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ਮਹੂਦੀ ਧਯਭ ਗਰੰਥ: ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ 

ਮਹੂਦੀ ਧਯਭ ਗਰੰਥ ਨੰੂ ਈਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਂਹਿਚ ‘ੁਯਾਣਾ ਨਭ` ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਯ ਖੁਦ ਮਹੂਦੀ ਇਸ ਰਈ 

‘ਹਹਫਯ ੂ ਫਾਈਫਰ, ਨਾਂ ਿਯਤਦ ਹਨ। ਇਸ ਯਚ ਹਿਿੱਚ ‘ਹਹਫਯ ੂ ਫਾਈਫਰ` ਨਾਰ ਆਭ ਿਾਕੀਅਤ 

ਕਯਿਾਈ ਗਈ ਹ। ਇਸ ਯਚ ਰਈ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਿਚ ਹਿਿੱਤਯ ਫਾਈਫਰ (ਨਿਾਂ ਅਨੁਿਾਦ) ਨੰੂ ਅਧਾਯ 

ਫਣਾਇਆ ਹਗਆ ਹ, ਜ ਹਕ ਫਾਈਫਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪ ਇੰਡੀਆ, ਫੰਗਰਯ ਤੋਂ ਛੀ ਹ ਅਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਰਈ ਫਾਈਫਰ ਦ King James Version ਨੰੂ ਿਾਹਚਆ ਹਗਆ ਹ। 

ਅਯਥ (Meaning) 

ਮੂਨਾਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਸ਼ਫਦ ‘ਫਾਈਫਰ’ ਹਕਸ ਇਕ ੁਸਤਕ ਦਾ ਰਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਫਰਹਕ ੁਸਤਕਾਂ 

ਦਾ ਸੰਗਰਹਹ ਗਰੰਥ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਚਨ- ‘ਹਫਫਰੀਓਨ’ (biblion) ਹ ਅਤ ਫਹੁਿਚਨ-ਹਫਫਰੀਆ 

(biblia)। ਹਫਫਰੀਓਨ ਦਾ ਅਯਥ ਹ- ਹਕਤਾਫ ਅਤ ਹਫਫਰੀਆ ਦਾ ਅਯਥ ਹ- ਹਕਤਾਫਾਂ। ਉਯਕਤ ਦ 

ਆਧਾਯ ਤ ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਅਯਥ ਹਿਿੱਤਯ ੁਸਤਕਾ ਂਜਾਂ  ਹਿਿੱਤਯ ੁਸਤਕ ਹ।  

ਬਾਸ਼ਾ 

ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ ਦੀ ਭੂਰ ਬਾਸ਼ਾ ਹਹਫਯ ੂਹ, ਯ ਇਸ ਦ ਅਜ਼ਯਾ, ਹਮਯਹਭਮਾਹ ਅਤ ਦਾਨੀਰ ਥੀਆ ਂ

ਹਿਚ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਹਫਫਰੀਕਰ ਆਯਹਭਕ ਫਰੀ ਆਈ ਹ।  

ਫਣਤਯ 

ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ ਹਿਚ ਕੁਰ 39 ੁਸਤਕਾ ਂਹਨ, ਹਜਨਾਂ ਦੀ ਅਨਕ ਰਕਾਯ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ, ਯ ਇਸ 

ਯ ਹਿਚ ਕਿਰ ਗਰੰਥਾ ਂਦ ਅਧਾਯ ਤ ਇਨਾਂ ੁਸਤਕਾ ਂਦੀ ਿੰਡ ਇਸ ਤਯ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹ: 

ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ 

ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ ਦੀਆਂ 39 ੁਸਤਕਾ ਂਨੰੂ ਹਤੰਨ ਭੁਖ ਗਰੰਥਾ ਂਹਿਚ ਿੰਹਡਆ ਹਗਆ ਹ, ਜਾਂ ਹਪਯ ਕਹਹ ਸਕਦ ਹਾਂ 

ਹਕ ਹਤੰਨ ਭੁਖ ਗਰੰਥਾ ਂਨੰੂ ਹਭਰਾ ਕ ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ ਫਣਦਾ ਹ, ਜ ਇਸ ਤਯ੍ਾਂ ਹ: 

(ੳ) ਤਯਤ (Torah)  

ਤਯਤ ਹਿਚ ਕੁਰ ੰਜ ੁਸਤਕਾ ਂਹਨ: ਉਤਤੀ, ਕੂਚ, ਰਿੀਆ, ਹਗਣਤੀ, ਹਿਿਸਥਾਸਾਯ। ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ 

ਹਕ ਇਸ ਗਰੰਥ ਦਾ ਰਖਕ ਗੰਫਯ ਭੂਸਾ ਹ। 

(ਅ) ਨਫੀ (Prophets)   

ਨਫੀ ਗਰੰਥ ਦ ਅਿੱਗ ਦ ਬਾਗ ਹਨ, ਹਹਰ  ਨਫੀ ਅਤ ਫਾਅਦ ਿਾਰ  ਨਫੀ। ਇਸ ਬਾਗ ਹਿਚ ਕੁਰ 21 

ੁਸਤਕਾਂ ਹਨ : ਮਹਸ਼ੂਆ, ਹਨਆਈਆ,ਂ 1 ਸਭੂਰ, 2 ਸਭੂਰ, 1 ਯਾਜਾ, 2 ਯਾਜਾ, ਮਸਮਾਹ, 

ਹਮਯਹਭਮਾਹ, ਹਹਜਕੀਰ, ਹਸ਼ਆ, ਮਰ, ਆਭਸ, ਓਫਦਮਾਹ, ਮਨਾਹ, ਭੀਕਾਹ, ਨਹੂਭ, ਹਫਕੂਕ, 

ਸਪਨਮਾਹ, ਹਿੱਜਈ, ਜਕਯਮਾਹ, ਭਰਾਕੀ। ਹਹਰ  ਬਾਗ ਹਿਚ 6 ੁਸਤਕਾ ਂਅਤ ਦੂਜ ਬਾਗ ਹਿਚ 15 

ੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਹਭਰ ਹਨ। 

(ੲ) ਹਰਖਤਾ ਂ(Writings)  

ਇਸ ਬਾਗ ਹਿਚ 13 ੁਸਤਕਾਂ ਹਨ : ਯੂਥ, 1 ਇਹਤਹਾਸ, 2 ਇਹਤਹਾਸ, ਅਜ਼ਯਾ, ਨਹਭਮਾਹ, ਸਤਯ, 

ਅਿੱਮੂਫ, ਬਜਨਾਿਰੀ, ਕਹਾਉਤਾ,ਂ ਉਦਸ਼ਕ, ਸਯਸ਼ਟ ਗੀਤ, ਹਿਯਰਾ, ਦਾਨੀਰ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੀਆਂ 

ੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਮਹੂਦੀ ਅਤ ਈਸਾਈ ਇਕ ਹਜਨੀ ਸ਼ਯਧਾ ਨਾਰ ਆਣ  ਬਜਨਾ ਂਹਿਚ ਗਾਉਂਦ ਹਨ। 

ਅਗਰ  ੰਹਨਆਂ ਉਤ ਉਕਤ ੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਥਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ ਛਾਣ ਇਸ ਰਕਾਯ ਹ: 
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1) ਉਤਤ (Genesis) 

ਉਤਤ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ‘ਦਾਇਸ਼’। ਇਸ ਥੀ ਹਿਚ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚਨਾ, ਭਨੁਖ ਦਾ ਭੁਢਰਾ ਜੀਿਨ, ਾ ਹਿਚ 

ਜਾਣਾ, ਦੁਖ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਅਤ ਯਭਸਯ ਦਾ ਭਨੁਖ ਨਾਰ ਹਿਿਹਾਯ ਿਯਣਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ 50 ਅਹਧਆਇ, 96 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1532 ਦ ਹਨ। 

2) ਕੂਚ (Exodus) 

ਕੂਚ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ‘ਛਡਣਾ’। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਫੰਧ ਇਸਯਾਈਰ ਦ ਇਹਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ 

ਨਾਰ ਹ ਹਜਸ ਹਿਚ ਇਸਯਾਈਰ ਦ ਰਕਾਂ ਿਰੋਂ  ਹਭਸਯ ਦਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਯਨ ਫਾਯ ਦਿੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹ, ਹਜਥ 

ਉਹ ਗੁਰਾਭੀ ਦੀ ਹਾਰਤ ਹਿਿੱਚ ਯਹਹੰਦ ਸਨ। ਗੰਫਯ ਭੂਸਾ ਇਸ ਥੀ ਦਾ ੈਾਸ ਾਤਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ 

ਹਿਚ 40 ਅਹਧਆਇ, 103 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1213 ਦ ਹਨ। 

3) ਰਿੀਆ ਂਦੀ ਥੀ (Levitious) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਰਿੀਆ ਂਦੀ ੁਯਾਤਨ ਅਯਾਧਨਾ ਅਤ ਧਾਯਹਭਕ ਹਿਧੀਆਂ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 

ਹ। ਇਸ ਹਿਚ ਯਹਹਤਾਂ ਰਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਕ ਹਕਸ ਤਯ੍ਾ ਂਦ ਯੀਤੀ ਹਯਿਾਜਾਂ ਨਾਰ 

ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਹਿਿੱਤਯਤਾ ਫਯਕਯਾਯ ਯਖਣੀ ਹ। ਇਸ ਥੀ ਹਿਿੱਚ 27 ਅਹਧਆਇ ਹਨ, 49 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 

658 ਦ ਹਨ। 

4) ਹਗਣਤੀ (Numbers) 

ਇਸ ਥੀ ਹਿਚ ਇਸਯਾਈਰ ਕਭ ਦੀ ਹਹਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤ ਜੰਗਰ ਹਿਚ ਹਫਤਾ 40 ਸਾਰਾ ਂਦ ਸਯ 

ਦਾ ਿਯਣਨ ਹ। ਇਸ ਥੀ ਦ 36 ਅਹਧਆਇ, 84 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1295 ਦ ਹਨ। 

5) ਹਿਿਸਥਾ ਸਾਯ (Deuteronomy)  

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਭੂਸਾ ਦੁਆਯਾ ਹਦਿੱਤ ਗ ਉਦਸਾਂ ਨੰੂ ਤਯਤੀਫ ਿਾਯ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਹ, ਜ ਉਸਨ  

ਇਸਯਾਈਰ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਆਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਹਦਿੱਤ ਸਨ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਉਦਸਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦ 

ਹਨਮਭ, ਰਾਬਾ ਂਅਤ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਿਯਣਨ ਹਭਰਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 34 ਅਹਧਆਇ, 74 ਹਸਯਰਖ 

ਅਤ 989 ਦ ਹਨ। 

6) ਮਹਸ਼ੁਆ (Joshua) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਭੂਸਾ ਦ ਉਤਯਾਹਧਕਾਯੀ ਮਹਸ਼ੂਆ ਦ ਕੰਭਾ ਂਦਾ ਿਯਣਨ ਹ। ਇਸ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ 

ਹ ਹਕ ਹਕਿੇਂ ਇਸਯਾਈਰ ਦੀ ਕਭ ਮਹਸ਼ੂਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਿਚ ਕਨਾਨ ਦਸ ਹੰੁਚਦੀ ਹ ਅਤ ਹਕਿੇਂ ਉਹ 

ਕਨਾਨ ਦਸ ਨੰੂ 12 ਕਫੀਹਰਆ ਂਹਿਚ ਿੰਡਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸਯਾਈਰੀ ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਉਾਸਨਾ ਕਯਨ 

ਦਾ ਿਚਨ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 24 ਅਹਧਆਇ, 49 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 658 ਦ ਹਨ। 

7) ਹਨਆਈਆ ਂਦੀ ਥੀ (Judges)  

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਮਹਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਭਗਯੋਂ ਹ ਫਾਯਾਂ ਇਸਯਾਈਰੀ ਆਗੂਆ ਂਦ ਕੰਭਾ ਂਦਾ ਿਯਣਨ ਹ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸਯਾਈਰੀ ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਆਹਗਆਕਾਯੀ ਯਹਹੰਦ ਸਨ, ਤਾਂ 

ਉਹ ਅਭਨ ਚਨ ਨਾਰ ਯਹਹੰਦ ਸਨ। ਯ ਜਦੋਂ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਆਹਗਆ ਤੋਂ ਭੂੰਹ ਭੜਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਫਾਹੀ 

ਦਾ ਭੂੰਹ ਦਖਦ ਹਨ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਕੁਰ 21 ਅਹਧਆਇ, 41 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 630 ਦ ਹਨ। 

8) ਯੂਥ (Ruth) 

ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਂਤਭਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਫੰਧ ਹਨਆਈਆ ਂਦ ਅਸ਼ਾਂਤਭਈ ਸਭੇਂ ਨਾਰ ਹ। ਯੂਥ ਇਕ ਭਆਫੀ ਔਯਤ 

ਸੀ, ਹਜਸਨ  ਇਕ ਇਸਯਾਈਰੀ ਆਦਭੀ ਨਾਰ ਹਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਥ ਦ ਿੰਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਨਭ ਹੰੁਦਾ 

ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 4 ਅਹਧਆਇ, 6 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 85 ਦ ਹਨ। 
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9) 1 ਸਭੂਰ (1 samuel)  

ਇਸ ਥੀ ਦ ਆਯੰਬ ਹਿਚ ਹੀ ਸਭੂਰ ਦ ਜਨਭ ਫਾਯ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਇਯਾਈਭ ਦ ਹਾੜੀ 

ਇਰਾਕ ਦ ਨਗਯ ਯਾਭਾਤਭ ਸੀਭ ਹਿਚ ਅਰਕਾਨਾਹ ਦੀ ਤਨੀ ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਸਭੂਰ ਦਾ ਜਨਭ 

ਹਇਆ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 31 ਅਹਧਆਇ, 52 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 810 ਦ ਹਨ। 

10) 2 ਸਭੂਰ (2 samuel)  

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਹਕਸ ਤਯ੍ਾ ਂਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਣ  ਯਾਜ ਨੰੂ ਿੱਹਕਆ ਂਕਯਨ ਰਈ 

ਆਣ  ਿਯੀਆ ਂਨਾਰ ਟਿੱਕਯ ਰਣੀ ਈ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਯ ਦਾਊਦ ਯਭਾਤਭਾ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿਾਸ 

ਯਿੱਖਣ ਿਾਰਾ ਅਤ ਉਸਦੀ ੂਜਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਦਾਊਦ ਦ ਜੀਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿੱਖ ਿੀ 

ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਉਹ ਆਣੀ ਇਿੱਛਾ ੂਯਤੀ ਰਈ ਿਿੱਡ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਾ ਿੀ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਦ 24 ਅਹਧਆਇ, 50 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 695 ਦ ਹਨ। 

11) 1 ਯਾਜਾ (1 kings) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਯਾਜਾ ਸੁਰਭਾਨ ਦਾ ਆਣ  ਹਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਥਾ ਂਮਹੂਦਾਹ ਅਤ ਇਸਯਾਈਰ ਦਾ 

ਯਾਜਾ ਫਣਨਾ ਅਤ ਦਾਊਦ ਦੀ ਭਤ ਫਾਯ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ 22 ਅਹਧਆਇ, 67 ਹਸਯਰਖ 

ਅਤ 816 ਦ ਹਨ। 

12) 2 ਯਾਜਾ (2 kings) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਯਿਾਦੀ ਯਾਹਜਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 25 ਅਹਧਆਇ, 69 

ਹਸਯਰਖ ਅਤ 718 ਦ ਹਨ। 

13) 1 ਇਹਤਹਾਸ (1 Chronicles) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਿੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਫਸ਼ਕ ਇਸਯਾਈਰ ਅਤ ਮਹੂਦਾਹ ਦ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਫੁਯਾ ਹਾਰ 

ਹਇਆ ਹ, ਯ ਯਭਸ਼ਯ ਉਨਾ ਂਰਕਾ ਂਨਾਰ ਕੀਤੀ ਆਣੀ ਰਹਤਹਗਆ ੂਯੀ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀ 

ਯਿੱਹਖਆ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਕੁਰ 29 ਅਹਧਆਇ, 81 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 912 ਦ ਹਨ। 

14) 2 ਇਹਤਹਾਸ (2 Chronicles) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਯਾਜਾ ਸੁਰਭਾਨ ਦਾ ਯਾਜ, ਉਸਦੀ ਭਤ ਅਤ ਸੁਰਭਾਨ ਦ ੁਿੱਤਯ ਹਿਯੁਿੱਧ ਹਿਦਯਹ ਦਾ 

ਹਫਆਨ ਦਯਜ਼ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 36 ਅਹਧਆਇ, 80 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 787 ਦ ਹਨ। 

15) ਅਜ਼ਯਾ (Ezra) 

ਇਹ ੁਸਤਕ ਅਜ਼ਯਾ ਨਾਭ ਦ ੁਯਹਹਤ ਫਾਯ ਹ। ਉਹ ਰਕਾ ਂਦੀ ਹਿਿਸਥਾ ਜਾਣ ਕ, ਉਹਨਾ ਂਦ ਧਾਯਹਭਕ 

ਅਤ ਸਭਾਹਜਕ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਯਦਾ ਹ। ਉਹ ਇਸਯਾਈਰ ਦ ਆਤਹਭਕ ਹਿਯਸ ਦੀ ਯਾਖੀ ਿੀ ਕਯਦਾ ਹ। 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 10 ਅਹਧਆਇ, 22 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 280 ਦ ਹਨ। 

16) ਨਹਭਮਾਹ (Nehemian) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਸ਼ਹਹਯ ਦੀ ਚਾਯ ਦੀਿਾਯੀ ਦੀ ਦੁਫਾਯਾ ਉਸਾਯੀ 

ਨਹਭਮਾਹ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਨਹਭਮਾਹ ਇਕ ਯਾਜਸੀ ਨਕਯ ਸੀ, ਹਜਸਨ  ਮਯੂਸ਼ਰਭ 

ਰਈ ਕਾਪੀ ਕੰਭ ਕੀਤ। ਇਹ ਮਹੂਦੀ ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭਜ਼ਹਫ ਹਿਚ ਹਰਆਉਣ ਰਈ ਰਯਦਾ ਹ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਦ 13 ਅਹਧਆਇ, 30 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 406 ਦ ਹਨ। 

17) ਸਤਯ (Esther) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਸਤਯ ਨਾ ਂਦੀ ਇਕ ਮਹੂਦੀ ਰੜਕੀ ਫਾਯ ਦਿੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਜ ਹਕ ਪਾਯਸ ਦ ਯਾਜਾ 

ਦੀ ਟਯਾਣੀ ਫਣੀ। ਇਹ ਆਣੀ ਦਰਯੀ ਅਤ ਸ਼ਯਧਾ ਕਾਯਨ ਆਣ  ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਹਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦੀ 

ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 10 ਅਹਧਆਇ, 13 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 168 ਦ ਹਨ। 

18) ਅਿੱਮੂਫ (Job) 
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ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਨਕੀ ਤ ਫਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹਦਖਾਇਆ ਹਗਆ ਹ ਅਤ ਇਹ ੁਸਤਕ ਨਫੀ ਅਿੱਮੂਫ ਦੀ 

ਯਚਨਾ ਹ। ਹਹਰਾਂ ਅਿੱਮੂਫ ਅਨਕਾ ਂਦੁਿੱਖ ਸਹਹੰਦਾ ਹ, ਯ ਅੰਤ ਹਿਚ ਉਸਨੰੂ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ ਅਸੀਸ ਰਾਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 42 ਅਹਧਆਇ, 13 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1076 ਦ ਹਨ। 

19) ਬਜਨਾਿਰੀ (Psalms) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਬਜਨ ਅਤ ਰਾਯਥਨਾਿਾ ਂਹਨ। ਇਸਯਾਈਰੀ ਰਕਾ ਂਨ  ਆਣੀ ੂਜਾ ਅਯਾਧਨਾ ਰਈ 

ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਕਾਯਨ ਇਹ ੁਸਤਕ ਉਹਨਾ ਂਦ ਧਯਭ ਗਰੰਥ ਦਾ ਹਹਸਾ ਫਣ ਗਈ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਦ 150 ਅਹਧਆਇ, 177 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 2208 ਦ ਹਨ।  

20) ਕਹਾਉਤਾ ਂ(Proverbs) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਅਖਾਣਾ ਂਅਤ ਕਹਾਉਤਾਂ ਦ ਯੂ ਹਿਿੱਚ ਨ ਹਤਕ ਅਤ ਧਾਯਹਭਕ ਹਸਿੱਹਖਆਿਾ ਂ ਹਦਹਤਆ ਂ

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਚ ਭਨੁਖ ਨੰੂ ਫੁਯਾਈਆ ਂ ਦਾ ਹਤਆਗ ਅਤ ਚੰਗੀਆ ਂ ਗਿੱਰਾ ਂ ਅਨਾਉਣ ਦੀ 

ਹਸਿੱਹਖਆ ਹਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 31 ਅਹਧਆਇ, 20 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 914 ਦ ਹਨ।  

21) ਉਦਸ਼ਕ (Ecclesiastes) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਇਕ ‘ਹਪਰਾਸਪਯ’ ਦ ਹਿਚਾਯ ਹਨ, ਜ ਭਨੁਖੀ ਜੀਿਨ ਦੀ ਫੜੀ ਛਾਣ-ਫੀਣ ਕਯਕ 

ਦਸਦਾ ਹ ਹਕ ‘ਜੀਿਨ ਹਿਅਯਥ ਹ’। ਉਹ ਰਕਾ ਂਨੰੂ ਸਰਾਹ ਹਦੰਦਾ ਹ ਹਕ ਉਹ ਹਦਰ ਰਾ ਕ ਹਭਹਨਤ ਕਯਨ 

ਅਤ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਜੀਿਨ ਹ ਉਸ ਸਭੇਂ ਤਿੱਕ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀਆਂ ਹਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨ। 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 12 ਅਹਧਆਇ, 13 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 225 ਦ ਹਨ। 

22) ਸਯਸ਼ਟ ਗੀਤ (Songs of Solomon) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਤੀ-ਤਨੀ ਦ ਹਆਯ ਤ ਹਯਿਾਯਕ ਜੀਿਨ ਫਾਯ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਅਤ ਇਹਨਾ ਂ

ਗੀਤਾ ਂਨੰੂ  ਮਹੂਦੀ ਰਕ ਫੰਦਗੀ  ਸਭੇਂ ਗਾਉਂਦ ਹਨ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 8 ਅਹਧਆਇ, 8 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 117 

ਦ ਹਨ। 

23) ਮਸਾਮਾਹ (Isaiah) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਮਸਾਮਾਹ ਇਕ ਰਹਸਧ ਨਫੀ ਸੀ, ਜ ਹਕ ਇਸਯਾਈਰੀ ਕਭ ਨੰੂ 

ਆਉਣ ਿਾਰ  ਭਸੀਹ ਫਾਯ ਿੀ ਯਹਿੱਸਭਈ ਬਹਿਿੱਖ ਫਾਣੀਆ ਂ ਕਯਦਾ ਹ। ਉਹ ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਦਸਦਾ ਹ ਜ 

ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਕਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਗ, ਉਹਨਾ ਂ ਨੰੂ ਤਫਾਹੀ ਦਾ ਭੂੰਹ ਦਖਣਾ ਿਗਾ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 66 

ਅਹਧਆਇ, ਰਿੱਗਬਗ 122 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1260 ਦ ਹਨ। 

24) ਹਮਯਹਭਮਾਹ (Jeremiah) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਹਮਯਹਭਮਾਹ ਇਸਯਾਈਰੀ ਰਕਾ ਂਦ ਾਾ ਂਹਿਚ  ਜਾਣ ਕਯਕ 

ਫਹੁਤ ਹਜਆਦਾ ਹਪਕਯਭੰਦ ਸੀ। ਉਸਨ  ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਹਚਤਾਿਨੀ ਹਦਿੱਤੀ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ਾਾ ਂਅਤ ਹਿਬਚਾਯ 

ਕਾਯਨ ਫਹੁਤ ਿਿੱਡੀ ਹਫਤਾ ਆਿਗੀ। ਹਮਯਹਭਮਾਹ ਫਹੁਤ ਬਾਿੁਕ ਆਦਭੀ ਸੀ, ਜ ਆਣ  ਰਕਾ ਂਨੰੂ ਫਹੁਤ 

ਹਆਯ ਕਯਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਕਾ ਂਦੀ ਧਾਯਹਭਕ ਹਾਰਤ ਿਖ ਕ ਯ ੈਂਦਾ ਸੀ ਹਕ ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸਜ਼ਾ ਦਿਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਰ ਹਿਗਾ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 52 ਅਹਧਆਇ, 134 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 

1365 ਦ ਹਨ। 

25) ਹਿਯਰਾ (Lamentations) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਸਗ ਦ ਗੀਤ ਹਨ ਅਤ ਇਹ ਿੀ ਹਮਯਹਭਮਾਹ ਦੀ ਹਰਖੀ ਹਈ ਹ। ਇਸ ਹਿਚ ਮਯੂਸ਼ਰਭ 

ਦ ਹਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਿਯਣਨ, ਾ ਦਾ ਅਹਹਸਾਸ, ਹਮਯਹਭਮਾਹ ਦਾ ਹਿਯਰਾ ਅਤ ਇਜ਼ਯਾਈਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਿਿੱਰ ਯਤਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 5 ਅਹਧਆਇ, 5 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 

154 ਦ ਹਨ। 

26) ਹਹਜ਼ਕੀਰ (Ezekiel) 
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ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਹਹਜ਼ਕੀਰ ਨਫੀ ਫਾਯ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ, ਜ ਫਾਫਰ ਹਿਚ ਇਕ ਯਿਾਸੀ ਦ ਤਯ ਤ 

ਯਹਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਹੁਤ ਿਿੱਡਾ ਹਿਸ਼ਿਾਸੀ ਅਤ ਿਿੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਰਾ ਹਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹਹਜ਼ਕੀਰ 

ਨ  ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਦੀ ਫਯਫਾਦੀ ਫਾਯ ਬਹਿਿੱਖਿਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹਕ ਇਸਯਾਈਰ ਭੁੜ ਉਸ ਿਾਇਦ ਿਾਰੀ ਸਯਜ਼ਭੀਨ 

ਹਿਚ ਅਫਾਦ ਹਿਗਾ। ਹਹਜ਼ਕੀਰ ੁਯਹਹਤ ਅਤ ਨਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਨ  ਭੰਦਯ ਅਤ ਹਿਿੱਤਯਤਾ ਦੀਆਂ ਰੜਾ ਂ

ਫਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਹਸਆ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 48 ਅਹਧਆਇ, 123 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 1236 ਦ ਹਨ। 

27) ਦਾਨੀਰ (Daniel) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦੀ ਯਚਨਾ ਉਸ ਸਭੇਂ ਹਈ, ਜਦੋਂ ਮਹੂਦੀ ਰਕ ਹਿਦਸ਼ੀ ਯਾਜ ਦ ਹਿੱਥੋਂ ਹਬਅੰਕਯ ਦੁਖ ਅਤ 

ਅਹਤਆਚਾਯ ਸਹਹ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਚ ਰਖਕ ਨ  ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹਕ ਯਭਸ਼ਯ 

ਉਹਨਾ ਂਉਤ ਹਣ ਿਾਰ  ਅਿੱਹਤਆਚਾਯਾ ਂ ਨੰੂ ਖਤਭ ਕਯਕ ਭੁੜ ਰਕਾ ਂਉੱਤ ਆਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਭ ਕਯਗਾ। 

ਇਸ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਦਾਨੀਰ ਨੰੂ ਫਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹਦਿੱਤ ਜਾਂਦ ਸਨ ਯ ਉਹ ਯਭਸ਼ਯ ਦੀ 

ਹਕਯਾ ਸਦਕਾ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 12 ਅਹਧਆਇ, 27 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 357 ਦ ਹਨ। 

28) ਹਸ਼ਆ (Hosea) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਹਸ਼ਆ ਦਾ ਗਭਯ ਨਾਰ ਹਿਆਹ, ਉਸਦੀ ਤਨੀ ਗਭਯ ਦਾ ਉਸ ਨਾਰ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਘਾਤ 

ਕਯਨਾ, ਇਸਯਾਈਰੀਆ ਂਰਤੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕ੍ਰਧ ਆਹਦ ਫਾਯ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਹਸ਼ਆ ਨੰੂ ਰਕਾ ਂਦ ਫੁਤ ੂਜਾ 

ਕਯਨ ਅਤ ਯਭਸ਼ਯ ਨਾਰ ਕੀਤ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਘਾਤ ਦੀ ਫਹੁਤ ਹਚੰਤਾ ਸੀ। ਉਸਨ  ਇਸਯਾਈਰੀ ਕਭ ਨੰੂ 

ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹਕ ਜ ਉਨ੍ਾਂ ਨ  ਾ ਿਰੋਂ  ਭੂੰਹ ਨਾ ਭਹੜਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹਭਰਗੀ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 

14 ਅਹਧਆਇ, 26 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 197 ਦ ਹਨ। 

29) ਮਰ (Joel) 

ਮਰ ਨਫੀ ਦ ਫਾਯ ਫਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹਭਰਦੀ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਸਕ ਅਤ ਹਟਿੱਡੀਆ ਂਦੀ ਆਤ, 

ਛਤਾਿ ਰਈ ਫੁਰਾਿਾ ਅਤ ਛਤਾਿ ਭਗਯੋਂ ਉਧਾਯ ਆਹਦ ਫਾਯ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 3 

ਅਹਧਆਇ, 7 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 73 ਦ ਹਨ। 

30) ਆਭਸ (Amos) 

ਆਭਸ ਨਫੀ ਮਹੂਦਾਹ ਦ ਇਰਾਕ ਦਾ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ ਸੀ, ਉਸਨ  ਇਸਯਾਈਰ ਦ ਉੱਤਯੀ ਯਾਜ ਹਿਚ ਰਚਾਯ 

ਕੀਤਾ। ਆਭਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਰ ਦਾ ਦੁਿੱਖ ਹਇਆ ਹਕ ਖੁਸਹਾਰੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਭੀਯ ਰਕ ਹੀ ਭਾਣ ਯਹ ਹਨ ਜਦ 

ਹਕ ਗਯੀਫਾ ਂਨਾਰ ਅਹਤਆਚਾਯ ਹ ਹਯਹਾ ਹ। ਉਸਨ  ਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਸਹਖਆ ਹਦਤੀ ਹਕ ਿਗਦ ਾਣੀ ਿਾਂਗ ਹਨਆ ਂ

ਨੰੂ ਿਗਣ ਦਿ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਬੂ ਦਇਆ ਕਯ ਦਿ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  9 ਅਹਧਆਇ, 21 ਹਸਯਰਖ 

ਅਤ 145 ਦ ਹਨ। 

31) ਓਫਦਮਾਹ (Obadian) 

ਇਸ ਥੀ ਹਿਚ  ਓਫਦਮਾਹ ਨਫੀ ਮਹੂਦਾਹ ਤ ਇਸਯਾਈਰ ਦ ਭੁੜ ਹਭਰਾ ਹ ਜਾਣ-ਫਾਯ ਿਯਣਨ 

ਕਯਦਾ ਹ ਹਕ ਇਹ ਹਪਯ ਇਕ ਕਭ ਹ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ੁਸਤਕ ਦਾ 1 ਅਹਧਆਇ, 4 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 21 

ਦ ਹਨ। 

32) ਮਨਾਹ (Jonah) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ  ਮਨਾਹ ਦੁਆਯਾ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ  ਆਹਗਆ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ, ਮਨਾਹ ਦਾ ਛਤਾਿਾ ਅਤ 

ਛੁਟਕਾਯਾ ਆਹਦ ਦਾ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  4 ਅਹਧਆਇ, 4 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 48 ਦ ਹਨ। 

33) ਭੀਕਾਹ (Micah) 

ਭੀਕਾਹ ਨਫੀ ਮਸਾਮਾਹ ਦ ਸਭੇਂ ਹਇਆ ਸੀ, ਜ ਮਹੂਦਾਹ ਦ ਇਕ ਹੰਡ ਦਾ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ 

ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਸਭਾਹਜਕ ਹਨਆ ਂਉਯ ਯਸ਼ਨੀ ਾਈ ਗਈ ਹ ਅਤ ਭਸੀਹ  ਦ ਆਉਣ ਫਾਯ ਬਹਿਖਿਾਣੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  7 ਅਹਧਆਇ, 12 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 105 ਦ ਹਨ। 
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34) ਨਹੂਭ (Nahum) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਨੀਨਿਾਹ ਦ ਹਿਯੁਧ ਰਬੂ ਦਾ ਕੇਯਧ ਹਫਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹ ਅਤ ਨੀਨਿਾਹ ਦੀ 

ਤਫਾਹੀ ਦਾ ਹਜ਼ਕਯ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  3 ਅਹਧਆਇ, 2 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 47 ਦ ਹਨ। 

35) ਹਿੱਫਕੂਕ (Habakkuk) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਹਿੱਫਕੂਕ ਨਫੀ ਅਿੱਹਤਆਚਾਯ ਨੰੂ ਦਖ ਕ ਫਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਅਗ ਹਗਰਾ ਰਗਟ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਅੰਤ ਹਿਚ ਹੰਕਾਯੀਆ ਂ  ਦਾ ਅੰਤ ਹਦਖਾਇਆ 

ਹਗਆ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  3 ਅਹਧਆਇ, 6 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 56 ਦ ਹਨ। 

36) ਸਨਮਾਹ (Zephaniah) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਹਿਚ ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਤਫਾ ਕਯਨ ਫਾਯ ਹਕਹਾ ਹਗਆ ਹ ਤਾਂ ਹਕ ਉ੍ ਹਕਆਭਤ ਦ ਹਦਨ ਤੋਂ ਫਚ 

ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿਚ ਰਬੂ ਦੀ ਕਯੀ ਦਾ ਹਜ਼ਕਯ ਹ ਅਤ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ਫਸ਼ਕ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਤਫਾਹ ਹ 

ਚੁਕਾ ਹ, ਯ ਸਭਾ ਂਆਉਣ ਤ ਉਸਦੀ ਉਸਾਯੀ ਹਿਗੀ ਅਤ ਬਰ  ਰਕ ਉਥ ਯਹਹਣਗ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ 

ਕੁਰ  3 ਅਹਧਆਇ, 5 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 56 ਦ ਹਨ। 

37) ਹਿੱਜਈ (Haggai) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਹਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਭੰਦਯ ਦੀ ਭੁੜ ਉਸਾਯੀ, ਰਕਾਂ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਹਗਆ ਭੰਨਣਾ 

ਅਤ ਖੁਦਾ ਆਣ  ਕੀਤ ਹ ਇਕਯਾਯ ਫਾਯ ਦਸਦਾ ਹ ਮਹਿਾਹ ਆਣ  ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਅਸੀਯਿਾਦ ਦਿਗਾ। 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  2 ਅਹਧਆਇ, 6 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 23 ਦ ਹਨ। 

38) ਜ਼ਕਯਮਾਹ (Zechariah) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਹਿਚ ਰਬੂ ਦਾ ਆਣ  ਰਕਾ ਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਕਰ ਿਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਹ। ਇਸ ਹਿਚ 

ਜ਼ਕਯਮਾਹ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾੜ ਕਯਭਾ ਂਤ ਛਤਾਿਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਯਦਾ ਹ ਅਤ ਭਸੀਹ ਦ ਆਉਣ ਫਾਯ ਿੀ 

ਹਜ਼ਕਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  14 ਅਹਧਆਇ, 24 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 211 ਦ ਹਨ। 

39) ਭਰਾਕੀ (Malachi) 

ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਹਿਚ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਹ ਹਕ ੁਯਹਹਤ ਅਤ ਰਕ ਯਭਸ਼ਯ ਨੰੂ ਉਸ ਰਈ ਠਹਹਯਾਇਆ 

ਦਾਨ ਨਾ ਦ ਕ ਅਤ ਉਸਦੀਆ ਂਹਸਹਖਆਿਾ ਂਅਨੁਸਾਯ ਨਾ ਚਿੱਰ ਕ ਧਖਾ ਦ ਯਹ ਸਨ ਇਸ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ 

ਆ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਹਨਆ ਂਕਯਨ ਅਤ ਰਕਾ ਂਨੰੂ ਹਿਿੱਤਯ ਕਯਨ ਆਿਗਾ। ਇਹ ੁਯਾਣ  ਨਭ ਦੀ ਅੰਤਭ ੁਸਤਕ 

ਹ। ਇਸ ੁਸਤਕ ਦ ਕੁਰ  4 ਅਹਧਆਇ, 7 ਹਸਯਰਖ ਅਤ 55 ਦ ਹਨ।  

ਤਿੱਤ ਸਾਯ 

 ਸਾਯ ਿਜੋਂ ਹਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਹਕ ਹਹਫਯ ੂਫਾਈਫਰ ਿਖ-ਿਖ ੁਸਤਕਾ ਂਦਾ ਸੰਗਰਹਹ ਗਰੰਥ ਹ। ਇਸ 

ਭਹਾਨ ਗਰੰਥ ਦੀ ਯਚਨਾ ਅਰਿੱਗ ਅਰਿੱਗ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਿਖ-ਿਖ ਹਰਖਾਯੀਆ ਂਿਰੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ‘ਹਹਫਯ ੂ

ਫਾਈਫਰ` ਮਹੂਦੀਆ ਂਦ ਇਹਤਹਾਸਕ ਅਤ ਧਾਯਹਭਕ ਭਾਨਤਾਿਾ ਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਹਿਚ ਸਭਈ ਫਠਾ ਹ ਅਤ 

ਇਸ ਹਿਚ ਧਯਭ, ਰਕ ਧਾਯਾ, ਹਭਿੱਥ, ਯੰਯਾਿਾਂ, ਨ ਹਤਕਤਾ, ਸਹਬਆਚਾਯ, ਯਹਹਤ-ਫਹਹਤ ਸੰਫੰਧੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਹਦ ਅਨਕ ਰਕਾਯ ਦ ਹਿਸ਼ ਹਭਰਦ ਹਨ। ਇਥ ਭੈਂ ਹਸਯ ਭੁਪਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹੀ ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਹ।  


