हुन ्
। 11 तर जवान िबधवाहरुलाई सचूीमा लखे् न इन्कार गर । िकनभने जब ितनीहरूलाई ीष् ट िवरू शारी रक अिभलाषाको
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अिघ हार खान् छन,् ितनीहरूले िववाह गन इच्छा गछर्न ्। 12 यसरी ितनीहरूले पिहलकेो ितब ता तोडरे दोषको वशमा पछर्न ्
। 13 ितनीहरू अल्छी गन पिन हुन्छन ् । ितनीहरू अल्छी गन मा होइन तर कुरौटे र अकार्को काममा हस् तक्षपे गन पिन
बन् छन ्। ितनीहरूल भन् न नहुने कुरा भन्छन ्। 14 यसकारण म चाहन्छु जवान स् ीहरूले हा ा िवरोधीहरूलाई हामीले खराबी
गरेकोमा दोष लगाउने मौका निदनको लािग िववाह गरून,् बालबच् चा जन्माउन, घरवार चलाऊन ् । 15 िकनभने कोही त
अिघ नै शतैानको पिछ लािगसकेका छन ्। 16 यिद कोही िवश् वासी स् ीसगँ िबधवाहरू छन ्भने ितनले ितनीहरूलाई सहायता
गरून,् तािक मण्डलीलाई बोझ नहोस,् तािक यसले वास्तिवक िबधवुाहरूको सहायता गनर् सकोस ् । 17 असल त रकाले
शासन चलाउने एल्डरहरू दोब्बर आदरकायोग्य ठािनऊन ् । 18 िकनभने पिव शास् भन्छ, “ितमीहरूले दाँइ गद गरेको

गोरुको मखुमा मोहोलो नलगाऔ” र “कामदार उसको ज्यालाको योग्य हुन्छ ।” 19 दईु वा तीन जना साक्षीहरू िबना एउटा
एल्डरको िवरू लगाइएको आरोप स्वीकार नगर । 20 पापीहरूलाई सबकैो साम ु सधुार गर तािक बाकी रहकेाहरू पिन डराऊन ्
। 21 परमशे् वरको, ीष् ट यशेकूो र चिुनएको स्वगर्दतूहरूको साम ु म ितमीलाई िनष् ठापवूर्क आज्ञा िदन्छु िक यी िनयमहरू िबना
भदेभाव पालना गर र ितमीले कुनै पिन कुरामा पक्षपात नगर । 22 कसमैािथ पिन हात राख् न हतार नगर । अरूको पापमा
सहभागी नहोऊ । ितमीले आफँैलाई पिव राख् न ु पछर् । 23 ितमीले पानी मा निपउन ू बरू त् यसको स ा पटे र ित ो घ रघ र
हुने िबमारको िन म्त थोरै दाखम खाने गर । 24 केही मािनसहरूका पापहरू स्पष् ट दे खने हुन्छन ्र ती पापहरू ितनीहरू अिघ
नै न्यायमा जान्छन ्। तर केही पापहरू पिछ मा जान्छन ्। 25 त्यसगैरी केही असल कामहरू स्पष् ट हुन्छन,् तर अरूहरू पिन
लकुाउन सिकन् नन ्।

6
1 दासत्वको जवुामिून भएका सबलैे आफ् ना मा लकहरूलाई परुा सम्मानको योग्य सम् झनू ्। ितमीहरूले त् यसो गन ुर्पछर् तािके

परमशे् वरको नाउँ र िशक्षा िन न् दत नहोस ्। 2 िवश् वास गन मा लक भएको नोकरले ितनीहरू दाजभुाइ हुन ्भन् दमैा अवहलेना गन ुर्
हुदँनै । बरू ितनीहरूले अझ बढी सवेा गन ुर्पछर् । 3 मानौँ की कसलैे फरक त रकाले िशक्षा िदन् छ र वचन हा ो िवश् वासयोग्य
िशक्षा, अथार्त हा ो भ ु यशे ू ीष् टको वचनलाई स् वीकार गदन । मानौँ िक ितमीलहेरूले भ तफर् डोर् याउने िशक्षालाई
स् वीकार गदनन ् । 4 त् यो व् या घमण्डी हो र केही पिन जान्दनै, बरु ऊ िववादहरू र शब्दहरूको बरेमा ग रने तकर् हरूले
झगडा गछर्,जे लएको हुन्छ । ती शब्दहरूले डाह, कलह, बदनामी, खराब शकंाहरू र, 5 ष् ट व ु भएका मािनसहरूले
बीचमा वादिववाद उत् पन् न गराउँछन ् । ितनीहरू सत्यताबाट टाढा जान् छन ् । ितनीहरू भ लाई धनी हुने बाटो सम् झन् छन ।
6 अब सन्त ु ष् ट सिहतको भ ठूलो लाभ हो । 7 िकनभने हामीले ससंारमा केही ल् याउनौँ । न त केही लान नै सक् ने छौँ ।
8 बरू हामीसगँ भएको खानकुेरा र कपडाहरूमा सन्तषु् ट होऔ ँ। 9अब, धनी हुन चाहनहेरू प रक्षामा पछर्न, पासोमा फस् छन ्।
ितनीहरू धरैे मखूर् र हािनकारक वासनाहरूमा फस्छन,् र मािनसलाई बरवादी र िवनाशमा दबु्छन ्। 10रूपयैाँ पसैाको मोह नै सबै
िकिसमको खराबीहरूको जड हो । यसको चाह गन केही मािनसबाट टाढा भडकाइएका छन ्र धरैे पीडाले आफैलाइ घोचकेो
छन ् । 11 तर ितमी, परमशे् वरका जन, यी कुराहरूबाट भाग । धािमर्कता, भ , िवश् वासयोग्यता, मे, धयैर्ता र न ताको
पिछ लाग । 12 िवश् वासको उ म लडाई लड । अनन्त जीवनलाई प ी राख जसका लािग ितमी बोलाइएका िथयौ । यो धरैे
गवाहाहरूको साम ु जे असल छ त् यसको बारेमा ितमीले गवाहीको बारेमा िथयो । 13 सबै कुराहरूलाई अ स् तत्वमा ल् याउन ु
हुने परमशे् वर र प न् तयस िपलातसको अिघ सत् य कुरा बोल् नहुुने ीष् ट यशेकूो अगािड म ितिमलाई यो आज्ञा गदर्छु । 14 यस
आज्ञालाई हा ा भ ु यशे ू ीष् ट दखेा नपरुन्जले िस र दोषरिहत राख । 15 अिन धन्य सवर्श क् तमान, राज् य गन राजा, शासन
गन परम भु परमशे् वार उपय ु समयमा उहाँको आगमनलाई कट गन ुर् हुनछे । 16 केवल उहाँ मा अमर हुनहुुन्छ र कोही
पिन जान नसक् ने ज्योितमा वास गन ुर्हुन्छ । नत उहाँलाई कसलैे दखेकेो छ नत दखे् न सक्दछ । उहाँलाई नै आदर र अनन्त
श क् त होस ्। आिमन । 17 यस ससंारका धनीहरूलाई भन, यस ससंारका धनमा गवर् नगनर् भन, र अिन श् चत सम्पि मा आशा
नगनर् भन । बरु ितनीहरूले परमशे् वरमा आशा राखनू ्। उहाँले हामीलाई सबै साँचो सम्पि हरू हा ा आनन्दका लािग िदनहुुन्छ
। 18 ितनीहरूलाई असल काम गनर्, ितनीहरू असल काममा धनी हुन, उदार हुन र बाडचडु गन इच्छा गनर् भन । 19 यसरी
ितनीहरूले आउने कुराको लािग असल जग भण् डार गनछन,् यसलैे ितनीहरूले साँचो जीवनलाई प नछेन ् । 20 ितमोथी,
ितमीलाई िदइएको कुरा सरुिक्षत राख । मखूर्तापणू र् वातिचत र िवरोधाभाषपणूर् वादिववाद जनु झटुो ज्ञान हो, तीबाट अलग बस
। 21 कोही मािनसहरू यी कुराहरूको घोषणा गछर्न ्र यसरी ितनीहरू िवश् वासबाट चकेुका छन ्। ितमीसगँ अन ु ह रिहरहोस ्।
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ितमोथीलाई पावलको दो ो प
1 ीष् ट यशेमूा भएको जीवनको ितज्ञाअनसुार परमशे् वरको इच्छा ारा ीष् ट यशेकूा े रत पावल, 2 मरेा ि य बालक

ितमोथीलाईः िपता परमशे् वर र म ु क् तदाता यशे ू ीष् टको अन ु ह, कृपा र शा न्त । 3 मलैे िदन-रात ितमीलाई िनरन्तर मरेो
ाथर्नामा स म्झरहदँा म परमशे् वरलाई धन्यवाद चढाँउदछु, जसको सवेा मरेा पखुार्हरूले गरेझै ँ म श ु िववकेले गदर्छु । 4 ित ो

आसँकुो सम्झना गद म ितमीलाई भटे्न चाहन्छु, तािक म आनन्दले भ रन सकँू । 5 सरुुमा ित ा हजरुआमा लोइस र आमा
यिुनसमा भएको ित ो असल िवश् वासको सम्झना गद, त्यो िवश् वास ितमीमा पिन छ भन् ने कुरामा म िवश् वस्त छु । 6 यही
कारणले गदार् मलै े ितमीमािथ हात राखरे ितमीले ाप् त गरेको परमशे् वरको वरदानलाई फे र ज्व लत पार । 7 परमशे् वरले
हामीलाई डरको आत्मा होइन तर मे, श क् त र अनशुासनको आत्मा िदनभुएको छ । 8 तब हा ा भकुो बारेमा गवाही िदन
नसमार्ऊ, र मरेो बारेमा पिन । म पावल उहाँका एक कैदी हु,ँ तर परमशे् वरको श क् त ारा कष् टमा पिन ससुमाचार चार गर,
9जसले हामीलाई उहाँको पिव बोलावटमा बचाउनभुयो र बोलाउनभुयो, हा ो आफ्नै कामहरू ारा होइन, तर उहाँको आफ्नो
योजना र अन ु हअनसुार जनु हामीलाई ीष् ट यशेमूा समयको सरुुवातभन्दा अिग नै दान गन ुर्भएको िथयो । 10 तर अिहले
परमशे् वरको म ु क् त ीष् ट यशेकूो आगमनले कट ग रिदएको छ, जसले मतृ्यलुाई नाश पान ुर्भयो, ससुमाचार ारा किहल्यै
अन्त नहुने जीवन ल्याउनभुयो । 11 त्यसकैो िन म्त म चारक, े रत र िशक्षक हुन िनयकु् त भएको छु । 12 यसको िन म्त म
सतावटमा परेको छु, तरै पिन म शमार्ऊँिदन ँ । िकनिक म उहाँलाई जान्दछु र िवश् वास गदर्छु, साथै म िवश् वस्त छु िक उहाँले मलै े
समु्पकेा सबै कुराहरूलाई अ न्तम िदनसम्म सरुिक्षत राख् नहुुनछे । 13 ीष् ट यशेकूो मे र िवश् वासमा मबाट सनुकेो िवश् वसनीय
िनदशनहरूको अनसुरण गर । 14 जनु-जनु असल कुराहरू परमशे् वरले ितमीलाई समु्पनभुएको छ, त्यसलाई हामीिभ बास
गन ुर्हुने पिव आत्मा ारा सरुिक्षत राख । 15 ितमीलाई यो थाहा छ, िक एिसयामा हुनहेरू सबै मबाट तकर गएका छन;् यो
समहूमा फुगलेस र हम गनेस पछर्न ् । 16 परम भलुे ओनिेसफरसको घरानालाई कृपा दान गन ुर्भएको होस,् िकनिक ितनले
मलाई उत्साह िदए, मरेा साङ्लाहरूको शमर् माननेन ्। 17 तर जब ितनी रोममा आए ितनले प र मपवूर्क खोजरे मलाई भे ाए
। 18 त्यस िदनमा परम भलुे ितनलाई कृपा दान गन ुर्भएको होस ् र ितमीलाई रा री थाहा छ, िक एिफससमा ितनले मलाई
सबै िकिसमको सहायता गरेका िथए ।

2
1 त्यसकैारण, मरेा बालक, यशे ू ीष् टमा भएको अन ु हमा ब लयो होऊ । 2 र धरैे गवाहीको माझमा ितमीले जे कुरा मबाट

सनुकेा छौ, अरूलाई पिन िसकाउन सक् ने िवश् वासयोग्य मािनसहरूलाई स ु म्पदऊे । 3 यशे ू ीष् टको असल िसपाहीझै ँ मसगँ
कष् ट भोग । 4 सनेामा भनार् भएको कुनै पिन जवान आफ्नो जीवनको अन्य काममा लाग्दनै, तािक उसले आफ्नो हािकमलाई
खसुी पानर् सकोस ् । 5 कोही खलेमा भाग लन्छ भन,े उसले िनयमअनसुार नखलेी मकुुट िजत् न सक्दनै । 6 प र म गन
िकसानले नै आफ्नो बालीको पिहले भाग ाप् त गन ुर्पछर् । 7 मलैे भनकेा कुरामा िवचार गर, िकनिक परमशे् वरले ितमीलाई
सबै कुरामा समझश क् त िदनहुुनछे । 8 मलैे ससुमाचारको सन्दशेमा भनअेनसुार दाऊदको वशंबाट आउनभुएका यशे ू ीष् टको
सम्झना गर । 9 जनु कुराको लािग मलैे अपराधीझै ँ बन्धनमा पन अवस्थासम्म कष् ट भोगे ँ । तर परमशे् वरको वचन बन्धनमा
परेको छैन । 10 त्यसकैारण चिुनएकाहरूका लािग म सबै कुरा सहन्छु, तािक ितनीहरूले अनन्तको मिहमाका साथ यशे ू

ीष् टमा भएको मु क् त ाप् त गरून ्। 11 यो भनाइ भरोसायोग्य छः “हामी उहाँसगँै मर् यौँ भन,े हामी उहाँसगँै जीिवत पिन हुनछेौँ
। 12 हामीले सह् यौँ भन,े हामीले उहाँसगँै राज्य गनछौँ । हामीले उहाँलाई इन्कार गर् यौँ भन,े उहाँले पिन हामीलाई इन्कार
गन ुर्हुन्छ । 13 हामी उहाँमा िवश् वासयोग्य भएनौँ भन,े उहाँ िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँले आफैलाई इन्कार गन ुर्हुन् न
। 14 ितनीहरूलाई यी कुराहरूको िनरन्तर सम्झना िदलाऊ । शब्दहरूमा तकर् -िवतकर् नगर भनी ितनीहरूलाई परमशे् वरको
अगािड चतेावनी दओे, िकनभने ितनीहरूले केही फाइदा गदनन ्र यी कुराहरू सनु् नहेरूलाई नोक्सान मा पगु् छ । 15 सत्यको
वचनलाई होिसयारीसाथ योग गन शमार्उन नपन कामदारजस्तै परमशे् वरको उप स्थितमा स्वीकारयोग्य हुन भरमग्दरु यत् न गर
। 16 भ क् तहीन कुरालाई त्याग, जसले ितमीहरूलाई अझ धरैे भ क् तहीनतातफर् डोर् याउछँ । 17 ितनीहरूको वचन िनको नहुने
सइनको घाउजस्तै फै लनछे । ितनीहरूमध्ये हुमिेनयस र िफलतेस हुन ्। 18 ती मािनसहरू सत्यताबाट टाढा हराइरहकेा छन ्र
ितनीहरूले यशेकूो पनुरुत्थान पिहले नै भइसकेको छ भनरे भन्दछन,् र ितनीहरूमध् ये कितको िवश् वासलाई खल्बल्याइरहकेा
छन ्। 19 तथािप यस छाप सिहतको परमशे् वरको दढृ जग स्थर रहन्छ, “ भलुे आफ्नाहरूलाई िचन् नहुुन्छ” र “जसले उहाँको
नाउँ लन्छ, त्यो सबै अधमर्बाट टाढा रहोस”् । 20सम्पन् न घरमा सनु र चाँदीका भाँडाहरू मा हुदनैन,् तर त्यहाँ माटा र काठका
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भाँडा पिन हुन्छन,् र कित आदर र कित अनादरको िन म्त योग हुन्छन ्। 21 कसलैे अनादरयोग् य योगबाट आफैलाई श ु
पादर्छ भन,े ऊ अलग ग रएको, मा लकको लािग उपयोगी र हरेक असल कामको लािग तयार भएको आदरको भाँडो हुन्छ ।
22जवानीको अिभलाषाबाट अलग बस, र श ु हृदयले परमशे् वरलाई पकुानहरूसगँै धािमर्कता, िवश् वास, मे, शा न्तको खोजी
गर । 23 तर मखूर् र अज्ञानी श् नहरूले वादिववाद ल्याउछँन ्भन् ने जानरे ितनबाट अलग बस । 24 परमशे् वरका सवेकहरूले
झगडा गन ुर्हुदँनै, तर ितनीहरू सबकैा लािग दयाल,ु िसकाउन सक् ने र धयैर्वान ्हुनपुदर्छ । 25 उहाँका िवरोधीहरूलाई िवन तामा
सधुान हुनपुछर् । सायद परमशे् वरले ितनीहरूलाई सत्यताको ज्ञानको लािग पश् चा ाप िदनहुुनछे । 26अिन दषु् टले आफ्नो इच्छा
परुा गनर्को लािग पारेको पासोबाट उ म्कएर ितनीहरूको चतेना फिकर् नछे ।

3
1 तर यो जान िक अ न्तम िदनहरूमा खतरापणूर् समय आउनछे । 2 िकनिक मािनसहरू आफैलाई मे गनहरू, धनका

मेी, घमण्डी, हठी, अरूको िनन्दा गन, आमा बबुाले भनकेो नमान् न,े कृतघ् न, अपिव , 3 स्वाभािवक मेरिहत, कठोर,
िनन्दा गनहरू, आत्म-िनयन् ण गनर् नसक् न,े िव ोही, असल नरुचाउन,े 4 ठगाहा, िज वाल, घमण्डी, परमशे् वरको मेको
साटो सखुिवलास रुचाउने हुनछेन ् । 5 ितनीहरू भ क् तमय दे खनछेन,् तर यसको श क् तलाई भने इन्कार गनछन ् । यस्ता
मािनसहरूबाट अलग बस । 6 यी मािनसहरूमध्ये केही मािनसहरू घर-घरमा पसरे मखूर्ताले भ रएका िविभन् न पाप-स्वभावले
िथिचएका र धरैे अिभलाषाले भािवत स् ीहरूलाई अधीनमा पाछर्न । 7 यी स् ीहरू सधै ँ नयाँ कुरा िसक् न यास ग ररहकेा
हुन्छन,् तर किहल्यै सत्यको ज्ञानमा आउन सक्दनैन ्। 8 जसरी यान् नसे र याम् से मोशाको िवरु मा खडा भए, त्यसरी नै यी
झटुा िशक्षकहरू सत्यको िवरु मा खडा हुन्छन ्। ितनीहरूको मन ष् ट भएको छ, र ितनीहरूले िवश् वासलाई इन्कार गरेका छन ्
। 9 यी मािनसहरू धरैे अगािड जान सक्दनैन,् िकनिक ितनीहरूको मखूर्ता यी दईु मािनसको जस्तै सबै मािनसहरूलाई थाहा
हुनछे । 10 तर ितमीहरूले मरेो िशक्षा, आचरण, उ ेश्य, िवश् वास, धयैर् धारण, मे, सहनश क् त, 11 सतावट, दःुखभोग अिन
ए न्टओ खया, आइकोिनयन र लसु् ामा ममािथ आइपरेका कुराको अनकुरण गर् यौ । मलैे त्यस्ता सतावटहरू सहे ँ र भलुे
मलाई ती सबबैाट छुटकारा िदनभुयो । 12 ीष् ट यशेकूो भ क् तमा िजउन चाहने मान्छे सधै ँ सतावटमा पछर् । 13 दषु् ट मािनस
र ठगाहाहरू अझ खराब हुनछेन,् ितनीहरूले अरूलाई पथ ष् ट बनाउछँन,् र आफू पिन अरू ारा पथ ष् ट पा रन्छन ्। 14 तर
ितमीचािह ँ िसकेका र ब लयोसगँ िवश् वास गरेको कुरामा लािग राख, यो जानरे िक ती कुराहरू ितमीले कसबाट िसकेका हौ
। 15 ितमीलाई थाहा छ, िक ितमीले सानदै े ख पिव शास् जानकेा छौ, जसले ितमीलाई ीष् ट यशेमूा भएको िवश् वास ारा
म ु क् तमा ितमीलाई ब ु मान ्तलु्याउन सक्छ । 16 सम् पणूर् पिव -शास् परमशे् वरबाट भएको हो र यो िस ान्तको लािग, दोष
दखेाउनको लािग, सच् याउनको लािग, धािमर्कतामा ता लम िदनको लािग लाभदायक छ, 17 तािक परमशे् वरका मािनस सक्षम
भएर हरेक असल काममा ससु ज्जत हुन सकून ्।

4
1 परमशे् वर र यशे ू ीष् टको सामने जसले िजउँदा र मरेकाहरूको न्याय गनर् लाग् नभुएको छ, र उहाँको कटीकरण र

राज्यलाई ध्यानमा राखरे म ितमीहरूलाई कडा आज्ञा िदन्छुः 2 वचन चार गर, सिजलो र असिजलो दवुै अवस्थामा तयार बस
। सबै कारका धयैर् र िशक्षा ारा सधुार गर, हप्काऊ र अत दऊे । 3 त्यस्तो समय आउनछे जब मािनसहरूले असल िशक्षा
सहने छैनन ् । तर ितनीहरू आफ्नो अिभलाषाअनसुारको िशक्षा िदने िशक्षकहरूबाट घे रनछेन ् । यसरी ितनीहरूले आफूलाई
मन परेको कुरा मा सनु्दछन ् । 4 ितनीहरूले सत्यताबाट आफ्नो कान फकार्उनछेन ् र दन्त्य कथाितर लगाउनछेन ् । 5 तर
ितमी सबै कुरामा सचते होऊ; कष् ट भोग; चारकको काम गर; आफ्नो सवेा परुा गर । 6 म अिगबाट नै ब लको रूपमा
अिपर्त भइरहकेो छु, मरेो िबदाइको समय आएको छ । 7 मलैे रा ो ितस्पधार्मा भाग लएको छु; मलैे दौड िसध्याएको छु;
मलैे िवश् वासलाई जोगाइराखको छु । 8 मरेो लािग धिमर्कताको मकुुट रा खएको छ, जनु त्यस िदनमा धािमर्क न्यायाधीश
भलुे मलाई त्यो मकुुट िदनहुुनछे, मलाई मा होइन तर उहाँको आगमनलाई ि य ठान् ने सबलैाई । 9 जितसक्दो िछटो मकहाँ

आऊ । 10 िकनिक डमेासले मलाई छोिडिदए । यस वतार्मान ससंारलाई मे गरेर ितनी थसेलोिनकेमा गएका छन ्। े सने्स
गलाितयामा गएका छन ्भने तीतसचािह ँ दलमाितयामा । 11 लकूा मा मसगँ छन ्। मकूर् सलाई ितमीसगँै लएर मकहाँ आऊ,
िकनिक काममा ितनी मरेो लािग उपयोगी हुनछेन ् । 12 त ु खकसलाई मलैे एिफससमा पठाएको छु । 13 ितमी आउँदा मलैे
ोआसमा कापर्सिसत छाडकेा कपडा र िकताबहरू, िवशषे गरी चमर्प का म ु ाहरू लएर आऊ । 14 तमौटे अलके्जने्डरले

म ित खराब वहार गरेको छ । भलुे त्यसलाई त्यसको कामअनसुारको इनाम िदनहुुनछे । 15 ितमी पिन त्यससगँ होिसयार
होऊ, िकनिक त्यो हा ो वचनको िवरु मा जोडदारसगँ खडा भयो । 16 मरेो पिहलो ितरक्षामा कसलैे मलाई साथ िदएन, तर
सबलैे मलाई छाडे । ितनीहरूको िवरु मा यसो नभएको होस ्। 17 तर भु मसगँ उिभनभुयो र मलाई बल िदनभुयो, तािक म ारा
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ससुमाचारको घोषणा पणूर् रूपमा परुा हुन सकोस ् र सबै गरैयहूदीहरूले सनु् न पाऊन ् । यसलै,े मलैे िसहंको मखुबाट छुटकारा
पाएँ । 18 परमशे् वरले मलाई सबै दषु् ट कामबाट छुटकारा िदनहुुन्छ, र उहाँको स्वग य राज्यको लािग बचाउनहुुनछे । उहाँलाई
सदासवर्दा मिहमा होस ्। आमने 19 ि स्कला, अिकलास र ओनिेसफरसको घरानालाई अिभवादन सनुाइदऊे । 20 इरास्तस
को रन्थमा नै बस,े तर ोिफमसलाई मलैे िबरामी अवस्थामा िमलटेसमा छोडे ँ । 21 िहउदँ लाग् नभुन्दा अगािड नै मकहाँ आउने
कोिसस गर । यबुलुसले ितमीलाई अिभवादन पठाएका छन ्र पडुसे, लनस, क्लौिडया र सबै भाइहरूले पिन । 22 भु ित ो
आत्मामा हुनभुएको होस ्। ितमीसगँ अन ु ह रहोस ्। आमने ।
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तीतसलाई पावलको प
1 परमशे् वरका सवेक र यशे ू ीष् टका े रत पावल परमशे् वर ारा चिुनएका मािनसहरूको िवश् वासलाई स्थािपत गनर् र

सत्यताको ज्ञानलाई स्थािपत गनर् जनु भ क् तिसत सहमत हुदँछ, 2अनन्त जीवनको िनश् चयतामा, झटुरिहत परमशे् वरले समयका
सबै यगुभन्दा पिहले ितज्ञा गन ुर्भयो । 3 ठक समयमा, हा ा म ु क् तदाता परमशे् वरको आदशेअनसुार मलाई चार गनर् स ु म्पएको
सन्दशे ारा उहाँले आफ्नो वचन स्ट पान ुर्भयो । 4 हा ो साझा िवश् वासमा साँचा छोरा तीतसलाई । िपता परमशे् वर र हा ा
म ु क् तदाता यशे ू ीष् टबाट अन ु ह, कृपा र शा न्त । 5 अझै परुा नभएका कुराहरूलाई ितमीले व स्थत गर र मलैे ितमीलाई
िनदशन गरेबमोिजम हरेक सहरमा एल्डरहरू िनयकु् त गर भन् ने उ ेश्यले मलैे ितमीलाई े टमा छोडे ँ । 6 एल्डर दोषरिहत,
एकै पत् नीका पित, दषु् ट वा अनशुासनहीनहरूको सचूीमा नपन िवश् वासयोग्य छोराछोरीहरू भएको हुनपुछर् । 7 परमशे् वरको
घरानाका वस्थापकको रूपमा िबशप हुनका लािग दोषरिहत, नझकर् ने वा िनय न् त, ोिधत नहुन,े म को लत नलागकेो,
झझैगडा नगन र लोभ नगन हुन ु आवश् यक छ । 8 तर ितनी अितिथ सत्कार गन, जे असल छ सोको िम , सवंदेनशील,
धम , भक् त र आत्म-सयंमी हुनपुछर् । 9 ितनी भरोसा गनर् सक् ने वचनको िस ान्तमा द ोसगँ लाग् नपुछर्, तािक ितनले जे उिचत
छ त्यस िस ान्त ारा उत्साह िदन सकून ्र ितनको िवरोध गनहरूलाई हप् काउन सकून ्। 10 िकनिक त्यहाँ धरैे अनसुाशनहीन
मािनसहरू छन,् िवशषे गरी ती खतना गरेकाहरू । ितनीहरूका वचनहरू मलू्यहीन छन ् । ितनीहरूले मािनसहरूलाई छल
गदर्छन ् र गलत मागर्मा डोर् याउछँन ् । 11 ितनीहरूलाई रोक् न आवश्यक छ । ितनीहरूले िनलर्ज् ज लाभका िन म्त िसकाउन ु
नहुने कुरा िसकाउँछन ्र सम्पणूर् प रवारलाई बवार्द पा र िदन्छन ्। 12 ितनीहरूमध्यकेा ब ु मान मािनसले भनकेा छन,् “ े टका
मािनसहरू नरोिककन झटुो बोल्नहेरू, खराब र खतरनाक जनावर अथार्त ्अल्छी पटे भएकाहरू हुन ्।” 13 यो भनाई सत्य छ,
ितनीहरूलाई कडाइका साथ सधुार, तािक ितनीहरू िवश् वासमा ठक हुन सकून ्। 14 यहूदीहरूका दन्त्य कथामा र सत्यताबाट
तकर गएका मािनसहरूका आदशेहरूमा समय खरे नफाल । 15 शु हुनहेरूका िन म्त सबै थोक शु हुन्छन,् तर दिूषत
र िवश् वास नगनहरूका िन म्त भने केही पिन श ु हुदनै । बरु ितनीहरूका िन म्त मन र िववके समते दिूषत भएका हुन्छन ्
। 16 ितनीहरूले परमशे् वरलाई िचनकेो छु त भन्छन,् तर ितनीहरूका कामले उहाँलाई इन्कार गदर्छ । ितनीहरू घिृणत र
अनाज्ञाकारी हुन्छन ्अिन कुनै पिन असल कामका लािग योग्यका ठह रदनैन ्।

2
1 तर ितमीले उिचत िस ान्तसगँ िमल्ने कुरो मा भन् न ू । 2 व ृ परुुषहरू सयंम,् ित ष् ठत, समझदार, िवश् वासमा, मेमा

र धयैर्मा पक् का हुनपुछर् । 3 त्यसगैरी व ृ ा स् ीहरू कुरौटे होइन, सदवै आफँैलाई आदरणीय स्ततु गन ुर्पछर् । ितनीहरूले
म िपइरहन ु हुदनै । 4 तजवान स् ीहरूलाई ितनीहरूको सोचमा सन्त ु लत हुन आ ान गनर्, ितनीहरूका आफ्ना पितहरू र
बालबा लकाहरूलाई मे गनर् उत्साह िदन, समझदार हुन, 5 शु , असल गिृहणी र ितनीहरूका पितहरूका आज्ञा पालन गनर्
ितनीहरूले जे असल छ त्यही िसकाउनपुछर्, तािक परमशे् वरको वचनको िनन्दा नग रयोस ्। 6 त्यसै गरी जवान परुुषहरूलाई
समझदार हुनलाई आ ान गर । 7सबै कुरामा आफैलाई असल कामहरूको एउटा नमनुाको रूपमा स्ततु गर, ितमीले िसकाउँदा
श ु ता, ितष् ठा र िनन्दा गनर् नसक् ने बोली-वचन दखेाऊ । 8 सच्याउन ु नै नपन शब्दहरू बोल, तर यिद उनले ित ो िवरोध
गनर् यास गरे भने हामी बारे भन् ने कुनै पिन खराब कुरा नभएकोले त्यसले कसमैािथ शमर् ल्याओस ् । 9 दासहरूले हरेक
कुरामा ितनीहरूका मा लकहरूका आज्ञा पालन गरून ् । ितनीहरूले उनीहरूलाई खसुी पानर् यास गन ुर्पछर्, र ितनीहरूसगँ
िववाद नगरून,् 10 र कुनै पिन थोक नचोरून,् तर ितनीहरूले असल िवश् वास कट गरून,् तािक ितनीहरूले हा ा म ु क् तदाता
परमशे् वरबारेको हा ो िशक्षालाई हरतरहले आकषर्क बनाऊन ्। 11 हरे, हामीले खसुीसाथ आशा ग ररहकेा अथार्त ्हा ा महान ्
परमशे् वर र म ु क् तदाता यशे ू ीष् टको मिहमा कट हुने कुरालाई हामीले ाप् त गनर् ितक्षा गदार्, हरेककहाँ म ु क् त ल्याउन
सक्षम परमशे् वरको अन ु ह दखेा परेको छ, 12 र हामीलाई अधािमर्कता र ससंा रक इच्छाहरूलाई इन्कार गनर् अिन यस यगुमा
समझदार, 13 धािमर्क र ईश् वरीय जीवन िजउन ता लम िदन्छ । 14 यशेलूे हामीलाई अधािमर्कताबाट स्वतन् पानर्, र आफ्नै
िन म्त जे असल छ त्यही गनर् इच्छुक मलू्यवान मािनसहरू अथार्त ्श ु बनाउन आफँैलाई हा ो िन म्त िदनभुयो । 15यी कुराहरू
भन, र उत्साह दऊे, र सारा अिधकारसिहत सच्याऊ । ितमीलाई कसलैे अनादर नगरोस ्।

3
1शासकहरू र अिधकारीहरूका अिधनमा रहन, ितनीहरूका आज्ञा मान् न र हरेक असल कामका लािग तयार बस् न, 2कसकैो

िनन्दा गनर्, तकर् िवतकर् बाट अलग रहन, अरू मािनसहरूलाई आ-आफ्ना मागर्मा चल्न िदन र सबै मािनसहरू ित न ता दखेाउन
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याद िदलाऊ । 3 िकनभने एक पटक हामीहरू पिन लापरवाह, अनाज्ञाकारी िथयौँ । हामी बरा लएका र धरैे कारका खराब
इच्छाहरू र िवलािसताको दासत्वमा िथयौँ । हामी दषु् टता र ईष्यार्मा िजउँथ्यौँ । हामी घिृणत र एक अकार्लाई घणृा गन
मािनस िथयौँ । 4 तर जब परमशे् वर हा ा उ ारकको दया र मानवजाित ित उहाँको मे दखेा पर् यो, 5 हामीले धािमर्कतामा
गरेका कामहरू ारा होइन, तर उहाँको कृपाअनसुार नयाँ जन्मको स् नान र पिव आत्माको निवकरण ारा उहाँले हामीलाई
बचाउनभुयो । 6 परमशे् वरले हा ा उ ारक यशे ू ीष् ट ारा हामीमािथ पिव आत्मा शस्त मा ामा खन्याउनभुयो । 7 तािक
उहाँको अन ु ह ारा धम ठह रएर हामी अनन्त जीवनको पक् का उ रािधकारीहरू भयौँ । 8 यी वचनहरू िवश् वासयोग्य छन ्
। ितमी यी कुराहरूबारे  दढृतासाथ बलकेो म चाहन्छु, तािक परमशे् वरमा भरोसा गनहरूले उहाँले ितनीहरूका साम ु राख् नभुएको
असल कामहरूितर ितनीहरूका मन लगाऊन ् । यी कुराहरू सबै मािनसहरूका लािग असल र फाइदाजनक छन ् । 9 तर

वस्थाबारेको मखूर्तापणू र् वादिववादहरू, वशंावलीहरू, झगडा र न्दबाट अलग रहन ू । ती कुराहरू मलू्यहीन र बफेाइदाका
छन ्। 10 एक या दईु पटकको चतेावनी पश् चात ितमीहरूका िबचमा िवभाजन गराउने जो-कोहीलाई इन्कार गर, 11 र जान,
िक यस्तो मिनस सही मागर्बाट भड्केको छ, पाप गद छ र आफँैलाई दोष्याउछँ । 12 जब म अितर्मास वा त ु खकसलाई
ितमीकहाँ पठाउँछु, चाँडो गर, र िनकोपो लसमा आऊ, जहाँ मलै े िहउदँ िबताउने िनणर्य गरेको छु । 13 चाँडो गर, र काननुका
ज्ञाता जनेास र अपोल् लोसलाई ितनीहरूलाई चािहने सबै थोक िदएर पठाऊ । 14 हा ा मािनसहरू अत्यावश् यक खाँचाहरू परुा
गन असल कामहरूमा आफँै लाग् न िसक् नपुछर्, तािक ितनीहरू िनष्फल नहोऊन ्। 15 मसगँ भएका सबलैे ितमीलाई अिभवादन
पठाएका छन ्। िवश् वासमा हामीलाई मे गनहरूलाई अिभवादन भिनदऊे । ितमीहरू सबसैगँ अन ु ह रहोस ्। आमने ्।
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िफलमेोनलाई पावलको प
1 ीष् ट यशेकूो कैदी पावल र हा ा भाइ ितमोथीबाट हा ा ि य साथी तथा सङ्गी-सहकम िफलमेोनलाई, 2 अिन हा ी

बिहनी अ प्फया र हा ा सङ्गी-िसपाही अ खर्प्पस र ित ो घरमा भएको मण्डलीलाई, 3 परमशे् वर िपता र हा ा भ ु यशे ू
ीष् टबाट अन ु ह र शा न्त ! 4 ितमीलाई ाथर्नामा सम्झना गदार् म सधै ँ परमशे् वरलाई धन्यवाद िदन्छु । 5 भु यशेमूा भएको

ित ो िवश् वास र मे र अरू िवश् वासीहरू ित भएको ित ो मेको बारेमा मलैे सनुकेो छु । 6 म ाथर्ना गछुर्, िक ीष् टमा
हामीमा भएको हरेक असल कुराको ज्ञानको िन म्त ित ो िवश् वासको सहभािगता भावकारी हुन सकोस ् । 7 िकनिक ित ो
मेले मलाई ज्यादै आनन्द र सान्त्वना िदएको छ, िकनभने भाइ, ितमीले िवश् वासीहरूका हृदयलाई ताजा बनाएका छौ ।

8 यसकारण, ितमीले के गन ुर्पछर्, त्यो कुरा ितमीलाई आज्ञा िदनको िन म्त ीष् टमा ममा साहस भए, तापिन 9 मेको कारणले
म व ृ पावल, यशेकूो िन म्त एउटा कैदी, म ितमीलाई िबन्ती गछुर्, 10 म मरेा छोरा ओनिेसमसको िन म्त िबन्ती ग ररहछुे,
जसको म कारागारमा हुदँा बबुा बने ँ । 11 िकनिक एक पटक ऊ ित ो िन म्त काम नलाग् ने व् य क् त िथयो, तर अिहले ऊ ितमी
र म दवुकैो िन म्त काम लाग् ने भएको छ । 12 म उसलाई, जो मरेो हृदय हो, ितमीकहाँ पठाउँदै छु । 13 म ससुमाचारको
िन म्त कारागारमा हुदँा उसले ित ो स ामा मरेो सवेा गनर् सक् ने िथयो भनरे मलैे उसलाई मसगँै राख् न चाहन्थे ँ । 14 तर म ित ो
अनमुितिवना केही गनर् चाहन् न,ँ िकनभने म ितमीलाई मरेो िन म्त केही असल काम गनर् जबरजस्ती गिदर्न,ँ तर ितमी आफँैले
राजीखसुीले गरेको म चाहन्छु । 15 सायद अब ितमीले सदाको लािग उसलाई िफतार् पाउन सकोस ्भनरे नै ऊ केही समयको
िन म्त ितमीबाट अलग भएको िथयो । 16 अब एक दासको रूपमा होइन, तर दासभन्दा अिधक एउटा ि य भाइको रूपमा
हण गर । म उसलाई माया गछुर् र ितमीले पिन उसलाई मे गर । ितमीले उसलाई शरीरमा र भमुा भाइको रूपमा मे गर ।

17 त्यसलै,े यिद मलाई सहकम मानरे स्वीकार गछ भने उसलाई पिन मलाई जस्तै गरी स्वीकार गर । 18 तर यिद उसले
कुनै भलु गरेको छ भने मलाई दोष लगाऊ र केही ितन ुर्पन छ भने मरेो िहसाबमा रा खदऊे । 19 म पावल, आफ्नै हातले यो
कुरा लखे् दै छु, िक त्यो म ितमीलाई ित रिदनछुे । म यो उल् लखे गिदर्न,ँ िक ितमी आफ्नो जीवनको िन म्त म ित कित ऋणी
छौ । 20 हो, भाइ, मरेो आनन्दको िन म्त भमुा केही ग रदऊे; ीष् टमा मरेो हृदयलाई ताजा पा रदऊे । 21 ितमीले मरेो आज्ञा
पालन गछ भन् ने िनश् चयतासाथ म ितमीलाई यो प लखे्दै छु । मलाई िवश् वास छ, िक ितमीले मलै े भनकेो भन्दा पिन बढी
गनछौ । 22 साथ,ै मरेो िन म्त एउटा कोठा तयार गर, िकनिक म आशा गदर्छु, िक ित ो ाथर्नाले गदार् चाँडै नै म ितमीलाई
भटे्न आउन सक् नछुे । 23 ीष् टको िन म्त मिसत कैदी भएका इपा ासले पिन ितमीलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 24 साथै
मरेा सहकम हरू मकूर् स, अ रस्ताखर्स, डमेास र लकूाले पिन अिभवादन पठाएका छन ्। 25 हा ा यशे ू ीष् टको अन ु ह ित ो
आत्मािसत रहोस ्। आमने ।
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िह हूरूका िन म्त प
1 ाचीन कालमा परमशे् वर िविभन् न समयमा िविभन् न कारले हा ा िपता पखुार्हरूसगँ अगमवक् ताहरू ारा बोल्नभुयो । 2 तर

यी अ न्तम िदनहरूमा उहाँ हामीहरूसगँ पु ारा बोल् नभुएको छ, जो सबै कुराका िन म्त उ रािधकारी िनय ु ग रनभुएको छ
। परमशे् वरले उहाँ ारा नै सबै कुरा पिन बनाउनभुयो । 3 उहाँ नै परमशे् वरलको स्वभावको सार र मिहमाको चमक हुनहुुन्छ ।
आफ्नो श क् तको वचन ारा उहाँले सबै कुरा सगँै पि राख् नभुएको छ । उहाँले पापको श ु इँे गन ुर्पिछ उहाँ उच् च िसहंासनको
दािहनपे िवराजमान हुनभुएको छ । 4 उहाँ स्वगर्दतूहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ, िकनभने जनु नाउँ उहाँले ाप् त गन ुर्भएको छ,
त्यो ितनीहरूलाई िदइएको नाउभँन्दा उ म छ । 5 के परमशे् वरले स्वगर्दतूहरूमध्ये कसलैाई किहल्यै यसो भन् नभुयो र ? “ितमी
मरेा प ु हौ, आज म ित ा िपता भएको छु ?” र फे र, “म उनका लािग िपता हुनछुे, र उनी मरेा लािग पु हुनछेन ्?” 6 फे र,
जब परमशे् वरले पिहले जन्मकेालाई ससंारमा ल्याउनहुुदँा उहाँ भन् नहुुन्छ, “परमशे् वरका सबै स्वगर्दतूले उहाँलाई आराधना
गनपछर् ।” 7 स्वगर्दतूहरूका िवषयमा उहाँ यसो भन् नहुुन्छ, “उहाँ जसले आफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला र उहाँका
स्वगर्दतूहरूलाई आत्माहरू बनाउनहुुन्छ ।” 8 तर पु को िवषयमा उहाँ यसो भन् नहुुन्छ, “हे परमशे् वर, तपाईंको िसहंासन
सधैभँ र रिहरहने छ । तपाईंको राजदण्ड नै तपाईंको राज्यको न्यायको राजदण्ड हुनछे । 9 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ
र अधमर्लाई घणृा गन ुर्हुन्छ । त्यसकारण, हे परमशे् वर, तपाईंका परमशे् वरले तपाईंलाई आनन्दको तलेले अिभषके गन ुर्भएको
छ र सहयोगी बनाउनभुएको छ ।” 10 “हे भ,ु आिदमा तपाईंले पथृ्वीको जग बसाल्नभुयो । स्वगर्हरू तपाईंका हातका काम
हुन ् । 11 ितनीहरू नष् ट हुनछेन,् तर तपाईं रिहरहनहुुनछे । ितनीहरू लगाइने कपडाका टु ाझै ँ झु ा हुनछेन ् । 12 तपाईंले
ितनीहरूलाई लबदेाजस्तै बने ुर्हुनछे, र ितनीहरू कपडाको टु ाझै ँ प रवतर्न हुनछेन ्। तर तपाईं सधै ँ उस्तै हुनहुुन्छ, र तपाईंका
वषर्हरूको अन्त्य किहल्यै हुदँनै ।” 13 तर कुनचािह ँ स्वगर्दतूलाई परमशे् वरले किहल् यै यस्तो भन् नभुएको छ, “मरेो दािहने
हातप बस जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ा ख ु ाको पाउदान बनाउिँदन ँ ?” 14 के सबै स्वगर्दतूहरू मु क् त पाउनहेरूको
वास्ता र सवेा गनर् पठाइएका आत्माहरू होइनन ्र ?

2
1 त्यसकारण, हामीले जे सनुकेा छौँ त्यसमा हामीले सबभैन्दा बढी ध्यान िदनपुछर् । त्यसलै,े यसबाट बहिकएर हामी टाढा

जानहुुदँनै । 2 यिद स्वगर्दतूहरू ारा बो लएको सन्दशेको मान्यता भयो भन,े र हरेक आज्ञा उल्लघङ्न गन र अनाज्ञाकारीहरूले
ठक सजाय पाउछँन भ्ने र 3 हामीले यित ठुलो म ु क् तको बवेास् ता गर् यौँ भन,े तब हामी कसरी उम्कन सक्छौँ र ? यो म ु क् त जनु

पिहलो पल्ट भु ारा नै घोषणा ग रएको िथयो र जसले यो सनुे हा ा िन म्त त्यो पक् का ग रयो । 4 त्यही समयमा परमशे् वरले
यसलाई िचह्हरू, अचम्मका काम र िविभन् न श क् तशाली कामहरूबाट अिन उहाँको आफ्नै इच्छाअनसुार पिव आत्माका
वरदानहरूको िवतरण ारा मािणत ग रिदनभुयो । 5 हामीले कुरा ग रराखकेो आउँदो ससंारलाई परमशे् वरले स्वगर्दतूहरूको
अधीनमा राख् नभुएन । 6 त्यसको स ामा, कसलैे कुनै ठाउँमा यसरी गवाही िदएको छ, “मािनस के हो, तपाईं त्यसको ख्याल
गन ुर्हुन्छ ? वा मािनसको छोरो के हो जसका िन म्त तपाईं वास्ता गन ुर्हुन्छ ? 7 तपाईंले मािनसलाई स्वगर्दतूभन्दा अ ल
कम बनाउनभुएको छ; तपाईंले उसलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराउनभुएको छ । (नोटः केही परुानो ससं्करणले थप्छ)
र तपाईंले उसलाई तपाईंका हातका कामहरूमािथ राख् नभुएको छ । 8 तपाईंले हरेक कुरा उहाँको अधीनमा राख् नभुएको छ
।” िकनभने परमशे् वरले सबै कुरा मानव-जाितको अधीनतामा राख् नभुएको िथयो । उहाँले कुनै पिन थोक मािनसबाट बािहर
रहन िदनभुएन । तर आज हामी कुनै पिन िचज मािनसको अधीनमा रहकेो दखे्दनैौँ । 9 तर, उहाँलाई केही समयको िन म्त
स्वगर्दतूभन्दा कम बनाइएको हामीले दखेकेा छौँ । उहाँ यशे ूहुनहुुन्छ । िकनभने उहाँका दःुख र मतृ्यकुो कारणले यशे ू ीष् टलाई
मिहमा र आदरको मकुुट पिहराइएको छ । त्यसकारण, अिहले परमशे् वरको अन ु हबाट यशे ू ीष् टले हरेक मािनसका िन म्त
मतृ्य ु चाख् नभुयो । 10 यो परमशे् वरका िन म्त उपय ु िथयो, िकनभने हरेक थोक उहाँका िन म्त र उहाँ ारा अ स्तत्वमा
आएको छ । धरैे छोराहरू मिहमामा ल्याइँदा उहाँको दःुख ारा ितनीहरूको मु क् तलाई परुा गनर् उहाँ एक अगवुा बनाइनभुयो
। 11 िकनिक समपर्ण गन र समपर्ण ग रएकाहरू दवुै एउटै ोतबाट आउँछन ् । त्यसकैारण, उहाँ ितनीहरूलाई भाइहरू भनी
बोलाउन शमार्उनहुुन् न । 12 उहाँ भन् नहुुन्छ, “म तपाईंको नाउँ मरेा दाजभुाइहरूलाई घोषणा गनछु; म सभाको िबचबाट तपाईंको
गीत गाउनछुे ।” 13 र फे र, “म उहाँमा भरोसा गनछु ।” र फे र, “हरे, यहाँ म र मरेा छोराछोरीहरू जसलाई परमशे् वरले
मलाई िदनभुएको छ ।” 14 त्यसकारण, पिहले नै परमशे् वरका छोराछोरीहरू मास ु र रगतको एक भाग भएका हुनाले यशेलू े पिन
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त्यही कुराहरू ितनीहरूसगँ बाँड्नभुयो । त्यसलै,े यशेलूे मतृ्य ु सहरे मतृ्यकुो श भएकोलाई अथार्त ्शतैानलाई नष् ट पान ुर्भयो ।
15मतृ्यकुो डर ारा र सधै ँशतैानका दास भएर िजएकाहरूको लािग स्वतन् ता िदन उहाँले त्यसो गन ुर्भयो । 16 िकनिक वास्तवमा
उहाँले स्वगर्दतूहरूको वास्ता गन ुर्हुन् न; बरु, उहाँले वास्ता गन त अ ाहामका सन्तानको हो । 17 त्यसलै,े उहाँका भाइहरूजस्तै
बन् न उहाँका िन म्त सबै क्षे मा आवश्यक िथयो । त्यसकारण, उहाँ परमशे् वरका कुराहरूसम्बन्धी दयापणूर् र िवश् वासयोग्य
हुनभुई परमशे् वरका महान ्पजुारी हुनभुयो । त्यसलै,े उहाँले सबै मािनसका पापको क्षमा ल्याउन सक् नभुयो । 18 िकनभने यशे ू
आफँैले दःुख भोग् नभुयो, र परीिक्षत हुनभुयो; उहाँले परीक्षामा पनहरूलाई सहायता गनर् सक् नहुुन्छ ।

3
1 त्यसकारण, पिव भाइहरू हो, ितमीहरू स्वग य बोलावटमा साझदेार हुन बोलाइएका हा ा धान पजुारी, े रत र यशे ू

ीष् टलाई िवचार गर । 2 जसले उहाँलाई िनय ु गन ुर्भयो, उहाँ परमशे् वर ित िवश् वास योग्य हुनहुुन्थ्यो, जसरी मोशा पिन
परमशे् वरको घरानामा िवश् वासयोग्य िथए । 3 परमशे् वरले मोशालाई भन्दा यशेलूाई योग्य र महान ्मिहमा िदनभुएको िथयो ।
िकनभने घर आफँैलाई भन्दा घर बनाउनकेो बढी आदर हुन्छ । 4 हरेक घर कोही न कोही ारा बनाइएको हुन्छ, तर हरेक
थोक बनाउने परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 5 एकाितर, मोशा परमशे् वरका सारा घरानामा िवश् वासयोग्य सवेकजस्तै भएर भिवश्यमा
बो लने कुराहरूका बारेमा उनी एक गवाही िथए । 6 तर परमशे् वरको घरानाको िजम्मा प ु ीष् टले लनभुएको छ । यिद
हामी िनश् चयतासाथ उहाँलाई प ी रहन्छौँ भने हामी गवर्साथ भन् न सक्छौ,ँ िक हामी उहाँका घराना हौँ । 7 त्यसकारण, जसरी
पिव आत्मा भन् नहुुन्छ, “आज, यिद ितमीले उहाँको सोर सनु्यौ भन,े 8 उजाड-स्थानमा परीक्षाको समयमा िव ोह गरेजस्तै
ितमीहरूका हृदयलाई कठोर नपार । 9 चा लस वषर्सम्म मलैे गरेको काम ितनीहरूले दखेे र पिन ित ा पखुार्हरूले िव ोह गरेर
मरेो परीक्षा गरे । 10 त्यसकारण म त्यस पसु्तासगँ अ सन् न भए । मलैे भने,ँ ‘ितनीहरू जिहले पिन आफ्ना हृदयबाट तिकर् एर
गएका छन ् । अिन ितनीहरूलाई मरेो बाटो नै थाहा छैन ।’ 11 मरेो ोधमा मलैे शपथ खाएः ‘ितनीहरू किहल्यै पिन मरेो
िव ाममा वशे गनर् पाउनछैेनन’् ।” 12भाइहरू हो, होिसयार बस । त्यसलै,े ितमीहरूमध्ये कोही पिन दषु् ट हृदय र अिवश् वासी
नहोस,् जनु हृदयले जीिवत परमशे् वरबाट तकार्एर टाढा नलजैाओस ्। 13 बरु, जबसम्म “आजको िदन” भन् ने कुरा छ, िदनहु ँ
एकले अक लाई उत्साह दओे । त्यसकारण, ितमीहरूमध्ये कसलैे पिन छलकपटको पाप ारा हृदय कठोर नपारोस ्। 14 यिद
हामीले सरुुदे ख अन्त्यसम्मै उहाँमा राखकेो हा ो भरोसालाई िनश् चयतासाथ ब लयोसगँ प ी राख्यौँ भन,े ीष् टसगँै हामी
साझदेार भएका हुन्छौँ । 15 यसको बारेमा यस्तो भिनएको िथयो, “आज, यिद ितमीहरूले उहाँको सोर सनु्यौ भन,े िव ोहमा
गरेजस्तै ितमीहरूले हृदय कठोर नपार ।” 16 ती को िथए जसले परमशे् वरको आवाज सनुे र उहाँको िवरोध गरे ? के ती सबै
मोशाले िम दशेबाट िनकालरे ल्याएकाहरू नै होइनन ् र ? 17 जोसगँ उहाँ चा लस वषर्सम्म रसाउनभुएको होइन र ? के
ती पाप गनहरूिसत होइन जसका मतृ शरीरहरू उजाड-स्थानमा छ रएका िथएनन ् र ? 18 ितनीहरू उहाँको िव ाममा पस् न
पाउनछैेनन ् भनी कोसगँ उहाँले शपथ खानभुएको िथयो, के ती उहाँका आज्ञा नमान् नहेरू होइनन ् र ? 19 र अिवश् वासको
कारणले नै ितनीहरू उहाँको िव ाममा पस् न नसकेको हामी दखे्दछौ ।

4
1 यसकारण, हामी िनकै होिसयार होऔ ँतािक हामीमध्ये कोही पिन परमशे् वरको िव ाममा वशे गन ितज्ञा हुदँा हुदँ ै िव ाम

गनर्दे ख व ञ् चत हुन नपरोस ्। 2 िकनभने ितनीहरूलाई जस्तै हामीलाई पिन ससुमाचार सनुाइएको िथयो । तर सनुकेो वचनले
ितनीहरूलाई कुनै पिन फाइदा भएन । िकनिक सनु् नहेरूले िवश् वाससाथ स्वीकार गरेनन ्। (नोटः अरू ससं्करणमा पढ्छौ)ँ तर
त्यो सन्दशे सनु् नहेरू जसले िवश् वासिवना नै सहभागी भए ितनीहरूलाई फाइदा भएन । 3 िकनिक हामी जसले िवश् वास गरेका
छौँ त्यस िव ाममा हामी वशे गनछौ,ँ जसरी उहाँले भन् नभुयो, “जसरी मलैे मरेो ोधमा शपथ खाएँ, ‘ितनीहरू किहल्यै मरेो
िव ाममा वशे गनछैनन’् ।” उहाँले यसो भन् नभुयो, य िप ससंारको उत् पि मा नै उहाँका स ृ ष् टका कामहरू परुा भइसकेका
िथए । 4 िकनिक सातौँ िदनको िवषयमा उहाँले केही भन् नभुएको छ, “परमशे् वरले सातौँ िदनमा आफ्ना सबै कामबाट िव ाम
लनभुयो ।” 5 फे र उहाँले भन् नभुएको छ, “ितनीहरू मरेो िव ाममा किहल्यै वशे गनछैनन ् ।” 6 त्यसकारण, उहाँको

िव ाममा वशे गनर् अझै कसकैा लािग बाँकी नै छ, र धरैे इ ाएलीहरूले ससुमाचार सनु,े तर ितनीहरूले आज्ञापालन नगरेको
कारण यस िव ाममा वशे गनर् सकेनन ् । 7 “आज” भनरे परमशे् वरले फे र एउटा िन श् चत िदन ठहराउनभुएको छ । धरैे
िदनपिछ उहाँ दाऊद ारा बोल्नभुयो, जसरी यो अिगबाटै भिनएको िथयो, “आज ितमीहरूले उहाँको आवाजलाई सनु्यौ भन,े
ितमीहरूका हृदय कठोर नपार ।” 8 िकनिक यिद यहोशलूे ितनीहरूलाई िव ाम िदएका भए, परमशे् वरले अक िदनको िवषयमा
बोल्नहुुने िथएन । 9 यसकारण, परमशे् वरका मािनसहरूका िन म्त एउटा िव ाम िदनको िव ाम अझै बाँकी छ । 10 िकनिक
जसले परमशे् वरको िव ाममा वशे गदर्छ, त्यो आफँैले पिन आफ्ना कामहरूबाट िव ाम लन्छ, जसरी परमशे् वरले उहाँका
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कामहरूबाट िव ाम लनभुयो । 11 त्यसकारण, हामी त्यस िव ाममा वशे गनर्का िन म्त यत् न गरौ,ँ तािक कोही पिन त्यस
कारको अनाज्ञाका रतामा नपरोस ्जसरी ितनीहरू परे । 12 िकनभने परमशे् वरको वचन जीिवत र ि याशील अिन दईुधारे

तरवारभन्दा पिन धा रलो छ । यसले आत्मा, ाण र मासीलाई अलग गदर्छ र छेड्दछ अिन यो हृदयका भावना र िवचारहरूको
जाँच गनर् सक्षम छ । 13 स ृ ष् टको कुनै पिन थोक परमशे् वरको द ृ ष् टमा लकेुको छैन । बरु, उहाँको द ृ ष् टमा हरेक कुरा छलर्ङ्गै
छ जसलाई हामीले लखेा िदनपुछर् । 14 त्यसकारण, हामीसगँ महान ् धान पजुारी हुनहुुन्छ जो स्वगर् भएर जानभुएको छ
। उहाँ परमशे् वरका पु यशे ू हुनहुुन्छ । तसथर्, हामी हा ो िवश् वासलाई दढृतासाथ थािमराखौँ । 15 िकनिक हामीसगँ हा ा
कमजोरीहरूमा हामीलाई सान्त्वना िदन नसक् ने एक जना धान पजुारी हुनहुुन् न । त्यसको स ामा, हामीसगँ एक जना हुनहुुन्छ
जो हामीजस्तै परीक्षामा भएर जानभुयो, तरै पिन उहाँ पापरिहत हुनहुुन्छ । 16 तब हामी परमशे् वरको अन ु हको िसहंासनमा
साहसपवूर्क जाऔ,ँ तािक खाँचोको समयमा हामीले कृपा र अन ु ह पाउन सकौँ ।

5
1 िकनिक त्यके धान पजुारी मािनसहरूकै िबचबाट छािनएको हुन्छ । परमशे् वरका थोकहरूसम्बन्धी काम गनर्

मािनसहरूका स ामा ितनलाई िनय ु ग रएको हो । त्यसकारण, ितनले पापहरूका िन म्त ब ल र उपहारहरू दवुै ब लदानका
काम गनर् सक्छन ्। 2 ितनले अजान र कमजोरहरूसगँ न तापवूर्क वहार गन ुर्पदर्छ, िकनिक ितनी आफँै पिन कमजोरीबाट
घे रएका छन ्। 3 यसकारणले गदार्, जसरी ितनले मािनसहरूका पापको िन म्त ब ल चढाउँछन,् त्यसरी नै ितनलाई पिन आफ्नो
पापका िन म्त ब लदान चढाउन माग ग रएको छ । 4 र कुनै पिन मािनस आफँैले आफ्नो आदर लन सक्दनै । त्यसको स ामा,
हारूनलाई जस्तै उसलाई परमशे् वर ारा बोलाइएको हुन्छ । 5 त्यसै गरी, ीष् टलाई धान पजुारी बनाइएको कारणले न त
उहाँले आफँैलाई उचाल्नभुयो । बरु, उहाँसगँ बो लरहनहुुनलेे भन् नभुयो, “ितमी मरेा प ु हौ, आज म ित ा िपता भएको छु ।”
6 अक ठाउँमा पिन उहाँले यसरी भन् नभुएको छ, “ितमी सधैकँा िन म्त मल्कीसदेकेको दजार्अनसुारको पजुारी हौ ।” 7 उहाँ
शरीरमा हुनहुुदँा उहाँलाई मतृ्यबुाट बचाउन सक् नहुुने परमशे् वरसगँ उहाँले ठुलो सोरमा न्दन र आशँकुासाथ ाथर्ना र िनवदेन
गन ुर्भयो । उहाँको आदरको कारणले गदार् उहाँले सनु् नभुयो । 8 उहाँ एक पु हुनभुएर पिन आफूले भोगकेो कष् टबाट उहाँले
आज्ञापालन गनर् िसक् नभुयो । 9 उहाँ िस बनाइनभुएपिछ उहाँमा आज्ञाकारी हुने हरेकका िन म्त उहाँ अनन्त मु क् तको कारण
बन् नभुयो । 10 मल्कीसदेकेको दजार्बमोिजम धान पजुारी हुनलाई परमशे् वरले उहाँलाई िनय ु गन ुर्भयो । 11 हामीसगँ यशेकूो
बारेमा भन् नपुन धरैे कुरा छन,् तर ितमीहरू सनु् नमा मन्द भएकाले यसलाई ाख्या गनर् गा ो छ । 12 िकनिक यस बलेासम्म
त ितमीहरू िशक्षकहरू भइसक् नपुन िथयो, तर ितमीहरूलाई अझै पिन कसलैे परमशे् वरको वचनका साधारण िस ान्तहरू
िसकाउनपुरेको छ । ितमीहरूलाई खिँदलो भोजन होइन, दधूको आवश् यक छ । 13 िकनिक दधू मा िपएर िजउने कसलैे पिन
धािमर्कताको वचनसगँ अनभुव गनर् सक्दनै, िकनिक ऊ अझसम्म बालकै हुन्छ । 14 तर खिँदलो भोजन प रपक् वहरूका लािग
हो । िकनिक ितनीहरूको प रपक् वताको बझुाइको ता लमले ितनीहरू दषु् टबाट असल छुट ् ाउन सक् ने भएका हुन्छन ्।

6
1 त्यसकारण, सरुुमा िसकेको ीष् टको वचनलाई छोडरे हामी प रपक् वताितर अगािड बढौँ । परमशे् वरमा िवश् वास र

मरेका कामहरूबाट पश् चा ापको जग बसाल्ने काम फे र नगरौ,ँ 2 न त ब प् तस्माबारे िशक्षाको जग, हात राख् ने काम, मरेका
मािनसहरूको पनुरुत्थान, र अनन्त न्यायको जग बसालौँ । 3 यिद परमशे् वरले अनमुित िदनभुयो भने हामीले पिन यो गनछौँ ।
4 िकनिक जसले एक चो ट ज्योित पाएर स्वगर्को वरदान चाखकेा िथए, जो पिव आत्मामा सहभागी भएका िथए, ितनीहरूका
लािग यो असम्भव कुरा हो । 5 र जसले परमशे् वरको असल वचन र आउने यगुको श क् तको स्वाद चाखकेा िथए, ितनीहरूका
लािग यो असम्भव कुरा हो । 6 तर जो पितत भएको छ, ितनीहरूलाई फे र पश् चा ापमा ल्याउन असम्भव छ । िकनिक
ितनीहरूले फे र आफ्नै िन म्त परमशे् वरका पु लाई ु समा टाँग्दछन,् र उहाँलाई खलु्लमखलु्ला शमर्मा पादर्छन ्। 7 िकनिक
जिमनले आफूमािथ बिसर्ने जनु पानी िपउँछ, जसमा बारम्बार पानी पछर् र त्यसले जिमनमा काम गनहरूका लािग उपय ु अन् न
उत्पादन गदर्छ, त्यस जिमनले परमशे् वरबाट आिशष ् ाप् त गदर्छ । 8 तर यिद त्यसले काँडा र िसउडँीहरू फलाउँछ भन,े त्यो
मलू्यहीन हुन्छ र यो ापको निजक पगु्दछ, र अन्त्यमा त्यसलाई जलाइन्छ । 9 हामीले यस कारले बोल,े तापिन ि य हो,
हामीलाई ितमीहरूका असल थोकहरूले भािवत परेका छन,् र त्यो कुरा उ ारको िवषयमा हो । 10 िकनिक ितमीहरूले उहाँको
नाउकँा खाितर दखेाएको काम र मेलाई िबसने परमशे् वर अधम हुनहुुन् न, िकनभने ितमीहरूले िवश् वासीहरूको सवेा गरेका
िथयौ र अझै पिन ितनीहरूको सवेा गद छौ । 11 अिन हामी उत्कट इच्छा गदर्छौ,ँ िक ितमीहरू हरेकले अन्त्यसम्मै आफ्नो
भरोसाका िन म्त त्यही पणूर् िनश् चयता दखेाओ । 12 त्यसलै,े ितमीहरू अल्छे नहोओ, तर िवश् वास र धयैर् ारा ितज्ञाहरूको
हकदार हुनहेरूका दखेासखेी गनहरू होओ । 13 िकनिक परमशे् वरले अ ाहामलाई आफ्नो ितज्ञा गन ुर्हुदँा उहाँभन्दा ठुलो अरू
कोही नभएकाले गदार् उहाँ आफँैले शपथ खानभुयो । 14 उहाँले भन् नभुयो, “िनश् चय नै म तलँाई आिशष ् िदनछुे, र तलँाई ज्यादै
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व ृ गराउनछुे ।” 15 यसरी, अ ाहामले धयैर्साथ पख र जे ितज्ञा ग रएको िथयो, सो ाप् त गरे । 16 िकनिक मािनसहरूले
आफूभन्दा ठुलाहरू ारा शपथ खान्छन,् र शपथले अन्त्यमा ितनीहरूको वादिववाद िमलाउन िनश् चयता िदन्छ । 17 परमशे् वरले
उहाँको ितज्ञाको अप रवतर्नशील स्वभावको ितज्ञाका हकदारहरूलाई स्पष् ट रूपले दखेाउन िनणर्य गन ुर्हुदँा उहाँले शपथ ारा
नै पक् का गन ुर्भयो । 18 त्यसलै,े यी दईुवटा अप रवतर्नशील कुरा ारा उहाँले यसो गन ुर्भयो जस ारा परमशे् वरलाई झटु बोल्न
असम्भव छ, तािक हामी, जो शरणको लािग भाग् नहेरूल,े हा ो अगािड रा खिदएको िनश् चयतालाई ब लयो गरी समात् नलाई
द ो उत्साह पाउन सकौँ । 19 हामीिसत हा ो आत्मा सरुिक्षत र भरपद िनश् चयतामा गािडएको छ, यस्तो िनश् चयता जनु िभ को
पदार्िभ पिन पस्दछ । 20 मल्कीसदेकेको दजार्अनसुार उहाँ सधैकँा िन म्त धान पजुारी हुनभुएकाले हा ा अ दतूको रूपमा
यशे ू हामीभन्दा पिहले त्यस ठाउँमा गएर बिससक् नभुएको छ ।

7
1 ियनै मल्कीसदेके शालमेका राजा, सव च् च परमशे् वरका पजुारी िथए । अ ाहाम लडाइँ िजतरे फक रहकेो बलेामा

मल्कीसदेकेले ितनलाई भटेेर आशीवार्द िदए । 2 अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई सबै कुराको दशांश िदए । मल्कीसदेके नाउकँो
अथर् हुन्छ, “धािमर्कताका राजा ।” ितनको अक पद “शालमेका राजा” हो, अथार्त ्“शा न्तका राजा ।” 3 उनी िवनािपता,
िवनामाता, िवनािपता-पखुार्हरू र जीवनको सरुु वा अन्त्य नभएका क् त हुन ्। बरु, उनी परमशे् वरका पु जस्तै सदाकालका
पजुारी हुनहुुन्छ । 4 हरे, ियनी कस्ता महान ् क् त िथए । हा ा पखुार् अ ाहामले ितनलाई लडाइँमा िजतरे ल्याएका सबै
कुराको दशांश िदए । 5 एकाितर, लवेीका छोराहरू जसले पजुारी पदलाई ाप् त गरेका छन,् ितनीहरूलाई मािनसहरू अथार्त ्
आफ्नै भाइहरूबाट दशांश लने आज्ञा वस्थाले िदएको छ, य िप ितनीहरू पिन अ ाहामकै सन्तानबाट आएका हुन ्। 6 तर
अक ितर, मल्कीसदेके जसका वशंावली ितनीहरूबाटका िथएनन,् जसले अ ाहामबाट सबै दशांश ाप् त गरे, र ितनले जसलाई
ितज्ञाहरू ग रएको िथयो उनलाई आिशष ् िदए । 7 ठुला मािनसले िदएको आशीवार्दलाई साना मािनसले इन्कार गन कुनै कारण

छैन । 8 यस अवस्थामा मरणशील मािनसहरूले दशांश ाप् त गदर्छन ् भन,े अक ितर त्यस सन्दभर्मा उनी जीिवत रहन्छन ्
भनी यसले मािणत गदर्छ । 9 र यस सन्दभर्मा भन् नपुदार्, अ ाहाम ारा दशांश पाउने लवेीले पिन दशांश िदए, 10 िकनभने
मल्कीसदेकेले अ ाहामलाई भटे्दा लवेी पिन आफ्ना पखुार्कै शरीरमा िथए । 11 अब यिद लवेीको पजुारी पद ारा पणू र्ताको
सम्भव भएको भए (िकनिक जसबाट मािनसहरूले वस्था ाप् त गदर्छन)्, हारूनको दजार्बमोिजम नभएर मल्कीसदेकेको
दजार्अनसुार अक पजुारी स्थािपत गनर् िकन आवश्यक पथ्य ? 12 िकनिक जब पजुारी पद प रवतर्न हुन्छ, तब वस्था
पिन प रवतर्न हुनपुदर्छ । 13 िकनिक एक जना जसको बारेमा यी कुराहरू भिनएका छन,् उहाँ अक कुलका हुनहुुन्छ, जसबाट
किहल्यै कसलैे वदेीमा सवेा गरेका छैनन ् । 14 अब यो स्पष् ट छ, िक यहूदाको कुलबाट हा ा भ ु जन्मनभुएको िथयो,
तर मोशाले पजुारीहरूका बारेमा किहल्यै उल्लखे गरेका छैनन ् । 15 यिद मल्कीसदेकेजस्तै अक स्वरूपमा पजुारी खडा
हुन्छ भन,े हामीले जे भिनरहकेा छौ,ँ त्यो स्पष् ट छ । 16 उहाँ शारी रक पखुार्हरूका िनयमका आधारमा पजुारी हुनभुएको
होइन, तर बरु उहाँ अिवनाशी जीवनको श क् तमा पजुारी हुनभुयो । 17 िकनिक उहाँको िबषयमा धमर्शास् ले यसरी गवाही
िदन्छः “मल्कीसदेकेको दजार्जस्तै ितमी सधैकँा िन म्त पजुारी हौ ।” 18 िकनभने पिहलकेो आज्ञा र भएको छ, कारण त्यो
कमजोर र काम नलाग् ने िथयो । 19 िकनिक वस्थाले कुनै पिन कुरालाई िस बनाएन । तथािप, भिवष्यको िन म्त उ म
िनश् चयता छ, जस ारा हामी परमशे् वरको निजक पगु् न सक्छौँ । 20 अिन यो शपथिवना भएको होइन । एकाितर, ती अरूहरू
शपथिवना नै पजुारीहरू भएका िथए । 21 तर अक ितर भन,े यी यशे ू शपथिवना नै पजुारी हुनभुयो, जसको बारेमा परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, “परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको छ, र उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुन् न, ‘ितमी सदाकाल पजुारी हुनछेौ’
।” 22 जस ारा यशेलूाई उ म करारको िनश् चयता िदइएको छ । 23 एकाितर, धरैे पजुाहारीहरू भएका छन,् तर मतृ्यकुो
कारणले गदार् ितनीहरूलाई िनरन्तर पजुारीको कायर्मा लािग रहन िदएन । 24 तर अक ितर भन,े यशे ू सदासवर्दा रिहरहनहुुन्छ,
उहाँसगँ एउटा स्थायी पजुारी पद छ । 25यसकारण, यशे ू ारा परमशे् वरको निजक आउने मािनसहरूलाई बचाउनका िन म्त उहाँ
पणू र् रूपमा सामथ हुनहुुन्छ, िकनभने उहाँ ितनीहरूका िन म्त अन् तर-िबन् ती गनर्लाई सधै ँ जीिवत हुनहुुन्छ । 26 िकनिक यस्तै
कारको धान पजुारी हा ा िन म्त सहुाउदँो छ । उहाँ पापरिहत हुनहुुन्छ; उहाँ दोषरिहत, शु , पापीहरूबाट अलग ग रनभुएका

र आकाशभन्दा उच् च हुनभुएको छ । 27 धान पजुारीले जस्तै पिहले आफ्नै पापका िन म्त र त्यसपिछ मािनसहरूका पापका
िन म्त उहाँले िदनहु ँ ब लदान चढाई रहनपुदन । जब उहाँले आफँैलाई अपर्ण गन ुर्भयो, तब उहाँले यो एकै पटक सधैकँा िन म्त
गन ुर्भयो । 28 िकनिक वस्थाले मािनसहरूलाई धान पजुारीको रूपमा िनय ु गर् यो, जससगँ कमजोरी हुन्थे । तर उहाँ

वस्थापिछ आएको शपथको वचनले िनय ु हुनभुएका पु हुनहुुन्छ जो सदाकालका िन म्त िस बनाइनभुएको छ ।
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1 अब हामीले भिनरहकेो कुरा यही होः हामीसगँ एक जना धान पजुारी हुनहुुन्छ जो स् वगर्को िसहंासनको दािहनपे

िवराजमान हुनहुुन्छ । 2 मािनसले बनाएको होइन, तर परमशे् वरले बनाउनभुएको साँचो पिव बासस्थानमा उहाँ एक सवेक
हुनहुुन्छ । 3 िकनिक हरेक धान पजुारी भटेीहरू र ब लदानहरू दवुै चढाउन िनय ु ग रएको हुन्छ । त् यसकारण, केही
कुरा चढाउन आवश् यक छ । 4 अब यिद ीष् ट पथृ् वीमा हुनभुएको भए, उहाँ सबकैा पजुारी हुनहुुने िथएन िकनिक त् यहाँ
व् यवस् थाअनसुार भटेी चढाउनहेरू छदँै छन ्। 5 ितनीहरूले स् वग य कुराहरूको नक् कल र छायाँको मा सवेा गदर्छन ्। जसरी
मोशाले बासस्थान बनाउन लाग्दा परमशे् वर ारा मोशालाई चतेावनी िदइयो, परमशे् वरले भन् नभुयो, “हरे, ितमीलाई पहाडमा
दखेाइएको नमनुाबमोिजम ितमीले हरेक थोक बनाउन ू ।” 6 तर अिहले ीष् टले ाप् त गन ुर्भएको सवेा-कायर् अझ धरैे उ म छ
। िकनभने उहाँले मध् यस् थता गन ुर्भएको करार धरैे उ म छ, जनुचािह ँ उ म ितज्ञाहरूमा स् थापना ग रएको छ । 7 िकनिक
यिद पिहलो करार दोषरिहत भएको भए, दो ो करारको आवश् यकता नै पदन िथयो । 8 िकनिक जब परमशे् वरले मािनसको
दोष भे ाउनभुयो, तब उहाँले भन् नभुयो, “हरे, परम भु भन् नहुुन् छ, ती िदन आउँदै छन,् जब म यहूदा र इ ाएलका घरानासगँ
नयाँ करार स् थापना गनछु । 9 यो करार ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ मलैे बाँधकेो जस् तो हुनछैेन, एक िदन मलैे ितनीहरूको
हात समातरे ितनीहरूलाई िम दशेबाट डोर् याएर ल् याएँ । िकनिक ितनीहरूले मरेो करारलाई अटुट रूपमा प ाएनन,् र
परम भु भन् नहुुन् छ, मलैे ितनीहरूको बवेास् ता गरे । 10 परम भु भन् नहुुन् छ, ती िदनपिछ म इ ाएलको घरानासगँ यो करार
बाँध् नछुे । म मरेो व् यवस् था ितनीहरूको मनमा रा खिदनछुे, र म ितनीहरूका हृदयमा पिन ती ले खिदनछुे । म ितनीहरूका
परमशे् वर हुनछुे, अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् । 11 ितनीहरूले हरेक आफ्नो िछमकेीलाई िसकाउनछैेनन,्र आफ्नो
हरेक भाइलाई परम भलुाई िचन भन् नपुदन । िकनिक ितनीहरूमध्यकेा सानादे ख लएर ठुलासम् म सबलैे मलाई िचन् नछेन ्।
12 िकनिक ितनीहरूले गरेका अपराधहरू ित म अनु ह दखेाउनछुे, र ितनीहरूले गरेका पापहरूको सम्झना म किहल्यै गनछैन ँ
।” 13 “नयाँ” भन् नहुुदँा उहाँले पिहलो करारलाई परुानो बनाउनभुयो । र जनु काम नलाग् ने र परुानो भएको छ, त्यो हराएर
जानै लागकेो छ ।

9
1 अब पिहलकेो करारमा आराधनाका िन म्त िनयमहरू र सांसा रक बासस् थान िथए । 2 िकनिक एउटा बासस् थान तयार

ग रएको िथयो जसको पिहलो कोठािभ सामदान, टेबलु, र उप स्थितको रोटी िथए, त्यसलाई पिव स्थान भिनन्थ्यो । 3 पदार्को
पछािडितर अक दो ो कोठा िथयो, जसलाई महा-पिव स्थान भिनन्थ्यो । 4 यसमा धपूको िन म्त एउटा सनुको वदेी िथयो
। यसमा करारको सन्दकु पिन िथयो, जनु पणूर् रूपले सनुले मोहो रएको िथयो । यसको िभ प रहकेो सनुको भाँडोमा मन् न
रा खएको भाँडो, कोिपला लागकेो हारूनको लौरो र करारका िशलालखेहरू िथए । 5 करारको सन्दकुको मािथ ईश् वरीय
मिहमाका करूबहरूले ाय श् च को ढकनीलाई ढाकेका िथए, जसको बारेमा हामी अिहले पणू र् रूपले वणर्न गनर् सक्दनैौँ ।
6 यी थोकहरूलाई तयार ग रसकेपिछ पजुारीहरू िनयिमत रूपमा बासस् थानको बािहरी कोठामा सधै ँ आफ्ना सवेाको काम
गनर् वशे गदर्थे । 7 तर धान पजुारी मा ै हरेक वषर्को एक पल्ट दो ो कोठामा वशे गदर्थे । उनले रगत लएर आफ्नै
िन म्त र मािनसहरूले अजानमा गरेका अपराधहरूका िन म्त ब ल चढाउँछन ् । 8 पिव आत्माले दखेाउनभुयो, िक पिहलो
पिव स् थान रहुञ् जलेसम्म महा-पिव स्थानमा जाने मागर् कट ग रएको िथएन । 9 वतर्मान समयका लािग यो एक उदाहरण
िथयो । चढाइएका भटेी र ब लदानहरू दवुलै े आराधकको िववकेलाई िस गनर् सकेनन ्। 10 ती िविभन् न िकिसमका उत्सवका
श ु करणहरू खाने र िपउने कुरासगँ मा ै सम्ब न्धत छन ्। ती सबै शरीरका िन म्त िनयमहरू मा ै िथए, जसलाई नयाँ कारले
सजृना नगरेसम्म िमक रूपमा रा खएको िथयो । 11 ीष् ट आउनवेाला असल थोकहरूका धान पजुारीको रूपमा आउनभुयो
। उहाँ अझ बढी महान ्र िस पिव स्थानमा वशे गन ुर्भयो, जनु मानवीय हात ारा बनाइएको होइन, जनु यस सिृजत ससंारको
होइन । (नोटः अन्य ससं्करणहरूमा ले खएको छ) ीष् ट आउनवेाला असल थोकहरूका धान पजुारीजस्तै भएर आउनभुयो
। 12 बोका र बाछाहरूको रगतले नभई उहाँ आफ्नै रगत ारा सबकैा िन म्त एकै चो ट त्यस महा-पिव स्थानिभ वशे गन ुर्भयो
र हा ो अनन्तको छुटकारलाई सरुिक्षत गन ुर्भयो । 13 िकनिक यिद बोका र साँढहेरूको रगत अिन कोरेलीको खरानीले छिकर् ंदा
ितनीहरू अशु हुन्छन ्र ितनीहरूका शरीरलाई श ु पानर् ितनीहरू परमशे् वरमा समिपर्त हुनपुछर् भन,े 14 झन ्कित धरैे ीष् टको
रगतले हा ा िववकेलाई मतृ कामहरूबाट श ु पादर्छ र जीिवत परमशे् वरको सवेा गनर् जसले अनन्त आत्मा ारा दोषरिहत कारले
आफँैलाई अपर्ण गन ुर्भयो ? 15 यसै कारणले गदार्, उहाँ नयाँ करारको मध्यस्तकतार् हुनहुुन्छ । यो मतृ्यकुो कारणले गदार् स्वतन् 
गराइएकाहरू ितनीहरूका पापको सजायबाट पिहलो करारमा रहन्छन ्तािक परमशे् वर ारा बोलाइएकाहरूले ितज्ञा ग रएको
अनन्त उ रािधकारलाई ाप् त गनर् सकून ् । 16 िकनिक जहाँ इच्छा हुन्छ, त्यहाँ त्यो बनाउने क् तको मतृ्यलुाई मािणत
गन ुर्पन हुन्छ । 17 िकनिक एउटा इच्छा तब मा लाग ु हुन्छ, जब त्यहाँ मतृ्य ु भएको हुन्छ, िकनभने जबसम्म यसलाई बनाउने
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जीिवत हुन्छ, तबसम्म यसको कुनै जोड हुदँनै । 18 त्यसलै,े पिहलो करार पिन रगतिवना स्थािपत भएको िथएन । 19 िकनिक
जब मोशाले मािनसहरूलाई वस्थामा भएका हरेक आज्ञा िदए, उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो उन र िहसप लएर
त्यस मु ा र सबै मािनस दवुलैाई छक । 20 तब उनले भन,े “यो करारको रगत हो, जनु परमशे् वरले ितमीहरूका िन म्त आज्ञा
गन ुर्भएको िथयो ।” 21 यसरी न,ै उनले पिव स् थान र सवेामा योग हुने सबै भाँडामा रगत छक । 22 अिन वस्थाअनसुार
रगतले हरेक थोकलाई श ु पादर्छ । रगत नबगाइकन क्षमा हुदँनै । 23 त्यसकारण, स्वगर्मा भएका थोकहरूका नक् कलहरूलाई
जनावरहरूको ब लदान ारा श ु पा रनपुथ्य भने स्वगर्मा भएका थोकहरू आफँैलाई झन ्कित धरैे उ म ब लदान ारा श ु पानर्
आवश्यक पर् यो । 24 िकनिक ीष् ट हात ारा बनाइएको महा-पिव स्थानमा वशे गन ुर्भएन, जनुचािह ँ सत्यताको एक नक् कल
मा हो । बरु, उहाँ आफँै स्वगर्मा वशे गन ुर्भयो, अिन हा ा िन म्त अिहले उहाँ परमशे् वरको साम ु उप स्थत हुनहुुन्छ । 25 उहाँ
आफ्नै िन म्त घ रघ र ब ल चढाउनका िन म्त त्यहाँ जानभुएको होइन, जसरी धान पजुारीले हरेक वषर् अकार्को रगत लएर
महा-पिव स्थानिभ वशे गदर्छन ्। 26 त्यसो भएको भए, ससंारको उत्पि दे ख नै उहाँले धरैे पल्ट दःुख भोग् नपुन हुन्थ्यो ।
तर यस यगुको अन्त्यमा एक पल्ट उहाँको आफ्नै ब ल ारा पापलाई हटाउन उहाँ सधैकँा िन म्त एकै पल्ट कट हुनभुएको
हो । 27 हरेक क् त एक पटक मनर् िन श् चत छ, र त्यसपिछ न्याय आउँदछ । 28 त्यसरी न,ै ीष् ट पिन धरैे जनाका पाप
बोक् नलाई सधैकँा िन म्त एकै पल्ट ब ल हुनभुयो । पापसगँ सामना गनर्लाई दो ो पल्ट उहाँ दखेा पन ुर्हुने होइन, तर मु क् तका
लािग धयैर्साथ उहाँका िन म्त प खर्रहनहेरूका लािग हो ।

10
1 िकनिक वस्था हुन आउने असल कुराहरूको एक छायाँ मा हो, ती आफँैमा सत्य थोकहरू भने होइनन ्। पजुारीहरूले

वषिपच्छे लगातार रूपमा चढाउने यस्ता ब लहरूले परमशे् वरको निजक जान किहल्यै पणू र् बनाउन सकेन ्। 2 न ता के ब ल
चढाउने काम बन्द हुने िथएन र ? त्यसो हुदँो हो त, आराधकहरू एकै पल्टमा सधैकँा लािग श ु हुने िथए, ितनीहरूलाई थप
पापको चतेना हुने िथएन । 3 तर ती ब लदानहरूले वषिपच्छे पापहरूको सम्झना गराउँछन ्। 4 िकनभने साँढे र बोकाहरूको
रगतले पाप हटाउन असम्भव छ । 5 जब ीष् ट ससंारमा आउनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “तपाईंले भटेीहरू र ब लदानहरू
चाहनभुएन, बरु तपाईंले मरेो लािग एउटा शरीर तयार पा रिदनभुएको छ । 6 पापका लािग न त परैु होमब ल न ब लदानहरूमा
तपाईं सन् न हुनभुयो ।” 7 तब मलैे भने,ँ “हने ुर्होस,् पसु्तकको मु ोमा मरेो िबषयमा ले खएजस्तै तपाईंको इच्छा परुा गनर् म
यहाँ छु ।” 8 उहाँले पिहला भन् नभुयो, “पापका िन म्त न त ब लदानहरू, न भटेीहरू र होमब लहरू नै तपाईंले चाहनभुयो, न
त ती कुराहरूमा तपाईं सन् न हुनभुयो ।” (यी त वस्थाअनसुार चढाइन्छन ्) । 9 तब उहाँले भन् नभुयो, “हने ुर्होस,् म तपाईंकै
इच्छा परुा गनर् आएको छु ।” दो ो अभ्यासलाई स्थािपत गनर् उहाँले पिहलो अभ्यासलाई र गन ुर्हुन्छ । 10 दो ो अभ्यासमा
हामी उहाँको इच्छाबाट सधैकँा िन म्त यशे ू ीष् टको शरीरको ब लदान ारा परमशे् वरमा समिपर्त भएका छौँ । 11 अक ितर,
हरेक पजुारी िदनहु ँ परमशे् वरको सवेा गनर् खडा भइरहन्छ । उसले सधै ँ उस्तै भटेीहरू चढाइरहकेो हुन्छ, त्यसले किहल्यै पिन
पापलाई उठाई लान सक्दनै । 12 अक ितर, ीष् टले पापका िन म्त सधैकँो लािग एउटै ब लदान चढाएर उहाँ परमशे् वरको
दािहने हातप बस् नभुएको छ । 13 उहाँका श हुरूलाई आफ्नो पाउदानमा नपारेसम्म उहाँ प खर्रहनहुुन्छ । 14 िकनिक उहाँले
एउटै ब ल ारा परमशे् वरमा समिपर्त भएकाहरूलाई सदाका िन म्त िस पान ुर्भएको छ । 15 र पिव आत्माले पिन हामीलाई
गवाही िदनहुुन्छ, िकनभने पिहला उहाँले भन् नभुयो, 16 “मलैे ितनीहरूसगँ बाँध् ने करार यही हो, ती िदनहरूपिछ, परम भु
भन् नहुुन्छ । ितनीहरूका हृदयमा म मरेो वस्था र खिदनछुे, र ितनीहरूको मनमा पिन ले खिदनछुे ।” 17 म किहल्यै पिन
ितनीहरूका पाप र दषु्कमर्हरू सम्झनछैेन ँ ।” 18 अब जहाँ यी कुराहरूको क्षमा हुन्छ, त्यहाँ पापका िन म्त कुनै ब लदानको
खाँचो पदन । 19 यसकारण, भाइहरू हो, हामीसगँ यशेकूो रगत ारा महा-पिव स्थानिभ वशे गन साहस छ । 20 पदार् अथार्त ्
उहाँको आफ्नो शरीर ारा उहाँले हा ा लािग नयाँ र जीिवत बाटो खो लिदनभुएको छ । 21 र परमशे् वरको घरमा हामीसगँ महान ्
पजुारी हुनभुएकोले 22 हा ो हृदयका अशु िववकेलाई िछट्काउ ारा हा ो शरीरलाई श ु पानीले धोएर िवश् वासको सम्पणूर्
िनश् चयतासाथ हामी साँचो हृदय लएर निजक जाऔ ँ । 23 हामीले स्वीकार गरेको आशालाई दढृतासाथ ब लयोसगँ थामी
राखौ,ँ िकनिक ितज्ञा गन ुर्हुने परमशे् वर िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ । 24 हामीले एक अकार्लाई मे र असल कामहरूले कसरी
उत्साह िदने भन् ने कुरालाई िवचार गरौँ । 25 हामी एक-अकार्मा सगँसगँै भलेा हुन नछोडौ,ँ जसरी कितले छोडकेा छन ्। बरु,
िदन निजकै आएको हुनाले जितसक्दो एकले अकार्लाई झन ्बढी उत्साह दओे । 26 िकनिक यिद सत्यताको ज्ञान पाएर पिन
हामी जािनबिुझकन पाप ग ररहन्छौँ भन,े पापका लािग कुनै ब लदान बाँकी रहदँनै । 27 त्यसको स ामा, न्यायको डरलाग्दो
तीक्षा र परमशे् वरका श हुरूलाई भस्म पान ोधको डरलाग्दो आगो मा रहनछे । 28 मोशाको वस्थालाई उल्लङ्घन गन

जो कोही पिन दईु वा ितन जना साक्षीको गवाहीमा दयािवना नै मदर्छ । 29 परमशे् वरका पु लाई खु ाले कुल्चन,े परमशे् वरमा
समिपर्त ग रएको करारको रगतलाई अपिव तलु्याउने र अन ु हको आत्मालाई अपमान ठान् ने जो कोहीले झन ् कित बढी
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सजाय पाउछँ होला । 30 िकनिक यसो भन् नहुुनलेाई हामी जान्दछौँ, “बदला लने काम मरेो हो; म बदला लनछुे ।” र फे र,
“परम भलुे उहाँका मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे ।” 31जीिवत परमशे् वरको हातमा पन ुर् डरलाग्दो कुरा हो । 32 तर ितमीहरूले
ज्योित पाएपिछ पिन दःुखको क ठन घडीमा कसरी सह् यौ, ती अिघका िदनहरूको सम्झना गर । 33 ितमीहरू सबकैा साम ु
अपमािनत र ितरस्कृत भएका िथयौ, र त्यस्तै समस्यामा परेकाहरूसगँै ितमीहरू सहभागी भयौ । 34 िकनिक कैदमा हुनहेरूलाई
ितमीहरूले दया दखेायौ; आफ्नो सम् पि खोिसदँा पिन त्यसलाई सहषर् स्वीकार गर् यौ; यो जानरे िक ितमीहरूसगँ अझ उ म र
रिहरने आफ्नै सम् पि छ । 35 त्यसकारण, आफ्नो िनश् चयतालाई नगमुाओ, जसको ठुलो इनाम छ । 36 ितमीहरूलाई धयैर्को
खाँचो छ । त्यसकारण, परमशे् वरले ितमीहरूलाई जे ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो, उहाँको इच्छालाई परुा गरेपिछ, सो ाप् त गनछौ
। 37 “िकनिक केही बरेमा जो आउँदै हुनहुुन्छ, उहाँ अवश्य आउनहुुनछे र िढलाउन ु हुनछैेन । 38 मरेा धम जन िवश् वास ारा
िजउनछे, यिद ऊ पिछ फकर् न्छ भन,े म उसगँ सन् न हुनछैेन ।” 39 तर हामी नाश हुनहेरूमध्यकेा होइनौँ, जो िवनाशितर फकर् न्छ
। बरु, ती मध्यकेा हौँ जसले हा ो आत्मालाई बचाइराख् ने िवश् वास छ ।

11
1 अब िवश् वासचािह ँ आशा ग रएका कुराहरूको बारेमा भएको िनश् चयता हो; अिहलसेम्म नदखेकेा घटनाहरूको बारेमा

भएको माण हो । 2 िकनिक हा ा पखुार्हरू ितनीहरूको िवश् वासका िन म्त यसरी नै मािणत भएका िथए । 3 िवश् वास ारा हामी
बझु्न सक्छौ,ँ िक सारा िवश् व परमशे् वरको आज्ञा ारा स ृ ष् ट भएको िथयो । त्यसकारण, जे दे खन्छन ्ती दे खने कुराहरूबाट
बनाइएका होइनन ्। 4 िवश् वास ारा नै हािबलले कियनले भन्दा उ म ब लदान चढाए । यसकारण, ितनी धम हुन पगुे । यसरी,
परमशे् वर ित ितनको भटेीको कारणले गदार् ितनले समर्थन पाए । त्यसकैारण, हािबल मरे तापिन ितनी अझ बो लरहकेा छन ्।
5 िवश् वास ारा नै हनोक मािथ उठाई लिगए र ितनले मतृ्य ु दखेनेन ।् “ितनी भे टएनन,् िकनिक परमशे् वरले ितनलाई उठाउनभुयो
।” कारण ितनी उठाइनभुन्दाअिघ ितनले परमशे् वरलाई सन् न पारेको मािणत भएको िथयो । 6 िवनािवश् वास परमशे् वरलाई
सन् न पानर् असम्भव छ । िकनिक जो परमशे् वरकहाँ आउँछ उसले परमशे् वर अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ भन् ने कुरामा िवश् वास गनपछर्

र उहाँलाई जसले खोज्छ त्यसले इनाम पाउनछे भनी िवश् वास गन ुर्पछर् । 7 िवश् वास ारा नै नोआलाई अिहलसेम्म नदखेकेा
कुराहरूका बारेमा ईश् वरीय सन्दशे िदइएको िथयो । ितनले भ मय सम्मानसाथ एउटा पानी जहाज बनाए र आफ्नो घरानालाई
बचाए । यसो गरेर ितनले ससंारलाई दोषी ठहराए र िवश् वासअनसुार ितनी धािमर्कताका उ रािधकारी भए । 8 अ ाहामलाई
बोलाइँदा िवश् वास ारा नै ितनले आज्ञापालन गरे र ितनी उ रािधकारको रूपमा पाउनपुन ठाउँितर गए । आफू कहाँ जाँद ै छु भन् ने
कुरा थाहै नपाए तापिन ितनी गए । 9 ितनी िवश् वास ारा नै ितज्ञाको दशेमा एक परदशेीको रूपमा बसे । ितनी पालहरूमा इसहाक
र याकूबसगँै उही ितज्ञाको सङ्गी उ रािधकारीको रूपमा बसे । 10 िकनिक ितनले जगहरू भएको सहरलाई हे ररहकेा िथए,
जनु सहरको रचनाकार र िनमार्णकतार् परमशे् वर स्वयम ्हुनहुुन्छ । 11 सारा बाँझी भए तापिन अ ाहामले गभर्धारण गराउने
श क् त िवश् वास ारा नै ाप् त गरे । ितनी एकदमै व ृ भइसक्दा यसो भएको िथयो । ितनीहरूलाई ितज्ञा िदनहुुने ित ितनीहरू
िवश् वासयोग्य भइरहे । 12 त्यसकैारण, मरेतलु्य ियनै एक जना मािनसबाट आकाशका असङ्ख्य तारा र समु ी िकनारका
असङ्ख्य बालवुासरह सन्तानहरू ज न्मए, जसलाई गन् नै सिकँदनै । 13 यी सबै ितज्ञालाई ाप् त नग रकनै ियनीहरू सबलैे
टाढबैाट स्वागत गरे । पथृ्वीमा परदशेी र िनवार्िसतहरू मा हौँ भन् ने कुरा स्वीकार गद ितनीहरू िवश् वासमा नै मरे । 14 िकनिक
जसले यस्ता कुराहरू भन्दछन ् ितनीहरूले एउटा स्वदशे खोिजरहकेा छन ्भन् ने कुरा स्पष् ट हुन्छ । 15 साँच् चै नै ितनीहरूले
आफू िनस्केर गएको दशेका लािग सोिचरहकेा भए, ितनीहरूले फकर जाने मौका पाउने िथए । 16 तर ितनीहरू अझ उ म
दशे अथार्त ् स्वग य दशेको चाहना गदर्छन ् । त्यसकारण, परमशे् वर ितनीहरूका परमशे् वर हुन लजाउनहुुन् न, िकनिक उहाँले
ितनीहरूका लािग एउटा सहर तयार पान ुर्भएको छ । 17 आफ्नो जाँच हुदँा िवश् वास ारा नै अ ाहामले इसहाकलाई ब ल
चढाए, जो उनको एक मा छोरा िथए जसलाई उनले ब लदान चढाए । उनले नै ितज्ञाहरू ाप् त गरेका िथए । 18 ियनी
ितनै अ ाहाम िथए जसलाई यसो भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तरेो सन्तानको नाउँ रहनछे ।” 19 परमशे् वरले इसहाकलाई
मतृ्यबुाट जीिवत पानर् सक् नहुुने िथयो भन् ने कुरा अ ाहामलाई थाहा िथयो, र साङ्केितक अथर्मा भन् नपुदार् उनले ितिनहरूबाट
आफ्ना छोरालाई िफतार् पाएका िथए । 20 आउन लागकेा थोकहरूको बारेमा इसहाकले िवश् वास ारा नै याकूब र एसावलाई
आिशष ्िदए । 21 याकूब मन लागकेा बलेामा िवश् वास ारा नै उनले योसफेका हरेक छोरालाई आिशष ् िदए । लौरोको टुप्पोमा
अडसे लागरे याकूबले आराधना गरे । 22 योसफेको अन्त्य निजिकँदा िवश् वास ारा नै ितनले िम बाट इ ाएलीहरू स्थान
हुने िवषयमा बोलकेा िथए र ितनका अ स्थहरूको बारेमा ितनीहरूलाई आदशे िदएका िथए । 23 मोशा जन्मदँा ितनी सनु्दर
भएको कारणले गदार् उनका आमाबबुाले िवश् वास ारा नै ितनलाई ितन मिहनासम्म लकुाएर राखे र ितनीहरू राजाको आदशेिसत
डराएनन ्। 24 मोशा हुकपिछ िवश् वास ारा नै ितनले फारोकी छोरीको छोरा कहलाइनलाई इन्कार गरे । 25 त्यसको स ामा,
ितनले पापको क्षिणक सखु भोग् नभुन्दा बरु परमशे् वरका मािनसहरूसगँै दःुख भोग् ने कुरालाई छाने । 26 िम को सम् पि मा भन्दा
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ीष् टलाई प ाउँदा सहनपुन अपमानलाई नै उनले बहुमलू्यको ठाने । कारण उनले आफ्ना आखँालाई इनाममािथ के न् त
गराएका िथए । 27 िवश् वास ारा नै मोशाले िम दशे छोडे । उनी राजाको ोधदे ख डराएनन,् िकनिक एक जो अदशृ्यलाई
दखेजेस्तै गरी उनले सही रहे । 28 त्यसकारण, नाश गनले इ ाएलीहरूका पिहले ज न्मएका जठेा छोराहरूलाई छुन नसकोस ्
भनी िवश् वास ारा नै उनले िनस्तार-चाड र रगतको िछट्काउको पालन गरे । 29 िवश् वास ारा नै उनले सखु्खा जिमनमा
िहडँजेस्तै गरी लाल समु पार गरे । जब िम ीहरूले पिन यसै गनर् खोज,े तब ितनीहरू डुबे । 30 ितनीहरूले सात िदनसम्म
यरीहो पखार्लको व रप र घमुपेिछ िवश् वास ारा नै यो ढल्यो । 31 राहाब वशे्याले िवश् वास ारा नै जाससुहरूलाई शा न्तसाथ
सत्कार गरेकीले हुनाले ितनी अनाज्ञाकारीहरूसगँै नष् ट भइनन ्। 32 अिन योभन्दा बढी म के भनौँ ? यिद मलैे िगदोन, बाराक,
िशमशोन, ियप् ता, दाऊद, शमएूल र अगमवक् ताहरूको बारेमा भने ँ भन,े मलाई समय नै पगु्दनै । 33 िवश् वास ारा नै ितनीहरूले
राज्यहरूलाई िजत;े न्यायपणूर् काम गरे; र ितज्ञाहरू ाप् त गरे । ितनीहरूले िसहंहरूको मखुलाई बन्द ग रिदए । 34 ितनीहरूले
आगोको ज्वालालाई िनभाए; तरवारको धारबाट भाग;े रोगहरूबाट िनको पा रए; य ु मा श क् तशाली भए; र िवदशेी सनेाहरूलाई
भगाए । 35 स् ीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पनुरुत्थान ारा ाप् त गरे । अरूले अझ उ म पनुरुत्थान ाप् त गनर्लाई ितनीहरूले
छुटकारालाई स्वीकार गरेनन ।् त्यसलै,े ितनीहरूले दण्ड भोगे । 36अरूहरूले िनन्दा,कोरार्, साङ् ला र कैदजस्ता आिद कुराहरू
सहे । 37 ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हािनयो । ितनीहरूलाई दईु भाग हुने गरी िच रयो । ितनीहरूलाई तरवारले मा रयो । ितनीहरूले
भडेा र बा ाको छाला लगाएर िह ँ लु गन ुर्पर् यो र िविभन् न िकिसमका दःुख, िनदर्यता र अमानवीय कुराहरू सहनपुर् यो । 38 यो
ससंार ितनीहरूका लािग योग्य िथएन । ितनीहरू मरुभिूम, पहाड, गफुा र जिमनका ओडारहरूितर िततर-िबतर हुनपुर् यो ।
39 यहाँसम्म यी सबै मािनसहरू ितनीहरूका िवश् वासको कारण परमशे् वर ारा मािणत भए, तापिन ितनीहरूले ितज्ञा ग रएका
कुराहरू ाप् त गनर् सकेनन ्। 40 हामीिवना ितनीहरू िस नहोऊन ्भनी परमशे् वरले हा ा लािग अझ उ म कुरा अिघबाटै योजना
ग रिदनभुएको िथयो ।

12
1 यसकारण, हामी यितका धरैे साक्षीहरूका बादलले घे रएका हुनाले हर कारका बोझ र हामीलाई सिजलिैसत अल् झाउने

पापलाई पन् छाऔ ँ। हा ा अिघ रा खिदएको दौडलाई धयैर्साथ दोडौँ । 2 िवश् वासका कतार् र िस तलु्याउनहुुने यशेमूा हामीले
हा ा आखँा के न् त गरौ,ँ जसले आफ्नो सामनु् ने रा खएको आनन्दको लािग अपमान सहनभुयो र ु सको दःुख भोग् नभुयो, अिन
उहाँ परमशे् वरको िसहंासनको दािहनपे िवराजमान हुनभुएको छ । 3 त्यसलै,े पापीहरूबाट उहाँको िवरु मा भएका वादिववाद
सहनहुुनलेाई िवचार गर । त्यसकारण, ितमीहरू आफ्ना हृदयमा िशिथल नहोओ र हरेस नखाओ । 4 ितमीहरूले पापको
िवरु मा अझसम् म रगत बगाउनपुन अवस्था आएको छैन वा यसको लािग सङ्घषर् गन ुर्परेको छैन । 5 अिन ितमीहरूलाई
छोराहरूसरह उत् साह िदने अत लाई ितमीहरूले भलुकेा छौः “हे मरेो छोरा, परमशे् वरको अनशुासनलाई हलकुा नसम् झ ।
जब उहाँ ारा ितमी सधुा रन्छौ, तब हरेस नखाऊ । 6 िकनिक परम भलुे जसलाई मे गन ुर्हुन् छ ती हरेकलाई अनशुासनमा
राख् नहुुन्छ । अिन उहाँले हण गन हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड िदनहुुन् छ ।” 7 कष् टलाई अनशुासनझै ँ सहो । परमशे् वरले
ितमीहरूिसत छोराहरूलाई जस् तै व् यवहार गन ुर्हुन् छ । िकनिक बाबलुे अनशुासन नगरेको कुन छोरा हुन् छ र ? 8 तर यिद ितमीहरू
अनशुसानिवनाका छौ भने ितमीहरू अवधै भयौ, उहाँका छोराहरू भएनौ । 9 यो भन्दा बढी, हामीलाई अनशुासन गन हा ा
ससंा रक बबुाहरू अनशुासनकतार्का रूपमा िथए, जसलाई हामीले आदर गर् यौँ । यसकारण, के हामीले हा ा आत् माका िपताको
झन ्बढी आज्ञा पालन गन ुर्पदन र ? 10 िकनिक एकाितर, हा ा बाबहुरूले केही िदनसम् म हामीलाई अनशुसानमा राखे जनु
त्यसो गनर् ितनीहरूलाई उिचत लाग्यो । तर अक ितर, हामीले उहाँको पिव तालाई बाँड्न सकौँ भनरे परमशे् वरले हा ै भलाइका
लािग त्यसो गन ुर्हुन्छ । 11 यस समयमा कुनै पिन अनशुासन आनन्दको हुदँनै, तर दःुखदायी नै हुन् छ । तथािप जे भए तापिन
यस ारा ता लम ाप् त गरेकाहरूका िन म्त भने अन्त्यमा गएर यसले धािमर्कताको शा न् तपणूर् फल फलाउँदछ । 12 त्यसकारण,
ल केा हातहरू र द ुर्बल घुडँाहरू ब लयो बनाओ । 13 आफ्ना खु ाका लािग बाटो िसधा बनाओ । त्यसलै,े जे लङ्गडो छ,
त्यो नखु स्कयोस,् बरु िनको होस ् । 14 हरेकिसत शा न् तमा बस् ने यत् न गर, र पिव तािवना कसलैे पिन परम भलुाई दखे् न
सक्दनै । 15 होिसयार रहो, तािक परमशे् वरको अन ु हबाट कोही पिन व ञ् चत हुन नपरोस,् र ित ताको जरा उि एर कसलैाई
पिन दःुख निदयोस,् र यसले धरैेलाई दोषी नबनाओस ् । 16 होिसयार रहो । कोही पिन एक छाक खानाको लािग आफ् नो
जन् मािधकार बचे् ने एसावजस् तो अधम नहोस ् वा यौन अनिैतक नहोस ् । 17 िकनिक ितमीहरूलाई थाहै छ, िक पिछ गएर
उनले त् यो आिशष ्को उ रािधकार ाप् त गन इच् छा गदार् उनलाई अस् वीकार ग रयो, िकनभने उनले िवलाप गदार् आशँकुा साथ
पश् चा ाप गन मौकासमते पाएन, य िप उनले यसलाई चाहकेा िथए । 18 िकनिक ितमीहरू ज लरहकेो पहाड, अन्धकार,
बादल र छुन नसक् ने पहाडमा आएका छैनौ । 19 ितमीहरू तरुही फुिकएको चक आवाज भएको ठाउँमा पिन आएका छैनौ,
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न त त्यस्तो आवाज सनु् ने ठाउँमा आएका छौ जसलाई सनुरे ितनीहरूले अक शब्द सनु् न ु नपरोस ्भनी िबन् ती गरेका िथए ।
20 िकनिक “यिद कुनै जनावरले त्यस पहाडलाई छोयो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हान् नपैछर्” भन् ने आज्ञालाई ितनीहरूले सहन
सकेनन ्। (नोटः केही परुानो ससं्करणमा ले खएको छः एउटा जनावरले त्यस पहाडलाई छोयो भन,े तापिन त्यसलाई ढुङ्गा
वा तीरले हान् नपैछर्) ।” 21 मोशाले भने िक त्यो दशृ्य एकदमै डरलाग्दो िथयो, “म डराएँ र म डरले काम्दै छु ।” 22 त्यसको
स ामा, ितमीहरू िसयोन पहाड र जीिवत परमशे् वरको सहर स्वग य यरूशलमे अिन दसौँ हजार स्वगर्दतूको उत्सवमा आएका
छौ । 23 ितमीहरू स्वगर्मा नाउँ दतार् ग रएका पिहले जन्मकेाहरूको सभामा, सबकैा न्यायकतार् परमशे् वरकहा,ँ अिन िस
पा रएका धम जनका आत्माहरूकहाँ आएका छौँ । 24 अिन नयाँ करारका मध्यस्तकतार् यशेकूहाँ र हािबलको रगतभन्दा
अझ उ मिसत बोल्ने रगतको िछट्काउमा आएका छौ । 25 हरे, ितमीहरूिसत बोल्दै गन ुर्हुनलेाई इन्कार नगर । िकनिक यिद
पथृ्वीमा ितनीहरूलाई चतेावनी िदनलेाई इन्कार गनहरू त उम्केनन ्भन,े स्वगर्बाट चतेावनी िदनहुुनदेे ख हामी तक नहेरू झन ्
कसरी उम्कन सक्छौँ र ? 26 कुनै समय उहाँको आवाजले पथृ्वी हल्लायो । तर अिहले उहाँले ितज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो,
“अझ एक पटक म पथृ्वी मा होइन, तर स्वगर्हरूलाई पिन हल्लाउनछुे ।” 27 “अझ एक पटक” भन् ने यी शब्दहरूको
अथर् हुन्छ िक हल्लाउन सिकने थोकहरू जो स ृ ष् ट ग रएका छन,् सबै िनका लनछेन ् र हल्लाउन नसिकने थोकहरू स्थर
रहनछेन ्। 28 त्यसकारण, एउटा हल्लाउन नसिकने राज्य ाप् त गरेकोमा हामी कृतज्ञ होऔ ँ र यस कारले आदर र ासाथ
परमशे् वरलाई आराधना गरौँ । 29 िकनिक हा ा परमशे् वर भस्म पान आगो हुनहुुन्छ ।

13
1 ात-ृ मे बिनरहोस ् । 2 अप रिचतहरूलाई अितिथ सत्कार गनर् निबसर् । िकनिक थाहा नै नपाइकन कित जनाले

स्वगर्दतूहरूको अितिथ सत्कार गरेका िथए । 3 ितमी आफँै पिन कारागारमा ितनीहरूसगँै बाँिधएजस्तै सम्झना गर । जसले
ितनीहरूलाई द ु र्वहार गरे ितमी पिन ितनीहरूको शरीरमा भएजस्तै ितनीहरूको सम्झना गर । 4 हरेकले िववाहलाई आदर
गरोस ् । िववाहको ओ ान निबटु लयोस,् िकनिक यौन दरुाचारी मािनस र व् यिभचारीहरूलाई परमशे् वरले न्याय गन ुर्हुनछे ।
5 ितमीहरूका चालचलनलाई रुिपया-ँपसैाको मेबाट अलग राख । ितमीहरूसगँ भएका थोकहरूमा सन् तषु् ट होओ । िकनिक
परमशे् वर आफँैले यसो भन् नभुएको छ, “म ितमीहरूलाई किहल्यै छोड्नछैेन,ँ न त म ितमीहरूलाई त्याग् नछुे ।” 6 हामी
सन्तषु् ट होऔ ँ । त्यसकारण, हामी साहससाथ भन् न सक्छौ,ँ “परम भु मरेा सहायक हुनहुुन्छ म डराउनछैेन ँ । मािनसले
मलाई के गनर् सक्छ र ?” 7 ितमीहरूलाई परमशे् वरको वचन सनुाउने ित ा अगवुाहरूलाई िवचार गर, र ितनीहरूका
रहनसहनको प रणामलाई िवचार गर र ितनीहरूका िवश् वासको दखेािसखी गर । 8 यशे ू ीष् ट िहजो, आज र सधैभँ र
एक समान हुनहुुन्छ । 9 िविभन् न कारका र अनौठा िशक्षाहरूले ितमीहरूलाई टाढा नलजैाओस ्। तर भोजनसम्बन्धी िविध ारा
िजउनहेरूलाई यसले केही सहायता गदन, िकनिक अनु ह ारा िनमार्ण भएको दय असल हुन्छ । 10 हामीसगँ एउटा वदेी छ,
जसबाट पिव स् थानमा सवेा गनहरूलाई खाने अिधकार छैन । 11 िकनिक पाप क्षमाका िन म्त धान पजुारी ारा पशहुरूको
रगत पिव स्थानमा ल्याइन्थ्यो । तर ितनीहरूको शरीरलाई भने छाउनीबािहर जलाइन् थ् यो । 12 त्यसकारण, यशेलूे पिन
आफ्नै रगत ारा मािनसहरूलाई समपर्ण गनर्का खाितर सहरको ढोकाबािहर दःुख भोग् नभुयो । 13 त्यसलै,े हामी पिन उहाँसगँै
छाउनीबािहर जाऔ,ँ र उहाँको िनन्दामा सहभागी होऔ ँ । 14 िकनिक हामीसगँ यहाँ कुनै स्थायी सहर छैन । बरु, हामी
आउनवेाला सहरको तीक्षामा छौँ । 15 त्यसलै,े उहाँ ारा परमशे् वरलाई मिहमा िदन हामी सधै ँ ब लदान चढाऔ,ँ उहाँको
नाउलँाई थाहा गद मिहमा िदन ु हा ो ओठको फल हो । 16 अिन हामीले एक अकार्लाई भलाइ गनर् र सहायता गनर् निबस ं
। िकनिक यस्तै ब लदानहरूसगँ परमशे् वर अित सन् न हुनहुुन्छ । 17 ितमीहरूका अगवुाहरूको अधीनमा बस र आज्ञा
मान, िकनभने जसले िहसाब िदनपुनले जस्तै गरी ितनीहरूले ितमीहरूका आत्माको रेखदखे गदर्छन ्। आज्ञा मान तािक ित ा
अगवुाहरूले आनन् दसाथ ितमीहरूको वास्ता गरून,् दःुखसगँ होइन, जनु ितमीहरूका लािग योगयोग्य छैन । 18 हा ा लािग
ाथर्ना गर, िकनिक हामीमा सफा िववके छ भनी िन श् चत हुन सकौँ र सबै कुरामा ठक कारले िजउन सकौँ । 19 अझ

धरैे काम गर भनरे म ितमीहरूलाई उत्साह िदन्छु । त्यसकारण, म ितमीहरूकहाँ चाँडै फकर आउनछुे । 20 अब भडेाका
महान ् गोठाला हा ा भ ु यशेकूो अनन्त करारको रगत ारा मतृ् यबुाट जीवनमा ल्याउनहुुने शा न्तका परमशे् वरल,े 21 उहाँको
इच् छा परुा गनर् ितमीहरू हरेकलाई ससु ज्जत पारून ् । परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे कुरा हणयोग्य छ ीष् ट यशे ू ारा त्यही
गर । उहाँलाई नै सधैभँ र मिहमा भइरहोस ्। आमने । 22 अब भाइहरू हो, म ितमीहरूलाई उत्साह िदन्छु, िक यी उत्साहका
वचनहरूलाई पालन गर, जनु मलैे छोटकरीमा ितमीहरूलाई लखेकेो छु । 23 ितमीहरूलाई यो थाहा होस,् िक हा ा भाइ ितमोथी
स् वतन् पा रएका छन ्। यिद उनी िछ ै आए भन,े म ितमीहरूलाई उनीसगँै दखे् नछुे । 24 ित ा सबै िवश् वासी र अगवुाहरूलाई
अिभवादन गर । इटा लयाकाहरूले ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 25 ितमीहरू सबसैगँ अन ु ह रहोस ्।
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याकूबको प
1 परमशे् वर र भु यशे ू ीष् टका सवेक याकूबबाट, छरपष् ट भएका बा कुललाई अिभवादन । 2मरेा भाइहरू हो, ितमीहरूले

अनकेौँ िकिसमका समस्याहरूको अनभुव गदार् त्यसलाई पणूर् रूपमा आनन्द सम्झ, 3 ितमीहरू जान्दछौ, िक ितमीहरूको
िवश् वासको जाँचले धयैर् उत् पन् न गराउँदछ । 4 धयैर्लाई पणूर् रूपमा काम गनर् दओे, तािक ितमीहरू सम्पणूर् रूपमा सधुा रएको
र पणूर् हुन सक र ितमीहरूमा कुनै कुराको कमी नहोस ्। 5 तर यिद ितमीहरूमध्ये कसलैाई ब ु को खाँचो छ भन,े माग् ने जित
सबलैाई उदारतासगँ र नहप्काइकन िदनहुुने परमशे् वरसगँ उसले मागोस ्र उहाँले उसलाई त्यो िदनहुुनछे । 6 तर उसले शङ्का
नगरी िवश् वाससाथ मागोस ् । िकनभने शङ्का गनचािह ँ बतासले हु याउने र यताउता पल्टाउने सम ु को छालजस् तो हुन्छ ।
7 त्यस्तो क् तले परम भबुाट कुनै पिन कुरा पाउनछुे भनी नसोचोस ् । 8 त्यस्तो क् त दोहोरो मनको हुन्छ, र आफ्ना
सबै चालमा ऊ अ स्थर हुन्छ । 9 दीन भाइले आफ्नो उच् च अवस्थामा गवर् गरोस,् 10 तर धनी मािनसले आफ्नो दीनतामा
गवर् गरोस,् िकनभने ऊ घाँसमा फलकेो जङ्गली फुलझै ँ ओइलाएर िबितजानछे । 11 िकनिक चण्ड तापसिहत सयूर् उदाउछँ
र घाँसलाई सकुाइिदन् छ । फुल झछर्, र त् यसको सौन् दयर् नष् ट हुन्छ । त्यसै गरी, धनी मािनस आफ्नो या ाको िबचमा नै
िबलाएर जानछे । 12 त् यो मािनस धन् यको हो जो परीक्षामा स् थर रहन् छ । िकनभने परीक्षामा सफलता ाप् त ग रसकेपिछ
उसले जीवनको मकुुट पाउनछे, जनु परमशे् वरलाई मे गनहरूका िन म्त ितज्ञा ग रएको छ । 13 परीक्षामा पदार् “यो परीक्षा
परमशे् वरबाट आएको हो” भनी कसलैे पिन नभनोस ् िकनभने दषु् टबाट परमशे् वरको परीक्षा हुदँनै र उहाँ आफँैले पिन कसकैो
परीक्षा गन ुर्हुन् न । 14 तर हरेक क् त आफ्नै अिभलाषा ारा परीक्षामा पदर्छ, जसले उसलाई बहकाउछँ र लोभनमा पादर्छ
। 15 अिभलाषाले गभर्धारण गरेपिछ त्यसले पाप जन्माउछँ । अिन पाप पणूर् रूपमा बढपेिछ त्यसले मतृ्य ु ल्याउछँ । 16 मरेा
ि य भाइहरू हो, धोकामा नपर । 17 हरेक असल वरदान र हरेक िस वरदान मािथबाटको हो । ज्योितका िपताबाट त्यो तल
आउँछ । उहाँ बद ्लरहने छायाजस्तो बद ्लनहुुन् न । 18 उहाँले स ृ ष् ट गन ुर्भएका सबै कुरामध् ये हामी पिहलो फलझै ँ हुन सकौँ
भनरे परमशे् वरले सत्यको वचन ारा हामीलाई जीवन िदनलाई चनु् नभुयो । 19 मरेो ि य भाइहरू हो, ितमीहरू यो जान् दछौः हरेक
मािनस सनु् नमा िछटो, बोल्नमा िढलो र रसाउनमा धीमा होस ्। 20 िकनभने मािनसको रसले परमशे् वरको धािमर्कताको काम
गदन । 21 यसकारण, सबै पापमय िघनलाग् दा कुरा र दषु् टताको चरुतालाई िमल् काइदओे । रोिपएको वचनलाई िवन तामा
धारण गर जसले ितमीहरूका ाणलाई बचाउन सक् छ । 22आफँैलाई धोका िदने गरी वचन सनु् ने मा होइन, तर पालन पिन गर
। 23 िकनिक यिद कोही वचन सनु् ने मा क् त हो, तर पालन गन क् त होइन भने ऊ ऐनामा आफ्नो स्वाभािवक अनहुार
जाँच् ने मािनसजस्तै हो । 24 उसले आफँैलाई जाँच्छ र गइहाल्छ र ऊ कस् तो िथयो भन् ने कुरा तरुुन्तै िबिसर्हाल् छ । 25 तर सनुरे
िबसर्ने क् त मा नभई स् वतन् ताको िस व् यवस् थालाई होिसयारीपवूर्क ध्यान िदने र िनरन्तर त्यस्तै ग ररहने क् तचािह ँ
उसले गन कामहरूमा आिशिषत हुनछे । 26 यिद कसलैे आफँैलाई धािमर्क ठान्दछ, तर उसले आफ्नो िज ोलाई िनयन् ण गदन
भने उसले आफ् नो हृदयलाई धोका िदन्छ र उसको धमर् थर्को हुन् छ । 27 हा ा परमशे् वर र िपताको साम ु पिव र िनष्कलङ्क
धमर् यही होः अनाथ र िवधवाहरूको कष् टमा ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्, अिन आफँैलाई ससंारबाट दोषरिहत राख् न ु ।

2
1 मरेा भाइहरू हो, केही मािनसहरू ित पक्षपात गद मिहमाका भु हा ा भ ु यशे ू ीष् टमा ितमीहरूले िवश् वास नगर ।

2 िवचार गर िक कोही मािनस ितमीहरूको सभामा सनुका औठँीहरू र रा ा-रा ा लगुाहरू लगाएर वशे गर् यो र त्यहाँ एउटा
ग रब मािनस पिन फोहोर पिहरनमा आयो । 3 यिद ितमीहरूले त्यस रा ा-रा ा लगुा लगाएको मािनसतफर् हछे र “कृपया
यहाँ यस रा ो स्थानमा बस् नहुोस”् भनरे भन्छौ, तर ितमीहरूले त्यस ग रब मािनसलाई “त ँ यहीँ उभी” वा “मरेो पाउनरे बस”्
भनरे भन्छौ भन,े 4 के ितमीहरूले आफँैिबच न्याय ग ररहकेा छैनौ र ? के ितमीहरू दषु् ट िवचारहरू भएका न्यायकतार्हरू
बननेौ र ? 5 मरेा ि य भाइहरू हो, सनु, के परमशे् वरले ससंारका ग रबहरूलाई िवश् वासमा धनी हुनको िन म्त र उहाँलाई मे
गनहरूका िन म्त उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको राज्यको उ रािधकारीहरू हुनलाई चनु् नभुएन र ? 6 तर ितमीहरूले ग रबहरूलाई
अनादर गरेका छौ । के ितमीहरूमािथ दमन गन धनीहरू नै होइनन ् र ? र ितमीहरूलाई अदालतमा तानरे लजैाने ितनीहरू नै
होइनन ्र ? 7 ितमीहरू जसका हौ, उहाँको सनुामलाई ितनीहरूले नै अपमान गदनन ्र ? 8 तथािप, यिद ितमीहरूले “आफ्ना
िछमकेीलाई आफूलाई झै ँ मे गर” भन् ने धमर्शास् को राजकीय वस्थालाई परुा गदर्छौ भन,े ितमीहरूले असलै गदर्छौ । 9 तर
यिद ितमीहरूले कोही मािनसहरू ित भदेभाव दखेायौ भन,े ितमीहरूले पाप गरेका हुन्छौ, र ितमीहरू वस्था ारा वस्थाको
उल्लङ्घन गनहरू भनी दोषी ठह रन्छौ । 10 िकनिक जसले सम्पणूर् वस्था पालन गदर्छ, तर एउटै कुरामा मा ठक् कर खान्छ
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भन,े त्यो सम्पणूर् वस्थाको उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठह रन्छ । 11 िकनभने जसले “ िभचार नगर” भनरे भन् नभुयो उहाँले
“हत्या नगर” पिन भन् नभुयो । यिद ितमीहरूले िभचार गदनौ, तर हत्या गछ भने ितमीहरूले वस्थाको उल्लङ्घन गछ
। 12 यसकारण, स्वतन् ताको वस्था ारा न्याय हुनहेरूझै ँ गरी बोल र वहार गर । 13 िकनिक कृपा नदखेाउनहेरूमािथ
कृपािवना नै न्याय आउँदछ । कृपा न्यायमािथ िवजयी हुन्छ । 14 मरेा भाइहरू हो, यिद कोही मािनसले उिसत िवश् वास छ भनी
भन्दछ तर उसले कुनै काम गदन भन,े त्यसबाट के लाभ ? के त्यस िवश् वासले उसलाई बचाउन सक्छ र ? 15 िवचार गर,
िक कोही भाइ वा बिहनीको पिहरन रा ो छैन र उसको िन म्त दिैनक भोजनको अभाव छ । 16 िवचार गर, िक ितमीहरूमध्ये
कसलैे उसलाई “शा न्तसगँ जाऊ, न्यानो गरी बस र पटेभ र खाऊ” भनरे भन्छौ । यिद ितमीहरूले शरीरलाई आवश्यक पन
कुराहरूचािह ँ ितनीहरूलाई िददँनैौ भन,े त्यसबाट के लाभ भयो र ? 17 यसै गरी, िवश् वासले पिन काम गदन भने त्यो मरेतलु्य
हुन्छ । 18 तर पिन कसलैे यसो भन्ला, “ितमीहरूसगँ िवश् वास छ, र मसगँ कामहरू छन ्।” कामिवना ितमीहरूको िवश् वास
मलाई दखेाऊ र मलैे मरेा कामहरू ारा आफ्नो िवश् वास ितमीहरूलाई दखेाउनछुे । 19 परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ भनरे ितमीहरू
िवश् वास गदर्छौ; ितमीहरूले त्यो असल गदर्छौ । तर भतूात्माहरूले पिन िवश् वास गदर्छन,् र ितनीहरू थरथर काम्छन ्। 20 मखूर्
मािनस हो, के ितमी यो जान् न चाहन्छौ, िक कामिवनाको िवश् वास थर् हुन्छ ? 21 जब हा ा पखुार् अ ाहामले वदेीमा आफ्ना
पु इसहाकलाई अपर्ण गरे, के उनी काम ारा नै धम ठह रएका िथएनन ्र ? 22 ितमीहरू दखे्दछौ, िक उनका कामहरूसगँै
िवश् वासले कायर् गर् यो, र कामहरू ारा नै उनको िवश् वास पणूर् भयो । 23धमर्शास् को यस्तो भन् ने वचन परुा भयो, “अ ाहामले
परमशे् वरमा िवश् वास गरे, र त्यो उनको िन म्त धािमर्कता गिनयो ।” र उिन परमशे् वरको िम कह लए । 24 ितमीहरू दखे्दछौ,
िक काम ारा मािनस धम ठह रन्छ, िवश् वास ारा मा होइन । 25 त्यसै गरी, राहाब वशे्याले पिन गपु् तचरहरूलाई स्वागत
गरेर अक बाटोबाट पठाइिददँा, के ितनी काम ारा नै धम ठह रएकी होइनन ् र ? 26 जसरी आत्मादे ख अलग हुदँा शरीर
मदर्छ, त्यसै गरी कामबाट अलग हुदँा िवश् वास पिन मदर्छ ।

3
1 मरेा भाइहरू हो, धरैे जना िशक्षक बन् न ु हुदँनै । हामीले यो जान् नपुछर्, िक हामीहरूको अझ धरैे कडा इन्साफ हुनछे ।

2 िकनिक हामी धरैे िकिसमले ठेस खान्छौँ । यिद कोही वचनमा ठक् कर खाँदनै भन,े ऊ पणूर् रूपमा प रपक् व मािनस हो, जसले
उसको सारा शरीरलाई नै िनयन् ण गनर् सक्छ । 3 आज्ञा पालन गराउनको िन म्त अब यिद हामीले घोडाको मखुमा लगाम
लगायौँ भन,े हामीले त्यसको सारा शरीरलाई नै िनयन् ण गनर् सक्छौँ । 4 पानी जहाजहरूलाई ख्याल गर, ितनीहरू धरैे ठुला
हुन्छन ्र ितनीहरू तजे बतासले चलाइँदा पिन धरैे सानो पतवार ारा चालकले जहाँ लजैान चाहन्छ त्यो त्यहीँ लिगन्छ । 5 त्यसै
गरी, िज ो पिन शरीरको एउटा सानो अङ्ग हो, तरै पिन त्यसले ठुला कुराहरूको शखेी गदर्छ । हरे, एउटा सानो आगोको
िझल्कोले कसरी ठुलो जङ्गलमा डढलेो लगाउछँ । 6 िज ो पिन आगो नै हो, हा ा शरीरका अङ्गहरूमध्ये यो अधमर्को दिुनयाँ
नै हो । यसले सम्पणूर् शरीरलाई अशु तलु्याउछँ र जीवनको मागर्मा आगो लगाउँछ । नरक ारा यो आफँै आगोले स ल्कएको
छ । 7 िकनिक सबै िकिसमका जङ् गली जनावरहरू, चराचरुुङ्गीहरू, घ ने जन्तहुरू, र समु मा भएका ाणीहरूलाई वशमा
रा खएको छ र ती मानव-जाती ारा नै वशमा रा खएको छ । 8 तर मािनसमध्ये कसलैे पिन िज ोलाई वशमा राख् न सकेको
छैन । यो घातक िवषले भ रएको र िनयन् ण गनर् नसिकने दषु् ट हो । 9 यही िज ोले हामी परम भु र िपताको शसंा गछ ,
र यसलैे हामी परमशे् वरको स्वरूपमा बनाइएका मािनसहरूलाई सराप्छौँ । 10 एउटै मखुबाट आिशष ् र अपशब्द िनक्लन्छन ्
। मरेा भाइहरू हो, यस्ता कुराहरू हुनहुुदँनै । 11 के एउटा छहराको मखुबाट त्यसले िमठो र िततो पानी दवुै िनकाल्दछ र ?
12 मरेा भाइहरू हो, के अन्जीरको बोटले जतैनू फलाउँदछ र ? वा दाखको बोटले अन्जीर फलाउँदछ ? न त निुनलो पानीले
िमठो पानी िनकाल्न सक्छ । 13 ितमीहरूका माझमा ब ु मान ्र समझदार को छ ? त्यस क् तले ब ु को न तामा आफ्ना
कामहरू ारा एउटा असल जीवन िजएर दखेाओस ्। 14 तर यिद ितमीहरूको हृदयमा िततो ईष् यार् र अिभलाषा छ भन,े सत्यको
िवरु मा शखेी नगर र झटुो नबोल । 15 यो मािथबाट तल आउने िववके होइन । बरु, यो त सांसा रक, अना त्मक र शतैािनक
हो । 16 िकनिक जहाँ ईष् यार् र अिभलाषा हुन्छ, त्यहाँ म र हरेक िकिसमको दषु् ट काम हुन्छ । 17 तर स्वगर्बाट आउने
िववकेचािह ँ सवर् थम शु हुन्छ, त्यसपिछ शा न्ति य, कोमल, िति याशील, कृपा र असल फलले पणूर्, कमजोर नबनाउने
र िनष्कपट हुन्छ । 18 अिन धािमर्कताको फलचािह ँ शा न्त कायम गनहरूका माझमा शा न्तमा छ रएको छ ।

4
1 ितमीहरूका माझमा झगडा र िववाद कहाँबाट आउँछ ? के त्यो ितमीहरूका सदस्यहरूका िबचमा सङ्घषर् ल्याउने

ितमीहरूका अिभलाषाहरूबाट आउँदनै र ? 2 ितमीहरू इच्छा गदर्छौ, र ितमीहरूसगँ हुदँनै । ितमीहरू हत्या गदर्छौ र लालच
गदर्छ , र ितमीहरू ाप् त गनर् सक्षम हुदँनैौ । ितमीहरू लड्दछौ र झगडा गदर्छौ । ितमीहरूसगँ छैन िकनभने ितमीहरू माग्दनैौ
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। 3 ितमीहरू माग्दछौ र पाउदँनैौ िकनभने ितमीहरूले आफ्ना अिभलाषाको िन म्त योग गनर् सिकयोस ्भनरे खराब िनयतले
माग्दछौ । 4 ितमी व् यिभचारीहरू हो ! ससंारिसतको िम ता परमशे् वरको िवरु मा भएको श तुा हो भनी के ितमीहरूलाई थाहा
छैन ? त्यसकारण, जसले ससंारको िम हुने इच्छा गदर्छ, उसले आफँैलाई परमशे् वरको श ु बनाउछँ । 5 वा धमर्शास् ल,े
“उहाँले हामीमा बास गनर् लगाउनभुएका आत्मा अत्यन्तै डाही हुनभुएको छ” भनरे थर्मा भन्दछ भनी के ितमीहरू ठान्दछौ ?
6 तर परमशे् वरले अझ बढी अन ु ह िदनहुुन्छ, यसकैारण धमर्शास् ले भन्दछ, “परमशे् वरले अिभमानीहरूको िवरोध गन ुर्हुन्छ,
तर न हरूलाई अन ु ह िदनहुुन्छ ।” 7 त्यसकारण, परमशे् वरमा आफँैलाई समपर्ण गर । शतैानको िवरोध गर, र त्यो ितमीहरूबाट
भाग् नछे । 8 परमशे् वरको निजक आओ, र उहाँ ितमीहरूको निजक आउनहुुनछे । ए पापीहरू हो, ितमीहरूका हात सफा पार, र
ए दोमनकाहरू हो, ितमीहरूका हृदय शु पार । 9 दःुखी होओ; िवलाप गर; र रोओ ! ितमीहरूका हाँसो दःुखमा र ितमीहरूको
आनन्द िनराशामा प रणत होस ्। 10 भकुो साम ु ितमीहरू आफँैलाई िवन तलु्याओ, र उहाँले ितमीहरूलाई मािथ उठाउनहुुनछे
। 11 भाइहरू हो, एक अकार्को िवरु मा नबोल । कुनै एक जना भाइको िवरु मा बोल्ने वा आफ्नो भाइको न्याय गन क् तले

वस्थाको िवरु मा बोल्दछ र वस्थाको न्याय गदर्छ । यिद ितमीहरू वस्थाको न्याय गदर्छौ भन,े ितमीहरू वस्थालाई
पालन गनहरू हुदँनैौ, तर न्यायकतार् पो हुन्छौ । 12 वस्था िदने र न्यायकतार् एक जना मा हुनहुुन्छ । बचाउन र नाश गनर्
सक् नहुुने उहाँ मा एक हुनहुुन्छ । आफ्नो िछमकेीको इन्साफ गन ितमीहरू को हौ ? 13अब सनु, ितमीहरू जसल,े “आज वा
भो ल हामी सहरिभ वशे गनछौ,ँ र त्यहाँ एक वषर् िबताउनछेौँ र ापार गरेर पसैा कमाउनछेौँ” भनरे भन्छौ । 14 भो ल के
हुनछे, र ित ो जीवन कस्तो हुनछे भन् ने कुरा कसलाई थाहा छ ? िकनिक ितमीहरू त तवुाँलो हौ जनु केही समय दखेा पछर् र
त्यसपिछ हराइहाल्छ । 15 यसको साटो ितमीहरूले यस्तो भन् नपुन हो, “यिद परमशे् वरले इच्छा गन ुर्भयो भन,े हामी िजउनछेौँ
र यो वा त्यो गनछौँ ।” 16 तर अिहले ितमीहरू आफ्ना अिभमानी योजनाहरूका िवषयमा शखेी ग ररहकेा छौ । यस्ता सबै
शखेी खराब हुन ्। 17 त्यसकारण, जसले भलाइ गनर् जानरे पिन भलाइ गदन भने त्यो त्यसको िन म्त पाप हुन्छ ।

5
1 अब आओ, ितमीहरू जो धनी छौ, ितमीहरूमा आउन लागकेा कष् टहरूको कारण रोओ र िवलाप गर । 2 ितमीहरूका

धनहरू सडकेा छन ् र ितमीहरूका पोसाकहरू िकराले खाएका छन ् । 3 ितमीहरूका सनु र चाँदीहरूमा कस लागकेो छ ।
ितनीहरूमा लागकेो कस ितमीहरूको िवरु साक्षी हुनछे । त्यसले ितमीहरूका शरीरलाई आगोले झै ँ नाश पानछ । ितमीहरूले
आफ्ना धन सम्पि लाई अ न्तम िदनका िन म्त थपुा रराखकेा छौ । 4 हरे, ती खतेालाहरूको ज्याला उच् च सोरमा कराइरहकेो
छ– त्यो ज्याला जनु ितमीहरूका खतेहरूमा कटनी गनहरूलाई िदन ितमीहरूले रोक लगाएका छौ, र ती खतेालाहरूको िचत्कार
सनेाहरूका परम भकुा कानसम्म पगुकेो छ । 5 ितमीहरू पथृ् वीमा सखु िवलासमा बसकेा छौ र आफँैलाई तपृ् त पारेका छौ ।
ितमीहरूले आफ्ना हृदयलाई ब लको िदनको िन म्त हृष् टपषु् ट पारेका छौ । 6 ितमीहरूले धम जनलाई दोष लगाएका छौ
र हत्या गरेका छौ । त्यसले ितमीहरूको िवरोध गदन । 7 त्यसकारण, भाइहरू हो, भकुो आगमनसम्म धयैर् धारण गर ।
िकसानले जिमनबाट मलू्यवान ्फसल पाउनलाई तीक्षा गरेको हरे । त्यसले अिगल्लो र पिछल्लो वषार् नपाएसम्म उसले त्यो
धयैर्सगँ तीक्षा ग ररहन्छ । 8 ितमीहरू पिन धयैर् धारण गर । ितमीहरूको हृदयलाई ब लयो बनाओ, िकनभने भकुो आगमन
निजकै छ । 9 भाइहरू हो, ितमीहरूको इन्साफ नहोस ् भनरे एक अकार्को िवरु मा गनगन नगर । हरे, न्यायकतार् ढोकैमा
उिभरहनभुएको छ । 10 भाइहरू हो, भकुो नाममा बोल्ने अगमव ाहरूको कष् ट र धयैर्बाट एउटा उदाहरण लओे । 11 हरे,
जसले धयैर् धारण गरे हामी ितनीहरूलाई आिशिषत मान्छौँ । ितमीहरूले अय्यबूको धयैर्को बारेमा सनुकेा छौ, र भु कित धरैे
दयाल ु र कृपाल ु हुनहुुन्छ भन् ने िवषयमा भकुो उ ेश्य ितमीहरूलाई थाहा छ । 12 यी सबै कुराभन्दा मािथ, मरेा भाइहरू हो,
स्वगर् ारा वा पथृ्वी ारा वा कुनै पिन कुरा ारा शपथ नखाओ । बरु, ितमीहरू इन्साफमा नपनर्को िन म्त ितमीहरूको “हो” को
अथर् चािह ँ “हो” र “होइन” को अथर् चािह ँ “होइन” नै होस ् । 13 के ितमीहरूका माझमा कसलैे कष् ट भोिगरहकेो छ ?
उसले ाथर्ना गरोस ्। के कोही आन न्दत छ ? उसले शसंाको गीत गाओस ्। 14 के ितमीहरूका माझमा कोही िबरामी छ ?
उसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस,् अिन उनीहरूले त्यसलाई ाथर्ना गरून ्। भकुो नाममा उनीहरूले उसलाई तलेले
अिभषके गरून ्। 15 िवश् वासको ाथर्नाले त्यस िबरामी मािनसलाई िनको पानछ, र भलुे उसलाई मािथ उठाउनहुुनछे । यिद
उसले पाप गरेको छ भन,े परमशे् वरले उसलाई क्षमा गन ुर्हुनछे । 16 त्यसकारण, एक अकार्मा आफ्ना पापहरू मािनलओे, र एक
अकार्का िन म्त ाथर्ना गर, तािक ितमीहरू िनको हुन सक । धम मािनसको ाथर्ना आफ्नो काममा धरैे श क् तशाली हुन्छ ।
17 ए लया पिन हामीजस्तै मािनस िथए । पानी नपरोस ्भनी उनले न तापवूर्क ाथर्ना गरे, र दशेमा ितन वषर् र छ मिहनासम्म
पानी परेन । 18 अिन ए लयाले फे र ाथर्ना गरे । आकाशले पानी िदयो र पथृ्वीले त्यसको फल उब्जायो । 19 मरेा भाइहरू
हो, यिद ितमीहरूमध्ये कोही सत्यबाट तिकर् एर जान्छ, र कसलैे उसलाई फकार्एर ल्याउछँ भन,े 20 त्यस क् तले यो थाहा
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गरोस,् िक जसले कुनै पापीलाई त्यसको भड ्िकएको मागर्बाट फकार्उँछ, उसले त्यसलाई मतृ्यबुाट बचाउनछे, र असङ्ख्य
पापलाई ढाक् नछे ।
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प सुको पािहलो प
1 पोन्टस, गलाितया, कापाडोिकया, एिसया र िबिथिनयाभ र छ रएर रहकेा परदशेीहरूलाई यशे ू ीष् टका े रत प सुबाट

। 2 यशे ू ीष् ट ितको आज्ञाका रता र उहाँको रगतको िछट्काइको िन म्त परमशे् वर िपताको पवूर्ज्ञानअनसुार पिव आत्माको
श ु करण ारा चिुनएकाहरू । ितमीहरूमा अन ु ह होस र् ितमीहरूको शा न्तको व ृ होस ।् 3परमशे् वर र हा ा भ ुयशे ू ीष् टका
िपता धन्यको हुनभुएको होस ् । उहाँको महान ् दयामा मतृकहरूबाट यशे ू ीष् टको पनुरुत्थान ारा ईश् वरीय उ रािधकारको
िनश् चयतको लािग हामीलाई नयाँ जन्म िदनभुयो । 4 िकनिक किहल्यै नष् ट नहुने ईश् वरीय उ रािधकारमा किहल्यै दाग लाग्दनै
र यो किहल्यै िबलाएर पिन जाँदनै । यो ितमीहरूका िन म्त स्वगर्मा सरंिक्षत छ । 5 अ न्तम समयमा कट हुने उ ारको
िन म्त ितमीहरू िवश् वास ारा परमशे् वरको श क् तले सरुिक्षत रा खएका छौ । 6 अिहले ितमीहरूले िविभन् न िकिसमका धरैे
कष् टको अनभुव गनर् जरुरी भए तापिन ितमीहरू यसमा रमाउँछौ । 7 ितमीहरूको िवश् वास जाँिचयोस ् भनरे यो भएको हो,
जनु िवश् वास आगोमा नष् ट भएर जाने सनुभन्दा धरैे बहुमलू्य छ । यशे ू ीष् ट कट हुनहुुदँा ितमीहरूको िवश् वास स्थािपत
भएर यसले शसंा, मिहमा र आदर उत्पन् न गरोस ्भनरे यसो भएको हो । 8 ितमीहरूले उहाँलाई दखेकेा छैनौ, तर ितमीहरू
उहाँलाई मे गछ । ितमीहरू अिहले उहाँलाई दखे् दनैौ, तर ितमीहरू उहाँमा िवश् वास गछ र गनर् नसिकने मिहमाले
भ रपणूर् आनन्दमा ितमीहरू धरैे खसुी छौ । 9 अिहले ितमीहरूले आफ्नै िन म्त ितमीहरूको िवश् वासको ितफल पाइरहकेा
छौ, जनुचािह ँ ितमीहरूका ाणको म ु हो । 10 अगमव ाहरूले ितमीहरूका िन म्त हुन आउने अन ु हको िवषयमा यही
म ु को िवषयमा ध्यानिसत खोजतलास गरेका िथए । 11 ितनीहरूले कस्तो कारको म ु आउँदै छ भनी खोजी गरे ।
ितनीहरूमा हुनभुएका ीष् टका आत्माले कुन समयको िवषयमा बो लरहनभुएको छ भन् ने कुराको पिन ितनीहरूले खोजी गरे ।
यो कायर् त्यित बलेा भइरहकेो िथयो जित बलेा उहाँले अगािडबाट नै ितनीहरूलाई यशे ू ीष् टका कष् टहरू र त्यसपिछ आउने
मिहमाको बारेमा बताउदँै हुनहुुन्थ्यो । 12यो अगमव ालाई कट ग रएको िथयो जनु ितनीहरूले यी कुराहरूको सवेा ग ररहकेा
िथए, ितनीहरू आफ्नै लािग होइन तर ितमीहरूका लािग । यी कुरा स्वगर्बाट पठाइनभुएका पिव आत्माबाट ितमीहरूलाई
चार भएको ससुमाचार ल्याउनहेरू ारा ितमीहरूलाई सनुाइएको छ । यी कुराहरू कट होऊन ्भनरे स्वगर्दतूहरू पिन इच्छा

गछर्न ्। 13 त्यसकारण, ितमीहरूका मनलाई बाँध । आफ्नो सोचाइमा सयंमी होओ । यशे ू ीष् ट ितमीहरूकहाँ कट हुनहुुदँा
ितमीहरूकहाँ ल्याइने अन ु हमा पणूर् आशा राख । 14 आज्ञाकारी छोराछोरीहरू भएकाले ितमीहरूसगँ अन्जान हुदँा ितमीहरूले
प ाएका इच्छाहरूमा नचल । 15 तर ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने जस्तो पिव हुनहुुन्छ, ितमीहरू पिन आ-आफ्ना जीवनका
सबै वहारमा पिव होओ । 16 िकनिक यस्तो ले खएको छ, “ितमीहरू पिव होओ िकनिक म पिव छु ।” 17 जसले
त्यके व् य लाई उसको कामअनसुार भदेभाव नगरी न्याय गन ुर्हुनलेाई ितमीहरू “िपता” भन्छौ भन,े आफ्नो या ाको समय

आदरमा िबताओ । 18 ितमीहरूलाई थाहा छ, िक ितमीहरूले ितमीहरूका सांसा रक िपताहरूबाट िसकेका मखूर् बानीहरूबाट
नष् ट भएर जाने चाँदी वा सनुबाट छुटकारा पाएका होइनौ । 19 तर ितमीहरूले यशे ू ीष् टको आदरयोग्य रगत ारा छुटकारा
पाएका छौ, जो दोषरिहत र दागरिहत थमुा हुनहुुन्छ । 20 यशे ू ससंारको जग बसा लनभुन्दा पिहले नै छािननभुएको िथयो,
तर यी अ न्तम समयहरूमा उहाँ ितमीहरूका िन म्त कट हुनभुएको छ । 21 ितमीहरू उहाँ ारा परमशे् वरमा िवश् वास गछ ,
जसलाई ितमीहरूका िवश् वास र आशा परमशे् वरमा रहून ्भनरे परमशे् वरले मतृकहरूबाट पनुज िवत पान ुर्भयो र उहाँलाई मिहमा
िदनभुयो । 22सत्यताको आज्ञाका रता ारा िनष्कपट भात-ृ मेको िन म्त ितमीहरूले आफ्नो ाण श ु बनायौ । त्यसलै,े आफ्नो
हृदयबाट एक-अकार्लाई मे गर । 23 ितमीहरू नयाँ गरी जन्मकेा छौ, त्यो नाशवान ् वीयर्बाट होइन, तर जीिवत र रिहरहने
परमशे् वरको वचनको अिवनाशी वीयर्बाट । 24 िकनिक “सबै दहे घाँसजस्तै हुन ्र ितनका सबै मिहमा घाँसका फुलजस्तै हुन ्
। घाँस सकु्छ र फुल ओइलाउछँ ।” 25 तर परमशे् वरको वचन सदासवर्दा रिहरहन्छ । ससुमाचारको रूपमा यही सन्दशेलाई
ितमीहरूकहाँ घोषणा ग रएको िथयो ।

2
1 त्यसकारण सबै दषु् ाइँ, छल, पाखण्डीपन, डाहा र बदख्वाइँलाई टाढै राख । 2 नवजात िशशहुरूले जस्तै श ु आ त्मक

दधूको तषृ्णा गर तािक ितमीहरू त्यसबाट मु मा बढ्न सक, 3 यिद भु भला हुनहुुन्छ भनी ितमीहरूले चाखकेा छौ भन,े
4 उहाँमा आओ, जो मािनसहरू ारा इन्कार ग रनभुएका जीिवत पत्थर हुनहुुन्छ, तर त्यही पत्थर नै परमशे् वरबाट चिुनएको
छ र उहाँका िन म्त बहुमलू्य पत्थर हुनभुएको छ । 5 ितमीहरू पिन यशे ू ीष् ट ारा परमशे् वरको िन म्त हणयोग्य आ त्मक
ब लदानहरू चढाउने पिव पजुारीहरू हुनको िन म्त आ त्मक भवन िनमार्ण गन जीिवत पत्थरहरूजस्तै हौ । 6 धमर्शास् ले
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भन्दछ, “हरे म िसयोनमा एउटा कुन-ेढुङ्गो बसाल्नछुे, जनु मखु्य, चिुनएको र बहुमलू्य हुनछे । जसले उहाँमािथ िवश् वास
गछर्, त्यो शमर्मा पनछैन ।” 7 त्यसलै,े ितमीहरू जसले िवश् वास गछ ितमीहरूको िन म्त आदर छ । तर, “त्यो ढुङ्गो जसलाई
िनमार्णकतार्हरूले इन्कार गरे त्यो नै कुनाको िशर-ढुङ्गा भयो ।” 8 र “एउटा ठक् कर लाग् ने ढुङ्गा र एउटा ठक् कर लाग् ने च ान
।” वचन उल्लङ्घन गरेको कारण ितनीहरू ठक् कर खान्छन ्जसको िन म्त ितनीहरू िनय ु ग रएका िथए । 9 तर ितमीहरू
त चिुनएका वशं, राजकीय पजुारीहरू, पिव जाित, परमशे् वरका िनजी जा हौ । त्यसलै,े ितमीहरूलाई अन्धकारबाट बोलाई
उहाँको उदकेको ज्योितमा ल्याउनहुुनकेा आश् चयर्कमर्हरूको घोषणा गनर् सक । 10 ितमीहरू एक समय परमशे् वरका िथएनौ,
तर अब परमशे् वरका जाहरू हौ । ितमीहरूले कृपा पाएका िथएनौ, अिहले परमशे् वरको कृपा पाएका छौ । 11 हरे, ितमीहरूका
आत्माको िवरु मा लडाइँ गन पापमय इच्छाबाट टाढा रहनको िन म्त परदशेीहरू र वासीहरूलाई झै ँ म ितमीहरूलाई बोलाउँछु
। 12 अरू जाितहरूका िबचमा ितमीहरूको वहार असल होस ्तािक ितमीहरूले दषु् ट काम गरेका छौ भनरे ितनीहरूले भने
तापिन ितमीहरूका रा ा कामहरू दखेरे ितनीहरूले उहाँको आगमनमा परमशे् वरको शसंा गरून ।् 13 भकुो खाितर सबै मानवीय
अिधकारलाई स्वीकार गर चाहे ती सव च् च राजा हुन,् 14 या शासकहरू जो नरा ो काम गनहरूलाई सजाय िदन र असल काम
गनहरूको शसंा गनर् उत्साह िदन पठाइएका हुन ्। 15 िकनिक परमशे् वरको इच्छा यही हो िक असल काम गरेर ितमीहरूले
मखूर् मािनसहरूका अज्ञानतालाई चपु लगाउनपुछर् । 16 स्वतन् मािनसहरूझै ँ ितमीहरूको स्वतन् ता दषु् टतालाई ढाक् नको िन म्त
योग नगर, तर परमशे् वरका दासहरूजस्तै बन । 17 सबै मािनसको आदर गर । भाततृ्वलाई मे गर । परमशे् वरको भय मान ।

राजाको आदर गर । 18 कमारा हो, सम्पणूर् आदरसाथ आफ्नो मा लकको अधीनमा बस; असल र भला मा लकहरूसगँ मा
होइन, तर दषु् टहरूसगँ पिन । 19 िकनिक कोही क् तको िववके परमशे् वर ित भएको कारण उसले असल काम गरे पिन कष् ट
सहन्छ भने त्यो परमशे् वरमा शसंनीय कुरो हो । 20 यिद ितमीले पाप गरेर सहन्छौ भने त्यो कुन ठुलो कुरा भयो र ? तर यिद
ितमीले असल गरेर पिन सहन्छौ भने त्यो परमशे् वरमा शसंनीय हुनछे । 21 यसकैो िन म्त ितमीहरू बोलाइएका िथयौ, िकनिक
ितमीहरूले उहाँका पाइला प ाओ भनरे ीष् टले पिन दःुख भोग् नभुयो र ितमीहरूका िन म्त उदाहरण छोड्नभुयो । 22 उहाँले
कुनै पाप गन ुर्भएन, न उहाँका मखुमा कुनै छलको कुरो पाइयो । 23 उहाँको अपमान हुदँा उहाँले त्यसको बदला लनभुएन ।
उहाँले दःुख भोग् नहुुदँा पिन आफँैलाई उिचत न्याय गन ुर्हुनकेहाँ स ु म्पनभुयो । 24 हामी पापको भागीदार नबनौँ र धािमर्कताको
खाितर िजऔ ँभनरे उहाँले हा ा सबै पाप आफ्नो शरीरमा बोकी ु समा चढ्नभुयो । उहाँका चोटले ितमीहरू िनको भएका छौ
। 25 ितमीहरू सबै हराएका भडेाझै ँ भौता रदँ ै िथयौ, तर अब ितमीहरू आत्माका गोठालो र सरंक्षककहाँ फिकर् एका छौ ।

3
1 यसरी नै पत् नीहरू हो, ितमीहरूका आ-आफ्ना पितको अधीनमा रहो, तािक यिद कोही वचनमा आज्ञाकारी छैन भने

तापिन ितनीहरूका पत् नीहरूको आचरणको कारण ितनीहरूलाई वचनिैवना िजत् न सिकन्छ । 2 िकनिक ितनीहरूले ितमीहरूका
श ु आचरणलाई आफ्नो सम्मानको रूपमा दखे् नछेन ् । 3 यसको लािग केशको शङृ्गार, सनुका गरगहनाहरू, शङृ्गारका
वस् हरूजस्ता बािहरी सजावट नगर । 4 तर ितमीहरूका िभ ी हृदयबाट र सदवै रहने भलो र शान्त आत्मा ारा परमशे् वरको
द ृ ष् टमा अनमोल हुने िकिसमले यसो गर । 5 िकनिक पिहलकेा पिव स् ीहरूले यसरी नै आफ्नो शङृ्गार गथ । ितनीहरूले
परमशे् वरमा आशा राख्थे र आफ्ना पितहरूका अधीनमा बस्दथे । 6 यसरी नै सारा अ ाहाम ित आज्ञाकारी हु न्थन ्र ितनलाई
“स्वामी” भनरे बोलाउँिथन ् । अब यिद ितमीहरूले जे असल छ त्यही गर् यौ र समस्याहरूसगँ डराएनौ भने ितमीहरू ितनकै
छोरीहरू ठह रन्छौ । 7 त्यसरी नै पितहरू हो, आफ्ना पत् नीहरूलाई अबला र जीवनका वरदानहरू ाप् त गन साझदेार सम्झी
ितनीहरूसगँ बस । ितमीहरूका ाथर्नामा अवरोध नहोस ् भनरे यसो गर । 8 अन्त्यमा ितमीहरू सबै एकै मनका, दयावान,्
भाततृ्वलाई मे गन, कोमल हृदयका र न होओ । 9 खराबीको बदला खराबी र अपमानको बदला अपमान नगर । तर
त्यसको िवपरीत िनरन्तर आशीवार्द दओे िकनिक आिशष ्मा सहभागी हुन सक भनरे ितमीहरू यसकैो िन म्त बोलाइएका हौ
। 10 “जसले आफ्नो जीवनलाई मे गनर् चाहन्छ र असल िदनहरू दखे् ने इच्छा गदर्छ उसले आफ्नो िज ोलाई खराबबाट र
उसको ओठलाई छल कुरा गनर्बाट रोकोस ् । 11 ऊ खराब कुराहरूबाट फक जे असल छ त्यही गरोस ् । उसले शा न्तको
खोजी गरोस ्र त्यसमैा लािगरहोस ्। 12 परमशे् वरका आखँाले धम जनलाई दखे्छन;् उहाँका कानले ितनीहरूका िनवदेनहरू
सनु्छन ्। तर परमशे् वरको महुार खराबी गनहरूको िवरु मा हुन्छ ।” 13 ितमीहरूले असल गन चाहना गदार् ितमीहरूलाई कसले
खराबी गछर् ? 14 तर यिद ितमीहरू धािमर्कताको लािग सताइन् छौ भने ितमी आिशिषत ् हुनछेौ । ितनीहरू डराउने कुरादे ख
ितमीहरू नडराओ । हतास नहोओ । 15 बरु, भु यशेलूाई पिव मानरे ितमीहरूका हृदयमा राख । ितमीहरू िकन परमशे् वरमा
आशा राख्छौ भनरे कसलैे सोधमेा त्यसको जवाफ िदन सधै ँ तयार बस ? यो काम न ता र आदरपवूर्क गर । 16 असल
िववके कायम राख तािक ीष् टमा ितमीहरूका असल जीवनको िनन्दा गनर् खोज् नहेरू लाजमा परून,् िकनिक ितनीहरूले दषु् ट
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मािनसहरूको रूपमा ितमीहरूको िवरु मा कुरा ग ररहकेा छन ् । 17 परमशे् वरले इच्छा गन ुर्भयो भने ितमीहरूले खराब काम
गरेर दःुख भोग् नभुन्दा असल काम गरेर दःुख भोग् न ु असल हुन्छ । 18 ीष् टले पिन पापका िन म्त एक पटक दःुख भोग् नभुयो ।
धम भएर पिन उहाँले हामीलाई परमशे् वरमा ल्याउनको िन म्त हामी अधम हरूका लािग दःुख भोग् नभुयो । उहाँले शारी रक
रूपमा मतृ्य ु वरण गन ुर्भयो, तर उहाँ आत्मामा जीिवत पा रनभुयो । 19 उहाँ आत्मामा जानभुयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई
चार गन ुर्भयो । 20 नोआको समयमा जहाज बनाइँदा परमशे् वरले धयैर् गरेर प खर्रहकेो बलेा ितनीहरू आज्ञाकारी भएनन,् र

परमशे् वरले पानीबाट आठ जना आत्मा बचाउनभुयो । 21 यो अिहले ितमीहरूलाई बचाउने ब प् तस्माको एउटा सङ्केत हो
जनुचािह ँ शरीरको फोहोर सफा गरेजस्तो नभई यशे ू ीष् टको पनुरुत्थान ारा परमशे् वरमा असल िववकेको िनवदेनको रूपमा हो
। 22 उहाँ परमशे् वरको दािहने हातप हुनहुुन्छ । उहाँ स्वगर्मा जानभुयो । स्वगर्दतूहरू, अिधकारहरू र श क् तहरू सबै उहाँमा
झकु् नपुछर् ।

4
1 यसकैारण, जसरी ीष् टले शरीरमा कष् ट भोग् नभुयो, ितमीहरूले पिन त्यस्तै उ ेश्य धारण गर । जसले शरीरमा कष् ट

भोगकेो छ उसले पाप गनर् छोडकेो हुन्छ । 2 यो क् तले अब उसो मानवीय अिभलाषामा होइन, तर आफ्नो बाँकी जीवन
परमशे् वरको इच्छाको िन म्त िजउँछ । 3 िकनिक अन्यजाितले इच्छा गरेजस्तो कामकुता, कुवासना, म पान, मोजमज् जा,
िपयक् कडपन, असभ्य भोजहरू अिन घिृणत मिूतर्पजूाहरूमा धरैे समय खचर् भइसकेको छ । 4 ितमीहरू यी कुरामा ितनीहरूसगँ
सहमत नभएको कारण ितनीहरू अचम्म मान्छन ् । त्यसलै,े ितनीहरूले ितमीहरूको बारेमा खराब कुरा गछर्न ् । 5 ितनीहरूले
जीिवत र मरेकाहरूको न्याय गनर् तयार हुनहुुनलेाई लखेा िदनछेन ्। 6 त्यसलै,े म रसकेकाहरूलाई यो वचन चा रएको िथयो
। शरीरमा मािनसको रूपमा ितनीहरूको न्याय ग रएको भए तापिन आत्मामा ितनीहरू परमशे् वरअनसुार िजऊन ्। 7सबै कुराको
अन्त्य आउँदै छ । त्यसलै,े आफ्नो मन ठक ठाउँमा लगाओ र ितमीहरूका ाथर्नाको खाितर आफ्नो िवचारमा सचते रहो
। 8 सबै कुराभन्दा बढी एक-अकार्लाई उत्कट मे गर, िकनिक मेले एक-अकार्को दोष प ा लगाउँदनै । 9 गनगन नगरी
एक-अकार्को अितिथ सत्कार गर, 10जसरी ितमीहरू हरेकले वरदान पाएका छौ । परमशे् वरले िदनभुएका िस ैँका वरदानहरू
उहाँको असल भण्डारेजस्तै एक-अकार्को सवेाको लािग योग गर । 11 यिद कोही बोल् छ भने उसले परमशे् वरको मखुबाट
िनस्केको कुरा बोलोस;् यिद कसलैे सवेा गछर् भने उसले परमशे् वरले िदनहुुने श क् तमा गरोस,् तािक सबै कुरामा ीष् ट ारा
परमशे् वर मिहिमत हुनभुएको होस ्। मिहमा र श क् त सदासवर्दा उहाँकै हुन ्। आमने । 12 ि य हो, ितमीहरूलाई जाँच गनर्को
िन म्त कुनै अ ग् नमय परीक्षा आइपरेमा त्यसलाई अनौठो नसम्झ । 13 तर जित ितमीहरू ीष् टको दःुख भोग् छौ, त्यित रमाओ
तािक उहाँको मिहमा कट हुदँा ितमीहरू पिन आनन्द मनाउन सक् नछेौँ । 14 ितमीहरू ीष् टको नाउकँो कारण अपमािनत
भयौ भने ितमीहरू धन्यका हौ, िकनिक मिहमाका आत्मा र परमशे् वरका आत्मा ितमीहरूमािथ रहनहुुन्छ । 15 तर ितमीहरू
कसलैे पिन हत्यारा, चोर, खराबी गन अथवा अकार्को कुरामा हात हाल्ने क् तको रूपमा दःुख भोग् न ु नपरोस ् । 16 तरै
पिन ी ष् टयान भएको कारणले कसलैे पीडा भोग्छ भने उसले लाज नमानोस,् तर त्यही नाममा परमशे् वरको मिहमा गरोस ्
। 17 िकनिक यो परमशे् वरको प रवारबाट न्याय सरुु हुने समय हो । अिन यिद न्याय हामीबाट सरुु हुन्छ भन,े परमशे् वरको
वचन नमान् नकेो अवस्था कस्तो होला ? 18 अिन “धम जनको उ ारचािह ँ उसको क ठनाइले हुन्छ भन,े अधम र पापीको
अवस्था के होला ?” 19 त्यसलैे परमशे् वरको इच्छामा दःुख भोग् नहेरूले असल काम गद आफ्नो आत्मा स ृ ष् टकतार्लाई समु्पनू ्
।

5
1 सङ्गी-एल्डर र ीष् टका कष् ट अिन कट हुने मिहमामा सहभागी भएको क् तको हिैसयतले म ितमीहरूका माझमा

भएका एल्डरहरूलाई आ ह गदर्छु । 2 त्यसकारण, म एल्डरहरूलाई आ ह गदर्छु, ितमीहरूका माझमा भएका परमशे् वरको
बगालको हरेचाह गर, करले होइन तर ितमीहरूका आफ्नै र परमशे् वरको इच्छाअनसुार । बइेमानीपवूर्क कमाइने पसैाको
लािग होइन, तर स्वचे्छाले । 3 ितमीहरूको हरेचाहमा रहकेा मािनसहरूमािथ मा लकजस्तो वहार नगर, तर बगालको लािग
उदाहरण बन । 4 मखु्य गोठालो कट हुनहुुदँा ितमीहरूले किहल्यै नाश नहुने मिहिमत मकुुट पाउनछेौ । 5 त्यसै गरी, ितमी
यवुकहरू व ृ हरूको अधीनमा बस । ितमीहरू सबलैे िवन ताको वस् धारण गर र एक-अकार्को सवेा गर िकनिक परमशे् वरले
अहङ्कारीहरूको िवरोध गन ुर्हुन्छ, तर न हरूलाई अन ु ह गन ुर्हुन्छ । 6 त्यसकारण, आफँैलाई उहाँको श क् तशाली बाहुलीमिुन
न तलु्याओ, तािक उहाँले उिचत समयमा ितमीहरूलाई उच् च पान ुर्भएको होस ्। 7 ित ा सबै िचन्ता-िफ ी उहाँमा स ु म्पदओे
िकनिक उहाँले ितमीहरूको वास्ता गन ुर्हुन्छ । 8सचते र जागा रहो । ितमीहरूको श ु िदयाबलस कसलैाई भटेेर िनल्नको िन म्त
गजर्ने िसहंझै ँ खोिजरहकेो छ । 9 त्यसको िवरु मा खडा होओ । ितमीहरूको िवश् वासमा दि लो बन । यो जान िक ससंारमा
भएका ितमीहरूका भाइहरूले पिन यस्तै कष् टहरू भोिगरहकेा छन ् । 10 ितमीहरूको केही समयको कष् टपिछ ितमीहरूलाई
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ीष् टमा उहाँको मिहमामा बोलाउनहुुने सबै अन ु हका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िस , स्थािपत र ब लयो बनाउनहुुनछे । 11सबै
श क् त सदा सवर्दा उहाँकै होस ्। आमने । 12 म िसलासलाई िवश् वासयोग्य भाइको रूपमा लन्छु र ितनीबाट मलैे ितमीहरूलाई
केही कुरा छोटकरीमा लखेकेो छु । म ितमीहरूलाई आ ह गछुर् र ितमीहरूलाई साक्षी िदन्छु िक मलैे लखेकेो कुरा परमशे् वरको
साँचो अन ु ह हो । त्यसमा खडा होओ । 13 ितमीहरूसगँै चिुनएकी बिेबलोनमा भएकीले र मरेो छोरो मकूर् सले ितमीहरूलाई
अिभवादन पठाएका छन ् । 14 मेको पिव चमु्बनले एक-अकार्लाई अिभवादन गर । ीष् ट यशेमूा हुने ितमीहरू सबलैाई
शा न्त होस ्।
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प सुको दो ो प
1यशे ू ीष् टका दास र े रत िसमोन प सुबाट, हा ा परमशे् वरको धािमर्कता र म ु दाता यशे ू ीष् टमा हा ो जस्तै मलू्यवान ्

िवश् वास ाप् त गरेकाहरूलाई । 2 ितमीहरूलाई अन ु ह होस;् हा ा परमशे् वर र यशे ू ीष् टको ज्ञान ारा ितमीहरूमा शा न्त शस्त
हुदँै जाओस ् । 3 आफ्नै मिहमा र स णु ारा हामीलाई बोलाउनहुुने परमशे् वरको ज्ञान ारा हामीलाई ईश् वरीय श को जीवन
र धािमर्कताको िन म्त आवश्यक पन सबै कुरा िदइएको छ । 4 यी कुराहरू ारा उहाँले हामीलाई बहुमलू्य र महान ् ितज्ञाहरू
िदनभुएको छ । ितमीहरू ससंारका कुइच्छाबाट आउने ष् टताबाट उम्केर ईश् वरीय स्वभावमा सहभागी हुन सक भनरे उहाँले
यस्तो गन ुर्भयो । 5 यसकैारण, ितमीहरूको िवश् वास ारा स णु, स णु ारा ज्ञान थप् न सक्दो यत् न गर । 6 ितमीहरूको ज्ञान ारा
आत्मसयंम र आत्मसयंम ारा सहनशीलता अिन सहनशीलता ारा ईश् वरभ । 7 ितमीहरूको ईश् वरभ ारा भात-ृस् नहे, र
भात-ृस् नहे ारा मे । 8 यिद यी कुरा ितमीहरूमा छन,् र ितमीहरूमा शस्त हुदँै जान्छन ्भने भ ु यशे ू ीष् टको ज्ञानमा ितमीहरू
बाँझो वा िनष्फल हुनछैेनौ । 9 तर जोसगँ यी कुराको घटी छ र निजकको वस्त ु मा दखे्छ भन,े ऊ अन्धो हो । उसले परुानो
पापबाट धोइएको कुरालाई िबसको हुन्छ । 10 त्यसकारण भाइ हो, आफ्नो बोलावट र चनुाउ िन श् चत गनर्को लािग सक्दो
यास गर । ितमीहरूले त्यो गर् यौ भन,े ितमीहरू लोट्नछैेनौ । 11 त्यसकारण, हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अनन्त राज्यमा वशेको

िन म्त ितमीहरूले शस्त अनमुित पाउनछेौ । 12 यसलै,े ितमीहरूलाई यी कुराहरू थाहा भएर अिहले ितमीहरू यो सत्यतामा
ब लयो भए तापिन म ितमीहरूलाई यी कुराहरू सम्झाउन सधै ँ तयार छु । 13 जबसम्म म यो शरीररूपी पालमा छु ितमीहरूलाई
जागा राख् न ु र यी कुराहरूको बारेमा ितमीहरूलाई सम्झाउन ु मरेो िन म्त असल हुन्छ भन् ने मलाई लाग्छ । 14 िकनिक मलैे
यो पाललाई चाँडै त्याग्दै छु भन् ने मलाई थाहा छ जनु कुरा हा ा भ ु यशे ू ीष् टले यो मलाई दखेाउनभुएको छ । 15 मरेो
स्थानपिछ पिन ितमीहरूले यी कुराहरू सधै ँ सम्झन सक भनरे म सक्दो यास गनछु । 16 िकनिक हामीले यशे ू ीष् टको

श क् त र आगमनको बारेमा ितमीहरूलाई बताउदँा धतूर्तासगँ रिचएका दन्त्यकथाहरूलाई प ाएनौ,ँ तर हामी उहाँको वभैवको
त्यक्ष साक्षी िथयौँ । 17 उहाँले परमशे् वर िपताबाट आदर र मिहमा ाप् त गन ुर्भयो, जब वभैवपणूर् मिहमाबाट यो स्वर आएको

िथयोः “ियनी मरेा ि य पु हुन,् जोिसत म धरैे खसुी छु ।” 18 हामी उहाँिसत पिव डाँडामा हुदँा हामीले स्वगर्बाट आएको
त्यो आवाज सनु्यौँ । 19 हामीसगँ भएको अगमवाणीको वचन अझ िन श् चत भएको छ, जसलाई ितमीहरू पालना गनर् उ म
यास गछ । यो उज्यालो नहुञ् जले र ितमीहरूका हृदयमा िबहानको तारा नआउञ् जले अन्धकारमा चम्कने ब ीजस्तै छ

। 20 ितमीहरूले पिहले यो जान िक ले खएको भिवष्यवाणी अगमव ाको आफ्नै तकर् बाट आउँदनै । 21 िकनिक कुनै पिन
अगमवाणी मािनसहरूको इच्छाबाट आएन, तर परमशे् वरको तफर् बाट बोल्ने पिव आत्मा ारा डोर् याइएका मािनसहरूबाट आयो
।

2
1 इ ाएलीहरूकहाँ झटुा अगमव ाहरू आए, अिन ितमीहरूकहाँ पिन झटुा िशक्षकहरू आउनछेन ्। ितनीहरूले आफूसगँ

गोप्य रूपमा िवनाशसकारी झटुा िशक्षाहरू ल्याउनछेन ्र ितनीहरूलाई उ ार गन ुर्हुने गरुुलाई पिन इन्कार गनछन ्। ितनीहरूले
आफूमािथ चाँडै िवनाश ल्याउनछेन ्। 2धरैेले ितनीहरूको िवलासी आचरणको अनसुरण गनछन ्र ितनीहरू ारा सत्यताको मागर्
िन न्दत हुनछे । 3 लोभको कारण ितनीहरूले छलपणूर् कुरा गरेर ितमीहरूबाट फाइदा उठाउनछेन ्। ितनीहरूको िवरु मा ाप
आउन लामो समय लाग्दनै । ितनीहरूको िवनाश िन ष् य छैन । 4 िकनिक परमशे् वरले पाप गन स्वगर्दतूहरूलाई त छोड्नभुएन
। बरु, ितनीहरूलाई तल पातालमा स ु म्पिदनभुयो र इन्साफ नहुन्जलेसम्म साङ्लाले बाँधरे घोर अन्धकारमा रा खिदनभुयो ।
5 अिन उहाँले ाचीन ससंारलाई पिन बाँकी राख् नभुएन । बरु, धािमर्कताका दतू नोआ र अरू सात जनालाई बचाउनभुयो र
जल लय ारा अधम ससंारको िवनाश गन ुर्भयो । 6 अिन अधम हरूमािथ के आइपनछ भन् ने कुराको उदाहरणको िन म्त
परमशे् वरले सदोम र गमोरा सहरहरूलाई खरानीमा प रणत ग रिदनभुयो र ितनीहरूलाई िवनाशको िन म्त दोषी ठहराउनभुयो ।
7 तर उहाँले त्यसो गदार् धम लोतलाई बचाउनभुयो, जो अराजक र िघनलाग्दा मािनसहरूको वहारको कारण िनकै दःुखी
िथए । 8 िकनिक ितनीहरूसगँ िदनिदनै बस्दा, ितनीहरूका िबचमा दखेकेा र सनुकेा कुराहरूको कारण ती धम मािनस आत्मामा

ाकुल भएका िथए । 9 त्यसलै,े धम हरूलाई परीक्षाबाट कसरी बचाउनपुछर् र अधम हरूलाई न्यायको िदनमा सजायको
िन म्त कसरी तयारी राख् नपुछर् भन् ने उहाँ जान् नहुुन्छ । 10यो िवशषे गरी शरीरका ष् ट इच्छाहरूमा िजउने र अिधकारलाई तचु्छ
ठान् नहेरूको िन म्त हो । ितनीहरू हठी र स्वचे्छाचारी िथए । ितनीहरू मिहिमतहरूको िनन्दा गनर् डराउदँनैन ्। 11 स्वगर्दतूहरूसगँ
मािनसहरूिसत भन्दा धरैे श क् त र दक्षता छ, तर उनीहरूले भकुो अगािड ितनीहरूको िवरु मा िनन्दापणू र् न्याय ल्याउदँनैन ्।
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12 तर यी अज्ञानी पशहुरू स्वाभािवक रूपमा नाश र िनयन् णको िन म्त बनाइएका हुन ्। ितनीहरूले जे कुराको िनन्दा गछर्न ्
त्यो जान्दनैन ् । ितनीहरू नष् ट पा रनछेन ् । 13 आफँैले गरेका गलत कामहरूका प रणामले ितनीहरूलाई क्षित परु् याउनछे
। ितनीहरू िदनमा आन न्दत रहन्छन ् । ितनीहरू धब्बा र दागहरू हुन ् । ितमीहरूसगँ भोजमा बस्दा ितनीहरू आफ्ना छलमा
आनन्द मनाउछँन ्। 14 ितनीहरूका आखँा िभचारले भ रएका हुन्छन;् ितनीहरू पाप गरेर किहल्यै अघाउँदनैन ्। ितनीहरूले
अ स्थर मनलाई नरा ो काममा लोभ्याउँछन;् ितनीहरूका मनले लोभमा ता लम पाएका हुन्छन ्र ितनीहरू ािपत सन्तान हुन ्
। 15 ितनीहरूले सही मागर्लाई त्यागकेा छन ्। ितनीहरू बरा लएर अधािमर्क कामको ज्याला लन मन पराउने बोअरको छोरा
बालामको पिछ लाग्छन ्। 16 तर त्यसले आफ्नै अपराधको िन म्त हप्की पायो । एउटा नबोल्ने गधाले मािनसको आवाजमा
बोलरे अगमव ाको पागलपनलाई रोिकिदयो । 17 यी मािनसहरू मलूिवनाको पानीजस्ता छन ् । ितनीहरू आधँीले उडाई
लजैाने बादलजस्ता छन ् । ितनीहरूको िन म्त घोर अन्धकार साँिचएको छ । 18 ितनीहरू खो ो अहङ्कारसाथ बोल्छन ् ।
ितनीहरू शारी रक वासना ारा मािनसहरूलाई लोभनमा पाछर्न ्। खराबी गनहरूदे ख भाग् न खोज् नहेरूलाई ितनीहरू लोभनमा
पाछर्न ्। 19 उनीहरूले ितनीहरूलाई छुटकारा िदने ितज्ञा गछर्न,् तर ितनीहरू आफँै ष् टताका दास हुन ्। िकनिक मान्छेलाई
जनु कुराले िजत्छ, ऊ त्यसकैो दास बन्छ । 20 यिद कसलैे हा ा भ ु र म ु दाता यशे ू ीष् टलाई िचनरे यस ससंारका दिूषत
गराउने कुराबाट उ म्कसकेपिछ पिन फे र त्यहीँ फकर् न्छ भने त्यसको अवस्था पिहलकेो भन्दा खराब हुन्छ । 21 धािमर्कताको
मागर्लाई जानरे ितनीहरूलाई िदइएको पिव आज्ञाहरूबाट फकर् नभुन्दा त ितनीहरूले धािमर्कताको मागर् नै नजानकेो भए असल
हुने िथयो । 22 ितनीहरूका िन म्त यो उखान सत्य छः “कुकुर आफ्नै बान्तामा फिकर् न्छ । नहुाइिदएको स ुगँरु िहलमैा फिकर् न्छ
।”

3
1 ि य हो, ितमीहरूका िनष्कपट मनलाई उत्सािहत तलु्याउन म यो दो ो प लखे्दै छु, 2 तािक ितमीहरूले पिव

अगमव ाहरूले बोलकेा वचनहरू र ितमीहरूका े रतहरू ारा हा ा भ ु र म ु दाताका आज्ञाहरूको याद गनर् सक । 3 पिहले
यो कुरा जान िक अ न्तम िदनहरूमा िगल्ला गनहरू ितमीहरूलाई िगल्ला गद र आफ्नै इच्छामा िहडँ्दै आउनछेन ् । 4 अिन
यसो भन्दै आउनछेन,् “उहाँको आगमनको ितज्ञा कहाँ गयो ? हा ा पखुार्हरू िबतरे गए, तर स ृ ष् टको सरुुदे ख नै सबै िचज
उस्तै छन ्।” s5 5 धरैे वषर्अिग वचन ारा नै स्वगर् र पथृ्वी पानीबाट बनाइएका िथए भन् ने कुरा ितनीहरू स्वचे्छाले िबसर्न्छन ्
। 6 अिन त्यस बलेाको पथृ्वी उहाँको वचन र जल लय ारा नष् ट भयो 7 अिन स्वगर् र पथृ्वी आगोको न्यायको िन म्त र
दषु् टहरूको िवनाशको लािग त्यही वचन ारा सरुिक्षत रा खएको छ । 8 ि य हो, यो कुरा नभलु िक भकुो लािग एक िदन
एक हजार वषर् र एक हजार वषर् एक िदनझै ँ हुन्छ । 9 अरूले सोचजेस्तै परमशे् वर आफ्नो ितज्ञाको बारेमा िढलो गन ुर्हुन् न,
तर ितमीहरूको िन म्त उहाँ धयैर्वान ्हुनहुुन्छ । उहाँ ितमीहरूमध्ये कोही पिन नाश होस ्भन् ने चाहनहुुन् न, तर उहाँले सबलैाई
पश् चा ाप गन समय िदने चाहना गन ुर्हुन्छ । 10 तर परमशे् वरको समय चोरजस्तै गरी आउनछे । ठुलो आवाजसिहत आकाश
िबतरे जानछे । आगोले त वहरू पगाल्नछे र पथृ्वी अिन यसमा भएका कामहरू कट हुनछेन ्। 11 सबै कुरा यसरी नै नाश
ग रनछेन ्भने ितमीहरू कस्ता मािनसहरू हुनपुन हो ? ितमीहरूले पिव र धम जीवन िजउनपुछर् । 12 ितमीहरूले तासाथ
परमशे् वरको आगमनको लािग आशा गन ुर्पछर् । त्यस िदन आकाशहरू आगो ारा नष् ट ग रनछे र त वहरूलाई चण्ड तापले
पगाल्नछेन ् । 13 तर उहाँको ितज्ञाअनसुार हामी नयाँ स्वगर् र नयाँ पथृ्वीको पखार्इमा छौ,ँ जहाँ धािमर्कताले बास गछर् ।
14 त्यसकारण ि य हो, ितमीहरूले यी कुराहरू गरेका हुनाले दागरिहत र खोटरिहत अिन उहाँको शा न्तमा हुनको िन म्त सक्दो
यास गर । 15 र हा ा भकुो धयैर्लाई म ु ठान, जसरी हा ा ि य भाइ पावलले उनलाई िदइएको ज्ञान ारा ितमीहरूलाई

लखेकेा छन ्। 16 पावलले उनका सबै प हरूमा यी कुराहरूको बारेमा उल्लखे गरेका छन,् जहाँ बझु्न क ठन हुने कुराहरू पिन
छन ्। अनशुासनहीन र अ स्थर मािनसहरूले यी कुराहरूलाई बङ्ग् याउँछन ्जसरी ितनीहरूले धमर्शास् का अरू वचनहरूलाई
बङ्ग्याउँदै आफ्नो िवनाश िनम्त्याउँछन ्। 17 त्यसकारण ि य हो, ितमीहरूले यी कुराहरू जानकेो हुनाले आफँैलाई सरुिक्षत राख
तािक व् यवस्थाहीन मािनसहरूको छलले ितमीहरूलाई टाढा नलजैाओस,् र ितमीहरूले आफ्नो िवश् वासयोग्यतालाई नगमुाओ
। 18 तर हा ा भ ु र म ु दाता यशेकूो अन ु ह र ज्ञानमा बढरे जाओ । उहाँलाई अिहले र सदासवर्दा मिहमा होस ्! आमने ।
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यहून् नाको पिहलो प
1 सरुुदे ख नै हुनभुएको जीवनको वचनको बारेमा, जनु हामीले सनुकेा छौ,ँ हा ा आफ्नै आखँाले दखेकेा छौ,ँ हामीले

िवचार गरेका छौँ र हा ा आफ्नै हातहरूले छोएका छन ्2 (अिन जीवन कट ग रयो र हामीले दखेकेा छौ,ँ गवाही िदन्छौ,ँ
अिन ितमीहरूलाई अनन्त जीवन घोषणा गछ ं जनु िपतासगँ िथयो, र हामीलाई कट ग रएको िथयो); 3जनु हामीले दखेकेा र
सनुकेा छौ,ँ हामी ितमीहरूलाई पिन घोषणा गछ ,ं तािक हामीहरूसगँ ितमीहरूको सङ्गित होस ्। हा ो सङ्गित िपता र उहाँको
प ु यशे ू ीष् टसगँ हुन्छ । 4 र ितमीहरूको आनन् द परुा होस ्भनरे हामी यी कुराहरू ितमीहरूलाई लखे्छौँ । 5 हामीले उहाँबाट
सनुकेो वचन यही हो र हामी ितमीहरूलाई घोषणा गछ ,ं िक परमशे् वर ज्योित हुनहुुन्छ र उहाँमा कुनै अन्धकार छैन । 6 हामीले
उहाँसगँ सगङ् ित गछ ं भनी भन् छौँ र अन्धकारमा िहडँ्छौँ भन,े हामी झटु बोल्छौँ र सत्य वहार गदनौँ । 7 तर उहाँ ज्योितमा
हुनभुएझै ँ हामी ज्योितमा िहडँ्छौँ भन,े हामी एक अकार्सगँ सङ् गित गछ ं, र उहाँका प ु यशे ू ीष् टको रगतले हामीलाई हा ा
सबै पापबाट श ु पाछर् । 8 यिद हामीले हामीसगँ पाप छैन भन् छौँ भन,े हामीले आफँैलाई धोका िदन्छौ,ँ र हामीसगँ सत्य हुदँनै
। 9 तर यिद हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गछ ं भने उहाँ हामीलाई हा ा पापहरू क्षमा गनर् र सबै अधमर्बाट हामीलाई श ु
पानर् िवश् वासयोग्य र धम हुनहुुन्छ । 10 यिद हामीले पाप गरेका छैनौँ भन्छौँ भने हामीले उहाँलाई झटुा तलु् याउछँौ,ँ र उहाँको
वचन हामीमा हुदँनै ।

2
1 मरेा ि य बालकहरू हो, ितमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू ितमीहरूलाई लखे् छु । तर यिद कसलैे पाप गछर् भने

हा ो िन म् त िपतासगँ वकालत गन एक जना अथार्त ् धम यशे ू ीष् ट हुनहुुन्छ । 2 उहाँ हा ा पापहरूका िन म्त ाय श् च
हुनहुुन्छ, र हा ो लािग मा होइन, तर सारा ससंारको लािग पिन हो । 3 यिद हामीले उहाँको आज्ञा पालन गछ ं भने यसै ारा
हामी जान्दछौँ िक हामी उहाँलाई िचन् छौँ । 4 जसले “म परमशे् वरलाई िचन्छु “ भन् छ, तर उहाँको आज्ञा पालन गदन भने त् यो
झटुो हो, र त् यसमा सत् य हुदँनै । 5 तर जसले उहाँको वचन पालन गछर्, साँच् चै त् यो व् य क् त परमशे् वरको मेले िस भएको
हुन्छ । हामी उहाँमा छौँ भन् ने हामी यसै ारा थाहा पाउनछेौँ । 6 परमशे् वरमा रहन्छु भन् ने क् त आफँै पिन यशे ू ीष् ट िजउन ु
भएझै ँ िजउनपुछर् । 7 ि य हो, मलैे ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा ले खरहकेो छैन,ँ तर ितमीहरूसगँ सरुुदे ख भएको परुानो आज्ञा
नै हो । ितमीहरूले सनुकेो वचन परुानो आज्ञा नै हो । 8 तापिन म ितमीहरूलाई नयाँ आज्ञा ले खरहकेो छु, जनु ीष् टमा र
ितमीहरूमा सत् य छ, िकनभने अन् धकार िबितरहकेो छ, र साँचो ज् योित अिगदे ख नै च म्करहकेो छ । 9 जसले ज् योितमा छु
भन्छ र आफ्नो भाइलाई घणृा गछर्, त्यो अझ पिन अन् धकारमा नै छ । 10 जसले आफ्नो भाइलाई मे गछर् त् यो ज् योितमा
रहन् छ, र त्यसलाई ठेस लाग् ने कुनै अवसर हुदँनै । 11 तर जसले आफ्नो भाइलाई घणृा गछर्, त्यो अझै अन् धकारमा नै हुन्छ
र अन् धकारमा िहडँ्छ । त्यो कहाँ गइरहकेो छ भनी त्यसलाई थाहा पाउदँनै, िकनभने अन् धकारले त्यसको आखँा अन् धो
तलु् याएको छ । 12 मरेा ि य बालकहरू, म ितमीहरूलाई लखे्छु, िकनभने ितमीहरूका पाप ीष् टको नाउकँो खाितर क्षमा
ग रएका छन ् । 13 बबुाहरू हो, म तपाईंहरूलाई लखे् छु, िकनभने सरुुदे ख नै हुनहुुनलेाई तपाईंहरू िचन् नहुुन्छ । जवानहरू
हो, म ितमीहरूलाई लखे् छु, िकनभने ितमीहरूले दषु् टलाई िजतकेा छौ । साना बालकहरू हो, मलैे ितमीहरूलाई लखेकेो छु,
िकनभने ितमीहरू िपतालाई िचन्छौ । 14 बबुाहरू, मलैे तपाईंहरूलाई लखेकेो छु, िकनभने तपाईंहरूले सरुुदे ख हुनहुुनलेाई
िचन् नहुुन्छ । जवानहरू, मलैे ितमीहरूलाई लखेकेो छु, िकनिक ितमीहरू ब लया छौ, र परमशे् वरको वचन ितमीहरूमा रहन् छ,
र ितमीहरू दषु् टमािथ िवजय भएका छौ । 15 ससंारलाई मे नगर, न त ससंारमा भएका थोकहरूलाई नै । कसलैे ससंारलाई
मे गछर् भने िपताको मे त् यसमा हुदँनै । 16 िकनभने ससंारमा भएका सबै थोकहरू अथार्त ् श ररको अिभलाषा, आखँाको

अिभलाषा र जीवनको शखेी िपताबाट आएका होइनन,् तर ससंारबाट आएका हुन ्। 17 ससंार र यसका इच् छाहरू िबतरे जाँदै
छन ् । तर जसले परमशे् वरको इच् छाअनसुार गछर्, त् यो सदासवर्दा रिहरहन् छ । 18 साना बालकहरू हो, यो आ खरी घडी हो
। ितमीहरूले ीष् ट िवरोधी आइरहकेो छ भनी सनु्दै छौ, अिहले पिन धरैे ीष् ट िवरोधीहरू आइसकेका छन ् । यस ारा नै
यो आ खरी घडी हो भन् ने हामी जान्दछौँ । 19 ितनीहरू हामीबाट बािहर गए, तर ितनीहरू हा ा िथएनन ्। यिद ितनीहरू हा ा
भएका भए ितनीहरू हामीहरूसगँै रिहरहने िथए, तर ितनीहरू हा ा होइनन ्भन् ने दखेाउन ितनीहरू गए । 20 तर ितमीहरूसगँ
पिव हुनहुुनबेाटको अिभषके छ, र ितमीहरू सबलैे सत् य जान्दछौ । 21 ितमीहरूले सत् य जानकेा छैनौ भनरे मलैे लखेकेो होइन,ँ
तर ितमीहरूले यो जानकेा हुनाले र कुनै पिन झटु सत्य नहुने हुनाले हो । 22 यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भनी इन् कार गनबाहके
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अक झटु को हुन्छ ? यो व् य क् त नै ीष् ट िवरोधी हो, िकनभने त् यसले िपता र प ु लाई इन् कार गछर् । 23 पु लाई इन् कार
गन कोहीसगँ पिन िपता हुनहुुन् न; पु लाई स्वीकार गनसगँ िपता पिन हुनहुुन्छ । 24 ितमीहरूका हकमा, ितमीहरूले सरुुदे ख
सनुकेा कुरा ितमीहरूमा रहोस ् । ितमीहरूले सरुुदे ख सनुकेा कुरा ितमीहरूमा रहन्छ भने ितमीहरू पिन िपता र प ु मा रहन् छौ
। 25 उहाँले हामीलाई ितज्ञा गन ुर्भएको कुरा अथार्त ्अनन् त जीवन यही हो । 26 ितमीहरूलाई बहकाउनहेरूको बारेमा मलैे
यी कुराहरू ितमीहरूलाई ले खसकेको छु । 27 ितमीहरूका हकमा, ितमीहरूले उहाँबाट पाएका अिभषके ितमीहरूमा रहन् छ
र ितमीहरूलाई िसकाउन कसकैो आवश् यक पदन । तर उहाँको अिभषकेले नै ितमीहरूलाई सबै थोकहरूबारे िसकाउनहुुन्छ,
अिन त् यो सत् य हो, झटुो होइन । उहाँले ितमीहरूलाई िसकाउनभुएअनसुार, उहाँमा रहो । 28 अब मरेा ि य बालकहरू हो,
उहाँमा रहो, तािक उहाँ कट हुनहुुदँा हामीमा साहस होस ्र उहाँको आगमनमा उहाँको साम ु ल ज् जत हुन ु नपरोस ्। 29 यिद
उहाँ धम हुनहुुन् छ भनी ितमीहरूले जान्दछौ भने धािमर्क वहार गन हरेक उहाँबाट जन्मकेो हो भन् ने ितमीहरूले जान्दछौ ।

3
1 हरे, िपताले हामीलाई कस्तो िकिसमको मे िदनभुएको छ, िक हामीलाई परमशे् वरको सन्तान भिनयोस ्र हामी यही हौँ

। यसकैारण, ससंारले हामीलाई िचन्दनै, िकनिक ससंारले उहाँलाई िचनने । 2 ि य हो, अब हामी परमशे् वरका सन्तानहरू हौ,ँ
र हामी के हुनछेौँ भन् ने अझ पिन कट ग रएको छैन । हामी जान्दछौँ, िक जब यशे ू दखेा पन ुर्हुनछे, हामी उहाँजस्तै हुनछेौ,ँ
िकनिक उहाँजस्तो हुनहुुन्छ त् यस्तै हामी उहाँलाई दखे् नछेौँ । 3 उहाँमा यो दढृता हुने हरेकले आफूलाई उहाँ जस्तो श ु हुनहुुन्छ
त्यस्तै श ु पाछर् । 4 पाप गन हरेकले वस्था भङ्ग गछर्, पाप वस्था भङ्ग हो । 5 पापहरू हटाई लानलाई नै ीष् ट कट
हुनभुयो भन् ने ितमीहरू जान्दछौ, र उहाँमा कुनै पाप छैन । 6 उहाँमा रहनलेे पाप गदन । पाप गनले न उहाँलाई दखेकेो छ न
िचनकेो नै हुन्छ । 7 ि य बालकहरू हो, ितमीहरूलाई कसलैे नबहकाओस ्। जस्तो ीष् ट धिमर्क हुनहुुन्छ त्यस्तै धािमर्कता
गन नै धम हो । 8 जसले पाप गछर्, त्यो शतैानको हो, िकनभने शतैानले सरुुदे ख नै पाप गरेको छ । यसकैारण, परमशे् वरको
पु कट हुनभुयो, तािक उहाँले शतैानका कामहरू नष् ट गन ुर्भएको होस ्। 9 जो परमशे् वरबाट जन्मकेो छ त्यसले पाप गदन,
िकनिक परमशे् वरको स्वभाव त्यसमा रहन्छ, र उसले पाप गनर् सक्दनै, िकनिक त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो हो । 10 यसमैा
परमशे् वरका सन्तानहरू र शतैानका सन्तानहरू कट ग रन्छन ् । जसले धािमर्कता गदन त्यो परमशे् वरको होइन, न आफ्नो
भाइलाई मे नगन नै हो । 11 ितमीले सरुुदे ख सनुकेो सन्दशे यही नै हो, हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 12 कियनजस्तो
होइन जो दषु् टको िथयो र त्यसले आफ्नो भाइलाई मार् यो । अिन उसले आफ्नो भाइको हत्या िकन गर् यो ? िकनिक उसका
कामहरू दषु् ट िथए र उसको भाइका काम धािमर्क िथए । 13 मरेा भाइहरू, यिद ससंारले ितमीहरूलाई घणृा गछर् भने ितमीहरू
अचम्म नमान । 14 हामी जान्दछौँ, िक हामी मतृ्य ु पार गरेर जीवनमा सरेका छौ,ँ िकनिक हामी दाजभुाइहरूलाई मे गछ ं ।
जसले मे गदन, त्यो मतृ्यमुा रहन्छ । 15 जसले आफ्नो भाइलाई घणृा गछर् त्यो हत्यारा हो । अिन ितमीहरू जान्दछौ, िक
कुनै पिन हत्यारासगँ अनन्त जीवन हुदँनै । 16 यसै ारा हामी मे थाहा पाउछँौ,ँ िकनिक ीष् टले हा ो िन म्त आफ्नो जीवन
िदनभुयो । हामीले पिन हा ा दाजभुाइहरूका िन म्त हा ो जीवन िदनपुछर् । 17 तर जससगँ ससंारका थोकहरू छन,् जसले
आफनो भाइ खाँचोमा परेको दखेरे पिन दयाको हृदय त्यसबाट बन्द गछर् भने कसरी परमशे् वरको मे त्यसमा रहन्छ ? 18 मरेा
ि य बालकहरूल हो, हामी वचन र मखुले मा मे नगरौ,ँ तर सत्यता र कामले मे गरौँ । 19 यसै ारा हामी सत्यका हौँ भन् ने
जान्दछौँ र हा ो हृदयलाई उहाँको सामनु् ने िनश् चय गछ ं । 20 िकनिक यिद हा ो हृदयले हामीलाई दोष िदन्छ भने परमशे् वर
हा ो हृदयभन्दा महान ्हुनहुुन्छ, र उहाँले सबै थोक जान् नहुुन्छ । 21 ि य हो, यिद हा ो हृदयले हामीलाई दोष िददँनै भने हामी
परमशे् वर ित दढृ छौँ । 22 अिन हामीले जे माग्छौँ त्यो हामी उहाँबाट पाउछँौ,ँ िकनिक हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गछ ं र
उहाँको द ृ ष् टमा असल हुने थोकहरू गछ ं । 23 अिन यो उहाँको आज्ञा हो, जस्तो उहाँले हामीलाई यो आज्ञा िदनभुयो, हामीले
उहाँका प ु यशे ू ीष् टको नाउमँा िवश् वास गन ुर्पछर् र एक अक लाई मे गन ुर्पछर् । 24जसले परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गछर्,
त्यो उहाँमा रहन्छ र परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ । अिन यसै ारा हामी जान्दछौ, िक हामीलाई िदनभुएको पिव आत्मा ारा
उहाँ हामीमा रहनहुुन्छ ।

4
1 ि य हो, हरेक आत्मालाई िवश् वास नगर, तर ती आत्माहरू परमशे् वरबाट आएका हुन ्वा होइनन ्भनी जाँच गर, िकनभने

धरैे झटुा अगमवक् ताहरू ससंारमा आइसकेका छन ् । 2 यसै ारा ितमीहरूले परमशे् वरको आत्मालाई िचन् नछेौः यशे ू ीष् ट
शरीरमा आउनभुयो भनी स्वीकार गन हरेक आत्मा परमशे् वरको हो । 3 अिन यशेलूाई स्वीकार नगन हरेक आत्मा परमशे् वरको
होइन । यो ीष् ट िवरोधी आत्मा हो, जनु ितमीहरूले ससंारमा आउँदै छ भनी सनुकेा छौ, र त्यो ससंारमा अिगदे ख नै छ
। 4 मरेा ि य बालकहरू हो, ितमीहरू परमशे् वरका हौ, र ितमीहरूले ती आत्माहरूलाई िजतकेा छौ, िकनभने ितमीहरूमा जो
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हुनहुुन्छ उहाँ ससंारमा हुनभेन्दा महान ्हुनहुुन्छ । 5 ती आत्माहरू ससंारका हुन,् यसकारण, ितनीहरूले भनकेा कुराहरू ससंारकै
हुन,् र ससंारले ितनीहरूको कुरा सनु्छ । 6 हामी परमशे् वरका हौँ । जसले परमशे् वरलाई िचन्छ, त्यसले हा ो कुरा सनु्छ ।
जो परमशे् वरका होइनन,् त्यसले हा ो कुरा सनु्दनै । यसै ारा हामी सत्यको आत्मा र झटुको आत्मालाई िचन्छौँ । 7 ि य
हो, एक अकार्लाई मे गरौ,ँ िकनिक मे परमशे् वरको हो, र हरेक जसले मे गछर्, त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो हो र त्यसले
परमशे् वरलाई िचन्छ । 8जसले मे गदन, त्यसले परमशे् वरलाई िचन्दनै, िकनभने परमशे् वर मे हुनहुुन्छ । 9यसमैा परमशे् वरको
मे हामीहरूमाझ कट भएको छ, िक जस ारा हामी िजउन सकौँ भनरे परमशे् वरले ससंारमा उहाँका एक मा पु पठाउनभुएको

छ । 10 यसमैा उहाँको मे छ, हामीले परमशे् वरलाई मे गरेकाले होइन, तर उहाँले हामीलाई मे गन ुर्भएको छ, अिन हा ा
पापहरूका लािग ाय श् च हुन उहाँका प ु पठाउनभुयो । 11 ि य हो, परमशे् वरले हामीलाई यित धरैे मे गन ुर्भयो भने हामीले
पिन एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 12 परमशे् वरलाई कसलैे किहल्यै दखेकेो छैन । यिद हामी एक अकार्लाई मे गछ ं भने
परमशे् वर हामीमा रहनहुुन्छ, र उहाँको मे हामीमा िस भएको हुन्छ । 13 यसै ारा हामी जान्दछौँ, िक हामी उहाँमा रहन्छौँ र
उहाँ हामीमा रहनहुुन्छ, िकनभने उहाँले हामीलाई उहाँका आत्मा िदनभुएको छ । 14अिन हामीले दखेकेा छौँ र गवाही िदएका
छौ,ँ िक िपताले ससंारको म ु क् तदाता हुन पु लाई पठाउनभुएको छ । 15 जसले यशे ू परमशे् वरको पु हुनहुुन्छ भनी स्वीकार
गछर्, परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ र त्यो परमशे् वरमा रहन्छ । 16 अिन हामी ित परमशे् वरले गन ुर्भएको मेलाई हामीले जानकेा
छौँ र िवश् वास गरेका छौँ । परमशे् वर मे हुनहुुन्छ र जो मेमा रहन्छ, त्यो परमशे् वरमा रहन्छ, र परमशे् वर त्यसमा रहनहुुन्छ
। 17 न्यायको िदनमा हामीमा दढृता होस ्भनरे यसमैा मे हामीमाझ िस बनाइएको छ, िकनभने उहाँ जस्तो हुनहुुन्छ, हामी
यस ससंारमा त्यस्तै छौँ । 18 मेमा कुनै डर हुदँनै । तर िस मेले डरलाई हटाउछँ, िकनभने डरले दण्डसगँ सरोकार राख्छ
। तर जो डराउछँ, त्यो मेमा िस बनाइएको हुदँनै । 19 हामी मे गदर्छौ,ँ िकनभने परमशे् वरले हामीलाई पिहले मे गन ुर्भयो ।
20 कसलैे “म परमशे् वरलाई मे गछुर्” भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घणृा गछर् भन,े त्यो झटुो हो, िकनिक त्यसले दखेकेो आफ्नो
भाइलाई मे गदन भने त्यसले नदखेकेो परमशे् वरलाई मे गनर् सक्दनै । 21 अिन उहाँबाटको यो आज्ञा हामीसगँ छ, िक जसले
परमशे् वरलाई मे गछर्, त्यसले आफ्नो भाइलाई पिन मे गन ुर्पछर् ।

5
1 जसले यशे ू नै ीष् ट हुनहुुन्छ भनी िवश् वास गछर्, त्यो परमशे् वरबाट जन्मकेो हुन्छ । र जसले िपतालाई मे गछर्, त्यसले

उहाँबाट जन्मनहुुनलेाई पिन मे गछर् । 2 जब हामी परमशे् वरलाई मे गछ ं र उहाँका आज्ञाहरू पालन गछ ं, यसै ारा हामी
परमशे् वरका सन्तानहरूलाई मे गछ ं भनी जान्दछौँ । 3 िकनिक उहाँका आज्ञाहरू पालन गन ुर् नै परमशे् वरको िन म्त मे हो ।
अिन उहाँका आज्ञाहरू बोिझला छैनन ्। 4 िकनिक परमशे् वरबाट जन्मकेो हरेकले ससंारलाई िजत्छ । अिन ससंारलाई िजत् ने
िवजय हा ो िवश् वास हो । 5 यशे ू नै परमशे् वरका पु हुनहुुन्छ भनी िवश् वास गनबाहके ससंारमािथ िवजय हािसल गन को हो ?
6 उहाँ यही हुनहुुन्छ जो पानी र रगत ारा आउनभुयो । यशे ू ीष् ट पिन पानी ारा मा होइन, तर पानी र रगत ारा आउनभुयो
। 7 िकनिक गवाही िदनहेरू ितन छन,् 8 आत्मा, पानी र रगत अिन यी ितनै सहमत हुन्छन ्। 9 हामीले मािनसहरूको गवाही
स्वीकार गछ ं भने परमशे् वरको गवाही त झनै महान ्हुन्छ । िकनिक परमशे् वरको गवाही यही हो, िक उहाँले आफ्ना पु को
बारेमा गवाही िदनभुएको छ । 10 जसले परमशे् वरका पु मा िवश् वास गछर् त्यो आफँैसगँ गवाही हुन्छ । जसले परमशे् वरलाई
िवश् वास गदन, त्यसले उहाँलाई झटुो बनाएको छ, िकनभने परमशे् वरले उहाँका प ु को िवषयमा िदनभुएको गवाहीलाई त्यसले
िवश् वास गरेको छैन । 11 अिन गवाही यही हो, िक परमशे् वरले हामीलाई अनन्त जीवन िदनभुयो, र यो जीवन उहाँका प ु मा
छ । 12 जससगँ पु छ, त्यससगँ जीवन छ; जससगँ परमशे् वरका पु हुनहुुन् न, त्यससगँ जीवन हुदँनै । 13 मलैे यी कुराहरू
परमशे् वरका पु को नाउमँा िवश् वास गन अथार्त ्ितमीहरूलाई लखेकेो छु, तािक ितमीहरूिसत अनन्त जीवन छ भन् ने ितमीहरूले
जान् न सक । 14 अिन यिद हामीले उहाँको इच्छाअनसुार कुनै पिन कुरा माग्यौँ भन,े उहाँले हा ो िबन्ती सनु् नहुुन्छ । उहाँको
सामनु् ने हामीसगँ भएको दढृता यही हो । 15 अिन यिद हामीले उहाँसगँ जे मागे पिन उहाँले हा ो िबन्ती सनुहुुन्छ भनी हामी
जान्दछौँ भने हामीले उहाँसगँ मागकेा न -िनवदेनहरू हामीसगँ छन ्भनरे पिन हामी जान्दछौँ । 16 यिद कसलैे त्यसको भाइले
मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप ग ररहकेो दखे्छ भने त्यसले ाथर्ना गन ुर्पछर्, र मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप गन त्यसलाई परमशे् वरले क्षमा
िदनहुुनछे । मतृ्यमुा परु् याउने पाप छ । त्यसले त्यसबारे िबन्ती चढाउनपुछर् भनी म भ न्दन ँ । 17 सबै अधािमर्कता पाप हो, तर
मतृ्यमुा नपरु् याउने पाप पिन छ । 18 हामी जान्दछौँ, िक जो परमशे् वरबाट जन्मकेो छ त्यसले पाप गदन; तर जो परमशे् वरबाट
जन्मकेो छ, परमशे् वरले त्यसलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ, र दषु् टले त्यसलाई छुदँनै । 19 हामी जान्दछौँ, िक हामी परमशे् वरका
हौ,ँ र सारा ससंार दषु् टको िनयन् णमा परेको छ । 20 तर हामी जान्दछौँ, िक परमशे् वरका पु आउनभुएको छ र हामीलाई
समझश क् त िदनभुएको छ, िक जो सत्य हुनहुुन्छ हामी उहाँलाई िचनौ,ँ र जो सत्य हुनहुुन्छ हामी उहाँमा र उहाँका प ु यशे ू
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ीष् टमा पिन छौँ । उहाँ साँचो परमशे् वर र अनन्त जीवन हुनहुन्छ । 21 ि य बालकहरू हो, ितमीहरू आफँैलाई मिूतर्हरूबाट
अलग राख ।
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यहून् नाको दो ो प
1 एल्डरबाट चिुनएकी मिहला र ितनका छोराछोरीहरूलाई, जसलाई म सत्यतामा मे गदर्छु- र मलैे मा होइन ितनीहरू

सबलैे पिन मे गछर्न ्जसले सत्यता जानकेा छन-् 2 हामीिभ जनु सत्यता छ र हामीसगँ सदासवर्दा रहनछे त्यही सत्यताले
गदार् मे गछ ं । 3 परमशे् वर िपता र यशे ू ीष् ट अथार्त ् िपताको पु बाट हामीमा अन ु ह, दया र शा न्त सत्यता र मेमा रहोस ्
। 4 जसरी हामीले यो आज्ञा िपताबाट ाप् त गर् यौँ त्यसरी नै ित ा केही छोराछोरीहरू सत्यतामा िहडकेो मैलँ े भे ाएर म अित
आन न्दत छु । 5 अब हे मिहला, म ितमीलाई िबन्ती गदर्छु- मलैे ितमीलाई नयाँ आज्ञा ले खरहकेो जस्तो होइन, तर हामीसगँ
सरुुदे ख भएको नै हो- िक हामीले एक अकार्लाई मे गन ुर्पछर् । 6 र मे यो हो, िक हामी उहाँको आज्ञाहरूअनसुार िहड्नपुछर्
। ितमीले सरुुदे ख नै सनुजेस्तै आज्ञा यही हो िक ितमी यसमा िहड्नपुछर् । 7 िकनिक धरैे छलीहरू ससंारमा गएका छन,् जसले
यशे ूशरीरमा आउनभुएको हो भनी स्वीकार गदनन ्। यो नै छली र ीष् ट िवरोधी हो । 8आफँैलाई हरे, िक ितमीले ती कुराहरू
नगमुाऊ जसको लािग हामी सबलैे प र म गरेका छौ,ँ तर ितमीले परूा इनाम पाउन सक । 9जो अगािड बिढरहन्छ र ीष् टको
िशक्षामा रहदँनै त्यससगँ परमशे् वर हुनहुुन् न । जो िशक्षामा रहन्छ योसगँ िपता र प ु दवु ै हुनहुुन्छ । 10 यिद कोही ितमीकहाँ
आउँछ र यो िशक्षा ल्याउदँनै भने त्यसलाई ित ो घरमा स्वागत नगर र त्यसलाई अिभवादन पिन नगर । 11 िकनिक जसले
त्यसलाई अिभवादन गछर् त्यो त्यसको दषु् ट कामहरूमा सहभागी हुन्छ । 12 मलैे ितमीलाई धरैे कुराहरू लखे् न ु छ, तर मलैे
ती कुराहरू कागज र मसीले लखे् ने इच्छा ग रन । तर पिन म ितमीकहाँ आउने आशा गछुर्, तािक हा ो आनन्द पणूर् होस ् ।
13 ित ी चिुनएकी बिहनीका छोराछोरीहरूले ितमीलाई अिभवादन गछर्न ्।
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यहून् नाको ते ो प
1 ि य एल्डर गायसलाई, जसलाई म सत्यतामा मे गछुर् । 2 ि य, म ाथर्ना गछुर्, िक जसरी ित ो ाणको उन् नित हुन्छ

त्यसरी नै ितमीले सबै कुराहरूमा उन् नित गर र स्वस्थ्य होओ । 3 िकनकी जसरी ितमी सत्यमा िहडँ्छौ त्यस्तै जब भाइहरू आएर
ित ो सत्यता ित गवाही िदए म अित आन न्दत भएँ । 4 योभन्दा अथार्त ्मरेा छोराछोरीहरू सत्यतामा िहडँ्छन ्भनी सनु् नभुन्दा
अरू कुनै ठूलो आनन्द मसगँ हुदँनै । 5 ि य, भाइहरू र परदशेीहरूको िन म्त काम गदार् ितमी िवश् वासयोग्यताको अभ्यास
गछ , 6 जसले मण्डलीको साम ु ित ो मेको गवाही िदन्छन ्। ितमीहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूका या ामा परमशे् वरको योग्य
हुने त रकाले पठाउन असल गछ , 7 िकनिक अन्यजाितहरूबाट केही न लइ नाउकँो खाितर ितनीहरू गए । 8 त् यसकारण
यस्ताहरूलाई हामीले स्वागत गन ुर्पछर्, तािक हामी सत्यताको लािग सहकम हरू बन् न सकौँ । 9 मलैे मण्डलीको िन म्त केही
लखेे,ँ तर िडयोि फस जसले ितनीहरूमा पिहलो हुन रुचाउछन ् ितनले हामीलाई स्वीकार गदन । 10 यसकारण यिद म आएँ
भने त्यसले गन कामहरू अथार्त ् त्यसले कुवाक्यहरूसिहत हा ो िवरु कसरी हाँस्यास्पद कुराहरू भन्छ म सम्झनछुे । यी
कुराहरूले मा सन्तषु् ट नभएर, त्यो आफँैले भाइहरूलाई स्वीकार गदन । यसो गनर् इच्छा गनहरूलाई पिन त्यसले िनषधे गछर्
र ितनीहरूलाई मण्डलीबाट िनकाली िदन्छ । 11 ि य, जे खराब छ त्यसको अनकुरण नगर, तर जे असल छ त्यसको अनरुण
गर । जसले असल गदर्छ त्यो परमशे् वरको हो; जसले दषु् ट कमर् गछर् त्यसले परमशे् वरलाई दखेकेो छैन । 12 डमेिे यसको
बारेमा सबै ारा र सत्यता आफँै ारा पिन गवाही िदइन्छ । हामी पिन गवाही िदन्छौ,ँ र ितमी जान्दछौ, िक हा ो गवाही सत्य
छ । 13 मलैे ितमीलाई लखे् न ु धरैे कुराहरू छन,् तर मलैे ितनीहरूलाई कागज र मसीले लखे् ने इच्छा गिदर्न ँ । 14 तर ितमीलाई
िछ ै भटे्ने आशा गछुर्, र हामी आमने सामने कुरा गनछौँ । 15 ितमीलाई शा न्त होस ्। िम हरूले ितमीलाई अिभवादन गछर्न ्
। िम हरूलाई नाउँ ारा अिभवादन गर ।
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यहूदाको प
1 यशे ू ीष् टका एक सवेक र याकूबका भाइ यहूदाबाट, बोलाइएकाहरू र परमशे् वर िपतामा ि य अिन यशे ू ीष् टको िन म्त

रा खएकाहरूलाई, 2 अनु ह, शा न्त र मे ितमीहरूका िन म्त शस्त हुदँै जाओस ्। 3 ि यहरू, हा ो साझा म ु को िवषयमा
मलैे ितमीहरूलाई लखे् न यत् न गदार्, िवश् वासीहरूलाई सधैकँो िन म्त िदइएको िवश् वासको लािग साँचो रूपमा सङ्घषर् गनर् उपदशे
िदनलाई मलैे ितमीहरूलाई यो लखे् न आवश्यक भयो । 4 िकनिक ितमीहरूका माझमा कोही मािनसहरू गपु् त रूपमा घसुकेा छन ्
। यी ती मािनसहरू हुन ्जो दण्डको िन म्त चिुनएका िथए । यी परमशे् वरको भय नमान् ने मािनसहरू हुन ्जसले परमशे् वरको
अन ु हलाई कामकुताको िन म्त ष् ट पादर्छन,् र हा ा एक मा मा लक र भु यशे ू ीष् टलाई इन्कार गदर्छन ्। 5 ितमीहरूले
एक पटक यसलाई पणूर् रूपमा जानकेा भए, तापिन अब म ितमीहरूलाई यो सम्झना िदलाउन चाहन्छु, िक परमशे् वरले िम
दशेबाट मािनसहरूलाई बचाउनभुयो, तर पिछ िवश् वास नगनहरूलाई उहाँले नष् ट गन ुर्भयो । 6आफ्नो अिधकारको ितष् ठालाई
कायम नगरेका तर आफ्नो उिचत बासस्थानलाई त्यागकेा स्वगर्दतूहरूलाई परमशे् वरले अनन्तका साङ्लाहरूमा त्यस महान ्
िदनमा इन्साफको िन म्त पणूर् अन्धकारमा राख् नभुएको छ । 7 यो त सदोम र गमोरा र वरपरका सहरहरूजस्तै हो, जसले
आफँैलाई कामकु अनिैतकतामा सलंग् न गराए र ितनीहरू अस्वाभािवक अिभलाषाहरूको िन म्त लािगपरे । अनन्तको आगोमा
दण्ड भोग् नहेरूको उदाहरणको रूपमा ितनीहरू कट ग रए । 8 तर यस्तै कारल,े यी सपना दखे् नहेरूले पिन आ-आफ्ना
शरीरहरूलाई दिूषत गदर्छन ्। ितनीहरूले अिधकारलाई इन्कार गदर्छन,् र मिहिमतहरूको िवरु मा िनन्दा गन कुराहरू भन्दछन ्
। 9 तर धान दतू िमखाएलले पिन दषु् टसगँ बहस गदार् र मोशाको शरीरको िवषयमा त्यससगँ िववाद गदार्, त्यसको िवरु मा
िनन्दा गन इन्साफ ल्याउने साहस गरेनन ्। बरु ितनले भन,े “परम भलुे तलँाई हप्काऊन ्!” 10 तर यी मािनसहरूले आफूले
नबझु्ने कुराहरूको िवरु मा िनन्दा गदर्छन ्। र ियनीहरूले बझु्ने कुराहरू जनु िववकेहीन पशहुरूले स्वाभािवक रूपमा जान् दछन ्
यी कुराहरूले नै ियनीहरूलाई नष् ट गरेका छन ्। 11 िधक् कार ितनीहरूलाई ! िकनिक ितनीहरू कियनको मागर्मा िहडँकेा छन,् र
लाभको िन म्त बालामले गरेको भलुमा सामले भएका छन ्। ितनीहरू कोरहको िव ोहमा नष् ट भएका छन ्। 12 ितमीहरूका मे
भोजहरूमा लकेुका कलङ्कहरू ियनीहरू नै हुन ्। ितनीहरू केवल आफ्नै िन म्त मा िनलर्ज् ज रूपमा भोज खान्छन ्। ितनीहरू
पानी नभएका बादलहरू हुन,् जसलाई हुरीले उडाएर लजैान्छन ्। ितनीहरू शरद ऋतकुा िनष्फल रुखहरू हुन,् जो दईु पटक
म रसकेका छन,् र जराहरूिसतै उखे लएका छन ्। 13 ितनीहरू समु का भयङ्कर छालहरू हुन,् जसले आफ्ना िनलर्ज् जताको
िफँज िनकाल्दछन ्। ितनीहरू बि एका ताराहरू हुन,् जसको िन म्त अनन्त अधँ्यारोको घोर अन्धकार साँचरे रा खएको छ ।
14आदमदे ख सातौँ पसु्ताका हनोकले ितनीहरूको िवषयमा यसो भनी अगमवाणी गरेका िथए, “हरे ! परम भु उहाँका हजारौँ
पिव जनसगँ आउँदै हुनहुुन्छ । 15 उहाँ सबकैो इन्साफ गनर् आउँदै हुनहुुन्छ । परमशे् वरको भय नमान् नहेरूले ईश् वरहीन रूपमा
गरेका सबै काम, र परमशे् वरको भय नमान् ने पापीहरूले उहाँको िवरु मा बोलकेा कठोर बोलीको दोष लगाउन उहाँ आउँदै
हुनहुुन्छ ।” 16 ियनीहरू असन्तोषीहरू, गनगन गनहरू हुन ् जसले आफ्ना दषु् ट अिभलाषाहरूलाई प ाउँछन ् । ियनीहरू
ठुला-ठुला शखेी गनहरू हुन ्जसले आफ्नै फाइदाको िन म्त अरूहरूको चापलसुी गदर्छन ्। 17 तर ि य हो, ितमीहरूले हा ा
भ ु यशे ू ीष् टका े रतहरूले पिहले बोलकेा वचनहरूलाई स्मरण गर । 18 उनीहरूले ितमीहरूलाई यसो भन,े “अन्त्यको

समयमा िगल्ला गनहरू हुनछेन ् जसले आफ्नै ईश् वरहीन अिभलाषाहरूलाई प ाउँछन ् ।” 19 यी फुट ल्याउने मािनसहरू
हुन ् । ितनीहरू सांसा रक हुन ् र ितनीहरूसगँ पिव आत्मा छैन । 20 तर मरेा ि यहरू, ितमीहरू आफँैलाई सबभैन्दा पिव
िवश् वासमा िनमार्ण गर, र पिव आत्मामा ाथर्ना गर । 21 ितमीहरू आफँैलाई परमशे् वरको मेमा राख, हा ा भ ु यशे ू ीष् टको
कृपाको िन म्त ितक्षा गर जसले ितमीहरूकहाँ अनन्त जीवन ल्याउदँछ । 22शङ्का गनहरूसगँ दयाल ुहोओ । 23अरूहरूलाई
आगोबाट बािहर िनकालरे बचाओ । अरूहरूसगँ होिसयारीसाथ दयाल ु होओ । शरीर ारा कलङ् िकत भएको वस् लाई समते
घणृा गर । 24अब ितमीहरूलाई लडखडाउनदे ख जोगाउन सक् नहुुने र उहाँको मिहमामय उप स्थितको साम ु िनष्कलङ्क बडो
रमाहटसगँ ितमीहरूलाई खडा हुन सक्षम बनाउनहुुन,े 25 हा ा उ ारक एक मा परमशे् वरलाई सारा समयभन्दा पिहलदेे ख,
अिहले र अनन्तसम्म हा ा भ ु यशे ू ीष् टबाट मिहमा, ग रमा, भतु्व र श क् त रिहहोस ्। आमने ।
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यहून् नालाई भएको काश
1 परमशे् वरले आफ्ना सवेकहरूलाई अब चाँडै हुन आउने कुराहरू कट गन ुर्भएको यो यशे ू ीष् टको काश हो । उहाँले

यो कुरा आफ्ना स्वगर्दतू पठाउनभुई उहाँका सवेक यहून् नालाई कट गराउनभुयो । 2 परमशे् वरको वचनको सम्बन्धमा आफूले
दखेकेा सबै कुरा र यशे ू ीष् टको बारेमा यहून् नाले गवाही िदएका छन ्। 3 अगमवाणीको यो वचन जसले चक स्वरमा पढ्छ
र जसले सनु्छ र यसमा ले खएका कुराहरू पालन गछर्, त्यो मािनस धन्यको हो, िकनिक समय निजक छ । 4 यहून् नाबाट
एिसयामा भएका सातवटा मण्डलीलाईः जो हुनहुुन्छ, हुनहुुन्थ्यो अिन हुन आउनहुुनछे उहाँबाट अन ु ह र शा न्त, र उहाँको
िसहंासनका साम ु भएका सातवटा आत्मा, 5अिन यशे ू ीष् टबाट, जो िवश् वासयोग्य गवाही हुनहुुन्छ, मतृकहरूमध्यबेाट जीिवत
पा रनभुएका पिहलो र पथृ्वीका राजाहरूका शासक हुनहुुन्छ; उहाँ जसले हामीलाई मे गन ुर्हुन्छ र उहाँको रगत ारा हामीलाई
हा ा पापबाट स्वतन् पान ुर्भयो । 6 उहाँले हामीलाई एउटा राज्य बनाउनभुएको छ, अिन उहाँका िपता र परमशे् वरका िन म्त
पजुारीहरू, जसलाई सदासवर्दा मिहमा र श क् त होस ् । आमने । 7 हरे, उहाँ बादलमा आउँदै हुनहुुन्छ । हरेक आखँाले
उहाँलाई दखे् नछे, उहाँलाई घोच् नहेरूले पिन । अिन उहाँको कारण पथृ्वीका सबै कुलले िबलौना गनछन ्। यसै होस,् आमने
। 8 सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “अल्फा र ओमगेा म नै हु”ँ, “उहाँ जो हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्थ्यो, र जो हुन
आउनहुुनछे ।” [ टपोटः केही ससं्करणमा ले खएको छ] “अल्फा र ओमगेा, सरुु र अन्त म नै हु”ँ, परम भु परमशे् वर
भन् नहुुन्छ । 9 म ितमीहरूका दाजु यहून् ना र जसले राज्य र कष् टहरूमा धयैर्साथै सहनशीलता जनु यशेमूा िथए, ितमीहरूसगँै
परमशे् वरको वचन र यशे ू ीष् टको गवाहीका िन म्त पत्मोस भिनने टापमुा िथएँ । 10 भकुो िदनमा म आत्मामा िथएँ । मलैे
मरेो पछािड चक स्वरमा तरुहीको जस्तै एउटा आवाज सनुे । 11 “त्यसले भन्यो, ‘ितमीले जे दखे्छौ, सो एउटा पसु्तकमा
लखे र सातवटा मण्डली अथार्त ् एिफसस, स्मनुार्, पगार्मम, िथआटीरा, सािडर्स, िफलाडे ल्फया र लाउिडिकयालाई पठाऊ’
।” 12 कसको आवाज मसगँ बो लरहकेो िथयो भनी म फिकर् एँ र मलैे हदेार् सातवटा सनुका सामदान दखेे ँ । 13 सामदानहरूका
माझमा पाउसम्मै पगु् ने लामो पोशाक पिह रनभुएका र छातीको व रप र सनुको पटेी बाँध् नभुएका मािनसका पु जस्तै त्यहाँ एक
जना हुनहुुन्थ्यो । 14 उहाँको िशर र कपाल ऊन अिन िहउजँस्तै सतेा र उहाँका आखँा आगोको ज्वालाजस्तै िथए । 15 उहाँका
पाउहरू भ ीमा च म्कएका काँसाजस्ता िथए र उहाँको सोर उलर्दंो पानीको आवाजजस्तै िथयो । 16 उहाँको दािहने हातमा
सातवटा तारा िथए, अिन उहाँको मखुबाट एउटा दईु-धारे धा रलो तरवार िन स्करहकेो िथयो । उहाँको अनहुार सयुर्को तजेझै ँ
च म्करहकेो िथयो । 17 जब मलैे उहाँलाई दखेे,ँ म मरेतलु्य मािनसजस्तै भएर उहाँको पाउमँा परेँ । उहाँले आफ्नो दािहने हात
ममािथ राख् नभुयो र भन् नभुयो, “नडराऊ ।” पिहलो र अ न्तम म नै हु ँ । 18 म जीिवत छु । म मरेको िथएँ, तर हरे, म सदाका
िन म्त जीिवत रहन्छु, अिन मतृ्य ु र पातालका साँचाहरू मिसत छन ्। 19 त्यसकारण, जे अिहले छ, र यसपिछ जे हुन आउनछे
ितमीले जे दखेकेा छौ, सो लखे । 20 मरेो दािहने हातितर ितमीले दखेकेा सातवटा तारा र सातवटा सामदानको बारेमा लकेुको
रहस्यको अथर् सातवटा तारा सातवटा मण्डलीका दतुहरू र सातवटा सामदान सातवटा मण्डली हुन ्।”

2
1 “एिफससको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘जसले आफ्नो दािहने हातमा सातवटा तारा लनहुुने र जो सातवटा सनुका

सामदानहरूका माझमा िहडँ्नहुुनकेा वचनहरू ियनै हुन ्। 2 ितमीले गरेका काम, ित ो कडा प र म, ित ो धयैर् र सहनिशलता
मलाई थाहा छ । ितमीले दषु् ट मािनसहरूलाई सहन सक्दनैौ । आफँैलाई े रतहरू भनी दाबी गनहरूलाई ितमीले जाँिचसकेका
छौ, तर ती होइनन,् र ितमीले ितनीहरूलाई झटुा भे ाएका छौ । 3 मलाई थाहा छ, िक ितमीमा धयैर् सहनिशलता छ, अिन मरेो
नाउकँो खाितर ितमीले धरैे दःुख भोगकेा छौ र पिन थिकत भएका छैनौ । 4 तर ित ो िवरु मा मसगँ वास्तिवक कुरा छः ितमीले
आफ्नो पिहलो मेलाई त्यागकेा छौ । 5 यसकारण, ितमी कहाँबाट पतन भयौ सो सम्झ । ितमीले पिहले गरेका कामहरू गर र
पश् चा ाप गर । म ितमीकहाँ आउनछुे र ितमीले पश् चा ाप नगरेसम्म म ित ो सामदानलाई त्यसको ठाउँबाट हटाइिदनछुे । 6 तर
ितमीमा यो छ । िनकोलाइटसहरूले गरेका कामलाई ितमीले घणृा गरेका छौ, जसलाई म पिन घणृा गछुर् । 7 मण्डलीहरूलाई
आत्माले के भन् नहुुन्छ, जसको कान छ त्यसले सनुोस ्। जसले िजत्छ, त्यसलाई म जीवनको रुखबाट खाने अनमुित िदनछुे
जनुचािह ँ परमशे् वरको स्वगर्लोक हो’ ।” 8“स्मनुार्को मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘जो सरुु र अन्त्य हुनहुुन्छ यी वचनहरू उहाँका
हुन,् जो मन ुर्भएको िथयो र जो फे र जीिवत हुनभुयो । 9 मलाई ित ा कष् टहरू र ग रबी थाहा छ, तर ितमी धनी छौ । अिन ित ो
िनन्दा गनहरू जसले आफैलाई यहूदी हु ँ भनी दाबी गछर्न,् तर ितनीहरू होइनन,् ितनीहरू त शतैानका सभाघर हुन ्। 10 ितमीले
भोग् नै लागकेो कष् टको बारेमा नडराऊ । हरे ! शतैानले ितमीहरूमध्ये केहीलाई जाँच् नको लािग झ्यालखानामा हाल्न आटेँको छ
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र दस िदनका िन म्त ितमीले कष् ट भोग् नछेौ । मतृ्यसुम्मै िवश् वासयोग्य होऊ र म ितमीलाई जीवनको मकुुट िदनछुे । 11आत्माले
मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ त्यसले सनुोस ् । िवजय ाप् त गनलाई दो ो मतृ्य ु ारा चोट परु् याइनछैेन’
।” 12 “पगार्ममको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘यो वचन दईु-धारे धा रलो तरवार साथमा हुनहुुनकेो हो । 13 मलाई थाहा छ
ितमी कहाँ बस्छौ, त्यहाँ शतैानको िसहंासन छ । तरै पिन ितमीले मरेो नाउलँाई द ो गरी पि रखकेा छौ । अिन शतैान बस् ने
ठाउँमा मा रएका मरेा िवश् वासयोग्य साक्षी ए न्टपासको समयमा पिन ितमीले ममािथ भएको िवश् वासलाई इन्कार गरेनौ । 14 तर
ित ो िवरु मा मिसत केही कुरा छनः् ितमीमध्ये कोही-कोहीले इ ाएलका छोराछोरीहरूले मिूतर्लाई ब लदान गरेको खानकुेरा
खाऊन ्र अनिैतक यौनमा लागनू ्भन् ने हतेलु े ठेस लाग् ने ढुङ्गा ती छोराछोरीहरूको अिग फ्याँक् न लगाउने बालकलाई िसकाउने
बालामको िशक्षालाई द ो गरी प े का छन ्। 15 त्यसै गरी, ितमीहरूमध्ये कोही-कोही िनकोलाइटसका िशक्षाहरूलाई द ो गरी
प नहेरू पिन छन ्। 16 त्यसकैारण, पश् चा ाप गर ! यिद पश् चा ाप गरेनौ भन,े म ितमीकहाँ चाँडै आउनछुे र ित ो िवरु मा
मरेो मखुको तरवारले य ु गनछु । 17 जसको कान छ, त्यसले सनुोस,् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ । जसले
िजत्छ, उसलाई म लकुाइएको केही मन् न िदनछुे, र पत्थरमा एउटा नयाँ नाउँ ले खएको सतेो पत्थर म उसलाई िदनछुे, तर त्यो
नाउँ पाउनलेे बाहके अरू कसलैे पिन जान्दनै’ ।” 18 “िथआटीराको मण्डलीका दतूलाई लखेः ‘यी वचनहरू परमशे् वरका
पु का हुन,् जसका आखँा आगोको ज्वालाजस्ता र पाउ भ ीमा टल्कने काँसाजस्ता छन ्। 19 ित ो मे, िवश् वास, सवेा, ित ो
धयैर्वान ्सहनिशलता र ितमीले गरेका कामहरू मलाई थाहा छ । ितमीले अिहले जे गरेका छौ, त्यो पिहले गरेका कामहरूभन्दा
बढी मह  वका छन ् । 20 तर मसगँ ित ो िवरु मा यो कुरा छः जसले आफँैलाई अगमवािदनी भन् ने स् ी ईजबेलेलाई ितमीले
सहकेा छौ । त्यसका िशक्षा ारा मरेा सवेकहरूलाई अनिैतक पाप गनर् र मिूतर्हरूलाई चढाएका खानकुेरा खान लगाउँछे ।
21 मलैे त्यसलाई पश् चा ाप गन समय िदएँ, तर त्यसले आफ्नो अनिैतक पापको पश् चा ाप गन इच्छा ग रन । 22 हरे ! म
त्यसलाई रोगी-ओ ानमा फा लिदनछुे, र त्यससगँ िभचार गनहरूलाई त्यसले गरेको कामको िन म्त पश् चा ाप नगरेसम्म
ठुलो कष् टमा पानछु । 23 म त्यसका छोराछोरीहरूलाई रुढीले मा रिदनछुे, अिन म नै हु ँ जसले िवचार र हृदयहरूको खोजी
गदर्छु भनी सबै मण्डलीले जान् नछेन ्। म त्यकेलाई त्यसको कामअनसुारको ितफल िदनछुे । 24 तर ितमीहरू िथआटीरामा
बाँकी रहकेाहरू हरेक जसले यस िशक्षालाई प दनै, र कितपयले शतैानका गिहरा कुराहरू जान्दनै, ितमीहरूलाई म भन्दछु,
िक ितमीहरूमािथ अरू कुनै भार बोकाउनछैेन ँ । 25 जस्तोसकैु समयमा पिन म नआउन्जलेसम्म ितमीले यसलाई द रलोसगँ
प ी राख । 26 जसले िजत्छ र अन्त्यसम्म मलैे गरेका काम जसले गछर्, उसलाई म जाित-जाितहरूमािथ अिधकार िदनछुे ।
27 कुमालकेा माटाका भाँडाहरूलाई उसले टु ा-टु ा पारेजस्तै उसले फलामको छडीले ितनीहरूमािथ शासन गनछ । 28 मलैे
मरेा िपताबाट ाप् त गरेजस्तै उसलाई म िबहानको तारा िदनछुे । 29 जसको कान छ उसले सनुोस,् आत्माले मण्डलीहरूलाई
के भन्दै हुनहुुन्छ’ ।”

3
1 “सािडर्सको मण्डलीमा भएका दतूलाई लखेः ‘सातवटा तारा र परमशे् वरका सात आत्मा पि नहुुनकेा वचनहरू ियनै हुन ्

। ितमीले गरेका कामहरू मलाई थाहा छ । ितमी जीिवत भएको ख्याित भए तापिन ितमी मरेका छौ । 2 उठ र जाग अिन मन
लागकेा बाँकी रहकेा कुराहरूलाई ब लयो बनाऊ, तर यो मन लागकेो छ, िकनिक मलैे मरेा परमशे् वरको द ृ ष् टमा ित ा कामहरू
परुा भएको पाएको छैन ँ । 3 त्यसकारण, जनु कुरा ितमीले ाप् त गर् यौ र सनु्यौ, सो सम्झ । यसलाई पालन गर अिन पश् चा ाप
गर । तर यिद ितमी जागा रहनेौ भन,े म ित ो िवरु मा चोरजस्तै गरी कुन घडी आउनछुे र कुन समयमा आउनछुे भनी ितमीले
जान् नछैेनौ । 4 तर सािडर्सका मािनसहरूमा केही नाउहँरू छन,् जसले आफ्नो वस् फोहोर परेका छैनन ्। ितनीहरू सतेो वस् मा
मसगँ िहडँ्नछेन,् कारण ितनीहरू योग्यका छन ्। 5 जसले िजत्छ, उसलाई सतेो वस् पिहराइनछे, र जीवनको पसु्तकबाट म
उसको नाउँ किहल्यै मटेाउनछैेन, अिन म मरेा िपता र उहाँका स्वगर्दतूहरूका साम ु उसको नाउँ घोषणा गनछु । 6 आत्माले
मण्डलीहरूलाई के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ, उसले सनुोस’् ।” 7 “िफलाडे ल्फयामा भएको मण्डलीका दतूलाई लखेः
‘जो सत्य र पिव हुनहुुन्छ, यी वचनहरू उहाँका हुन,् उहाँले दाऊदको साँचोलाई प नभुएको छ, उहाँले खोल्नहुुन्छ र कसलैे
पिन बन्द गनर् सक्दनै, उहाँले बन्द गन ुर्हुन्छ र कसलैे पिन खोल्न सक्दनै । 8 ितमीले गरेका काम मलाई थाहा छ । हरे, ित ो
अिग मलैे खलुा ढोका रा खिदएको छु र त्यसलाई कसलैे पिन बन्द गनर् सक्दनै । मलाई थाहा छ, िक ितमीसगँ थोरै श क् त
छ, तापिन ितमीले मरेा वचन पालन गरेका छौ र मरेो नाउलँाई इन्कार गरेका छैनौ । 9 हरे, जसले आफँैलाई यहूदीहरू हु ँ भनी
भन्छन ्तर ितनीहरू होइनन,् ितनीहरू शतैानको सभाघरकाहरू हुन,् बरु ितनीहरूले झटु बो लरहकेा छन ्। म ितनीहरूलाई ित ो
पाउको अिग आई िनहुरेर दण्डवत ्गनर् लगाउनछुे, अिन मलैे ितमीलाई मे गरेको कुरा ितनीहरूले जान् नछेन ्। 10 ितमीले मरेो
वचन धयैर्साथ पालन गरेका हुनाले पथृ्वीमा िजउनहेरूको जाँच आउँदा सारा ससंारमा आइपन िवपि को घडीमा पनर्बाट म पिन
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ितमीलाई जोगाउनछुे । 11 म चाँडै आउँदै छु । ितमीसगँ जे छ त्यसलाई ब लयो गरी पि राख तािक ित ो मकुुटलाई कसलैे
लएर जान नसकोस ्। 12 जसले िजत्छ त्यसलाई म मरेा परमशे् वरको म न्दरमा एउटा खाँबो बनाउनछुे र ऊ यसबाट किहल्यै

बािहर जानछैेन । उसमािथ मरेा परमशे् वरको सहरको नाउ,ँ मरेा परमशे् वरको नाउँ (नयाँ यरूशलमे, जनु मरेा परमशे् वरबाट
स्वगर्दे ख तल ओलर आउँछ), अिन मरेो नयाँ नाउँ म ले खिदनछुे । 13 मण्डलीहरूलाई आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको
कान छ उसले सनुोस’् ।” 14 “लाउिडिकयामा भएको मण्डलीको दतूलाई लखेः परमशे् वरका स ृ ष् टमािथको शासनकतार् जो
भरपद र सत्य साक्षी, ‘यी वचनहरू आमनेका हुन ्। 15 मलाई ित ा कामहरू थाहा छ, िक ितमी न तातो न िचसो छौ । ितमी
िक त तातो वा िचसो भएको म चाहन्थे ँ । 16 त्यसलै,े ितमी मनतातो, न तातो न िचसो छौ । यसकैारण, मलैे ितमीलाई मरेो
मखुबाट उके लिदन आटेँको छु । 17 िकनिक ितमी भन्छौ, ‘म धनी छु र मिसत धरैे भौितक सम्पि छन ्र मलाई कुनै थोकको
आवश्यक छैन ।’ तर ितमी दःु खत, दयनीय, ग रब, अन्धा र नाङ्गै छौ भनी ितमीलाई थाहा नै छैन । 18 मरेो सल्लाहलाई
ध्यान दऊेः आगो ारा श ु पा रएको सनु मबाट िकन तािक ितमी धनी हुन सक, र ित ो नाङ्गोपनको लाज ढाक् नलाई च म्कलो
सतेो वस् लगाऊ र ित ो नाङ्गोपनको लाज नदे खयोस,् र आफ्ना आखँामा मलहम लगाऊ तािक ितमीले दखे् न सक । 19 मलैे
मे गन त्यकेलाई म ता लम िदन्छु, र ितनीहरू कसरी िजउनपुछर् सो म ितनीहरूलाई िसकाउँछु । त्यसकारण, पश् चा ाप गर

र इमानदार होऊ । 20 हरे, म ढोकामा उिभरहन्छु र ढकढक्याइरहन्छु । यिद कसलैे मरेो स्वर सनुरे ढोका खोल्छ भन,े म
उसको घरिभ आउनछुे र उसगँ खानछुे अिन उसले मसगँ खानछे । 21जसले िजत्छ, उसलाई मरेो िसहंासनमा मसगँ बस् नलाई
अिधकार िदनछुे, जसरी मलैे पिन िजते ँ र त्यसरी नै म पिन मरेा िपतासगँ उहाँको िसहंासनमा बसकेो छु । 22 मण्डलीहरूलाई
आत्माले के भन्दै हुनहुुन्छ, जसको कान छ उसले सनुोस ्।”

4
1 यी कुराहरूपिछ मलैे हरेेँ र स्वगर्मा एउटा ढोका उि एको मलैे दखेे ँ । मलै े सनुकेो तरुहीको जस्तो पिहलो आवाजले

मलाई भन्यो, “यहाँ मािथ आऊ, र यी कुराहरूपिछ के हुन आउनछे म ितमीलाई दखेाउनछुे ।” 2 एकै िछनमा म आत्मामा
िथएँ, र स्वगर्मा एउटा िसहंासन भएको मलैे दखेे,ँ जसमािथ कोही बिसरहनभुएको िथयो । 3 त्यसमािथ बस् नहुुने स्फ टक र
लालमिणजस्तै दे खनहुुन्थ्यो । िसहंासनको व रप र इन् णेी िथयो । त्यो इन् णेी मोती जस्तो च म्कलो दे खन्थ्यो । 4 त्यस
िसहंासनको व रप र चौिबसवटा िसहंासन िथए, र चौिबस जना एल्डर ितनीहरूका िशरमा सनुका मकुुटहरू लगाएका र सतेो
वस् पिह रएर बसकेा िथए । 5 िसहंासनबाट िबजलुीको चमक र गजर्नहरू आए, र च ाङसगँै नष् ट भए । िसहंासनको
अगािड सातवटा ब ी ब लरहकेा िथए । ती ब ीहरूचािह ँ परमशे् वरका सात आत्मा िथए । 6 िसहंासनको अिग स्फ टकजस्तै
दे खने काँचको समु िथयो । िसहंासनको िबचमा र िसहंासनव रप र, अगािड र पछािड आखँआैखँाले भ रएका चार जीिवत
ाणी िथए । 7 पिहलो जीिवत ाणी िसहंजस्तो िथयो, दो ो जीिवत ाणी बाछोजस्तो िथयो, ते ो जीिवत ाणीको अनहुार

मािनसको जस्तो िथयो र चौथो जीिवत ाणी उिडरहकेो िचलजस्तो िथयो । 8 चारै जीिवत ाणीमध्ये हरेकका ६-६ वटा पखटेा
िथए; तल र मािथ आखँआैखँाले भ रएका िथए । िदनरात ितनीहरूले “पिव , पिव , पिव , सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर
जो हुनहुुन्थ्यो, र हुनहुुन्छ, र हुन आउनहुुनछे” भनी रहन्थे । 9 जब ती जीिवत ाणीहरूले िसहंासनमािथ िवराजमान हुनहुुने
र सदासवर्दा जीिवत रहनहुुनलेाई मिहमा, आदर र धन्यवाद िदए, 10 चौिबस जना एल्डरले िनहुरेर िसहंासनमा िवराजमान
हुनहुुनकेा अगािड दण्डवत ् गरे । ितनीहरूले सदासवर्दा जीिवत हुनहुुनलेाई दण्डवत ् गरे, र िसहंासनको अगािड आ-आफ्ना
मकुुट राख्दै यसो भन,े 11 “हा ा परम भु र परमशे् वर, तपाईं मिहमा, आदर र श क् त हण गनर् योग्यका हुनहुुन्छ । िकनिक
तपाईंले सबै थोक स ृ ष् ट गन ुर्भयो, र तपाईंकै इच्छा ारा ितनीहरू अ स्तत्वमा आए र स ृ ष् ट भए ।”

5
1 तब िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनकेो दािहने हातितर सातवटा छाप लगाएर यसलाई बन्द ग रएको अगािड र पछािड

ले खएको एउटा चमर्प को म ु ो मलै े दखेे ँ । 2 “यस मु ोलाई खोल्न र यसका छापहरूलाई तोड्न को योग्यको छ ?” भनी
एक जना श क् तशाली स्वगर्दतूले चक सोरमा घोषणा गरेको मलैे दखेे ँ । 3 स्वगर्मा वा यस पथृ्वीमा वा यस पथृ्वीमिुन भएका
कसलैे पिन यस मु ोलाई खोल्न वा यसलाई पढ्न सकेन । 4 म दःु खत भएर रोएँ, िकनिक यस मु ोलाई खोल्न र पढ्न योग्यको
कोही पिन भे ाइएन । 5 तर ती एल्डरहरूमध्यकेा एक जनाले मलाई भन,े “नरोऊ । हरे ! यहूदाको कुलको िसहँ, दाऊदको
मलुले िवजय ाप् त गन ुर्भएको छ । त्यो म ु ो र त्यसका सातवटा छाप खोल्न उहाँ योग्यका हुनहुुन्छ ।” 6 मलैे िसहंासन र
चारवटा जीिवत ाणी र एल्डरहरूका िबचमा मा रएको जस्तो दे खनहुुने एउटा थमुालाई उिभरहकेो दखेे ँ । उहाँका सातवटा
िसङ र सातवटा आखँा िथए । यी सारा ससंारभ र पठाइएका परमशे् वरका सात आत्मा हुन ् । 7 उहाँ जानभुयो र िसहंासनमा
बिसरहनहुुनकेो दािहने हातबाट त्यस मु ोलाई समात् नभुयो । 8 जब उहाँले त्यो म ु ोलाई लनभुयो, ती चारवटा जीिवत ाणी
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र चौिबस जना एल्डर उहाँको अगािड घोप्टो परे । ितनीहरू हरेकसगँ वीणा र धपूले भ रएका सनुका धपुौराहरू िथयो, जनु
िवश् वासीहरूका ाथर्ना हुन ् । 9 ितनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाएः “तपाईं त्यो म ु ोलाई लन र त्यसका छापहरूलाई खोल्न
योग्यका हुनहुुन्छ । िकनिक तपाईं मा रनभुयो, र तपाईंको रगतले हरेक जाित, भाषा, मािनस र राष् लाई तपाईंले परमशे् वरका
िन म्त िकन् नभुयो । 10 परमशे् वरको सवेा गनर् तपाईंले ितनीहरूलाई राज्य र पजुारीहरू बनाउनभुयो, र ितनीहरूले पथृ्वीमा राज्य
गनछन ्।” 11 तब मलैे हरेेँ र िसहंासन, जीिवत ाणीहरू र एल्डरहरूका व रप र धरैे स्वगर्दतूका आवाजलाई सनुे ँ । ितनीहरूको
परुा सङ्ख्या दसौँ हजार र हजारै हजार िथयो । 12 ितनीहरूले चक सोरमा यसो भन,े “श क् त, धन, ब ु , बल, आदर, मिहमा
र शसंा ाप् त गनर् मा रनभुएका थमुा योग्यका हुनहुुन्छ ।” 13 स्वगर्मा, पथृ्वीमा, पथृ्वीमिुन र समु मिुन स ृ ष् ट ग रएका हरेक
थोकले यसो भनकेो मलैे सनुे,ँ “उहाँ जो िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुने र थमुालाई, शसंा, आदर, मिहमा र राज्य गन श क् त
सदासवर्दा होस ्।” 14 ती चारैवटा जीिवत ाणीले भन,े “आमने ।” र एल्डरहरू आफँै घोप्टो परेर आराधना गरे । [ टपोटः
परुानो ससं्करणमा यसरी ले खएको छ] चौिबस एल्डर आफँै घोप्टो परेर सदासवर्दा रिहरहनहुुनलेाई आराधना गरे ।

6
1 जब थमुाले सातवटा छापमध्ये एउटालाई खोल् नभुएको मलैे दखेे,ँ अिन ती चार जीिवत ाणीमध्ये एक जनाले गजर्नको

आवज जस्तोमा “आऊ” भनकेो मलैे सनुे ँ । 2 मलैे हरेेँ र त्यहाँ एउटा सतेो घोडा िथयो । त्यसमािथ चढ्नलेे एउटा वाण
समातकेा िथए र उनलाई एउटा मकुुट िदइयो । अिन िजत् नलेे जस्तै गरी उनी िवजयी गनर्लाई आए । 3 जब थमुाले दो ो
छापलाई खोल् नभुयो, तब मलैे त्यो दो ो जीिवत ाणीले “आऊ” भिनरहकेो सनुे ँ । 4 तब अक अ ग् नमय रातो घोडा िनस्केर
आयो । त्यसमा सवार गनलाई पथृ्वीबाट शा न्त लएर जानलाई अनमुित िदइएको िथयो । त्यसकारण, ती मािनसहरूले एक-
अकार्लाई मानछन ्। यी घोडसवारलाई एउटा ठुलो तरवार िदइएको िथयो । 5 जब थमुाले त े ो छापलाई खोल् नभुयो, तब ते ो
जीिवत ाणीले “आऊ” भनकेो मलैे सनुे ँ । मलै े एउटा कालो घोडालाई दखेे,ँ र यसका घोडसवारले उनको हातमा एकजोर
तराजलुाई समाइरहकेा िथए । 6मलैे चार जीिवत ाणीका िबचमा एउटा आवाज जस्तो दे खनलेे भनकेो कुरा सनु,े “एक िदनको
ज्यालामा एक िकलो गहू ँ र एक िदनको ज्यालामा ितन िकलो जौ । तर तले र दाखम लाई नष् ट नगन ूर् ।” 7 जब थमुाले चौथो
छापलाई खोल् नभुयो, तब मलैे चौथो जीिवत ाणीले “आऊ” भनकेो सोरलाई सनुे ँ । 8 तब मलैे पहेलँो घोडालाई दखेे ँ । यसको
घोडसवारको नाउँ मतृ्य ु िथयो, र पातालले त्यसलाई प ाइरहकेो िथयो । अिन ितनीहरूलाई पथृ्वीको एक-चौथाइ भागमािथ
तरवारले मानर्, अिनकाल र रोगहरूमािथ, र पथृ्वीका जङ्गली जनावरलाई मानर् अिधकार िदइएको िथयो । 9जब थमुाले पाँचौ
छापलाई खोल् नभुयो, तब वदेीको मिुन परमशे् वरको वचन र ितनीहरूको गवाहीका खाितर मा रएका आत्माहरूलाई मलैे दखेे ँ ।
10 ितनीहरूले चक सोरमा कराए, “सबमैािथका शासक, पिव र साँचो, किहलसेम्म तपाईंले हा ो रगतको बदला लनहुुन् न
र पथृ्वीमा बाँिचरहकेाहरूको न्याय गन ुर्हुन् न ?” 11 तब ितनीहरू हरेकलाई एउटा सतेो वस् िदइयो, अिन ितनीहरूका सहकम
सवेकहरू र ितनीहरूका दाजभुाइहरू र िददी-बिहनीहरू ितनीहरूजस्तै जो मा रएर सङ्ख्यामा पणूर् नभएसम्म ितनीहरूलाई पखर्न ू
भिनयो । 12जब थमुाले छैटौँ छापलाई खोल् नभुयो, तब त्यहाँ एउटा ठुलो भकूम्प गएको मलैे दखेे ँ । सयूर् भाङ ाको कपडाजस्तै
कालो र चन् मा परुा रगतजस्तै बन्यो । 13 जसरी अञ् जीरको रुखलाई आधँीबहेरीले हल्लाउदँा नपाकेका फलहरू झरेजस्तै
स्वगर्मा भएका ताराहरू पथृ्वीमा खसे । 14 आकाश चमर्प को म ु ोजस्तै बे रएर लोप भयो, जनुचािह ँ बटा रएको िथयो ।
हरेक पहाड र टाप ु त्यसको ठाउँदे ख हटेर गए । 15 तब पथृ्वीका राजाहरू र मह  वपणूर् मािनसहरू अिन जनसाधारणहरू,
धनी, श क् तशाली, अिन दास र स्वतन् हरेक क् त पहाडका च ानहरूका िबचमा र गफुाहरूमा लकेु । 16 ितनीहरूले पवर्त
र च ानहरूलाई भन,े “हामीमा खस ! िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनकेो महुारबाट र थमुाको ोधबाट हामीलाई लकुाऊ ।
17 िकनिक ितनीहरूको ोधको महान ्िदन आएको छ र त्यहाँ को उिभन सक्छ र ? ।”

7
1 त्यसपिछ पथृ्वीका चारै कुनामा चार जना स्वगर्दतू उिभइरहकेा मलैे दखेे ँ जसले पथृ्वीको चारैितर भएका बतासलाई

ब लयोसगँ पि रहकेा िथए । त्यसलै,े पथृ्वी, समु वा कुनै पिन रुखको िवरु मा कुनै पिन बतास नचलोस ् । 2 जीिवत
परमशे् वरको छाप लएर अक स्वगर्दतू पवूर्बाट मािथ आउँदै गरेको मलैे दखेे,ँ जसले पथृ्वी र समु लाई हािन गन अनमुित
पाएका चार स्वगर्दतूलाई ठुलो सोरले िचच् च् याउँदै यसो भन,े 3 “हा ा परमशे् वरका सवेकहरूका िनधारमा हामीले मोहोर
नलगाउञ् जलेसम्म पथृ् वी, समु वा रुखहरूलाई हािन नगर ।” 4 मलैे छाप लगाइएका एक लाख चवा लस हजारको सङ्ख्या
सनुे,ँ जो इ ाएलका मािनसको हरेक कुलबाट छाप लगाइएका िथएः 5यहूदाको कुलबाट बा हजारलाई, रूबनेको कुलबट बा
हजारलाई, गादको कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो, 6 आशरेको कुलबाट बा हजारलाई, नप् तालीको कुलबाट
बा हजारलाई र मनश्शकेो कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो । 7 िशिमयोनको कुलबाट बा हजारलाई, लवेीको
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कुलबाट बा हजारलाई, इस् साखारको कुलबाट बा हजारलाई, 8 जबलूनूको कुलबाट बा हजारलाई, योसफेको कुलबाट
बा हजारलाई र बने्यामीनको कुलबाट बा हजारलाई छाप लगाइएको िथयो । 9यी कुराहरूपिछ मलैे हरेे,ँ र हरेक जाित, कुल,
मािनस र भाषाका कसलैे पिन गन् न नसक् ने एउटा ठुलो िभड सतेो पोशाक लगाएर र आ-आफ्ना हातमा खजरुका हाँगा लई
िसहंासन अगािड र थमुाका साम ु उिभरहकेा िथए । 10 अिन ितनीहरूले ठुलो सोरमा बोलाइराखकेा िथएः “मु क् िसहंासनमा
िवराजमान हुनहुुने हा ा परमशे् वर र थमुाको हो ।” 11अिन सबै स्वगर्दतू चार जीिवत ाणी, एल्डरहरूका व रप र र िसहंासनका
व रप र उिभए र ितनीहरू आफँै लम्पसार परेर िसहंासनको अिग आफ् नो अनहुार झकुाए । ितनीहरूले यसो भन्दै परमशे् वरको
आराधना गरे, 12 “आमने । हा ा परमशे् वरलाई शसंा, मिहमा, ब ु , धन्यवाद, आदर, श क् त र बल सदासवर्दा भइरहोस ्।
आमने ।” 13 त्यसपिछ एल्डरहरूमध्ये एक जनाले मलाई सोध,े “यी सतेा वस् हरू पिहरनहेरू को हुन,् र ितनीहरू कहाँबाट
आएका हुन ्?” 14 अिन मलैे उहाँलाई भने,ँ “हजरु, तपाईंलाई नै थाहा छ,” र उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ियनीहरू नै हुन ्
जो महासङ्कष् टबाट आएका हुन ् । ितनीहरूले आफ्ना वस् हरू थमुाका रगतमा धोएर सतेा बनाएका छन ्। 15 यसकैारणले
गदार्, ितनीहरू परमशे् वरको िसहंासनको अगािड छन,् अिन उहाँको म न्दरमा ितनीहरूले िदनरात उहाँको आराधना गदर्छन ् ।
िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनलेे ितनीहरूमािथ आफ्नो पाल फैलाउनहुुनछे । 16 ितनीहरू फे र भोकउनछैेनन,् न त ितनीहरू
फे र ितखार्उनछेन ् । सयूर्को ताप ितनीहरूमािथ पनछैन, न त कुनै तापले ितनीहरूलाई जलाउनछे । 17 िकनिक िसहंासनका
माझमा हुनहुुने थमुा ितनीहरूका गोठालो हुनहुुनछे, अिन उहाँले ितनीहरूलाई िजउँदो पानीको महुानितर डोर् याउनहुुनछे, र
परमशे् वरले ितनीहरूका आखँाबाट सबै आसँ ु पिुछिदनहुुनछे ।”

8
1 जब थमुाले सातौँ मोहोर खोल्नभुयो, स्वगर्मा लगभग आधा घण्टा जित सन् नाटा छायो । 2 त्यसपिछ मलैे परमशे् वरको

अगािड उिभरहकेा सात जना स्वगर्दतूलाई दखेे,ँ र ितनीहरूलाई सातवटा तरुही िदइयो । 3 अक स्वगर्दतू आए र सनुको धपुौरो
लएर वदेीको छेउमा उिभए । िसहंासन अगािड सबै िवश् वासीका ाथर्नासगँ चढाउनका लािग ती स्वगर्दतूलाई धरैे धपू िदइयो ।
4 िवश् वासीहरूका ाथर्नासगँै धपूको धवुाँ स्वगर्दतूको हातबाट परमशे् वरको अगािड पगु्यो । 5 स्वगर्दतूले धपुौरो लए र वदेीबाट
आगो भरे । तब ितनले त्यसलाई पथृ्वीमा फ्याँिकिदए, अिन च ाङ, गडगडाहट, िबजलुीका चमकहरू उत्पन भए र भकूम्प
गयो । 6 तब सातवटा तरुही भएका सात स्वगर्दतूहरू ती फुक् नलाई तयार भए । 7 पिहलो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके र त्यहाँ
अिसना र रगत िमिसएको आगो आयो । यसलाई तल पथृ्वीमा फा लयो । यसले पथृ्वीको ितन भागको एक-ितहाइ भागलाई
डढायो; ितन भागको एक-ितहाइ रुखहरूलाई डढायो र सबै ह रया घाँसलाई पिन डढायो । [ टपोटः केही परुाना ससं्करणहरूमा
यसलाई छोिडएको छ] । त्यसलै,े यसको ितन भागको एक-ितहाइ डढकेो िथयो । 8 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके, अिन
आगोले ज लरहकेो एउटा ठुलो पहाडजस्तो केही समु मा फा लयो । समु को एक-ितहाइ भाग रगत बन्यो । 9 त्यसपिछ
समु मा भएका जीिवत ाणीहरूमध्ये एक-ितहाइ भाग मरे, र जहाजहरूका एक-ितहाइ भाग नष् ट भए । 10 ते ो स्वगर्दतूले
आफ्नो तरुही फुके, अिन आकाशबाट ब लरहकेो राँकोजस्तो एउटा ठुलो तारा नदीहरूका एक-ितहाइ भाग र पानीको महुानमा
खस्यो । 11 त्यो ताराको नाउँ “ऐरेल”ु हो । एक-ितहाइ भागको पानी िततो भयो, र त्यो िततो भएको पानीबाट धरैे मािनस
मरे । 12 चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके, त्यसलै,े सयूर्को एक-ितहाइ भाग साथसाथै चन् माको एक-ितहाइ र ताराहरूको
एक-ितहाइ भागमा हार ग रयो । एक-ितहाइ भाग अन्धकारमा प रणत भयो, अिन िदनको एक-ितहाइ र रातको एक-ितहाइ
भागमा ज्योित भएन । 13 अिन मलैे हरेे,ँ र आकाशको िबचमा उिडरहकेो एउटा गरुड ठुलो सोरमा यसो भन्दै कराइरहकेो सनुे,ँ
“बाँकी रहकेा ितन स्वगर्दतूले फुक् नै आटेँका तरुहीको आवाजको कारण पथृ्वीमा बस् ने मािनसहरूलाई िधक् कार, िधक् कार,
िधक् कार ।”

9
1 त्यसपिछ पाँचौ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुके । अिन मलैे स्वगर्बाट पथृ् वीमा एउटा तारा खिशरहकेो दखेे ँ । त्यो तारालाई

अतल कुण्डको साँचो िदइयो । 2 त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो, अिन त्यस कुण् डबाट धवुाँको मसु्लोजस्तो मािथ गइरहकेो िथयो
। त्यसले सयूर् र वायलुाई अधँ्यारो बनाइिदयो । 3धवुाँबाट पथृ्वीमा सलहहरू िनस्केर आए । अिन पथृ्वीमा िबच्छीहरूको जस्तो
श क् त ितनीहरूलाई िदइयो । 4 पथृ् वीमा भएका घाँस वा कुनै पिन ह रयो बोट िबरुवा वा रुखलाई हािन नगन ूर् भनी ितनीहरूलाई
भिनयो । तर ितनीहरूलाई िनधारमा परमशे् वरको मोहर नभएका मािनसहरूलाई मा हािन गन ूर् भिनयो । 5 ितनीहरूलाई पाँच
मिहना मा यातना िदन,ू तर ती मािनसहरूलाई नमान ूर् भन् ने अनमुित िदइयो । अिन ितनीहरूको पीडा एक जना क् तलाई
िबच्छीले डसकेो जस्तो हुनछे । 6 ती िदनहरूमा मािनसहरूले मतृ्य ु खोज्नछेन,् तर यसलाई भे ाउनछैेनन ् । ितनीहरूले मनर्
ठुलो इच्छा गनछन,् तर मतृ्य ु ितनीहरूबाट भाग् नछे । 7 सलहहरू लडाइँका िन म्त तयार ग रएका घोडाहरूजस्ता दे खन्थे
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। ितनीहरूका िशरमा सनुको जस्ता मकुुट र ितनीहरूका अनहुार मानवको अनहुारहरूजस्ता दे खन्थे । 8 ितनीहरूका कपाल
स् ीहरूका कपालजस्तै र ितनीहरूका दाँत िसहंका दाँतजस्ता िथए । 9 ितनीहरूका छाती-पाता, फलामका छाती-पाताजस्तै अिन
ितनीहरूका पखटेाहरूको आवाज य ु मा दगनु धरैे रथ र घोडाहरूका जस्तै िथए । 10 ितनीहरूका पचु् छर र खल िबच्छीका
जस्तै िथए, र ितनीहरूका पचु्छरमा पाँच मिहनासम्म मिनसहरूलाई हािन गन श क् त िथयो । 11 गिहरो अतल कुण्डका स्वगर्दतू
ितनीहरूका राजाजस्तै िथए । िह ू भाषामा त्यसको नाउँ एबा ोन िथयो र ि क भाषामा त्यसको नाउँ अपो ल् लयोन िथयो ।
12पिहलो िवपि िबितहाल्यो । हरे, यसपिछ दईुवटा िवपि आउन बाँकी नै छन ।् 13 छैटौँ स्वगर्दतूलेआफ्नो तरुही फुके । मलैे
परमशे् वरको अगािड भएको सनुको वदेीका िसङहरूबाट एउटा आवाज आइरहकेो सनुे । 14 तरुही बोक् ने छैठौँ स्वगर्दतूलाई
आवाजले यसो भन्यो, “ठुलो नदी य ू े टसमा बाँिधराखकेा चार जना स्वगर्दतूलाई छोिडदऊे ।” 15 मानव-जाितको एक-
ितहाइ भागलाई मानर् त्यस घडी, त्यस िदन, त्यस मिहना, त्यस वषर्का िन म्त तयार पा रराखकेा चार स्वगर्दतू छािडए ।
16 घोडामा सवार भएका िसपाहीहरूको सङ्ख्या िबस करोड िथयो । मलैे ितनाहरूको सङ्ख्या सनुे ँ । 17 यसरी मलैे दशर्नमा
घोडाहरू र ती घोडाहरूमािथ सवार हुनहेरूलाई दखेे ँ । ितनीहरूका छाती-पाता आगोजस्तै रातो, गाडा िनलो र गन्धकजस्तो
पहेलँो िथयो । घोडाहरूका टाउका िसहंहरूका टाउकाजस्तै िथए, अिन ितनीहरूका मखुबाट आगो, धवुाँ र गन् धक िनस् कन्थे
। 18 ितनीहरूका मखुबाट िनस्केका आगो, धवुाँ र गन्धकको यी िवपि हरू ारा मािनसको एक-ितहाइ भागलाई मा रयो ।
19 िकनभने घोडाहरूको श क् त ितनीहरूका मखु र पचु् छरमा िथयो, िकनिक ितनीहरूका पचु्छर सपर्को जस्तै िथयो; ितनीहरूका
टाउकोले हानरे मािनसहरूलाई चोट परु् याएका िथए । 20 बाँकी रहकेा मानव-जाित जो यी िवपि हरू ारा मा रएका िथएनन,्
ितनीहरूले आफूले गरेका कामहरूबाट पश् चा ाप गरेनन ्। ितनीहरूको सनु, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठहरू अिन दखे् न, सनु् न
वा िहडँ्न नसक् ने थोकहरूका मिूतर्हरू र भतूहरूलाई पजु्न छोडनेन;् 21 न त ितनीहरूले गरेको हत्या, जादगुरी, अनिैतक यौन
वा चोरीजस्ता कामदे ख पश् चा ाप गरे ।

10
1 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट अक श क् तशाली स्वगर्दतू आइरहकेो दखेे ँ । ितनलाई बादलले घरेेको िथयो, र ितनको िशरमािथ

इन् णेी िथयो । ितनको अनहुार सयूर्जस्तै अिन ितनका खु ा आगोका खाँबाहरूजस्तै िथए । 2 ितनको हातमा खो लएको एउटा
सानो चमर्प को म ु ो िथयो, र ितनले आफ्नो दािहने ख ु ा सम ु मा र आफ्नो दे े ख ु ा पथृ्वीमा राखकेा िथए । 3 त्यसपिछ
ितनी िसहं गजजस्तै ठुलो सोरमा कराए । जब ितनी कराए, तब सातवटा गजर्नले आफ्नो आवाज िनकाले । 4 जब ती सातवटा
गजर्नले आवाज िनकाल,े तब मलैे लखे् नै लागकेो िथएँ । तर मलैे स्वगर्बाट यसो भनकेो आवाज सनुे,ँ “ ती सातवटा गजर्नले
भनकेा कुरा गपु् त राख । यसलाई नलखे ।” 5 तब मलैे स्वगर्ितर आफ्नो दािहने हात उचालरे समु र पथृ् वीमा उिभरहकेो
स्वगर्दतूलाई दखेे ँ । 6 त्यसपिछ सदासवर्दा जीिवत रहनहुुन,े जसले स्वगर् र त्यसमा भएका सबै थोक, पथृ् वी र त्यसमा भएका
सबै थोक, समु र त्यसमा भएका थोक स ृ ष् ट गन ुर्हुनकेो नाउमँा शपथ खाएर स्वगर्दतूले भन,े “अब त्यहाँ िढलो हुनछैेन ।
7 तर त्यस िदन सातौँ स्वगर्दतूले आफ्नो तरुही फुक् नै लाग्दा त्यस िदनमा उहाँका सवेक अगमवक् ताहरूलाई घोषणा गन ुर्भएजस्तै
त्यो रहस्य परमशे् वरले परुा गन ुर्हुनछे ।” 8 तब स्वगर्बाट मलैे सनुकेो आवाजले फे र मलाई भन्यो, “जाऊ, समु र जिमनमा
उिभरहकेा स्वगर्दतूको हातमा भएको खलु्ला चमर्प को म ु ो लऊे ।” 9 जब म स्वगर्दतूकहाँ गएँ र त्यो सानो चमर्प को म ु ो
माग,े तब ितनले मलाई भन,े “चमर्प को म ु ो लाऊ र खाऊ । यसले ित ो पटेलाई िततो बनाउनछे, तर ित ो मखुमा यो महजस्तै
ग ु लयो हुनछे ।” 10 मलैे स्वगर्दतूको हातबाट त्यो सानो चमर्प को म ु ो लएँ र त्यसलाई खाएँ । मरेो मखुमा त्यो महजस्तै
ग ु लयो भयो, तर मलैे यसलाई खाइसकेपिछ मरेो पटे िततो भयो । 11 अिन मलाई कसलैे भन्यो, “धरैे मिनसहरू, जाितहरू,
भाषाहरू र राजाहरूको बारेमा ितमीले फे र अगमवाणी गन ुर्पछर् ।”

11
1 मलाई नाप् ने िनगालोको एउटा टाँगो िदइयो । “उठ र परमशे् वरको म न्दर र वदेी, र जसले त्यसमा आराधना गदर्छन ्

ितनीहरूको नाप लऊे भनी मलाई भिनयो । 2 तर म न्दरदे ख बािहर चोकको भागलाई ननाप, िकनभने त्यो गरैयहूदीहरूलाई
िदइएको छ । ितनीहरूले बया लस मिहनासम्म पिव सहरलाई कुल्चनछेन ् । 3 मरेा दईु साक्षीलाई म १,२६० िदनका िन म्त
भाङ् ाको लगुा लगाएर अगमवाणी गनर् अिधकार िदनछुे ।” 4 यी साक्षीहरू दईुवटा जतैनुका रुखहरू र दईुवटा सामदानहरू
हुन,् जो पथृ्वीमा परमशे् वरको अिग उिभएका िथए । 5 यिद कसलैे ितनीहरूलाई हािन गनर् चाहन्छ भन,े ितनीहरूका मखुबाट
िनस्केर आउने आगोले ितनीहरूका श हुरूलाई नाश पानछ । कसलैे ितनीहरूलाई हािन गनर् चाहन्छ भन,े त्यसलाई पिन
यसरी नै मा रनपुछर् । 6 यी साक्षीहरूसगँ अगमवाणी गरेको समयमा पानी नपरोस ्भनी आकाश बन्द गन अिधकार िथयो । यी
साक्षीहरूले पानी पानर् सक् ने सम्मको अिधकार उनीहरूको अगमवाणीको समयमा पाएका िथए । पानीलाई रगतमा प रवतर्न गनर्
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सक् ने र पथृ्वीलाई िविभन् न कारका िवपि हरूबाट ितनीहरूलाई इच्छा लागकेो बलेामा हार गन श क् त ितनीहरूिसत िथयो ।
7 जब ितनीहरूले आफ्ना गवाही िसद ्ध्याउनछेन,् तब अतल कुण्डबाट िनस्केर आउने पशलुे ितनीहरूको िवरु मा य ु गनछ ।
त्यसले ितनीहरूलाई िजत् नछे र ितनीहरूलाई मानछ । 8 ितनीहरूका मतृ शरीरहरू ठुलो सहरको बािहर ग ल्लितर पि रहनछेन ्
(जसलाई साङ्केितक रूपमा सदोम र िम भिनन्छ) जहाँ ितनीहरूका भु ु समा टाँिगनभुएको िथयो । 9 िकनिक साँढे ितन
िदनसम्म हरेक राष् , जाित, भाषा र मािनसहरूले ितनीहरूका मतृ शरीरलाई हनेछन ् । ितनीहरूले ितनीहरूलाई िचहानमा
गाड्न अनमुित िदनछैेनन ् । 10 पथृ्वीमा िजउनहेरू ितनीहरूको मतृ्यमुा आन न्दत हुनछेन ् र उत्सव मनाउनछेन ् । ितनीहरूले
एक-अकार्लाई उपहारहरू पिन पठाउनछेन ्िकनभने ती दईु अगमवक् ताले पथृ्वीमा िजउनहेरूलाई सताएका िथए । 11 तर साँढे
ितन िदनपिछ परमशे् वरबाट आएको जीवनको सास ितनीहरूिभ पस् नछे र ितनीहरू आफ्ना खु ामा उिभनछेन ्। ितनीहरूलाई
दखे् नहेरू ठुलो डरले भ रनछे । 12 तब ितनीहरूलाई स्वगर्बाट एउटा ठुलो आवाजले “यतामािथ आओ” भनकेो ितनीहरूले
सनु् नछेन ्। अिन ितनीहरूका श हुरूले हदेार्हदे ितनीहरू बादलमािथ स्वगर्सम्मै जानछेन ्। 13 त्यसै घडीमा त्यहाँ ठुलो भकूम् प
जानछे, र सहरको दसौँ भाग पणूर् रूपमा िवनाश हुनछे । त्यस भकू म् पमा सात हजार मािनस मा रनछेन ्र बाँचकेाहरूले डराउदँै
स्वगर्का परमशे् वरलाई मिहमा िदनछेन ्। 14 दो ो िवपि िबितगयो । हरे, ते ो िवपि चाँडै आउँदै छ । 15 तब सातौँ स्वगर्दतूले
आफ्नो तरुही फुके, र स्वगर्मा ठुलो स्वरमा यसो भिनयो, “ससंारको राज् य हा ा भ ु र उहाँका ीष् टको राज् य भएको छ ।
उहाँले सदासवर्दा राज्य गन ुर्हुनछे ।” 16 त्यसपिछ चौिबस जना धमर्-गरुु जो ितनीहरूको िसहंासनअिग आ-आफ्ना आसनमा
परमशे् वरको उप स्थितमा घोप् टो परेर अनहुार िनहुराएर बिसरहकेा िथए, ितनीहरूले परमशे् वरको आराधना गरे । 17 ितनीहरूले
भन,े “सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर हामी तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छौ,ँ जो हुनहुुन्छ र जो हुनहुुन्थ् यो, िकनिक तपाईंले महान ्
श क् त लनभुएको छ र राज्य गनर् थाल्नभुएको छ । 18 ससंारका राष् हरू ोिधत भएका िथए, तर तपाईंको ोध आएको
छ । मतृकहरूको न्याय गन समय आएको छ, र तपाईंका दास अगमवक् ताहरू सन्तहरू, जो िवश् वासीहरू हुन,् र जो तपाईंको
नाउमँा डराउछँन,् मह  वहीन र श क् तशाली दवुलैाई इनाम िदने समय र पथृ्वीलाई नाश गनहरूलाई नाश गन समय आएको छ
।” 19 तब स्वगर्मा परमशे् वरको म न् दर खो लयो र म न् दरिभ ै उहाँको करारको सन्दकु दे खयो । त् यहाँ ज्योितका चमकहरू,
गजर्नहरू, च ाङको आवाजसाथै भकू म् प गयो, र ठुला-ठुला अिसना परेका िथए ।

12
1 स्वगर्मा एउटा ठुलो िचह् दे खयोः सयूर् पिहरेकी तथा चन् मालाई आफ्नो पतैलामिुन कुल्चकेी स् ीले बा वटा तारा

भएको मकुुटलाई पिहरेकी िथई । 2 त्यो गभर्वती िथई, र बालक जन्माउने सव-वदेनामा िचच् च्याइरहकेी िथई । 3 त्यसपिछ
स्वगर्मा अक िचह् दे खयोः हरे ! त्यहाँ ठुलो रातो सातवटा टाउका र दसवटा िसङ र त्यसको टाउकोमा सातवटा मकुुट
लगाएको एउटा ठुलो रातो पश ु िथयो । 4 त्यसको पचु्छरले स्वगर्मा भएको एक-ितहाइ तारालाई सोहोरेर ितनीहरूलाई पथृ्वीमा
खसाल्यो । बालक जन्माउन लागकेी त्यस स् ीको अिग त्यो डरलाग्दो पश ु उिभयो तािक त्यसले त्यसको बालकलाई जन्माउने
िबि कै िनल्न सकोस ्। 5 त्यसले एउटा बालकलाई जन्माई, जसले फलामको लौरोसगँै सबै जाितमािथ शासन गनछ । त्यसको
बालकलाई खोसरे परमशे् वर र उहाँको िसहंासनितर लिगयो । 6अिन त्यो स् ी उजाड-स्थानिभ भागी, जहाँ परमशे् वरले त्यसको
िन म्त ठाउँ तयार पान ुर्भएको िथयो, तािक बा सय साठी िदनसम्म त्यसलाई हरेचाह गनर् सिकयोस ्। 7 अब स्वगर्मा य ु भयो
। िमखाएल र ितनका दतूहरूले त्यस पशकुो िवरु मा लडाइँ गरे, अिन अिजङ्गर र त्यसका दतूहरूले पिन लडाइँ गरे । 8 तर
िजत् नका िन म्त त्यो अिजङ्गरसगँ पयार्प् त बल िथएन । त्यसकारण, स्वगर्मा त्यसको र त्यसका दतूहरूका िन म्त कुनै ठाउँ भएन
। 9 त्यो ठुलो अिजङ्गर अथार्त ् ाचीन सपर् जसलाई दषु् ट वा शतैान भिनन्थ्यो, जसले सारा ससंारलाई छल गछर्, त्यसलाई
पथृ्वीमा फ्याँिकयो र त्यसका दतूहरूलाई पिन त्यससगँै पथृ्वीमा फ्याँिकयो । 10 तब मलैे स्वगर्मा एउटा ठुलो आवाज सनुेःँ
“अब मु क् त, श क् त, हा ा परमशे् वरको राज्य, ीष् टको अिधकार आएका छन ् । िकनभने हा ा भाइहरूलाई दोष लगाउने
फ्याँिकएको छ, जसले परमशे् वरको साम ु ितनीहरूलाई िदनरात दोष लगाउँथ्यो । 11 ितनीहरूले त्यसलाई थमुाको रगत ारा
र वचनको साक्षी ारा िजत,े िकनिक ितनीहरूले मतृ्यसुम्मै पिन आफ्नो जीवनलाई मे गरेनन ् । 12 त्यसकारण, हे स्वगर् र
त्यसमा रहनहेरू ितमीहरू सबै रमाओ । तर पथृ्वी र समु लाई िधक् कार ! िकनिक शतैान ितमीहरूकहाँ तल गएको छ । त्यो
डरलाग्दो रसले भ रएको छ, िकनभने त्योसगँ थोरै मा समय छ भनरे त्यसलाई थाहा छ । 13 आफू पथृ् वीमा फ्याँिकएको
कुरा जब अिजङ्गरले महससु गर् यो, तब त्यसले बालक जन्माउने स् ीलाई सतायो । 14 अिन सपर्को उप स्थितबािहर तयार
पारेको ठाउँ उजाड-स्थानमा उडरे जानका िन म्त त्यस स् ीलाई एउटा ठुलो गरुडको दइुवटा पखटेा िदइयो । यो त्यही ठाउँ
िथयो जहाँ त्यसलाई एक समय, समयहरू र आधा समयका िन म्त वास्ता गनर् सिकन्थ्यो । 15 त्यस स् ीलाई बाढीले बगाएर
टाढा लजैाओस ्भनरे त्यस सपर्ले आफ्नो मखुबाट पानीको निदजस्तै िनकाल्यो । 16 तर पथृ्वीले स् ीलाई सहायता गर् यो ।
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अिजङ्गरले आफ्नो मखुबाट िनकालकेो नदी पथृ्वीले आफ्नो मखु उघारेर िनल्यो । 17 त्यसपिछ त्यो अिजङ्गर स् ी ित
ोिधत भयो अिन परमशे् वरको आज्ञा पालन गन र यशेकूो बारेमा गवाही िदने त्यसका बाँकी रहकेा सन्तानहरूसगँ य ु गनर् गयो

। 18 तब त्यो अिजङ्गर समु िकनारको बालवुामािथ उिभयो ।

13
1 त्यसपिछ मलैे सम ु बाट एउटा पश ु आइरहकेो दखेे ँ । त्यसको दसवटा िसङ र सातवटा टाउका िथए । त्यसका

िसङहरूमािथ दसवटा मकुुट िथए, र हरेक टाउकामािथ ईश् वर-िनन्दाका नाउहँरू िथए । 2 मलैे दखेकेो त्यो पश ु िचतवुाजस्तै
िथयो । त्यसका खु ाहरू भालकुा जस्ता िथए, र त्यसको मखु िसहंको जस्तो िथयो । त्यसलाई शासन गनर्को िन म्त एउटा
अिजङ्गरले आफ्नो श क् त, आफ्नो िसहंासन र आफ्नो महान ्अिधकार िदयो । 3 त्यो पशकुो टाउकामा गिहरो चोट िथयो,
जसले मतृ्यसुम्म लजैान सक् थ्यो, तर त्यो घाउ िनको भयो । र सारा पथृ्वी अच म्मत भयो र ितनीहरूले त्यस पशलुाई प ाए
। 4 ितनीहरूले अिजङ्गरको पिन आराधना गदर्थ,े िकनिक त्यसले आफ्नो अिधकार त्यस पशलुाई िदएको िथयो । “यो
पशजुस्तो अरू को छ र ?” र “यसको िवरु मा कसले लडाइँ गनर् सक्छ र ?” भन्दै ितनीहरूले त्यस पशलुाई आराधना गरे ।
5 त्यसको मखुमा घमण्डका वचनहरू बोल्न र ईश् वर-िनन्दा गन वचनहरू बोल्न िदइयो । त्यसलाई बया लस मिहनाको िन म्त
अिधकार गनर् अनमुित िदइएको िथयो । 6 त्यसलै,े परमशे् वरको िवरु ईश् वर-िनन्दा गनर्, उहाँको नाउ,ँ उहाँको वासस्थान र
स्वगर्मा बस् नहेरूका िवरु मा िनन्दा गनर् त्यस पशलुे आफ्नो मखु खोल्यो । 7 िवश् वासीहरूसगँ य ु गनर् र ितनीहरूलाई िजत् न त्यो
पशलुाई अनमुित िदइएको िथयो । अिन हरेक जाित, मािनस, भाषा, र राष् मािथ पिन अिधकार िदइएको िथयो । 8 पथृ्वीमा
बस् ने सबै मािनसले त्यो पशकुो पजुा गनछन,् जसको नाउँ ससंारको स ृ ष् टदे ख नै मा रनभुएका थमुाको जीवनको पसु्तकमा
ले खएका छैनन ्। 9 कसकैो कान छ भन,े त्यसले सनुोस ्। 10 कसलैाई कैदमा लजैानछु भन,े त्यो कैदमा जानछे । यिद कोही
तरवारसगँै मा रनछु भन,े त्यो तरवारले नै मा रनछे । धयैर्, सहनिशलता, र िवश् वासका िन म्त जो पिव छन ्यसकैा िन म्त
यहाँ बोलावट छ । 11 तब मलैे पथृ्वीबाट आइरहकेो अक पशु दखेे ँ । त्यसका थमुाका जस्ता दईुवटा िसङ िथए, र त्यसले
अिजङ्गरले जस्तै गरी बोल्यो । 12 त्यसले पिहले पशकुो उप स्थितमा सबै श क् तको अभ्यास गर् यो, अिन पथृ्वी र त्यहाँ बस् ने
मािनसहरूलाई त्यसले पिहले पशलुाई पजुा गनर् लगाउँथ्यो, जसको घातक घाउ िनको भएको िथयो । 13 त्यसले श क् तशाली
आश् चयर्कमर् पिन दखेायो । त्यसले मािनसहरूका अगािड स्वगर्बाट पथृ्वीमा आगो झान कामसमते गर् यो । 14 श क् तशाली
िचह्हरू ारा यसलाई त्यसो गन अनमुित िदइयो । दो ो पशलुे पथृ्वीमा भएका मािनसहरूलाई छल गर् यो । त्यसले पिहलो
पशलुाई आदर गनर्का िन म्त ितनीहरूलाई त्यसको एउटा मिूतर् बनाउन लगायो । त्यस पशलुाई तरवारको चोट लागकेो िथयो,
तरै पिन त्यो जीिवत भयो । 15 त्यसलाई त्यो पशकुो मिूतर्लाई जीिवत पान अनमुित िदइयो, जसले गदार् त्यो मिूतर्ले बोल्न सकोस ्
र त्यस पशकुो मिूतर्लाई पजुा गनर् इन्कार गनहरू मा रन सकून ् । 16 अिन त्यसले श क् तशाली र मह वहीन, धनी र ग रब,
स्वतन् र कमारा हरेकलाई दािहने हात वा िनधारमा िचह् लगाउन दबाब िदयो । 17 त्यो पशकुो िचह् नभएकाहरूका िन म्त
िकन् न वा बचे् न असम्भव हुन्थ्यो । त्यो पशकुो िचह्ले त्यसको नाउकँो सङ्ख्यालाई ितिनिधत्व गदर्छ । 18 यसले ब ु को
आव्हान गछर् । कससैगँ अन्तद ृर् ष् ट छ भन,े त्यसले पशकुो सङ्ख्या िहसाब गरोस ् । िकनिक त्यो सङ्ख्या मानव-जाितको
िन म्त हो । यो सङ्ख्या ६६६ हो ।
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1 मलैे िसयोन पवर्तमा थमुा उिभरहनभुएको हरेेँ र दखेे ँ । उहाँसगँ १,४४, ००० िथए, जोसगँ उहाँको नाउँ र उहाँका िपताको

नाउँ ितनीहरूका िनधारमा ले खएका िथए । 2 मलैे धरैे पानीको आवाजजस्तै र ठुलो गजर्नको आवाजजस्तो स्वगर्बाट आएको
एउटा सोर सनुे ँ । मलै े सनुकेो त्यो आवाज वीणा बजाउनहेरूले आफ्ना वीणाहरू बजाइरहकेा सोरजस्तो िथयो । 3 धमर्-गरुुहरू,
चार जीिवत ाणीहरू र िसहंासनका अगािड ितनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाए । पथृ् वीबाट ल्याइएका १,४४, ००० बाहके अरू
कसलैे पिन त्यो गीत िसक् न सक्दनैथ्यो । 4 ियनीहरू जसले आफैलाई स् ीहरूिसत लसपस गरेका िथएनन,् िकनिक ितनीहरूले
अनिैतकतादे ख आफूलाई श ु राखकेा िथए । यी ितनीहरू हुन,् जो थमुा जहाँ-जहाँ जानहुुन्छ ितनीहरूले उहाँलाई त्यता-त्यता
प ाउँछन ्। परमशे् वर र थमुाका िन म्त ियनीहरू पिहलो फलको रूपमा मानव-जाितबाट ल्याइएकाहरू हुन ्। 5 ितनीहरूका
मखुमा कुनै झटु पाइएन; ितनीहरू दोषरिहत िथए । 6 तब मलैे अक स्वगर्दतूलाई आकाशको िबचमा उिडरहकेो दखेे;ँ पथृ् वीमा
बस् ने हरेक जाित, कुल, भाषा, र मािनसलाई ससुमाचार घोषणा गनर् ितनीसगँ अनन्त सन्दशे िथयो । 7 ितनले चक सोरसगँ
कराएर भन,े “परमशे् वरसगँ डराओ र उहाँलाई मिहमा दऊे । िकनिक उहाँको इन्साफको घडी आएको छ । उहाँलाई आराधना
गर, जसले स्वगर्, पथृ् वी, समु र पानीका मलुहरू बनाउनभुयो ।” 8 अक दो ो स्वगर्दतूले यसो भन्दै प ाए, “पतन, महान ्
बिेबलोनको पतन भएको छ, जसले त्यसको अनिैतक कुवासनाको म सबै जाितलाई िपउन लगाई ।” 9 अिन अक ते ो
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स्वगर्दतूले चक सोरमा यसो भन्दै ितनीहरूलाई प ाए, “यिद कसलैे त्यस पशु र उसको मिूतर्लाई पजुा गदर्छ, र िनधारमा
वा उसको हातमा छाप लगाँउछ भन,े 10 उसले पिन परमशे् वरको ोधबाट केही म िपउनछे, जनु उहाँको ोधको कचौरामा
खन्याइएको छ । जसले यो िपउँछ त्यसलाई परमशे् वरका पिव स्वगर्दतूहरू र थमुाको अगािड आगो र गन्धकमा यातना
िदइनछे । 11 ितनीहरूको वदेनाबाट धवुाँ सदासवर्दाका िनम्त मािथितर जान्छ; पशु र त्यसको मिूतर् पजू् नहेरू र त्यसको नाउकँो
छाप लनहेरूले िदन वा रातमा किहल्यै िव ाम पाउनछैेनन ्। 12 पिव हरूको धयैर्का िन म्त यहाँ एउटा बोलावट छ, जसले
परमशे् वरको आज्ञा पालन गदर्छन ् र यशेमूा िवश् वास राख्छन ् ।” 13 मलैे स्वगर्बाट यसो भनकेो एउटा सोर सनुे,ँ “यो लखेः
भमुा मनहरू धन्यका हुन ्।” “हो,” आत्मा भन् नहुुन्छ, “तािक ितनीहरूले आफ्नो प र मबाट िव ाम पाउन सकून,् िकनिक

ितनीहरूका कामले ितनीहरूलाई प ाउनछेन ्।” 14 मलैे हरेेँ र त्यहाँ एउटा सतेो बादल िथयो, बादलमािथ बस् नभुएको एक
जना मािनसका पु जस्तलैाई दखेे ँ । उहाँको िशरमा एउटा सनुको मकुुट र उहाँको हातमा धा रलो हिँसया िथयो । 15 त्यसपिछ
अक स्वगर्दतू म न्दरबाट बािहर आए र बादलमािथ बस् नहुुनलेाई चक सोरसगँ बोलाएः “तपाईंको हिँसया लनहुोस ्र कटनी
गनर् सरुु गन ुर्होस ् । िकनभने कटनीको समय आएको छ, िकनिक पथृ् वीको बाली पािकसकेको छ ।” 16 तब बादलमािथ
बस् नहुुनलेे आफ्नो हिँसया पथृ् वीमािथ चलाउनभुयो, र पथृ् वीमा कटनी भयो । 17 स्वगर्मा भएको म न्दरबाट अक स्वगर्दतू
बािहर आए; ितनीसगँ पिन एउटा धा रलो हिँसया िथयो । 18 अझ अक स्वगर्दतू धपू वदेीबाट आए, जोसगँ आगोमािथ
अिधकार िथयो । जोिसत धा रलो हिँसया िथयो, उनलाई उहाँले चक सोरले बोलाउनभुयो, “ित ो धा रलो हिँसया चलाऊ र
पथृ् वीका अङ्गरुहरूको झपु्पालाई जम्मा गर, िकनभने ितनीहरूका अङ्गरुहरू पािकसकेका छन ्।” 19 ती स्वगर्दतूले आफ्नो
हिँसया पथृ् वीमा चलाए र पथृ् वीका अङ्गरुको फसल जम्मा गरे । परमशे् वरको ोधको ठुलो दाख कोलिभ फा लिदए ।
20 सहर बािहरबाट दाखको कोल भ रयो र घोडाको लगामको उच् चाइसम्म रगत पो खयो, िकनिक यो १,६०० िकलोिमटरसम्म
फै लएको िथयो ।

15
1 तब मलैे अक अचम्म र श क् तशाली िचह् स्वगर्मा दखेःे त्यहाँ सात जना स्वगर्दतूले सातवटा िवपि लएका िथए

जनुचािह ँ अ न्तम िवपि हरू िथए, िकनिक ितनीहरूमा परमशे् वरको ोध परुा भएको िथयो । 2 मलैे आगोसगँ िमिसएको
काँचको समु जस्तो केही दखेा परेको दखेे ँ । त्यहाँ सम ु को छेउमा पश,ु त्यसको मिूतर् र नाउकँो सङ्ख्यामािथ ितिनिधत्व गद
िवजय पाउनहेरू उिभएका िथए । परमशे् वरले िदनभुएको वीणा ितनीहरूले पि रहकेा िथए । 3 ितनीहरूले परमशे् वरका दास
मोशा र थमुाको गीत गाइरहकेा िथएः “हे सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर, तपाईंका कामहरू महान ् र आश् चयर्पणू र् छन ्। हे
जाितहरूका राजा, तपाईंका मागर्हरू न्यायी र सत्य छन ्। 4 हे भ,ु तपाईंको नाउकँो मिहमा कसले गदन र ? तपाईंसगँ को
डराउदँनै ? िकनिक तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ । सबै जाित आएर तपाईंको अगािड आराधना गछर्न ्िकनभने तपाईंका धािमर्क
कायर्हरू कट ग रएका छन ्। 5 यी कुरापिछ मलैे हरे,ँ र स्वगर्मा गवाहीको पालको म न्दर उघा रयो । 6 सतुीको च म्कलो
पोशाक लगाएर र सनुको िफ ा छातीको व रप र लगाएर सात जना स्वगर्दतू सातवटा िवपि लएर महा-पिव स्थानबाट
बािहर आए । 7 चार जीिवत ाणीमध्ये एउटाले सदाकाल िजउनहुुने परमशे् वरको ोधले भ रएको सनुका सातवटा कचौरा ती
स्वगर्दतूहरूलाई िदए । 8 परमशे् वरको मिहमा र उहाँको श क् तले म न्दर धवुाँले भ रएको िथयो । ती सात स्वगर्दतूका सातवटा
िवपि परुा नहुञ् जलेसम्म कोही पिन त्यसिभ पस् न सकेन ।

16
1 म न्दरदे ख आएको एउटा चक सोरले सात जना स्वगर्दतूलाई यसो भनरे बोलाएको मलैे सनुे,ँ “जाऊ र परमशे् वरको

ोधका सातवटा कचौरा पथृ्वीमा खन्याओ ।” 2 पिहलो स्वगर्दतू गए र आफ्नो कचौरा पथृ्वीमा खन्याए । त्यस पशकुो छाप
हुने र त्यसको मिूतर्लाई पजुा गन मािनसहरूलाई िघनलाग्दा र पीडादायी घाउहरू आए । 3 दो ो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा
समु मा खनाए । अिन यो मरेको मािनसको रगतजस्तो भयो, र समु मा भएका हरेक जीिवत ाणीहरू मरे । 4 ते ो स्वगर्दतूले
आफ्नो कचौरा नदी र पानीका मलूहरूिभ खन्याए, र ती रगत भए । 5 पानीको स्वगर्दतूले यसो भनकेो मलैे सनुे,ँ “तपाईं
धम हुनहुुन्छ, जो हुनहुुन्छ, हुनहुुन्थ्यो, र पिव जन हुनहुुन्छ, िकनिक यी कुराहरूलाई तपाईंले न्याय गन ुर्भयो । 6 िकनभने
ितनीहरूले िवश् वासी र अगमवक् ताहरूको रगत बगाएका छन,् तपाईंले ितनीहरूलाई रगत िपउन िदनभुयो, ितनीहरू यसकैो
योग्य छन ्।” 7 वदेीले जवाफ िदएको मलैे सनुे,ँ “हो, सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर, तपाईंका न्याय सत्य र धािमर्क छन ्
।” 8 चौथो स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा सयूर्मा खन्याए, र त्यसलाई मािनसहरूलाई आगोले डढाउने अनमुित िदइएको िथयो ।
9 ितनीहरू चण्ड ताप ारा डढ,े र ितनीहरूले यस िवपि हरूमािथ श क् त भएका परमशे् वरको नाउकँो िनन्दा गरे । ितनीहरूले
पश् चा ाप गरेनन ् वा उहाँलाई मिहमा िदएनन ् । 10 पाँचौँ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा त्यस पशकुो िसहंासनमा खन्याए, र
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त्यसको राज्यलाई अन्धकारले ढाक्यो । ितनीहरूले कष् टमा आ-आफ्नो िज ो चपाए । 11 ितनीहरूका पीडा र घाउहरूका
कारण स्वगर्का ितनीहरूले परमशे् वरको नाउकँो िनन्दा गरे, र अझै पिन ितनीहरूले गरेका कामबाट पश् चा ाप गनर् ितनीहरूले
इन्कार गरे । 12 छैटौँ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा महानदी य ू े टसमा खन्याए । पवूर्बाट आउनहुुने राजाहरूका िन म्त बाटो
तयार गनर् त्यो नदीको पानी सकु्यो । 13 मलैे अिजङ्गर, पशु र झटुो अगमवक् ताका मखुहरूबाट भ्यागतुाजस्ता ितनवटा अशु
आत्मा बािहर िन स्करहकेो दखेे ँ । 14 िकनिक ितनीहरू दषु् टका आत्माहरू िथए जसले आश् चयर्पणू र् िचह्को दशर्न गदर्छन ्।
ितनीहरू सारा ससंारका राजाहरूकहाँ गएर सवर्श क् तमान ्परमशे् वरको महान ् िदनको य ु का लािग ितनीहरूलाई सगँसगँै भलेा
गछर्न ् । 15 “हरे, म एउटा चोरजस्तै गरेर आउनछुे; धन्य हो त्यो मािनस जो जागा रहन्छ, जसले आफ्ना वस् हरू राख्तछ,
तािक ऊ नाङ्गै बािहर जान नपरोस ् र ितनीहरूले उसको लाजमद अवस्था दखे् न नपरोस ् ।” 16 ितनीहरूले उनीहरूलाई
एकै ठाउँमा ल्याए जसलाई िह ू भाषामा आर-मागे ोन भिनन्छ । 17 तब सातौँ स्वगर्दतूले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए ।
त्यसपिछ िसहंासन र म न्दरबाट यसो भन्दै एउटा चक सोर आयो, “िस एको छ ।” 18 त्यहाँ िबजलुीहरू च म्कए, गजर्न
र आवाजहरू र डरलाग्दो भकूम्प गयोः यित डरलाग्दो भकूम्प गयो िक पथृ्वीमा मािनसहरू स ृ ष् ट भएदे ख यित ठुलो भकूम्प
किहल्यै गएको िथएन । 19 त्यो ठुलो नगर ितन भागमा िवभाजन भयो, र जाितहरूका सहरहरू नष् ट भए । अिन परमशे् वरले
त्यो महान ् बिेबलोन भनरे मनमा बोलाउनभुयो, र उहाँको आफ्नो डरलाग्दो ोधको म ले भ रएको कचौरा त्यस सहरलाई
िदनभुयो । 20 हरेक टाप ु हराएर गयो, र पवर्तहरू फे र भे ाइएनन ् । 21 आकाशबाट ठुला-ठुला अिसनाहरू मािनसहरूमािथ
बसन लागे । अिसनाको िवपि का कारण ितनीहरूले परमशे् वरलाई सराप,े िकनिक त्यो िवपि अित नै डरलाग्दो िथयो ।

17
1 सातवटा कचौरा लएका सात जना स्वगर्दतूमध्ये एक जनाले मकहाँ आएर भन,े “आऊ, म ितमीलाई धरैे पानीमािथ

बसकेी त्यस महावशे्यालाई िदएको दण्डलाई दखेाउनछुे । 2 त्यससगँ पथृ्वीका राजाहरूले यौन अनिैतकता गरेका छन ् ।
पथृ्वीका बािसन्दाहरू त्यसको यौन अनिैतकताको म ले मातकेा छन ्।” 3 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई आत्मामा बोकेर उजाड-
स्थानितर लग,े र िनन्दा गन परैु नाउहँरूले भ रएकी रातो रङको पशमुािथ बसकेी एउटी स् ीलाई मलैे दखेे ँ । त्यस जनावरको
सातवटा टाउका र दसवटा िसङ िथए । 4 त्यस स् ीले बजैनी र रातो चहिकलो पोशाक लगाएकी र सनु, बहुमलू्य मिण र
मोतीहरूले िसगँा रएकी िथई । िघनलाग्दा कुराहरू र यौन अनिैतकताका अशु थोकहरूले भ रएको एउटा सनुको कचौरा
त्यसले हातमा समाितरहकेी िथई । 5 एउटा रहस्यको अथर् भएको नाउँ त्यसको िनधारमा ले खएको िथयोः “पथृ्वीमा भएका
िघनलाग्दा कुराहरू र वशे्याहरूकी आमा महान ्बिेबलोन ।” 6 मलैे त्यस स् ीले िवश् वासीहरूको रगत र यशेकूो िन म्त सिहद
भएकाहरूको रगत िपएर मातकेी दखेे ँ । जब मलैे त्यसलाई दखेे,ँ तब म सार् है नै चिकत भएँ । 7 तर स्वगर्दतूले मलाई भन,े
“ितमी िकन चिकत हुन्छौँ ? म ितमीलाई त्यो स् ी र त्यसलाई बोक् ने सातवटा टाउका र दसवटा िसङ भएको पशकुो रहस्यको
अथर् बताउनछुे । 8 ितमीले दखेकेो त्यो पश ु अ स्तत्वमा िथयो र अिहले अ स्तत्वमा छैन, तर अगाध खाँदबाट मािथ िनस्कन
लागकेो छ । तब यो िवनाशितर जानछे । पथृ्वीमा िजउनहेरू जसका नाउँ ससंारको उत्पि दे ख जीवनको पसु्तकमा ले खएका
छैनन,् ितनीहरू त्यो पशलुाई दखेरे चिकत पनछन,् िकनभने त्यो अ स्तत्वमा िथयो, अिहले अ स्तत्वमा छैन, तर आउनै
लागकेो छ । 9 यसले ब ु भएको मनलाई आव्हान गछर् । सातवटा टाउका सातवटा डाँडा हुन ्जसमािथ त्यो स् ी बसकेी छे ।
10 ितनीहरू सात राजाहरू पिन हुन ्। पाँच जना राजा पतन भइसकेका छन,् एक जना अ स्तत्वमा छ, र एक जना अिहलसेम्म
आएको छैन । जब त्यो आउँछ, तब केही समयका लािग रहन्छ । 11 त्यो पश ु अ स्तत्वमा िथयो, तर अिहले अ स्तत्वमा
छैन । त्यो आफँै पिन आठौँ राजा हो, तर ती सात राजामध् ये त्यो एक हो, तर त्यो नष् ट हुन गइरहकेो छ । 12 ितमीले दखेकेा
दसवटा िसङ दस जना राजा हुन,् जसले अिहलसेम्म राज्य ाप् त गरेका छैनन,् तर त्यो पशसुगँै ितनीहरूले एक घण्टाका
िन म्त राजाकै अिधकार ाप् त गनछन ्। 13 ियनीहरूको एउटै िवचार छ, र ितनीहरूले आफ्नो श क् त र अिधकार त्यो पशलुाई
िदन्छन ्। 14 ितनीहरूले थमुाको िवरु मा लडाइँ गनछन ्। तर थमुाले ितनीहरूलाई िजत् नहुुनछे, िकनभने उहाँ भहुरूका भु
र राजाहरूका राजा हुनहुुन्छ, र उहाँसगँ हुनहेरू बोलाइएका, छािनएका र िवश् वासयोग्यहरू हुन ् ।” 15 ती स्वगर्दतूले मलाई
भन,े “ितमीले दखेकेो पानीमािथ जहाँ त्यो वशे्या बसकेी छे, त्यो पानी मािनसहरू, िभड, जाित र भाषाहरू हुन ्।” 16 ितमीले
दखेकेा दसवटा िसङ र त्यो पशलुे त्यो वशे्यालाई घणृा गनछन ्। ितनीहरूले त्यसलाई एकलो र नाङगै पारेर त्यसको शरीरलाई
िसद्ध्याउनछेन,् र त्यसलाई ितनीहरूले आगोले पणू र् रूपमा डढाउनछेन ्। 17 िकनभने परमशे् वरको वचन परुा नहोउञ् जलेसम्म
एउटै मनको भई ितनीहरूले आफ्नो अिधकार त्यो पशलुाई राज्य गनर् िदन उहाँको उ ेश्य परुा हुनलाई परमशे् वरले यस्तो िवचार
ह लिदनभुयो । 18 ितमीले दखेकेो त्यो स् ी पथृ्वीका राजाहरूमािथ शासन गन महानगरी हो ।”
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18
1 यी कुराहरूपिछ मलैे अक स्वगर्दतू स्वगर्बाट तल झ ररहकेो दखेे ँ । उनीसगँ ठुलो श क् त िथयो, र उनको मिहमा ारा

पथृ् वी उज्यालो भएको िथयो । 2 उनी श क् तशाली चक सोरले यसो भन्दै कराए, “पतन, महान ् बिेबलोनको पतन भएको
छ, त्यो दषु् ट आत्माहरूका िन म्त एक वासस्थान, हरेक अशु आत्माका लािग वासस्थान र हरेक अशु र घिृणत चराको
एक वासस्थान भएकी छे । 3 िकनभने सबै जाितले त्यसको अनिैतक कामवासनाको म िपएका छन ्। पथृ्वीका राजाहरूले
त्यससगँ अनिैतक काम गरेका छन ्। त्यसको िवलािसताको श क् तको जीवन यापनबाट पथृ् वीका ापारीहरू धरैे धनी भएका
छन ्।” 4 त्यसपिछ मलैे स्वगर्बाट यसो भनकेो अक आवाज सनुे,ँ “मरेा मािनसहरू हो, त्यसबाट बािहर आओ, तािक ितमीहरू
त्यसका पापहरूमा सहभागी बन् न ु नपरोस,् र त्यसका कुनै पिन िवपि ितमीहरूले भोग् न ु नपरोस ्। 5 त्यसका पापहरूको थु ो
स्वगर्जस्तै अग्लो भएको छ, र परमशे् वरले त्यसका दषु् ट कामहरूको सम्झना गन ुर्भएको छ । 6 जसरी त्यसले अरूलाई िदएकी
िथई, त्यसरी नै त्यसलाई फकार्इदओे र त्यसले जे गरेकी छे िफतार् ग रदओे । त्यसले कचौरामा जे िमसाएकी िथई, त्यसको
दोब्बर हुने गरी त्यसलाई दओे । 7 जसरी त्यसले आफँैलाई मिहिमत तलु्याई र सखुिवलासमा जीवन िबताएकी िथई, त्यसरी
नै त्यसलाई यातना र शोक दओे । िकनभने त्यसले आफ्नो दयमा भनकेी छे, ‘म रानीजस्तै भएर बसकेी छु , म एक िवधवा
होइन,ँ र मलैे किहल्यै शोक हने ुर्पनछैन ।’ 8 त्यसकारण, त्यसमािथ एकै िदनमा मतृ्य,ु शोक र अिनकालका िवपि आइपनछन ्
। त्यसलाई आगो ारा भस्म पा रनछे, िकनभने परम भु परमशे् वर श क् तशाली हुनहुुन्छ, र उहाँ त्यसको न् यायकतार् हुनहुुन्छ
।” 9 पथृ् वीका राजाहरूले त्यससगँ अनिैतक यौन काम गरे र त्यसले िनयन् णदे ख बािहर गएर बलकेो धवुाँ दखेरे त्यससगँै
रुने र िवलाप गनछ । 10 ितनीहरूले त्यसको यातनाको डरलाई दखेरे टाढै उिभएर यसो भन् नछेन,् “िधकार, िधकार त्यस
महान ् सहरलाई, श क् तशाली सहर बिेबलोन ! िकनिक एकै घडीमा तरेो न्याय आएको छ ।” 11 पथृ्वीका ापारीहरूले
त्यसको लािग रुने र िवलाप गनछन,् िकनिक त्यस समयदे ख कसलैे पिन त्यसका सामानहरू िकन् नछैेन । 12 सनु, चाँदी,
बहुमलू्य पत्थर, मोती, िमिहन सतुी कपडा, बजैनी, रेसम, चहिकलो रङ सबै िकिसमका सगु न्धत काठ, हरेक कारका
ह स्तहाडका भाँडाहरू, हरेक बहुमलू्य काठबाट बनकेो भाँडा, काँसा, फलाम, िसङ्गमरमर, 13 तजेपात, मसला, धपू, मरूर्,
सगु न्धत धपू, दाखम , तले, मिसनो िपठो, गहु,ँ गाई, भडेा, घोडाहरू र रथहरू, र दासहरू र मानव आत्माहरू । 14 तरेो सबै
श क् तले तैंले चाहकेो फल तबँाट गइसकेको छ । तरेा सबै सखुिवलास र वभैवहरू गमुकेा छन,् ती फे र किहल्यै भे टनछैेनन ्
। 15 यी सामानका व् यापारीहरू जसले व् यापार ारा धन कमाएका िथए, ितनीहरूले त्यसमा प रआउने यातनाको डरले टाढै
उिभएर रुने र चक गरी िवलाप गनछन ्। 16 ितनीहरूले भन् नछेन,् “िधकार महान ्सहर, तलँाई िधकार, त्यो जसले मलमल,
बजैनी र रातो रङको कपडा लगाएर सनु, मोती र बहुमलू्य गहनाहरूले िसगँा रएकी िथइस ् । 17 एकै घडीमा सबै सम्पि
नष् ट भएका छन ् ।” हरेक जहाजको कप् तान, हरेक या ा गन मािनस, नािवकहरू र समु मा ापार गनहरू टाढै उिभए ।
18 त्यो जलकेो धवुाँ दखेरे ितनीहरू कराए । ितनीहरूले भन,े “योजस्तो महान ्सहर अरू कुन छ र ?” 19 ितनीहरूले आफ्ना
टाउकामा धलुो फ्याँकेर रुँदै र कराउँदै िवलाप गरे, “िधक् कार, महान ्सहरलाई िधक् कार, जहाँ सम ु मा ितनीहरूका जहाज
हुनहेरू त्यसको सम्पि बाट धनी भएका िथए । िकनिक एकै क्षणमा त्यो नष् ट पा रएकी छे ।” 20 स्वगर्, त्यसमािथ आनन्द
गर, िवश् वासीहरू, े रतहरू र अगमवक् ताहरू, िकनिक परमशे् वरले ितमीहरूमािथको न् याय त्यसमािथ ल्याउनभुएको छ ।”
21 एक जना श क् तशाली स्वगर्दतूले जाँतोजस्तो एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भन्दै सम ु मा फाल,े “यस कारले बिेबलोन, महान ्
सहर िहसंात्मक त रकाले तल खसा लनछे र त्यसलाई फे र किहल्यै दे खनछैेन । 22 वीणाको स्वर, सङ्गीतकारहरू, बाँसरुी
बजाउनहेरू र तरुही फुक् नहेरूको धनु तमँा फे र किहल् यै सिुननछैेन । कुनै पिन का रगर तमँािथ भटेाइनछैेन । कुनै पिन जाँतोको
आवाज तमँा किहल् यै सिुननछैेन । 23 ब ीको ज्योित तमँा किहल् यै चम्कनछैेन । दलुहा र दलुहीको आवाज तमँा किहल् यै
सिुननछैेन, िकनभने तरेा ापारीहरू पथृ् वीका राजकुमारहरू िथए, र जाितहरू तरेा टुनामनुा ारा छािनएका िथए । 24 त्यसमैा
अगमवक् ताहरू र िवश् वासीहरूको रगत र पथृ् वीमा मा रएकाहरू सबकैो रगत भे टएको िथयो ।”

19
1 यी कुरापिछ मलैे ठुलो सङ्ख्यामा भएका मािनसहरूले चक सोरले स्वगर्मा यस भिनरहकेो जस्तो सनुे,ँ “हल्ललेयूाह !

मु क् त, मिहमा र श क् त हा ा परमशे् वरका हुन ।् 2उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायपणूर्छन ।् िकनभने उहाँले महान ् िभचारीणीलाई
इन्साफ गन ुर्भएको छ, जसले पथृ् वीलाई त्यसको अनिैतक यौनले ष् ट पारेकी छे । उहाँले आफ्ना दासहरूका रगतको िन म्त
बदला लनभुएको छ, जनु त्यो आफँैले बगाएकी िथई ।” 3 ितनीहरूले दो ो चो ट भन,े “हल्ललेयूाह ! त्यसबाटै सदाकालका
िन म्त धवुाँ िन स्करहन्छ ।” 4चौिबस जना एल्डर र चार जीिवत ाणीहरू आफँैले भइँुसम्मै घोप्टो परेर िसहंासनमा िवराजमान
हुनभुएका परमशे् वरलाई दण्डवत ् गद आराधना गरे । ितनीहरूले “आमने । हल्ललेयूाह !” भिनरहकेा िथए । 5 त्यसपिछ
िसहंासनबाट यसो भन् ने एउटा आवाज आयो, “ितमीहरू सबै उहाँका दासहरू हौ जसले उहाँको भय मान्दछन,् हा ा परमशे् वरको
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शसंा गर ।” 6अिन एउटा ठुलो िभडको आवाज जस्तो सोर, धरैे पानीको आवाज र गजर्नजस्तोले “हल्ललेयूाह” भिनरहकेो
मलैे सनुे ँ िकनभने हा ा परम भु सवर्श क् तमान ्परमशे् वरले राज्य गन ुर्हुन् छ । 7 हामी आन न्दत होऔ ँर खसुी मनाऔ,ँ र उहाँलाई
मिहमा िदऔ ँ िकनभने थमुाका िववाहको उत्सव मनाउने िदन आएको छ, उहाँकी दलुहीले आफँैलाई तयार बनाएकी छन ्।”
8 ितनलाई मलमलको वस् लगाउन अनमुित िदइयो, (िकनिक मलमलको वस् उहाँका पिव मािनसहरूका धािमर्क कायर्हरू
हुन ्) । 9 स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यो लखेः ‘थमुाको िववाहको भोजमा िनमन् णा ग रएकाहरू धन्यका हुन ्।’ उनले मलाई
यो पिन भन,े ‘यी परमशे् वरका सत्य वचन हुन ् ।’ 10 उनलाई आराधना गनर् म उनको खु ा अगािड घोप्टो परे,ँ तर उनले
मलाई “यसो नगर भन् नभुयो, िकनभने म यशेकूो बारेमा गवाही राख् ने ित ा भाइहरू र एक सङ्गी दास मा हु ँ । परमशे् वरको
आराधना गर, िकनभने यशेकूो बारेमा भएको गवाही अगमवाणीका आत् मा हुनहुुन्छ ।” 11 तब मलैे स्वगर् खो लएको दखेे,ँ र
मलैे हरेेँ त्यहाँ एउटा सतेो घोडा िथयो । त्यसमािथ सवार हुनहुुनलेाई सत्य र िवश् वासयोग्य भिनन्थ्यो । उहाँले न् यायपणूर् रूपमा
इन्साफ र य ु गन ुर्हुन्छ । 12 उहाँका आखँा आगोको ज्वालाजस्ता र उहाँका िशरमा धरैे मकुुट िथए । उहाँमािथ ले खएको नाउँ
उहाँलाई बाहके अरू कसलैाई थाहा िथएन । 13 उहाँले रगतमा चोब लएको वस् पिह रनभुएको िथयो, र उहाँको नाउलँाई
परमशे् वरको वचन भनरे बोलाइन्थ्यो ।” 14मलमलका सफा कपडा पिह रएर स्वगर्का सनेाहरू सतेो घोडामा उहाँलाई प ाइरहे
। 15जाित-जाितहरूलाई हार गनर् उहाँको मखुबाट धा रलो तरवार िनस्कन्छ, र उहाँले ितनीहरूमािथ फलामको डन्डाले शासन
गन ुर्हुनछे । सवर्श क् तमान ्परमशे् वरको ोधले दाखको कोललाई कुल्चन्छ । 16 उहाँको पोशाक र ित ामा “राजाहरूका राजा
र भहुरूका भ”ु भनी एउटा नाउँ ले खएको छ । 17 मलैे एउटा स्वगर्दतूलाई सयूर्मा उिभरहकेो दखेे ँ । ितनले मािथ उिडरहकेा
चराहरू सबलैाई ठुलो सोरले बोलाए, “आओ, सबै परमशे् वरको ठुलो भोजका िन म्त भलेा होओ । 18 ितमीहरूले राजाहरू,
कप् तानहरू, श क् तशाली मािनसहरू, घोडाहरू र त्यसमािथ सवार हुनहेरू, सबै मािनसहरू, दास र स्वतन् दवु,ै कमजोर र
श क् तशाली सबकैा मास ु खानछेौ ।” 19 मलैे पश ु र पथृ्वीका राजाहरूलाई ितनीहरूका सनेाहरूका साथमा दखेे ँ । ितनीहरू
घोडामािथ सवार हुनहुुने र उहाँका सनेाहरूसगँ य ु गनर् भलेा भएका िथए । 20 उहाँको उप स्थितमा आश् चयर् कामहरू दशर्न
गन झटुा अगमवक् तासगँै त्यो पश ु प ाउ पर् यो । यी िचह् ारा त्यो झटुा अगमवक् ताले त्यस पशकुो छाप लगाउने र त्यसको
ितरूपको आराधना गनहरूलाई छल गर् यो । ितनीहरूमध्ये दईु जनालाई ब लरहकेो गन्धकको अ ग् न-कुण्डमा िजउँदै फा लयो

। 21 ितनीहरूमध्ये बाँकी रहकेाहरूलाई घोडा सवारको मखुबाट िनस्केको तरवार ारा मा रयो । ितनीहरूको मतृ शरीरलाई सबै
चराले खाए ।

20
1 तब मलैे स्वगर्बाट तल झ ररहकेो एउटा स्वगर्दतूलाई दखेे ँ । उनीसगँ अगाध खाँदको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो उनको

हातमा िथयो । 2 उनले अिजङ्गर अथार्त ् त्यो ाचीन सपर्लाई प े , जो दषु् ट वा शतैान हो । उनले त्यसलाई एक हजार
वषर्का िन म्त बाँध े । 3 उनले त्यसलाई अगाद खाँदमा फा लिदए र यसलाई बन्द गरे र त्यसमािथ मोहोर लगाइिदए । एक
हजार वषर् परुा नभएसम्म त्यसले जाित-जाितहरूलाई छल गनर् नपाओस ्भनी यसो ग रएको िथयो । त्यसपिछ त्यसलाई केही
समयका िन म्त स्वतन् ग रनपुछर् । 4 अिन मलैे िसहंासनहरू दखेे ँ । त्यसमािथ बस् नहुुनलेाई न् याय गन अिधकार िदइएको
िथयो । मलैे परमशे् वरको वचन र यशेकूो गवाहीका िन म्त िशर का टएका आत्माहरूलाई पिन दखेे ँ । ितनीहरूले पश ु वा
मिूतर्हरूलाई आराधना गरेनन,् र ितनीहरूले आफ्नो िनधारमा वा हातमा छाप लगाउनलाई इन्कार गरे । ितनीहरू जीिवत भए,
र यशेसूगँै एक हजार वषर्सम्म राज्य गरे । 5 बाँकी रहकेा मतृकहरू हजार वषर्को अन्त्य नभएसम्म जीिवत भएनन ्। यो पिहलो
पनुरुत् थान हो । 6 पिहलो पनुरुत् थानमा सहभागी हुनहेरू जो कोही पिन पिव र धन्यका हुन ् । ियनीहरूमािथ दो ो मतृ्यकुो
कुनै श क् त हुदँनै । ितनीहरूले परमशे् वर र ीष् टका पजुारीहरू भएर एक हजार वषर्सम्म उहाँसगँै राज्य गनछन ्। 7 जब एक
हजार वषर्को अन्त्य हुन्छ, तब शतैानलाई त्यसको कैदबाट छोिडनछे । 8 पथृ्वीको चारै कुनामा भएका जाितहरूलाई छल
गनर् त्यो बिहर जानछे, गोग र मागोगले ितनीहरूलाई य ु का िन म्त सगँै ल्याउनछेन ्। ितनीहरू समु को बालवुासरह अनिगन्ती
हुनछेन ् । 9 ितनीहरू पथृ्वीको चारैितर गएर िवश् वासीहरूको छाउनीव रप र र ि य सहरलाई घरेे । तर स्वगर्बाट आगो तल
झरेर ितनीहरूलाई नष् ट पार् यो । 10 ितनीहरूलाई छल गन त्यस दषु् टलाई गन्धकको ज लरहकेो कुण्डमा फा लयो, जहाँ पश ु
र झटुा अगमवक् ता फ्याँिकएका िथए । ितनीहरूले िदनरात सदाकाल यातना भोग् नछेन ्। 11 त्यसपिछ मलैे एउटा महान ्सतेो
िसहंासन र त्यसमािथ िवराजमान हुनहुुनलेाई दखेे ँ । उहाँको उप स्थितबाट स्वगर् र पथृ् वी भागरे टाढा गए, तर ितनीहरूका लािग
जान त्यहाँ कुनै ठाउँ िथएन । 12 मलैे श क् तशाली र कमजोर मतृकहरूलाई िसहंासनको अगािड उिभरहकेो दखेे ँ र पसु्तकहरू
खो लए । तब अक पसु्तक अथार्त ् जीवनको पसु्तक पिन खो लएको िथयो । ती पसु्तकहरूमा ले खएका िववरणअनसुार
ितनीहरूका कामहरूका आधारमा मतृकहरूको न्याय भयो । 13 समु मा भएका मतृकहरूलाई त्यसले िफतार् ग रिदयो । मतृ्य ु
र पातालले ितनीहरूमा भएका मतृकहरूलाई िदए, र ितनीहरूले गरेका कामअनसुार मतृकहरूको न्याय भयो । 14 मतृ्य ु र
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पाताल अ ग् न-कुण्डमा फा लए । यो अ ग् न-कुण्ड दो ो मतृ्य ु हो । 15 जीवनको पसु्तकमा कसकैो नाउँ ले खएको नभे ाइएमा
त्यसलाई अ ग् न-कुण्डमा फा लयो ।

21
1 अिन मलैे नयाँ स्वगर् र नयाँ पथृ् वी दखेे,ँ िकनभने पिहलो स्वगर् र पिहलो पथृ् वी िबितगए, र समु त छदँै िथएन । 2 तब

परमशे् वरबाट दलुहाका लािग दलुहीझै ँ िसङ् गा रएर तयार पा रएकी पिव सहर, नयाँ यरूशलमे स्वगर्बाट तल झ ररहकेो मलैे
दखेे ँ । 3 मलैे िसहंासनबाट चक सोरमा यसो भनकेो सनुे,ँ “हरे, परमशे् वरको वासस्थान मानव-जाितसगँ छ, र उहाँ ितनीहरूसगँ
बास गन ुर्हुनछे । ितनीहरू उहाँका मािनसहरू हुनछेन,् अिन परमशे् वर आफँै ितनीहरूसगँ हुनहुुनछे र उहाँ ितनीहरूका परमशे् वर
हुनहुुनछे । 4 उहाँले ितनीहरूका आखँाबाट आशँकुा हरेक थोपा पिुछिदनहुुनछे, र त्यहाँ कुनै मतृ्य ु हुनछैेन, वा शोक वा िवलौना
वा कष् ट पिन हुनछैेन । पिहलकेा थोकहरू िबतरे गएका छन ्। 5 िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुनलेे भन् नभुयो, “हरे, म सबै कुरा
नयाँ बनाउनछुे ।” उहाँले भन् नभुयो, “यो लखे िकनभने यी वचनहरू भरोसायोग्य र सत्य छन ्।” 6 उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“यी कुराहरू िस एका छन ् । म नै अल्फा र ओमगेा, सरुु र अन्त्य हु ँ । जो ितखार्उछँ उसलाई म िस ैँमा जीवनको पानी
महुानबाट िपउन िदनछुे । 7 जसले िवजय ाप् त गछर्, त्यसले यी कुराहरूमािथ उ रािधकार गनछ, र म त्यसको परमशे् वर
हुनछे, र ऊ मरेो छोरा हुनछे । 8 तर डराउनहेरू, अिवश् वासीहरू, िघनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, यौन-अनिैतकहरू, जादगुरहरू,
मिूतर्पजूकहरू र झटु बोल्नहेरूको भाग ब लरहकेो आगो र गन्धकको कुण्डमा हुनछे । त्यो दो ो मतृ्य ु हो ।” 9 अ न्तम सात
िवपि का कचौराले भ रएका स्वगर्दतूहरूमध्ये एक जना स्वगर्दतू मकहाँ आए, र ितनले भन,े “यहाँ आऊ । म ितमीलाई
थमुाकी पत् नी दलुही दखेाउनछुे ।” 10 अिन ितनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा ठुलो अग् लो पवर्तमा लगे र परमशे् वरबाट
स्वगर्दे ख तल झ ररहकेो पिव सहर यरूशलमे मलाई दखेाए । 11 यरूशलमेमा परमशे् वरको मिहमा िथयो, र त्यसको चमक
बहुमलू्य रत् नहरूजस्तो, मिणक स्फ टक पत्थरको जस्तो िथयो । 12 त्यसका बा वटा ढोकासगँै एउटा ठुलो अग् लो पखार्ल
िथयो, ढोकाहरूमा बा जना स्वगर्दतू िथए । ढोकाहरूमा इ ाएलको सन्तानका बा ै कुलका नाउहँरू ले खएका िथए । 13 पवूर्मा
ितनवटा ढोका, उ रमा ितनवटा ढोका, दिक्षणमा ितनवटा ढोका र प श् चममा ितनवटा ढोका िथए । 14 सहरका पखार्लका
बा वटा जग िथए, र तीमािथ थमुाका बा ै े रतका बा वटा नाउँ िथए । 15 मसगँ बोल्नहुुनसेगँ सहर र त्यसका पखार्लहरू
नाप् नलाई एउटा सनुको नाप् ने लौरो िथयो । 16 त्यो सहर वगार्कार िथयो; त्यसको लम्बाइ र चौडाइ उस्तै िथए । त्यस लौरोले
सहर नाप्दा त्यो लगभग बा हजार लम्बाइको िथयो (त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ उस्तै िथए ) । 17 ितनले त्यसको
पखार्ल पिन नाप,े मािनसहरू ारा नाप् दा त्यो पैसँ ी िमटरको िथयो । (जनु स्वगर्दतूहरूले पिन नापकेो हो ) । 18 पखार्ल िबल्लौर
र सहर श ु सनुले सफा काँचजस्तै बनाइएको िथयो । 19 पखार्लका जगहरू हर कारका बहुमलू्य पत्थर ारा बनाइएका िथए ।
पिहलो िबल्लौर िथयो, दो ो िनलमिण िथयो, ते ो ह रत िथयो, चौथो पन् ना िथयो । 20 पाँचौँ आिनक्स िथयो, छैटौँ लालमिण
िथयो, सातौँ पीतमिण िथयो, आठौँ बरेूज िथयो, नवौँ पषु्पराज िथयो, दसौँ लसनुे रत् न िथयो । एघारौँ नीलमिण िथयो, र बा ौँ
कटेला िथयो । 21 बा वटा ढोका बा मोतीका िथए । त्यके ढोका मोतीबाट बनकेो िथयो । सहरका गल्लीहरू िनखरु सनुका
िथए, काँचजस्तै छलर्ङ्ग दे खन्थे । 22 मलैे सहरमा कुनै म न्दर दे खन,ँ िकनभने सवर्श क् तमान ्परम भु परमशे् वर र थमुा नै
यसको म न्दर हुनहुुन्छ । 23 सहरलाई उज्यालो पानर् सयूर् वा चन् माको कुनै आवश्यक िथएन । िकनिक परमशे् वरको मिहमा
नै त्यसमािथ चमक िथयो, र त्यसको ब ी थमुा हुनहुुन्छ । 24 त्यस सहरमा जाित-जाितहरू ज्योित ारा िहडँ्नछेन ्। पथृ्वीका
राजाहरूले आफ्ना वभैव त्यसमा ल्याउनछेन ्। 25 यसका ढोकाहरू िदनको समयमा बन्द ग रनछैेनन,् र त्यहाँ रात हुनछैेन ।
26 जाित-जाितहरूले आफ्ना गौरव र आदर त्यसिभ ल्याउनछेन ्। 27 र कुनै अशु थोक किहल्यै त्यसिभ पस् न पाउनछैेन,
न त लाजमद वा छलपणूर् काम गनर्हरू त्यहाँ जान पाउनछेन,् तर थमुाको जीवनको पसु्तकमा नाउँ ले खएकाहरू मा त्यहाँ
पस् न पाउनछेन ्।

22
1 त्यसपिछ स्वगर्दतूले मलाई स्फ टकजस्तो सफा जीवनको पानीको नदी दखेाए । यो परमशे् वर र थमुाको िसहंासनबाट

बिगरहकेो िथयो । 2यो सहरको िबचभागको बाटो भएर बगकेो िथयो । नदीको हरेक छेउमा जीवनको रुख िथयो, बा ै कारका
फल फलाउने र यसले त्यके मिहना आफ्नो फल फलाउँछ । रुखका पातहरू जाित-जाितहरूका िन म्त िनको पानर्लाई हुन ्
। 3 त्यहाँ कुनै ाप हुनछैेन । परमशे् वर र थमुाको िसहंासन सहरमा हुनहुुनछे, र उहाँका सवेकहरूले उहाँको सवेा गनछ्न ् ।
4 ितनीहरूले उहाँको अनहुार दखे् नछेन,् र उहाँको नाउँ ितनीहरूका िनधारमा हुनछे । 5 त्यहाँ कुनै रात हुनछैेन, ितनीहरूलाई
ज्योितका िन म्त ब ीको आवश्यकता पदन, न त सयूर्को काश नै आवश्यकता पनछ िकनिक परम भु परमशे् वर नै ितनीहरूका
ज्योित हुनहुुनछे । ितनीहरूले सदासवर्दा राज्य गनछन ्। 6 स्वगर्दतूले मलाई भन,े “यी वचनहरू िवश् वासयोग्य र सत्य छन ्।
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अगमवक् ताहरूका आत्माका परम भु परमशे् वर िछ ै के हुनपुछर् भनी उहाँका सवेकहरूलाई दखेाउन उहाँले आफ्नो स्वगर्दतूलाई
पठाउनभुयो ।” 7 “हरे, म चाँडै आउँदै छु । यस पसु्तकको अगमवाणीको वचन जसले पालन गछर्, त्यो धन्यको हो ।” 8 म
यहून् ना हु,ँ जसले यी कुराहरू सनुे ँ र दखेे ँ । जब मलैे सनुे ँ र ितनलाई दखेे,ँ तब स्वगर्दतू जसले मलाई यी कुराहरू दखेाए, म
ितनको अिग दण्डवत ्गनर् स्वगर्दतूको पाउमा घोप्टो परेँ । 9 ितनले मलाई भन,े “त्यसो नगर । ित ा दाजभुाइ अगमवक् ताहरू
र यस पसु्तकको वचन पालना गनहरूका म सङ्गी दास मा हु ँ । परमशे् वरको आराधना गर ।” 10 ितनले मलाई भन,े “यस
पसु्तकको अगमवाणीका वचनहरूमा मोहर नलगाओ, िकनभने समय निजकै छ । 11 जो अधम छ, त्यसले िनरन्तर अधमर्
ग ररहोस ् । जो अनिैतक छ, त्यसले अनिैतक घिृणत काम ग ररहोस ् । जो धािमर्क छ, त्यसले धािमर्क काम ग ररहोस ् ।
जो पिव छ, त्यो िनरन्तर पिव रिहरहोस ्।” 12 “हरे, म चाँडै आउँदै छु । हरेकले गरेको काम अनसुारको इनाम मसगँ छ
। 13 अल् फा र ओमगेा, पिहलो र पिछल् लो, सरुु र अन् त म नै हु ँ । 14 आफ्ना वस् धनुहेरू धन्यका हुन ् तािक ितनीहरूले
जीवनको रुखबाट खान र ढोकाहरूबाट सहरमा पस् ने अिधकार पाउन सकून ्। 15 कुकुरहरू, मन् तन् गनहरू, अश् लील काम
गनहरू, हत्याराहरू, मिूतर्पजूकहरू, र झटुा कुरा अभ्यास गन र मे गनर् मन पराउने हरेक बािहर हुन्छन ् । 16 म यशेलूे मरेा
स्वगर्दतूलाई मण्डलीहरूका यी कुराहरूबारे गवाहीको िन म्त पठाएको छु । म दाऊदको वशं र मलु, िबहानको च म्कलो तारा
हु ँ ।” 17 पिव आत्मा र दलुही भन् नहुुन्छ, “आओ ।” जसले सनु्छ त्यसले यसो भनोस,् “आओ ।” जो ितखार्एको छ,
त्यसलाई आउन दऊे, र जसले यसको इच्छा गछर्, त्यसले जीवनको पानी िस ैँमा िपओस ्। 18 यस पसु्तकको अगमवाणीका
वचनहरू सनु् ने हरेकलाई म चतेाउनी िदन्छु । यिद कसलैे ितनमा थप्छ भन,े यस पसु्तकमा ले खएका िवपि हरू परमशे् वरले
त्यसमािथ थिपिदनहुुनछे । 19 यिद कसलैे यस अगमवाणीको पसु्तकका वचनहरूबाट केही िनकाल्यो भन,े परमशे् वरले यस
पसु्तकमा ले खएका जीवनको रुख र पिव सहरको भागदे ख त्यसलाई िनका लिदनहुुनछे । 20 यी कुराका गवाही िदने जसले
भन् नहुुन्छ, “हो, म चाँडै आउँदै छु ।” आमने ! आउनहुोस,् हे भ ु यशे ू । 21 भु यशेकूो अन ु ह हरेकसगँ रहोस ्। आमने ।
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