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इसहाक साहै्र खषुी �थए �तनको छोरो याकूब घरमा �थए। 
उनको दाज ूएसावले �तनलाई मानर्को ला�ग स्वागत गरेका 
�थए। तर याकूबका छोराहरू खषुी �थएनन ्कारण यूसुफ, 
�तनीहरूका सानो भाइ बाबुको अ�त �प्रय छोरा �थए।  



जब �तनीहरूलाई यूसुफले आफ्नो सपना बताए तब दाजहूरू 
अझै र�सले चूर भए। ‘‘औ मेरो �बटा चा�हँ उठेर ठाड़ो खड़ा 
भयो, र तपा�हरूका �बटाहरू त्यसका चारै�तर जम्मा भएर 
मेरो �बटालाई दण्डवत ्गरे’’ भनी यूसुफले बताइ�दए। यो  
                                सपनाले यो बताउँछ  

                            �क �तनीहरूको  
                           दाजहूरूभन्दा 
                         �तनी अझै  

                          मुख्य �थए।  



यूसुफले दोस्रो सपना 
देखे, सूयर्, चन्द्र र 
एघारवटा ताराले मलाई 
दण्डवत ्ग�ररहेका �थए। 
�तनको बाबु याकूबले 
प�न �तनीसंग �रसाए 
�कन�क �तनले 
अ�भभावक अ�न 
दाजहूरूभन्दा �तनी 
आफैलाई मा�थ राखे। 



एक�दन याकूबले �तनीहरूको दाजहूरूले भेड़ा चराइरहेको 
ठाउँमा यूसुफलाई पठाए तर �तनको दाजहूरूले �तनलाई 
आइरहेका देखे। �तनीहरूले आपसमा भने, ‘‘त्यो स्वप्न-दष� 
आउँदैछ।’’ यूसुफलाई थाह �थएन �क अ�घ खतरा छ भनेर। 



रूबेन �तनको जेठो दाज ू�तनीहरूसंग मंजरू गरेनन ्अ�न 
भने, ‘‘रक्तपात चा�हँ नगर�, यहा ँएउटा खाल्डा छ त्यसलाई 
त्यसमा फा�ल�दऔ।ं’’ �तनीहरूका हातबाट बचाएर यूसुफलाई 
आफ्ना बाबुकहा ँपुÚयाइ�दने हेतुले �तनले यसो भनेका �थए।  



जब यूसुफ  
आफ्ना  
दाजहूरूकहाँ  
आइपुगे तब  
�तनले लाएका 
बाहुलासमेतको  
त्यो लामो लबेदा 
�तनीहरूले खोसे।  
औ �तनीहरूले 
�तनलाई समातेर 
एउटा गह�रो 
खाल्डामा  
फा�ल�दए।  



जब रूबेन त्यहाँ �थएनन,् तब  
ऊँटहरूमा आइरहेका एक इष्माएल�  
यात्री दललाई देखे अ�न यहूदाले  
�तनीहरूलाई भने, ‘‘आऊ, त्यसलाई  
इष्माएल�हरूका हातमा बे�च�दऔ।ं  
तब त्यो कुरामा सबै राजी भए।  
 
 
 
 

�तनीहरूले यूसुफलाई  
                                 बीस चाँद�का  
                                 टुक्राहरूमा  
                                 बे�च�दए। 



आँसुदायक अ�न डरलाग्दो, असाहयक यूसुफले �तनीहरूले 
ऊँटमा �तनलाई प�रवार अ�न घरबाट टाड़ो ल�गरहेका �थए।  



‘‘यो यूसुफको लबेदा 
होइन? खनु लागेको 
रहेछ यसलाई हामीले 
मरूभू�ममा भेट्टाय�। 
जगंल� पषुहरूले 
�तनलाई माÚयो भनी 
�तनीहरूले भने अ�न 
याकूबले �तनीहरूको 
�वष्वास गरे। याकूबले 
आफ्नो लुगा च्यात ेर 
�तनले षोक गरे। कसैले 
उनलाई सान्त्वना 
�दनसकेनन।्  



�मश्रमा, यूसुफ डराएको 
अ�न एकलो �थए। 
हुनसक्छ, �तनी घरको 
चाहना गरेका �थए तर उनी 
त्यहाँबाट जान सकेनन।् 
�मश्रमा �फरऊनको एक 
अ�फसरको घरमा दास 
भए। पोतीफरले यूफुफलाई 
काम ग�ररहेका देखे अ�न 
�तनीमा�थ �वष्वास गरे।   



‘‘�तमीले गरेका सबै असल भए, 
परमप्रभु �तम्रो साथमा हुनुहुन्छ। 
औ म �तमीलाई दासहरूको मुख्य 
अ�फसर बनाउनेछु अ�न मेरा सबै 
काम-काजमा साथै दासहरूको म 
अ�धकार� बनाउनेछु’’ भनी 
पोतीफरले यूसुफलाई भने।  



परमप्रभुले पोतीफरलाई 
यूसुफको कारणले धनी 
अ�न असल अन्नहरू �दए। 
मुख्य मा�नस यूसुफले 
परमप्रभुलाई �वष्वासयोग्य 
भई सेवा पुयार्उँथे अ�न 
उहाँमा भरोसा गथ�। तर 
समस्या यूसुफकहाँ आयो।  



पोतीफरको स्वास्नी दशु्ट �थइन।् �तनले यूसुफलाई उनको 
प�तको ठाउँ �लन भ�नन ्तर यूसुफले अस्वीकार गरे।  
पो�तफरलाई गलत गरेर परमप्रभुको �वरूद्धमा पाप गरेनन।् 
जब �तनले यूसुफलाई  
जबरजस्ती गनर् ला�गन ् 
तब �तनी भागे। तर  
�तनले यूसुफको लबेदा  
पके्र।  



‘‘तपार्इंको दासले म�सत सुत्नलाई यहाँ�भत्र आयो। हेनुर्होस ्
�तनको लबेदा’’ भनी पोतीफरको स्वास्नीले पोतीफरलाई 
भ�नन।् तब पोतीफर �रसाए। हुनसक्छ, �तनलाई थाह �थयो  
                �क �तनको स्वास्नीले �तनलाई  
                झूट बा�लरहेका छन ् 
                तर �तनले केह�  
                ग�ररहेका �थए।  
                �तनले के गरे?  



पोतीफरले यूसुफलाई झ्यालखानमा  
        हा�ल�दए। यद्य�प �तनी  
        �नद�श �थए, यूसुफमा  
        तीतोपना अथवा र�स  
        �थएन।् उनी जहा ँभएता प�न  
उनले कश्टबाट केह� कुरा �स�करहेका  
�थए। य�द उनले परमप्रभुलाई आदर  
गÚयो भने परमप्रभुले उनलाई आदर  
        गन�छ-झ्यालखानमा प�न। 
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 

 
xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 
 

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\ 
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^ 
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