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उथुक्का छे प्ताप
छे प्ताप िचनातोक
ना उथुक्का छे प्ताप बाइबोल बेॽहा छे प्तािप्चबे घाक हािक्नङ् इम्ना छे प्ताप
ओम॥ नाबे घाक थोक इिमन लेक्साहा? इसाङा चोगुहा? न्हाङा याॽिमबे
इिमन पाप तायाहा? ङ्खा चेॽयागा उतुम्बे छे प्ताहा तोङ्मे॥ ना छे प्ताप िहच
भाकपे फोक्सामा-

१) १-११ आध्याया- नाबे घाक थोक िनङ्वाफु माङा इिमन चोगुहा? खा चेॽयागा
उतुम्बे तोङ्मे॥ नाबे आदाम नुङ् हाब्बा, काियन नुङ् हािबल, नोआ नुङ् माडा वािसक
न्हाङा बाबेलगा धाराहारागा उतुम्बे चा छे प्तामा॥
२) १२-५० आध्याया- खा आध्यायािचबे इिजरेिलिचगा उथुक चेॽयागा उतुम्बे
तोङ्मे॥ ङ्खािचगा घाक हािक्नङ् तुम्ना याॽिमगा उिनङ् आब्राहाम ओम॥
ना िमना छे प्ताप्पे उथुक्का खा घाक चेॽया गो मान ङ्खाॽिनङ्गो उथुक्का छे प्ताप
पेॽहा मुख्खे मुख्खे खान्डा लोन्दाहोङ् ना िमना छे प्ताप चोगाना ओम॥ ना छे प्ताप्का
मुख्खे पात्तारा िनङ्वाफु मा माङ् ओम॥ ना िमना छे प्ताप पाहाङ् चा खा चेॽया चा था
तोक्मा यामे, िनङ्वाफु माङा माङ् घाकथोक चोगुहा ओम॥ न्हाङा, उङा इिसॽहा कामा
चोक्खुबािच दान्डा िपवािच ङ्खाॽिनङ्गो उचुन चोक्खुबािच आिसक िपवािच॥ उङा
याॽिम पािप लेिक्सहोङ् चा कािनङ् फेिर घाक उचुन लेिक्सिन बाङ्ना उङ् िमम्मे॥
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उथुक्का तािप्लक

११ घाक हािक्नङ् ओन्दाङ् िनङ्वाफु माङा ताङ्खेङ् नुङ् ताम्दाङ्फु मा

१ चोगुिच॥ १ ताम्दाङ्फु मा आकार मेॽिनङ्ना नुङ् सुन्नेना साया॥
२

सामुन्दारा छोङ्बे माखुरु कुॽयुम साया॥ न्हाङ् िनङ्वाफु मागा आत्मा न्ना
माङ्च्वा छोङ्बे कोताघोन्दा॥

१३ न्हाङा िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "ओम लेङ्िन॥" न्हाङ् ओम

लेक्सा॥ १४ िनङ्वाफु मा न्ना ओम्ना िनसुहोङ् चोन्दास्या॥ न्हाङ् उङा

ओम्ना नुङ् कुॽयुम्ना फोक्सुिचहोङ् १५ ओम्ना 'लेन' नुङ् कुॽयुम्ना "सेन"
भोङ् उङ्िच िनङ् िपिच॥ नाम आया न्हाङ् भेिनक लेक्सा, न्ना इम्ना लेन
साया॥

१६ न्हाङा िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "माङ्च्वागा उलुम्बे एको खािल

ठोङ् लेङ्िन न्हाङ् न्नाङा माङ्च्वा िहच भाक चोगुिन॥" १७ न्हाङा

ङ्खाॽला माङ् लेक्सा॥ िनङ्वाफु माङा खाॽला एको खािल ठोङ्
चोगुहोङ् माङ्च्वा िहच भाक्पे फोक्सु॥ १८ उङा न्ना खािल ठोङ् 'ताङ्खेङ्'
उिनङ् िप॥ नाम आया न्हाङ् भेिनक लेक्सा, न्ना िहम्ना लेन साया॥

१९ न्हाङा िनङ्वाफु माङा काया, "ताङ्खेङ्गा मोहा माङ्च्वा एको ठोङ्बे

थोिम्न न्हाङ् फु क्कोना खाम ओॽिन॥" न्हाङा ङ्खाॽला माङ् लेक्सा॥

११० िनङ्वाफु माङा फु क्कोना खाम 'खाम्बोक' न्हाङ् थोमाहा माङ्च्वा
'सामुन्दारा' भोङ् उिनङ् िपिच॥ ङ्खा िनसुहोङ् िनङ्वाफु मा चोन्दास्या॥

१११ न्हाङा िनङ्वाफु माङा खाॽला काया,

"ताम्दाम्फु माङा याङ्िल

लेङ्खुबा चािचॽया नुङ् उसा केङ्खुबा िसङ्गा उथाप पोक्मेतिु न॥"
न्हाङा ङ्खाॽला माङ् लेक्सा॥ ११२ खाॽला ताम्दाम्फु माङा घाक खाले िसङ्
पोक्मेत ु न्हाङ् ङ्खा िनसुहोङ् िनङ्वाफु मा चोन्दास्या॥ ११३ नाम आया न्हाङ्
भेिनक लेक्सा, न्ना सुम्ना लेन साया॥
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उथुक १

११४ न्हाङा िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "लेन नुङ् सेन फोङ्मागा न्हाङ्

लेन, िफिम्बिलङ्, इमािरङ् नुङ् धारिमक होक्नािम्च था तोक्मागा

ताङ्खेङ्बे जोितिच न्लेङ्िन॥ ११५ न्हाङा ताम्दाङ्फु माबे ओम ओॽमागा
ङ्खािच ताङ्खेङ्भाङ् चाम्का न्जोिक्न॥" न्हाङा ङ्खाॽला माङ् लेक्सा॥

११६ िनङ्वाफु माङा लेॽिन राज्या चोक्मागा माडा जोित नाम चोगु न्हाङ्

सेॽिन राज्या चोक्मागा िमॽयाङ् िमना जोित ला चोगु॥ उङा चोक्चोिकिच

चा चोगुिच॥

१ न्हाङा ताम्दाङ्फु माबे ओम ओॽमागा, लेन नुङ् सेन

१७- १८

छोङ्बे राज्या चोक्मागा, न्हाङ् ओम्ना नुङ् कुॽयुम्ना फोङ्मागा ङ्खा

जोितिच ताङ्खेङ्बे युक्सुिच॥ न्हाङा ङ्खा िनसुहोङ् िनङ्वाफु मा
चोन्दास्या॥ ११९ नाम आया न्हाङ् भेिनक लेक्सा, न्ना नाम्ना लेन साया॥

१२० न्हाङा िनङ्वाफु माङा काया, "माङ्च्वा खालेखाले िजवातिचङा

ङ्िङप्तुिन,

न्हाङ्

ताङ्खेङ्

न्वािक्चङा

ङ्िङप्तुिन॥"

१२१ खाॽला

िनङ्वाफु माङा माङ्च्वाबे वाखुबा माम्माहा िमिमॽहा घाक खाले
िजवातिच न्हाङ् घाक खाले न्वािक्च चोगुिच॥ न्हाङा ङ्खा िनसुहोङ्

िनङ्वाफु मा चोन्दास्या॥ १२२ न्हाङा उङा ङ्खािच घाक खाॽला आिसक

िपिच, "माङ्च्वाबे वाखुबािच िन्नङ्दा पुसाङ् पुसाङ् ख्यािन, न्हाङ्

सामुन्दाराबे प्याक लेङ्साङ् ख्यािन॥ न्हाङ् न्वािक्च चा ताम्दाङ्फु माबे
पुसाङ् पुसाङ् ख्यािन॥" १२३ नाम आया न्हाङ् भेिनक लेक्सा, न्ना फाम्ना

लेन साया॥

१२४ न्हाङा िनङ्वाफु माङा काया, "ताम्दाङ्फु माङा माम्माहा, िमिमॽहा,

पाङ्बे िहङ्माहा, पुङ्दाबे वाखुबा पोसुिच चोगुिचिन॥॥" न्हाङ् ङ्खाॽला
माङ् लेक्सा॥ १२५ ङ्खाॽला िनङ्वाफु माङा ङ्खा घाक चोगु॥ न्हाङ् ङ्खा

िनसुहोङ् उङ् चोन्दास्या॥

१२६ न्हाङा िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "हाकु याॽिम कािनङ्

लोॽवाहा चोगुिम्चम॥ ङ्खािचङा सामुन्द्रबेॽहा नासािच, ताङ्खेङ्बेॽहा

उथुक १
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िनङ्वाफु माङा घाक चोगुहा

न्वािक्च, ताम्दाङ्फु माबेॽहा माम्माहा िमिमहा पाङ्बे िहङ्माहा नुङ्
पुङ्दाबे वाखुबा घाक पोसुिचछोङ्बे तायेन न्जोगुिन॥"

१२७ ङ्खाॽला िनङ्वाफु माङा याॽिम उङ् लोॽवाहा चोगुिच॥ ङ्खािच

बाबु नुङ् मामु चोगुिच॥

१२८ न्हाङा खाॽला आिसक िपिच, "िन्जङ्गा च्यािच प्याक न्लेङ्िन

न्हाङ् ताम्दाङ्फु मा छोङ्बे तायेन चोक्साङ् ख्यािन॥ सामुन्दाराबेॽहा

नासािच, ताङ्खेङ्बेॽहा न्वािक्च नुङ् ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक पोसुिच

िन्नङ् मुक्पे चोक्साङ् ख्यािन॥

१२९ सोयानुम, का िन्नङ्दा चामागा ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक खाले

याङ्िल लेङ्खुबा चािचॽया नुङ् उसा केङ्खुबा िसङ्गा उथाप

िपन्नुङ्नेिनन॥ १३० ङ्खाॽिनङ्गो ताम्दाङ्फु माबे वाखुबा घाक पोसुिच नुङ्

उथुक १, २
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न्वािक्चङा चामागा लािग का िफम्हा घास िपवािचङ्हा॥" न्हाङ्
ङ्खाॽला माङ् लेक्सा॥

१३१ न्हाङा उङा चोगुहा घाक थोक सो, खा िनसुहोङ् िनङ्वाफु मा

इब्बेइब्बे चोन्दास्या॥ नाम आया न्हाङ् भेिनक लेक्सा, न्ना याम्ना लेन

साया॥१

२
२ खाॽला ताङ्खेङ् नुङ् ताम्दाङ्फु मा न्हाङा ङ्खाबे वेॽहा घाक

२ थोक लेक्सा॥ २ िनङ्वाफु माङा घाक काम याम्ना लेन्बे याइहोङ्
१

२

लाम्ना लेन आराम चोगा॥ २३ उङा लाम्ना लेन आिसक िप न्हाङ् न्ना

पािबत्तारा लेन भोङ् फोक्सु, इजाङ्बाङ्िनङ् उङा घाक काम चोिगहोङ्
न्ना लेन आराम चोगामासा॥ २४ खाॽला याहोवे िनङ्वाफु माङा घाक थोक

चोगु॥

आदान बेॽना फु ङ्साहाम

याहोवे िनङ्वाफु माङा ताङ्खेङ् नुङ् ताम्दाङ्फु मा चोगुिचना बेलाक्पे,

२ ताम्दाङ्फु माबे एको चा िसङ्गा उथाप म्मायान, न्हाङ् इहा चा
५

म्बोगामासान

इजाङ्बाङ्िनङ्

ङ्िखङ्बेला

सोम्मा

उङा

वािसक

ु सान, न्हाङा ओक्खुबा फेङ्खुबा याॽिम चा म्मायािनन॥
न्दामेतक्
२६ ङ्खाॽिनङ्गो खाम्भाङ् माङ्च्वा लोन्दाक्याहोङ् घाक खाम िचबुक्सा॥

२७ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा खाम्भाङ् याॽिम चोगु, न्हाङ् न्नागा

उनाभुक्पाहाङ् िहङ्लुङ्गा सोक्मा एन्दुिब न्हाङ् न्ना याॽिम िहङ्िगिलक
लेक्सा॥

२८ याहोवे िनङ्वाफु माङा नाम्लोन पोिट आदान बाङ्ना ठोङ्बे एको

फु ङ्साहाम चोगुहोङ् उङा चोगुना याॽिम न्नाबे युक्सु॥ २९ उङा न्नाबे घाक
खाले सोॽमािनङ् उचुन, चामािनङ् खुम्दुहा उसा केङ्खुबा िसङ्गा उथाप

उथुक २
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ु उङा फु ङ्साहाम्गा उलुम्बे िहङ्लुङ् िपखुबा िसङ् न्हाङा उचुन्हा
पोक्मेत॥
नुङ् इिसॽहा था तोक्माना िनङ्वा िपखुबा िसङ्गा उथाप चा एन्दुक्सा॥

२१० न्ना फु ङ्साहाम पेॽमागा न्नाबे एको माडा होङ्मा लोन्दामासा॥ न्हाङ्

न्नाभाङ् फोक्साहोङ् न्ना ना ओटा ल्लेक्सामासा॥ २११ इम्ना होङ्मागा
उिनङ् िपसोन ओम॥ ना हािबला बाङ्ना खाम्युक घाक्पे याङ्खेम॥
े

२१२ न्नाबे उचुन्हा साम्याङ्, खुम्दु नाम्खुबा िकवा नुङ् उचुन्हा छे ङ्रोक चा

तोङ्मे॥ २१३ िहम्ना होङ्मा िगहोन ओम॥ ना कुस खाम्युक घाक्पे
याङ्खेमे ॥ २१४ सुम्ना होङ्मा टाइिगिरस ओम॥ ना आस्सुर खाम्युकका
a

नाम्लोन पोिट याङ्खेमे न्हाङा नाम्ना होङ्मा युफेरेिटस ओम॥

२१५ याहोवे िनङ्वाफु माङा याॽिम आदान फु ङ्साहाम याङ्दुिन न्हाङ्

सोिनभोङ् न्नाबे युक्सु॥ २१६ उङा न्ना याॽिम खाॽला लु, "फु ङ्साहाम्बेॽहा

घाक िसङ्गा उसा न्दा मेङ्िगॽिसले चामा यास्वागा, २१७ ङ्खाॽिनङ्गो

उचुन्हा नुङ् इिसॽहा िनङ्वा िपखुबा िसङ्गा उसा च्हेन न्जोन,

इजाङ्बाङ्िनङ् हेॽना लेन न्दा च्वागा न्ना लेन्माङ् न्दा जेप्पा

िसम्मेकाना॥"

२१८ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा काया, "ना बाबु याॽिम उङ्से वामा

न्थेिन्दिसवान्ना, का न्नागा लािग उङ् थेिन्सखुबा एको उकाम
चोक्तुिबवाङ्ना॥" २१९ याहोवे िनङ्वाफु माङा खाम्भाङ् घाक पोसुिच नुङ्

ु ा न्वाकुच्यािच चोगुिचहोङ् याॽिमङा ङ्खािचगा उिनङ्
ताङ्खेङ्बे पेखब
इहा इहा युक्सुिबवाच्याहा भोङ् तािच॥ उङा ङ्खािच इहा इहा उङ्िच

उिनङ् िपिच ङ्खा माङ् उङ्िचगा िनङ् न्लेक्सा॥ २२० ङ्खाॽला

िनङ्वाफु माङा चोगुना याॽिम आदामङा माङ् ताङ्खेङ्बेॽहा घाक

न्वािक्च, ताम्दाङ्फु माबेॽहा, पाङ्बे िहङ्माहा नुङ् पुङ्दाबे वाखुबा घाक

a

२:१३ याङ्खेमे बागाचोङ्मे

उथुक २, ३
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पोसुिचगा उिनङ् युक्सुिबिच, ङ्खाॽिनङ्गो ङ्खािच माध्येबे उङ्
थेिन्सखुबा उकाम हेॽनाचा न्लेक्सान॥

२२१ न्हाङामाङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा याॽिम तुक्नुङ् उयुॽमाबे आमेत,ु

न्हाङ् इप्साख्याना बेलाक्पे न्नागा एको काराङ् लोन्दुहोङ् न्ना ठोङ्बे सा

लेप्तिु ब॥ २२२ न्हाङा न्ना काराङ्भाङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा एको मामु

ु २२३ न्ना बाबु याॽिमङा खाॽला
चोगुहोङ् बाबु याॽिमगा उयुम्बे खेत॥

काया,

"ना गो आसेङ्ख्वाक्का सेङ्ख्वाक नुङ् आसागा सा ओम॥

ना 'मामु' लुमॽे ना इजाङ्बाङ्िनङ् ना बाबुभाङ् लोन्दाना ओम॥"

२२४ न्हाङामाङ् बाबु याॽिमङा उप्पा उमा नाॽवािच न्हाङ् उिहङ्खुमानुङ्

तोङ्नुङ्मेिच॥ ङ्खािच िहप्पाङ् एको सालुङ् लेङ्मेिच॥ २२५ ङ्खा

याॽिमिचङा तेक ङ्वायामासान्चुन, ३ङ्खोङ्चा न्ङोन्दास्यािन्चन॥२
याॽिमिचङा िनङ्वाफु मागा चेॽया ङ्ङे नान्चुन्हा

३१ याहोवे िनङ्वाफु माङा चोगुिचहा पुङ्दाबे वाखुबा पोसुिचबे पुछाक

३ घाक

हािक्नङ् चोम्बु साया॥ पुछाक्ङा मामु याॽिम िछम्दु,

"िनङ्वाफु माङा िन्जङ्दा फु ङ्साहाम बेॽहा हेॽनाचा िसङ्गा उसा
न्जायान्चुन भोङ् लुयामािचघा?"

३२ मामुङा खाॽलाना पोलोवा िप, "फु ङ्साहाम बेॽहा घाक िसङ्गा उसा

चामा यामेङ्चुङ्, ३३ ङ्खाॽिनङ्गो फु ङ्साहाम्गा उलुम्बेॽना िसङ्गा उसागा

उतुम्बे च्हेन खाॽला लुयामाहा, 'न्ना िसङ्गा उसा न्जायान्चुन,

न्दोिक्तॽयान्चुन मानुङ् िन्जङ्दा िसमेिचघा॥'"

३४ पुछाक्ङा मामु लु, "ङ्खाॽला मेन्ना, िन्जङ्दा िन्समेिन्चगान्हा॥

३५ िनङ्वाफु माङा था वान्ने, िन्जङ्दा न्ना िसङ्गा उसा चायाचुगाभोङ्
िन्जङ्गा िमिक्च ङ्होम्मेहोङ् िनङ्वाफु मा लोॽवा लेङ्मेिचगा न्हाङा

उथुक ३
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हाब्बा नुङ् पुछाक

ु ाना॥ न्हाङामाङ् उङा
उचुन्हा नुङ् इिसॽहा था तोक्माना िनङ्वा तोङ्मेचग

खाॽला लुयािचघा ओम॥"

३६ मामु याॽिमङा न्ना िसङ् सोिनङ् इिखङ् उचुन न्हाङ् न्नागा उसा चा

चाङ्चाङ् लोॽवा िनसुहोङ् उिनङ्वाबे खाॽला िमता, उचुन्हा नुङ् इिसॽहा

था तोक्माना िनङ्वा तोक्मागा लािग गो ना िसङ्गा उसाले चामा पोरने

राइछो॥ न्हाङा उङा िसङ्गा उसा सेप्सुहोङ् चो, उिहङ्खुबा चा िप न्हाङ्

उङा चा चो॥ ३७ चायाचुहोङ् सोलोक उङ्िच िमक ङ्होसा, न्हाङ्
कािन्चङ् नाङ्गेले वेिचङाहा भोङ् था तोक्ताचु॥ न्हाङा वेक्पुगा

उलाभाक थुबाचुहोङ् उङ्िच सालुङ् एप्ताचुिच॥

३८ न्ना लेन नासेक्ङा याहोवे िनङ्वाफु मा फु ङ्साहाम्बे कोॽमास्यािनङ्

उङ्िचङा ओसेम्ला खेप्साचु, न्हाङ् िनङ्वाफु माङा िन्निनिन्नभोङ् िसङ्गा

उलुम्बे चुमाब्यािच॥ ३९ ङ्खािनङ्गो याहोवे िनङ्वाफु माङा आदाम खाॽला
लुसाङ् का, "न्दा हेॽने वेकाना?"

उथुक ३
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३१० उङा लु, "का न्सेम्ला फु ङ्साहाम्बे खेप्सुङ्होङ् िकिसताङ् न्हाङा

चुमाब्याङ्ना, इजाङ्बाङ्िनङ् का नाङ्गे सायाङ्॥"

३११ िनङ्वाफु माङा िछम्दु, "नाङ्गेगाना भोङ् इसाङा लुयागाना? का

न्जोन लुॽनेन्ना िसङ्गा उसा चोघा?"

३१२ उङा पोलोवा िप, "न्हे कानुङ् वािन भोङ् िपयाङ्गाना मामुङा माङ्

न्ना िसङ्गा उसा िपयाङ्होङ् का चाङ्ना॥"

३१३ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा मामु याॽिम िछम्दु, "न्दा इजाङ्

ङ्खाॽला चोगागाना?"

ु ायाङ्होङ् चामेताङ्ना॥"
मामुङा लु, "पुछाक्ङा का लेमच
याॽिमिच िनङ्वाफु माङा दान्डा िपिच

३१४ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा पुछाक लु, "न्दा खाॽला चोगागानाङा

घाक पोसुिचबे न्दा से ना साराप तोक्त्वागा॥ हाकु न्हाङ्तो म्फोक

सासाङ् लाम्मेका न्हाङ् िहङ्गानुङ् सोम्मा खाम च्वाघा॥ ३१५ का न्दा नुङ्

ना मामुगा उलुम्बे दुस्मोिन एिम्बॽमेॽनेिन्चन॥ न्हाङ् ङ्गा सान्तान नुङ्
मामुगा सान्तानगा उलुम्बे चा दुस्मोिन एन्दुिबवाङ्िचङ्॥ मामुगा

ु क िकच्चेचोग्वा, न्हाङ् न्दा न्नागा कुरकुचाबे
सान्तान्ङा न्टुखरु

ओग्वागा॥"

३१६ िनङ्वाफु माङा मामु याॽिम लु, "न्दा म्फोक ख्वागाहोङ् चेराङ्मा

लागानुङ् सोम्मा आङ्माहा तुिख का पुिम्बॽमेनन
े ॥ न्दा प्याक तुिक्ख
आङ्साङ्

न्ज्यािच

तोक्त्वािचगा॥

ङ्खाॽलाहोङ्चा

ङ्गा

िनङ्वा

ङ्िहङ्खुबा पोिटमाङ् वामे, न्हाङ् न्दा उका तायेन्बेॽमाङ् वामेका॥"

३१७ न्हाङा हाङ्बा िनङ्वाफु माङा न्ना आदाम खाॽला लु, "न्दा

ङ्िहङ्खुमागा चेॽया खेप्सुगाहोङ् का न्जोन लुॽनेन्ना िसङ्गा उसा

चोघोङ्,

खामछोङ्बे

साराप

आयामा॥

न्दा

िहङ्गानुङ्

प्याक

उथुक ३
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तुिखचोङ्मेकाहोङ् से चामा तोक्त्वाघा॥ ३१८ खाम्ङा ङ्गा लािग
ितङ्िगभाक नुङ् काम लामेन्जोक्खुबा याक्साङ् पोक्मेत्वा, न्हाङ् न्दा
पुङ्दाबेॽहा सागपात च्वागा॥ ३१९ न्दा खाम्बे मेलाङ्खेॽले सोम्मा प्याक

ु ा चाम्योङ्बा च्वागा॥
तुिख चोक्साङ्, काम चोग्वागाहोङ् केङ्मेतघ

इजाङ्बाङ्िनङ्

लाङ्खेमक
े ाना॥"

न्दा

खाम

माङ्

ओम्गान

न्हाङ्

खाम्बेॽमाङ्

३२० आदामङा उिहङ्खुमागा उिनङ् हाब्बा युक्सुिब, इजाङ्बाङ्िनङ् उङ्

घाक याॽिमिचगा मा साया॥ ३२१ न्हाङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा पोसुगा
ह्वािरक्का

चोक्तुिबिचहोङ्

नुङ्

वाॽमेतिु च॥

तेक

आदाम

उिहङ्खुमा

याहोवे िनङ्वाफु माङा आदाम
नुङ् हाब्बा फु ङ्साहाम्भाङ्
लोन्धाक्सुिच

३२२ याहोवे िनङ्वाफु माङा

खाॽला

काया,

"हाकु

याॽिमिच कािनङ् लोॽवा
उचुन्हा नुङ् इिसॽहा था

तोक्खुबा लेक्साब्यामािच॥

हाकु खािचङा िहङ्लुङ्

िपखुबा

सेम्चामा

िसङ्गा

उसा

न्दोक्चुिन्न,

फु ङ्साहाम कुखुबािच नुङ् साम्बेक

उथुक ३, ४
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न्हाङा याॽिम साधाइ िहङ्नुङ्मा न्दोक्चुिन्न ॥" ३२३ न्हाङामाङ् याहोवे
b

िनङ्वाफु माङा उङ्िच न्ना फु ङ्साहाम्भाङ् लोन्धाक्सुिच॥ न्हाङा याॽिमिच
खाम्भाङ् चोगुक्सािचहोङ्, खाम्बेॽमाङ् खेितपाित चोक्मेतिु च॥ ३२४ उङा
याॽिमिच फु ङ्साहाम्भाङ् लोन्धाक्सुहोङ् न्ना िहङ्लुङ् िपखुबा िसङ्गा

उयुम्बे इसाचा तामा ङ्यािनिन्नभोङ् फु ङ्साहाम्गा नाम्लोन पोिट कुखुबा

वालोक्पेॽहा िजवातिच नुङ् एको इघुरुम इन्नुङ्खुबा िमलेप लोॽवाना
साम्बेक युक्सुिबिच॥३

c

४

काियन नुङ् हािबल

४१ आदाम उिहङ्खुमा हाब्बानुङ् इप्सा, न्हाङ् उङा ओफोक खुहोङ्

४ एको
तोक्तु,
काया,

उच्या

न्हाङ्

िनङ्वाफु माङा

बाबु

खाॽला

"याहोवे
का

आिसक िपयाङ्होङ् एको

ु ना॥" उङा
बाबु तोक्तुसङ्

न्नागा

युक्सुिब॥

उिनङ्

काियन

४ िमहेक्साङ्
२

उङा हेक्कोना उच्या बाबु

हािबल तोक्तु॥ हािबल

सामुङ् कोप्खुबा लेक्सा
b

c

आदाम नुङ् हाब्बागा च्यािच

३:२२ साधाइ िहङ्मा न्दोक्तुिनिन्न नागा तुिम्बला याॽिमिचङा इिमन्हा साराप न्दोक्तु,
ङ्खा साराप आङ्साङ् प्याक िहङ्मा पोरान्जोिक्निन्नभोङ् न्ना िसङ्गा उसा सेम्चामा
िम्बिन्चन॥
३:२४ वालोकपेॽहा िजवातिचपािबत्तारा ठोङ् सोखुबा, कुखुबा वालेकपेॽहा
िजवातिच

उथुक ४
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न्हाङ् काियन च्हेन लाम्धाङ्बे काम चोक्खुबा लेक्सा॥

४३ इ लेन काियनङा लाम्धाङ्बे केङ्मेतहु ा िमॽयाङ् चािचॽया ताहोङ्

याहोवे िनङ्वाफु माबे भेिट ितसु॥ ४४ ङ्खाॽिनङ्गो हािबलङा च्हेन उका

सामुङ्ङा ओन्दाङ् आप्तुना पाठा िससुहोङ् घाक हािक्नङ् उचुन्हा थोक

याहोवे िनङ्ङ्वाफु माबे भेिट ितसु॥ हािबल नुङ् उका भेिटबे याहोवे

िनङ्वाफु मा चोन्दास्या॥ ४५ ङ्खाॽिनङ्गो काियन नुङ् उका भेिट च्हेन
उसाप न्थाक्तुिबन॥ खा िनसुहोङ् काियनगा तुक्नुङ् ओलोक खोता न्हाङ्
उनािचक कुॽयुम चोगु॥

४६ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा काियन खाॽला लु, "इजाङ् ल्लोक

खोमेॽना? न्हाङा इजाङ् न्नािचक कुॽयुम चोग्वागाना? ४७ न्दा उचुन्हा
काम चोगुगाभोङ् आसाप न्थाङ्मेॽनेन्नाइ? ङ्खाॽिनङ्गो न्दा इिसॽहा

काम चोगुगाभोङ् पापङा ङ्युम्बे कुन्नुङ्मेकाना॥ न्नाङा न्दा तायेन
चोक्मा योङ्मेका ङ्खाॽिनङ्गो न्ना न्दा तायेन्बे युक्सु॥"

४८ इलेन काियनङा उनुन्छा हािबल खाॽला लु, "आबाॽ, कािन्चङ्

रोपाबे खेिच्च॥" उङ्िचङा रोपाबे तासाचुहोङ् काियनङा उनुन्छा
मोिक्तिस॥

४९ याहोवे िनङ्वाफु माङा काियन िछम्दु, "न्नुन्छा हेॽने वेॽना?"

उङा

पोलोवा

गोठालाङािन्य?"

िप,

"का

था

मान्ना॥

इना

का

आनुन्छागा

४१० न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा लु, "न्दा इजाङ् खाॽलाहा इिसॽहा

काम चोगुघा? खाम्भाङ् न्नुन्छागा हेिलङा हाप्साङ् 'आफु दान्डा िप'

भोङ् आङ्गेन्चा नाक्मािसम्मेॽना॥ ४११ न्दा छोङ्बे साराप आयामा, हाकु
न्दा खाम्बे खेित चोक्मा न्दोक्त्वागान्हा॥ इजाङ्बाङ्िनङ् न्नुन्छागा हेिलङा

खाम िचबुक्सु, न्दा न्नुन्छा िससुगािनङ् खाम्ङा उया थागुहोङ् हेिल

उथुक ४-६
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िपतुक्सु॥ ४१२ न्दा खेित चोगुगाभोङ्चा खाम्ङा इहाचा ङ्गेङ्मेत्वान॥ न्दा
पाङ् मेॽिनङ्ना ताम्दाम्फु माबे कोङ्घोखुबा याॽिम लेङ्मेकाना॥"

४१३ काियनङा याहोवे िनङ्वाफु मा लु, "ना गो का आङ्माइ मेयामाना

माडा डान्डा लेक्साना॥ ४१४ न्दा का ना ठोङ्भाङ् नुङ् ङ्गा युम्भाङ्

लोन्नाहाङ्मा िसमेङ्गा॥ का ताम्दाङ्फु माबे पाङ् मेॽिनङ्ना एको
कोङ्घोखुबा याॽिम लेङ्मेङ् न्हाङ् इसाङा का तुम्मे न्नाङा िसमे॥"

४१५ ङ्खाॽिनङ्गो याहोवे िनङ्वाफु माङा पोलोवा िप, "ङ्खाॽला मेन्ना,

इसाङा न्दा िसमेका न्ना नुङ् ला गुना बाद्ला िलयाचोङ्मेहा॥" न्हाङा

काियन तुम्खुबा इसाङा चा िन्ससुिनिन्नभोङ् उङा एको िचनो एन्दुिब॥

४१६ न्हाङा काियन याहोवे िनङ्वाफु मागा उयुम्भाङ् लोन्दाख्याहोङ्
आदानगा नाम्लोन पोिटना नोद बाङ्६ना खाम्युक्पे वामा तारोक्तु॥४
d

याॽिमिचङा न्जोगुहा इिसॽहा काम

६१ कायुङ्लेन्बे याॽिमिच पुसाङ् ङ्ख्या न्हाङ् उङ्िच च्यामामुिच

६ न्लेक्सा॥ ६ िनङ्वाफु मागा च्याबाबुिचङा याॽिमिचगा च्यामामुिच
२

उचुन िन्नसुिचहोङ् साप न्थाक्तुिच न्हाङ् उङ्िचनुङ् थाङ् छे ङ्मा

न्दारोक्तु॥ ६३ खा िनसुहोङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "का

याॽिमिच साधाइ भोिर िहङ्नुङ्मा िम्बवािन्चङान्हा॥ हाकुन्हाङ्तो, ए
होम्बोक िहच्खेङ् िफिम्बिलङ् भाङ् तो इसाचा ङ्िहङ्मेिनन्हा॥"

६४ िनङ्वाफु मागा उच्या बाबुिच नुङ् याॽिमिचगा उच्या मामुिच थाङ्

न्छे ङाहोङ् उङ्िचगा सान्तािन्च न्लेक्सा॥ ङ्खािच नेिफिलम याॽिमिच
न्लुिच॥

ङ्खा

जाितिच

ताम्दाम्फु माबे हेक्साङ्

सोम्मा

ङ्वाया॥

ङ्खािचमाङ् उइलेहा चात्तुहा नुङ् िनङ् ङ्िहसाहा याॽिमिच न्साया॥
d

४:१६ नोद (नागा तुिम्बला च्हेन कोन्चाङ्घोखुबा ओम॥)
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६५ ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक याॽिमिच प्याक इिसॽनुङ् न्लेक्साहा नुङ्

ङ्खािचगा िनङ्वाबे एको चा उचुन्हा चेॽया मान्हाभोङ् याहोवे

िनङ्वाफु माङा िनसु॥ ६६ न्हाङा ताम्दाङ्फु माबे याॽिम चोगुिचहाबे तुक्नुङ्
उिनङ्वा तुगा॥ ६७ न्हाङामाङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "का

चोगुङ्िचङाहा याॽिमिच, पोसुिच न्हाङ् न्वािक्च घाक ताम्दाङ्फु माभाङ्
नास चोग्वाङ्िचङ्हा॥ इजाङ्बाङ्िनङ् ङ्खािचभाङ् तुक्नुङ् आिनङ्वा

तुगामाना॥" ६८ ङ्खाॽिनङ्गो नोआ बाङ्ना याॽिमनुङ् च्हेन याहोवे

िनङ्वाफु मा तुक्नुङ् चोन्दास्यामासा॥

नोआगा तािप्लक

६ ना नोआगा तािप्लक ओम॥ उका सुम्भाङ् उच्या बाबुिच ङ्वाया

९- १०

सेम, हाम नुङ् येपत
े ॥ उङ् ङ्िखङ्बेलाक्हा याॽिमिचबे धारमोित नुङ्

इहाचा इिसॽहा काम मेन्जोक्खुबा न्हाङा िनङ्वाफु मानुङ् लाम्खुबा याॽिम
साया॥
घाक

६११ ङ्खाॽिनङ्गो हेकोहा
याॽिमिच

च्हेन

िनङ्वफु मागा सोयाइबे इिसॽहा
न्साया॥

न्हाङा

घाक

ठोङ्बे

इिसॽहा काम से लेङ्मास्या॥

६१२ िनङ्वाफु माङा

ताम्दाङ्फु मा

सो, उङा न्हे घाक इिसॽनुङ्से

िनसु, इजाङ्बाङ्िनङ् ङ्िखङ्बेला

घाक याॽिमङा इिसॽहा कामसे
न्जोक्मास्या॥
नोआ

६१३ िनङ्वाफु माङा

नोआ

लु,

"का जेप्पा घाक याॽिमिच नुङ्
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ताम्दाङ्फु मा

चा

नास्टा

चोक्मा

िमतुक्सुङ्िचङ्,
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इजाङ्बाङ्िनङ्

ङ्खािचङा न्जोगुहा इिसॽहा कामङा ना कायुङ्लेन इिप्तक्सुना॥

६१४ "न्दा च्हेन ङ्गा लािग गोपेर िसङ्गा एको माडा होङ्गाॽवा चोगु॥

न्नाबे कोठा कोठा चोगुिच न्हाङ् न्ना होङ्बे नुङ् बाइरा आलाकात्ताराङा
लेङु॥ ६१५ न्ना होङ्गाॽवा ना होम्बोक फाखेङ् फु ट केङ्गे, लाफा फु ट

वाक्लाम न्हाङ् नाफा फु ट चान्चान चोगु॥ ६१६ होङ्गाॽवा खाप्तु न्हाङ्
मोम्दालुङ् नुङ् उलाप्पेॽना िभत्ता युम्बे एक फु ट उचाबेलक
े ठोङ् नाओ॥

न्नाबे सुिम्च ताला चोगुिच न्हाङ् एकपोिट वालाम्बुङ् युक्सु॥

६१७ "घाक िहङ्िगिलक्हािच नास चोक्मागा का ताम्दाङ्फु माबे माडा

िहॽवा, वािसक नुङ् भोल तावाङ्, न्हाङा ताम्दाङ्फु माबे ङ्ङोॽयाहा

घाक िहङ्िगिलक्हािच िन्सम्मेहा॥ ६१८ ङ्खाॽिनङ्गो का न्दानुङ् एको बाचा

थुन्वाङ्॥ न्दा ङ्िहङ्खुमा, न्ज्या न्दाङ्मेिक्च खेतिु चघोङ् होङ्गाॽवा

होङ्बे ख्या॥ ६१९ घाक खालगा पोसुिच नुङ् न्वािक्चगा एक एक जोर

भालेपोिथ भालेपोिथ चोगुिचघोङ् ङ्खािच चा न्दानुङ् होङ्गाॽवाबे
खेतिु च॥ ६२० ङ्खािच न्दानुङ् िहङ्िगिलक ङ्वािन॥ ६२१ न्हाङा िन्नङ्दा

ु "
घाक्ङा चामाहा घाक खाले चाम्योङ्बा खेत॥

६२२ िनङ्वाफु माङा लुहा लोॽवामाङ्७घाक चेॽया नोआङा चोगु॥६
े नु ा
ताम्दाङ्फु मा माङ्च्वाङा लुप्सेहत

७११ नोआ या होम्बोक िफिम्बिलङ्गा सायािनङ् िहम्ना मोनाम्गा

७ एलाम्ना

लेन्बे खाम्होङ्बेॽहा माम्माहा माङ्च्वागा पुन्दुॽवािच

म्बेगाभोक्सा, ताङ्खेङ्बेॽहा वािसक्का वालाम्बुङ्िच घाक ङ्होसा॥
७१२ न्हाङा नाखेङ् लेन सोम्मा लेॽिनसेॽिन वािसक तायामासा॥

७१३ न्ना लेन माङ् नोआ, उिहङ्खुमा न्हाङ् उच्या बाबुिच सेम, हाम नुङ्

येपत
े नुङ् सुम्भाङ् उताङ्मेिक्च होङ्गाॽवाबे ङ्ङु या॥ ७१४ ङ्खािच नुङ्

उथुक ७
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होङ्गाॽवा माङ्च्वाङा थेन्दुना

घाक खाले माम्माहा िमिमहा पाङ्बे िहङ्माहािच नुङ् पुङ्दाबे वाखुबा
पोसुिच न्हाङ् घाक खाले न्वािक्च चा होङ्गाॽवाबे ङ्ख्या॥

७ याहोवे

१५- १६

िनङ्वाफु माङा कायाना लोॽवामाङ् घाक खाले िहङ्िगिलक्हा िजवातिच
जोर जोर नोआनुङ् होङ्गाॽवाबे ङ्ङु या॥ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु माङा
होङ्गाॽवागा वालाम्बुङ् छे क्तुिबिच॥

७१७ वािसक नाखेङ् लेन सोम्मा तायामासा॥ न्हाङा माङ्च्वा थोम्साङ्

थोम्साङ् ख्या, न्हाङ् माङ्च्वाङा होङ्गाॽवा तो तो थेन्मातारोक्तु॥

७१८ माङ्च्वा झान प्याक थोम्साङ् घाइरो लेङ्साङ्ख्या, न्हाङा होङ्गाॽवा

माङ्च्वाङा याङ्मा तारोक्तु॥ ७१९ माङ्च्वा िखङ् प्याक लेक्सा, चान्चान्हा

चोम्कोङ्िच चा घाक माङ्च्वाङा एप्तेहत
े िु च॥ ७२० माङ्च्वा झान

पुसाङ्ख्या न्हाङ् चोम्कोङ्िचभाङ् चा िहिहच फु ट िहङ् तो सोम्मा थोमा॥
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७२१ ताम्दाङ्फु माबे ङ्वायाहा घाक पोसुिच, न्वाकुच्यािक्च न्हाङ् घाक

याॽिमिच न्स्या॥ ७२२ ताम्दाङ्फु माबे ङ्वायाहा सोक्मा वाखुबािच घाक

न्स्या॥ ७२३ उङा ताम्दाङ्फु माबे ङ्वाया घाक पोसुिच, पाङ्बे िहङ्माहा नुङ्

पुङ्दाबे वाखुबा पोसुिच, घाक याॽिमिच, न्हाङ् न्वाकुच्यािक्च नास

चोगुिच॥ नोआ नुङ् होङ्गाॽवाबे वाखुबािच से ङ्िहङा॥ ७२४ न्हाङा

ताम्दाङ्फु माबे माङ्च्वा ए होम्बोक फाखे
८ ङ् लेन सोम्मा थोमामासा॥७
माङ्च्वा हेराब्याहा

८१ इलेन िनङ्वाफु माङा नोआ नुङ् होङ्गाॽवाबे ङ्वायाहा घाक

८ पोसुिच िमतुिच॥ न्हाङा उङा ताम्दाङ्फु माबे िहॽवा फेम्मेतहु ोङ्

माङ्च्वा हेिन्दसाङ् ख्या॥ ८२ ताम्दाङ्फु मा बेॽहा पुन्दुॽवािच ङ्हेराब्या
न्हाङ् ताङ्खेङ्बेॽहा वािसक्का वालाम्बुङ्िच चा न्छु प्ताहोङ्, वािसक
लासा॥ ८३ न्हाङ् ताम्दाङ्फु माबे माङ्च्वा ताम्बा हेिन्दसाङ् ख्या॥ ८४ वािसक

तामा तारोक्तुना ए होम्बोक फाखेङ् लेन हेक्साङ् ला मोनाम्गा एलाम्ना
ु ८५ माङ्च्वा हेिन्दसाङ् हेिन्दसाङ्
लेन होङ्गाॽवा आरारात चोम्कोङ्बे हेत॥
ख्याहोङ् एखेम्ना मोनाम्गा इम्ना लेन्बे चोम्कोङ्गा ओछोिम्च ङ्ङोता॥

८६ न्नागा नाखेङ् लेन हेक्साङ् नोआङा होङ्गाॽवागा झ्याल होसु,

८७ न्हाङा एको आॽवा पेसाहाक्सु॥ न्ना आॽवा घाक माङ्च्वा मेहिे न्दॽले
सोम्मा यो खे पेसामासा, न्नाबे न्लासारायान॥ ८८ न्हाङा नोआङा माङ्च्वा
हेराहायेम ङ्हेरानायेम भोङ् था तोक्मागा एको ढुकुर चा पेसाहाक्सु॥

८९ ङ्खाॽिनङ्गो न्ना ढुकुरङा उङ् युङ्माना ठोङ् न्दोक्तुन्होङ् न्ना

होङ्गाॽवाबेॽमाङ् लासाराया, नोआङा न्ना लाबुहोङ् होङ्गाॽवाबे
युक्सु॥ जाङ्बाङ्िनङ् ताम्दाङ्फु माबे हाकु चा माङ्च्वा ङ्हेराब्यामासान॥

८१० ला लेन हेक्साङ् फेिर न्ना ढुकुर पेसाहाक्सु॥ ८११ न्ना ढुकुर नाॽमासेक

होङ्गाॽवाबे लासाराया॥ न्नागा उयाबे लोप सेप्साना जाइतुन िसङ्गा
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उलाभाक वाइसा॥ न्हाङा नोआङा माङ्च्वा हेराब्यामाहा भोङ् था
तोक्तु॥ ८१२ न्नागा ला लेन हेक्साङ् फेिर चा न्ना ढुकुर पेसाहाक्सु॥
नापािलक च्हेन न्ना ढुकुर न्लासारायान॥

८१३ नोआङा या होम्बोक ए िफिम्बिलङ् तासुना इम्ना मोनाम्गा इम्ना लेन्बे

माङ्च्वा हेराब्या॥ न्हाङ् नोआङा होङ्गाॽवागा खाप होसुहोङ् यो खे
घाक्पे सो, ङ्िखङ्बेलाक माङ्च्वा म्मायान॥ ८१४ िहम्ना मोनाम्गा िहच्ला
लेन्बे खाम घाक हेराब्या॥

८१५ िनङ्वाफु माङा नोआ खाॽला लु, ८१६ "ङ्गा ङ्िहङ्खुमा, न्ज्या

न्दाङ्मेिक्च नुङ् होङ्गाॽवाभाङ् बाइरा लोन्दा॥ ८१७ न्दा नुङ् ङ्ङोॽयाहा

घाक न्वाकुच्यािक्च नुङ् पोसुिच चा बाइरा लोन्दुिच न्हाङ् ङ्खािच

ताम्दाङ्फु माबे पुसाङ् पुसाङ् प्याक लेङ्साङ् ङ्खेॽिन॥"

८१८ नोआ, उिहङ्खुमा नुङ् उच्या उताङ्मेिक्च घाक होङ्गाॽवाभाङ्

न्लोन्दा॥ ८१९ न्हाङ् घाक पोसुिच नुङ् न्वािक्च चा न्लोन्दा॥

घाक होङ्गाॽवाभाङ् न्लोन्दाहा
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उथुक ८, ९

८२० नोआङा याहोवे िनङ्वाफु मागा लािग एको बेिद चोगुहोङ् घाक खाले

चोक्खोहा पोसु नुङ् चोक्खोहा न्वाकिचभाङ् एको एको खेतिु चहोङ्
बेिदबे होम्बोिल ितसुिच॥ ८२१ ङ्खा नोआङा याहोवे िनङ्वाफु माबे ितसुहा

बोिलबे याहोवे िनङ्वाफु मा चोन्दास्या न्हाङ् उङा उिनङ्वाबे खाॽला
काया, "हाकु का फेिर हेॽिनङ्चा याॽिमिचगा कारानङा ताम्दाङ्फु मा

साराप िम्बवाङान्ना॥ इजाङ्बाङ्िनङ् का था वान्ने िमिनङ् न्हाङ्तो माङ्
याॽिमिचगा उङ्िच िनङ्वा इिसिस साम्मेॽना॥ हाकु न्हाङ्तो का

िहङ्िगिलक्हािच खाॽला नास न्जोग्वािन्चङान्हा॥ ८२२ ताम्दाङ्फु मा वानुङ्

सोम्मा न्हे याङ्िल ह्वेॽमाना, चािचॽया खोम्माना बेला, कुनुङ्, िचनुङ्,

सेन लेन, ह्वाङ्मा पोक्माहा नुङ् चुङ्
९ तुक्माहा लेिन्च न्लेङ्नुङ्मेहा॥"८
िनङ्वाफु माङा नोआनुङ् थुन्दुना बाचा

९१ िनङ्वाफु माङा नोआ नुङ् उच्यािच आिसक िपसाङ् खाॽला लुिच,

९ "ङ्गा

प्याक न्ज्यािच न्लेङ्िन न्हाङ् ङ्गा सान्तािन्चङा माङ्

ताम्दाङ्फु मा ङ्िङप्तुिन॥ ९२ िन्नङ्दा ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक पोसुिच,
ताङ्खेङ्बेॽहा न्वािक्च नुङ् सामुन्दारा बेॽहा नासािचङा िकिसितॽवागा,

खा घाक िन्नङ्गा मुक्पे िपमेॽनेिनन्हा॥ ९३ ङ्खािच घाक िन्नङ्दा चामा

न्लेङ्मे, का इिमन िन्नङ्दा चामागा िफम्हा सागपात िपॽनेिनन ङ्खाॽला
माङ् खा घाक थोक चा िन्नङ्दा िपमेॽनेिनन्हा॥ ९४ ङ्खाॽिनङ्गो हेिल च्हेन

िन्नङ्दा न्जायानुिम्नन, इजाङ्बाङ्िनङ् हेिलबे पारान वामे॥ ९५ इसाङा

याॽिम िसस्वा न्नाङा डान्डा तोक्त्वा, न्हाङा हेॽना पोसुङा याॽिम

िसस्वा, न्ना चा का िसस्वाङ्ना॥ ९६ याॽिम का लोॽवा चोङ्नुङ्नेिनन,

न्हाङामाङ् इसाङा याॽिम िसस्वा न्ना चा याॽिमभाङ् माङ् िसम्मेॽना॥

उथुक ९
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िनङ्वाफु माङा बाचा थुन्दुना

९७ न्ज्यािच प्याक न्लेङ्िन न्हाङ् ङ्गा सान्तािन्च ताम्दाङ्फु मा भोिर पुसाङ्
ङ्खेॽिन॥"

९८ िनङ्वाफु माङा नोआ नुङ् उच्यािच लुिच, ९-९१० "हाकु का न्दा नुङ् ङ्गा

सान्तािन्च, न्हाङा िन्नङ्दानुङ् होङ्गाॽवाभाङ् न्लोन्दाहा घाक पोसुिच,

न्वािक्चनुङ् का ना बाचा थुन्द्वाङ्॥ ९११ हाकु न्हाङ्तो हेॽिनङ्चा खाॽला
िहङ्िगिलक्हा

िजवातिच

माङ्च्वाङा

नास

न्लेङ्मेिनन,

न्हाङा

ताम्दाङ्फु मा हेॽिनङ्चा खाॽला माङ्च्वाङा नास न्लेङ्मेन्ना॥" ९१२ न्हाङा

िनङ्वाफु माङा खाॽला काया, "का िन्नङ्दा घाक िहङ्िगिलक्हा

िजवातिचनुङ् थुन्दुङ्ना बाचा साधाइगा लािग लेङ्िन भोङ् ९१३ का
िखम्फु रुम्माबे नािम्झिलङ्मे युक्स्वाङ्॥ न्ना माङ् का कायुङ्लेन्बेॽहा

घाक्नुङ् थुन्दुङ्ना बाचागा िचङ्गो लेङ्मेॽना॥ ९१४ का इबेलाक ताङ्खेङ्

उथुक ९-११

24

िखम्फु रुम्माङा एप्त्वाङ्होङ् न्नाबे नािम्झिलङ्मे ओमे, ९१५ ङ्िखङ्बेला
का िन्नङ्दा घाक िहङ्िगिलक्हा िजवातिचनुङ् थुन्दुङ्ना बाचा िमत्वाङ्
न्हाङा फेिर हेॽिनङ्चा घाक िहङ्िगिलक्हािच माडा वािसक नुङ् भोलगा

माङ्च्वाङा

नास

न्जोङ्मेनिे ननाहा॥

९१६ िखम्बुरुम्माबे

नािम्झिलङ्मे

ओमेॽिनङ्, का न्ना िनस्वाङ्होङ् साधाइ ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक
िजवातिचनुङ् थुन्दुङ्ना बाचा िमत्वाङ्॥ ९१७ का ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक

िहङ्िगिलक्हािचनुङ् थुन्दुङ्ना बाचागा
११ िचङ्गो ना माङ् ओम॥" ९
बाबेल्गा धाराहारा

११ प्याक ओन्दाङ् ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक याॽिमिचङा चेक्माना

११ चेॽया एको साया॥ न्हाङ् चेक्ताइ चा एकाइ खाल्गा साया॥

१२ याॽिमिच नाम्लोन पोिट ङ्गोताघोन्दािनङ् बेिबलोिनया खाम्युक्का एको
ओटेम्माबे न्दायाब्याहोङ् न्हे वामा न्दारोक्तु॥

e

१३ ङ्खािच उङ्िच उङ्िच

खाॽला

कािनङ्

हुम॥"

ङ्गाया,

इटा

ङ्खािचङा

"लु,

लेप्सुम्होङ्

ङ्िखङ्बेला

गारो

न्छे ङ्दुिनङ्

लुङ्ख्वाक्का

साटो इटा न्हाङा खाम्गा
साटो

चालान्जोगु॥
ङ्गाया,
e

आलाकात्तारा

"लु,

१ ४ उङ्िचङा

कािनङ्

बाबेल्गा धाराहारा

११:२ बेिबलोिनया िहब्रु चेॽयाभाङ् न्ना िसनार चा न्लु॥

उथुक ११
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एङ्गा लािग एको साहार चोगुम्होङ् न्नाबे ताङ्खेङ् तोिक्नखुबा एको

धारारा चा चोगुम, न्हाङ् एङ्गा िनङ् युक्सुम॥ न्हाङा कािनङ्
ताम्दाङ्फु मा भोिर ङ्िहिसखेइन्ना॥"

१५ ङ्खाॽिनङ्गो याहोवे िनङ्वाफु मा ङ्खािचङा न्जोक्मास्याहा न्ना

साहार नुङ् धारारा सोसे उक्सा॥ १ ६ न्हाङ् खाॽला काया, "हाकु खा
याॽिमिच एको जाितगा ओिम्च न्हाङ् एको चेॽया न्जेक्त्वा॥ खािच

खाॽलामाङ् चोक्साङ् ङ्ख्याभोङ् उङ्िचङा िम्मतुहा घाक चोक्मा

ङ्यास्वाहा॥ १ ७ कािनङ् मो खेइहोङ् ङ्खािचङा न्जेक्तुहा चेॽया खाल्बाले

चोक्तुिबिम्चम, न्हाङ् ङ्खािचङा एकोङा चेक्तुहा चेॽया हेकोनाङा आमा
ङ्यासुिनिन्न॥"
१८ ङ्खाॽला

याहोवे

िनङ्वाफु माङा

ङ्खािच

ताम्दाङ्फु मा

भोिर

िहसाहाक्सुिच॥ न्हाङ् ङ्खािचङा न्ना साहार चोक्मा न्लेिप्त॥ १ न्ना
९

साहारगा उिनङ् उङ्िचङा बाबेल ङ्युक्सु॥ इजाङ्बाङ्िनङ् न्नाबेॽमाङ्

हाङ्बाङा घाक याॽिमिचगा चेॽया खाल्बाल चोक्तुिबिच॥ न्हाङ् ङ्खािच

ताम्दाङ्फु मा भोिर ङ्िहसाख्या॥

तेराहागा सान्तािन्च

१२७ तेराहागा सुम्भाङ् उच्यािच आब्राम, नाहोर नुङ् हारान ङ्वाया॥

हारानगा उच्यागा उिनङ् लोत साया॥ १ २८ हारान उका उप्पा मेिन्सले
बेिबलोिनया खाम्युक्का उर साहारबे स्या॥ उका वाम चा न्ना

साहारबेॽमाङ् लेक्सामासा॥ १ २९ आब्रामङा साराइनुङ् न्हाङा नाहोरङा

हारानगा उच्या मामु िमल्कानुङ् थाङ् छे ङािच॥ हारानगा हेकोना

उच्यामामु चा वाया न्नागा उिनङ् ियस्का साया॥ १ ३० साराइ बािझ साय,

न्हाङा उका उच्यािच म्मायािनन॥

उथुक ११, १२
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१३१ इलेन तेराहाङा उच्या आब्राम नुङ् उताङ्मे साराइ न्हाङा उका उच्या

हारान पोिटक्ना उयाङ्मेन लोत खेतिु चहोङ् कानान खाम्युक्पे खेॽमागा

बेिबलोिनया खाम्युक्का उर साहारभाङ् लामा॥ उङ्िच हारान्बे न्दासुहोङ्

न्नाबेॽमाङ् वामा न्दारोक्तु॥ १ ३२ तेराहा िहच होम्बोक फा िफिम्बिलङ्
तासुहोङ् हारान्बेॽमाङ् स्या॥११

१२

याहोवेङा आब्राम काना

१२१ याहोवे िनङ्वाफु माङा आब्राम खाॽला लु, "ङ्गा खाम्युक,

१२ आफान्तािच न्हाङ् म्बागा पाङ् नाओघोङ् का हेॽना खाम्युक

सोॽमेमन
े न
े , न्नाबे ख्या॥

१२२ का न्दा प्याक न्ज्या ङ्याङ्मेिन्च िपमेॽनेन न्हाङ् ङ्खािचगा एको
माडा जाित लेङ्मे॥

का न्दा प्याक आिसक िपमेॽनेन॥ ङ्गा िन्नङ् घाक्पे िहम्मे न्हाङ्
न्दाभाङ्

माङ्

घाक्ङा

न्दोक्त्वाहा॥

आिसक

१२३ न्दा आिसक िपखुबािच का आिसक

िपवाङ्िचङ्, न्हाङ् साराप िपखुबािच
साराप िपवाङ्िचङ्॥

न्दाभाङ् माङ् ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक

जाितगा

याॽिमिच

िपवाङ्िचङ्हा॥"
१२४ आब्राम

लाफा

आिसक

िफिम्बिलङ्गा

सायािनङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा लुहा
आब्राम कानानबे ख्याना

लोॽवामाङ्

ओएछा

उङ्

लोत

हारान्भाङ्

चा

उङ्नुङ्

लामा॥

ख्या॥

उथुक १२-१५
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१२५ आब्रामङा उिहङ्खुमा साराइ, ओयेछा लोत, उका नोकार नोकारिनिच
न्हाङा उङ्िचङा हारान्बे ङ्ङु बहु ा घाक याङ्सा ङखेतहु ोङ् कानान ठोङ्बे

ख्या॥ न्हाङा न्नाबे न्दासु॥ १२६ आब्राम न्ना ठोङ्भाङ् साकेम साहारगा

मोरेबेॽना पािबत्तारा िसङ् वायाना ठोङ् सोम्मा तासु॥ ङ्िखङ्बेला न्ना
ठोङ्बे कानािनिच ङ्वाया॥

१२७ याहोवे िनङ्वाफु मा आब्रामगाबे तायाहोङ् खाॽला लु, "ना खाम्युक

ङ्गा सान्तािनच िपवाङ्िचङाहा॥" न्हाङामाङ् उकाबे ताखुबा याहोवे

िनङ्वाफु मागा लािग उङा न्नाबे एको बेिद चोगु॥ १२८ न्नाभाङ् उङ् बेथल्
े गा

नाम्लोन पोिटना चोम्कोङ्बे चोताख्या न्हाङ् बेथल
े नुङ् आइ साहारगा

उलुम्बे पाल टागाचोगु॥ न्हाङा याहोवे िनङ्वाफु मागा लािग एको बेिद
चोगुहोङ् याहोवे िनङ्वाफु मा आराधाना चोगु॥ १२९ न्हाङा आब्राम न्नाभाङ्

चोसाङ् चोसाङ् छु प्तालाङ् पोिटना १५
नेगब
े बाङ्ना ठोङ् पोिट चोताख्या॥१२
िनङ्वाफु माङा आब्रामनुङ् थुन्दुना बाचा

१५१ इलेन आब्रामङा िनङ्वाफु माभाङ् एको सेिन्च तोक्तु॥ सेिन्चबे

१५ याहोवे

िनङ्वाफु मागा

खाॽला

लना

खेप्सु,

"आब्राम,

ङ्िगिसतान का इिमन्हा आप्ठे रोभाङ् चा जोगाचोङ्मेॽनेन न्हाङ् माडा
इनाम िपम्मेॽनेन्ना॥"

१५२ ङ्खाॽिनङ्गो आब्रामङा लु, "याहोवे िनङ्वाफु मा, का न्दा इिमन्ना

इनाम िपम्मेङ्गाना? इजाङ्बाङ्िनङ् आका आच्यािच चा म्मािनन,

आपाङ्गा हाक्वाला गो दामास्कास्बेॽना एिलएजार लेङ्मे॥ १५३ न्दा का
सान्तािन्च ब्याङ्गान, न्हाङामाङ् हाकु आका एको नोकार माङ् आका

याङ्सागा हाक्वाला लेङ्मेॽना॥"

१५४ याहोवे िनङ्वाफु मागा चेॽया फेिर उङ्बे ताया, "ना न्नोकार एिलएजार

ङ्गा याङ्सागा हाकवाला न्लेङ्मेन्ना, न्ज्या माङ् ङ्गा हाकवाल
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लेङ्मेॽना॥" १५५ याहोवे िनङ्वाफु माङा उङ् बाइरा खेतहु ोङ् ताङ्खेङ्

सोॽमेसाङ् खाॽला लु, "खा चोक्चोिकिच िनॽमा यास्वािचघा येम

य्यास्वािन्चघाना येम? िनरुसोिच॥ ङ्गा सान्तािन्च चा खाॽलामाङ् प्याक

न्लेङ्मेहा॥" १५६ आब्रामङा याहोवे िनङ्वाफु मागा खा चेॽया िबस्वास

चोगु, न्हाङा हाङ्बा िनङ्वाफु मा उङ्नुङ् चोन्दास्या॥ ङ्खाॽला िवस्वास

चोगुहोङ् माङ् याहोवे िनङ्वाफु माङा१७आब्राम धारमोित बानाचोगु॥१५

१७१५ िनङ्वाफु माङा आब्राहाम खाॽला लु, "हाकु न्हाङ्तो न्दा

१७ ङ्िहङ्खुमा

साराइ न्लुन, ङ्खाॽिनङ्गो हाकु उिनङ् सारा

लेङ्मेॽना॥ १७ का उङ् आिसक िपवाङ् न्हाङा उङ्भाङ् ङ्गा लािग एको
१६

न्ज्या बाबु लेङ्मे॥ का उङ् आिसक िपवाङ् न्हाङा उङ् प्याक जाितिचगा

मा लेङ्मे॥ न्हाङ् जाित जाितिचगा हाङ्िच चा उका सान्तािन्च माङ्
न्लेङ्मेहा॥"

१७१७ आब्राहामङा िनङ्वाफु मा फोप फोप्ताहोङ् सेमत
े ,ु ङ्खाॽिनङ्गो

उिनङ्वाबे युन्चासाङ् खाॽला काया, "होम्बोक िफिम्बिलङ् ताखुबा
याॽिमगा चा उच्यािच न्लेङ्मेहाइ? साराङा चा पाखेङ् िफिम्बिलङ्
तािसक्सु, उङा इिमन उच्या तोक्मायास्वािचहा?" १७१८ न्हाङा आब्राहामङा

िनङ्वाफु मा खाॽला लु, "इस्माएल माङ् आका हाक्वाला लेङ्िन॥"

१७१९ ङ्खाॽिनङ्गो िनङ्वाफु माङा लु, "मेन्ना, ङ्िहङ्खुमा साराङा माङ्

ङ्गा लािग एको उच्या तोक्त्वाना, न्हाङ् न्दा न्नागा उिनङ् इसाहाक

f

युक्सुिब॥ का न्नानुङ् न्हाङ् न्नागा सान्तािन्चनुङ् बाचा थुन्द्वाङ्, न्ना
बाचा साधाइ भोिरगा लािग लेङ्मेॽना॥ १७२० न्दा इस्माएलगा लािग

चोगाङ्घा िबिन्त का खेप्सुङ्॥ सोॽ न्ना चा का आिसक िपवाङ्होङ् उका

चा प्याक सान्तािन्च न्लेङ्मे न्हाङा उङ् एिह तायेन्राङ्बािचगा उप्पा
f

१७:१९ इसाहाक नागा तुिम्बला ओम, “युन्चामेॽना॥”
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लेङ्मेॽना॥ न्नागा सान्तािन्चभाङ् चा का एको माडा जाित चोग्वाङ्ना॥
१७२१ ङ्खाॽिनङ्गो साराङा तोक्त्वाना इसाहाकनुङ् माङ् का आका बाचा

पुरा चोग्वाङ्ना॥ उङा न्ना िपच्छा नाम्मा िखङ्बेलाक्माङ् तोक्त्वाना॥"

१७२२ आब्राहामनुङ् साला लेन्दाब्याहोङ् िनङ्वाफु मा न्नाभाङ् ख्या॥

१७२३ न्ना लेन आब्राहामङा िनङ्वाफु माङा लुहा लोॽवा उच्या इस्माएल

नुङ् उपाङ्बे ङ्वायाहा घाक बाबुिच न्हाङा आब्राहामगा पाङ्बे वाम

लेङ्खुबािच नुङ् इनुरािचहा नोकोरिच घाक खाताना न्जोगा॥ १७२४ खाताना

चोगािनङ् आब्राहाम पापा िफिम्बिलङ् तासुक्सा॥ १७२५ न्हाङा उच्या
इस्माएलङा च्हेन एसुम िफिम्बिलङ् तासुक्सा॥

१७ आब्राहामनुङ् उच्या

२६- २७

इस्माएल इमाङा खाताना लेक्सािच॥ उपाङ्बे ङ्वाह्या नुङ् इनुरािचहा
हेकोहा जाितगा घाक नोकारिच चा २१
न्नालेन माङ् खाताना न्लेक्सा॥१७
इसाहाकका वाम

२११ याहोवे िनङ्वाफु माङा ओन्दाङ् कायाना लोॽवामाङ् सारा

२१ आिसक िप॥ २१ न्हाङा सारा उच्या तोक्खुमा लेक्सा॥ िमहेक्साङ्
२

िनङ्वाफु माङा कायाना बेलाबे एको उङ्िच च्या वाया॥ ङ्खाॽला
आब्राहाम पाघ्याम लेक्साब्याना बेलाबे िपछागा उप्पा लेक्सा॥

२१३ आब्राहामङा उच्यागा उिनङ् इसाहाक युक्सुिब॥ २१४ न्हाङा िपच्छा
g

वायाना ता लेन लेक्साहोङ् िनङ्वाफु मागा आग्गे लोॽवा उङा िपच्छागा
खाताना चोक्तुिब॥ २१५ इसाहाकका वाम लेक्सािनङ् आब्राहामङा होम्बोक

िफिम्बिलङ् तासुक्सा॥ २१६ साराङा खाॽला काया, "िनङ्वाफु माङा का

चोिन्समेप्मागा खाॽला चोगुक्सुहा, न्हाङ् हाकु खा चेॽया खेम्खुबािच

घाक कानुङ् न्जोिन्समे, ङ्युन्चामेहा॥" २१७ उङा फेिर काया, "साराङा
g

२१:३ इसाहाक नागा तुिम्बला ओम ‘उङ् युन्चामेॽना॥’
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उच्या तोक्त्वािचहोङ् नु िपॽमेत्वािचहाभोङ् इसाङा आब्राहाम न्लुॽमा

ङ्यासुिब? ङ्खोङ् चा उङ् पाघ्याम लासाब्यामािनङ् काभाङ् उका एको

उच्या बाबु वायामाना॥" २१८ िपच्छा पुसाङ् ख्या न्हाङ् उमागा नु उङ्मा
लेिप्त, न्ना लेन आब्राहामङा एको २२
माडा होक्ता एन्दु॥२१

िनङ्वाफु माङा आब्राहामगा िबस्वास जाच चोगुना

२१ िमहेक्साङ्

िनङ्वाफु माङा आब्राहामगा जाच

२२ खाॽला लु, "ओ, आब्राहाम॥"

चोक्मागा

आब्राहामङा लु, "हाजुर, खेम्मािसम्मेङ्ना॥"

२२ िनङ्वाफु माङा लु, "न्लुङ्मा तुक्तुना न्ना एको सेॽना न्ज्या इसाहाक

ु ोङ् मोिरयाहा बाङ्ना खाम्युक्पे ख्या॥ का न्नाबे एको कोङ्गु
खेतघ
सोॽमेमन
े न
े न्हाङा न्नाबे न्ज्याङा का होमबोिल िपयाङ्॥"

२३ हेक्साङ्ना लेन भेिनक आब्राहामङा होमबोिलगा लािग िमॽयाङ् िसङ्

चेनहु ोङ् उका गाधाबे भािर थुन्दु, न्हाङ् उच्या इसाहाक नुङ् िहप्पाङ्
उका नोकोरिच खेतिु चहोङ् िनङ्वाफु माङा लुना ठोङ्बे ख्या॥ २ ४ सुम्ना लेन

आब्राहामङा न्ना ठोङ् माङ्दुन्धाङ् िनसु॥ २ ५ न्हाङा उका नोकोरिच

खाॽला लुिच, "िन्जङ्दा ना गाधानुङ् न्हे वायािच॥ कािन्चङ् न्नाबे

खेमङ्
े िचङ्होङ्

िनङ्वाफु मा

लाॽनाम्मेङ्िचङ्हा॥"

आराधाना

चोङ्मेङ्चुङ्

न्हाङ्

२६ आब्राहामङा होमबोिल चोक्माहा िसङ् उच्या इसाहाक खुॽमेत ु न्हाङा

िम नुङ् ताबेक च्हेन उमुक्पे याङु िचहोङ् उङ्िच ख्यािच॥ उङ्िच सोिर
सोिर खेॽमास्यािचिनङ् २ ७ इसाहाकङा खाॽला लु, "आप्पा!"
आब्राहामङा लु, "बाबु इना?"

इसाहाकङा िछम्दु, "कािन्चङ्नुङ् िम नुङ् िसङ्गो वान्ने, ङ्खाॽिनङ्गो

होमबोिल चोक्माना सामुङ् च्हेन हेॽनाइ?"
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२८ आब्राहामङा

िप,

पोलोवा

"िनङ्वाफु माङा माङ्

जुराचोङ्िबमेहा॥"

न्हाङा

उङ्िच सोिर सोिर ख्यािच॥
२९ उङ्िच

िनङ्वाफु माङा

लुना ठोङ्बेतासाचु॥ न्नाबे

आब्राहामङा

एको

बेिद

चोगु, न्हाङ् न्नाछोङ्बे िसङ्

आब्राहामङा उच्या बोिल चोक्मा त्यार चोगुना

तोक्सुहोङ् छे ङ्दु॥ न्हाङा

उच्या इसाहाक थुन्दुहोङ्

बेिदबेॽहा

िसङ्छोङ्बे

युक्सु॥ २ न्हाङा आब्राहामङा उच्या बोिल चोक्मागा ताबेक साक्सु॥
१०

२११ ङ्खाॽिनङ्गो याहोवे िनङ्वाफु मागा एको वालोक्दुतङा वालोक्पाहाङ्
उङ् खाॽला लु, "आब्राहाम, ओ आब्राहाम!"
उङा पोलोवा िप, "हाजुर॥"

२१२ वालोक्दुतङा लु, "न्ना बाबुबे म्मुक ङ्ङे न्दुन, उङ् इच्चा न्जोगुन॥

हाकु का था तोक्तुङ् न्दा जेप्पा िनङ्वाफु मानुङ् िकिसम्मेकाना,

इजाङ्बाङ्िनङ् ङ्गा एको सेॽना न्लुङ्मा तुक्तुना न्ज्या चा िनङ्वाफु माङा
आग्गे िपयाघा लोॽवा हामबोिल चोक्मागा त्यािर लेक्सागा॥"

२१३ आब्राहामङा यो खे घाक पोिट सो, ङ्िखङ्बेला उङा िसङ्गा

ु साना एको सामुङ् िनसु॥ उङ् ख्याहोङ् न्ना आप्तु
बुट्टाबे उटाङ् हेतक्
न्हाङ् उच्यागा साटोबे न्ना होमबािल चोगु॥ २ १४ आब्राहामङा न्ना ठोङ्गा

उिनङ् "याहोवे िनङ्वाफु माङा जुराचोङ्िबमेहा" युक्सु॥ हाकु सोम्मा चा
याॽिमिचङा खाॽला ङ्गामे, "याहोवे िनङ्वाफु मागा कोङ्गुबे उङा

जुटाचोङ्िबमेहा॥"
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२१५ याहोवे िनङ्वाफु मागा दुतङा वालोक पाहाङ् िहम्ना चोिट आब्राहाम

काहोङ् खाॽला लु, २ १६ "याहोवे िनङ्वाफु मा कामे, 'का आका आिनङ्बे
बाचा युक्स्वाङ्॥ का न्दा प्याक आिसक िपम्मेॽनेन्हा॥ इजाङ्बाङ्िनङ्
ु ले का लुॽनेन्हा लोॽवा बोिल
न्दा एकोना न्ज्या चा ङ्गा लािग मेयङ्

िपॽमागा त्यािर लेक्सागा॥ २ १७ न्हाङामाङ् का ना बाचा युक्स्वाङ्,

ताङ्खेङ्बेॽहा चोक्चोिकिच नुङ् सामुन्दाराबेॽहा बालुवा लोॽवा प्याक

ङ्गा सान्तािन्च िपमेॽनेन्हा॥ ङ्गा सान्तािन्चङा उङ्िच सात्तुरिच

ङ्हेच्वािच॥ २ १८ न्हाङा ङ्गा सान्तािन्चभाङ् माङ् ताम्दाङ्फु माबेॽहा घाक
जाितगा याॽिमिचङा आिसक न्दोक्त्वाहा॥ इजाङ्बाङ्िनङ् न्दा आचेॽया
ु ा॥'"
येनग

२१९ आब्राहाम

नुङ्

उच्या

इसाहाक

नोकोरिच

ङ्वायानाबे

लासायारायािच न्हाङ् ङ्खािच सोिर सोिर बेरसेबा बाङ्ना ठोङ्बे ङ्ख्या॥
न्हाङा आब्राहाम न्नाबेॽमाङ् वामा २५
तारोक्तु॥२

एसाब नुङ् याकुबका वाम

२५१९ ना आब्राहामगा उच्या इसाहाकका छोङ्गा तािप्लक ओम॥

२५ २५

२०

इसाहाकङा पाधान आराम्बेॽना बातुएल आरािमगा उच्या

लाबानगा उनुन्छा िरबेकानुङ् थाङ् छे ङािनङ् उङा नाखेङ् िफिम्बिलङ्
तासुक्सा॥

२५२१ िरबेकागा उच्यािच ङ्वायािनन्नाङा इसाहाक उका लािग याहोवे

िनङ्वाफु मानुङ् पारथाना चोक्तुिब॥ हाङ्बा िनङ्वाफु माङा उका पारथाना

खेप्सुिब, न्हाङ् िरबेका उच्या तोक्खुमा लेक्सा॥ २५२२ िरबेकागा ओफोक्पे
िहप्पाङ् उच्यािच ङ्वाया॥ ङ्खािच मेवाले उङ्िच मागा ओफोक्पेॽमाङ्

चुङ्मातारोक्तचु॥ न्हाङा 'आफोक्पे इजाङ् खाॽला लेङ्मािसम्मेहा?' भोङ्
याहोवे िनङ्वाफु मा िछम्से ख्या॥

उथुक २५

33

२५२३ याहोवे िनङ्वाफु माङा उङ् लु, "म्फोक्पे िहिच्च जाितिच ङ्वान्ने॥

उङ्िच उङ्िच काङ्खुबा जाितिच न्दा तोक्त्वािचगा॥ एको हेकोना
हािक्नङ् चात्तुना लेङ्मे, न्हाङ् तुम्नाङा पाक्नागा सेवा चोग्वा॥"

२५२४ उका चेराङ्मा लामाना बेला ताया, न्हाङ् उङा जोम्ले उच्या बाबु

तोक्तुिच॥ २५२५ तुम्ना च्हेन फाम्ना बारनागा साया॥ उङ् वायािनङ् उका

सालुङ् भोिर तेक वाहा लोॽवा उमुङ् वाया॥ न्हाङामाङ् न्नागा उिनङ्

एसाब युक्सुिब॥ २५२६ न्हाङा उनुन्छा च्हेन वायािनङ् उफु गा कुरकुचाबे
h

लाप्साङ् लोन्दा॥ न्हाङामाङ् न्नागा उिनङ् याकुब युक्सुिब॥ ङ्खािच
i

वायािचिनङ् इसाहाकङा याखेङ् िफिम्बिलङ् तासुक्सा॥

एसाबङा तुम्ना च्याङा तोक्माना चोक्तोक इनुचोना

२५२७ ङ्खािच माम्माहा लेक्सािचहोङ् एसाब च्हेन ओटेम्मा खाबे

कोङ्घोखुबा एको िसपालु िसकािर लेक्सा॥ ङ्खाॽिनङ्गो याकुब च्हेन

पाङ्बे वाखुबा प्याक मेन्जेक्खुबा याॽिम लेक्सा॥ २५२८ इसाहाकङा एसाब
तुक्नुङ् उसाप थाक्तु, इजाङ्बाङ्िनङ् न्नाङा िससुरािचहा िजवातिचगा

ु चामा तोक्तु॥ ङ्खाॽिनङ्गो िरबेकाङा च्हेन याकुब
उसा उङा खुम्दुनङ्

उसाप थाक्तु॥

२५२९ इलेन याकुबङा बोराकका उवा मोक्मास्यािनङ् एसाब िसकार

चायाहोङ् लासाराया॥ उङ् यागास्यामासा न्हाङा साक्ङा सेहक्
े सासा॥

२५३० एसाबङा याकुब लु, "का साक्ङा सेहक्
े साङ्ना िमॽयाङ् ङ्खा बोिडगा
फाम्हा उवा होम्मा िपयाङ्॥" न्हाङामाङ् उङ् एदोम चा न्लु॥

h

i

२५:२५ एसाब नागा तुिम्बला ओम ‘उमुङ् सेॽना॥’ उङ् एदोम चा न्लु॥ न्नागा
तुिम्बला ओम ‘फाम्ना॥’
२५:२६ याकुब नागा तुिम्बला ओम ‘उङा कुरकुचा लाब्वाना॥’
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२५३१ याकुबङा लु, "न्दा तुम्ना च्याबाबुङा तोक्माना चोक्तोक का

िपयाङ्गा भोङ्से िपमेॽनेन्हा॥"

२५३२ एसाबङा लु, "लेङ्मेॽना, साक्ङा सेहक्
े साङ्िनङ्ङा न्ना चोक्तोक

का इजाङ्ना॥"

२५३३ याकुबङा लु, "ओन्दाङ् का तोक्तुङ्ना चोक्तोक न्दा िपम्मेॽनेन्ना

भोङ् कासाम चाया॥" एसाब कासाम चाया, न्हाङ् उका चोक्तोक

याकुब िपहाक्सु॥ २५३४ न्हाङा याकुबङा उङ् िमॽयाङ् चालेप्पा नुङ् उवा
िप॥ एसाबङा चो, उवा होप्सु न्हाङ् पोगाख्या॥ खाॽला एसाबङा उका

तुम्ना च्या बाबुङा तोक्माना चोक्तोक
२७उनुन्छानुङ् इनुचो॥२५
इसाहाकङा याकुब आिसक िपना

२७१ इसाहाक उिमक मेिनखुबा पाघ्याम लेक्साब्यामासा॥ उङा

२७ तुम्ना उच्या एसाब काहोङ् खाॽला लु, "ओ आच्या एसाब॥"
एसाबङा लु, "हाजुर आप्पा॥"

२७२ उङा लु, "सोॽ, का हाकु पाघ्याम लासाब्याङ्, हाकु का िसमाना

बेला तायाब्यामा॥ २७३ न्हाङामाङ् हाकु िन्छिगक नुङ् िपिसक खेतिु चघोङ्
बाइरा ख्या, न्हाङ् आका लािग पुङ्दाबेॽना एको िजवात िससुरा॥

ु िनघोङ् का चामेताङ्॥ ङ्खा च्वाङ्होङ् का िसमा
२७४ न्हाङ् खुम्दुनङ्

हािक्नङ् ओन्दाङ् तुम्ना च्याङा तोक्माहा आिसक िपम्मेॽनेन्हा॥"

२७५ इसाहाकङा एसाब खाॽला लुॽमास्यािनङ् िरबेकाङा खेप्सुक्सा॥

एसाब िसकार चोसे पुङ्दाबे खेब्याहोङ्, २७६ िरबेकाङा याकुब लु, "सो,

म्बाङा एसाब खाॽला लुॽमास्याना, २७७ 'एको िजवात िससुरा न्हाङ्
ु िनघोङ् का चामेताङ्, ङ्खा चावाङ्होङ् का िसमाहािक्नङ्
खुम्दुनङ्
ओन्दाङ् न्दा याहोवे िनङ्वाफु मागा उयुम्बे आिसक िपम्मेॽनेन्हा॥'

२७८ न्हाङामाङ् बाबु न्दा आचेॽया खेप्सु, न्हाङ् का लुॽनेन्हा ओॽवा चोगा॥

उथुक २७
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२७९ बागालबे ख्याघोङ् िहिच्च चात्तुहा पाठािच आप्तुिच, का म्बाङा उसाप

ु ोङ् उङ् चामेत ु न्हाङ्
थाक्माहा सा िनिम्बमेॽनेन्हा॥ २७१० न्हाङा न्दा खेतघ
उङ् िसमा हािक्नङ् ओन्दाङ् न्दा आिसक िपम्मेकाहा॥"

२७११ याकुबङा उमा खाॽला लु, "आफु गा उसालुङ्भोिर उमुङ् िय उमुङ्

वान्ने, ङ्खाॽिनङ्गो आका गो मान॥ २७१२ आप्पाङा सोप्साङ्होङ् का

ु ोङ्ना था तोक्तुभोङ् आिसक्को मेन्ना, सारापले तोक्त्वाङाहा
लेमच
लोिप्प॥"

२७१३ उमाङा लु, "बाबु, न्दा िपयागाना सारापङा का माङ् याङ्ङािन॥

ङ्खाॽिनङ्गो का लुॽनेन्हा चेॽया येन॥ु ख्याघोङ् पाठा आप्तुिच॥"

२७१४ याकुब ख्याहोङ् पाठा आप्तुिच न्हाङ् उमा िप॥ उमाङा इसाहाकङा

उसाप थाक्माहा चाम्योङ्बा िनतुिब, २७१५ न्हाङ् पाङ्बे वायाहा एसाबका

ु २७१६ याकुबका
घाक हािक्नङ् उचुन्ना तेक लोन्दुहोङ् याकुब वाॽमेत॥

ु २७१७ न्हाङा
उमुङ् मेॽिनङ्ना ओखोम नुङ् उमुक्पे पाठागा ह्वािरक वाॽमेत॥

खुम्दु िनहा सा नुङ् चालेप्पा उच्या याकुब िपहाक्सु॥
२७१८ याकुबङा उप्पागाबे ख्याहोङ् लु, "आप्पा॥"

इसाहाकङा लु, "ह्या, न्दा हेॽना आच्यागान?"

२७१९ याकुबङा लु, "का ङ्गा तुम्ना न्ज्या एसाबङान॥ न्दा लुयाङ्घा

लोॽवा चोगुक्सुङ्, पोगाघोङ् का ताङाहा सा चो न्हाङ् का आिसक
िपयाङ्॥"

२७२० इसाहाकङा लु, "मेन्ना बाबु, िखङ् िछटो इिमन तुप्सुरागाना?"

याकुबङा पोलोवा िप, "याहोवे ङ्गा िनङ्वाफु माङा का तुम्मेताङ्ना॥"

२७२१ न्हाङा इसाहाकङा याकुब लु, "आयुम्बे आबा, न्दा जेप्पा आच्या

एसाबकान येम मेक्कान्नायेम सोम्सोॽनेन॥" २७२२ याकुब उप्पागा उयुम्बे
ख्या॥ उप्पाङा सोप्सु न्हाङ् लु, "न्सेम्ला गो याकुबका लोॽवाना

ङ्खाॽिनङ्गो

म्मुिक्च

गो

एसाबका

लोॽवा

एत्वाङ्िचङाहा॥"
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याकुब उप्पाङा आिसक िपना

२७ याकुबका उमुक्पे एसाबका लोॽवा उमुङ् िय उमुङ् वायाहोङ्
२३

इसाहाकङा िचनान्जोगुन॥ न्हाङा आिसक िपहेक्सुसािनङ् उप्पाङा फेिर
इमा िछम्दु, २७२४ "इना न्दा जेप्पा एसाबकान िय?"
याकुबङा पोलोवा िप, "का एसाबङान॥"

२७२५ न्हाङा इसाहाकङा लु, "का िमॽयाङ् सा प्याङ्॥ ङ्खा च्वाङ्होङ्

का न्दा आिसक िपम्मेॽनेन्हा॥" याकुबङा उङ् सा चामेत ु न्हाङ् िमॽयाङ्

ु २७२६ न्हाङा उप्पाङा उङ् खाॽला लु,
िसम्लेॽमाङ्च्वा चा उङ्मेत॥

"आच्या, आयुम्बे आबाघोङ् उम्मा चोगाङ्॥" २७२७ याकुब उयुम्बे ख्याहोङ्
उप्पा उम्मा चोगु॥ न्हाङा इसाहाकङा न्नागा ओतेक नाम्साङ् खाॽला

आिसक िप, "आच्या इिखङ् खुम्दु नामाना, याहोवे िनङ्वाफु माङा

आिसक िपना रोपा लोॽवा॥ २७२८ िनङ्वाफु माङा ताङ्खेङ्भाङ् िसत

िपक्कािन न्हाङ् ङ्गा रोपा लाम्धाङ् मोिललो चोङ्िबॽकािन॥ उङा न्दा

प्याक चािचॽया नुङ् िसम्लेॽमाङ्च्वा िपक्कािन॥ २७२९ जाित जाितगा

याॽिमिच ङ्गा न्नोकार न्लेङ्िन॥ न्हाङ् ङ्खािचङा न्दा न्सेमक
े ािन॥ न्दा
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ङ्गा घाक म्फु नुन्छािच छोङ्बे न्दा राज्या चोगुगािन न्हाङ् म्मागा

सान्तािन्चङा चा न्दा न्सेमक
े ािन॥ न्दा साराप िपखुबािच घाक्ङा साराप
न्दोक्तुिन न्हाङ् न्दा आिसक िपक्खुबािचङा आिसक न्दोक्तुिन॥"
एसाबङा इसाहाक आिसक नाक्तुहा

२७३० इसाहाकङा याकुब आिसक िपइहोङ् याकुब ख्या॥ याकुब ख्याना

सोलोक उफु एसाब िसकार चोगाहोङ् तायाब्या॥ २७३१ उङा चा खुम्दुहा
चाम्योङ्बा िनहोङ् उप्पागाबे खेतहु ोङ् लु, "आप्पा, पोगाघोङ् का ताङ्हा

सा चो न्हाङ् का आिसक िपयाङ्॥"

२७३२ इसाहाकङा उङ् िछम्दु, "न्दा च्हेन इसागान?"

एसाबङा लु, "का ङ्गा तुम्ना न्ज्या एसाबङान॥"

२७३३ इसाहाकङा थोरथोर योङ्साङ् एसाब लु, "ङ्खाॽलाभोङ् न्ना इसा

सायाना? न्दा तामा हािक्नङ् िमॽयाङ् ओन्दाङ् िसकार चोगुराहोङ् का सा
खुताङ् न्हाङा का ङ्खा सा चोङ्होङ् आिसक िपहाक्सुङ्हा न्हाङ् ङ्खा

आिसक साधाइभोिरगा लािग न्नागा लेक्सामाहा॥"

२७३४ खा खेप्सुहोङ् एसाबका तुक्नुङ् उिनङ्वा तुगा॥ न्हाङ् इब्बे इब्बे

हाप्साङ् उप्पा खाॽला लु, "आप्पा का चा आिसक िपयाङ्॥"

ु ायाङ् न्हाङा
२७३५ इसाहाकङा पोलोवा िप, "न्नुन्छा तायाहोङ् का लेमच

न्दा तोक्माहा आिसक न्नाङा खेितहा॥"

२७३६ एसाबङा लु, "उका उिनङ् याकुब युक्साना िठक्ना मेन्नाइ?
j

इजाङ्बाङ्िनङ् उङा का िहॽमा ठागाचोिगॽयाङ्ना॥ न्नाङा का तुम्ना च्या
बाबुङा तोक्माना चोक्तोक चा खेताब्याङ्, न्हाङ् लोप का तोक्माहा

j

२७:३६ याकुब नागा तुिम्बला ओम, ‘कुरकुचा लाप्खुबा, छाल चोक्खुबा॥’
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आिसक चा खेताब्याङ्॥ इना आका लािग च्हेन िमॽयाङ् चा आिसस
ङ्युक्ताङ्गान्हाइ?"

२७३७ इसाहाकङा लु, "उङ् का खेम्माङ् ङ्गा तायेन्राङ्बा चोिगक्सुङ्

न्हाङ् उफु उनुन्छािच घाक उका नोकारिच चोिगक्सुङ्िचङ्॥ उङ्

चािचॽया नुङ् िसम्लेॽमाङ्च्वा िपइक्सुङ्॥ न्दा िपॽमाहा हाकु कानुङ् इहा
चा मानाहा, आच्या॥"

२७३८ एसाबङा उप्पा उमुक फाक्साङ् खाॽला लु, "आप्पा न्दानुङ् एको

आिसकको वेॽना लोिप्प बा? का चा आिसक प्याङ्॥" न्हाङा उङ् फेिर
माडा सेम्लाङा हाप्मा तारोक्तु॥

२७३९ न्हाङ् उप्पाङा लु, "ङ्गा लािग ताङ्खेङ्बेॽहा िसत नुङ् मोिललो

खाम मान॥ २७४० न्दा ङ्गा सान्बेक्का बोल्ङा िहङ्चामेका न्हाङ् न्नुन्छागा

नोकार लेङ्मेका॥ न्दा उका तायेन्बे मेवामाना िनरनाया चोग्वागाहोङ्
उङ्भाङ् फोङ्खेमक
े ा॥"

२७४१ न्हाङा एसाबङा याकुब इिसॽमा तारोक्तु, इजाङ्बाङ्िनङ् उप्पाङा

ु न्हाङ् उङा उिनङ्वाबे िमॽमा
उङ् िपहेक्सुसाहा आिसक नाप्तेहत
े ॥
तारोक्तु, "हाकु आप्पा िसमाना बेला लेक्सेहक्
े सा॥ न्हाङा का याकुब

िसस्वाङ्ना॥"

२७४२ िरबेकाङा एसाबका उिनङ्वाबे िमतुहा खा चेॽया खेप्सु, न्हाङ् उङा

याकुब काहोङ् खाॽला लु, "आचेॽया खेप्सु, म्फु एसाबङा न्दानुङ्

बादला िलयाचोक्माहोङ् िसमा न्हाङा उलुङ्मा िचम्मेॽमागा तारतुिम्ब

तोङ्मािसम्मेॽना॥ २७४३ न्हाङामाङ् आच्या! हाकु का इ लुमॽे नेन, ङ्खा
येन॥ु न्दा हािन हारान बाङ्ना ठोङ्बे आफु लाबानगा पाङ्बे ख्या॥

२७४४ न्हाङ् म्फु गा उिछक मेिन्सले सोम्मा न्नाबेॽमाङ् वाया॥ २७४५ उङ् इ
चोगुगा ङ्खा चेॽया उङा मुिन्दॽवाहोङ् न्दा लाल्लासे का याॽिम
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पाक्स्वाङ्िचङाहा॥ इमाङा इजाङ् का िहप्पाङ् िहप्पाङ् आच्यािच
माॽिनमाहािच?"

इसाहाकङा याकुब लाबानगाबे पाक्सुना

२७४६ िरबेकाङा इसाहाक खाॽला लु, "एसाबका िहित्त उिहङ्खुमािचभाङ्

का हाइरान लेक्साब्याङ्, हाकु याकुबङा चा ना खाम्युपेॽना िहित्त मामु
थाङ् छे ङुभोङ् गो का िसङाहोङ्चा २८
लेङ्मेॽना॥"२७

२८१ न्हाङा इसाहाकङा याकुब काहोङ् आिसक िप, न्हाङा

२८ खाॽला लु,

"कानािन िबदेिस मामु थाङ् न्छे ङुन॥ २८२ पादान

आरामबे म्बुम बातुएलगा पाङ्बे ख्या न्हाङ् न्नाबे ङ्गोङ्बा लाबानगा

उच्यािचबे एको नुङ् थाङ् छे ङा॥ २८३ सािक्तसािल िनङ्वाफु माङा न्दा

आिसक िपक्कािन, प्याक सान्तािन्च िपक्कािन न्हाङ् न्दा प्याक

जाितिचगा पुरखा लेङ्गािन॥ २८४ िनङ्वाफु माङा न्दा नुङ् न्सान्तािन्च

आब्राहाम लोॽवा आिसक िपइगािन, न्हाङा एिहलेन्गा लािग न्दा

तायाघोङ् वेॽकाना ना खाम्युक िनङ्वाफु माङा आब्राहाम िपक्सा, नाबे

ङ्गामाङ् चोक्तोक लेङ्िन॥" २८५ खाॽला इसाहाकङा याकुब लाबानगा
उपाङ् पादान आराम बाङ्ना ठोङ्बे पाक्सु॥ लाबान बातुएल आरािमगा

उच्या न्हाङ् याकुब नुङ् एसाबका उमा िरबेकागा उफु साया॥
े बे सेम्माङ् माक्तुहा
याकुबङा बेथल्

२८१० याकुब बेरसेबा बाङ्ना ठोङ् नाओहोङ् हारान पोिट ला चोगा॥

२८११ नाम आयािनङ् उङ् एको उचुन्ना ठोङ्बे तसु॥ न्नाबे पाल

टागाचोगुहोङ् बास यागा॥ न्हाङा एको लुङ्खाक ताङ्गोक्मा कोक्सुहोङ्
इप्सा॥

२८१२ उङा

एको

खाॽलाना

सेम्माङ्

माक्तु,

सेम्माङ्बे

ताम्दाङ्फु माभाङ् वालोक सोम्मा फाक्ताना एको थावा िनसु॥ न्ना थावाबे
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वालोक्दुतिच तो मो न्जोक्मास्या॥ २८१३ उका उयुम्बे याहोवे िनङ्वाफु मा

येबाहोङ् याकुब खाॽला लु, "का म्बुम आब्राहाम नुङ् म्बा इसाहाकका

याहोवे िनङ्वाफु माङान, न्दा इप्सानेसागाना ना ठोङ् का न्दा नुङ् ङ्गा

सान्तािन्च िपम्मेॽनेिनन्हा॥ २८१४ ङ्गा सान्तािन्च ताम्दाङ्फु माबेॽहा बालुवा
लोॽवा प्याक न्लेङ्मे॥ ङ्खािच नाम्लोन,

नाम्युङ्,

छु प्तालाङ्,

फेक्सालाङ् घाक पोिट पुसाङ्पुसङ् ङ्खेम्मे॥ न्हाङा न्दा नुङ् ङ्गा

सान्तािन्चभाङ् माङ् का घाक जाितगा याॽिमिच आिसक िपवाङ्िचङ्हा॥
२८१५ सोॽ, का न्दानुङ् वामेङ्, न्दा हेॽने खेक्काहोङ् चा का राछे

चोङ्मेॽनेन्न, न्हाङा का ना खाम्युक्पे लान्दारामेॽनेन्ना॥ का लुॽनेन्हा घाक
चेॽया पुरा मेन्जोक्ले सोम्मा का न्लेमॽे नेन्ना॥"

२८१६ याकुब उयुॽमाभाङ् चेन्दाहोङ् खाॽला काया, "जेप्पा ना ठोङ्बे

याहोवे िनङ्वाफु मा वान्नेॽना राइछो, खा चेॽया का था म्मायान्ना! "
२८१७ उङ् तुक्नुङ् िकिससाङ् खाॽला काया, "ना गो इिखङ् आचाम्माना

ठोङ्! ना जेप्पा िनङ्वाफु मागा पाङ् ओम॥ ना गो वालोक खेॽमाना

वालाम्बुङ्ले राइछो॥"

२८१८ भेिनक कुिचक्कुिचक ओम लेक्सािनङ् याकुब पोगा॥ न्हाङा उङा

ताङ्गोक्मा कोक्सुना लुङ्खाक चेङ् येप्सुहोङ्, न्नागा ओछोङ्बे

िकवाङा तुक्तु॥ २८१९ उङा न्ना ठोङ्गा उिनङ् बेथेल युक्सु॥ न्ना हािक्नङ्
ओन्दाङ् न्ना ठोङ्गा उिनङ् लुज साया॥

k

२८२० न्हाङा याकुबङा हाङ्बा िनङ्वाफु मानुङ् एको खाॽलाना भाकाल

चोगु, "का यो खे खेॽङािनङ् न्दा कानुङ् वायागाहोङ् का राछे

चोगाङ्गाभोङ्, का चामागा चामेङ्बानुङ् वाॽमागा तेक िपयाङ्गाभोङ्,
ु आप्पागा पाङ्बे लाॽनाम्मा तोक्तुङ्भोङ्, न्दा
२८२१ न्हाङा का उचुनङ्
k

२८:१९ बेथल
े नागा तुिम्बला आम ‘िनङ्वाफु मागा पाङ्॥’
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याहोवे माङ् आका िनङ्वाफु मा लेङ्मेकाना॥ २८२२ का युक्सुङ्ना ना
लुङ्खाक िनङ्वाफु मागा पाङ् लेङ्मे, न्हाङा न्दा का िपयाङ्घा घाक
थोक्का दासाम्सा िपम्मेॽनेन्हा॥"२८ २९

याकुब लाबानगा पाङ्बे तासुना

२९१ याकुब पोगाहोङ् नाम्लोन पोिटक्ना खाम्युकपे ख्या॥ २९२ न्नाबे

२९ उङा

ओटेम्माबे एको इनार िनसु, न्ना इनारगा उयुम्बे

सामुङ्िचगा सुिम्च बागाल चा ङ्वाया॥ न्ना इनार माङ् घाक सामुङ्िचङा

माङ्च्वा उङ्माना ठोङ् साया॥ न्ना एको माडा लुङ्ख्वाक्ङा एप्तामासा॥

२९३ साधाइ न्नाबे घाक सामुङ्िचगा बागाल न्छु िम्दमेहोङ् से गोठालािचङा

न्ना

लुङ्ख्वाक

न्लेक्साहाक्सुहोङ्

माङ्च्वा

ङु ङ्मेतिु च॥

न्हाङा

ङ्ङु ङ्मेितिचहोङ् ङ्खा गोठालािचङा इनारगा उया न्ना माडा लुङ्खाक्ङा

ङ्ङे प्तोओ॥

२९४ याकुबङा गोठालािच िछम्दुिच, "हाओ कािम्नभािक्च िन्नङ्दा हेॽनाङ्

ताइघा?"

ङ्खािचङा ङ्गाया, "कािनङ् हारान्भाङ्॥"

२९५ उङा फेिर िछम्दुिच, "िन्नङ्दा नाहोरगा उयाङ्मेन लाबान बाङ्ना

याॽिम िचनातोक्त्वाम्गाना?"

ङ्खािचङा पोलोवा िम्ब, "िचनातोक्त्वाम्ङानाइ॥"

२९६ याकुबङा ङ्खािच िछम्दुिच, "उङ् इिमन्ना, साक्सेम वान्नेॽना?"

ङ्खािचङा न्लु, "उङ् साक्सेम माङ् वेॽना॥ यु सो, उका सामुङ्गा

बागालिच ताएतुिचहोङ् उच्या मामु राहेल तायेॽना॥"

२९७ याकुबङा लुिच, "सोयानुम, लोप नाम ङ्ङायामान॥ सामुङ्िच

छु म्माना बेला चा न्लेक्सामान, ङ्खािच माङ्च्वा उङ्मेतानुिम्चघोङ् फेिर

कोप्से खेतानुिम्चम॥"
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२९८ ङ्खािचङा ङ्गाया, "कािनङ् ङ्खाॽला चोक्मा ङ्यािसॽवाङान्हा,

आिनङ्गा घाक्का बागालिच न्छु िम्दमेहोङ् से इनारबेॽना लुङ्खाक

लेक्साहाक्स्वाम्ङा न्हाङा आिनङ्गा घाक सामुङ् मेन्ध्वािक्च माङ्च्वा
उङ्मेत्वािम्चम्ङाहा॥" २९९ याकुब ङ्खािचनुङ् साला लेम्मास्यािनङ् राहेल

उप्पागा सामुङ्िच मेन्ध्वािक्च तािचहोङ् न्नाबे तायाब्या॥ इजाङ्बाङ्िनङ्

उङा माङ् साधाइ सामुङ्िच कोप्तुिच॥ २९१० याकुबङा ओकोङ्बागा उच्या
राहेल िनसुहोङ् इनारगा उयुम्बे ख्या, न्हाङ् इनार एप्ताना लुङ्खाक
लेक्साहाक्सुहोङ् राहेलगा सामुङ्िच मेन्ध्वािक्च माङ्च्वा उङ्मेतिु च॥

२९११ न्हाङा उङा राहेल उम्मा चोगु ,
तारोक्ताचु॥ २९ उङा राहेल लु,
१२

l

न्हाङा चोिन्सॽमाङा हाप्मा

"का म्बागा उनुन्छा िरबेकागा

उच्याङान॥" न्हाङ् राहेल उप्पा योक्मेमागा लुक्साङ् ख्या॥ २९१३ लाबानङा

चा उइसाबा याकुब तायाना सालेन खेप्सुहोङ् सोलोक तुप्से लुक्ताराया,

न्हाङ् याकुब पोहेप हेप्तुहोङ् उम्मा चोगु, न्हाङ् उपाङ्बे ता॥ याकुबङा

ु २९१४ लाबानङा याकुब खाॽला लु, "जेप्पा
ओकोङ्बा घाक चेॽया योक्मेत॥
न्दा गो आका आफान्तागान॥" न्हाङा याकुब लाबाननुङ् वाया॥
याकुबङा लेआ नुङ् राहेल थाङ् छे ङुिचहा

याकुब लाबाननुङ् वायाना ए मोनाम तासुहोङ्, २९१५ लाबानङा याकुब

खाॽला लु, "न्दा आका याॽिमगान, ङ्खाॽिनङ्गो जेला मेॽिनङ् आकाम

न्जोगुन, न्दा जेला इिखङ् िपॽनेन?" २९१६ लाबानगा िहप्पाङ् उच्या मामु
ङ्वाया॥ तुम्नागा उिनङ् लेआ न्हाङ् पाक्नागा उिनङ् राहेल साया॥

२९१७ लेआगा उिमिक्च काम्जोर न्साया ङ्खाॽिनङ्गो राहेल च्हेन सोॽमािनङ्
चोम्लेक्ना नुङ् माडा साया॥ २९१८ याकुबङा राहेल उसाप थाक्तु न्हाङ्

l

२९:११ उम्मा चोगु सेमेॽमागा साटो उङ्िचगा चालान्बे उम्मा चोक्माना चालान साया
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लाबान खाॽला लु, "का राहेलनुङ् थाङ् छे ङ्मा िपमेङ्गानाभोङ् का ला
िफिम्बिलङ् सोम्मा ङ्गा काम चोग्वाङ्हा॥"

२९१९ लाबानङा लु, "हेकोहािचनुङ् थाङ् छे ङ्िबॽमा हािक्नङ्गो न्दा माङ्

िपम्मेॽनेन्ना॥ लेङ्मेॽना न्दा कानुङ् वाया॥" २९२० याकुबङा राहेलगा लािग
ला िफिम्बिलङ् सोम्मा काम चोगु ङ्खाॽिनङ्गो उङा ङ्िखङाहा लेिन्च ए

िह लेन लोॽवा से एता, इजाङ्बाङ्िनङ् उङा राहेल तुक्नुङ् उसाप
थाक्तुक्सा॥

२९२१ न्हाङा याकुबङा लाबान लु, "का ङ्गा सेवा चोक्माहा लेन पुरा

चोिगङ्िचङ्, हाकु न्ज्या राहेलनुङ् थाङ् छे ङ्मा िपयाङ्॥"

२९२२ न्हाङा लाबानङा चा थाङ् छे ङ्गा होक्ता एन्दु, न्नाबे उङा घाक

याॽिमिच कािच॥ २९२३ ङ्खाॽिनङ्गो लाबानङा न्ना थाङ्छे ङ्गा सेॽिन

राहेलगा साटोबे तुम्ना उच्या लेआ च्हेन याकुब खुतोओ न्हाङ् याकुब

उङ्नुङ् इप्सा॥ २९२४ लाबानङा उका नोकोरिन िजल्पा लेआगा नोकोरिन
लेङ्िन भोङ् िप॥ २९२५ भेिनक्ङा से याकुबङा उङ्नुङ् इम्खुमा लेआ ओम

भोङ् था तोक्तु न्हाङ् उङ् लाबानगाबे ख्याहोङ् खाॽला लु, "न्दा इजाङ्
खाॽला चोगागाना? का राहेल तोक्मागा लािग काम चोगामासाङ्ना

ु ायाङ्गाना?"
मेन्नाइ? इजाङ् लेमच

२९२६ लाबानङा लु, "आिनङ्गा खाम्युक्पे तुम्ना गा हािक्नङ् ओन्दाङ्

पाक्नागा थाङ् छे ङ्मा न्लेङ्मेन्हा॥ २९२७ लेआ नुङ् ला लेन सोम्मा वाया,

न्हाङ् हेकोहा ला िफिम्बिलङ् सोम्मा आका काम चोगुगाभोङ् का राहेल

चा िपन्नाहाङ्मेॽनेन्ना॥" २९२८ ङ्खा चेॽयाबे याकुब काक्सा॥ न्हाङा
ङ्खाॽलामाङ् उङ् चोगा॥ न्हाङ् लाबानङा उच्या राहेल चा याकुबका

उिहङ्खुमा लेङ्मागा उङ् िपहाक्सु॥२९
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याकुबका उच्या बाबुिच

३५२३ याकुबका एिह उच्या बाबुिच ङ्वाया॥ लेआ पोिटहा उच्यािच

३५ खािच न्साया तुम्ना रुबेन, िसिमयोन, लेिब, याहुदा, इस्साखार

न्हाङ् जाबुलनु ॥ ३५२४ राहेल पोिटक्हा उच्यािच योसेफ नुङ् बेन्यािमन

सायािच॥ ३५२५ राहेलगा उका नोकोरिन िबल्हा पोिटहा उच्यािच, दान नुङ्

नाप्तािल सायािच॥ ३५२६ लेआगा नोकोरिन िजल्पा पोिटहा उच्यािच गाद नुङ्

आसेर सायािच॥ याकुबका खा उच्यािचगा वाम पादान आराम बाङ्ना

ठोङ्बे न्लेक्साहा ओम॥३५

३७

योसेफ नुङ् उफु िच

३७१ याकुब उप्पा इसाहाक वायाना कानान्बे वायामासा॥ ३७२ उका

३७ पाङ्बेॽहा तािप्लक खाॽलाहा॥ योसेफ एला िफिम्बिलङ्गा

सायािनङ् उङ् उफु िचनुङ् सामुङ् मेन्द्वािक्च कोप्तुिच॥ इलेन योसेफङा

हेकोहा उमािच िबल्हा नुङ् िजल्पा पोिटहा उफु िचङा िबरोङ् न्जोगुहा
ु ३७३ याकुबङा घाक उच्यािचबे योसेफ प्याक उलुङ्मा
चेॽया उप्पा योक्मेत॥

तुक्तु, इजाङ्बाङ्िनङ् उङ् पाघ्याम लेक्साब्यामासािनङ् वायाना उच्या
साया॥ उङा योसेफका लािग बुट्टा नुङ्ना उचुन्ना ओछोङ्बे वाॽमाना

केङ्गेॽना ते थुतिु ब॥ ३७४ ङ्खाॽिनङ्गो उङ्िच पाङा घाक उच्यािच हािक्नङ्

योसेफ से प्याक उलुङ्मा तुक्त्वाना भोङ् उफु िचङा था न्दोक्तु॥ न्हाङ्तो

उङ्िचङा योसेफ इिसप्मा न्दारोक्तु न्हाङ् उङ्नुङ् उचुन चा न्जेक्तािनन॥
योसेफका सेम्माङ्

३७५ इमा योसेफङा एको सेम्माङ् माक्तु॥ उङा न्ना सेम्माङ् उफु िच

योक्मेतिु च न्हाङ् ङ्खािचङा उङ् झान इिसॽनुङ् सोॽमा न्दारोक्तु॥

३७६ योसेफङा उफु िच लुिच, "का माक्तुङ्हा सेम्माङ् खेप्सानुम, ३७७ कािनङ्
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घाक रोपाबे गाउङ्गा िबट्टा थुम्मािसइ, ङ्िखङ्बेला आका िबट्टा

येबाहोङ् िसधा लेक्सा॥ न्हाङा िन्नङ्गा िबटािचङा च्हेन न्नागा ओिरपोिर
ङ्येबाहोङ् न्सेमॽे मास्याहा॥"

३७८ उफु िचङा न्लु, "न्दा हाङ् लेङ्मेकाहोङ् कािनङ् तायेन एम्मा

िमतामाघाइ?" खाॽला उका सेम्माङ् नुङ् उङा उङ्िचगा उतुम्बे लुिचहा
चेॽयाङा उङ्िचङा झान तुक्नुङ् ङ्िङिसतु॥ ३७९ योसेफङा हेकोना चा

सेम्माङ् माक्तु न्हाङ् फेिर उफु िच योक्मेतिु च, "खेप्सानुम, का हेकोना चा
एको खाॽलाना सेम्माङ् माक्तुङ्॥ सेम्माङ्बे नाम, ला नुङ् एए ओटा
चोक्चोिकिचङा का सेमॽे मास्याहा॥" ३७१० उङा न्ना सेम्माङ् उप्पा चा

ु उप्पाङा उङ् िथन्साङ् खाॽला लु, "न्ना इिमन्ना खाल्गा सेम्माङ्
योक्मेत॥

ओम? इना जेप्पागा म्मा, म्फु िच नुङ् का न्दा सेमॽे मागान िय?"

३७११ योसेफका उफु िचङा उङ् नाहेम्मा न्दारोक्तु ङ्खाॽिनङ्गो उप्पाङा च्हेन

खा घाक चेॽया उिनङ्वाबे युक्सु॥

योसेफ उफु िचङा िमस्रा खाम्युक्पे ङ्िङनुचोना

३७१२ इलेन योसेफका उफु िच उङ्िच पागा सामुङ् मेन्द्वािक्च कोप्से

साकेम बाङ्ना ठोङ्बे ङ्ख्यामासािनङ् ३७१३ याकुबङा योसेफ लु, "साकेमबे
म्फु िचङा सामुङ्िच ङ्गोॽमािसम्मे न्दा न्नाबे ख्या॥"
योसेफङा लु, "लेङ्मेॽना का खेमङ्
े ना॥"

३७१४ उप्पाङा लु, "ख्याघोङ् म्फु िच नुङ् सामुङ् मेन्द्वािक्च इिमन्हािच

सोओिच न्हाङ् का लुयाङ्॥" न्हाङा उप्पाङा उङ् हेब्रोन बाङ्ना

खाम्युक्का याङ्िलहाम्भाङ् साकेम्बे पाक्सु॥ योसेफ साकेम्बे तासु न्हाङ्

३७१५ रोपाबे कोॽमास्यािनङ् एको याॽिमङा तुप्सुहोङ् िछम्दु, "न्दा इना
योक्मािसम्मेकाना?"
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३७१६ योसेफङा पोलोवा िप, "आफु िच योक्मा िसमेङ्नाइ, उङ्िचङा

सामुङ्िच ङ्गोप्त्वािचहा॥ उङ्िच हेॽने ङ्वान्नेहा लोिप्प उङ्, न्दा था

मान्ना?"

३७१७ न्ना याॽिमङा लु, "उङ्िच नाभाङ् गो खेम्माङ् ङ्खेबह
े ा॥ कािनङ्

दोतान बाङ्ना ठोङ् पोिट खेइ भोङ् ङ्गामास्याहा खेप्सुङ्साङ्िचङ्हा॥"
योसेफ उफु िच योक्साङ् ख्या न्हाङ् उङा दोतान बेॽमाङ् तुप्सुिच॥

३७१८ उफु िचङा योसेफ आॽमास्याना माङ्दुन्धाङ् िन्नसु न्हाङा उङ् न्नाबे

तािन्दॽमा हािक्नङ् ओन्दाङ् हाकु कािनङ् उङ् छाल चोक्माहोङ् िसमाना
भोङ् चेॽया ङ्हुप्तु॥ ३७१९ ङ्खािच उङ्िच उङ्िच खाॽला ङ्गाया, "न्ना
सेम्माङ् माक्खुबा तायेॽना॥ ३७२० खेइ, हाकु न्ना िससुम्होङ् एको माङ्च्वा

मेॽिनङ्ना इनारबे लेप्तेन्दुम॥ न्हाङा पुङ्दा पोसुिचङा न्जोइक्सुना भोङ्
कािनङ् लुिम्चम, न्हाङ् न्नागा सेम्माङ् इ लेङ्मेहा राइछो सोम॥"

३७२१ रुबेनङा ङ्खािचगा चेॽया खेप्सुहोङ् योसेफ ङ्खािचगा मुक पाहाङ्

िहङ्मेॽमागा खाॽला लुिच, "न्ना िन्ससुिम्नन्ना॥" ३७२२ रुबेनङा फेिर लुिच,

"ना इच्चा मेन्जोक्ले इसाचा

मेॽिनङ्ना सुन्नेना ठोङ्बेॽना

इनारबे लेप्ताहाक्सुम, कािनङ्

उङ्

मुक

रुबेनङा

मुक्पाहाङ्

उङ्िच

ङ्ङे न्दुिम्नन्ना॥"

योसेफ

उङ्िचगा

िहङ्मेॽमाहोङ्

पागाबे

खाॽला लुक्सािच॥

पाङ्मागा

३७२३ योसेफ उफु िच ङ्वायानाबे

तायाब्या न्हाङ् उफु िचङा उङा

वाना केङ्गेॽना तेक न्नाप्तुहोङ्

योसेफ इनारबे न्लेप्तेन्दुना
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िन्छन्धाक्तुिब॥ ३७२४ न्हाङा ङ्खािचङा उङ् न्लाभेतहु ोङ् एको माङ्च्वा
मेॽिनङ्ना इनारबे न्लेप्तेन्दु॥ ३७२५ न्हाङा उङ्िच चामेङ्बा चासे ङ्युङा॥

ङ्िखङ्बेला थाप्थुम्बे इस्माएिल लािम्दक्पाङ्िच िगलाद बाङ्ना ठोङ्भाङ्
िमस्रा खाम्युक्पे ङ्खेॽमास्याहा िन्नसुिच॥ ङ्खािचङा खुम्दु नाम्खुबा
ु सािच॥
मासाला नुङ् धुपका भािर उङ्िच ओओिक्च ङ्खुॽमेतक्
m

३७२६ याहुदाङा उफु नुन्छािच लुिच, "एङ्गा नुन्छा िसमाहोङ्, उङ् िससाना

चेॽया चुिप्नमाहोङ् कािनङ् इहा तोङ्मेहा? ३७२७ आबािन, हाकु ना ङ्खा
इस्मायािल

लािम्दक्पाङ्िचनुङ्

इनुचाहाक्सुम॥

कािनङ्

न्ना

मुक

ङ्ङ्न्दुिम्नन्ना इजाङ्बाङ्िनङ् न्ना एङ्गा नुन्छा, एङ्गा हेिल नुङ् सा

ु ३७२८ ङ्खा िमधािन
ओम॥" न्हाङ् उफनुन्छािचङा चा ओचेॽया ङ्येन॥
बेप्पािरिच न्नाबे न्दायाब्याहोङ् उफु िचङा योसेफ इनारभाङ् न्लोन्दु न्हाङ्

िहच खेङ् युप्पा याङ्बे बेपािरिचनुङ् ङ्िङनुचो॥ इस्मायािलिचङा उङ्
ु
िमस्रा खाम्युक्पे ङ्खेत॥

३७२९ िमहेक्साङ् रुबेन इनारबे ताया॥ न्नाबे उङा योसेफ िन्नसुन, न्हाङ्

उङा हाप्साङ् ओतेक िछनाहाक्सु॥ ३७३० न्हाङा उनुन्छािच ङ्वायानाबे
ख्याहोङ् लुिच, "योसेफको न्नाबे मान्नािमङ्! हाकु का इचोक्ङा, हेॽने

खेॽङा?"

३७३१ न्हाङ् उङ्िचङा एको मेन्द्वाक िन्ससुहोङ् न्नागा हेिलबे योसेफका

तेक न्लुप्सु॥ ३७३२ न्हाङा न्ना तेक ङ्खािचङा उङ्िच पा वायानाबे

ङ्खेतहु ोङ् खाॽला न्लु, "सोॽ आप्पा, ना ते कािनङ् तुप्सुम्ङाना॥ इना ना

न्ज्यागा ओतेक ओम?"

३७३३ याकुबङा न्ना तेक िचनाचोगुहोङ् काया, "ना गो आच्यागा तेक

ओम॥ हेॽना पुङ्दा पोसुङा चोक्सुना? आच्या योसेफ िछल्लािबल्ला
m
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चोगुक्सुना॥"
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३७३४ न्हाङा याकुबङा ओतेक िछनु न्हाङ् भाङ्रागा

तेक वाहोङ् उच्या योसेफका लािग प्याक लेन सोम्मा हाप्साङ् सोक
n

चोगा॥ ३७३५ उका घाक उच्यािच न्दायाहोङ् होइ सोक न्जोगान, ङ्हाबान

भोङ् इिखङ् न्लु, ङ्खाॽिनङ्गो उिनङ्वाबे हाङ्हाङ् न्लेक्सान॥ उङा

काया, "का आच्यागा लािग सोक चोक्साङ् िसमेङ्ना॥" याकुबङा

खाॽला उका उच्या योसेफका लािग सोक चोगा॥

३७३६ ङ्िखङ्बेला िमधािनिचङा योसेफ िमस्राबे न्दामेतहु ोङ् न्नाबेॽना हाङ्

फारोगा एको खाङ्खाङ्बा पोितफारनुङ् ङ्िङनुचो॥ उङ् च्हेन हाङ्पाङ्
कुखुबा पालेिचगा केप्टेन साया॥३७ ४१

योसेफङा सेम्माङ्गा तुिम्बला हाङ् योक्मेतनु ा

४११ िहच िफिम्बिलङ् हेक्साङ् िमस्राबेॽना हाङ्ङा एको खाॽलाना

४१ सेम्माङ् माक्तु॥ सेम्माङ्बे उङ् िनल होङ्मागा उयुम्बे येबामासा॥

४१२ ङ्िखङ्बेला ला ओटा चात्तुहा नुङ् पुङ्िथिलक पुङ्िथिलक्हा िपिक्च

होङ्माभाङ् न्लोन्दा न्हाङ् चाराचोक्मा न्दारोक्तु॥ ४१३ न्हाङा हेकोहा ला
ओटा सेङ्ख्वाक सेॽहा न्सेहक्
े साहा िपिक्च चा न्लोन्दा॥ ङ्खािच
न्दायाहोङ् होङ्मागा उयुम्बे ङ्वायाहा िपिक्च नुङ् सोिर ङ्येबा॥ ४१४ ङ्खा

न्सेहक्
े सासाहा िपिक्चङा ङ्खा चात्तुहा िपिक्च न्जोइिच॥ न्हाङ् हाङ्
फारो उयुॽमाभाङ् चेन्दास्या॥

४१५ उङ् फेिर इप्साख्या न्हाङ् हेक्कोना सेम्माङ् माक्तु॥ उङा सेम्माङ्बे

एको चािचॽयागा उथाप्पे ला ओटा न्दुमाहा झािरलोहा चािचॽयागा

बालािच ङ्ग्याहा िनसुिच॥ ४१६ न्हाङ् उिसप सेॽहा नुङ् सुक्खा ठोङ्भाङ्
फेनाना िहॽवाङा याक्सुहोङ् न्जोप्तास्याहा हेकोहा ला ओटा चािचॽयागा

n

३७:३४ भाङ्रागा तेक मेन्धोक्का उमुङ्गा आगाना याप्ना तेक॥
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बाला चा ङ्ग्याहा िनसुिच॥ ४१७ ङ्खा उिसप सेॽहा बालािचङा ओन्दाङ्हा

ला ओटा झािरलोहा बालािच न्लुिन्दिच॥ ङ्िखङ्बेला हाङ् चेन्दाक्या,

न्हाङ् सेम्माङ्ले माक्मा िसमेङ्ना बाङ्ना था तोक्तु॥

४१८ भेिनक उिनङ्वाबे तुक्नुङ् िपर आया, न्हाङ् िमस्राबेॽहा घाक

जादुवाला नुङ् न्हेॽहा प्याक िनङ्वाराङ्बा याॽिमिच कािच॥ ङ्खािच

उङा माक्तुहा सेम्माङ् योक्मेतिु च ङ्खाॽिनङ्गो सेम्माङ्गा तुिम्बला

ु ािचगा माडा
इसाङा चा योक्मेमा ङ्यासुिनन॥ ४१९ न्हाङा हाङ् माध उङ्मेखब
याॽिमङा हाङ् खाॽला लु, "का एको चेॽया मुिन्दङ्होङ् गािल्त

चोगुक्सुङ्, न्ना का हेन था तोक्तुङ्ना॥ ४११० इमा का नुङ् भान्सेिचगा माडा

याॽिमङा न्लोक खोॽमाहा काम चोगाङ्चुङ्िनङ् कािन्चङ् पालेिचगा
केप्टेन्गा छे क्पाङ्बे छे क्तामासागा॥ ४१११ ङ्िखङ्बेला इलेन सेॽिनङ्

कािन्चङ् िहप्पापाङ्ङा एकोको सेम्माङ् माक्तामासाङ्चुङ्िचङ्, न्हाङा

सेम्माङ्गा तुिम्बला हेकोहा हेकोहा साया॥ ४११२ ङ्िखङ्बेला कािन्चङ्नुङ्

एको िहब्रु बाबु चा वाया, न्ना हाङ्पाङ् सोखुबा पालेिचगा केप्टेन्गा

नोकार साया॥ कािन्चङ् माक्ताङ्चुङ्हा सेम्माङ् उङ् योक्मेताङ्चुङ्,

न्हाङा उङा सेम्माङ्गा तुिम्बला योक्मेता॥ ४११३ घाक चेॽया उङा लुयाहा

लोॽवा लेक्सा॥ न्दा का फेिर ओन्दाङ् चोगुङ्हा काम्बे एन्दाङ्गा,

ङ्खाॽिनङ्गो न्ना भान्सेिचगा माडा याॽिम च्हेन छु िन्सॽमेतिु चगा॥"
४११४ न्हाङा

हाङ्ङा

योसेफ

कासे

पाक्सुिच॥

उङ्

छे क्पाङ्भाङ्

न्लोन्दाप्तु॥ न्हाङ् उताम्फोक खोक्तु, उयामुङ् खोगु, न्हाङ् तेक

लेक्तुहोङ् हाङ्गा उयुम्बे ख्या॥ ४११५ हाङ्ङा योसेफ खाॽला लु, "का एको

सेम्माङ् माक्तुक्सुङ्, न्नागा तुिम्बला इसाङा चा योक्मेमा ङ्यासान॥ न्दा
सेम्माङ्गा तुिम्बला योक्मेमा यामेकाहाबु भोङ् का खेप्सुक्सुङ्हा॥"
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४११६ योसेफङा पोलोबा िप, "हाङ्बा, कानुङ् ङ्खाॽलाना िनङ्वा गो मान

ङ्खाॽिनङ्गो

योक्मेमक
े ाहा॥"

िनङ्वाफु माङा

न्दा

माक्तुघा

सेम्माङ्गा

तुिम्बला

४१२५ योसेफङा फारो लु, "िहिच्चिच सेम्माङ्गा तुिम्बला एको ओम॥

िनङ्वाफु माङा इ चोघेक्सु, ङ्खा न्दा योक्मेॽमा िसम्मेकाना॥ ४१२६ ङ्खा ला

ओटा चात्तुहा िपिक्च नुङ् ला ओटा झािरलोहा चािचॽयागा बालागा
तुिम्बला ला िफिम्बिलङ् ओिम्च॥ ङ्खा िहिचिच सेम्माङ्गा तुिम्बला एको

ओम॥ ४१२७ हेक्साङ् न्लोन्दाहा ला ओटा न्सेहक्
े सासाहा िपिक्च नुङ् सुक्खा

ठोङ्भाङ् फेनाना िहॽवाङा न्जोप्ताब्याहा उिसप सेॽहा ला ओटा
चािचॽयाबालागा तुिम्बला च्हेन आिनकालगा ला िफिम्बिलङ् ओिम्च॥

४१२८ घाक चेॽया का लुमॽे नेन्हा लोॽवा लेङ्मेहा॥ िनङ्वाफु माङा इ

चोघेक्सु, ङ्खा न्दा सोॽमेतामागा॥ ४१२९ ला िफिम्बिलङ् सोम्मा िमस्रा

खाम्युक भोिर प्याक साहाकाल लेङ्मे॥ ४१३० न्हाङा ला िफिम्बिलङ् सोम्मा

आिनकाल पोक्त्वा॥ आिनकालङा खाम्युक घाक खात्ताम चोग्वा, न्हाङ्

ङ्खा साहाकालगा लेिन्च घाक्ङा म्मुिन्दॽवािच॥ ४१३१ साहाकालगा लेिन्च

एक्को मेॽिनङ् म्मुिन्दॽवािच इजाङ्बाङ्िनङ् न्हाङ्तोना आिनकाल

तुक्नुङ् िकॽमालुलनु ा लेङ्मे॥ ४१३२ न्दा िहॽमा िहॽमा माक्तुघा सेम्माङ्गा
तुिम्बला ना ओम, िनङ्वाफु माङा खा चेॽया चोक्मा िमितक्सु न्हाङ् हाकु
हािन पुरा चोग्वाहा॥

ु ोङ् िमस्रा
४१३३ "न्दा हाकु एको चेन्दुना नुङ् िनङ्वाराङ्बा याॽिम सेगघ

खाम्युक घाक्पे चोक्तोक चोक्मागा युक्सु॥ ४१३४ साहाकालगा ला

िफिम्बिलङ् सोम्मा िमस्रा खाम्युक्पे केक्साहा चािचॽयागा फा भाक
पोक्मागा हेकोहा खाङ्खाङ्बािच चा सेगिु च॥ ४१३५ न्हाङा ङ्खािच

ताहेक्साना साहाकालगा ला िफिम्बिलङ् भोिर चािचॽया छु म्माहोङ् ङ्खा

छु प्सुहा चािचॽया साहार साहारगा चािचॽयादाङ्िचबे युङ्मागा नुङ्
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सोॽमागा चोक्तोक िपिच॥ ४१३६ खाॽला छु प्सुहा चािचॽया िमस्रा खाम्युक्पे
वािन्द तायेॽना ला िफिम्बिलङ् आिनकालगा लािग ओम्मे॥ न्हाङ् खाॽला
याॽिमिच आिनकालङा िन्समेिनन्हा॥"

योसेफ िमस्रागा तायेन्राङ्बा लेक्साना

४१३७ फारो नुङ् उका घाक याॽिमिचङा योसेफङा लुिचहा चेॽया उचुन

ु ४१३८ न्हाङ् फारोङा ङ्खािच लुिच, "योसेफ लोॽवाना नुराङ्बा
ङ्ङे त॥

याॽिम कािनङ् न्दुम्मेन्ना, ना याॽिमनुङ् िनङ्वाफु मागा आत्मा वान्नेॽना॥"

४१३९ न्हाङा हाङ्ङा योसेफ लु, "खा घाक चेॽया न्दा िनङ्वाफु माङा
सोॽमेतामागा, न्हाङ् न्दा हािक्नङ् चेन्दुना नुङ् िनङ्वाराङ्बा याॽिम
हेकोना इसाचा मान्ना॥ ४१४० न्दा का आका खाम्युक्पे तायेन चोक्खुबा

चोङ्मेॽनेन, न्हाङ् आका घाक याॽिमिचङा ङ्गा चेॽया ङ्येन्वा॥ का

हाङ् युक्थाम्बे से न्दा हािक्नङ् तोना लेङ्मेङ्ना॥ ४१४१ खेप्सु, का लोप्माङ्
न्दा ना घाक िमस्रा खाम्युक छोङ्बे चोक्तोक िपॽनेन्ना॥"

४१४६ योसेफ िमस्रा बेॽना हाङ्ङा तायेन्राङ्बा चोगुिनङ् सुम खेङ्

िफिम्बिलङ् तासुक्सा॥ न्हाङा योसेफ हाङ्पाङ्भाङ् लोन्दाहोङ् घाक

िमस्रा भोिर कोॽमा तारोक्तु॥ ४१४७ साहाकालगा ला िफिम्बिलङ् सोम्मा

प्याक चािचॽया केक्सा॥ ४१४८ योसेफङा साहाकालगा ला िफिम्बिलङ्
सोम्मा घाक चािचॽया छु प्सुहोङ् साहार साहारबेॽहा चािचॽयादाङ्िचबे
युक्सु॥ उङा घाक साहारिचगा योखेहा रोपािचभाङ् चािचॽया छु प्सुहोङ्

युक्सु॥ ४१४९ योसेफङा सामुन्दाराबेॽहा बालुवा लोॽवा प्याक चािचॽया

छु प्सु॥ चािचॽया िखङ् प्याक लेक्सा, प्याक लेक्साहोङ् उङा िहसाप

युङ्मा चा लेिप्त॥

४१५३ िमस्राबे साहाकालगा ला िफिम्बिलङ् म्मेन्दा॥ ४१५४ न्हाङ्तो योसेफङा

कायाहा लोॽवा ला िफिम्बिलङ् सोम्मा आिनकाल पोक्मातारोक्तु॥
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ङ्िखङ्बेला

न्नाबे

घाक

ङ्खाॽिनङ्गो

िमस्राबे

च्हेन

खाम्युिक्चबे आिनकाल पोक्तु,
चािचॽया वाया॥ ४१ जोबो िमस्राबे
५५

आिनकाल पोक्तुहोङ् याॽिमिच
साक्ङा न्सेहक्
े सासा,

उङ्िचङा

हाङ् चािचॽया नाक्मा न्दारोक्तु॥

हाङ्ङा घाक िमिसिर याॽिमिच
लुिच, "योसेफकाबे ख्यािन॥ उङा

िन्नङ्दा इ चोगािन लुइवागा ङ्खा

चोगािन॥" ४१५६ घाक खाम्युक भोिर

चािचॽया इन्चासाङ्

झान माडा आिनकाल पोक्तेहत
े ,ु
न्हाङा

योसेफङा

चािचॽयादाङ्िच

घाक

होसुिचहोङ्

िमिस्रिचबे चािचॽया इन्चामा तारोक्तु॥ ४१ न्हाङामाङ् घाक खाम्युक
५७

पेॽहा याॽिमिच िमस्राबे चािचॽया इन्से न्दाया॥ इजाङ्बाङ्िनङ्
ताम्दाङ्फु मा भोिर माङ् माडा आिनकाल
४६ पोक्तुक्सा॥ ४१

याकुब उका सान्तािन्चनुङ् िमस्राबे ख्याना

४६१ याकुब उङ्नुङ् वायाहा घाक थोक खेतहु ोङ् लामा न्हाङ्

४६ बेरसेबा बाङ्ना ठोङ्बे तायाब्या॥ न्नाबे उङा उप्पा इसाहाकका
िनङ्वाफु मा बोिल िप॥ ४६२ न्हाङा सेॽिन सेिन्चबे िनङ्वाफु मा उङ्नुङ्
चेक्ता, "याकुब! ओ याकुब!"

याकुबङा लु, "हाजुर, खेम्मािसम्मेङ्ना॥"
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४६३ उङा खाॽला लु, "का िनङ्वाफु मा, म्बागा िनङ्वाफु माङान, न्दा

िमस्राबे खेॽमा ङ्िगिसतान॥ का न्नाबे ङ्गा सान्तािन्चभाङ् एको माडा
े न्हाङ् ङ्गा सान्तािन्च ना
जाित चोग्वाङ्ना॥ ४६४ का न्दानुङ् िमस्राबे खेमङ्

खाम्युक्पे लासुरावाङ्िचङ्हा॥ न्दा िसमेकािनङ् योसेफ न्दानुङ् वामेॽना॥"
४६५ न्हाङा याकुब बेरसेबाभाङ् लामा॥ उच्या बाबुिचङा उङ्िच पा

याकुब, उङ्िच िपछानाछािच नुङ् उङ्िच िहङ्खुमािच िमस्राभाङ् फारो

हाङ्ङा हाक्तुभस
े िु चहा गाडािचबे न्थाङ्मेतिु च॥ ४६६ उङ्िचगा िपिक्च नुङ्

उङ्िचङा कानान्बे ङ्वायािनङ् ङ्ङु बहु ा घाक याङ्सा ङ्खेतहु ोङ् िमस्राबे

ङ्ख्या॥ ४६७ याकुबङा उच्या उयाङ्मेि४७
न्च चा घाक उङ्नुङ् िमस्राबे खेतिु च॥४६
याकुबका उमेर

४७२७ इिजरेिल याॽिमिच िमस्रा खाम्युक्का गोसेन बाङ्ना ठोङ्बे

४७ वामा न्दारोक्तु॥ ङ्खािच न्नाबे थुङ्दुहा याॽिम न्लेक्सा न्हाङ्

प्याक उङ्िच सान्तािन्च न्लेक्सा॥ ४७२८ याकुब िमस्राबे ख्याहोङ् चा एला

िफिम्बिलङ् िहङा॥ ङ्खाॽला उङ् ए होम्बोक ना ला िफिम्बिलङ् सोम्मा
िहङा॥४७

४९

याकुब स्याहोङ् ङ्हम्ु दुना

४९२९ न्हाङा याकुबङा उच्या बाबुिच खाॽला आग्गे िपिच, "हाकु

४९ का िसमाहोङ् पा पुिम्चनुङ् तुप्से खेॽमाना बेला तायाब्यामा॥ का

चा आप्पा आपुिम्च ङ्युक्साना िहित्त एप्रोनगा रोपा बेॽना लुङ्ढाङ्बे

हुम्दा॥ ४९३० न्ना लुङ्ढाङ् कानान्बे माम्रे बाङ्ना ठोङ्गा उयुम्बेॽना माक्पेला
बाङ्ना ठोङ्बे आमे॥ न्ना लुङ्ढाङ् आब्राहामङा िसयापाङ् चोक्मागा

िहित्त एप्रोनभाङ् इनुक्साना॥ ४९३१ न्नाबे आब्राहाम नुङ् उिहङ्खुमा सारा,
इसाहाक नुङ् उिहङ्खुमा िरबेका चा ङ्युक्सुक्सुिच न्हाङ् लेआ चा का
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न्नाबेॽमाङ् युक्सुक्सुङ्ना॥ ४९३२ न्ना रोपा नुङ् लुङ्ढाङ् िहित्तिचगा

मुक्पाहाङ् आब्राहामङा इनुना ओम॥" ४९३३ याकुबङा उच्यािच घाक चेॽया
लुइिचहोङ् नेथाम्बे उलाङ् सोसुिच न्हाङ् ओसोक्मा ख्या॥ न्हाङ् उप्पा

उपुिम्चनुङ् तोङ्से ख्या॥४९

५०
५० योसेफ इब्बे इब्बे दुिखत लेङ्साङ् उप्पागा लास उफाक्ताङ्ङा

५० हेप्साङ् हाबा, न्हाङा उप्पागा उनािचक्पे उम्मा चोगु॥ ५० न्हाङ्
१

२

उप्पागा लास ङ्िगिन्दॽिनिन्नभोङ् िसधाक्राङ्बािच याकुबका लास त्यार

चोक्मेतिु च॥ ५०३ लास हुम्मा त्यार चोक्मागा लािग नाखेङ् लेन लाचोगा,

इजाङ्बाङ्िनङ् ङ्खा नेक्मा ङ्िखङ् लेन माङ् ला चोक्खुबा साया॥
िमस्राबेॽहा याॽिमिचङा उका लािग लाखेङ् लेन सोम्मा सोक न्जोगा॥

५०४ सोक चोक्माहा लेन म्मेन्दाहोङ् योसेफङा िमिसिर खाङ्खाङ्बािच

खाॽला लुिच, "का िन्नङ्गा कािम्नभाक ओम िमम्मेकाहा भोङ् खा चेॽया

फारो लुताब्या, ५०५ आप्पाङा उङ् िसमाना बेलाक्पे का खाॽला लुयाङ्होङ्

कासाम चोक्मेतामाङ्, 'का कानान्बे खोन्दुङ्होङ् चोगुङ्ना िसयापाङ्बे

हुम्दा॥' न्हाङामाङ् हाकु आप्पा न्नाबे हुप्नामा तोक्तुङ्िन॥"

५०६ फारोङा पोलोवा िप, "न्दा म्बा बाचा िपगाना लोॽवामाङ् ख्याघोङ्

ु उङ्नुङ् हाङ्गा
हुम्दु॥" ५०७ न्हाङा योसेफङा उप्पा िसयापाङ्बे युङ्से खेत॥

घाक माम्माहा िकिथिरक्पािच, हाङ्पाङ्बेॽहा खाङ्खाङ्बािच नुङ् िमस्रा

खाम्युक

पेॽहा

घाक

माम्माहा

याॽिमिच

ङ्ख्या॥

५०८ योसेफका

आफान्तािच, उफु नुन्छािच नुङ् उप्पागा आफान्तािच चा घाक योसेफनुङ्
ङ्ख्या॥ इिजरेिलिचङा उङ्िचगा िमिमॽहा िपछानाछािच,

सामुङ्

मेन्द्वािक्च नुङ् िपिक्च से गोसेन बाङ्ना ठोङ्बे न्नाॽओिच॥ ५० याॽिमिच
९

ु ा
राथाबे नुङ् घोडाबे चा न्थाङाहोङ् उङ्नुङ् ङ्ख्या॥ न्नाबे मालािम खेखब

याॽिमिच इब्बे इब्बे प्याक न्साया॥ ५०१० जोबो ङ्खािच यारदान होङ्मागा

नाम्लोन पोिट आताद बाङ्ना ठोङ्बेॽना खालोबे न्दायाब्या, न्नाबे उङ्िच
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इब्बेइब्बे हाप्साङ् िबलाप न्जोगा॥ न्नाबे योसेफङा चा उप्पागा लािग ला
लेन सोम्मा सोक चोग॥ ५०११ कानान खाम्युक पेॽहा याॽिमिचङा ङ्खा

िमिसिर याॽिमिच आतादपे िबलाप न्जोगाहा िन्नसुिचहोङ् ङ्गाया, "खा

िमिसिर याॽिमिच इिखङ् प्याक िबलाप न्जोक्मािसमेहा!" न्हाङामाङ् न्ना
ठोङ्गा उिनङ् हािबला िमस्राइम ङ्युक्सु॥
o

५०१२ खाॽला याकुबका उच्या बाबुिचङा उप्पाङा लुिचहा लोॽवा न्जोगु॥

ु न्हाङ् माम्रेगा उयुम्बेॽना
५०१३ उङ्िचङा उका लास कानान्बे ङ्खेत॥

माक्पेला बाङ्ना ठोङ्बे आब्राहामङा िसयापाङ् चोक्मागा िहित्त एप्रोन

भाङ् इनुना रोपा बेॽना लुङ्ढाङ्बे ङ्युक्सु॥ ५०१४ उङ्िच पागा लास

िसयापाङ्बे ङ्युिक्सहोङ् योसेफ उफु नुन्छािच न्हाङ् उङ्नुङ् लास हुम्से
ङ्ख्याहा मालािमिचनुङ् िमस्राबे लासा॥

योसेफङा उफु नुन्छािच ङ्िगिसतािनन लुिचहा

५०१५ उङ्िच पा स्याहोङ् योसेफका उफु नुन्छािचङा ङ्गाया, "हाकु

ु बाद्ला लामागा चोगुभोङ्
योसेफङा कािनङ् इिसता भोङ्, कािनङु नङ्

कािनङ् इ चोक्माहा?" ५०१६ न्हाङामाङ् उङ्िचङा योसेफकाबे खाॽलाहा

सालेन ङ्हाक्सु, "एङ्गा पाङा उङ् िसमा हािक्नङ् ओन्दाङ्, ५०१७ योसेफ

खाॽला लुयानुम्भोङ् कािनङ् लुयामासा, 'म्फु िचङा न्दा इिसॽनुङ्

न्जोगागाहोङ् तुक्नुङ् इिसॽहा काम न्जोगु, न्दा हाकु ङ्खा मुिन्दघोङ्

उङ्िच छे मा िपिच॥' हाकु कािनङ् आिनङ्गा मुक फाक्त्वािम्चम्ङा,

कािनङ् म्बागा िनङ्वाफु मागा सेवाक िसङान, कािनङ् मेन्जोक्माहा काम
चोगुक्सुम्ङा ङ्खाबे कािनङ् छे मा िपया॥" खा सालेन खेप्सुहोङ् योसेफ

हाबा॥ ५०१८ न्हाङा उफु नुन्छािच योसेफका उयुम्बे न्दायाहोङ् उका ओन्दाङ्
o

५०:११ हािबला िमस्राइम नागा तुिम्बला ओम, ‘िमिसिरिचगा सोक’
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म्फोप्ताहोङ् न्लु, "कािनङ् ङ्गा दास िसङान॥" ५०१९ ङ्खाॽिनङ्गो

योसेफङा ङ्खािच लुिच, "ङ्िगिसतािनन का िनङ्वाफु मागा ठोङ्बे
आफाइ युङ्मा ङ्यामेङान्ना॥ ५०२० िन्नङ्दा आका िबरुद्दाबे इिसॽहा काम

चोगुम्गा ङ्खाॽिनङ्गो ङ्खा इिसॽहा काम्भाङ् माङ् िनङ्वाफु माङा उचुन

चोक्मा िमतु॥ उङा प्याक याॽिमिच िहङ्मेतिु च न्हाङ् हेन ङ्खािच
ङ्िहङानेसा॥ ५०२१ न्हाङामाङ् िन्नङ्दा ङ्िगिसतािनन॥ िन्नङ्दा नुङ् िन्नङ्

च्यािच का सोमेॽनेिनन्हा॥" खाॽला उङा ङ्खािच आस सोॽमेतिु च॥ खा
चेॽयाङा उङ्िचगा िनङ्वा तोिक्त॥

योसेफ स्याना

५०२२ योसेफ नुङ् उफु नुन्छािचगा पाङ्बेॽहा घाक याॽिमिच िमस्रा

खाम्युक्पेॽमाङ् ङ्वाया॥ योसेफ ए होम्बोक एखेङ् िफिम्बिलङ् तासुहोङ्
स्या॥ ५०२३ योसेफङा उका उच्या एफ्फाराइमगा उयाङ्मेन उसािप्सिक्च चा

िनसुिच॥ योसेफङा मानास्सेगा उच्या मािकरगा उच्यािच चा िनमातोक्तुिच

न्हाङा ङ्खािच चा उका पाङ्बेॽहा घाक याॽिमिच चोगुिच॥ ५०२४ न्हाङा

योसेफङा उफु नुन्छािच खाॽला लुिच, "आका िसमाना बेला ताया,
ङ्खाॽिनङ्गो िनङ्वाफु माङा जेप्पा माङ् आब्राहाम, इसाहाक न्हाङ्

याकुबनुङ् बाचा चोगुना खाम्युक्पे िनङ्वाफु माङा िन्नङ्दा नाभाङ्
लोन्धेितॽवाघा॥" ५०२५ न्हाङा योसेफङा खाॽला लुिचहोङ् याॽिमिच

कासाम चामेतिु च 'िनङ्वाफु माङा िन्नङ्दा उङा बाचा िपइगाना खाम्युक्पे
खेितॽवागािनङ् आका लास चा नाभाङ् खेतानुम॥' ५०२६ खाॽला योसेफ ए

होम्बोक एखेङ् िफिम्बिलङ् तासुहोङ् िमस्राबे स्या॥ न्हाङा उङ्िचङा

उका लास ङ्िगिन्दॽिनिन्नभोङ् त्यार न्जोगु॥ न्हाङा एको बाक्साबे

ङ्ङे न्दुहोङ् िमस्रा खाम्युक्पेॽमाङ् ङ्युक्सु॥५०

