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पोतीफरले यूसुफलाई केह�
कारणै�वना झ्यालखानमा हालेका
�थए। झ्यालखानमा, यूसुफ
आ�ाकार� अ�न सहायक �थए।
झ्यालखानका हा�कमले
झ्यालखानको जीवनमा
�तनलाई �वष्वास गथ�।
�कन�क परमप्रभु
यूसुफको साथमा
हुनुहुन्थ्यो र
झ्यालखान सबैको
ला�ग असल
ठाउँ हुन्छ।
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सात वशर् अन्न-बाला जोगाउने समय आयो, त्यसप�छ सात
वशर् अ�नकाल आयो। �तनीहरूले सबै ठाउँमा बाढ़नलाई
अन्न-बाल� जोगाएर �ानी भई बाड़।े यूसुफका घर टाड़ा
�थए अ�न �तनको प�रवार भोकले म�ररेका �थए।

�फरऊनले यूसुफलाई ल्याउने हुकूम
गरे। ‘‘तपा�को सपना परमप्रभुबाट एउटा
सन्देष हो, �मश्रमा सात वशर् बालाहरू
हुन्छन ् अ�न सात वशर् अ�नकाल हुनेछन।्’’

‘‘यसको अथर् यह� हो-तीन �दन�भत्रै �फरऊनले तपा�लाई
महलमा लानुहुनेछ’’ भनी �पयाउनेलाई यूसुफले भने। ‘‘मलाई
सम्झना गर अ�न �फरऊनलाई स्वतन्त्र ग�र�दनुहोस ् भनी
भन’’। तर पकाउनेको ला�ग

दःुखको
खबर �थयो।

‘‘�तमी तीन
�दन�भत्र
मन�छ�’’ भनी
यूसुफले
भने अ�न
�तनीहरू
दवुैको सपना
पूरा भए।

यूसुफले पोतीफरलाई भने, 
‘‘सात वशर्सम्म अन्न-बाला
जोगाउने योजना बनाए’’ अथवा
तपा�का मा�नसहरू अ�नकालमा
भोकले मन�छ।’’ 
‘‘परमप्रभु तपा�को
साथमा हुनुहुन्छ, 
�मश्रमा तपा�लाई
प�हले अ�धकार
�दएको छ अ�न
दोस्रो मलाई
�दएको छ’’ भनी
पोतीफरले भने।

तर �पयाउनेले यूसुफको �वशयमा �बस�
जबसम्म एक�दन पोतीफर समस्याबाट
ब्यूँझने।् ‘‘मैले एउटा सपना देखे’’ भनी

�तनले भने। कुनै �ानी मा�नसले
प�न �तनको सपनाको

अथर् खोज्न
चाहेनन।् तर
झ्यालखानको
यूसुफलाई �पयाउने
सम्झ।े �तनले �फरऊनलाई
सबै कुरा बताइ�दए।

राजाको �पयाउने र पकाउने प�न झ्यालखानमा �थयो।
यूसुफले �तनीहरूलाई भने, ‘‘�तमीहरू �कन दःुखीत
छ�? ‘‘हाम्रो सपनाको अथर् कसैले प�न
बताउन सकेन?’’ भनी त्यस मा�नसले

उ�र �दए।
‘‘परमप्रभुले
सक्नुहुन्छ, 
�तम्रो
सपना

बताइदेऊ’’ भनी
यूसुफले भने।
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जब यूसुफले �बन्यामीनलाई सोधे तब �तनले दासहरूलाई
ठूलो भोज तयार पान� हुकूम गरे साथमा �तनका दाजहूरूलाई
प�न आउन स्वागत गरे। ‘‘�तमीहरू बाबु कुषलेतै छन?् भनी
यूसुफले सोधे। कसर� सारा प�रवारलाई एकसाथ ल्याउ भनी
�तनले सोच्नलागे।

दाजहूरूले आपसमा भने �क
परमप्रभुले �तनीहरूलाई धेरै वशर्
अ�घ यूसुफलाई दास बनाइ बेचे
कारण दण्ड �दएको हो भनी
�तनीहरूले ठाने।

�मश्रको अ�धकार�को अ�घ याकूबका
छोराहरू घोप्टो परे। �तनीहरूले यूसुफ
�तनको भाइ हो भनी �चन्न सकेनन ् तर
यूसुफले �तनीहरूलाई �चने। यूसुफले
�तनको सपनाको सम्झना गरे। परमप्रभुले
दाजहूरूभन्दा �तनलाई मा�थ उठाए।

याकूब अ�न �तनका दाजहूरू अलमल्ल परे। ‘‘हाम्रो पैसाहरू
अन्न-बाल�मा फक� र आए अ�न अ�धकार�ले �बन्यामीनलाई
ल्याउन भनी भने। याकूबले �बन्यामीनलाई
जान �दनचाहन्थेन ् तर केह� �णप�छ
अन्न-बाल� समाप्त भए। दाजहूरू �मश्रमा
गए अ�न �तनीहरूले �बन्यामीनलाई प�न

साथमा लगे।

यूसुफ �ानी �थए। उनले खस्रो प्रकारले भने
अ�न दाजू �षमोनलाई थुनामा राखे। ‘‘खाना
खाऊ, अ�न �तम्रा दाजहूरूसंगै घरमा फकर् , 
�कन�क मलाई थाह छ �तमीहरू

जासूस होइनौ’’ भनी
�तनले हुकूम गरे।

अन्न-बाल� �कन्नको ला�ग सबै देषहरूबाट मा�नसहरू �मश्रमा
आउँथे। ‘‘�तमीहरू प�न जाऊ, नत्रभने हामी भोकले मन�छ�’’ 
भनी याकूबले छोरोहरूलाई आ�ा गरे। �मश्रमा

0आएर छोराहरूले
खाना �कन्न
तयार गरे।
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�तनले आफ्नो प�रवारप्र�त आफ्नो पे्रम
लुकाउन सकेन अ�न यूसुफले सबै
�मश्रीहरूलाई बा�हर पठाए। त्यसप�छ

�तनी रून थाले।
‘‘म यूसुफ
�तमीहरूको
भाइ जसलाई
�तमीहरूले
�मश्रीहरूको
हातमा बेच्यौ।’’
च�कत अ�न
डराइरहेका
दाजहूरूले केह�
भन्न सकेनन।्
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यूसुफले दाजहूरूलाई उत्साह �दए। ‘‘परमप्रभुले मलाई
�मश्रका अ�धकार� बनाउन अ�न
अ�नकालमा जीवन
बचाउन रा�ुभएको
हो। जाऊ, अ�न
मेरा बाबुलाई �लएर
आऊ। म
�तमीहरूप�छ उनलाई
हेनर् चाहन्छु।’’ याकूब
अ�न यूसुफ �मश्रमा भेट् भए
अ�न �तनका सारा प�रवार
षािन्त र भरपूरसाथ बस्नथाले।

�तनीहरूले धेरै वशर् अ�घ गरेका पापहरूको
�मा मागोस ् भनेर यूसुफले चाहन्थे।
खाना प�छ �तनीहरूले उनलाई चोर�को
दोश लगाए। ‘‘�तमीहरूलाई
दण्ड �दनु, म �बन्यामीनलाई
दास बनाउनेछु’’ भनी
यूसुफले भने। यहूदाले
�बन्ती गरे �क

‘‘हे मेरा प्रभु, यसको
सट्टामा मेरो जीवन
�लनुहोस।् यूसुफलाई थाह
भयो �क यहूदा जसले
यूसुफलाई बेच्न लगाए
�तनी प�रवतर्न भए। 15 16
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