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यहोषूप�छ  
इस्राएलको  

मा�नसहरूले  
परमप्रभुलाई अनादर  

गरे अ�न आफ्नो  
जीवनबाट हटाए।  

परमप्रभुले इस्राएलको 
खेतीबार�हरू अ�न  

घरहरू  
 
 

�मद्यानीहरूद्वारा 
जलाइ�दए। इस्राएल�हरू 

ओढ़ारहरूमा बसे। 



एक इस्राएल�, �गदोनकहा ँ
गहँु उमान� रहस्य स्थान 
�थयो। ठूलो रूखम�न दाखको 
कोलमा गहुर् चुट्दै �थए। 
�मद्यानीहरूलाई त्यो स्थान  

थाह �थएन तर  
परमप्रभुलाई  

 
 
 

थाह �थयो। परमप्रभुले  
स्वगर्दतूमा भएर  

�गदोनलाई  
खबर �दए। 



�गदोनले आफ्न ै�पताको झूटा देवता-देवीहरू भत्काइ�दनु  
अ�न साँचो परमेष्वरको वेद� बनाउनु भनी परमप्रभुले 
चाहन्थे। यद्य�प उनकै मा�नसहरूले �तनलाई माछर् भनी 
�गदोन डराए तर परमप्रभुले जे आ�ा गरे त्यह� �तनले गरे। 



�गदोनलाई दशु्ट �मद्यानीहरूको �वरूद्ध इस्राएलको सेना 
अगुवाइ गनर् परमप्रभु चाहनुहुन्थ्यो। तर �गदोन डराए। 
�तनले एउटा मुख्य �चन्ह परमप्रभु उनीसंग छ भनी मागे। 
त्यसप�छ �तनले भेड़ाको छाला भूइँमा राखे। 



‘‘यसपल्ट  
चा�हँ त्यो ऊन  

मात्र सुक्खा रहोस ्र सबै  
जमीन चा�हँ षीतले �भजोस’’ ‘‘अ�न  

मेरो हातबाट तपा�ले इस्राएल�हरूलाई बचाउनहुुन्छ 
भन्नुभएको �थयो’’ भनी �गदोनले प्राथर्ना गरे। �बहानीपख  

जमीन सुक्खा तर छाला भने �भजेको �थयो।  



�गदोनले षंका ग�ररहेका �थए। 
तर अब �तनले भूइँ चा�हँ �भजेको 
अ�न छाला चा�हँ न�भजेको 
चाहन्थ्यो। अक� �बहानी भूइँ 
�भजेको �थयो तर छाला चा�हँ 
सुक्खा �थयो। 



�गदोनले 32000 सेनाहरूबाट छाँट-काट गरे। परमप्रभुले 300 
मा�नस बनाउनुभयो। ‘‘मेरो आफ्न ैहातले मलाई बचाए’’ भनी 
इस्राएल�ले भनेको परमप्रभुले चाहनुहुन्थेन।् परमप्रभु मात्र 
इस्राएलको उद्धारकतार् हुनुहुन्छ। 



�गदान डराइनै रहेका �थए। सपनामा एक �मद्यानी सेनाले 
अक� सेनालाई केह� भ�नरहेका �थए। सपनामा रोट�को 
आकार �मद्यानीहरूको �वरूद्धमा झरे अ�न सबै भत्काइ�दए। 



अरू सेनाहरू डराए। ‘‘यो �गदोनको तरवार हो’’ 
भनी �तनीहरूले कराएर भने। जब �गदोनले 
सपना अ�न त्यसको अथर् सुने उनलाई थाह भयो 
�क परमप्रभुले �तनलाई �वजय �दनुहुन्छ। 



�गदोनले राती आक्रमण 
गनर् योजना बनाए। 
�तनले सेनाहरूलाई 
तुरह� अ�न खाल� 
गाग्रोसंग राँको �दए। 
�तनीहरूले �मद्यानी 
सेनाहरूलाई घेरे। 



जब �गदोनले �चन्ह �दए अ�न सबैले आफ्ना तुरह� फुके र 
गाग्रो फुटाए, तब देबे्र हातमा राँको र दा�हने हातमा तुरह� 
�लएर कराए। कस्तो हल्ला! कस्तो अलमल्ल परेको! तब 
डराएका �मद्यानीहरू उठे अ�न भागे। 



महान ्�वजयप�छ इस्राएलका मा�नसहरूले �गदोनलाई 
�तनीहरूमा�थ षासन गनर् भनी भने। 



‘‘मैले षासन गन� होइन तर परमप्रभुले षासन गनुर्हुन्छ’’ भनी 
�गदोनले भने। �तनलाई थाह �थयो �क मा�नसहरूमा�थ 
परमप्रभुलेनै षासन गनर् अ�धकार छ।  
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;dfKt 



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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