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इजिकएलको
पसु्तक

प रचय
1-3 म बजूीको छोरो पजूाहारी इजिकएल हु।ँ म बाबलेमा कैदीहरूिसत कबार

नदीको िकनारमा िथएँ। स्वगर् ख ु लयो अिन मलैे परमे रको दशर्न दे सकें ।
यो तीसौं वषर्को चौथो महीनाको पाँचौ िदन िथयो।(यो राजा यहोयाकीनको दशे
िनष्कासनको पाँचौ वषर्को पाँचौ महीनाको पाँचौ िदन इजिकएलले परम भकुो
वचन ा गरे। त्यस स्थानमा परम भकुो श ममािथ आयो।)

परम भकुो रथ अिन उहाँको िसहंासन
4 मलैे उ र िदशाबाट आधँी-बहेरी आउँदै गरेको दखेें। त्यो बाक्लो बादल िथयो

अिन बादलको चारै ितर उज्यालो िथयो र यसबाट आगो ब लरहकेो िथयो। त्यस
आगोको बीचमा ट ल्कएको तातो धात*ु झैं केही दे खन्थ्यो। 5 बादल िभ बाट
चारवटा जीिवत ाणीहरू झैं केही दखेा पय , त्यो हदेार् मािनसको रूप जस्तै
दे खन्थ्यो। 6 तर हरेक ाणीको चारवटा अनहुारहरू अिन चारवटा पखटेाहरू िथए।
7 ितनीहरूको खु ाहरू सीधा िथयो अिन पतैाला बाछाको खरु जस्तो िथयो। अिन
त्यो टल्काइ राखकेो काँसा जस्तै ट ल्कन्थ्यो। 8 ितनीहरूको पखटेा मिुन चारैितर
मािनसको हातहरू िथयो अिन ती चारै जनाको चारवटा चहेराहरू अिन चारवटा
पखंटेाहरू िथयो। 9 पखंटेाले एका-अकार्लाई छुन्थ्यो। जब ितनीहरू िहडंथ,े यता-
उता फकर् दनै िथए अिन त्यसै िदशाप िहडंथे जता हे ररहकेो हुन्थ।े

10हरेक ाणीको चारवटा मखु िथयो। अघाडी प को अनहुार मािनसको जस्तो
िथयो। दािहने प िसहंको अनहुार जस्तो िथयो। दे पे गोरूको जस्तो अनहुार
िथयो, अिन पछािड प को अनहुार चीलको जस्तो िथयो। 11 ाणीहरूको पखटेा
ितनीहरूमािथ फै लएका िथयो, ितनीहरूले आफ्नो दइुवटा पखटेाले आफ्नो छेउको
ाणीको दइुवटा पखटेालाई छोएको हुन्थ्यो तथा दइुवटालाई आफ्नो शरीर छोप्नका
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िन म्त योग ग रएको िथयो। 12 जब ती ाणीहरू िहडँ्थे ितनीहरू फकर् ंन्दनै िथए।
ती त्यसै िदशामा िहडं्थे जनु िदशा प ितनीहरू फकका िथए। ितनीहरू त्यहीं जान्थे
जहाँ ितनीहरूलाई हावाले लएर जान्थ्यो। 13 हरेक ाणीलाई यस्तो दे खन्थ्यो, ती
ाणीहरूको बीचको भाग बल्दै गरेको कोईलाको आगो जस्तै दे खएको हुन्थ्यो।

यो आगो सानो-सानो राँको जस्तै ती ाणीहरूको बीचमा ब लरहकेो िथयो। आगो
चहिकलो िथयो अिन त्यसबाट िबजलुी िनस्कन्थ्यो। 14 ती ाणीहरू िबजलुी चम्के
जस्तै यतादे ख उता बगे सगँदौडन्थ।े

15-16 जित बलेा मलैे ाणीहरूलाई हे ररहकेो िथएँ मलैे चारवटा पाङ् ाहरू
दखेें। त्यके ाणीका िन म्त एउटा पाङ् ा िथयो। पाङ् ाले जमीनलाई छोएको
िथयो अिन सबै पाङ् ा एक समान िथए। पाङ् ा हदेार् पहेंलो श ु मिण जस्तो िथयो,
अिन ितनीहरूको बनावट पाङ् ा िभ पाङ् ा जस्तै िथयो। 17 त्यो पाङ् ा कुनै
िदशामा पिन घमु्न सक्थ्यो, तर ती जीिवत ाणीहरू िहडंदा य ा उ ा घमु्न सक्दनै
िथए।

18 त्यो पाङ् ा अग्लो डरलाग्दो सइुरोले घे रएको िथयो। त्यसको चारै
पाङ् ाहरू आखँ-ैआखँाले घे रएका िथए।

19 पाङ् ा सधैं ाणीहरूसगँ िहडँथ्यो। यिद ाणी मािथ हावामा गयो भने पाङ् ा
पिन सगंै जान्थ्यो। 20 ितनीहरू त्यहीं जान्थे जहाँ हावाले लएर जान्थ्यो अिन
पाङ् ा पिन ितनीहरूिसतै जान्थ्यो िकनभने यी ाणीहरूको हावा पाङ् ाहरू िथयो।
21 यसकारण ाणी चल्दा पाङ् ा पिन चल्थ्यो, अिन ाणी रोिकए पाङ् ा पिन
रोिकन्थ्यो। यिद पाङ् ा हावामा मािथ गए ती ाणीहरू पिन जान्थ्यो, िकनभने हावा
पाङ् ाहरूमा िथयो।

22 ाणीहरूको िशरमािथ आ यर्जनक चीज िथयो। यो एउटा उल्टा बटुका
जस्तै िथयो। बटुका बरफ जस्तै स्वच्छ िथयो। 23यो बटुकाको तल त्यके ाणीको
सीधा पखटेा िथयो त्यो अक ाणीसम्म पगुकेो िथयो। त्यके ाणीले यसको
दइुवटा िफँिजएको पखंटेाहरू अिन अक दइुवटा पखटेाहरूले यसको शरीर छोपकेो
िथयो।

24 जब-जब त्यो ाणीहरू िहडँ ्थ्यो, त्यसको पखटेाको ध्विन बडो
तजेसगँआउँथ्यो। त्यो ध्विन समु को गजर्न जस्तै हुन्थ्यो। त्यो सवर्श मान
परमे रको छेउमा िनस्कने वाणी समान िथयो। त्यो कुनै सनेा समहूको स्वर जस्तै
िथयो। जब ती ाणीहरू िहडँ्न छोडथे त्यित बलेा आफ्नो पखटेा तल झथ्य ।
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25 ती ाणीहरूले िहडँ्न बन्द गथ, आफ्नो पखटेाहरू तल झथ अिन त्यहँा फे र
डरलाग्दो आवाज हुन्थ्यो। त्यो आवाज बटुकाबाट हुन्थ्यो जनु ितनीहरूको िशरमािथ
िथयो। 26 त्यो बटुकाको मािथ केही िथयो जनु एउटा िसहंासन जस्तो दे खन्थ्यो। यो
नीलमिण जस्तै नीलो िथयो, त्यहाँ कोही िथयो जनु त्यो िसहंासनमािथ बसकेो मािनस
जस्तै दे खन्थ्यो। 27 मलैे त्यसको कम्मरमािथ हरेे। त्यो चहिकलो काँसा जस्तो
दे खन्थ्यो। त्यसको चारैितर आगोको ज्वाला िन स्करहकेो िथयो। मलैे त्यसको
कम्मरदे ख मु न्तर हरेें, त्यहाँ पिन आगो जस्तै िन क्लरहकेो िथयो जनु त्यसको
चारैितर आगो जस्तै जग्मगाई रहकेो िथयो। 28 त्यसको चारैितर उज्यालो काश
बादलमा इन् णेीको आकार जस्तै िथयो। त्यो परम भकुो मिहमा जस्तो िथयो। जब
मलैे त्यो दखेें र म पथृ्वीमा लडें। मलैे भ ूईँंमा टाउको घोप्टो पारें अिन मलैे कोही
बो लरहकेो जस्तो स्वर सनुें।

2
1 त्यस आवाजले भन्यो, “हे मािनसको छोरो, खडा हौ र म ितमीिसत कुरा

गनछु।”
2 जब उहाँले मिसत बात गन ुर्भयो, तब उहाँको आत्मा म िभ पस्यो र मलाई

खडा गरायो। अिन मलैे त्यस मािनसलाई मिसत कुरा गरेको सनुें। 3 उहाँले
मलाई भन्नभुयो, “मािनसको छोरो, म ितमीलाई इ ाएलको प रवारसगँकेही
भन्नका िन म्त पठाउँदछुै। ितनीहरू बागीहरूको जाित हुन।् लगातार मरेो िवरू
बागी भएकाछन ् ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू पिन मरेो िवरू मा बागी भएको िथए।
ितनीहरू र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले मरेो िवरू मा अपराधहरू गरे अिन आज
सम्म ितनीहरू त्यसै गदछन।् 4 म ितमीलाई ितनीहरू िवरू केही भन्नको िन म्त
पठाउँदछुै। तर ितनीहरू एकदमै हठी छन।् ितनीहरू कठोर हृदयका छन।् तर
ितमीले ितनीहरूसगँ कुरा गन ुर् पनछ। ितमीले भन्न ु पछर्, ‘परम भु हा ा मा लकले
यो कुराहरू भन्नहुुदँछै।’ 5 ितनीहरूले ित ो कुरा सनु्नछेन ् वा सनु्नछैेनन ् िकनभने
ितनीहरू िब ोहीहरू हुन।् तर ितमीले ती कुराहरू भन्नपुछर् तािक उनीहरूले बझु्न
सकुन ्िक ितनीहरूको माझमा एक जना अगमव ा छन।्

6 “हे मािनसको छोरो! ितनीहरू सगँनडराऊ। ितनीहरू जे भन्छन ् त्यसको
िन म्त नडराऊ। यो साँचो हो ितनीहरू ित ो िवरू हुनछेन ् अिन ितमीलाई चोट
पयुार्उन चाहन्छन।् ितनीहरू काँडा जस्तै हुनछेन।् ितमीलाई यस्तो लाग्ने छ िक
ितमी िबच्छीहरूको बीचमा बसकेा छौ। तर ितनीहरूले जे जित भन्नछेन,् त्यसका
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िन म्त नडराऊ। ितनीहरू िव ोहीहरू हुन।् 7 ितमीले ितनीहरूसगँयी सबै कुराहरू
भन्नपुछर्, जनु मलैे ितमीसगँभन्दछु। ितमीले भनकेो ितनीहरूले सनु्न पिन सक्छन ्
अथवा स ै नन ्पिन, िकनभने ितनीहरू िव ोहीहरू हुन।्

8 “हे मािनसको छोरो! ितमीले ती कुराहरू सनु्न ु पछर्, जनु कुरा म ितमीलाई
भन्छु। ती बागी मािनसहरू जस्तै मरेो िवरू नहोऊ। आफ्नो मखु खोल, जनु कुरा
म ितमीलाई भन्छु त्यो स्वीकार गर अिन ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन। यी सबै
वचनहरू मान।”

9 अिन जब मलैे एउटा हात आफूितर बढदै गरेको दखेें। त्यो एउटा म ु ो पारेर
बहेे रएको लामो पसु्तक जसमा केही लखेरे समातकेो िथयो। 10मलैे त्यो बहेे रएको
प खोलें अिन त्यसको छेउ अिन पछािड प केही कुराहरू ले खएको िथयो।
त्यसमा सबै कारको िवलाप, शोक र द:ुखका गीत, कथाहरू अिन चतेाउनीहरू
िथए।

3
1 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! जनु ितमीले दखे्दै छौ, त्यो

खाऊ। यो बहेे रएको प खाऊ अिन गएर इ ाएलका प रवारहरूलाई यी कुराहरू
भन।”

2 यसकारण मलैे मरेो मखु खोलें अिन उहाँले त्यो बहेे रएको प मरेो मखुमा
रा खिदन ु भयो। 3 तब परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! म ितमीलाई यो
बहेे रएको प िददँछुै। यसलाई िनल! यो बहेे रएको प ित ो शरीरमा भ रयोस।्”

यसकारण मलैे त्यो बहेे रएको प खाँए। त्यो मरेो मखुमा मह जस्तै मीठो भयो।
4 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! इ ाएलको प रवारमा

जाऊ। मलैे भनकेो कुराहरू ितनीहरूलाई भन। 5 मलैे ितमीलाई कतै िवदशेहरू
पठाएको होइन, जसको भाषा ितमी बझु्दनैौ। ितमीले अक भाषा िसक्न ु पनछैन।
मलैे ितमीलाई इ ाएलको प रवारकहाँ पठाउँदछुै। 6 मलैे ितमीलाई िविभन्न
दशेहरूमा पठाएको होइन जहाँका मािनसहरू यस्तो भाषाहरू बोल्छन ्जनु ितमीले
बझु्दनैौं। यिद ितमी ितनीहरूकहाँ गई कुरा गछ तब ितनीहरूले ित ो कुरा सनु्नछेन।्
7अह!ँ मलैे ितमीलाई इ ाएलको प रवारकहाँ पठाउँदछुै। िकनिक इ ाएलका सारा
घराना नै अ ेरी, ढीठ र कठोर मनका छन ्अिन इ ाएलका मािनसहरूले ित ो कुरा
सनु्न इच्छा गन छैनन।् ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्ने छैनन।् 8 तर म ितमीलाई त्यित
नै हठी बनाउनछुे जित ितनीहरू छन।् उनीहरूको जस्तै ित ो हृदय त्यित नै कठोर
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हुनछे। 9 हीरा, अ ग्न च ान भन्दा पिन कडा हुन्छ, त्यस्तै कारले ित ो हृदय
पिन उनीहरूको भन्दा कठोर हुन्छ, ितमी उनीहरू भन्दा पिन हठी हुनछेौ, ितमी
उनीहरूसगँ डराउनछैेनौ। ितमी उनीहरूसगँ नडराऊ जो सधैं मरेो िवरू मा गएका
छन।्”

10 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! ितमीले मरेो त्यके
कुरा जनु म भन्दछुै सनु्न ु पछर् अिन ती कुराहरू याद रा ु पछर्। 11 तब सबै ित ा
मािनसहरू कहाँ जाऊ, जो कैदमा छन।् ितनीहरू कहाँ जाऊ अिन भन, ‘परम भु
हा ा मा लकले यी कुराहरू भन्नहुुन्छ।’ वास्ता नगनहरूलाई यी कुराहरू भन चाहे
ितनीहरूले सनु्छ अथवा सनु्दनैन।्”

12 तब मलाई एउटा हावाले मािथ उठायो। तब मलैे आफ्नो पछाडीबाट एउटा
आवाज सनुें। यो आवाज मघेको गजर्न जस्तो िथयो। त्यसले भन्यो, “परम भकुो
मिहमा धन्य छ जहाँ कहीं यो जान्छ।” 13 अब ती ाणीहरूले ितनीहरूको पखंटेा
हल्याउन शरुू गरे। जब पखंटेाहरूले एक-अकार्लाई छुन्थ,ेअिन पाङ् ाहरू ितनीहरू
तफर् सथ, ितनीहरूले मघे गज झैं आवाज िनकाल्थ।े 14 आत्माले मलाई उठाएर
मािथ टाढो लग्यो। मलैे त्यो स्थान छोड।े म सा ै द:ुखी िथएँ अिन मरेो आत्मा
अत्यन्त खन्न िथयो, तर परम भकुो श म िभ अत्यन्त बल िथयो। 15 म
ती कैदीहरू भए कहाँ गएँ जो कबार नदीको तलेाबीबमा* बस्दै िथए। म त्यहाँ सात
िदन सम्म ितनीहरूको बीचमा छक्क अिन खन्न भएर बिसरहें।

16 सात िदन पिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 17 “हे
मािनसको छोरो! म ितमीलाई इ ाएलको हरी बनाउदँछुै। म ती सबै नरा ो
घटनाहरू बताउनछुे जनु उनीहरूमािथ घट्नछे, अिन ितमीले इ ाएलको ती
घटनाहरूको बारेमा चतेाउनी िदनपुनछ। 18 यिद मलै,े ‘यो नरा ो मािनस मनछ
भनें।’ भनें ितमीले त्यो चतेाउनी पिन उसलाई िदनपुछर्। ितमीले उसलाई भन्न ु पछर्,
आफ्नो िजन्दगी बद्ली गर अिन नरा ो काम गनर् छोड। यिद ितमीले त्यो मािनसलाई
चतेाउनी िदएनौं भने त्यो मनछ। िकनिक त्यसले पाप गरेको छ। तर म ितमीलाई
त्यसको मतृ्यकुो उ रदायी बनाउछुँ। िकन? िकनिक ितमी त्यसकहाँ गएनौ अिन
त्यसको जीवन बचाएनौ।

* 3:15:
“ ”
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19 “यो पिन हुन सक्छ ितमीले कुनै मािनसलाई चतेाउनी िदयौ, त्यसलाई
त्यसको जीवन मागर् बद्ली गनर्का िन म्त सम्झायौ अिन नरा ो काम नगन ुर् भन्यौ।
यिद त्यसले ित ो कुरा सनुने भने त्यो मनछ। त्यो मनछ िकनिक त्यसले पाप गरेको
छ। तर ितमीले उसलाई चतेाउनी िदयौ यसकारण ितमीले आफ्नो जीवन बचायौ।

20 “यो पिन हुन सक्छ िक कुनै रा ो मािनस रा ो भइरहन ु छोड्छ। िकनभने
मलै े त्यसको पिछ केही यस्तो राखकेोछु जसले त्यसलाई पाप गनर् लगाउछँ। त्यसले
नरा ो काम गनर् शरुू गछर् यसकारण त्यो मनछ। उसले गरेको असल कमर्हरू उसको
पक्षमा सम्झना ग रनछैेन। त्यो मनछ िकनभने त्यसले पाप गय र ितमीले उसलाई
चतेाउनी िदएनौ। म ितमीलाई उसको मतृ्यकुो उ रदायी सम्झनछुे।

21 “तर यिद ितमीले त्यो रा ो मािनसलाई चतेाउनी िदयौ अिन त्यसलाई पाप
गनर् बन्द गन ुर् भन्यौ अिन त्यसले पाप गनर् बन्द गय भने त्यो मािनस मनछैन। िकन?
िकनभने ितमीले उसलाई चतेाउनी िदयौं अिन उसले सनु्यो। यस कारले ितमीले
आफ्नो जीवन बचायौ।”

22 तब परम भकुो श मकहाँ आयो। उहाँले मलाई भन्नभुयो, “उठ, अिन
बेंसीमा जाऊ। म ितमीिसत त्यहाँ कुरा गनछु।”

23 यसकारण म उठें अिन बेंसीमा गएँ। परम भकुो मिहमा त्यहाँ त्यसरी नै
कट भयो जस्तो मलैे कबार नदीको िकनारमा दखेकेो िथएँ। यसकारण मलैे मरेो

अनहुार भइँूितर िनहुराएँ। 24 तर एउटा हावा आयो अिन यसले मलाई मरेो ख ु ामा
उभ्यायो परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “घर जाऊ, अिन आफैं घरिभ ढोका थनुरे
बस। 25 हे मािनसको छोरा! मािनसहरू डोरी लएर आउनछेन ् अिन ितमीलाई
बाँध्नछेन।् ितनीहरूले ितमीलाई बािहरका अरू मािनस भएकोमा जान िदनछैेनन।्
26म ित ो िज ो ित ो तालमुा टसँाई िदनछुे। ितमीले बात गनर् सक्नछैेनौ। यसकारण
ितनीहरूले कोही मािनसलाई पिन यस्तो भे ाउने छैनन ्जसले ितनीहरूलाई िशक्षा
िदन सकोस ्िक ितनीहरूले पाप ग ररहकेा छन।् िकन? िकनिक ितनीहरू सधँै मरेो
िवरू मा गइरहकेा छन।् 27 तर जब म ितमीिसत कुरा गछुर् त्यसबलेा ितमीलाई
म बोल्ने बनाउनँछुे। तर ितमीले भन्न ु पछर्, ‘परम भु हा ा मा लकले यी कुराहरू
भन्न ु हुन्छ।’ यिद कसलैे सनु्न चाहन्छ भने उसले सनुोस।् यिद होइन भन,े मलाई
ितरस्कार गरोस।् िकनभने ितनीहरू िवध्वशंकारीहरू हुन।्
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4
1“हे मािनसको छोरो! एउटा ईटाँका पाटा लएर। त्यसमा एउटा नक्सा बनाऊ।

एउटा शहरको अथार्त यरूशलमेको एउटा नक्सा बनाऊ। 2 अिन त्यस्तो काम गर
मानौं त्यस शहरलाई चारैितरबाट ित ो सनेाले घरेेको छ। शहरको चारैितर एउटा
माटोको पखार्ल यस्तो कारले बनाऊ जसबाट आ मण गनर् सहायता होस।् शहरको
ार सम्म पगु्ने गरी एउटा कच्चा बाटो बनाऊ, त्यसलाई भत्काउने मढूाहरू ल्याऊ

अिन शहरको चारैितर सिैनकहरूको छाउनी लगाऊ। 3 अिन अब एउटा फलामको
कराई ल्याऊ अिन ितमी आफू र शहरको बीचमा राख। यो एउटा फलामको पखार्ल
जस्तै हुनछे। जसले ितमी र शहरलाई अलग राख्छ। ितमीले यस्तो कारले दशर्न
गर िक ितमी त्यो शहरको िवरू मा छौ। ितमीले त्यो शहरलाई घरे अिन त्यसमािथ
आ मण गर। िकन? िकनभने यो इ ाएलको प रवारका िन म्त एउटा उदाहरण
हुनछे। यसबाट यो दर्िशत हुनछे िक म यरूशलमेलाई न गनछु।

4 “त्यसपिछ, ित ो दे पे ढल्क। ितमीले इ ाएलीहरूको पापहरूका ित ो
दण्ड कायर् ारा अवश्यै दखेाउन ु पछर्। ितनीहरूको पापहरूको िन म्त दण्ड जित वषर्
सम्म दण्ड भोग्न ु पन छ त्यित िदन सम्म त ँ दे पे कोल्टे परेर ढल्की रहन ु पछर्।
5 ितमीले यस्तो कारले इ ाएली मािनसहरूको पाप 390 िदनसम्म सहन ुपछर्। यस
कार म ितमीलाई बताउदँछुै इ ाएल एक िदन एकवषर्को बराबर लामो समयसम्म

दण्डीत हुनछे।
6 “तब ितमी ित ो दािहनपे फिकर् एर चा लस िदन सम्म लिडरहने छौ। यस्तै

कारले यहूदाको पापको सजाय चा लस िदन सम्म ितमीले दखेाउनँछेौ। एक िदन
बराबर एक वषर् हुन्छ। म ितमीलाई बताउदँछुै िक किहले सम्म यहूदा दण्डीत
हुनछे।”

7 परमे रले फे र भन्नभुयो, “अब आफ्नो पाखरुा घमुाऊ अिन आफ्नो
हातलाई ईंटामािथ राख। यस्तो दखेाउ मानौ ितमीले यरूशलमे शहरमािथ आ मण
ग ररहछेौ। यो दखेाउनको िन म्त गर िक ितमी मरेो अगमव ाको रूपमा
मािनसहरूसगँ बात ग ररहकेा छौ। 8 हरे, म ितमीलाई डोरीले बाँिधरा छुे। जब
सम्म घरेाको िदन समा हुदँनै ितमी यता उता फकर् न सक्ने छैनौ।”

9 परमे रले यसो पिन भन्नभुयो, “ितमीले रोटी पकाउनको िन म्त केही समान
ल्याउन ु पनछ। केही गहू,ँ जौं, िसमी, दाल कोदो, फापर, यो सबलैाई एउटै भाँडामा
हालरे िपधँ अिन िपठो बनाऊ। ितमीले यो िपठो रोटी बनाउनका िन म्त योग
गन ुर्पछर्। ितमीले खाली यो रोटी मा 390 िदन सम्म कोल्टे परेर खान ु पछर्।
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10 ितमीले ित ो आफ्नै िन म्त खाने कुराहरू तौलन ु पछर्। त्यके िदनको िन म्त बीस
शकेेल। अिन ितमीले िदनको तोिकएको समयमा मा खान ु पछर्। 11 अिन ितमीले
िदनमा एक िहनको छैटौं भाग मा पानी िपउन सक्छौ। 12 ितिदन ितमीले आफ्नो
रोटी पकाउन ु पछर्। ितमीले मािनसको मल बाल्न ु पछर् अिन त्यो बल्दै गरेको मलमा
रोटी पकाउन ु पछर्। ितमीले यो रोटी मािनसको आखँाको सामने खान ु पछर्।” 13 तब
परम भलुे भन्नभुयो, “यसले यो दखेाउछँ िक इ ाएलका प रवारले िवदशेमा अशु
भोजन खानछेन ् अिन मलैे ितनीहरूलाई इ ाएल छोड्न ु अिन िवदशेहरूमा जान
बाध्य गरें।”

14 त्यसपिछ मलैे आ यर् भएर भनें, “तर हे परम भु मरेो मा लक! मलैे अशु
भोजन किहले खाइन।ँ मलैे किहले जनावरको मास ु खाइन जनु कुनै रोगले मरेको
होस ्या कुनै जङ्गली जनावरले मारेको होस।् मलैे बाल्यकालदे ख अिहले सम्म
कुनै िदन पिन अपिव मास ु खाइन।ँ मरेो मखुमा त्यस्तो नरा ो मास ु पसकेो छैन।”

15 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “ठीक छ! म ितमीलाई रोटी पकाउनकुो
िन म्त गाईको गोबर योग गनर् िदनछुे। ितमीले मािनसहरूको सकेुको िदसाको योग
गनर् आवश्यक छैन।”

16 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, म यरूशलमेमा
भोजनको लािग उब्जनी न पाद छु। मािनसकहाँ भोजन कम्ती रहनछे। ितनीहरू
आफ्नो भोजनको अभावले सा ै िच न्तत हुनछेन ्अिन ितनीहरूले िपउने पानी पिन
नापरे (जोखरे) मा िपउँने छन।् 17 िकनभने मािनसहरूको िन म्त या भोजन
अिन पानी हुदँनै। मािनसहरू एक अकार्लाई हरेेर डराउनछेन ् िकनिक ितनीहरूले
आफ्नो पापको कारण एउटाले अक लाई न भएको दे छेन।्

5
1-2 “हे मािनसको छोरो! ितमीले आफ्नो उपवासको समयपिछ यो काम

गन ुर्पछर्। ितमीले एउटा धा रलो तरवार लन ु पछर्। त्यो तरवारको योग हजामको
छुरा जस्तै गर। ितमीले आफ्नो कपाल र दा ी त्यसले काट। कपाललाई तराजमुा
राखरे तौल। आफ्नो कपाललाई तीन बराबर भागमा बाँड। आफ्नो कपालको ितहाईं
भाग त्यस ईंटामािथ राख जसमा ितमीले शहरको िच बनाएका छौ। त्यो ‘शहरमा’
राखकेो कपाल जलाऊ। यसले दखेाउने गछर् केही मािनसहरू शहर िभ मनछन।्
त्यस समय तरवार उपयोग गर अिन आफ्नो कपालको एक ितहाईं भाग सानो-
सानो टु ा पारेर काट। त्यो कपाललाई ईंटामा बनाएको शहरको व रप र राख।
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यसले दखेाउछँ िक केही मािनस शहर बािहर मनछन।् त्यसपिछ आफ्नो कपालको
एक ितहाई भाग हावामा उडाइदऊे। त्यसलाई हावाले टाढो उडाएर लान दऊे।
यसले त्यो दखेाउछँ िक म आफ्नो तरवार िनकाल्नछुे अिन कितपय मािनसहरूलाई
खे ै ितनीहरूलाई टाढो दशेमा भगाई िदनछुे। 3 तर त्यित बलेा ितमी जानपुछर्
अिन त्यो कपालको केही भाग ल्याउन ु पछर्। त्यो कपालहरू ल्याएर, त्यसलाई
छोप अिन त्यसको रक्षा गर। यसले दखेाउछँ िक म आफ्नो मािनसहरू मध्ये
कितलाई बचाउनँछुे। 4अिन अब केही ज्यादा कपालहरू ल्याऊ अिन ितनीहरूलाई
आगोमािथ फ्याँिकदऊे। यसले त्यो दखेाउछँ आगो त्यहाँबाट शरुू हुनछे अिन
इ ाएलको सम्पणूर् प रवारलाई जलाई िदनछे।”

5 त्यित बलेा परम भु मरेा मा लकले मलाई भन्नभुयो, “त्यो ईंटा यरूशलमे
हो। मलैे यरूशलमे शहरलाई अन्य रा हरूको बीचमा राखकेो छु। यस समय
इ ाएलको चारैितर अन्य दशेहरू छन।् 6 यरूशलमेका मािनसहरूले मरेो िनयमहरू
र िविधहरू ित िव ोह गरे। ितनीहरू अन्य कुनै पिन रा भन्दा एकदमै नरा ो छन।्
ितनीहरूले मरेो िनयमहरू त्यित ज्यादा िवरोध गरे जित चारैितरको अन्य दशेहरूले
िवरोध गरेनन।् ितनीहरूले मरेो आदशेहरू सनु्न ुअस्वीकार ग रिदए। ितनीहरूले मरेो
िविधहरू र िवधानहरू पालन गरेनन।्”

7 यसकारण परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “म ितमीहरूमािथ भयकंर
िवप ी ल्याइिदनछुे। िकन? िकनभने ितमीहरूले मरेो िनयम पालन गरेनौ।
ितमीहरूले मरेो िनयमहरू ितमीहरूको चारै ितर ब े मािनसहरूले भन्दा पिन ज्यादा
भङ्ग गय । ितमीहरूले त्यो काम पिन गय जनु ितनीहरूले गल्ती भन्छन।्”
8 यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म पिन ितमीहरूको िवरू मा छु,
म ितमीहरूलाई यस्तो दण्ड िदनछुे जसलाई अक मािनसले पिन दे सकोस।्
9 म ितमीहरूलाई यस्तो गनछु जनु मलैे अिघ किहले गरेको िथइन।ँ अिन म त्यो
भयानक काम फे र किहले पिन गनछैन। िकनभने ितमीहरूले धरैे डरलाग्दा कायर्हरू
गरेकाछौ। 10 यरूशलमेका मािनसहरू भोकले यित तडिपने छन ् िक आमा-बाबलुे
ितनीहरूको आफ्नै छोरा-छोरीहरू खाने छन ् अिन छोरा-छोरीहरूले ितनीहरूको
आफ्नै आमा बाबहुरू खाने छन।् म ितनीहरूलाई यस्तो कारले दण्ड िदनछुे, अिन
जो जित बाँचकेो हुन्छन ्ितनीहरूलाई म हावामा िततर-िबतर पा रिदनछुे।”

11 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “यरूशलमे, म आफ्नो जीवनको शपथ
खाएर भन्दछुै म तलँाई दण्ड िदनछुे। म ितज्ञा गदछु िक म तलँाई दण्ड िदनछुे।
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िकन? िकनभने तैंले मरेो पिव स्थानको िवरू मा भयकंर पाप ग रस।् तलैे घिृणत
काम गरेर मरेो स्थान मलैा बनाइ िदइस।् म तलँाई दण्ड िदनछुे। म तमँािथ दया गन
छैन।् म तरेो िन म्त द:ुखको अनभुव गन छैन।् 12 तरेो एक ितहाईं मािनस शहरिभ
रोगले अिन भोकै मनछन।् तरेो एक ितहाइ मािनस य ु को समयमा शहर बािहर
मनछन ्अिन एक ितहाइ मािनसहरूलाई म आफ्नो तरवार हातमा लएर खे ै िततर-
िबतर पानछु। 13 तब मा म ितनीहरू ित ोिधत हुन रोिकनछुे। ितनीहरूले नरा ो
कायर्हरू गरेकोमा म आफैले ितनीहरूमािथ बदला लन ितनीहरूलाई घटाउनछुे।
तब ितनीहरूले सम्झनछेन ्म परम भलुे ितनीहरूको िवरू मा उत्सािहत भएर काम
गरेको छु।”

14 परमे रले भन्नभुयो, “यरूशलमे म तलँाई न गछुर्। त ँ ढुङ्गाको थु ो
बाहके अरू केही हुने छैनस।् चारैितरका मािनसहरूले तरेो हाँसो उडाउने छन।्
त्यके मािनस जनु तरेो छेउबाट जान्छ त्यसले तरेो हाँसो उडाउँछ। 15 चारैितरका

जाितहरूले तरेो हाँसो उडाउँने छन,् तर त्यसबाट ितनीहरूले िशक्षा पाउनँछेन।्
ितनीहरूले दे छेन,् म ोिधत िथएँ अिन मलैे ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ। म एकदमै

ोिधत िथएँ। मलैे ितमीहरूलाई चतेाउनी िदएको िथएँ। म, परम भलुे ितमीहरूलाई
भनकेो िथएँ म के गनछु। 16 मलैे भनकेो िथएँ िक म ितमीहरूमािथ भयकंर
अिनकालको समय पठाइिदनछुे। मलैे ितमीिसत भनकेो िथएँ, म ती चीजहरू
पठाउँनछुे जसले ितमीलाई नाश गछर् अिन ितमीिसत भनकेो िथएँ म ित ो भोजनको
आपिूतर् खो छुे, अिन त्यो अिनकालको समय घ र-घ र आउनछे। 17 मलैे
ितमीसगँ भनकेो िथएँ िक म ितमीहरू भएको ठाउँमा अिनकाल या जङ्गली जनावर
पठाउँनछुे, जसले ित ो नानीहरू मानछ। मलैे ितमीिसत भनकेो िथएँ िक परैु शहरमा
रोग अिन मतृ्य ु फै लनछे अिन म ती सिैनक श हुरू ित ो िवरू मा लड्नका
िन म्त ल्याउदँछुै। म परम भलुे यी सबै कुराहरू घट्नछे भनकेो िथएँ अिन ितनीहरू
घट्नछेन।्”

6
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो। 2 उहाँले भन्नभुयो, “हे

मािनसको छोरो, इ ाएलको पवर्तहरूप फकर् । मरेो िन म्त ितनीहरूको िवरू भन।
3 ती पवर्तहरूिसत यसो भन, ‘हे इ ाएलको पवर्तहरू! परम भु मरेो मा लकको
तफर् बाट यो सदंशे सनु। परम भु मरेा मा लक पहाडहरू, पवर्तहरू, बेंसीहरू अिन
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खोल्चाहरूसगँ यसो भन्नहुुन्छ! ध्यान दऊे। म (परमे र) श लुाई ित ो िवरू मा
लडनका िन म्त ल्याउदँछुै। म ित ो उच्च स्थानहरू न ग रिदनछुे। 4 ित ो वदेीहरू
भत्काएर टु ा-टु ा पा रिदनछुे। ित ो सगु न्धत धपू चढाउने वदेीहरू पिन भत्काइ
िदनछुे। अिन म ित ो लाशहरू ित ो अपिव मिूतर्हरूको अघाडी फ्याँिकिदनछुे।
5 म इ ाएलका मािनसहरूको लाशहरू ितनीहरूको अपिव मिूतर्हरूको अिघ
फ्याँिकिदनछुे। म ितमीहरूको ह ीहरू ितमीहरूको वदेीहरूको चारैितर िततर िबतर
पा रिदनछुे। 6जहाँ-जहाँ ितमीहरूका मािनसहरू बस्छन ्त्यहाँ नरा ा कुराहरू ल्याई
िदनछुे। ितनीहरू शहरहरूमा खाली ढुङ्गाको थु ोमा प रणत हुनछेन।् ितनीहरूको
उच्च स्थान न हुनछे। िकनिक ती पजूा स्थानहरूको योग फे र हुन नसकोस।् ती
सबै वदेीहरू न ग रनछे। मािनसहरूले फे र ती अपिव मिूतर्हरू पजू्ने छैनन।् त्यो
सगु न्ध धपूको वदेीहरू स-साना टु ा पा रनछे। ितमीहरूले जे बनायौ त्यो पणूर् रूपमा
न पा रनछे। 7 ा मािनसहरू मनछन ्अिन ितमीले थाहा पाउनछेौ िक परम भु म
नै हु।ँ’ ”

8 परमे रले भन्नभुयो, “तर म ितमीहरूका कितपय मािनसहरूलाई बाँच्न
िदनछुे। ती केही समय सम्म िवदशेमा ब छेन।् म ितनीहरूलाई िततर-िबतर पानछु
अिन िवदशेमा ब का िन म्त बाध्य पानछु। 9 त्यसपिछ ती बाँचकेा मािनसहरूलाई
बन्दी बनाइनछे। ितनीहरूलाई िवदशेमा ब को िन म्त बाध्य पा रनछे। तर ती
बाँचकेा मािनसहरूले मलाई सम्झनछेन।् मलैे ितनीहरूको आत्मालाई* ख ण्डत
पारें। जनु पाप ितनीहरूले गरे त्यसको िन म्त ितनीहरू स्वयंले आफैं लाई धणृा गन
छन।् िबतकेो समयमा जो मबाट िवमखु भएर टाढा गएका िथए, ितनीहरू आफ्नो
नरा ो मिूतर्हरूको पिछ लागकेा िथए। ितनीहरू त्यस कारको ीहरू जस्तै िथए जो
आफ्नो पितलाई छोडरे अक परुूषको पिछ लाग्छे। ितनीहरूले भयकंर पाप गरेका
िथए। 10 तर ितनीहरूले बझु्नछेन ्िक म नै परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले यो पिन थाहा
पाउनछेन ्यिद मलैे केही गछुर् भन्ने ठानें भने त्यो गछुर्। ितनीहरूले बझु्नछेन ्यो सबै
आपतहरू ितनीहरूमािथ आइलाग्यो ती सबै मलै े गराएको हु।ँ”

11 तब परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “ताली बजाऊ र खु ा ठटाएर
भन, हाय! इ ाएलका मािनसहरूले गरेका सबै डरलाग्दा कुरा भन। ितनीहरूलाई
चतेाउनी दऊे िक ितनीहरू रोग अिन भोकले मनछन।् ितनीहरूलाई भन िक ितमीहरू

* 6:9: “ ”
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य ु मा मा रन छौ। 12 टाढाका मािनसहरू रोगबाट मनछन।् छेउका मािनसहरू
तरवार ारा मा रनछेन।् शहरमा छािडएका मािनसहरू भोकले मनछन।् त्यसपिछ म

ोिधत हुन छाड्नछुे। 13 अिन तब मा ितमीहरूले थाहा पाउने छौ िक म परम भु
हु।ँ ितमीले यो त्यित बलेा सम्झने छौ जब ितमी आफ्नो लाश अपिव मिूतर्हरूको
छेऊ अिन वदेीहरूको चारैितर दे छेौ। ती शरीरहरू ितमीहरूका त्यके पजूा
स्थानहरूका ठाउँमा त्यके पहाड तथा त्यके ह रयो फल नलाग्ने रूख अिन त्यस
रूखको मिुन लाश हुनछे। ती सबै ठाँउमा ितमीहरूले आफ्नो ब ल चढाएकाछौ।
14 तर म आफ्नो हात ितमीहरूमािथ उठाउँनछुे अिन ितमी र ित ा मािनसहरू जहाँ
बस्छन म दण्ड िदनछुे। म ित ो दशे न पा रिदने छु! यो िदब्ला मरूभिूम भन्दा
पिन सनुसान हुनछे। त्यस पिछ ितनीहरूले जान्ने छन ्म नै परम भु हु।ँ”

7
1 तब परम भकुो सन्दशे मकहाँ आयो। 2 उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा,

अब परम भुमरेो मा लकको सन्दशे यस कार छ। यो सन्दशे इ ाएल दशेको िन म्त
हो:

“अन्त्य!
अन्त्य आइरहकेो छ।
सारा दशे न हुनछे।

3 अब ित ो अन्त्य आएको छ।
म दखेाउनँे छु िक म ितमीहरू ित कित ोिधत छु।

म ितमीलाई त्यो नरा ो कमर्का िन म्त दण्ड िदनछुे जनु ितमीले गरेका छौ।
ितमीले जनु डरलाग्दो काम गरेका छौ म ितमीलाई त्यसको दण्ड ितराउँने

छु।
4 म ितमीहरूलाई दया दखेाउने छईँन म ितमीहरू ित टठाउँने छैन।

म ितमीहरूलाई ितमीहरूको नरा ो कामको िन म्त दण्ड िदने छु।
ितमीहरूले डरलाग्दो काम गरेका छौ।

अब ितमीले बझु्नछेौ म नै परम भु हु।ँ”

5 परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, “एक पिछ अक गद
आपत आउँनछे। 6 अन्त आइरहछे अिन यो एकदमै िछटो आउनछे। 7 ितमी
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इ ाएलका मािनसहरू, के ितमीहरूले चतेाउनीको ध्वनी सिुनरहकेोछौ? श हुरू
आउँदछैन।् त्यो दण्डको समय चाँढै आउँदछै। श हुरूको खलैाबलैा झन चक
हुदँै पवर्तमािथ पगु्दछै। 8 म चाँडै नै दखेाउनँछुे िक म कित ोिधत छु। म ित ो
िवरू मरेो सारा ोध कट गनछु। म ती नरा ो कामको िन म्त दण्ड िदनछुे जनु
ितमीले गरेकाछौ। ितमीलाई ितमीले गरेको डरलाग्दो कायर्को िन म्त ज्याला िदन
लगाउनछुे। 9म ितमीहरू ित अ लकित पिन दया दखेाउने छैन। म ितमीलाई छोडने
छैन। ितमीहरूको नरा ो कामको िन म्त ितमीलाई दण्ड िददँछुै। ितमीहरूले जनु
डरलाग्दो काम गरेकाछौ, अब ितमीले थाहा पाउने छौ म नै परम भु हु।ँ

10 “दण्डको त्यो समय आई पगु्यो। दण्ड फूलहरू फूल्न शरुू भए जस्तै शरुू
हुनछे; के ितमीले चतेाउनीको ध्वनी सनु्दछैौ? परमे रले सकेंत िदन ु भएकोछ।
फूल फूल्न ु लागे झैं दण्ड आरम्भ हुदँछै। घमण्डी राजा नबकूदनसे्सर तयार छ।
11 त्यो िहं क मािनस द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयारी भइरहकेो छ। ऊ ितनीहरू
मध्यकेो एकजना होइन। ऊ ितनीहरूको भीडबाट एक जना होइन। ऊ ितनीहरूको
सन्तान मध्यकेो पिन एक होइन। ऊ ितनीहरूको अगवुाहरू मध्यको पिन होइन।

12 “दण्डको समय आई पगुकेो छ। त्यो िदन आई पगु्यो। जसले ती चीजहरू
िकन्छन, ितनीहरू खशुी नहुन।् ती जो खन्न चीजहरू बचे्छन ितनीहरू पिन खशुी
नहुन। िकनभने डरलाग्दा दण्ड त्यके मािनसमािथ आउँनछे। 13 मािनस जसले
उसको सम्पि बचे्छ यो उसले िफतार् पाउने छैन। य िप मािनस जीिवत रहतेा
पिन उसले उसको सम्पि िफतार् पाउनँे छैन। िकनभने यो दशर्न सम्पणूर् समहूका
मािनसहरूका िन म्त हो। यसलाई िफतार् लन स ै न। त्यके मािनसले उसको
पापहरूको कारण उसको ज्यान सम्म बचाउन ु स ै न।

14 “ितनीहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदन तरुही बजाउने छन।् मािनसहरू
य ु गनर्को िन म्त तयार रहन्छन।् तर ितनीहरू य ु गनर् िनस्कने छैनन।् िकनभने
ितनीहरू सबिैसत अत्यनतै ोिधत छु। 15 तरवार लएर श हुरू शहरको बािहर
छन।् रोग अिन भोक शहर िभ छ। यिद कोही पिन श कुो मदैानमा गयो भने
श कुो सनेाले त्यसलाई मानछ। यिद उ शहरमा बस्यो भने रोग र भोकले उसलाई
न पानछ।

16 “तर कित मािनसहरू बाँचरे िनस्कने छन।् ती बाँचकेा मािनसहरू भागरे
पहाडमािथ जानछेन।् तर ितनीहरू सखुी हुने छैनन।् ितनीहरू आफ्नो पापले गदार्
द:ुखी हुनछेन।् ितनीहरू िचच्याउने छन ् अिन ढुकुरले जस्तै द:ुखले भ रएको
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आवाज िनकाल्नछेन।् 17 मािनसहरू यित थिकत र खन्न हुनछेन ् िक ितनीहरू
आफ्नो हात पिन उठाउँन ु सक्ने छैनन।् ितनीहरूको खु ा पानी जस्तै हुनछे।
18 ितनीहरूले भाङ्गरा लगाउनँे छन ्अिन डरले काम्ने छन।् ितमीहरू त्यकेको
अनहुारमा लाज दे े छौ। ितनीहरूले शोक दखेाउनको िन म्त आफ्नो टाउको
खौराउँने छन।् 19 ितनीहरूले ितनीहरूको चाँदीको मिूतर्हरू सडकमा फ्याँिकिदने
छन।् ितनीहरूको आफ्नो सनुको मिूतर्हरू अशु चीज जस्तै हुनछेन।् िकन? िकनिक
जब परम भलुे ोध कट गन ुर् भयो त्यित बलेा मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई बचाउनँ
सकेन।् ती मिूतर्हरू मािनसका िन म्त पतनको जाल अित र अरू िथएनन।् ती
मिूतर्हरूले मािनसहरूलाई खाने कुरा िदन सकेनन।् ती मिूतर्हरूले ितनीहरूको पटेमा
अन्न पयुार्एनन।्

20 “ती मािनसहरूले ितनीहरूको सनु्दर गहना उपयोग गरेर मिूतर् बनाए।
ितनीहरूले त्यो मिूतर्मािथ घमण्ड गरे। ितनीहरूले ितनीहरूको डरलाग्दो मिूतर्हरू
बनाए। ितनीहरूले अपिव चीजहरूको बनाए। त्यसकारण म ितनीहरूलाई अशु
चीज जस्तै फ्याँिकिदनछुे। 21 म ितनीहरूलाई िवदशेीहरूको हातमा छोिडिदनछुे।
ती िवदशेीहरूले ितनीहरूको हाँसो उडाउनछेन।् ती िवदशेीहरूले ितनीहरू मध्ये
कितलाई मानछन अिन कितलाई बन्दी बनाउनँछेन।् 22 म आफ्नो अनहुार
ितनीहरूदे ख फकार्उनछुे ितनीहरूलाई हनेछैन।् ती िवदशेीहरूले मरेो म न्दर
भत्काउनछेन ् ितनीहरू त्यो पिव भवनको ग ु भागमा जान्छन ् अिन त्यसलाई
अपिव बनाउनँछेन।्

23 “कैदीहरूकािन म्त साङ्गली तयार पार! िकन? िकनभने धरैे
मािनसहरूलाई अरू मािनसहरू मारेको खाितर दण्ड िदनछे। त्यहाँ शहरका त्यके
ठाउँहरूमा अत्याचार फै लने छ। 24 म अरू दशेहरूबाट द ु मािनसहरू ल्याउनँछुे।
अिन ती द ु मािनसहरूले सबै इ ाएलका मािनसहरूका घरहरू पाउनँछेन।् म
सबै श शाली मािनसहरूलाई घमण्डी हुनबुाट रोक्नछुे। अरू दशेहरूका ती
मािनसहरूले ितमीहरूको पजूा गन सबै स्थानहरू लनछेन।्

25 “ितमीहरू मािनसको डरले काम्ने छौ। ितमीहरू शा न्त खोज्नछेौ तर त्यहाँ
पाउनँे छैनौं। 26 ितमीले एक पिछ एक गद द:ुखको कथा सनु्ने छौ। ितमीले
नरा ो खबर बाहके अरू केही सनु्ने छैनौ। ितमीले अगमव ाको खोजी गरेर दशर्न
सोध्नछेौ, तर ितमीहरूले केही पिन पाउने छैनौ। पजूाहारीसगँ ितमीहरूलाई िदने

वस्थाको िशक्षा केही पिन हुने छैन अिन बढूा- धानहरूसगँ ितमीलाई िदने रा ो
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सल्लाह हुनछैेन। 27 ितमीहरूको राजा ितनीहरूको िन म्त रूनछेन ्जो म रसकेको
छ। अगवुाहरूले शोक व लगाउने छन।् साधरण मािनसहरू अत्यन्तै डराउनँछेन।्
िकन? िकनिक म त्यसको बदला लन्छु जनु ितनीहरूले गरेका छन।् म ितनीहरूलाई
िन य दण्ड िदनछुे। त्यित बलेा ितनीहरूले सम्झने छन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

8
1 एक िदन म आफ्नो घरमा बिसरहकेा िथएँ अिन यहूदाको बढूा- धानहरू त्यहँा

मरेो छेउमा बसकेा िथए। यो दशेबाट िनका लएको छैटौं वषर्को छैटौं मिहनाको
पाचौं िदनको कुरा हो। अचानक परम भु मरेो मा लकको श मकहाँ आयो।
2 मलैे दखेें त्यो आगो जस्तै िथयो। एउटा मािनसको शरीर जस्तै दे खदँै िथयो।
कम्मरमिुन त्यो आगो जस्तै िथयो। कम्मरमािथ त्यो आगोले टल्काएको पीतल
जस्तै चहिकलो िथयो। 3 तब मलैे केही हात जस्तै दे खने पसारेको दखेें। त्यो
हातले मरेो टाउकाको कपाल समातरे मलाई उठायो। तब बतासले मलाई हावामा
उचाल्यो अिन मलाई यरूशलमे लएर गयो। परमे रको दशर्नमा हातले मलाई उ र
ितर फकको म न्दरको िभ ी ढोकामा पयुार्यो। परम भलुाई डाह गराउने मिूतर् त्यहाँ
िथयो। 4 त्यहाँ इ ाएलका परमे रको मिहमा िथयो। मलैे त्यस्तो मिहमीत दशर्नको
कबारको मिहमा िथयो। मलैे त्यस्तो मिहमीत दशर्न कबारको खोल्चामा दखे।े

5 परम भु मिसत बोल्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो। उ र प
हरे!” यसकारण मलैे उ र प हरेें। अिन त्यहाँ मलू ढोकाको वदेी ारको उ रप
त्यो मिूतर् िथयो, जनु ित परमे रको डाह, हुन्थ्यो।

6 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “मािनसको छोरा! के ितमीले दखे्यौ
इ ाएलका मािनसहरूले कित डरलाग्दा कुराहरू ग ररहकेा छन?् ितनीहरूले त्यो
चीज यहाँ मरेो म न्दरको छेउमा बनाएकोछ। यिद ितमी मसगँ आयौ भने त्यो भन्दा
पिन अझै भयकंर चीजहरू दे छेौ।”

7 यसकारण म चोकको वशे ारमा गएँ अिन मलैे िभ ामा एउटा प्वाल दखेें।
8परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो। त्यो िभ ाको प्वाल िभ पस।”
यसकारण म िभ ाको प्वाल भएर गएँ अिन यहाँ मलै े एउटा ढोका दखेें।

9 तब परमे रले मलाई भन्नभुयो, “िभ जाऊ, अिन ती डरलाग्दा द ु कामहरू
हरे, जनु मािनसहरूले यहाँ ग ररहकेा छन।्” 10 यसकारण म िभ गएँ अिन हरेें।
मलैे त्यहाँ सबै िकिसमको घ ने जन्तहुरू, िघनलाग्दा पशहुरू र इ ाएलको घरानाका
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सबै मिूतर्हरूका िच हरू बनाएको दखेें, जसको िवषयमा सोच्न पिन िघन लाग्छ। ती
इ ाएलका मािनसहरूले पजू्ने दवे-मिूतर्हरू अपिव िथए। त्यहाँ ती जनावरहरूको
िच त्यके िभ ामा चारैितर खोपकेो िथयो।

11तब मलैे ध्यान िदएँ िक शापानको छोरा याजन्याह अिन इ ाएलका स रीजना
बढूा- धानहरू त्यस स्थानमा पजूा गनहरूिसत िथए। त्यहाँ ितनीहरू मािनसहरूको
ठीक छेउमा िथए। अिन त्यके अगवुाहरूको हातमा आ-आफ्नो सगु न्धत धपूको
थाल िथयो। बल्दै गरेको धपूको धवूाँ हावामा उडदै िथयो। 12 तब परमे रले
मिसत भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो के ितमी दखे्दछैौ इ ाएलको बढूा- धानहरू
अधँ्यारोमा के गदार्रहछेन?् त्यके मािनमसगँ आ-आफ्नो झटूो दवेताका िन म्त
एउटा िवशषे कोठा छ। ितनीहरू आपसमा यसो भनरे कुरा गछर्न,् ‘परम भलुे
हामीलाई दे ु हुदँनै र परम भलुे यस दशेलाई छोिडसक्न ु भएको छ।’ ” 13 तब
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यिद ितमी मसगँ आयौ भने ती मािनसहरूले गद गरेको
डरलाग्दो कामहरू ितमीले दे छेौ।”

14 तब परमे रले मलाई परम भकुो म न्दरको वशे ारमा लएर जानभुयो।
यो ार उ रप िथयो। त्यहाँ मलै े ीहरू बसरे रूँदै गरेको दखे।े ितनीहरू झटूा
दवेता तम्मजूको िवषयमा शोक मनाइरहकेा िथए।

15 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, के ितमीले ती भयकंर
कुराहरू दे खरहकेाछौ? मरेो साथमा आऊ अिन ितमीले यो भयकंर चीजहरू
दे छेौ?” 16 तब उहाँले मलाई परम भकुो म न्दरको िभ ी चोकमा लएर
जानभुयो। त्यस ठाउँमा मलैे पच्चीस जना मािनसहरू तल िनहुरेर पजूा गद गरेको
दखेें। त्यो दलान अिन वदेीको बीचमा िथयो। तर ितनीहरू गलत िदशाितर फकर
उिभएका िथए। ितनीहरूको ढाड पिव स्थान प िथयो। ितनीहरू सयूर्को पजूा
गनर्का िन म्त तल िनहु रएका िथए!

17 तब परमे रले भन्नभुयो, “मािनसको छोरा, ितमी यो दखे्दछैौ? यहूदाका
मािनसहरूले त्यो मरेो म न्दरलाई यित महत्वहीन सम्झन्छन ् िक ितनीहरूले यस्तो
डरलाग्दा कुराहरू गछर्न।् यो दशे िहसंाले भ रएको छ। ितनीहरूले मलाई िनरन्तर
रीस उठाउने काम गछर्न।् हरे, ितनीहरूले आफ्नो नाकमा मखूर्हरूले झैं कुण्डल
पिन घसुाछर्न।् 18 म ितनीहरूमािथ आफ्नो ोध कट गनछु, म ितनीहरूमािथ कुनै
दया रा े छैन। म ितनीहरूको िन म्त द:ुख अनभुव गन छैन। ितनीहरू मलाई उच्च
स्वरले बोलाउँने छन,् तर म सनु्न अस्वीकार ग रिदनछुे।”
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9
1 तब परमे रले शहरमा दण्ड िदनको िन म्त उ रदायी मखुहरूलाई ठूलो

स्वरले बोलाउनभुयो त्यके मखुको हातमा उसको आफ्नों ध्वशंक हितयार िथयो।
2 तब मलैे छ जना मािनसहरू मािथल्लो ढोकाबाट सडकमा आउँदै गरेको दखेें। त्यो
ढोका उ रप िथयो। त्यके मािनसले आफैलाई नाश गन हितयार आ-आफ्नो
हातमा लएका िथए। ती मािनसहरू मध्ये एक जनाले सतूी लगुा लगाएको िथयो।
उसले कम्मरमा मसीदानी िभरेको िथयो। ितनीहरू म न्दरिभ गएर काँसाको वदेीको
छेउमा उिभए। 3 तब इ ाएलका परमे रको मिहमा करूब स्वगर्दतूहरू कहाँ गयो
जहाँ उहाँ हुनहुुन्थ्यो। तब मिहमा म न्दरको ढोकामा गयो। जब त्यो सघंारमा उिभयो
तब मिहमाले जसले सतूीको लगुा लगाएर लखेकेो ले े साधानहरू लएको िथयो
त्यस मािनसलाई बोलायो।

4 तब परम भलुे उसलाई भन्नभुयो, “यरूशलमे शहरबाट भएर जाऊ। त्यो
शहरमा मािनसहरू ितनीहरू ित ग रएको डरलाग्दो चीजहरूको िवषयमा द:ुखी छन ्
अिन आपतमा छन,् ितनीहरू त्यकेको िनधारमा एउटा िचन्ह लगाई दऊे।”

5-6 तब मलैे परमे रले अरू छ जना मािनसहरूिसत कुरा गरेको सनुें, “म
चाहन्छु िक ितमी थम मािनसलाई अनसुरण गर। ितमीले ती सबै मािनसहरूलाई
मार जसको िनधारमा िचन्ह छैन।् यो केही नसोच िक बढूा-मािनस, यवुक, यवुती,
नानी अथवा आमाहरू हुन ् भनरे। ितनीहरू माझ जसको िनधारमा िचन्ह छैन
त्यकेलाई मानर् ितमीले ित ो हितयारहरू योग गन ुर् पछर्। कुनै दया नदखेाऊ।

ितनीहरूलाई नछोड यहाँ मरेो म न्दरबाट शरुू गर।” यसकारण ितनीहरूले म न्दर
िभ को बढूा-पाकाहरूबाट शरुू गरे।

7 परमे रले उसलाई भन्नभुयो, “यो म न्दरलाई अपिव बनाइदऊे। यो
चोकहरू लाशले भ रदऊे!” यसकारण ितनीहरू गए अिन ितनीहरूले शहरमा
मािनसहरू मानर् थाल।े

8 जब ती मािनसहरूल,े मािनसहरूलाई मानर् गए, त्यित बलेा म त्यहीं उिभरहें।
मलैे मरेो िशर भईूितर िनहुराएर कराए, “परम भु मरेो मा लक तपाईं यरूशलमेको
िवरू ोध कट गनर्का िन म्त तपाईंले इ ाएलमा बाँचकेा सबै मािनसहरू मादहुन ु
हुन्छ?”

9 परमे रले भन्नभुयो, “इ ाएल अिन यहूदाका प रवारले अत्यन्तै पाप गरेका
छन।् यस दशेमा सम्पणूर् मािनसहरूको हत्या भइरहकेोछ अिन यो शहर अपराधले
भ रएकोछ। िकन? िकनभने मािनसहरू स्वयं भन्छन,् ‘परम भलुे यो दशे छोडरे
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जान ु भयो। उहाँले हामीलाई यी कामहरू ग ररहकेो हनेर् सक्न ु हुन्न।’ 10 अिन
म दया दखेाउनँे छैन।् म ितनीहरूका िन म्त अफसोस अनभुव गन छैन। ितनीहरू
स्वयंले यो बोलाएका हुन,् म ियनीहरूलाई मा दण्ड िददंछुै जसको ियनीहरू पा
हुन।्”

11 तब सतूी लगुा लगाए र लखेकको ले े साधनहरू लने मािनस बोल्यो। उसले
भन्यो, “मलैे त्यो गरे जनु तपाईंले आज्ञा िदन ु भएको िथयो।”

10
1 तब मलैे त्यो बटुका दखेें जनु करूब स्वगर्दतूको िशरमािथ िथयो। बटुका

नीलमिण जस्तै स्वच्छ नीलो िथयो। त्यहाँ बटुकामािथ िसहंासन जस्तो केही चीज
दे खन्थ्यो। 2 तब िसहंासनमा ब े मािनसले िमिहन सतूी लगुा लगाएको मािनसिसत
भन्नभुयो, “करूब स्वगर्दतूको मिुन रहकेो पाङ् ाहरूको माझमा आऊ। करूब
स्वगर्दतूको बीचबाट ज लरहकेो कोइला हातमा लऊे। जल्दै गरेको कोइलाहरू
लजैाऊ अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेको शहरमािथ फ्याँिकदऊे।”

मलैे हे ररहकेो िथए मािनस िभ गयो। 3 जब त्यो मािनस िभ पस्यो करूब
स्वगर्दतू त्यस समय म न्दरको दिक्षणप उिभरहकेो िथयो, िभ ी चोक बादलले
भ रयो। 4 तब परम भकुो मिहमा करूब स्वगर्दतूबाट अलग भएर म न्दरको
ढोकामा गयो। बादल म न्दरमा भ रयो अिन परम भकुो मिहमाले चोक परैू भ रयो।
5 तब मलैे करूब स्वगर्दतूको जोडिसत पखंटेा फट्फटाएको आवाज चोकमा सनुें।
चोकमा फट्फटाहट बढो जोडिसत िथयो। सवर्श मान परमे र बोल्न ु भए झैं त्यो
फट्फटाहटको आवाज जोडलेे सिुनन्थ्यो।

6 परमे रले िमिहन सतूीको लगुा लगाउने मािनसलाई आज्ञा िदनभुयो।
परमे रले उसलाई पाङ् ाहरूको बीचमा जाने आज्ञा िदनभुयो अिन करूब
स्वगर्दतूको मिुनबाट बल्दै गरेको कोइला ल्याउन लगाउन ु भयो। यसकारण ऊ
पाङ् ाहरूको बीचमा पस्यो अिन पाङ् ाहरू मध्ये एउटा पाङ् ाको छेउमा उिभयो।
7 करूब स्वगर्दतूले आफ्नो हात पसारे अिन करूब स्वगर्दतूको क्षे को बीचमा
बल्दै गरेको अ लकित कोइला लएर गयो। उसले त्यो कोइला त्यस मािनसको
हातमा रा खिदयो। 8 (करूब स्वगर्दतूको पखंटेाको मिुन यस्तो चीज िथयो जनु हदेार्
मािनसको हात जस्तै दे खन्थ्यो।)
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9 तब मलैे दखेें िक त्यहाँ चारवटा पाङ् ाहरू िथए। त्यके करूब स्वगर्दतूको
छेउमा एउटा पाङ् ा िथयो। अिन त्यो पाङ् ा स्वच्छ पहलेो रंगको िथयो। 10 त्यहाँ
चारवटा पाङ् ाहरू िथए अिन सबै पाङ् ाहरू एक समानका िथए। त्यो यस्तो
दे खन्थ्यो िक मानौं एउटा पाङ् ा अक पाङ् ािभ िथयो। 11 जब पाङ् ाहरू
िहडँ्थ,े ितनीहरू कुनै पिन िदशामा जान सक्थ।े तर ितनीहरू पिछ फकर् न्दैंन िथए।
ितनीहरू जित बलेा िहडँ ्थँ े सबै एकै साथ िहडँ ्थँ।े त्यो त्यस िदशामा िहडँ्थ्यो जता
त्यसको मखु फकको हुन्थ्यो। पिछ नहरेी ितनीहरू िहडँ्थ।े 12 त्यसको सम्पणूर्
शरीरमा नै आखँा िथयो। त्यसको पीठ, हात, त्यसको पखटेा अिन पाङ् ामा आखँा
िथयो। हो चारै पाङ् ामा आखँा िथयो। 13ती पाङ् ाहरूलाई, “हुरूरू घमु्ने पाङ् ा”
भनकेो मलैे सनुें।

14-15 त्यके करूब स्वगर्दतूको चारवटा अनहुारहरू िथए। पिहलो अनहुार
करूबको िथयो। दो ो अनहुार मािनसको िथयो। ते ो अनहुार िसहंको िथयो अिन
चौथो गरूडको िथयो। (तब मलाई थाहा भयो िक ती करूब स्वगर्दतू ितनीहरू नै
िथए जनु मलैे कबार नदीमा दशर्नमा दखेकेो िथएँ।)

तब करूबहरू हावामािथ उड।े 16 ितनीहरूिसत पाङ् ा पिन उ ो। पाङ् ाले
आफ्नो िदशा त्यस बलेा सम्म बदली गरेन जित बलेा सम्म करूब स्वगर्दतूहरूले
पखटेा खोलरे हावामा उडनेन।् 17 यिद करूब स्वगर्दतूहरू शा न्तसगँ उिभए पाङ् ा
पिन उिभबस्थ्यो। िकन? िकनिक त्यसमा ाणीहरूको आत्माको श िथयो।

18 त्यसपिछ परम भकुो मिहमा म न्दरको सघँारबाट उठ ्यो अिन करूब
स्वगर्दतूहरूको स्थानमािथ गएर रोिकयो। 19 त्यसपिछ करूब स्वगर्दतूहरूले आफ्नो
पखटेा खोलरे हावामा उड।े मलैे उनलाई म न्दर छोडदै गरेको दखेें। पाङ् ा
उनकै साथमा गयो। त्यसपिछ उनी परम भकुो म न्दरको पवू ढोकामा गएर बस।े
इ ाएलको परमे रको मिहमा हावामा ितनीहरूमािथ िथयो।

20 त्यसपिछ मलैे इ ाएलको परमे रको मिहमाको तल ाणीहरूको कबार
नदीको दशर्नमा याद गरे अिन मलैे अनभुव गरे िक त्यो ाणी करूब स्वगर्दतू िथयो।
21 त्यके ाणीको चारवटा मखु औ चारवटा पखंटेा िथए। पखंटेाको तल यस्तो
चीज िथयो जनु चीज मािनसको हात जस्तो दे खन्थ्यो। 22करूब स्वगर्दतूको त्यही
चारवटा मखु िथयो जनु कबार नदीको दशर्नमा ाणीहरूको िथयो अिन त्यो िसधै
अघािड त्यस िदशा तफर् हथे जनु िदशा तफर् ितनीहरू गइरहकेा हुन्थ।े
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11
1 तब हावाले मलाई परम भकुो म न्दरको पवू ढोकामा लग्यो। त्यस ढोका

पवूर्प फकको िथयो, जताबाट सयूर् उदय हुन्थ्यो। मलैे त्यस मलू ढोकाको वशेमा
पच्चीस जना मािनसहरू दखेें। अज्जरूको छोरा याजन्याह ितनीहरूिसत िथए अिन
बनायाहको छोरा पलत्याह दवुै जना मािनसहरूको अगवुा त्यहाँ िथए।

2 त्यसपिछ परमे र मिसत बोल्न ु भयो। उहाँले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो।
ियनीहरू ती मािनसहरू हुन ्जसले शहरमा नरा ो योजनाहरू बनाउछँन।् ितनीहरूले
मािनसहरूलाई नरा ो काम गनर् उस्काउँछन।् 3 ितनीहरू भन्छन,् ‘हामीहरू फे र
चाँडै आफ्नो घर बनाउदनैौं? यो शहर एउटा भाँडा हो र हामी मास ु हौ।’* 4 ितमीले
मािनसहरूसगँ मरेो िन म्त कुरा गन ुर्पछर्। मािनसको छोरो जाऊ र मािनसहरूलाई
अगमवाणी गर।”

5 तब परम भकुा आत्मा ममािथ आउनु भयो र मलाई भन्नभुयो, “ितनीहरूलाई
भन परम भलुे यी सबै कुरा भन्न ु हुदँछै इ ाएलका घरानाहरू, ितमीहरूले ठूलो
योजना बनाउदँछैौ। तर मलाई थाहा छ ितमीहरूले के सोिचरहकेाछौ। 6 ितमीले यो
शहरको धरैे मािनसहरू माय । ितमीले सडकको गल्लीहरू मा रएका मािनसहरूको
लाशले भ रिदयौ। 7 अब हा ा परम भु यसो भन्न ु हुन्छ, ‘यी सबै लाशहरू मास ु
हो अिन शहर भाँडा हो। तर उनी (नबकूदनसे्सर) आउनछेन अिन ितमीहरूलाई यो
सरुक्षाको भाँडाबाट लएर जानछेन।् 8 ितमी तरवारसगँ भयभीत छौ। तर म ित ो
िवरू तरवार लएर आउँदछुै।’ ” परम भु हा ो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।
यसकारण यो घट्ने छ।

9 परमे रले यो पिन भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई यो शहरबाट बािहर िनकाल्नछुे
अिन ितमीहरूलाई अप रिचतहरूको हातमा स ु म्पिदनछुे। म ितमीहरूलाई दण्ड
िदनछुे! 10 ितमीहरू तरवार ारा मा रनछेौ। म ितमीहरूलाई त्यहाँ इ ाएलमा दण्ड
िदनछुे, यसकारण ितमीहरूले सम्झनछेौ िक त्यो म हु ँ जसले ितमीहरूलाई दण्ड
िददँछुै, म परम भु हु।ँ 11 हो, यो स्थान पकाउँने कराही हुनछे अिन ितमीहरू
यसमा मास ु हुनछेौ जनु भु टन्छ! म ितमीहरूलाई यहाँ इ ाएलमा दण्ड िदनछुे!
12 त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ त्यो मरेो िनयम िथयो जनु
* 11:3: …
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ितमीले तो ौ। ितमीले मरेो िनयमहरू पालन गरेनौ। ितमीले आफ्नो चारैितरको
रा का मािनसहरू जस्तै ब े िनणर्य गय ।”

13 मलैे परमे रको िन म्त बोल्न समा गन साथ, बनायाहको छोरा पलत्याह
मरे। म पथृ्वीमा लड।े मलैे पथृ्वीमा टाउको टेकें र भनें, “हाय! परम भु मरेा
मा लक के तपाईं इ ाएलका सबै बाँचकेा मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपले नाश गनर्
तयार हुनहुुन्छ?”

14 तर त्यसपिछ परम भकुो वचन मलैे ा गरें। उहाँले भन्नभुयो,
15 “मािनसको छोरो! ितमी इ ाएलको प रवारको आफ्ना दाज-ूभाइहरूलाई
सम्झना गर जसलाई आफ्नो दशे छोडनलाई बाध्य ग रएको िथयो। तर म
ितनीहरूलाई फकार्ई ल्याउनँछुे। तर यहाँ यरूशलमेका बािसन्दाहरूले भन्दछैन,्
‘ितनीहरू परम भबुाट टाढो गए। यो भिूम हामीलाई िदइसकेकोछ यो हा ो हो।’

16 “यसकारण मािनसहरूसगँ भन परम भु हा ा मा लक भन्न ु हुन्छ, ‘यो साँचो
हो िक मलैे आफ्नो मािनसहरूलाई टाढो भिूमहरूमा जानको िन म्त बाध्य गरें। मलैे
नै ितनीहरूलाई धरैे दशेहरूमा िततर-िबतर पारें। ती भिूमहरूमा म ितनीहरूको िन म्त
केही समय म न्दर हुनछे। 17 यसकारण ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर् िक परम भु
ितनीहरूको मा लकले ितनीहरूलाई फे र फकार्एर ल्याउनँ ु हुन्छ। मलैे ितमीहरूलाई
धरैे दशेहरूमा छ रिदएँ। तर म ितमीहरूलाई एक ठाँउमा जम्मा गनछु अिन ती
दशेहरूबाट ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनँछुे। म इ ाएलको दशे ितमीहरूलाई
फे र िदनछुे। 18 अिन जब हा ा मािनसहरू फकर् न्छन ् त्यसबलेा ितनीहरूले त्यो
सबै डरलाग्दा कुिहएको दवे-मिूतर्हरू जनु अिहले यहाँ छ न ग रिदनछेन।् 19 म
ितनीहरूलाई एकैसाथ ल्याउनँछुे अिन ितनीहरूलाई एउटै मािनस जस्तै बनाउनँछुे।
म ितनीहरूमा नयँा आत्मा भनछु। म ितनीहरूको ढुङ्गाको हृदय तोडरे त्यो ठाँउमा
साँचो हृदय भ रिदनछुे। 20 तब ितनीहरूले मरेो िविधहरू पालन गनछन।् ितनीहरूले
मरेो िनयमहरू पालन गनछन,् ितनीहरूले त्यो काम गनछन ्जनु म गनर् लगाउछुँ।
ितनीहरू साँच्चै मरेो जा हुनछेन ्अिन म ितनीहरूका परमे र हुनछुे।’ ”

21 त्यसपिछ परमे रले भन्नभुयो, “तर यस समय उहाँको हृदय डरलाग्दा
कुिहएको मिूतर् भइसकेको छ। मलैे ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको नरा ो कामको
िन म्त दण्ड िदनपुछर् जनु ितनीहरूले गरेका छन।्” मरेा स्वामी परम भु मरेा
मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो। 22 तबपिछ करूब स्वगर्दतूले आफ्नो
पखंटेा फट्फटायो अिन हावामािथ उ ो। पाङ् ा ितनीहरूिसतै गयो। इ ाएलका



11:23 xxii इजिकएल 12:7

परमे रको मिहमा ितनीहरूमािथ िथयो। 23 परम भकुो मिहमामािथ हावामा उ ो
अिन उसले यरूशलमे छोिड िदयो। अिन केही क्षणको लािग यरूशलमेको पवू
पहाडमा गएर बस्यो। 24 तब वतासले मलाई हावामािथ उठायो अिन फे र बाबले
परुायो, ती मािनसहरूकहाँ परुायो जनु मािनसहरूलाई इ ाएल छोड्नकुो िन म्त बाध्य
गराइएको िथयो। त्यसपिछ दशर्नमा परमे रको आत्मा हावामा उठाउनभुयो अिन
मलाई छोिडयो। मलैे ती सबै चीजहरू परमे रको दशर्नमा दखेें। 25 त्यसपिछ मलैे
िनवार्िसत मािनसहरूसगँ कुरा गरें। मलैे ती सबै कुराहरू बताएँ जनु परम भलुे मलाई
दखेाउन ु भएको िथयो।

12
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे

मािनसको छोरो, ितमी िव ोही मािनसहरूसगँ बस्छौ। ितनीहरू सधैं मरेो िवरू मा
गएका छन।् हनेर्को िन म्त ितनीहरूका आखँा छन,् जे जित मलैे ितनीहरूको िन म्त
गरें। तर ितनीहरूले त्यो दखे्दनैन।् सनु्ने कान छन,् जे जित मलैे ितनीहरूलाई गन ुर् भनें
ितनीहरूले सनुनेन।् िकन? िकनिक ती िव ोहीहरू हुन।् 3 यसकारण, हे मािनसको
छोरो! आफ्नो समान तयार पार। यस्तो ावहार गर मानौ ितमी कुनै टाढो दशेमा
गइरहकेोछौ। यो यस्तो कारले गर िक मािनसहरूले हरेेको हरेेकै छन सम्भव छ
ितनीहरूले ितमीमािथ ध्यान िदनछेन,् तर ती मािनसहरू एकदमै िव ोही हुन।्

4 “िदउँसोको समयमा ितमी आफ्नो समान यस्तो कारले बािहर िनकाल िक
मािनसहरूले ितमीलाई हरेेको हरेेकै हुउन।् त्यसपिछ साँझमा यस्तो दखेावटी गर
िक ितमी टाढा दशेमा एउटा बन्दी जस्तै जाँदछैौ। 5 मािनसको आखँाको अगाडी
पखार्लमा प्वाल बनाऊ अिन त्यो पखार्लको प्वालबाट बािहर जाऊ। 6 राती आफ्नो
समान काँधमा राख अिन त्यस स्थान छोडीदऊे। आफ्नो मखु छोप, जस ारा ितमीले
दे नपरोस ् िक ितमी कहाँ गई रहकेाछौ। यो काम ितमीले यस्तो कारले गर िक
कसलैे दे नसकोस।् िकन? िकनिक म ितमीलाई इ ाएलको प रवारको लािग
एउटा उदाहरणको रूपमा योग गदछु।”

7 यसकैारण मलैे आज्ञा गरे अनसुार गरे। िदउसँो मलैे आफ्नो समान उठाएँ अिन
यस्तो दखेावटी गरे मानौ म कुनै टाढो दशे जाँदछुै। त्यो साँझ मलैे आफ्नो हातको
उपयोग गरें अिन िभ ामा प्वाल बनाए। राती मलैे आफ्नो समान काँधमा राखें अिन
गएँ। मलैे यो सब यस कारले गरें िक सबलैे मलाई दखेोस।्
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8 भो ल पल्ट िबहान मलैे परम भकुो वचन ा गरें। उहाँले भन्नभुयो, 9 “हे
मािनसको छोरो, के इ ाएलका ती िव ोहीहरूले ितमीलाई सोधे ितमीले के गदछौ
भनरे? 10 ितनीहरूलाई भन िक परम भु ितनीहरूका मा लकले यो कुरा बताउन ु
भयो। यो द:ुखको सनं्दशे यरूशलमेका बढूा- धानहरू अिन यरूशलमेमा ब े
इ ाएलका सबै मिनसहरूको िवषयमा हो। 11 ितनीहरूलाई भन, ‘म ितमीहरू सबकैा
लािग उदाहरण हु।ँ मलैे ज-ेजे गरें त्यो ितमीहरू सबकैो िन म्त वास्तिवक हुनछे।’
ितनीहरू कैदीहरू जस्तो जान बाध्य हुनछेन।् 12 ितमीहरूका अगवुाहरूले आफ्नो
सामन उस्कै काँधमा लजैानछेन।् उसले िभ ामा प्वाल बनाई ग ु रूपमा भागरे जाने
छन।् उसले आफ्नो मखु छोप्नछे तािक उ कहाँ जादछै आफ्नो आखँाले दखे्दनै।
13 उसले भाग्ने कोिशश गनछ, तर म (परमे रर) उसलाई समाितहाल्नछुे। ऊ
मरेो जालमा फँ छे अिन म उसलाई कल्दीहरूको दशे बाबलेमा लएर जानछुे। तर
उसले यो दे स ैं न ्त्यो त्यहाँ मनछ। 14 म राजाका मािनसहरूलाई बाध्य गनछु
िक ितनीहरू इ ाएलको चारै ितर िवदशेमा ब । म उनको सनेालाई िततर-िबतर
पानछु अिन श कुो सनेा उनको पिछ लाग्नछे। 15 त्यसपिछ ितनीहरूले बझु्छन ्िक
म नै परम भु हु।ँ ितनीहरूले सम्झनछेन ि्क मलैे नै ितनीहरूलाई दशेबाट िततर-िबतर
पारें। ितनीहरूले सम्झने छन ्िक मलैे ितनीहरूलाई अरू दशेहरूमा जान बाध्य पारें।

16 “तर म कितपय मािनसहरूलाई जीिवत रा छुे। ितनीहरू रोग, अिनकाल
र य ु ारा मन छैनन।् म ितनीहरूलाई यसकारण जीिवत रा छुे िक ितनीहरू अन्य
मािनसहरूसगँ त्यो िघनलाग्दो कामको बारेमा भन्न नसकुन ् जनु ितनीहरूले मरेो
िवरू गरे। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ”

17 तब फे र परम भकुो वचन मकहाँ आयो र त्यसले भन्यो, 18 “हे मािनसको
छोरो, ितमीले यस्तो गन ुर्पछर् मानौं ितमी भयभीत छौ। ितमी जब खान्छौ काम्न ु
पछर्। ितमीले पानी िपउँदा िच न्तत अिन भयभीत भए झैं हुनपुछर्। 19 ितमीले
यी साधारण जनतािसत भन्नपुछर्। ितमीले भन्नपुछर्, ‘परम भु हा ो मा लक
यरूशलमेको बािसन्दाहरू अिन इ ाएलको अन्य भागका मािनसहरूसगँ यसो
भन्नहुुन्छ। मािनसहरू, ितमीहरूले खाना खाँदा अफसोसमा पान ुर्पछर्। ितमीहरू
पानी िपउँदा सा ै भयभीत हुनछेौ। िकनिक त्यहाँ बसो-बास गनहरूको िहसंाले गदार्
ितमीहरूको दशेको सबै सामानहरू न हुनछे। 20 ितमीहरूको शहरमा यित बलेा धरैे
मािनसहरू बस्दछैन ्तर त्यो शहर न भएर जान्छ। ित ो परैु दशे न भएर जानछे।
त्यसपिछ ितमीले बझु्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ’ ”
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21 तब परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 22 “हे मािनसको
छोरो, इ ाएल दशेको िवषयमा मािनसहरूले यो उखान िकन सनुाउछँन:

‘िवपि चाँढै आउँदनै,
दशर्न किहल्यै हुदँनै।’

23 “ती मािनसहरूसगँ भन िक परम भु ितनीहरूका म लकले यो उखान पढन
बन्द ग रिदन ु हुन्छ। ितनीहरू इ ाएलको बारेमा यो कुरा किहल्यै पिन भन्दनैन।्
अब ितनीहरू यो उखान सनुाउछँन:्

‘िवपि चाढै आउँछ,
दशर्न परूा हुनछे।’

24 “यो सत्य हो िक इ ाएलमा किहल्यै पिन झटूो दशर्न हुदँनै। अब यस्तो जाद ु
गनहरू भिवष्यमा हुदँनैन,् जसले यस्तो अगमवाणी गछर् त्यो साँचो हुदँनै। 25 िकन?
िकनभने म परम भु हु।ँ अिन म त्यही भन्छु, जनु मलाई भन्न मन लाग्छ! अिन
त्यही घट्नछे अिन म घटना काललाई लामो तान्न िदनछैेन। ती िवपि हरू चाडैं
आउँदछैन ् ित ो आफ्नो जीवनकाल मान।ै िव ोही मािनसहरू! जब म केही भन्छु
त्यो परूा गरेनै छाडछु।” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

26 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 27 “हे मािनसको
छोरा, इ ाएलका मािनसहरू सोच्छन ्जे दशर्न म ितमीलाई िदन्छु त्यो भिवष्यमा
घट्नछे। ितनीहरू सम्झनछन ्जनु िवपि हरूको िवषयमा ितमी कुरा गछ त्यो आज
भन्दा धरैे वषर् पिछ घट्नछे। 28 यसकारण ितमीले उनीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘परम भु
मरेो मा लक भन्न ु हुन्छ म अझ ज्यादा ढीलो गनर् स न,् यिद म हुनछे भन्छु, त्यो
भएरनै छाडनछे।’ ” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

13
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे

मािनसको छोरो, ितमीले इ ाएलको अगमव ाहरूिसत मरेो िवषयमा कुरा गन ुर् पछर्।
ती अगमव ाहरूिसत मरेो िवषयमा कुरा गन ुर् पछर्। ती अगमव ाहरूले वास्तवमा
मरेो िन म्त कुरा गरेकोछैन।् ती अगमव ाहरू त्यही भन्छन जनु उनीहरूले भन्न
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खोज्दछैन।् यसकारण ितमीले उसगँ कुरा गन ुर् पछर्। उसगँ यो कुरा भन, ‘परम भबुाट
ा भएको यो वचन सनु! 3 परम भु मरेो मा लक यो वचन िदनहुुन्छ। मखूर्

अगमव ाहरू! ितमीहरूमािथ आपत आई लाग्ने छ। ितमीहरू आफ्नो आत्माको
अनसुरण ग र रहकेा छौ। ितमीहरूसगँ त्यो भनकेा छैनन ् जनु ितमीले साँच्चै
दशर्नहरूमा दखे्छौ।

4 “ ‘इ ाएलीहरू ितमीहरूका अगमव ाहरू त्यो सनुसान भत्केको ठाउँहरूमा
ब े स्यालहरू जस्तै भएकाछन।् 5 ितमीहरूले शहरको भत्केको पखार्लको निजक
सिैनकहरू ब िदएनौ। ितमीहरूले इ ाएलको प रवारको रक्षाको िन म्त पखार्लहरू
बनाएनौ। यसकारण परम भकुो िन म्त जब ितमीहरूलाई दण्ड िदने समय आउँछ
त्यितबलेा ितमीहरू य ु मा हानछौ।

6 “ ‘झटूा अगमव ाहरूले भन,े ितनीहरूले दशर्न दखेकेाछन।् ितनीहरूले
ितनीहरूको तन् मन् गरेर भने िक घटनाहरू हुन्छन।् तर ितनीहरूले झटूो बोल।े
ितनीहरूले भने परम भलुे ितनीहरूलाई पठाउन ु भयो तर ितनीहरूले झटूो बोल।े
झटूोलाई साँचो बनाउनँे यास आजसम्म पिन गदछन।्

7 “ ‘झटूा अगमव ाहरू! जनु दशर्न ितमीहरूले दखे्यौ, त्यो सत्य िथएन।
ितमीले आफै जाद ूगय अिन भन्यौ केही घट्ने वाला छ तर ितमीले मािनसहरूसगँ
झटूो भन्यौ। ितमी भन्छौ यो परम भकुो कथन हो, तर मलैे ितमीहरूसगँ कुरै
ग रन।’ ”

8 यसकारण परम भु मरेो मा लक अब साँच्चै केही बोल्नहुुन्छ उहाँ भन्नहुुन्छ,
“ितमीले झटूो भन्यौ। ितमीहरूले दशर्नमा जे दखेकेो िथयौ, त्यो सत्य होइन।्
यसकारण म अब ितमीहरूको िवरू मा छु।” परम भु मरेो मा लकले यो कुरा
भन्नभुयो। 9 परम भलुे भन्नभुयो, “म ती अगमव ाहरूलाई दण्ड िदनछुे जसले
असत्य दशर्न दखेे अिन झटूा बोल।े म ितनीहरूलाई आफ्नो मािनसदे ख अलग
पानछु। ितनीहरूको नाम इ ाएलको प रवारको सिूचमा रहनछैेन।् ितनीहरू फे र
इ ाएल दशेमा किहल्यै जाने छैनन।् त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ िक म परम भु
अिन मा लक हु।ँ

10 “ती झटूो अगमव ाहरूले घ रघ र मािनसहरूसगँ झटूो भन।े
अगमव ाहरूले भने शा न्त हुन्छ अिन त्यहाँ कुनै शा न्त भएन। मािनसहरूको
पखार्ल दढृ गने ुर्छ अिन य ु को तयारी गन ुर्छ। तर भत्केको पखार्लमा एउटा पातको
तरह लपे लगाइरहछेन।् 11 ितनीहरूलाई भन म अिसना र पानी पठाउँनछुे। चण्ड
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आधँी-बे ी चल्नछे अिन बाढी आउनछे, अिन पखार्ल ढल्नछे। 12 पखार्ले तल
ढल्नछे। मािनसहरूले अगमव ाहरूलाई सोध्नछेन,् ‘त्यो चनूा लगाएको के भयो,
जनु ितमीले पखार्लमा लगाएका िथयौ?’ ” 13 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ,
“म ोिधत छु, म ितमीहरूको िवरू आधँी-बे ी पठाउँछु। म ोिधत छु अिन
म घनघोर वषार् पठाउँछु। म ोिधत छु अिन आकाशबाट अिसना खसाउनँछुे।
अिन ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा न पानछु। 14 ितमी पखार्लमा चनुा लगाउछँौ।
तर म परैू पखार्ल न पा रिदनछुे। म त्यसलाई भत्काई िदनछुे। पखार्ल ितमीमािथ
ढल्नछे अिन ितमीले जान्नछेौ म नै परम भु हु।ँ 15 अब म पखार्लमािथ अिन
मािनसहरूमािथ मरेो ोध छािडिदनछुे जसले यसलाई लपे लगाए। तब ितमीलाई
भन्नछुे, ‘अब कुनै पखार्ल रहने र कुनै मजदरूले यसमािथ लपे लगाउनछैेन।्’

16“यो सबै इ ाएलको झटूो अगमव हरूको िन म्त हुनछे। ती अगमव ाहरू
यरूशलमेका मािनसहरूसगँ बात गछर्न। ती अगमव ाहरू भन्छन ्शा न्त हुन्छ तर
कतै शा न्त छैन।्” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

17 परम भलुे भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! इ ाएलमा ी अगमवािदनीहरू
खोज। त्यो ी अगमवािदनीहरू मरेो िन म्त बोल्दनैन।् ितनले त्यही भन्छन, जनु
ितनीहरूलाई भन्न मन पछर्। यसकारण ितमीले मरेो लािग उसको िवरू बोल्न ु
पछर्। ितमीले यसो भन्न ु पछर्। 18 ‘परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ: िवपत ितमी

ीहरूमािथ आइलाग्नछे। ितमीहरूले त्यके मािनसको पाखरुाहरूमा जादकूो पाटा
िसलाइ िदन्छौ। ितमीले मािनसको िशरमा बाँध्न फेटा बनाउछँौ। ितमीहरू भन्छौ
िक ती चीजहरूमा मािनसहरूको जीवन िनयन् ण गन तन् -मन् को श छ।” के
ितमी सोच्छौ िक ितमीहरू आफ्नो आत्माहरू जीिवत रा र मरेो मािनसहरूका
आत्माहरूलाई मान ुर् सक्छौ। 19 ितमी नै एकजना हौ जसले मािनसहरूलाई म
महत्वहीन हु ँ भनी सोच्न लगाउछँौ। ितमीहरू एक मठुी जौ र रोटीको केही टु ाको
लािग ितनीहरूलाई मरेो िवरू मा िहडाउछँौ। ितमीहरू मरेो मािनसहरूसगँ झटूो
बोल्छौ। ितनीहरू झटूो सनु्न मन पराउँछन।् ितमीहरू ती मािनसलाई माछ जसलाई
जीिवत रहन्छ अिन ितमीहरू त्यस्ता मािनसहरूलाई जीिवत रा चाहन्छों जसलाई
मान ुर् जरूरी छ। 20 यसकारण परम भु मरेो मा लक ितमीहरूिसत यसो भन्नहुुन्छ म
ती जादकूा बटूीहरूको िवरू मा छु जो मािनसहरूलाई फँसाउनँ ितमी योग गछ , तर
म ितनीहरूलाई स्वतन् पानछु। म ती बटूीहरू ितनीहरूका पाखरुाबाट चडुाइिदनछुे
अिन ितमीहरूलाई मु गराइिदनछे। ितनीहरू जालबाट मु ग रएका पक्षीहरू
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जस्तै हुनछेन।् 21 म ितमीहरूको घमु्टो च्याितिदनछुे अिन मरेो मािनसहरूलाई ित ो
श बाट बचाउनँछुे। ितनीहरू ित ो जालबाट भाग्नछेन ्अिन ितमीले बझु्नछेौ म
नै परम भु हु।ँ’

22 “ ‘ ी अगमवािदनीहरू ितमीहरू झटूो बोल्छौ। ित ो झटूले रा ो
मािनसहरूलाई द:ुख पयुार्उछँ म ती रा ो मािनसहरूलाई द:ुख िदन चाहिँदन।
ितमी नरा ो मािनसलाई सहायता गछ अिन ितनीहरूलाई उत्सािहत पाछ । ितमी
ितनीहरूलाई आफ्नो जीवन बद ल गर भन्दनैौ। ितमी ितनीहरूको जीवन रक्षा गदनौ।
23 ितमीले अब भिवष्यमा थर्को दशर्नहरू दे े छैनौ। ितमीले भिवष्यमा जाद ूगन
छैनौ। म मरेो मािनसलाई ितमीहरूको श दे ख बचाउनँे छु अिन ितमीहरूले थाह
पाउनछेौ, म नै परम भु हु।ँ’ ”

14
1 इ ाएलका केही बढा- धानहरू मकहाँ आए। ितनीहरू मसगँ बात गनर्

बस।े 2 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 3 “हे मािनसको छोरो!
यी मािनसहरू ितमीिसत बात गनर् आएकाछन।् ितनीहरू चाहन्छन ् ितमीले मसगँ
सल्लाह लउेन।् तर ती मािनसहरूले आज सम्म आफ्ना िघनलाग्दो मिूतर्हरू राखकैे
छन।् ितनीहरू ती चीजहरू राख्छन ्जसले ितनीहरूलाई पाप गराउँछन।् ितनीहरू
आज सम्म त्यही मिूतर् पजूा ग ररहकेाछन।् यसकारण, ितनीहरू मकहाँ सल्लाह
लन िकन आउँछन?् के मलैे उनीहरूको हरूको उ र िदनपुछर्? अह!ँ 4 तर म

ितनीहरूलाई उ र िदन्छु। ितमीले ितनीहरूलाई भन्न ु पछर्, ‘परम भु मरेो मा लक
भन्नहुुन्छ यिद कोही इ ाएलीहरू अगमव ाकहाँ जान्छ अिन मदे ख सल्लाह
माग्छ भने यिद त्यो मािनसले उसका मिूतर्हरू राखकेोछ भने त्यो मािनसको को
उ र म आफै िदनछुे। यिद उसले ती चीजहरू जसले ितनीहरूलाई पाप कमर्हरू
गराउन उकास्छ अिन यिद उसले मिूतर्हरूको पजूा गछर् भने म उिसत कुरा गनछु।
5 िकन? िकनिक म ितनीहरूको हृदय छुन चाहन्छु। म दखेाउन चाहन्छु िक म
ितनीहरूलाई मे गछुर्, य िप ितनीहरूले मलाई आफ्नो िघनलाग्दो मिूतर्हरूको िन म्त
छोिडिदए।’

6 “यसकारण इ ाएलका प रवारसगँ यी सब भन। ितनीहरूलाई भन, ‘परम भु
मरेो मा लक भन्नहुुन्छ! मकहाँ फकर आऊ अिन आफ्नो िघनलाग्दो मिूतर्हरू
छोिडदऊे। ती सबै डरलाग्दा झटूो दवेताहरूबाट ितमी फकर् 7 यिद कुनै इ ाएलीहरू
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अथवा इ ाएलमा ब े िवदशेीहरू सल्लाहमा िन म्त मकहाँ आए म उसलाई उ र
िदनछुे। यिद उसले िघनलाग्दो मिूतर्हरू राखे ता पिन म उसलाई उ र िदन्छु। यिद
उसले ती चीजहरू राख्छ जसले उसलाई पाप गराउँछ। यिद उसले तब सम्म ती
मिूतर्हरूको पजूा गछर्। म उसलाई यस्तो उ र िदन्छु। 8 म त्यस मािनसको िवरोधी
हुनछुे। उसलाई न ग रिदन्छु। त्यो अरू मािनसहरूको िन म्त उदाहरण बिननछे।
मािनसहरूले उसको हाँसो उडाउँनछेन।् म ितनीहरूलाई आफ्नो मािनसहरूबाट
बािहर िनकल्नछुे। त्यसपिछ ितमीले जान्ने छौ म नै परम भु हु।ँ 9 यिद अगमव ा
धरैे मखूर् भई आफ्नो उ र िदयो भने म उसलाई दखेाई िदन्छु िक उ कित मखूर्
छ, म उसको िवरू आफ्नो श योग गछुर्। म उसलाई न ग रिदन्छु अिन
आफ्ना मािनसहरूलाई इ ाएलबाट बािहर िनकाल्नछुे। 10 यस्तै कारले त्यो
मािनस जनु राय लन आएको िथयो अिन अगमव ा जसले उ र िदयो दवुलै े एउटै
दण्ड पाउनँछेन।् 11 िकनिक यस कारले त्यो अगमव ाले मरेो मािनसहरूलाई
मदे ख टाढो लएर जान बन्द ग रिदन्छ। यस कारले मरेा मािनसहरूले आफ्नो
पापबाट अपिव हुन ु बन्द ग रिदन्छन।् तब ितनीहरू मरेो िवशषे मािनस हुनछेन
अिन म ितनीहरूको परमे र बिनन्छु।’ ” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुराहरू
भन्नभुयो।

12 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 13 “हे मािनसको
छोरो! म आफ्नो त्यो रा लाई दण्ड िदन्छु जसले मलाई छोड्छ अिन मरेो िवरू
पापहरू गछर्। म ितनीहरूको भोजनको आपिूतर् बन्द ग रिदन्छु। म अिनकाल उत्पन्न
ग रिदन सक्छु अिन त्यस दशेबाट मािनस अिन पशहुरू बािहर ग रिदन सक्छु। 14म
त्यस दशेलाई दण्ड िदन्छु त्यहाँ नहू, दािनयल अिन अय्यबू नै िकन नबसनु,् उनीहरू
आफ्नो जीवन आफ्नो धािमर्कता ारा बचाउनँ सक्छन त्र ितनीहरूलेसम्पणूर् दशेलाई
बचाउनँ स ै नन।्” परम भु मरेा मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

15 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा म त्यो परैु दशेमा जगंली जनावरहरू
पठाइिदन्छु अिन ती जनावरहरूले सबै मािनसहरूलाई मानर् सक्छन। जगंली
जनावरहरूको कारणले त्यस दशे भएर कसलैे पिन या ा गनर्स ै नन।् 16 यिद नहू,
दािनयल अिन अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने म ती तीनै जनालाई बचाउने िथएँ। ती तीनै
जना स्वयंले आफूलाई बचाउनँ ु सक्छन।् तर म मरेो तीनजैना स्वयंले आफूलाई
बचाउनँ ु सक्छन।् तर म मरेो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ितनीहरूले आफ्नो
बाहके अरूको जीवनिसतै आफ्नो छोरा-छोरी पिन बचाउनँ सक्ने िथएनन।् त्यो
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नरा ो दशे न ग रनछे।” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।
17 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा त्यस दशेको िवरू लड्नका िन म्त म श कुा

सनेा पठाउँन सक्छु। ती सिैनकले त्यो दशे न पा रिदन्छन।् म त्यस दशेको सबै
मािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर िनका लिदन्छु। 18 यिद नहू, दािनयल अिन
अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने ती तीनजना रा ो मािनसहरूलाई बचाउथँें। ती तीन जनाले
आफ्नो जीवन स्वयं बचाउनँ सक्छन।् म मरेो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक
अरू मािनसहरूको जीवन ितनीहरूले बचाउनँ स ैं नन ्यहाँ सम्म िक आफ्नो छोरा-
छोरीको जीवन पिन बचाउनँ सक्ने िथएन। त्यो दशे सम्पणूर् रूपमा न ग रइनछे।”
परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

19 परमे रले भन्नभुयो, “अथवा म त्यस दशेको िवरू रूढी (महामारी)
पठाउँन सक्छु। म ितनीहरूमािथ आफ्नो ोध बषार्उन सक्छु। म सबै मािनस
अिन जनावरहरूलाई त्यस दशेबाट हटाउन सक्छु। 20 यिद नहू, दािनयले अिन
अय्यबू त्यहाँ बस्थे भने पिन म ती तीनजना रा ो मािनसहरूलाई बचाउथँें िकनिक
ती तीनजैना रा ा मािनसहरू हुन।् ती तीनजैना आफ्नो जीवन स्वयं बचाउन सक्छन।्
तर म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर भन्छु अरू मािनसहरूको जीवन ितनीहरूले
बचाउनँ स ैं नन,् यहाँ सम्म तािक आफ्ना छोरा-छोरीको जीवन पिन बचाउनँ ु
स ै नन।” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुरा भन्नभुयो।

21 त्यसपिछ परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “यसकैारण सोच यरूशलमेका
िन म्त यो कित नरा ो हुन्छ, म त्यस शहरको िवरू यी चारैवटा दण्ड पठाइिदन्छु!
म श कुा सनेा, अिनकाल, महामारी, अिन जङ्गली जनावरहरू त्यस शहरको
िवरू पठाउँछु। म त्यस दशेको सबै मािनसहरू अिन जनावरहरूलाई बािहर
िनका लिदन्छु। 22 केही मािनसहरू त्यो दशेबाट भाग्नछेन।् ितनीहरू आफ्ना छोरा-
छोरी लएर ितमीहरूकहाँ सहायताको लािग आउनछेन।् तब ितमीहरूले थाहा
पाउनछेौ िक यी मािनसहरू साँच्चै कित नरा ा छन।् म जनु आपत यरूशलमेमा
ल्याउनँछुे त्यो न्यायसगत हो भन्ने ितमीलाई िव ास गराइनछे अिन ितमीहरूले
सान्तवना पाउनछेौ। 23 ितमीहरूले ितनीहरूको ब े ढगं अिन ितनीहरूले गन नरा ो
काम दे छेौ। त्यसपिछ ितमीले सम्झने छौ िक ितनीहरूलाई दण्ड िदने उिचत कारण
मसगँ िथयो।” परम भु मरेो मा लकले यो कुराहरू भन्नभुयो।
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15
1 तब परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!

के दाखको बोटको दाउरा जङ्गलको कुनै अक रूखको काठको सानो हाँगाभन्दा
अिधक रा ो हुन्छ? अह।ँ 3 के ितमीहरू दाखको बोटको दाउरा कुनै काममा
उपयोग गनर् सक्छौ? अह!ँ के ितमीहरू त्यसबाट केही चीज बनाउनँको िन म्त
काठ िनकाल्न सक्छौ? अहँ!ँ 4 यो आगो बाल्न ु मा योग ग रन्छ। सकेुको
दाउरा छेउबाट बल्छ? बल्दनै, बीचको भाग आगोले जलरे कालो हुन्छ, तर
दाउरा पणू र् रूपमा जल्दनै।् के ितमी त्यो जलकेो दाउराबाट कुनै चीज बनाउनँ
सक्छौ? 5 यिद बल्न ु भन्दा पिहला ितमीले त्यस दाउराको केही चीज बनाउनँ
सक्छौ भने पिन िन य नै त्यो ज लसके पिछ त्यसबाट केही बनाउनँ स ै नौ!
6 यसलैे दाखको बोटको दाउराको टु ा जङ्गलको ती कुनै पिन दाउराको टु ाको
बराबर छ। मािनसहरू त्यो दाउराको टु ा आगोमा हाल्छन ्अिन आगोले त्यसलाई
जलाउछँ। त्यस्तै कारल,े म यरूशलमेका मािनसहरूलाई आगोमा फ्याँक्छु!”
परम भु मरेो मा लकले यो सबै कुराहरू भन्नभुयो। 7“म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे,
अिन ितनीहरू आगोबाट उम्के तापिन त्यसले ितनीहरूलाई अझै जलाउनछे। अिन
ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान्नछेन।् मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ भनरे
जान्नछेन।् 8 म त्यस दशेलाई परैु न गनछु िकनभने झठुा दवेताहरूको आरधना गनर्
ितनीहरूले मलाई धोका िदए।” यो सबै कुरा परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

16
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको

छोरो! यरूशलमेका मािनसलाई त्यो डरलाग्दो नरा ो कामको लािग जनाइदऊे जनु
ितनीहरूले गरेकाछन।् 3 ितमीले भन्न ु पछर्, ‘परम भु मरेो मा लक यरूशलमेका
मािनसहरूलाई यो सदंशे िदनहुुन्छ, आफ्नो इितहास हरे। ितमी कनानमा जन्मकेा
िथयौ। ित ो बाब ु एक एमोरी अिन आमा िह ी हुन। 4 यरूशलमे जनु िदन उत्पन्न
भयो, ित ो नाभीको नाल काट्ने कोही पिन िथएन। कसलैे पिन ित ो शरीरमा
ननु म लिदएन, अिन ितमीलाई सफा तलु्याउन कसलैे पिन नहुाई िदएन। कसलैे
ितमीलाई लगुा लगाई िदएनन।् 5यरूशलमे, ितमी एक्लै िथयौ। कसलैे पिन ितमी ित
दया दखेाएन, न त कसलैे ितमीलाई हरेचाह नै गय । ह!े यरूशलमे ितमी ज न्मएको
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िदन, ित ो आमा-बाबलुे ितमीलाई खतेमा रा खिदए। जब ितमी ज न्मयौ ितमी
रगतमा लपे टएका िथयौ।

6 “ ‘त्यसपिछ म (परमे र) त्यताबाट गएँ। मलैे त्यहाँ ितमीलाई रगतमा
लटप टएको अवस्थामा भे ाएँ। ितमी रगतमा लटप टरहकेो िथयौ, तर मलैे भनें
“जीिवत होऊ!” हो, ितमी रगतमा लटप टएको िथयौ, अिन मलैे भनें, “जीिवत
हौऊ!” 7 मलैे ितमीलाई खतेमा िबरूवा िसयारे जस्तै सवेा गरेर बढाएँ। ितमी बढ्दै
गयौ। ितमी जवान ी बिनयौ, ित ो मािसक-धमर् आरम्भ भयो, ित ो स्तन ब ो,
ित ो कपाल बढ्न थाल्यो। तर त्यसबलेा सम्म ितमी व हीन र नाङ्गै िथयौ। 8 मलैे
ितमी ित दिृ घमुाएँ। मलैे दखेें ितमी मेको लािग तयार िथयौ। यसकारण मलैे
ितमीलाई लगुा लगाई िदएँ अिन ित ो नग्नता छोिपिदएँ। मलैे ितमीिसत िववाह गन
वचन िदएँ। मलैे ितमीसगँ वाचा बाँध े र शपथ खाएँ अिन ितमी मरेी भयौ।’ ”
परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो। 9 “ ‘मलैे ितमीलाई पानीले नहुाई
िदएँ। मलैे ित ो रगत धोई िदएँ अिन ित ो शरीरमा तले मा लश ग रिदएँ। 10 मलैे
ितमीलाई एउटा रा ो लगुा अिन नरम छालाको जु ा िदएँ। मलैे ितमीलाई एउटा
िमहीन मलमलको अिन एउटा रेशमको लगुा िदएँ। 11 तब मलैे ितमीलाई केही
गर-गहना िदएँ। मलैे ित ो हातहरूमा चरुा लगाइ िदएँ अिन ित ो गलामा माला
लगाइिदएँ। 12 मलैे ितमीलाई नाकमा एउटा मनु् ी, कानमा झमु्का अिन िशरमा
रा ो िशरपचे लगाइिदएँ। 13 ितमी सनु, चाँदीको गर-गहना अिन रेशमको लगुामा
ब ु ा गरेको लगाउदँा सनु्दर दे खयौ। ितमीले रा ो खाना खायौ। ितमी अत्यािधक
सनु्दरी िथयौ अिन ितमी रानी बिनयौ 14 ित ो सनु्दरताले गदार् ितमी िवख्यात भयौ।
यो सब यसकारण भयो िकनिक मलैे ितमीलाई ज्यादा रा ी बनाए।’ ” परम भु मरेो
मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

15 परमे रले भन्नभुयो, “तर ितमीले आफ्नो सौन्दयर्तामा भरोसा गनर् आरम्भ
गय ं। ितमीले आफ्नो यशको उपयोग गय ं अिन ितमीले मलाई धोका िदयौ। ितमीले
एउटा वशे्याले जस्तो वहार गय ं अिन ितमीले त्यस्तो त्यकेिसत गय जो ित ो
छेउमा आयो। ितमीले ितनीहरू सबलैाई आफ्नो शरीर अिपर्त गय ं। 16 ितमीले
आफ्नो सनु्दर लगुा लयौ अिन त्यसको उपयोग आफ्नो पजूाको स्थानमा सजाउन
गय ं। ितमीले त्यस ठाँउमा एउटा वशे्याले जस्तो काम गय । ितमीले आफूलाई
त्यके मािनससगँ अिपर्त गय जो त्यहाँ आयो! 17तब मलैे िदएको सनु्दर गर-गहना
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लयौ अिन त्यो सनु-चाँदी मािनसहरूको मिूतर्हरू बनाउनँमा योग गय ं। ितमीले
ितनीहरूलाई वशे्याले झैं पजू्यौ। 18 त्यसपिछ ितमीले सनु्दर लगुा लयौ अिन ती
मिूतर्लाई लगाई िदयौ। ितमीले सगु न्ध धपू अिन ब ी लयौ जनु मलैे ितमीलाई
िदएको िथएँ, अथवा त्यसलाई ती दवेमिूतर्हरू अगाडी चढायौ। 19 मलैे ितमीलाई
रोटी, मह अिन भ ाक्षको तले िदएँ। तर ितमीले त्यो खाना आफ्नो मिूतर्लाई िदयौ।
ितमीले ती आफ्नो असत्य दवेताहरूलाई सन्न पानर्का िन म्त सगुन्धको रूपमा भटेी
चढायौ। ितमीले ती झटूा दवेताहरूसगँ वशे्या जस्तो वहार गय ं।” परम भु मरेो
मा लकले यो कुरा भन्नभुयो।

20 परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले मरेोलािग जन्मकेो सबै छोरा-छोरीहरू
मिूतर्हरू अिघ ब ल चढायौ। के ित ा मिूतर्हरूिसत यस्तो वशे्याविृत गन ुर् सानो
कुरो हो? 21 ितमीले मरेो छोराहरूको हत्या गय अिन ितनीहरूलाई ती झटूा
दवेताहरूकोमा चढायौं। 22 ितमीले मलाई छो ौ अिन त्यो डरलाग्दा काम गय ।
ितमीले आफ्नो समयको किहल्यै पिन याद गरेनौ जब ितमी बाल्यावस्थामा िथयौ
ितमीले याद गरेनौ, जितबलेा मलैे ितमीलाई भे ाँए त्यित बलेा ितमी नाङ्गै िथयौं
अिन रगतमा लटप टरहकेो िथयौं।

23 “ती सबै नरा ा चीजहरू पिछ, हे यरूशललमे! यो ितमीलाई एकदमै नरा ो
हुन्छ।” परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू भन्नभुयो। 24 “ती सबै कुराहरू पिछ
ितमीले त्यो असत्य दवेताको पजूा गनर् उच्च स्थानहरू बनायौ। ितमीले त्यके
बाटोको चोकमा झटूो दवेताको पजूाका िन म्त उच्चस्थान बनायौ। 25 ितमीले
त्यके दोबाटोमा आफ्नो उच्च स्थान बनायौ। ितमीले आफ्नो सनु्दरतालाई तचु्छ

दखेायौ। ितमीले त्यके बाटो भएर िहडँ्ने मािनसहरूलाई फँसाउनका िन म्त यसो
गय ं। ितमीले आफ्नो खु ा दे खयोस ् भनी फ रयामािथ उठायौ अिन त्यसपिछ
ितमीले ती मािनसहरूसगँ वशे्याहरूले झैं वहार गनर् थाल्यौ। 26 तब ितमी त्यो
िछमकेी िम कहाँ गयौं, जसको लङ्ग एकदमै ठूलो िथयो। ितमीले मलाई ोिधत
पानर्को लािग त्योसगँ धरैे पल्ट शारी रक सम्बन्ध स्थािपत गय ं। 27 यसकारण मलैे
ितमीलाई दण्ड िदएँ। मलैे ितमीलाई िदएको जमीनको एक भाग लएँ। मलैे ितमीलाई
ितनीहरूको हातमा स ु म्पिदएँ जसले ितमीलाई घणृा गछर्न।् ित ो ब्यावहारले गदार्
प लश्तीहरूका छोरीहरू पिन ल ज्जत भए। 28 त्यसपिछ ितमीले अश्शरूहरूिसत
शारी रक सम्बन्ध गय । तर ितमीलाई पयार् भएन। ितमी किहल्यै पिन सन्त ु
भएनौ। 29 यसकारण ितमी कनान प फिकर् यौ अिन त्यसपिछ बाबले प । तब
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पिन ितमी सन्त ु भएनौ। 30 ितमी सा ै कमजोर छौ। ितमीले ती सबै मािनसहरू र
राज्यहरूलाई पाप गनर् लगायौ। ितमीले ठीक एउटी वशे्याले जस्तै काम गय ।” यी
कुराहरू परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

31“ितमीले त्यके दोबाटोहरूमा उच्च स्थानहरू बनायौ। अिन ितमीले बाटोको
हरेक गल्लीको कुनामा पजूाको स्थान बनायौ। अिन वशे्याले झैं, त्यसबाट फाइदा
हुने चासो पिन ग रनौ। 32 ितमी िभचारी ी हौ। ितमीले आफ्नो पितको भन्दा
िवदशेीहरूसगँ शारी रक समं्बन्ध रा ज्यादा रा ो मान्यौ। 33 ाय वशे्याहरू
शारी रक सम्बधंको लािग मािनसलाई ज्याला ितन ुर् बाध्य गदर्छन।् तर ितमीले
आफ्नो मेीहरू लोभाउन स्वयं भटेी िदन्छौ,अिन ितनीहरूलाई शारी रक सम्बधंको
िन म्त आम न् त गछ । ितमीले आफ्नो चारैितर सबलैाई आफूसगँ शारी रक
सम्बधंको लािग आम न् त गय । 34 ितमी ाय सबै वशे्याहरूको ठीक िवपरीत
छौ। ाय वशे्याहरू परुूषहरूलाई ज्याला ितनर्को लािग बाध्य गछर्न।् तर ितमीले
परुूषहरूलाई आफुसगँ शारी रक सम्बन्धको ज्याला ितन गछ ।”

35 हे वशे्या! परम भकुो वचन सनु। 36 परम भु मरेो मा लकले यो कुरा
भन्नहुुन्छ “ितमीले ित ो पसैा खचर् गरायौ अिन आफ्नो मेीहरू तथा झटूा
दवेताहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीर हनेर् िदयौं तथा ितमीिसत शारी रक सम्बन्ध
गनर्िदयौ। ितमीहरूले ितनीहरूको नानीहरू माय अिन ितनीहरूको रगत बगायौ।
त्यो ती झटूा दवेताहरूलाई ित ो भटेी िथयो। 37यसकारण, म ित ो सबै मेीहरूलाई
एकै ठाँउमा जम्मा गछुर्। म ती सबलैाई ल्याउछुँ जोसगँ ितमीले मे गय तथा जनु
मािनसहरूलाई घणृा गय । म ती सबलैाई एकै साथ लएर आउँछु अिन ितनीहरूलाई
ित ो नग्नता दखेाउछुँ। ितनीहरूले ित ो परैु नग्नता दे छेन।् 38 त्यसपिछ म
ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीलाई कुनै हत्या रनी अिन त्यस ीलाई जस्तै दण्ड
िदन्छु जसले िभचारी पाप गरेकी छ। ितमी त्यस्तै द ण्डत हुनछेौ मानौ कुनै

ोिधत तथा ईष्याल ु पितले आफ्नी प ीलाई दण्ड िदए जस्त।ै 39 म ितमीलाई
ती सबै मेीहरूलाई ा गनर् िदन्छु। ितनीहरूले ित ो सबै उच्च स्थानहरू न
पा रिदनछेन।् ितनीहरूले ित ो पजूा स्थानहरू जलाई िदनछेन।् ितनीहरूले ित ो
लगुाहरू च्याित िदनछेन ् तथा ित ो सनु्दर गर-गहनाहरू लनछेन।् ितनीहरूले
ितमीलाई व हीन अिन नाङ्गै छोिडिदनछेन ्जस्तो ितमीलाई मलैे भे ाएको बलेामा
िथयौ। 40 ितनीहरूले आफूसगँ िवशाल जनसमहू लएर आउनछे, अिन ितमीलाई
मानर्का िन म्त ढुङ्गा हान्नछेन ् त्यसपिछ ितमीलाई टु ा-टु ा पानछन।् 41 अिन
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ितनीहरूले ित ो घरहरू आगोले जलाई िदनछेन ्अिन ितमीलाई धरैे ीहरूको सामनुे
दण्ड िदनछेन।् म ितमीलाई ित ो वशे्याविृत दे ख रोक्नछुे र ितमीले अरू ज्याला
पाउने छैनौ। 42 त्यसपिछ म ोिधत अिन डाही हुन छोिडिदनछुे। म शान्त हुनछुे।
म फे र ोिधत हुनछैेन। 43 यी सबै कुराहरू िकन हुन्छन?् िकनिक ितमीले त्यो
याद राखनेौ िक ितमीमािथ जवानी हुदँा के गय । ितमीले त्यो सबै नरा ो पापहरू
गय अिन मलाई ोिधत बनायौ। यसकारण ती नरा ो कामको िन म्त मलैे ितमीलाई
दण्ड िदन ु पय । तर ितमीले अझै ज्यादा डरलाग्दो योजनाहरू बनायौ।” परम भु
मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

44 “ित ो िवषयमा कुरा गन सबिैसत अक एउटा कुरा पिन होला। ितनीहरू
भन्छन, ‘जस्तो आमा त्यस्तै छोरी।’ 45 ितमी आफ्नो आमाको छोरी हौ। ितमीले
आफ्नो पित र नानीहरूलाई ध्यान िददँनैौ। ितमी ठीक आफ्नो बिहनी बराबर छौ।
ितमी दवुै जनाले आफ्नो पित र नानीहरूलाई घणृा गछ । ितमीहरू ठीक आफ्नो
आमा-बाब ु जस्तो छौ। ित ो आमा िह ी अिन बाब ु एमोरी िथए। 46 ित ो ठूलो
िददी साम रया िथई ऊ ित ो उ रिदशामा आफ्नो छोरीहरूसगँ बस्थी अिन ित ो
सानो बिहनी सदोम िथई। उ आफ्नो छोरीहरूसगँ (शहरहरू) ित ो दिक्षणमा बस्थी!
47 ितमीले त्यो सबै डरलाग्दा पाप काम गय जनु ितनीहरूले गरे। तर ितमीले त्यो
काम पिन गय जनु ितनीहरूले गरेको भन्दा नरा ो िथयो। 48 म परम भु अिन
मा लक हु।ँ म सदा जीिवत छु अिन आफ्नो जीवनको शपथ खाएर भन्छु िक ित ो
बिहनी सदोम अिन उसको छोरीहरूले किहल्यै पिन त्यित नरा ो काम गरेनन ्जित
ित ो छोरीहरूले गरे।”

49 परम भलुे भन्नभुयो, “ित ो बिहनी सदोम अिन उसको छोरीहरू घमण्डी
िथए। ितनीहरूिसत आवश्यकता भन्दा ज्यादा खाने कुरा िथयो अिन ितनीहरूिसत
समय पिन ज्यादा िथयो। ितनीहरूले दीन अिन असहाय मािनसहरूलाई सहायता
गदनिथए। 50 सदोम अिन उसको छोरीहरू अत्यािधक घमण्डी भए र मरेो अिघ
डरलाग्दा पाप गनर् थाल।े जब मलैे ती कामहरू गरेको दखेें, मलैे दण्ड िदएँ।”

51 परमे रले भन्नभुयो, “साम रयाले ितमीले गरेको पाप भन्दा आधा मा
पाप गय । साम रयाले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप ितमीले गय ! आफ्नो
बिहनीहरूले भन्दा अिधक डरलाग्दा पाप गय ! सदोम अिन साम रयाको तलुना
गदार् ितनीहरूलाई ितमी भन्दा रा ो लाग्छ। 52 यसकारण ितमी ल ज्जत हुनपुछर्।
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ितमीले ित ो िददी बिहनीहरूलाई ितमी भन्दा धािमर्क दे खने बनायौ। ितमीले
भयकंर पापहरू गरेकीछौ यसकारण ितमी ल ज्जत हुनपुछर्।”

53 परमे रले भन्नभुयो, “मलैे सदोम अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू न
पा रिदएँ। मलैे साम रया अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू न पारें। यरूशलमे म
ितमीलाई न पानछु। तर म ती शहरहरू फे र बनाउनँछुे। यरूशलमे म ितमीलाई फे र
बनाउनँछुे। 54 म ितमीलाई आराम िदनछुे। त्यसबलेा ितमीले डरलाग्दा पापहरू याद
गनछौ जनु ितमीले गरेका िथयौ अिन ितमी ल ज्जत हुनछेौ। 55यस्तो कारले ितमी
अिन ित ो बिहनीहरू फे र बनाइनछेन।् सदोम अिन उसको चारैितरको शहरहरू,
साम रया अिन त्यसको चारैितरको शहरहरू तथा ितमी अिन ित ो चारैितरको
शहरहरू फे र बनाइनछेन।्”

56 परमे रले भन्नभुयो, “िबतकेा िदनहरूमा ितमी घमण्डी िथयौ अिन ित ो
बिहनी सदोमको हाँसो उडाउथ्यौ। तर ितमीले त्यस्तो फे र गनर् स ै नौ। 57 ितमीलाई
सजाय िदन ु भन्दा पिहला आफ्नो िछमकेीहरू ारा हाँसो उडाउँन शरुू गन ुर् भन्दा
पिहला ितमीले त्यो गरेकी िथयौ। एदोमको छोरीहरू तथा प लश्तीले अिहले ित ो
हाँसो उडाइरहकेाछन।् 58 अब ितमीले जनु भयकंर पाप गय त्यसका िन म्त क
उठाउँन ु पछर्।” परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

59 परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो, “ितमीले आफ्नो
िववाहको ितज्ञा भगं गय । ितमीले हा ो करारको आदर गरेनौ। 60 तर मलाई
त्यो करार याद छ जनु त्यस समय ग रएको िथयो, जनु समय ितमी नानी िथयौ।
मलैे ितमीसगँ करार गरेको िथएँ जनु सधैं रहने िथयों। 61 म ित ो बिहनीहरू ितमी
भएकहाँ ल्याउनँछुे अिन म ितनीहरूलाई ित ो छोरीहरू बनाउनँछुे। यो हा ो करारमा
िथएन, तर म यो ित ा िन म्त गनछु। त्यित बलेा ितमी ती डरलाग्दा पापहरू याद
गनछौ, जनु ितमीले गय अिन ितमी ल ज्जत हुनछेौ। 62 यसकारण म ितमीिसत
मरेो करार बाँध्नछुे र ितमीले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु।ँ 63 ितमीले गरेका ती
सबै नरा ा कमर्हरूको िन म्त मलैे क्षमा िदएँ। अब ितमीले त्यो सम्झना गन छौ अिन
ल ज्जत हुनछेौ। ितमीले केही पिन भन्न सक्ने छैनौ।” परम भु मरेो मा लकले ती
सबै कुराहरू भन्नभुयो।

17
1 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको
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छोरो, इ ाएलका घरानालाई यो कथा सनुाऊ! ितनीहरूलाई गर यसको अथर्
के हो? 3 ितनीहरूलाई भन, यो त्यही हो जनु परम भु मरेा मा लकले भन्नहुुन्छु:

“ ‘एउटा िवशाल चील िवशाल पखटेािसत लबानोन आउँदछै।
चीलको धरैे रंगहरू भएको लामो लामो प्वाँखहरू िथए। त्यो लबानोनमा

आयो अिन दवेदारू रूखको टुप्पा लग्यो।
4 त्यो गरूडले त्यो िवशाल दवेदारूको (लबानोन) रूखको टुप्पो चडुाँयो अिन कनान

लएर गयो।
गरूडले ापारीको शहरमा त्यो रोप्यो।

5 त्यसपिछ गरूडले केही िबऊहरू (मािनसहरू) कनानबाट केही भाग लएर गयो।
त्यसले त्यो म ललो जमीनमा रोप्यो। त्यसले शस्त पानी भएको छेउमा

रोप्यो।
6 िबऊ उि यो अिन त्यो दाखको बोट बिनयो।

यो बोट रा ो िथयो।
बोट अग्लो िथएन।

तर यो एउटा ठूलो क्षे भ र ढाक्ने गरी फै लयो।
दाखको काण्ड ब ो

अिन लामो भएर हाँगाहरू र पातहरू पलायो।
7 त्यसपिछ अक ठूलो पखटेा भएको गरूडले दाखको बोट दखे्यो।

गरूडको लामो पखंटेा िथयो।
दाखको बोटले चाहन्थ्यो िक यो नयाँ गरूडले उसको दखे रेख गरोस।्

यसकारण त्यसले आफ्नो जराहरू त्यो गरूड भए प फैलायो।
यसको हाँगाहरू गरूड भएको प फै लन थाल्यो।

यसको हाँगाहरू त्यो खतेदे ख टाढो सम्म फै लन थाल्यो, जहाँ यो रोपकेो
िथयो।

दाखको बोटले चाहन्थ्यो नयाँ गरूडले उसलाई पानी हालोस।्
8 दाखको बोट अक म ललो खतेमा सा रयो। यो शस्त पानी भएको भिूममा

रोिपएको िथयो।
यसले हाँगाहरू अिन फल िदन सक्थ्यो।
यो एउटा सा ै रा ो दाखको बोट हुन सक्थ्यो।’ ”

9 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो,
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“के ितमी सम्झन्छौ िक बोट सफल हुन्छ? अह!ँ
नयाँ गरूडले बोटलाई जमीनदे ख उखे लिदन्छ

अिन पक्षीले बोटलाई जरासगँै उखे लिदन्छ।
त्यसले सबै दाख खान्छ।

त्यसपिक्ष नयाँ पातहरू सकु्छ अिन मछर्।
त्यो बोट एकदमै कमजोर हुन्छ।

त्यो बोटलाई जरैसगँ उखाल्नका िन म्त श शाली अ -श
अथवा श शाली दशेको आवश्यकता पदन।

10 के त्यो बोट त्यहाँ बढ्छ जहाँ रोपकेो छ? अहँ!ँ
गरम पवू य बतास चल्ने छ; अिन बोट सकेुर मनछ।
यो त्यहीं मछर् जहाँ रोपकेो िथयो।”

11 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 12 “यो कुराको ाख्या
इ ाएलका मािनसहरूको बीचमा गर, ितनीहरू सधैं मरेो िवरू मा जान्छन।्
ितनीहरूलाई यो भन, पिहलो गरूड (नबकूदनसे्सर) बाबलेको राजा हो। उ
यरूशलमेमा आयो अिन राजा तथा अन्य मखुहरूलाई लएर गयो। उसले
ितनीहरूलाई बाबले लएर आयो। 13 त्यसपिछ नबकूदनसे्सरले राजाको प रवारको
एउटा मािनससगँ स न्ध गय । नबकूदनसे्सरले त्यस मािनसलाई शपथ गनर्का िन म्त
वाध्य पाय । यस कार त्यस नबकूदनसे्सरले मािनसलाई राजभ रा े शपथ
गय । नबकूदनसे्सरले यो मािनसलाई यहूदाको नयाँ राजा बनायो। त्यसपिछ उसले
सबै श शाली मािनसलाई यहूदाबाट बािहर िनकाल्यो। 14 यस कार यहूदा एक
दबुर्ल राज्य बिनयो, जनु राजा नबकूदनसे्सरको िवरू उठ्न स ै नथ्यो। यहूदाको
नयाँ राजासगँ नबकूदनसे्सरले जनु सिंध गरेको िथयो त्यो पालन गनर्का िन म्त त्यो
मािनस बाध्य भयो। 15 तर यो नयाँ राजाले कुनै न कुनै कारले नबकूदनसे्सरको
िवरू िव ोह गन य गय । उसले सहायताको लािग िम मा राजदतूहरू पठायो।
नयाँ राजाले धरैे घोडा अिन सिैनक माग।े यस्तो दशामा के ितमी सम्झन्छौ िक
यहूदाको राजा सफल हुन्छ? के ितमी सम्झन्छौ िक नयाँ राजासगँ या श
हुन्छ अिन उसले करार भङ्ग गरी दण्डबाट बाँच्न सक्छ?”

16 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर वचन
िदन्छु िक यो नयँा राजा बाबलेमा मनछ। नबकूदनसे्सरले त्यो मािनसलाई यहूदाको
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नयाँ राजा बनायो। तर त्यो मािनसले नबकूदनसे्सरसगँ भएको शपथ तो ो। यो
नयाँ राजाले त्यो स न्ध तोडयो। 17 िम को राजा यहूदाको राजाको रक्षा गनर्मा
समथर् हुदँनै। उसले धरैे सखं्यामा सिैनक पठाउँन सक्छ, तर िम को महान श ले
यहूदाको रक्षा गनर् स ै न। नबकूदनसे्सरको सनेाहरूले शहरमा अिधकार गनर्का
िन म्त कच्चा बाटो अिन माटोको पखार्ल बनाउछँन।् धरैे सखं्यामा मािनसहरू
मनछन।् 18 तर यहूदाको राजा बाँचरे िनक्लन स ै न। िकन? िकनिक उसले
आफ्नो स न्धको उपके्षा गय । उसले नबकूदनसे्सरलाई िदएको शपथ भङ्ग गय ।”
19 परम भु मरेो मा लकले यो ितज्ञा गन ुर्भयो “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर
ितज्ञा गछुर् िक म यहूदाको राजालाई दण्ड िदन्छु। िकन? िकनिक उसले मरेो

चतेाउनीहरूको उपके्षा गय । उसले हा ो करार भङ्ग गय । 20 म आफ्नो जाल
फैलाउँछु अिन उ त्यसमा फँ छे। म उसलाई बाबलेमा ल्याउछुँ अिन हा ो मामला
त्यहीं फैसला हुनछे, िकनभने उसले मलाई धोका िदयो। 21 म उसको सनेाहरू न
पा रिदन्छु। म उसको सवर् े सिैनकहरू न पा रिदन्छु अिन बाँचकेा मािनसहरूलाई
हावामा उडाइिदन्छु। तब ितमीले जान्नछेौ िक म नै परम भु हु ँ अिन मलैे यो कुराहरू
ितमीिसत गरें।”

22 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो:

“म लामो दवेदार वकृ्षको एउटा हाँगा लन्छु।
म बकृ्षको टुप्पाको एउटा सानो हाँगा लन्छु।
अिन म स्वयं त्यसलाई अग्लो पवर्तमा रोप्छु।

23 म स्वयंले यसलाई इ ाएलको अग्लो पवर्तमा रोप्नछुे।
यो हाँगा एउटा सनु्दर रूखमा प रणत हुनछे।

यसको हाँगा िनक्लन्छ
अिन यसले फल िदन्छ

दवेदारको रूखमा प रणत हुन्छ।
अिन यसका हाँगामा सबै कारका चराहरूले ग ुडँ बनाउनँछेन।्

24 “तब अक वकृ्षले थाहा पाउछँ िक
म अग्लो रूखलाई भईूंमा लडाई िदन्छु
अिन म सानो रूखलाई बढाउँछु।
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त्यसलाई लामो बनाउछुँ म ह रयो रूखलाई सकुाई िदन्छु।
म सकेुको रूखलाई ह रयो बनाई िदन्छु

म परम भु हु।ँ
यिद मलैे गछुर् भने पिछ त्यो िन य गनछु।”

18
1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो, 2 “ितमीहरूले इ ाएलको भिूममा ब े

मािनसहरूको िवषयमा यो उखान दोहयार्इरहकेा छौ। ितमी भन्छौ:

‘आमा-बाबहुरूले अिमलो अङ्गरु खाए,
तर नानीहरूले अिमलो स्वाद पाए।’ ”

3 तर परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा
गछुर् िक इ ाएलका मािनस अब भिवष्यमा यो उखानलाई किहल्यै साँचो सम्झदँनैन!्
4 म सबै मिनसहरूलाई एउटै वहार गछुर्। यो महत्वपणूर् हुदँनै िक त्यो आमा-बाब ु
होस ्अथवा सन्तान। जसले पाप गछर्न ्ती मािनसहरू मनछन!्

5“यिद कोही मािनस रा ो हुन चाहन्छ भने उसलाई जनु न्याय र सही छ त्यो गनर्
दऊे। 6 त्यो धम मािनस पहाडमािथ जाँदनै अिन असत्य दवेताहरूलाई चढाएको
खानाबाट कुनै भाग पिन बाँढ्दनै। त्यो इ ाएलको नरा ो दवेताहरूको मिूतर्हरूको
स्तिुत गदन। उसले आफ्नो िछमकेीको प ीसगँ िभचारको पाप गदन।् उसले
आफ्नो प ीसगँ उसको रजस्वलाको समयमा शारी रक सम्बन्ध राख्दनै। 7 असल
मािनसले मािनसहरूबाट लाभ उठाउँदनै।् यिद कसलैे उदे ख ऋण लन्छ भने उसले
बन्धक राखरे ऋण िदन्छ र ऋणी मािनसले ऋण चु ा गदार् बन्धकी फकाई िदन्छ।
रा ो मािनसले भोको मािनसहरूलाई खाना िदन्छ अिन नाङ्गो मािनसहरूलाई लगुा
िदन्छ। 8यिद कसलैेऋण लन ुचा ो भने रा ो मािनसले उसलाई ऋण िदन्छ, उसले
त्यो ऋणको ब्याज लदंनै। रा ो मािनस कु टल हुन ु स ै न। उ त्यके मािनससगँ
रा ो वहार गछर्, उसलाई मािनसहरूले िव ास गछर्न।् 9 उ मरेो िविधहरूको
पालन गछर्। उसले मरेो िनणर्यहरू सम्झन्छ अिन रा ो एवं िव ासनीय हुन िसक्छ।
िकनिक उ रा ो मािनस हो, यसकारण उ जीिवत रहन्छ।

10 “तर त्यस मािनसको कुनै छोरा यस्तो हुन सक्छ, जो ती रा ो कामहरूमध्ये
कुनै पिन गदन। त्यसले चीजहरू चोनर् सक्छ तथा मािनसहरूको हत्या गनर् सक्छ।
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11 छोरोले यी नरा ो कामहरूमध्ये कुनै पिन काम गनर् सक्छ। उ पहाडहरूमा जान
सक्छ अिन झटूो दवेताहरूलाई चढाएको भोजनबाट िहस्सा बाँड्न सक्छ। त्यो पापी
छोरोले आफ्नो िछमकेोको प ीसगँ िभचार कमर् गनर् सक्छ। 12 उसले गरीब र
असहाय मािनससगँ नरा ो वहार गनर् सक्छ। उसले मािनससगँ अनिुचत लाभ
उठाउन सक्छ। उसले बन्धक राखकेो बस्त ु ऋण चु ा भइसक्दा पिन नफकार्उन
सक्छ। त्यो पापी छोरोले नरा ो मिूतर्हरूिसत ाथर्ना गनर् सक्छ अथवा अक
डरलाग्दो पाप पिन गनर् सक्छ। 13 कुनै मािनसलाई त्यो पापी छोरोबाट ऋण लने
आश्यकता पनर् सक्छ, तर ऊ त्यो मािनसलाई ऋणको ब्याज ितन ुर् बाध्य पाछर्।
यसकारण त्यो पापी छोरो जीिवत रहदँनै। उसले भयकंर पाप गय । यसकारण त्यो
मा रन सक्छ अिन आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त स्वयं उ रदायी हुन्छ।

14 “सम्भवत त्यो पापी छोरोको पिन एउटा छोरा हुनसुक्छ। तर यो छोरोले
आफ्नो बाब ु ारा ग रएको पाप कमर्हरू दे सक्छ अिन ऊ आफ्नो बाब ु जस्तै
हुन मान्दनै। रा ो मािनसले मािनसहरूिसत रा ो वहार गछर्। 15 त्यो मािनस
पहाडहरूमा जाँदनै,् झटूो दवेताहरूलाई चढाएको खानामा भाग लदँनै। त्यसले
इ ाएलको झटूो मिूतर्हरू िसत ाथर्ना गदन। ऊ आफ्नो िछमकेीको प ीसगँ

िभचारी पाप गदन।् 16 त्यो रा ो छोराले मािनसहरूबाट अनिुचत लाभ उठाउँदनै।्
यिद कुनै मािनसले उसबाट ऋण लयो भने त्यो रा ो मािनसले चीज बन्धक
राख्छ अिन त्यस मािनसलाई ऋण िदन्छ अिन जब त्यो मािनसले ऋण भु ान
गछर् त्यितबलेा त्यो रा ो मािनसले बन्धक राखकेो चीज फकार्उँछ। रा ो मािनसले
भोकाएकोलाई भोजन िदन्छ अिन ितनीहरूलाई व पिन िदन्छ जसलाई त्यसको
आवश्यकता छ। 17 उसले गरीबलाई सहायता गछार् यिद कुनै मािनस ऋण लन
चाहन्छ भने त्यो रा ो छोरोले ऋण िदन्छ अिन उसले त्यसको ब्याज लदँनै। रा ो
छोराले मरेो िनयमहरू पालन गछर् अिन मरेो िनयमहरू अनसुार चल्छ। त्यो रा ो
छोरा आफ्नो आमा बाबकुो पापले मदन। त्यो रा ो छोरा बाँिचरहन्छ। 18 उसको
बाबलुे मािनसहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छ अिन ितनीहरूहबाट चीजहरू पिन चोनर्
सक्छ। उसले केही रा ो काम गनर् स ै न।् िकनभने त्यो बाब ुआफ्नो पापहरूले गदार्
मछर्। तर छोरोलाई उसको बाबकुो पापको िन म्त दण्ड िदन ु हुदनै।

19 “ितमी सोध्न सक्छौ, ‘छोराले बाबकुो पापहरूका िन म्त िकन दण्डदायी
हुदँनै?’ यसको कारण यो हो िक छोरा रा ो छ अिन उसले रा ो काम
गरेकोछ! उसले एकदमै सावधानीसगँ मरेो िनयमहरू पालन गरेको छ। यसकारण
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उ बाँिचरहन्छ। 20 जनु मािनसले पाप गछर्, त्यही मािनस मा रन्छ। एउटा छोरो
आफ्नो बाबकुो पापले द ण्डत हुदँनै। अिन अक बाब ु आफ्नो छोरोको पापको
लािग दण्ड पाउदँनै। एउटा धम मािनसको धािमर्कता केवल उसको िनजी हुन्छ
अिन नरा ो गरेको फल पिन उसकै मा हुन्छ।

21“यस्तो स्थितमा यिद कुनै नरा ो मािनसले आफ्नो जीवन म प रवर्तन गछर्
भने त्यो बाँच्नछे। पाप कमर् छोडे पिछ त्यो मािनस मदन। त्यसले धरैे सावधानीसगँ
मरेो िविधहरू पालन गनर् आरम्भ गन गछर्। ऊ न्यायशील अिन रा ो हुन सक्छ।
22 परमे रले उसले गरेको सबै पापहरू याद रा ु हुदँनै। परमे रले केवल उसको
धािमर्कता मा याद रा ु हुन्छ, यसकारण त्यो मािनस जीिवत रहन्छ।”

23 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म नरा ो मािनसहरू मनर् िदन चहाँिदन।
म ितनीहरू आफ्नो जीवनको द ु चालबाट फकको चाहन्छु तािक ितनीहरू बाँच्न
सकुन।्

24 “यस्तो पिन हुन सक्छ िक रा ो मािनस रा ो रहन छोडन सक्छ। ऊ आफ्नो
जीवन ब द्लन सक्छ अिन त्यो डरलाग्दा पापहरू गनर् आरम्भ गनर् सक्छ जनु नरा ा
मािनसहरूले भतूकालमा गरे। यसकारण त्यो रा ो मािनस बद लएर नरा ो बिनयो
भने परमे रले त्यस मािनसले गरेको रा ो कामहरू याद रा हुुन्न। परमे रले यही
याद रा हुुनछे िक त्यो मािनस उसको िवरू गयो अिन उसले पाप गनर् थाल्यो।
यसकैारण त्यो मािनस आफ्नो पापको कारण मनछ।”

25 परमे रले भन्नभुयो, “ितमीले भन्न सक्छौ िक ‘परमे र हा ो मा लक
न्यायपणूर् हुनहुुन्न।’ तर हे इ ाएलका प रवारहरू सनु! मरेो मागर्हरू अन्याय सगंत
छैन। ितमीहरूकै मागर्हरू अन्याय सगंत छन।् 26यिद एउटा धम मािनस ब द्लन्छ
अिन पापी बिनन्छ भने उसले आफूले गरेको नरा ो कामको कारण मन ुर् पछर्। 27यिद
कुनै पापी ब द्लन्छ अिन रा ो तथा न्याय-ि य बिनन्छ भने उसले आफ्नो ाण
बचँायो! उ जीिवत बाँच्छ! 28 त्यो मािनसले दखे्यो िक ऊ कित नरा ो िथयो अिन
मकहाँ आयो। उसले ती नरा ो पापहरू गनर् छोिडिदयो जनु उसले भतूकालमा गरेको
िथयो यसकारण ऊ बाँच्नछे। ऊ मनछैन!”

29 इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “परम भु हा ा मा लक न्यायपणूर् हुनहुुन्न।”
परमे रले भन्नभुयो, “मरेा मागर्हरू अन्यायी छैनन।् यो त ितमीहरूका मागर्हरू

हुन जनु न्याय सङ्गत छैनन।् 30 िकन? िकनिक इ ाएलको प रवारलाई, म
त्यके मािनससगँ त्यही कारले न्याय गनछु जस्तो त्यो मािनसले कमर् गन छ।”
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परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो “यसकारण मिसत आऊ! पाप गनर्
छोड! ती डरलाग्दा चीजहरूले (मिूतर्) ितमीलाई पाप गन ुर् नलावोस।् 31 ती सबै
डरलाग्दा चीजहरू जनु ितमीले बनायौ, फ्याँिक दऊे, ितनीहरूले ितमीलाई खाली
पाप गराउँछ। आफ्नो हृदय र आत्मा ब द्लगर! इ ाएलका मािनसहरू, ितमी
आफूलाई िकन मनर् िदन चाहन्छौ? 32 म ितमीलाई मानर् चाहिदन।् दया ग र फकर
आऊ अिन बाँच!” यो सबै कुरा परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो।

19
1परमे रले मलाई भन्नभुयो, “ितमीले इ ाएलको नतेाहरूको िवषयमा द:ुखको

गीत गाउन ु पछर्:
2 “ ‘कस्तो िसिंहनी ित ी आमा?

ऊ िसहंहरू बीच एउटा िसिंहनी िथई।
ऊ जवानिसहंहरूको बीच ढल्केर बस्थी

अिन आफ्नो डमरूहरूलाई हुकार्उने गथ ।
3 ती डमरूहरूमध्ये एउटालाई त्यसले हुकार्ई।

त्यो एउटा श शाली ब लयो िसहं बिनयो।
त्यसले िशकार गनर् िसक्यो।

त्यसले एउटा मािनसलाई माय अिन खायो।
4 “ ‘जाित-जाितहरूले त्यसले गजको सनुे

अिन ितनीहरूले त्सलाई आफ्नो जालमा फँसाए।
ितनीहरूले त्यसको मखुमा बल्छी लगाए

अिन जवान िसहंलाई िम दशेमा लएर आए।
5 “ ‘आमा िसिंहनीलाई आशा िथयो िक त्यो डमरू मखु बन्नछे।

तर अिहले ितनका सबै आशा हराए।
यसकारण आफ्नो डमरूहरू मध्ये उसले अक एउटा लई।

त्यसलाई उसले एउटा िसहं हुने िशक्षण िदई।
6 त्यो जवान िसहंहरूसगँ िशकार गनर् गयो।

त्यो जवान िसहं एउटा बलवान िसहं भयो।
उसले आफ्नो िशकार प न िसक्यो।
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उसले एउटा मािनस माय अिन त्यसलाई खायो।
7 उसले महलहरूमा आ मण गय , उसले शहरहरू न पाय ।

त्यो दशेको त्यके मािनस त्यित बलेा सा ै डराउथँे जितबलेा त्यसको गजर्न
सनु्थ।े

8 त्यसपिछ उसको चारैितर भएका रा हरूले जाल िफँजाए
अिन ितनीहरूले त्यलाई खाल्डामा पारे।

9 ितनीहरूले त्यसलाई खोरमा हाले अिन बन्द ग रिदए।
ितनीहरूले त्यसलाई आफ्नो जालमा बन्द गरे
यस कारले ितनीहरूले त्यसलाई बाबलेको राजाकहाँ लएर गए।

अब त्यसको गजर्न ितमीहरूल,े
इ ाएलको पवर्तमा सनु्नछैेनौ।

10 “ ‘ित ी आमा पानीको छेउको
दाखको बोट जस्तै िथई।

त्योसगँ शस्त पानी िथयो।
यसकारण त्यसले फल लाग्ने हाँगाहरू उत्पन्न गरी।

11 त्यसपिछ उसले एउटा ठूलो हाँगा उत्पन्न गय ,
त्यो हाँगा टेक्ने लौरो जस्तो िथयो।
त्यो हाँगा राजाको राजदण्ड जस्तो िथयो।

बोट अग्लो अिन अग्लो हुदँै गयो।
यसको धरैे हाँगाहरू िथए अिन त्यसले बादलहरू छुन थाल्यो।

12 तर बोटलाई जरैसगँ उखे लिदयो,
अिन त्यसलाई जमीनमा फ्याँिक िदयो।

गरम पवू य बतास चल्न थाल्यो अिन त्यसको फलहरू सकुाई िदयो,
श शाली हाँगाहरू भाँिचए अिन त्यसलाई आगोमा फ्याँिक िदयो।

13 “ ‘तर त्यो दाखको बोट अब मरूभिूममा रोिपयो,
यो एकदमै सकु्खा र पानी नभएको ठाउँ िथयो।

14 िवशाल हाँगामा आगो फै लयो,
आगोले त्यसको हाँगाहरू र फलहरू भस्म पारयो।

यसकारण, कुनै हाँगाको श शाली लौरो रहने।
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कुनै राजाको राजदण्ड िथएन।’

यो मतृ्यकुो बारेमा द:ुखको गीत िथयो अिन यो मतृ्यकुो बारेमा द:ुखको गीतको
रूपमा गाइयो।”

20
1 एकिदन परम भलुाई एउटा गनर् इ ाएलका बढूा- धानहरू मध्ये कितजना

मकहाँ आए। यो पाँचौं महीनाको दशौं िदन अिन दशेबाट िनका लएको सातौं वषर्
िथयो। बढूा- धानहरू मरेो अिघ बसकेा िथए।

2 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो, 3 “हे मािनसको
छोरो, इ ाएलका बढूा- धानहरूसगँ कुरा गर। ितनीहरूलाई भन, ‘परम भु मरेो
मा लकल,े यो कुरा बताउन ु हुन्छ के ितमीहरू मरेो सल्लाह माग्न आएका हौ? यिद
ितमीहरू आएका हौ भने म ितमीलाई यो िदिँदन। परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू
भन्नभुयो।’ 4 हे मािनसहरूको छोरो! के त ँ ितनीहरूको न्याय गनछस?् के त ँ
ितनीहरूको न्याय गनछस?् ितमीले ितनीहरूलाई ती डरलाग्दा पापहरूको िवषयमा
बताउन ु पछर् जनु ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए। 5 ितमीले ितनीहरूलाई
भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ जनु िदन मलैे इ ाएललाई छान,े
मलैे आफ्नो हात याकूबको प रवारको िवरू उठाएँ अिन मलैे ितनीहरूलाई िम मा
भाकल गरें। मलैे आफ्नो हात उठाएँ अिन भनें, “म परम भु ितमीहरूका परमे र
हु।ँ” 6 त्यसिदन मलैे ितमीलाई िम बाट बािहर ल्याउनँे ितज्ञा गरेको िथएँ अिन
मलैे ितमीलाई त्यस दशेमा ल्याँए जनु मलैे ितमीलाई िददँ ै िथए। त्यो एउटा रा ो
दशे िथयो जनु धरैे रा ो चीजहरूले भ रएको िथयो। यो सबै दशेहरू मध्ये ज्यादै
रा ो िथयो।

7 “ ‘मलैे इ ाएलको प रवारिसत ितनीहरूको डरलाग्दा मिूतर्हरू फ्याँिक िदन ु
भनें। मलैे त्यो िम को नरा ो ितमाहरूिसत ितनीहरूलाई नरा ो नहुनको लािग भनें।
“म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ” 8 तर ितनीहरू मरेो िवरू भए अिन मरेो
एक शब्द पिन सनुनेन।् ितनीहरूले आफ्नो डरलाग्दा मिूतर्हरू फ्याँकेनन।् उनीहरूले
आफ्नो नरा ो मिूतर्हरू िम मा छोडनेन।् यसकारण मलैे ितनीहरूलाई िम मा न
गन िनणर्य गरें अथार्त ्आफ्नो ोधको परैू श को अनभुव गनर् खोजें। 9 तर मलैे
ितनीहरूलाई न ग रन।ँ मलैे मािनसहरूलाई पिहला नै भिनसकेको िथएँ िक म
आफ्नो मािनसहरूलाई िम बाट बािहर लएर जान्छु। म आफ्नो रा ो नाम ब ाम
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गनर् चाँहािदन। यसकारण मलैे ितनीहरूको साम ु इ ाएलीहरूलाई न ग रन।ँ 10मलैे
इ ाएलको प रवारलाई िम बाट बािहर ल्याएँ। मलैे ितनीहरूलाई मरूभिूममा लएर
गएँ। 11 त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो िनयम िदएँ। मलैे उनीहरूलाई सारा
िनयमहरू बताएँ। यिद कोही मािनसले यो िनयमहरू पालन गय भने ऊ बाँच्नछे।
12 मलैे त्यके सात िदने िदनहरूको िव ाम िवषयमा ितनीहरूलाई बताएँ। मलेै
ितनीहरूलाई मरेो पिव िदन ितनीहरू अिन मरेो बीचको एक िवशषे सकेंत जस्तै
िदएँ। म परमे र हु ँ अिन मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो िबशषे मािनसहरू बनाँउदै छु
भनी ितनीहरूलाई बताई िदएँ।

13 “ ‘तर इ ाएलको प रवार मरूभिूममा मरेो िवरू मा उ ो। ितनीहरूले मरेो
िनयमहरू अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले मरेो िविधहरू पालन गनर् अस्वीकार गरे।
मािनसहरू जसले यी िविधहरू पालन गछर्न ती जीिवत रहनछेन।् तर ितनीहरूले
मरेो िवशषे िव ामका िदनहरू यस्तो वहार गरे मानौं यसको केही तात्पयर् नै छैन।
मलैे मरूभिूममा ितनीहरूलाई न गन िनणर्य गरें। आफ्नो ोधको परैू श को
अनभुव ितनीहरूलाई गराउन खोजें। 14 तर मलैे ितनीहरूलाई न ग रन। अन्य
रा ले मलाई इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याउदँै गरेको दखे्यो। म आफ्नो रा ो
नाम समा गनर् चाहिँदन। यसकारण मलैे ती रा हरूको सामने इ ाएललाई न
ग रन।् 15 मलैे मरूभिूममा ती मािनसहरूिसत एउटा शपथ हण गरें। मलैे शपथ
खाएँ िक मलैे ितनीहरूलाई त्यस दशेमा ल्याउिँदन। जनु म उनलाई िददंछुै। त्यो
धरैे चीजहरूले भ रएको छ। एउटा रा ो दशे िथयो। यो सबै दशे भन्दा ज्यादा
सनु्दर िथयो।

16 “ ‘मलैे त्यसो गरें कारण इ ाएलका मािनसहरूले मरेा िनयमहरू पालन गन ुर्
इन्कार गरे! ितनीहरूले मरेो िविध-िवधानहरूको अनसुरण गरेनन।् ितनीहरूले मरेो
िव ाम िदनहरूमा यस्तो गरे मानौं ितनीहरूलाई कुनै महत्व िथएन। ितनीहरूले यो
सबै काम गरे यसकारण िकनभने ितनीहरूको हृदय ितनीहरूको मिूतर्हरूलाई समर्पण
गरेका िथए। 17 तर मलाई ितनीहरू ित दया जाग्यो, यसकारण मलैे ितनीहरूलाई
न ग रन।् 18 मलैे ितनीहरूको नानीहरूसगँ कुरा गरें, “मलैे ितनीहरूलाई भनें,
आफ्नो आमा-बाब ु जस्तो नहुन।ु ितनीहरूको नरा ो मिूतर्हरूबाट आफूलाई नरा ो
नबनाऊ। ितनीहरूको िनयमको अनसुरण नगर। ितनीहरूको आदशेहरू पालन नगर।
19म परम भु हु।ँ म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ मरेो िविधहरू पालन गर। मरेो
िविधहरू मान। त्यो काम गर जनु म गर भन्छु। 20यो दर्िशत गर िक मरेो िव ामको
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िदन ित ो िन म्त महत्वपणूर् छ। याद राख िक ितनीहरू ित ो र हा ो बीच िवशषे
तीक होस।् म परम भु हु ँ अिन यो पिव िदनले यो सकेंत गछर् िक म ितमीहरूका

परमे र हु।ँ”

21 “ ‘तर ती नानीहरू मरेो िवरू भए। ितनीहरूले मरेा वस्थाहरू पालन
गरेनन।् ितनीहरूले मरेो आदशेहरू माननेन।् ितनीहरूले त्यो काम गरेनन ्जनु मलैे
भनें, त्यो रा ो िनयम िथयो। यिद कसलैे उहाँको िनयम पालन गछर् त्यो जीिवत
रहन्छ। ितनीहरूले मरेो िव ामको िवशषे िदनहरूमा यस्तो काम गरे मानौ ितनीहरूले
त्यसको महत्व राख्दनै।् यसकारण मलैे ितनीहरूलाई मरूभिूम पणूर् रूपमा न गन
िन य गरें जसबाट ितनीहरूले मरेो ोधको परैु श अनभुव गनर् सकुन।् 22 तर
मलैे आफैलाई रोकें । अन्य रा हरूले मलाई इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याउदँै
गरेको दखे।े जसबाट मरेो नाम अपिव नहोस।् यसकारण मलैे ती अन्य दशेहरूको
सामनु्ने इ ाएललाई न ग रन।् 23 यसकारण मलैे मरूभिूममा ितनीहरूलाई अझै
एउटा वचन िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई िविभन्न रा हरूमा िततर-िबतर हुने अिन दो ो
अनकेौं दशेहरूमा पठाउने ितज्ञा गरें।

24 “ ‘इ ाएलका मािनसहरूले मरेो आदशेको पालन गरेनन।् ितनीहरूले मरेो
िनयमहरू पालन गनर् अस्वीकार गरे। ितनीहरूले मरेो िव ामको िवशषे िदनहरूमा
यस्तो गरे मानौ ितनीहरू त्यसको महत्व राख्दनैन।् ितनीहरूले आफ्नो िपता-
पखुार्हरूको अपिव मिूतर्हरूको पजूा गरे। 25 यसकारण मलैे ितनीहरूलाई त्यो
िनयम िदए, जनु रा ो िथएन। मलैे ितनीहरूलाई त्यो आदशे िदए जस ारा ितनीहरूले
जीवन ा गन ुर् सक्ने िथएनन।् 26 मलैे ितनीहरूले आफ्नो भटेी ारा आफैं लाई
अपिव बनाउनँ िदएँ। ितनीहरूले आफ्नो थम सन्तान सम्म ब ल चढाउँन थाल।े
यस्तो कारले मलै े ितनीहरूलाई न गनर् चाहें। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाए म
नै परम भु हु।ँ’ 27 यसकारण हे मािनसको छोरो! अब इ ाएलको प रवारलाई
भन, ‘ितनीहरूसगँ परम भु मरेो मा लकले यो कुराहरू भन्न ु हुन्छ इ ाएलका
मािनसहरूले मरेो िवरू अपिव कुराहरू भने अिन मरेो िवरू नरा ो योजनाहरू
बनाए। 28 तर यस्तो हुदँा हुदँ ै पिन मलैे ितनीहरूलाई त्यो दशेमा ल्याएँ जनु
मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु भिन ितज्ञा गरेको िथएँ। ितनीहरूले ती पहाडहरू अिन
ह रयो वकृ्षहरूलाई दखेे यसकारण ितनीहरूलाई त्यो सबै स्थानहरूमा पजूा गनर्
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गए। ितनीहरूले आफ्नो ब लदान अिन ोध भटेी* ती सबै स्थानहरूमा चढाए।
ितनीहरूलेआफ्नो त्यो ब लदान चढाए जनु मधरु सगुन्धवाला िथयो अिन ितनीहरूले
आफ्नो पये भटेी पिन ती स्थानमा चढाए। 29 मलैे इ ाएलको मािनसहरूलाई सोधें,
ितनीहरू त्यो उच्च-स्थानमा िकन गई रहछेन।् यसरी आज सम्म पिन त्यसलाई
अल्गो ठाउँ भिनन्छ।’ ”†

30 परमे रले भन्नभुयो, “इ ाएलका मािनसहरूले त्यो सबै अपिव कामहरू
गरे। यसकारण इ ाएलका मािनसहरूिसत कुरा गर। ितनीहरूलाई भन, ‘परम भु
मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ ितमीहरूले त्यो कामहरू गरेर आफैलाई अपिव बनायौ
जनु ित ो िपता-पखुार्हरूले गरेका िथए। ितमीले एउटी वशे्याको जस्तो काम गय ं।
ितमी ती डरलाग्दा दवेताहरूिसत मलाई छोडरे गयौ जसको पजूा ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूले गथ। 31 ितमीले त्यसरी नै उपहारहरू चढाइरहछेौ। ितमीले आफ्नो
नानीहरूलाई आगोमा (असत्य दवेताहरूको उपहार स्वरूप) हा लरहकेाछौ। ितमीले
आफूलाई आज पिन अपिव मिूतर्हरू ारा अपिव बनाइरहकेाछौ। के ितमी साँच्चै
सोच्छौ िक म ितमीलाई मकहाँ आएर आफ्नो सल्लाह माग्न िदन्छु? म परम भु
अिन मा लक हु।ँ म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म ित ो को
उ र िदिँदन अिन ितमीलाई सल्लाह पिन िदिँदन। 32 ितमी भन्छौ ितमी अन्य दशेहरू
जस्तै हुने इच्छा गछ । ितमी त्यो रा को मािनसहरू जस्तै ब े इच्छा गछ । ितनीहरू
जस्तै काठ अिन दङु्गाको पजूा गछ । ितमीले आफ्नो लािग जो सोच्छौ त्यो कदािप
हुदँनै।’ ”

33 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा
गछुर् िक म ितमीहरूमािथ राजाले जस्तै शासन गछुर्। म आफ्नो श शाली हातहरू
उठाउँछु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छु। म ितमीहरू िवरू आफ्नो ोध कट गछुर्!
34 म ितमीहरूलाई ती अन्य रा हरूबाट िनकाल्नछुे। जहाँ ितमीहरूले अरू रा का
मािनसहरूको माझ छ रएर बसकेाछौ म ितमीहरूलाई बटुल्नछुे। म मरेो श शाली
हात उठाएर यसो गनछु अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे। म मरेो ोध ितमीहरूका
िवरू खन्याउनछुे। 35 म ितमीलाई मरूभिूममा लएर जान्छु, जहाँ अन्य रा का
* 20:28: “ ”

† 20:29: … , “आजको िदनसम्म
पिन त्यो ठाँउ ‘बामा’ वा ‘उच्चस्थान’ भिनन्छ।”
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मािनहरू बस्छन।् हामी आमने सामने खडा हुनछेौ अिन हा ो म ु ा िनणर्य ग रनछे।
36 म ितमीसगँ त्यस्तै न्याय गनछु जस्तो मलैे ित ो िपता-पखुार्हरूिसत िम को
मरूभिूममा गरेको िथएँ।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

37 “म ितमीलाई मरेो टाँगमनुी िछनर् लगाउनछुे अिन मिसत रहकेो करार मान्न
बाध्य गराउँछु। 38 म जो मरेो िवरू मा खडा हुन्छ अिन जसले मरेो िवरू पाप
गरेको छ ितनीहरू सबलैाई टाढा पठाउँनछुे। म ितनीहरू सबलैाई ितमीहरूको जन्म-
भिूमबाट टाढा पठाउँनछे। ितनीहरू इ ाएल भिूममा फे र किहल्यै फकर आउँने
छैनन।् तब ितमीले जान्ने छौ म नै परम भु हु।ँ”

39 हे इ ाएलका प रवार! अब सनु, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ,
“यिद कुनै मािनसले ितमीहरूको अपिव मिूतर्हरूको पजूा गन इच्छा गय भन,े
त्यसलाई जान दऊे अिन पजूा गनर् दऊे। तर पिछ त्यसले नसोच्न ु िक ितमीले
मदे ख कुनै सल्लाह पाउछुँ। ितमीले मरेो नाम भिवष्यमा अझै ज्यादा अपिव पानर्
सक्नछैेनौ। त्यस समय होइन, जब ितमी आफ्नो अपिव मिूतर्लाई भटेी िदन जारी
राख्छौ।”

40 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू मरेो पिव पवर्त-इ ाएलको
अग्लो पवर्तमा मरेो सवेाको िन म्त आउनपुछर्। इ ाएलको परैु प रवार आफ्नो
भिूममा हुनछेन,् त्यहाँ ितनीहरूको दशे हुनछे। त्यो त्यही ठाँउ हो जहाँ ितमीहरू
मलाई सल्लाह माग्न ुआउन ुसक्छौ अिन मलाई भटेी चढाउन ु ितमीहरू त्यस स्थानमा
आउँन ु पछर्। ितमीहरूले आफ्नो फसलको पिहलो भाग त्यो स्थानमा ल्याउन ु पछर्।
ितमीहरूलेआफ्नो सबै पिव भटेी त्यहीं ल्याउन ुपछर्। 41तब ितमीहरूको सगु न्धत
ब लदानहरूमा म सन्न हुनछुे। यो सबै त्यस बलेा हुनछे जब म ितमीलाई फकार्ई
ल्याउनँछुे। मलैे ितमीहरूलाई िविभन्न रा हरूमा छरप पारें। तर म ितमीहरूलाई
फे र एकै ठाँउमा भलेा गछुर् अिन फे र ितमीहरूलाई आफ्नो िवशषे मािनसहरू
बनाउनँछुे अिन सबै रा ले यो दे छेन।् 42 तब ितमीले बझु्छौ म नै परम भु हु ँ यो
ितमीहरूले त्यस बलेा थाहाँ पाउछौ जब म ितमीहरूलाई इ ाएलमा लएर आउँछु।
यो त्यही दशे हो जनु मलैे ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूलाई िदने वचन िदएको िथएँ।
43 त्यो दशेमा ितमीहरूले ती अशु पापहरू याद गनछौ। जसले ितमीहरूलाई दोषी
बनायो अिन ितमीहरू ल ज्जत भयौ। 44 हे इ ाएलको प रवार! ितमीहरूले धरैे
द ु कामहरू गय । ितमीहरूलाई त्यो अपिव अभ्यासहरूको िन म्त न ग रनछे।
तर आफ्नो नामको खाितर म ितमीहरूलाई त्यो दण्ड िदनछैेन जसको पा ितमीहरू



20:45 xlix इजिकएल 21:7

छौ। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउनँछेौ िक म परम भु हु।ँ” परम भु मरेो मा लकले
यी कुराहरू भन्नभुयो।

45 तब परम भकुो यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 46 “हे मािनसको
छोरो! ध्यान िदएर दिक्षणप हरे अिन यहूदाको दिक्षण भाग नगेवे हरे। नगेवेको
जङ्गलको‡ िवरू अगमवाणी गर। 47 नगेवे जङ्गललाई भन, ‘परम भकुो
समाचार सनु। परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्न ु भयो ध्यान दऊे, म ित ो
जङ्गलमा आगो लगाउनछुे। आगोले त्यके वकृ्ष अिन त्यके सखु्खा वकृ्षलाई
नाश पानछ। त्यसको दन्केको ज्वाला िनभ्नछैेन। दिक्षणबाट उ र सम्म सम्पणूर्
दशे आगाले जलाइनछे। 48 त्यसपिछ मािनसहरूले थाह पाउनछेन ्िक मलैे अथार्त
परम भलुे आगो लगाएको हो। यो आगो िनभाउनँ स ैं न।’ ”

49 त्यसपिछ मलैे भनें, “हे परम भु मरेो मा लक! यिद मलैे यो कुराहरू
मािनसहरूलाई भन-ेभनें उनीहरूले सम्झन्छन ्िक मलैे कथा सनुाउदँछुै। ितनीहरूले
सोच्दनैन ्िक यो साँचो हुनछे।”

21
1 यसकारण परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे

मािनसको छोरो, यरूशलमेप ध्यान दऊे अिन त्यसको पिव स्थानहरूको िवरू
केही भन। मरेो िन म्त इ ाएल दशेको िवरू केही भन। 3 इ ाएल दशेलाई भन,
‘परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुएको छ म ितमीहरूको िवरू मा छु! म आफ्नो तरवार
म्यानबाट बािहर िनकाल्छु! ितमीहरूबाट दवुै रा ो नरा ो सबै मािनसहरू काटेर
हटाउनछुे। 4 म रा ो अिन नरा ो दवु ै मािनसहरू ितमीहरूबाट काटेर हटाउछुँ।
म आफ्नो तरवार म्यानबाट बािहर िनकाल्छु अिन दिक्षणबाट उ र सम्मका सबै
मािनसहरूको िवरू उपयोग गछुर्। 5 तब सबै मािनसहरूले थाहा पाउनछेन ् िक म
नै परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ् िक मलैे नै तरवार म्यानबाट बािहर
िनकाल।े मरेो तरवार फे र म्यानमा प े छैन जबसम्म यो शषे हुदनै।’ ”

6 परमे रले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, द:ुखमा परेको मािनसको
जस्तो द:ुखको आवाज िनकाल। मािनसहरूको छेउमा कराऊ। 7 तब ितनीहरूले
ितमीलाई सोध्ने छन,् ‘ितमी िकन द:ुखको आवाज िनका लरहकेा छौ?’ त्यस
‡ 20:46:
“ ”
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बलेा ितमीले भन्नपुछर्, ‘िकनभने क दायक समाचार आउँदै छ। त्यकेको हृदय
डरले प ग्लने छ। सबै हातहरू कमजोर हुनछेन।् हरेकको आत्मा कमजोर हुनछे।
हरेकको घ ुडँा पानी जस्तै हुनछे।’ ध्यान दऊे त्यो नरा ो समाचार आउँदै छ। यी
घटनाहरू घट्नछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुएको हो।

तरवार तयार छ
8 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 9 “हे मािनसको छोरो,

मरेो िन म्त यी कुराहरू गर। यी कुराहरू भन, ‘परम भु मरेो मा लक यी कुराहरू
भन्नहुुन्छ:

“ ‘ध्यान दऊे, एउटा तरवार, एउटा धा रलो तरवार हो,
अिन तरवारमा सान लगाइएको छ।

10 तरवार ज्यान लनको िन म्त धा रलो बनाइएको छ।
िबजलुी जस्तै चम्काउनलाई यसमा सान लगाएर टल्काइएको छ।

मरेो छोरा, ितमी त्यो लौरो दे ख टाढो भाग्यौ जसले ितमीलाई दण्ड िदन्थ्यो।
ितमीले त्यो काठको लौरोबाट द ण्डत हुन अस्वीकार गय ।

11 यसकारण तरवारलाई टल्काइएको हो।
अब यो योग गनर् सिकन्छ।

तरवार धा रलो बनाइएको छ अिन सान लगाइएको छ।
अब यो मानको हातमा िदइसकेको छ।

12 “ ‘हे मािनसको छोरो! िचच्याऊ अिन कराऊ। िकन? िकनिक तरवारको
उपयोग मरेा मािनसहरू अिन इ ाएलको सबै शासकहरूको िवरू मा हुन्छ। ती
अगवुाहरू मरेो मािनसहरूिसतै तरवार ारा मा रनछेन।् यसकारण, ितमीले आफ्नो
छाती पीट। 13 िकन? िकनिक यो परीक्षा मा होइन ितमीले काठको लौरो ारा
दण्डदायी हुन अस्वीकार गय यसकारण त्यसको अित र ितमीलाई दण्ड िदनको
िन म्त म के योग गरूँ? हो, तरवार न’ै ” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू
भन्नभुयो।

14 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! ताली बजाऊ अिन मरेो िन म्त
मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन,

“तरवार दइु पल्ट आवोस,् तीन पल्ट!
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यो तरवार मािनसहरू मान ुर्का िन म्त हो।
यो तरवार हो, ठूलो नर-सहंारका िन म्त!

यो तरवारले मािनसहरूलाई काट्नछे!
15 ितनीहरूको हृदय डरले प ग्लनछे,

अिन धरैे मािनसहरू लड्नछेन,्
धरैे ज्यादा मािनसहरू आफ्नो नगर- ारमा मनछन।्

तरवार िबजु ल जस्तै चम्कनछे।
यो मािनसहरू मानर्को िन म्त सान लगाएर टल्काइएको हो।

16 हे तरवार! धा रलो हो!
तरवार दािहनपे काट
सीधै छेउमा काट
दे े प काट,

जाउ त्यके स्थानमा जहाँ तरेो धारले जानका िन म्त छानकेोछ।
17 “तब म ताली बजाउनछुे

अिन म मरेो ोध दखेाउन ु बन्दा गनछु।
म, परम भलुे नै भनकेो हु।ँ”

यरूशलमे सम्मको बाटो छान
18 परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो, 19 “हे मािनसको छोरो! दइुवटा

बाटोको नक्शा बनाऊ त्यो बाबलेका राजाले तरवार इ ाएलमा ल्याउन छान।े दवुै
बाटोहरू एउटै भिूममा आउन ु पछर्। एउटा सकेंत शहरको शरुूमा लगाउन ु पछर्।
20 जनु बाटो तरवारले योग गछर् त्यसलाई दखेाउन सकेंत योग गर। एउटा
बाटोले रब्बा अम्मोनी शहर अिन अक यहूदा यरूशलमेको ब लयो शहर ितर
लजैान्छ। 21यसले स्प पाछर् िक बाबलेको राजाले त्यो बाटोको योजना बनाउदँछै,
जस ारा उसले त्यस क्षे मा आ मण गनर् सकोस।् बाबलेको राजा त्यो िबन्द ु सम्म
आइपिुगसकेकोछ जहाँ दइुवटा बाटो छु टन्छ। बाबलेको राजाले जादकूो सकेंतको
उपयोग भिवष्य जान्नकुो िन म्त गरेको हो। उसले केही बाण हल्लायो, उसले
प रवारको मिूतर्हरूसगँ गय , उसले मारेको जनावरको कलजेो हये ।

22 “सकेंतले उसलाई दािहनपे को बाटोबाट यरूशलमे पगु्छ भन्ने बताउदँछै!
उसले आफूसगँ ध्वसं गन हितयार ल्याउने योजना बनाएको छ। उसले आदशे िदनछे
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अिन उसको सिैनकले ज्यान मानर् शरू गनछ। उसले य ु घोषणा गछर्। त्यस समयमा
उसले शहरको चारैितर माटोको पखार्ल बनाउनँछे। उसले पखार्ल सम्म पगु्ने एउटा
माटोको बाटो बनाउनँछे। उसले शहरमा आ मण गनर्का िन म्त काठको धरहराहरू
बनाउनँछे। 23 इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त त्यो जादकूो िचन्हको केही अथर्
हुदँनै। ितनीहरूले त्यो वचनको पालन गछर्न जनु ितनीहरूलाई िदइएको छ। तर
परम भलुे ितनीहरूको पाप याद रा ु हुनछे। अिन इ ाएलीहरू कैदी हुनछेन।्”

24 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “ितमीले ितमीहरूको कुकमर्हरू स्मरणीय
पारेकाछौ। ित ो पापहरू परैु काशमा आएको छ। ितमीले मलाई ितमी दोषी िथयो
भन्ने याद गनर् बाध्य गरायौ। यसकारण श लुे ितमीलाई आफ्नो हातमा लनछे।
25 अिन इ ाएलका द ु शासकहरू! ितमीहरू मा रनछेौ, ित ो दण्डको समय आई
सक्यो। अब अन्त छेउमा छ!”

26 परम भु मरेो मा लक यो सदंशे िदनहुुन्छ, “फेटा उठा। मकुुट उठा!
प रवतर्नको समय आइपगु्यो। महत्वपणूर् चीजहरू तल ल्याइनछे अिन जो मािनसहरू
महत्वपणूर् छैनन ् ितनीहरू महत्वपणूर् बिननछेन।् 27 म त्यो शहरहरू पणूर्रूपमा न
पानछु। तर यो त्यस बलेा सम्म हुदँनै जब सम्म उपय ु मािनस राजा हुदँनै। त्यसपिछ
म बाबलेको राजालाई शहरमािथ अिधकार गनर्िदन्छु।”

अम्मोनको िबरू मा अगमवाणी
28 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, मरेो िन म्त मािनसहरूलाई भन,

‘परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू अम्मोनका मािनसहरू अिन ितनीहरूको
ल ज्जत दवेतासगँ भन्नहुुन्छ:

“ ‘ध्यान दऊे, एउटा तरवार!
एउटा तरवार म्यानबाट बािहर छ।
तरवार टल्काइएको छ!

तरवार मानर्को िन म्त तयार छ!
िबजलुी जस्तो चम्काउनका िन म्त यसलाई टल्काइएको िथयो!

29 “ ‘ित ो दशर्न थर् छ।
ित ो जादलूे ितमीलाई सहायता गनछैन।
यो झठूो अगमवाणी हो।

अब ती द ु मािनसहरूको घाँटीमा तरवार रा खन्छ।
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ितनीहरू चाँडै मनछन।्
अन्त्यको िदन आइपगुकेो छ।

ितनीहरूको पापको अ न्तम समय आइसकेकोछ।
बाबलेको िबरू मा अगमवाणी

30 “ ‘अब ित ो तरवार (बाबलेलाई) म्यानिभ राख। बाबले! म ितमीिसत
न्याय त्यही गछुर् ितमी जहाँ बसकेाछौ। अथवा त्यहीं दशे जहाँबाट ितमी उत्पन्न
भएका िथयौ। 31 म ित ो िवरू आफ्नो ोध खन्याउछुँ। मरेो ोधले ितमीलाई
तातो हावाले जस्तै जलाउनँछे। म ितमीलाई ू र मािनसहरूको हातमा स ु म्पन्छु।
ती मािनसहरू मािनसहरूलाई मान ुर् िसपाल ु छन।् 32 ितमी आगोका िन म्त दाउरा
जस्तै हुनछेौ। ित ो रगत पथृ्वीमा बग्नछे, फे र मािनसले ितमीलाई किहल्यै याद
गन छैनन।् म परम भलुे यो भनकेो हु।ँ’ ”

22
इजिकएल यरूशलमेको िबरू मा बोल्छन

1 परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको
छोरो! के ितमी न्याय गछ ? के ितमी हत्याराहरूको शहरिसत न्याय गछ ?
के ितमी ितनीहरूिसत त्यो डरलाग्दो कुराहरूको िवषयमा भन्छौ जनु ितनीहरूले
गरे? 3 ितमीले भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ शहर हत्याराहरूले
भ रएको छ। यसकारण यसको िन म्त दण्डको समय आइसकेको छ। त्यसले
आफ्नो िन म्त अपिव मिूतर्हरू बनायौ अिन यी अपिव मिूतर्हरूले ितनीहरूलाई
अपिव बनायो।

4 “ ‘यरूशलमेका मािनसहरू, ितमीहरूले धरैे मािनसहरू माय । ितमीहरूले
अपिव मिूतर्हरू बनायौं। ितमीहरू दोषी छौ अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदने
समय आइसकेको छ। ित ो अन्त आइसकेको छ। अन्य रा हरूले ित ो हाँसो
उडाउनछेन।् ती दशेहरू ितमीमािथ हाँ छेन।् 5 टाढा अिन निजकका मािनसहरूले
ित ो हाँसो उडाउँने छन।् ितमीले आफैलाई बदनाम गय । ितमी उप ोले भरीएका
छौ।

6 “ ‘हरे! यरूशलमेमा त्यके शासकले आफूलाई श शाली बनाएकोछ
जस ारा ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई मानर् सक्छन।् 7यरूशलमेका मािनसहरूले
आफ्नो आमा बाबकुो सम्मान गदनन।् ितनीहरूले शहरहरूमा िवदशेीहरूलाई
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सताउछँन ितनीहरूले टुहुरा-टुहुरी अिन िवधवुाहरूलाई पिन त्यो स्थानमा ठग्छन।्
8 ितमीहरूले पिव चीजलाई घणृा गछ । ितमीहरूले मरेो िव ामको िदनलाई
यस्तो मान्छौ मानौं त्यस िदनको कुनै महत्व छैन।् 9 यरूशलमेका मािनसहरू अरू
मािनसहरूको िवषयमा झटूो बोल्छन।् ियनीहरूले यी िनद ष मािनसहरूलाई मानर्का
िन म्त गछर्न। मािनसहरू डाँडाहरूमािथ मिूतर्हरूलाई अपणर् गरेका भोजहरू खान
जान्छन।्

“ ‘यरूशलमेमा मािनसहरूले धरैे िभचारी पापहरू गदछन।् 10 यरूशलमेका
मािनसहरू आफ्नो िपताको प ीसगँ िभचार गछर्न।् यरूशलमेका मािनसहरू
रजस्वलको समयमा पिन ीहरूसगँ अशु सम्भोग गछर्न।् 11 कसलैे आफ्नो
िछमकेीको प ीिसत यस्तो डरलाग्दो पाप गछर्। कसलैे आफ्नो आफन्तहरूसगँ
पिन शरी रक सम्बन्ध राख्छन ् अिन उसलाई अपिव बनाउछँन ् अिन कसलैे
आफ्नो बाबकुी छोरी अथार्त बिहनीसगँ शारी रक सम्बन्ध राख्छन।् 12यरूशलमेमा
ितमीहरूल,े मािनसहरू मानर्को िन म्त पसैा लन्छौ। ितमीहरूले ऋण िदन्छौ अिन
त्यो ऋणको ब्याज लन्छौ। ितनीहरू नाफा लनकालािग आफ्ना िछमकेीहरूलाई
दबाउछँौ। अिन ितमीहरूले मलाई िबसकाछौ।’ ” परम भु मरेो मा लकले यी
कुराहरू भन्नभुयो।

13 परमे रले भन्नभुयो, “ ‘अब हरे! म ितनीहरूलाई दखेरे ताली बजाउनँछुे।
मािनसहरूलाई धोका िदएको अिन हत्या गरेकोमा ितमीहरूलाई दण्ड िदन्छु। 14 के
त्यसपिछ ितमी वीर बन्छौ? जित बलेा म ितमीहरूलाई ढण्ड िदन आउँनछुे के
ितमी या ब लयो भएका हुन्छौ? अह ँ म परम भु हु।ँ मलैे यो भिनिदएँ अिन
म त्यित गछुर् जनु मलैे गछुर् भनें! 15 म ितमीलाई जाित जाितहरूको बीचमा
पानछु। म ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूको बीचमा िततर-िबतर पानछु। म सबै
अशु ता ितमीबाट िनका लिदनछुे। 16 तर यरूशलमे ितमी अपिव हुन्छौ अिन
अरू दशेहरूले यो घटना दे छे। त्यसपिछ ितमीले थाहा पाउने छौ म नै परम भु
हु।ँ’ ”

इ ाएल बकेामको मरूभिूम जस्तै छ
17 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो,
18 “हे मािनसको छोरो, ताँवा, फलाम, जस्ता, अिन सीसा चाँदीको तलुनामा

बकेार छ। कारीगरले चाँदीलाई श ु पानर् आगोमा हाल्छ। चाँदी गल्छ अिन
कारीगरले यसलाई मलैाबाट अलग पाछर्। इ ाएल दशे बकेारको मलैा जस्तो भएको
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छ। 19 यसकैारण परम भु मरेो मा लक यसो भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू सबै बकेारको
मलैा जस्तो भएकाछौ। त्यसकारण म ितमीहरूलाई यरूशलमे िभ भलेा गराउनछुे।
20कारीगरले चाँदी, काँसा, फलाम, सीसा अिन जस्तालाई आगोमा हाल्छ। आगो
एकदमै ठूलो बनाउनँको िन म्त फुिकन्छ। त्यसपिछ यो धातहुरू सबै गल्न थाल्छ।
यस्तै कारले म ितमीलाई आफ्नो आगोमा हालरे पगाल्छु। त्यो मरेो आगो चाँिह

ोध हो। 21 म ितमीलाई त्यो आगोमा हाल्छु अिन म आफ्नो ोधको आगो फुक्छु
अिन ितमी प ग्लन थाल्छौ। 22 चाँदी आगोमा प ग्लन्छ अिन कारीगरले चाँदी
हाल्छ अिन पगाल्छ। यस्तै कारले शहरमा ितमी प ग्लन्छौ। त्यसपिछ ितमीले
थाहा पाउनछेौ िक म नै परम भु हु ँ अिन ितमीले सम्झनछेौ िक म नै ित ो िवरू
आफ्नो ोध िनकाल्दछुै।’ ”

इजिकएल यरूशलमेको िवरू बोल्छन ्
23 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 24 “हे मािनसको छोरो!

यरूशलमेिसत कुरा गर। उसलाई भन, ितमी भिूम हौ जनु सफा पा रएको छैन।्
जब म ोिधत हुन्छ ितमीमािथ पानी पनछैन। 25 यरूशलमेमा अगमव ाहरूले
नरा ो योजना बनाइरहछे ऊ त्यो िसहं जस्तो भएको छ, जब त्यसले आफूले प े को
जनावर खान्छ त्यस समय गजर्न्छ। ती अगमव ाहरूले धरैे जीवनहरू न गरेका
छन।् ितनीहरूले धरैे बहुमल्य चीहहरू राखकेा छन।् ितनीहरूले यरूशलमेमा धरैे

ीहरूलाई िबधवुा बनाए।
26 “पजूाहारीहरूले मरेो ब्यावस्था भङ्ग गरेका छन।् ितनीहरूले मरेो

पिव चीजहरू अपिव बनाएका छन।् ितनीहरूले पिव र अपिव वस्तहुरूमा
भदे राख्दनैन ् अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई सफा र मलैा बीचको िभन्नता
िसकाउँदनैन।् ितनीहरूले मरेो िव ामको िदनलाई सम्मान गनर् अस्वीकार गरे। म
ितनीहरूको िबचमा अपमािनत भएकोछु।

27“यरूशलमेका बढूा- धानहरू आफूले प े का पशहुरू खाँदै गरेका ब्वाँसाहरू
जस्तै छन।् बढूा- धानहरू फायदा लनको लािग मािनसहरूलाई आ मण गछर्न ्
अिन माछर्न।्

28 “अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई चतेाउनी िददनैथे ितनीहरूले सत्यलाई
लकुाउँथ।े ितनीहरू त्यो कारीगार जस्तै हुन जसले पखार्ल दढृ बनाउदँनै केवल
दलूोमा लपे लगाइिदन्छ। ितनीहरूको ध्यान केवल झटूोमािथ हुन्छ। ितनीहरूले
आफ्नो जादकूो उपयोग भिवष्य जान्नका िन म्त गछर्न।् तर ितनीहरू खाली झटूो
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बोल्छन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नभुयो।’ तर
ितनीहरू खाली झटूो बो लरहछेन ्परम भलुे ितनीहरूसगँ बात गन ुर्भएन।

29 “सामन्य जनता एका-अकार्मा लाभ उठाउँछन।् ितनीहरू एका-अकार्लाई
धोका िदन्छन अिन चोरी गछर्न। ितनीहरू गरीब अिन असहाय मािनसहरूसगँ यस्तो

वहार गछर्न।् ितनीहरूले िवदशेीहरूलाई पिन धोका िदन्छन,् मानौं ितनीहरूको
िवरू कुनै िनयम छैन।्

30 “दशे रक्षाकोलािग पखार्ल बनाउन अथवा त्यही भत्केको भागमा उिभन
एकजना मािनस मलैे ितनीहरूको माझमा खोजें धाँदोमा उिभएर ाथर्ना गन मािनस
तर जसले त्यस्तो गनर् सक्थ्यो कुनै मािनस पिन पाउन सिकन। 31 यसकारण म
आफ्नो ोध कट गछुर्, म ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा न गछुर्! अपिव कामको
िन म्त म ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु। जनु ितनीहरूले गरे। यो सब ितनीहरूको दोष
हो।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

23
1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!

साम रया र यरूशलमेको िवषयमा यो कथा सनु! त्यहाँ दइु बिहनी िथए! ितनीहरू
एउटै आमाका छोरीहरू िथए। 3 ितनीहरू िम मा त्यस बलेा वशे्या भए जब सानो
बिहनी एकदमै सानो िथई। िम मा ितनीहरूले पिहलो मे गरे अिन मािनसहरूले
आफ्नो हातले ितनीहरूको स्तनलाई छुए। 4 ठूली िददीको नाम ओहोला िथयो अिन
उसको बिहनीको नाम ओहो लबा िथयो। ितनीहरू मरेो प ीहरू भए अिन हामीहरूका
छोरा-छोरीहरू भए। (ओहोला चािह ँ साम रया हो अिन ओहो लबा चािह ँ यरूशलमे
हो।)

5 “त्यसपिछ ओहोला पित ता रिहन तर एउटी वशे्या जस्तो हुन गई। उसले
आफ्नो िेमहरू ित मा चाख रा थाली। 6 उसले अश्शरूको सिैनकलाई
ितनीहरूको वजैनी व दखेी ितनीहरू घोडाहरूमा चढने सबै जवान मािनसहरूले
मन पराउँथ।े ितनीहरू राजपालहरू अिन अिधकारीहरू िथए। 7 अिन ओहोलाले
आफूलाई ती सबै मािनसहरूलाई समु्पी िदए। ती सबै अश्शरूको सनेाहरूमा िविश
छािनएका सिैनकहरू िथए। अिन ती सबिैसत मोिहत भई! उ ती अपिव मिूतर्हरूिसत
अपिव भई। 8 यसको अित र उसले िम िसत आफ्नो मे- ापार छोडी।
िम ले त्योिसत त्यस बलेा मेमा फस्यो जब ऊ कुमारी िथई। िम उसको स्तन छुने
पिहलो मेी िथयो। िम ले ितनीमािथ आफ्नो झटूो मे गथ्य । 9 यसकारण मलैे
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त्यसको मेीहरूलाई त्यसको कुमारी अवस्था भोग गनर् िदएँ। उसले अश्शरूहरूलाई
चाहन्थी, यसकारण मलैे उसलाई ितनीहरूिसत छोिड िदएँ। 10 ितनीहरूले त्यसलाई
बलात्कार गरे। ितनीहरूले त्यसको नानीहरू लए अिन ितनीहरूलाई तरवारले मारे।
ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ अिन ीहरूले अिहले सम्म त्यसको कुरा गछर्न।्

11 “उसको सानो बिहनी ओहो लबाले यी घटनाहरू घटेको दखेी। तर
ओहो लबाले आफ्नो िददी भन्दा ज्यादा पाप गरी। ऊ ओहो लबा भन्दा अझ खराब
वशे्या भई। 12ऊ अश्शरूको राज्यपालहरू अिन अिधकारीहरूलाई चाहन्थी। उसले
वजैनी सनु्दर व घोडसवार सिैनकहरूलाई चाहन्थी। ितनीहरू सबै मनपद जवान
मािनसहरू िथए। 13 मलैे दखेें ती दवुै ीहरू एउटै गल्ती गरे आफ्नो जीवन न
ग ररहकेा िथए।

14 “ओहो लबा म ित धोकेबाज भई। बाबलेमा उसले मािनसहरूको िच
पखार्लमा को रएको दखेी। त्यो कल्दी मािनसहरूको रातो व लगाएको िच
िथयो। 15 ितनीहरूले कम्मरमा पटेी अिन िशरमा लामो फेटा बाधकेा िथए।
ितनीहरू सबै रथको अिधकारी जस्ता दे खन्थ।े ितनीहरू सबै बाबलेको जन्मभिूममा
उत्पन्न परुूष जस्तो ज्ञात हुन्थ्यो। 16 ओहो लबाले ितनीहरूलाई चाहन्थी। उसले
ितनीहरूलाई आम न् त गनर्का िन म्त स्वगर्दतू पठाई। 17 यसकारण बाबलेवासीहरू
त्यसको ओ ानमा सहवास गनर् आए र आफ्नो कामवासनाले त्यसलाई अशु पारे।
ितनीहरूबाट भए पिछ वाक्क भएर त्यसको मन ितनीहरू दे ख ह ो।

18 “ओहो लबाले त्यो धोकेबाज हो भनी सबलाई दखेाई उसले यित ज्यादा
मािनसहरूलाई आफ्नो नाङ्गो शरीरको योग गनर् िदई िक मलाई ऊ ित त्यसै
घणृा उत्पन्न भयो, जस्तो उसको बिहनी ित भएको िथयो। 19 ओहो लबाले घ र-
घ र मलाई धोका िदइरही अिन उसले आफ्नो मे- ापार याद ग र जनु उसले
यवुावस्थामा िम मा गरेकी िथई। 20 उसले आफ्नो मेीको गधाको जस्तो लगं
अिन वीयर् चािह ँ घोडाको झैं िनस्केको सम्झना गरी।

21 “ओहो लबा, ितमीले आफ्नो ती िदनहरू याद गय जब ितमी यवुती
िथयौ, जब ित ो मेीले ित ो स्तन छुन्थे अिन यवुावस्थाका स्तन माडकेा िथए।
22 यसकारण ओहो लबा, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘ितमीले आफ्नो
मेीहरूलाई घणृा गनर् थाल्यौ। तर म ित ो मेीहरूलाई भन्छु िक ितनीहरूले

ितमीलाई चारै ितरबाट घनेछन।् 23 म ती सबै मािनसहरूलाई बाबलेमा िवशषे
गरी कल्दीहरूलाई ल्याउनँछुे। म पकोद शोअ अिन कोअबाट मािनसहरूलाई
ल्याउनछुे अिन ती सबलैाई अश्शरूबाट ल्याउछुँ। यस्तै कार म सबै शासकहरू
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अिन अिधकारीहरूलाई ल्याउछुँ। ितनीहरू सबै योग्य, रथहरूको िवशषे योग्यताको
िन म्त छािनएका घोडसवार िथए। 24 ितनीहरूको भीड ित ोमा आउने छ। ितनीहरू
आफ्नो घोडामा अिन आफ्नो रथहरूमा आउनछेन।् ितनीहरू धरैे सखं्यामा हुनछेन।्
ितनीहरूिसत भाला, ितनीहरूको ढाल अिन ितनीहरूको िशरमा सरुक्षा कवच हुनछे।
ितनीहरू ित ो चारै ितर जम्मा हुनछेन।् म ितनीहरूलाई बताउनछुे िक ितनीहरूले
मसगँ के गरे अिन ितनीहरूले आफ्नो तफर् बाट ितनीहरूलाई दण्ड िदनछेन।् 25 म
ितमीहरूलाई मरेो इष्यार् श ितमीहरूको िवरू दखेाउनछुे। ितनीहरू अत्यन्तै

ोिधत हुनछेन ्अिन ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछेन।् ितनीहरूले ित ो नाक अिन
कान काट्नछेन।् ितनीहरूले ितमीहरूलाई तरवारले मानछन।् त्यसपिछ ितनीहरूले
ित ो नानीहरू लएर जानछेन ् अिन ितनीहरूले ती नानीहरू जलाई िदनछेन।्
26 ितनीहरूले ित ो रा ो लगुा गर-गहनाहरू लनछेन। 27 अिन म ित ो िम िसत

िवचार कायर्हरू रोिकिदनछुे। ितमीहरूले फे र किहल्यै ितनीहरूितर फकर
हनेछैनौ। ितमीले फे र किहल्यै िम लाई याद गन छैनौ।’ ”

28 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म ितमीलाई ती मािनसहरूको हातमा
िददँछुै जसलाई ितमीले घणृा गछ । म ितमीलाई ती मािनसहरूको हातमा िदन्छु
जसलाई ितमीले घणृा गनर् थालकेो िथयौ। 29 अिन ितनीहरूले दखेाउनँछेन िक
ितनीहरूले ितमीलाई कित घणृा गनछ। ितनीहरूले ित ो त्यके चीज लानछेन ्जनु
ितमीले कमाएकीछौ। ितनीहरूले ितमीलाई खाली हात र नाङ्गो छोिडिदन्छन।्
मािनसहरूले ित ो पाप, वशे्यापना अिन लाज ित ो भ हीन स्प दे े छन।् 30यी
चीजहरू ितमीमािथ आइलाग्यो िकनभने ितमी आफैलेआफैलाई वशे्या झैं रा हरूको
पिछ गएर कलिंकत बनायौ अिन ितमीहरूका िघनलाग्दा मिूतर्हरूले फोहोर बनायौ।
31 ितमीले आफ्नो िददी कै चालमा िहडँ ्यौ अिन त्यसरी नै ग ररहयौ। ितमीहरू
आ-आफैले िवषको कचौरा लयौं अिन त्यो आफ्नो हातमा उठाएर राख्यौ। ितमीले
आफ्नो दण्ड स्वयं कमायौ।” 32 परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नहुुन्छ:

“ितमीले आफ्नो िददीको िबषको कचौरा िपउँनछेौ।
यो िवषको कचौरा लामो-गिहरो छ।

त्यो कचौरामा धरैे िबष छ।
मािनसहरू ितमी ित हाँ छेन ्अिन हाँसो उडाउँनछेन।्

33 ितमी मतवाला मािनस जस्तै लडबडाउनछेौ।
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ितमी ज्यादै अस्थीर हुनछेौ।
यो ध्वशं अिन सवर्नाश हो।

यो त्यही कचौरा जस्तै हो, जनु ित ो िददी साम रयाले िपएकी िथई।
34 ितमीले त्यही कचौराबाट िवष िपउनछेौ।

ितमीले त्यसको अ न्तम थोपा सम्म िपउँनछेौ।
ितमीले कचौरा फ्याँकेर त्यसलाई टु ा-टु ा बनाउनछेौ

अिन ितमीले आफ्नो छाती जथा भावी िपट्नछेौ।
यो हुनछे िकनिक म परम भु अिन मा लक हुँ

अिन मलैे यी कुराहरू भनें।
35 “यस्तो कारले परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, ‘यरूशलमे,

ितमीले मलाई िबिसर्यौ। ितमीले मलाई फ्याँिक िदयौ अिन पछाडी छोिडिदयौ।
यसकारण ितमीले मलाई छोडकेो अिन वशे्या झैं बाँचकेोमा ितमीले दण्ड भोग्न ु
पनछ। ित ो दषु् ाँईका िन म्त ितमीले दण्ड भोग्नपुछर्।’ ”

ओहोला अिन ओहोलीबाको िवरू िनणर्य
36 परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो, के ितमी

ओहोला अिन ओहो लबाको न्याय गछ ? तब ितनीहरूलाई ती भयकंर कुराहरू
भन जनु ितनीहरूले गरेका छन।् 37 ितनीहरूले िभचारी पाप गरे। ितनीहरूले हत्या
जस्तो अपराध गरे। ितनीहरूले वशे्या जस्तो काम गरे, ितनीहरूले आफ्नो अपिव
मिूतर्हरूको लािग मलाई छोिडिदए। ितनीहरूले ितनीहरूको नानीहरूलाई ब लदान
िदए जो मरेा िन म्त जन्माएका िथए। ितनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूलाई भोजन िदनका
िन म्त यसो गरे। 38 ितनीहरूले मरेो िव ामको िदन अिन पिव स्थानहरूमा यस्तो
काम गरे मानौं त्यसको कुनै महत्व छैन। 39 ितनीहरूले मिूतर्को लािग आफ्नो
नानीहरूलाई मारे अिन मरेो पिव स्थानमा गए अिन त्यसलाई अपिव बनाए।
ितनीहरूले यो मरेो म न्दरिभ यस्तो गरे।

40 “ितनीहरूले अत्यन्तै टाढो ठाँउमा मािनसहरूलाई बोलाए। यी मािनसहरूका
िन म्त ितमीले एउटा स्वगर्दतू पठायौ अिन ितनीहरू ितमीलाई हनेर् आए। ितमीले
ितनीहरूको िन म्त नहुायौ, आफ्नो आखँा िसगंाय अिन गर-गहनाहरू लगायौ।
41 ितमी रा ो ओ ानमा बस्यौ, जसको छेउमा टेबलमा रा खएको िथयो। ितमीले
मरेो सगु न्धत धपू अिन तले त्यही टेबलमा राख्यौ।
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42 “यरूशलमेमा यस्तो आवाज सिुनयो जनु मािनसहरूले भोज मनाइरहे जस्तो
लाग्थ्यो। ितनीहरू मध्ये यरूशलमेबाट आउनहेरू पिहले नै मातकेा िथए। ितनीहरू
मरूभिूमबाट आए अिन ीहरूलाई चरुा अिन रा ो रा ो िशरवन्दीहरू िदए। 43 तर
मलैे त्यो ीिसत बात गरें, जो िभचार कमर्ले िशिथल भएकी िथई। मलैे उसलाई
भनें, ‘के ितनीहरूिसत लगातार िभचार ग ररहन सक्छन, अिन उसले त्यसिसत

िभचार ग ररहन ्सक्छे?’ 44 तर ऊ त्योिसत त्यसरी नै गईरहयो जसरी एउटा
वशे्या भएकहाँ ऊ जान सक्थ्यो। हो,ऊ ती द ु ीहरू ओहोला अिन ओहो लबाकहाँ
गइर ो।

45 “तर धािमर्क मािनसहरूले ितनीहरूको न्याय अपराधी भनी गनछन।् ती
ीहरूलाई ितनीहरूले अपिव अिन िभचा रणीहरू भनी न्याय गनछन।् िकन?

िकनिक ओहोला अिन ओहो लबाले िभचार पाप गरेकाछन ् अिन ितनीहरूले
जनु ीहरूको हत्या गरका िथए ितनीहरूको रगतले ितनीहरूको हातहरू कलिंकत
छन।्”

46 परम भु मरेो मा लकले यो कुरा भन्नभुयो, “मािनसहरूलाई एकै ठाउँमा
भलेा गर। त्यसपिछ ितनीहरूले ओहोला अिन ओहो लबालाई सजाय िदनछेन।्
मािनसहरूको त्यो समहूले ती दइु ीहरूलाई दण्ड िदनछेन ्तथा ितनीहरूको हाँसो
उडाउँनछेन।् 47 तब त्यो समहूले ितनीहरूलाई ढुङ्गा हान्नछेन ्अिन ितनीहरूलाई
मानछन,् तब त्यो समहूले आफ्नो तरवारले ीहरूलाई टु ा पानछन ्ती ीहरूको
नानीहरूलाई मानछन ् अिन घर जलाई िदनछेन।् 48 यस्तो कारले म यो दशेको
द ु तालाई अन्त ग रिदनछुे, अिन सबै ीहरूलाई चतेाउनी िदनछुे िक ितनीहरूले
अब यस्तो ल ज्जत काम नगरून ्जनु ितमीहरूले गय । 49 ितनीहरूले ितमीलाई
त्यो द ु कामको िन म्त दण्ड िदनछेन जनु ितमीले गय अिन ितमीलाई ित ो आफ्नो
मिूतर्को िन म्त पिन दण्ड िदइनछे। त्यस बलेा ितमीलेथाहा पाउनँछेौ िक म नै परम भु
अिन मा लक हु।ँ”

24
भाँडो अिन मास ु

1 परम भु मरेो मा लकको वचन मकहाँ आयो। त्यो िदन दशेबाट िनका लएको
नवौं वषर्को दशौं महीनाको दशौं िदन िथयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको
छोरो! आजको िदन र आजकैो िदनको नाम ले खराख ‘आजै बाबलेको राजाको
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सनेाले यरूशलमेलाई घये ।’ 3 यो कुरा त्यो घरानालाई भन (इ ाएल) जनु प रवार
आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार ग ररहछे। उसलाई यो कुराहरू भन। ‘परम भु मरेो
मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘भाँडा आगोमािथ राख,
भाँडा राख अिन त्यसमा पानी हाल।

4 त्यसमा रा ो-रा ो टु ाहरू हाल, िफला
अिन कुमको मासकुो टु ाहरू हाल।

भाँडा सव म ह ीहरूले परूा भर।
5 बगालको रा ो-रा ो पशहुरू उपयोग गर,

भाडाको तल परूा आगो लगाऊ,
अिन मासकुो टु ाहरू पकाऊ।
सरुूआलाई त्यस बलेा सम्म पकाऊ जब सम्म ह ीहरू रा ोसगँ पाक्दनै!’

6 “ ‘यसथर् परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
यो यरूशलमेको िन म्त नरा ो हुन्छ।

यो हत्याराहरूले भ रएको शहरका िन म्त नरा ो हुन्छ।
यरूशलमे त्यो भाँडा जस्तै हो जसमा खयाको दाग छ

अिन त्यो खयाको दाग जब सम्म हट्दनै
त्यो भाँडा श ु हुदँनै ्यसकारण मासकुो त्यके टु ा भाँडाबाट बािहर िनकाल! त्यो

मास ु नखाँऊ।
पजूाहारीलाई त्यो बकेामको मासबुाट एउटा टु ा पिन छान्न नदऊे!

7 यरूशलमे त्यो कलिंकत दाग लागकेो भाडा जस्तै हो।
िकन? िकनिक त्यसले बगाएको रगत त्यहाँ अिहले सम्म छ!

उसले खलु्ला च ानमा रगत हाली।
उसले रगत भईूंमा पोखाई अिन त्यसलाई धलूोले छोपीिदई।

8 मलैे त्यसको रगत खलु्ला च ानमा हालें।
यसकारण यो नछोिपयोस।्

मलैे यसो गरें जसबाट मािनसहरू ोिधत होस ्
अिन उसले िनद ष मािनसहरूलाई हत्याको दण्ड िदओस।्
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9 “ ‘यसकारण परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
हत्याराहरूले भ रएको यो शहरमा नरा ो हुनछे।

म आगोको लािग दाउराको थु ो लगाई िदन्छु।
10 भाँडाको मिुन धरैे दाउरा लगाऊ।

आगो बाल रा ोसगँ मास ु पकाऊ।
मसला िमलाऊ

अिन ह ीहरू बसे्सरी पकाऊ
जब सम्म ती ह ीहरू गल्दनैन।्

11 तब भाँडालाई खाली कोईलामा छोडीदऊे।
यसलाई यित तातो हुन ु दऊे िक

यसको दाग पिन डडोस।्
त्यहाँबाट अपिव ता परैू जाओस ्अिन खया नाश होस।्

12 “ ‘यरूशलमेले आफ्नो दागलाई धनकुो लािग
कठोर प र म गनर् सक्छ

तर त्यो ‘ खया’ जाँदनै।
आगोले (दण्डल)े मा त्यो खया हटाउनँ ु सक्छ!

13 “ ‘ितमीले मरेो िवरू पाप गय
अिन पापले कलिंकत भयौ मलैे ितमीलाई नहुाई िदन खोजें,

अिन ितमीलाई श ु बनाउन चाहें।
तर दाग बािहर आएन।

म ितमीलाई फे र नहुाई िदन चाहाँिदन।
जब सम्म मरेो तातो ोध ितमी ित समा हुदँनै।

14 “ ‘म परम भु हु।ँ मलैे भनें, ितमीले दण्ड पाउनछेौ, अिन म यो गराउँछु। म
दण्ड रोक्ने छैन। म ित ो िन म्त द:ुखीत हुने छैन। म ितमीलाई अपिव कामहरूको
िन म्त दण्ड िदन्छु, जो ितमीले गय । परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।’ ”

इजिकएलको प ीको मतृ्य ु
15 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 16 “हे

मािनसको छोरा! ितमी आफ्नो प ीलाई ज्यादै मे गछ , तर म उसलाई ितमीदे ख
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टाढो लान्छु। ित ो प ी अचानक मनछन।् तर ितमीले उसको मतृ्यमुािथ शोक गन
छैनौ। ितमी िचच्याउने छैनौ। आफैलाई रून नदऊे। 17 तर ितमीले आफ्नो शोकमा
ससु्केरा हाल। आफ्नो मतृक प ीका िन म्त नरोऊ। ितमीले सधैं जस्तै साधारण लगुा
लगाऊ। आफ्नो फेटा र जु ा लगाऊ। आफ्नो शोक कट गनर् जगुाँ नछोप अिन
एउटा मािनस मदार् मािनसहरूले खाने भोजन नखाऊ।”

18 त्यसको अक िबहान, म मािनसहरूलाई भन्दै िथएँ। त्यही साँझ मरेी
प ीको मतृ्य ु भयो। अक िबहान मलैे त्यही गरें जनु परमे रले मलाई आज्ञा िदन ु
भएको िथयो! 19 त्यसपिछ मािनसहरूले मलाई सोध,े “ितमीले यो काम िकन
ग ररहकेाछौ? यसको अथर् के हो?”

20 मलैे ितनीहरूलाई भन,े “परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो,
21 इ ाएलको घरानालाई भन्न,ु परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, ‘हरे, म मरेो
स्थानलाई न गनछु। ितमीहरूलाई त्यसको घमण्ड छ अिन ितमीहरूले यसको
िवषयमा शसंाको गीत गाउछँौ। ितमीले त्यो स्थान हनेर् मन पराउँनछेौ। ितमी साँच्चै
त्यो ठाँउलाई मे गछ । तर म त्यो ठाँउ न पानछु अिन ितमीले त्यागकेा नानीहरू
मा रनछेन।् 22 तर ितमीले त्यही गनछौ जनु मलैे आफ्नो मतृ प ीको िवषयमा गरें।
ितमीले आफ्नो शोक कटको िन म्त जगुाँ छोप्ने छैनौ। ितमीले त्यो भोजन खाने
छैनौ जनु ाय कुनै मािनस मदार् अरू मािनसहरूले खान्छन।् 23 ितमीहरूले आफ्नो
फेटा अिन जु ा लगाउछँौ। ितमीहरूले आफ्नो शोक कट गन छैनौ। ितमी रूने
छैनौ। तर ितमी आफ्नो पापको कारणले न हुनछेौ, ितमी चपुचाप आफ्नो अफशोस ्
अरूसगँ गनछौ। 24 यसकारण इजिकएल ित ो िन म्त एउटा उदाहरण हो। ितमीले
त्यही सब गनछौ जनु उसले गय । दण्डको समय आउँनछे अिन ितमीहरूले थाहा
पाउनँछेौ म नै परम भु हु।ँ’ ”

25-26 “हे मािनसको छोरा! म त्यो सरुिक्षत भिूम यरूशलमे मािनसहरूबाट
लनछुे। त्यो सनु्दर भिूमले ितनीहरूलाई आन न्दत पा ररहछे। ितनीहरूले त्यो स्थान

हनेर् मन पराउँछन।् ितनीहरूले साँच्चै त्यो स्थानलाई मे गछर्न।् तर त्यस समय म
शहर अिन ितनीहरूको नानीहरू ितनीहरूबाट लन्छु। बाँच्नहेरू मध्ये एकजनाले
ितमी कहाँ नरा ो समाचार लएर आउनछे। 27 त्यस समय ितमी त्यो मािनसिसत
बात गनर् सक्छौ। ितमी अब अझ अिधक चपु लागरे ब स ै नौ। यसकारण ितमी
उसको उदाहरण बन्नछेौ। त्यित बलेा ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्म, नै परम भु हु।ँ”
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25
अम्मोनको िबरू अगमवाणी

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
अम्मोनका मािनसहरूलाई ध्यान दऊे अिन मरेा िन म्त ितनीहरूको िवरू मा
केही भन। 3 अम्मोनका मािनसहरूसगँ भन ‘परम भु मरेो मा लकको वचन
सनु! परम भु मरेो मा लक भन्न ु हुन्छ: ितमीहरू खशुी िथयौ जित बलेा मरेो
पिव स्थान न भयो। ितमीहरू इ ाएल दशेको िवरू िथयौ जब त्यो दिूषत
भयो। ितमी यहूदाको प रवारको िवरू िथयौ जब ितनीहरूलाई बन्दी जस्तै कैदी
बनाएका िथए। 4 यसकैारण म ितमीहरूलाई पवूर्बाट आएका मािनसहरूलाई िदन्छु।
ितनीहरूले ितमीहरूको भिूम लनछेन।् ितनीहरूका सनेाहरूले ितमीहरूको दशेमा
डरेा हाल्नछेन।् उनीहरू ितमीहरूको बीचमा ब छेन।् उनीहरू ितमीहरूको फल
खानछेन अिन ितमीहरूका दधू िपउनछेन।्

5“ ‘म रब्बा शहरलाई ऊँटहरू चन ठाँउ अिन अम्मोनको भिूमलाई भडेाहरूको
खोर बनाइिदन्छु। त्यसबलेा ितमीले जान्नछेौ म नै परम भु हु।ँ 6 परम भु यसो
भन्नहुुन्छ िकनभने ितमीहरू खशुी िथयौ अिन ितमीहरूले आफ्नो हातले ताली
बजायौ अिन आफ्नो खु ा ठटायौ, अिन ितनीहरूले इ ाएलको भिूमलाई ठ ा गनर्
अिन खल्ली उडाउन मज्जा मान्यौ। 7 यसकारण म ितमीलाई दण्ड िदन्छु। म
जाितहरूलाई य ु मा ल ु टएको सामान झैं अन्य दशेलाई िदनछुे। म ितमीहरूलाई
जाितहरूको बीचबाट िनकाल्नछुे ितमीहरू दशेबाट लािगनछेौ। ितमीहरू टाढा दशेमा
मनछौ। म ितमीहरूको दशेलाई न पानछु! त्यसपिछ ितमीहरूले थाहा पाउनँछेौ म
नै परम भु हु।ँ’ ”

मोआब अिन सइेरको िबरू अगमवाणी
8 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ “मोआब र सइेर एदोमले भन्छ,

‘यहूदाको घराना ठीक अन्य कुनै रा हरू जस्तो छ।’ 9 म मोआबको काँध
काट्नछुे यी शहरहरू बते्याशीमोत, बाल्मोन अिन िकयार्तमै जनु त्यस दशेको
मिहमा हुन म लनछुे। 10 त्यसपिछ म यी शहरहरू पवूर्का मािनसहरूलाई िदन्छु।
ितनीहरूले ितमीहरूको भिूम लन्छन ्अिन म अम्मोनका मािनसहरूलाई एउटा रा
हुनिदन्छु। त्यसपिछ त्यकेले िबिसर्नछे िक अम्मोनका मािनसहरू त्यही रा का
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िथए। 11 यस्तो कारले म मोआबलाई दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा
पाउनँछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

एदोमको िबरू अगमवाणी
12 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “एदोमका मािनसहरू यहूदाको घरानाको

िवरू खडा भएर ितनीहरूसगँ बद्ला लन खोज।े एदोमका मािनसहरू दोषी छन।्”
13 यसकैारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ “म एदोमलाई दण्ड िदन्छु। म
एदोमको मािनसहरू अिन पशहुरूलाई न पाछुर्। म एदोमको परैू दशे तमेानदे ख
दान सम्म न पाछुर्। एदोमीहरू य ु मा मा रनछेन।् 14म आफ्ना मािनसहरू, इ ाएल
एदोमको िवरू उपयोग गछुर्। यस्तो कारले इ ाएलका मािनसहरूले मरेा ोधलाई
एदोमको िवरू वहार गछर्न।् त्यसपिछ एदोमका मािनसहरूले बझु्नछेन ् मलै े
ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ।” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

प लश्तीहरूको िबरू अगमवाणी
15 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “प लश्तीहरूले पिन ितनीहरूिसत बद्ला

लने य गरे। ितनीहरू ज्यादै िनदर्यी िथए। ितनीहरूले घणृा र अवहलेना वाहके
अरू केही दखेाउदँनैन।्” 16 यसकैारण परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म
प लश्तीहरूलाई दण्ड िदन्छु। हो म करेतीहरूबाट ितनीहरूलाई न पाछुर्। म
समु को िकनारमा ब े ती सबै मािनसहरूलाई सम्पणूर् रूपमा न पाछुर्। 17 म
ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु। म ितनीहरूसगँ बद्ला लन्छु। म आफ्नो ोध ारा
ितनीहरूलाई एउटा पाठ िसकाउँछु त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ् म नै
परम भु हु।ँ”

26
टायरको िवषयमा द:ुखको समाचार

1 दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को महीनाको पिहलो िदनमा, परम भकुो
वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरा, टायर यरूशलमेको
िवषयमा कराऊ। ‘चाँडै गर! मािनसहरूको रक्षा गन शहर- ार ध्वशं भयो। शहर-
ार मरेो िन म्त खलु्ला छ। यरूशलमे ध्वशं भयो। यसकारण म यसको धरैे बहुमलू्य

समानहरू लन सक्छु।’ ”
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3 यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ “हे टायर म ित ो िवरू मा छु! म
ित ो िवरू मा लड्नका िन म्त धरैे रा हरू ल्याउनँछुे। त्यो समु िकनारमा छाल
जस्तो घरी-घरी आउँनछे।”

4 परमे रले भन्नभुयो, “श कुा सिैनकहरूले टायरको पखार्लहरू न पानछन ्
अिन त्यसको खम्बाहरू लडाई िदनछेन।् म पिन त्यसको जमीनमािथको भाग
खिुकर् नछुे। म टायरलाई च ानमा प रणत गनछु। 5 टायर समु को िकनारमा माछा
मान ठाँउ मा हुनछे। मलैे यो भनकेोछु।” परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “टायर
य ु मा ल ु टएको सामान झैं अन्य रा हरूलाई िदइनछे। 6 मलू दशेमा उसको
छोरीहरू (सानो शहर) य ु मा मा रनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक
म नै परम भु हु।ँ”

नबकूदनसे्सरले टायरमािथ आ मण गनछ
7 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म टायरको िवरू मा उ रबाट श ु

ल्याउनँछुे। बाबलेको महान राजा नबकूदनसे्सर श ु हो। उसले एउटा िवशाल
सिैनक दल ल्याउनछे, त्यसमा घोडा, रथ, घोडसवार सिैनकहरू, अिन धरैे
धरैे सखं्यामा अरू सिैनकहरू हुनछेन।् ती सिैनकहरू िविभन्न रा का हुनछेन।्
8 नबकूदनसे्सरले मलू- दशेमा ित ो छोरीहरूलाई (सानो शहर) मानछ। त्यसले
ित ो शहरमा आ मण गनर्का िन म्त िकल्ला बनाउनँछे! त्यसले ित ो शहरको
चारैितर कच्चा सडकहरू बनाउनछे। त्यसले पखार्ल सम्म पगु्ने एउटा कच्चा
बाटो बनाउनँछे। 9 त्यसले ित ो पखार्लहरू भत्काउन काठको मढूाहरू लएर
आउँनछे। ित ो िकल्लाहरू भत्काउन उसले श शाली हितयारहरू उपयोग
गनछ। 10 त्यसको घोडाहरूको सखं्या यित ज्यादा हुनछे िक ितनीहरूले उडाएको
धलूोले ितमीलाई छोप्नछे। जब बाबलेको राजा शहर ारबाट शहरमा वशे
गछर्न ् ित ो पखार्लहरू घोडसवार सिैनकहरू, माल गाडीहरू अिन रथहरूको
आवाजले ह ल्लनछेन।् हो, त्यो ित ो शहरमा आउनछे िकनिक त्यसको पखार्ले
भत्काइनछे। 11 बाबलेको राजा ित ो शहरबाट घोडसवार गरेर िनस्कनछे। उसको
घोडाको टापहरूले ित ो सबै सडकहरू कुल्चीिमल्ची पाद आउने छ। त्यसले
ित ो मािनसहरूलाई तरवारले मानछ। ित ो शहरको ब लया-ब लया खम्बाहरू
जमीनमा ढल्नछे। 12 नबकूदनसे्सरको सिैनकहरूले ित ो सम्पि लएर जानछेन।्
ितनीहरूले ती चीचहरू लएर जानछेन ्जनु चीजहरू ितमी बचे्न चाहन्थ्यौ, त्यसले
ित ो पखार्लहरू न पानछ अिन ित ो रा ो-रा ो घरहरू न पा रिदनछे। त्यसले
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ित ो ढुङ्गा र काठले बिनएको घरहरू काठ-पातिसतै सम ु मा फ्याँिकिदनछे।
13 यस कारले म ित ा खशुीका गीतहरूको स्वर बन्द ग रिदन्छु। भिवष्यमा
मािनसहरूले ित ो वीणाको स्वर सनु्ने छैनन।् 14 म ितमीलाई नाङ्गो च ानमा
प रणत ग रिदनछुे। ितमी समु को िकनारमा माछाको जाल फैलाउने स्थान जस्तो
मा हुनछेौ। ितमी फे र कदािचत िनमार्ण हुने छैनौ। िकनभने म परम भलुे यी
कुराहरू भनें।” परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

अन्य दशेहरू टायरको िन म्त रूनछेन ्
15 परम भु मरेो मा लक टायरिसत यसो भन्नहुुन्छ, “ित ो पतनको आवाजले

समु िकनारका भिूमहरू ह ल्लनछेन।् यो त्यस बलेा हुनछे जब ित ो चोट लागकेा
मािनसहरूले क को स्वर िनकाल्नछेन अिन मछर्न।् 16 तब समु िकनारका
दशेहरूका सबै शासकहरू आफ्नो िसहंासनबाट उ रे आफ्नो द:ुख कट गनछन।्
ितनीहरूले आफ्नो िवशषे पोशाक फुकाल्छन।् ितनीहरूले आफ्नो सनु्दर लगुाहरू
खोल्छन।् त्यसपिछ ितनीहरूले ितनीहरूको काम्ने (पाटको) लगुा लगाउछँन।्
ितनीहरू जमीनमा बस्छन ् अिन डरले काम्छन।् ितनीहरू ितमी यित चाँडै ध्वशं
भएकोमा आघात हुनछेन। 17 ितनीहरूले ित ो िवषयमा िवलाप गीत गाउनँछेन:्

“ ‘हे टायर! ितमी िस शहर िथयौ।
समु पा रबाट मािनसहरू ितमीिसत ब आए।

ितमी िस िथयौ।
तर अिहले ितमी केही छैनौ।

ितमी समु मा श शाली िथयौ
अिन त्यस्तै ितमीिसत ब े मािनसहरू पिन ब लया िथए।

ितमीले मखु्य भिूममा ब े सबै मािनसहरूलाई,
भयभीत पाय ।

18 अब जनु िदन ित ो पतन हुन्छ
समु िकनारमा भएको दशे डरले काम्न थाल्छ।

ितमीले समु िकनारको सहायताले कित उपिनवशे बनायौ
जब ितमी रहदँनैौ ितनी भयभीत हुन्छन।्’ ”
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19 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “हे टायर म ितमीलाई न गछुर् अिन
ितमी एउटा र ो शहर हुनछेौ। ती शहरहरूमा जस्तै त्यहाँ कोही पिन ब े छैन।
म ितमीमािथ समु बगाउनँछुे। ठूलो समु ले ितमीलाई छोप्नछे। 20 म ितमीलाई
तल त्यो गिहरो पातालमा पठाईिदन्छु, जनु ठाँउमा मरेका मािनसहरूछन।् ती पिहले
म रसकेका मािनसहरूसगँ ितमीले भटे गनछौ। म ितमीहरूलाई ती सबै ाचीन
अिन खाली शहरहरू जस्तै पातालमा पठाउँछु। ितमीहरू ती मािनसहरूसगँ रहनछेौ
जो िचहानमा जान्छन ् अिन त्यस बलेा ितमीहरूसगँ कोही पिन हुनछैेनन।् ितमी
फे र किहल्यै जीिवतहरूको दशेमा ब छैेनौ! 21 अरू मािनसहरू ितनीहरूसगँ
डराउछँन।् ितमीहरू िनिम ान्न हुनछेौ। मािनसहरूले ितमीहरूको खोजी गनछन,्
तर ितमीहरूलाई फे र किहल्यै भे ाउने छैनन!्” परम भु मरेो मा लकले यी सबै
कुराहरू भन्नभुयो।

27
टायर समु हरूमािथ ापारको महान केन्

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
टायर शहरको िवषयमा यो द:ुखको गीत गाऊ। 3 टायरको िवषयमा यसो भन:

“ ‘टायर, ितमी समु को ार हौं।
ितमी धरैे रा हरूका िन म्त ापारी हौ,
समु िकनारको सहायताले ितमी धरैे दशेहरूमा या ा गछ ।

परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
टायर ितमी सोच्छौ िक ितमी यित ज्यादा सनु्दर छौ।

ितमी सोच्छौ िक ितमी पणूर्त सनु्दर छौ।
4 भमूध्य सागर ित ो शहरको चारैितर सीमाना बनाउछँ!

ित ो िनमार्ताहरूले ितमीलाई पणूर्त सनु्दर बनाए।
ितमी त्यो जहाजहरू जस्तै छौ जनु ितमीबाट यहाँ आउँछ।

5 ित ा िनमार्ताहरूले ित ो सबै काठपातहरू बनाउनका िन म्त
सनेीर पवर्तबाट सनौवर वकृ्षको उपयोग गरे।

ितनीहरूले ित ो मस्तलू बनाउनको िन म्त
लबानोनबाट दवेदार बनको योग गरे।
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6 ितमीहरूले ित ो जहाज खयाउने डण्डीहरू बाशानबाट ल्याइएको
ब ाँठका त ाहरूबाट बनाए।

ित ो जहाजका कोठाहरू बनाउन
ितनीहरूले साइ सका धपूीको रूखहरू योग गरे।
ितनीहरूले त्यो कोठालाई हा ीको दाँतले िसगँारे।

7 ित ो जहाजको पालका िन म्त ितनीहरूले
िम दशेमा बिनएको रंगीन सतूी व को योग गरे।

ित ो छा ोको पदार् िनलो अिन बैंजनी रंगको िथयो।
ितनीहरू साइ सको समु िकनारमा आउँथ।े

8 सीदोन अिन अवार्दको िनवासीहरू ित ो लािग नािवक भए।
ब ु मान मािनस टायर ित ो जहाजको चालक भयो।

9 गबालका बढूा- धानहरू
अिन ब ु मान मािनसहरू जहाज मिुनको त ाबाट पानी निछन गरी

टाल-टुल गन ुर्को िन म्त जहाजमा िथए।
समु को सारा जहाज अिन त्यसको चालकहरू ितमीसगँ ापार वािणज्य

गनर्कोलािग आए।

10“ ‘फारस, लदू र पतूका मािनसहरू ित ो सनेामा िथए। ितनीहरू ित ो लडाकु
सिैनकहरू िथए। ितनीहरूले आफ्नो ढाल अिन टोप ित ो पखार्लमा झणु्डाएका
िथए। ितनीहरूले ित ो शहरको िन म्त सम्मान अिन यश कमाए। 11 अवार्द र
हलेकेका मािनसहरूले ित ो शहरको चारैितरका पखार्लमािथ रक्षकको रूपमा खडा
िथए। गमादका मािनस ित ो ढुङ्गामा िथए। ितनीहरूले ित ो शहरको चारैितरको
पखार्लमािथ ितनीहरूको ढाल लगाए। ितनीहरूले ित ो सनु्दरतालाई पणूर्रूप िदए।

12 “ ‘तश श ित ो सव म ाहकहरू मध्ये एक िथयो। उसले ितमीिसत
ापारकोलािग चाँदी, फलाम, टीन अिन सीसा ितमीले बचेकेो चमत्कारी

वस्तहुरूको बद्लीमा िदयो। 13 याबान, तबूल, मशेकेका मािनसहरूले ापार गरे।
ितनीहरूले बचेकेो चीजको स ामा ितमीलाई काँसका भाँडा िदन्थ।े 14 तोगमार्
रा का मािनसहरूले घोडा, य ु का घोडा अिन खच्चर ितमीले बचेकेा चीजहरूको
स ामा िदन्थ।े 15 रोडसका मािनसहरू ितमीिसत ापार गथ। ितमीले आफ्नो
चीजहरू धरैे ठाउँमा बचे्थ्यौ। मािनसहरूले ित ा चीजहरूको दाम ितनर् हा ीको दाँत
अिन काली काठ िदन्थ।े 16 एदोमले ितमीसगँ ापार गथ िकनिक ितमीसगँ धरैे
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रा ा-रा ा चीजहरू िथए। एदोमका मािनसहरूले ितमीले बचेकेो चीजहरूको स ामा
ितमीलाई िफरोजा नीलमिण, बजैनुी लगुा, ब ु ाले भ रएका लगुा, ब ु ा भ रएका सतूी
लगुा, म ूगंा-मोती अिन रातो मलमल िदन्थ।े

17 “ ‘यहूदा अिन इ ाएलका मािनसहरूले ितमीसगँ ापार गरे। ितनीहरूले
ित ो ापारको माल-समानको स ामा गहू,ँ भ ाक्ष, अगौटे-नभेारा, मह, तले र
अ र िदए। 18 दमीश्क एउटा रा ो ाहक िथयो। उसले ितमीसगँ भएको धरेै
कारको मलू्यवान चीजहरू हलेबनको दाखरस र सतेो उनको स ामा पार गय ।

19जनु चीज ितमीले बचे्थ्यौ ती चीजहरू बचेरे उसले ऊजालाको दाखरस मगाउने
ापार गथ्य । उसले त्यो चीजहरूको िन म्त फलाम, तजेपात र ऊखु ितथ्य ।

20 ददानको रा ो ापार िथयो। उसले ितमीसगँ घोडाको जीनको पोशाकको ापार
गथ्य । 21 केदरका सबै अगवुाहरू अिन अरबका ापारीहरूले ितमीलाई भडेा
अिन बा ाहरू ितमीसगँ िब ी गरेको बस्तकुो स ामा िदए। 22शबा अिन रामाहका

ापारीहरू पिन ितमीसगँ ापार गथ। ितनीहरूले ितमीले बचेकेो चीजको स ामा
सव म मसाला, हरेक कारको र अिन सनु िदन्थ।े 23हारान,कन्नहे,अदन तथा
शबेा,अश्शरू र िकल्मदका ापारीहरूले पिन ितमीसगँ ापार गथ। 24 ितनीहरूले
सव म लगुाहरू, ब ु ा हानकेो लगुा, नीलो धागोले बनाएको लगुा रंग-िवरंगको
गलैंचाहरू, रा ो बाटेको डोरीहरू, दवेदारूको काठले बिनएको सामानहरू िदन्थ।े
ितमीले ितनी िसत यी िचजहरूको ापार गय । 25 ितमीले बचेकेा चीजहरू
तश शको जहाजहरूमा लिगन्थ्यो।

“ ‘टायर ितमी ती ापारी जहाज जस्तै िथयौ,
ितमी समु मा बहुमलू्य समानहरू लएर आउँथ्यौ।

26 ित ो नािवकहरूल,े ितमीलाई िवशाल अिन श शाली समु पा र लएर गयो,
तर श शाली पवू बतासले ित ो जहाजलाई समु मा न पा रिदन्यो।

27 अिन ित ो सबै सम्पि समु मा डुब्नछे।
ित ो सम्पि , ित ो ापार, िकन्ने

अिन बचे्ने चीजहरू,
अिन ित ो नािवकहरू, ित ो मािनस जो ित ो जहाजको िपधँ टाल-टुल गछर्न ्

ित ो मल्लाह, ित ो शहरको सबै सिैनक
अिन ित ो नािवक सबै समु मा डुब्नछेन।्
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यो त्यही िदन हुनछे
जनु िदन ितमी न हुनछेौ!

28 “ ‘ितमीले आफ्नो ापारीहरूलाई धरैे टाढो पठायौ
जब ितनीहरूले ित ो नािवकहरू िचच्याएको सनु्छन ती भिूमहरू डरले

काम्नछे!
29 जहाजीहरू अिन चालकहरू सबलैे ित ो जहाज छोड्नछेन ्

अिन समु को िकनारमा उिभनछेन।
30 ऊ ित ो िवषयमा धरैे द:ुखी हुन्छ! ऊ धरुू-धरुू रूँनछे।

उसले आफ्नो टाउकोमा धलुो हाल्नछे। ऊ खरानीमा लडीबडी गनछ।
31 उसले ित ा िन म्त कपाल मणु्डन गनछ।

उसले शोक व लगाउनँछे! ऊ ित ा िन म्त धरुू-धरुू रूँनछेन,्
िचच्याउनछे ऊ आफ्नो मािनस मदार् रोए झैं रूँनछे।

32 “ ‘ितनीहरू िवलाप गरेर रोइरहकेो समयमा ित ो िवषयमा यो शोक गीत
गाउछँन अिन रूँनछेन:

“ ‘कोही टायर जस्तो छैन!
समु को बीचमा टायर न ग रिदयो।

33 ित ो ापारीहरू समु पा र गए!
ितमीले धरैे मािनसहरूलाई आफ्नो िवशाल सम्पि अिन िव य वस्तबुाट

सन्त ु पाय
ितमीले जमीनको राजाहरूलाई सम्पन्न बनायौं!

34 तर अब ितमी समु
र गिहरो पानीबाट िवच्छेद भयो।

ितमीले बचे्ने सबै चीजहरू
अिन ित ो सबै मािनसहरू न भईसके!

35 समु िकनारमा ब े सबै मािनसहरू
ित ा िन म्त शोक- स्त छन।्

ितनीहरूको राजा भयांनक रूपसगँ डराउछँन ्
ितनीहरूको अनहुारमा आघात दे खदैंछ।
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36 अन्य दशेको ापारीहरूले ितमीलाई खसी गनछन।्
घटेको घटनामा मािनसहरू भयभीत हुनछेन,्

िकनिक ित ो अन्त्य आएकोछ।
ितमी भिवष्यमा रहनछैेनौं।’ ”

28
टायर यो एउटा परमे र जस्तै सम्झाउछँ

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो,
टायरको राजालाई भन, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी धरैे घमण्डी छौ!
अिन ितमी भन्छौ, “म एउटा दवेता हु!ँ

म समु को माझमा
दवेताहरूको आसनमािथ बस्छु।”

“ ‘तर ितमी एउटा मािनस मा हौ, परमे र होइनौ।
ितमी आफैं लाई एक दवेता जितकै सम्झन्छौ।

3 ितमी सोच्छौ िक ितमी दािनयल भन्दा ब ु मान छौ!
ितमी सम्झन्छौ िक ितमीले सारा रहस्यहरू जानकेाछौ।

4 आफ्नो ब ु र ज्ञानबाट
ितमीले सम्पि कमायौं

अिन ितमीले आफ्नो भण्डारमा
सनु-चाँदी राख्यौं।

5 आफ्नो ती ब ु अिन ापारले गदार्
ितमीले सम्पि बढायौं

अिन त्यो सम्पि ले गदार्
ितमी घमण्डी भयौं।

6 “ ‘यसकारण परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ
टायर, ितमीले सोच्यौं ितमी दवेता जस्तै हौ।
7 म िवदशेीहरूलाई ित ो िवरू मा य ु गनर् लगाउछुँ।
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ितनीहरू दशे माझमा धरैे डरलाग्दा छन,्
ितनीहरूले आफ्नो तरवार बािहर िनकाल्नछेन ्

अिन ती सनु्दर चीजहरूको िवरू मा चलाउनछेन ्जनु ितमीले आफ्नो ब ु ले
कमायौं।

ितनीहरूले ित ो गौरवलाई ध्वशं ग रिदनछे।
8 ितनीहरूले ितमीलाई तल िचहानमा पयुार्उनछेन।्

ितमी त्यो ापारी जस्तै हुनछेौ जो समु मा मय ।
9 त्यो मािनसले ितमीलाई मानछ।

के अिहले सम्म ितमी भन्छौ, “म दवेता हु?ँ”
त्यससमय उसले ितमीलाई आफ्नो अिधकारमा लनछे।

त्यस समय ितमीले सम्झनछेौं िक ितमी मािनस मा हौं, परमे र होइनौ।
10 ितमी परदशेीहरूको हातमा बखेतनाको मािनस झैं मनछौ।

यो हुने नै छ िकनभने मलै े यस्तो भनकेोछु।’ ”
परम भु मरेो मा लकले यी सब भन्नभुयो।

11 परम भु मरेो मा लकको वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 12 “हे
मािनसको छोरो, टायरको राजाको िवषयमा द:ुखपणूर् गीत गाऊ। उसलाई भन, ‘मरेो
स्वामी परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘ितमी आदशर्वाद मािनस िथयौं,
ितमी ब ु ले प रपणूर् िथयौं, ितमी पणूर्त सनु्दर िथयौ।

13 ितमी अदनमा िथयौं, परमे रको बगैंचामा,
ितमीसगँ त्यके बहुमलू्य र िथयो,

मािणक, लालमिण, पषु्पराज, पन्ना, पीनमिण, हीरा, िफरोजा, गोमदे,
आिनकस, जस्पर नीलम, ह रतमिण अिन नीलमिण,

अिन हरेक र मा सनु जिडएको िथयो।
ितनीहरूलाई यो सनु्दरता िदएको िथयो

जनु िदन ित ो सजृना ग रएको िथयो,
ितनीहरू ित ो लािग तयार ग रए।
परमे रले ितमीलाई ब लयो बनाउनभुएको िथयो।

14 ितमी चिुनएका करूब स्वगर्दतू िथयौं।
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ित ो पखटेा मरेो िसहंासन सम्म फै लएको िथयो
अिन मलैे ितमीलाई परमे रको पिव पवर्तमा राखें।

ितमी त्यो र को बीचमा िहडँ ्यौ जनु आगो जस्तै द न्करहकेो िथयो।
15 ितमी असल अिन ईमान्दार िथयौं जब मलैे ितमीलाई बनाएँ।

तर त्यसपिछ ितमीमा द ु कुरो पाइयो।
16 ित ो ापारले ितमीकहाँ धरैे सम्पि ल्यायो

तर त्यसले ितमीिभ ु रता उत्पन्न गरायो अिन ितमीले पाप गय ं।
यसकारण मलैे ितमीसगँ यस्तो वहार गरें,

मानौं ितमी अपिव चीज हौ।
मलैे ितमीलाई परमे रको पवर्तमा फ्याँिकिदएँ।

ितमी िवशषे करूब स्वगर्दतूहरू मध्ये एक िथयौ
ित ो पखटेा मरेो िसहंासनमा फै लएको िथयो,

तर मलैे ितमीलाई आगो जस्तो च म्कने र हरू छोड्न बाध्य गराएँ।
17 ितमी आफ्नो सनु्दरताको कारण घमण्डी भयौं,

ित ो घमण्डले ित ो ब ु न पाय ,
यसकैारण मलैे ितमीलाई तल जमीनमा ल्याएँ

अिन राजाहरूको अिघ फ्याँकें तािक ितनीहरू ित ो िवनाश दे सकुन।्
18 ितमीले धरैे नरा ो काम गय ,
ितमी अत्यन्तै कपटी ापारी िथयौ।

यस कारले ितमीले पिव स्थानहरू अपिव बनायौ,
यसकैारण मलैे ितमीिभ आगो ल्याई िदए,

यसकारण ितमीलाई जलायो
अिन ितमी जमीनमा खरानी भयौं।

अब त्यकेले ित ो लाज दे छेन।्

19 “ ‘अरू दशेको सबै मािनसहरू,
ितमीमािथ जे घ ो, त्यसको लािग शोक स्त िथए।

ितमीमािथ जे घ ो त्यो दखेरे मािनसहरू भयभीत भए।
ितमी अन्त भयौ।’ ”



28:20 lxxv इजिकएल 28:26

सीदोनको िबरू मा सन्दशे
20 परम भकुो वचन मलाई ा भयो। उहाँले भन्नभुयो, 21 “हे मािनसको

छोरो, सीदोनमािथ ध्यान दऊे, अिन त्यस ठाँउको िवरू मा मरेो लािग केही भन।
22 भन, ‘परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘सीदोन म ित ो िवरू मा छु।
ित ा मािनसहरूले मलाई सम्मान गनर् िसक्नछेन,्

म सीदोनलाई दण्ड िदन्छु,
त्यसपिछ मािनसहरूले सम्झने छन ्िक म नै परम भु हु।ँ

त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म पिव छु।
अिन मलाई ितनीहरूले त्यो रूपमा लनछेन।्

23 म सीदोनमा रोग अिन मतृ्य ु पठाउँछु,
अिन मरेा मािनसहरू शहर िभ मन छन।्

शहरहरूको बािहर तरवारले त्यो मतृ्य ु ल्याउनँछे।
त्यसपिछ उसले सम्झनछे िक म परम भु हु।ँ’ ”

दशेहरू इ ाएलको हाँसो उडाउन बन्द गन छन ्
24 “ ‘अतीत कालमा, इ ाएललाई त्यसको चारैितरका दशेहरूले घणृा गथ।

अब उसो ितनीहरूको वरीपरीका सबै दशेहरूबाट क िदनलाई कुनै तीखा
काँढाहरू अथवा िसउडँी रहने छैन। त्यसपिछ ितनीहरूले जान्नछेन ्म मा परम भु
ितनीहरूको मा लक हु।ँ’ ”

25 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म इ ाएल प रवारलाई जो अन्य
रा हरूमा िततर-िबतर भएकाछन ्म ितनीहरूलाई भलेा पानछु। अिन ती रा हरूले
दे छेन ्िक म पिव हु।ँ त्यस समय इ ाएलका मािनसहरू त्यो दशेमा ब छेन ्जनु
दशे मरेो दास याकूबलाई िदएँ। 26 ितनीहरू त्यो दशेमा सरुिक्षत रहनछेन।् ितनीहरूले
घर बनाउनँछेन ्अिन दाखको बोट लगाउनछेन।् म त्यसको चारैितरको रा हरूलाई
दण्ड िदन्छु जसले ितनीहरूलाई घणृा गरे। त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू सरुिक्षत
रहनछेन।् अिन ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म नै परम भु ितनीहरूको परमे र हु।ँ”

29
िम को िबरू सदंशे
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1 दशेबाट िनका लएको दशौं वषर्को दशौं महीनाको बा ौं िदनमा परम भु मरेा
मा लकको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! िम को
राजा िफराऊन ित ध्यान दऊे। मरेा िन म्त त्यसको तथा िम को िवरू मा केही
बोल। 3 भन, ‘परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ:

“ ‘हे िम को राजा िफरऊन! म ित ो िवरू मा छु।
ितमी नील नदीको िकनारमा सिुतहरने ठूलो राक्षस (अजीङ्गर) हो।

ितमीले भन्यौ, “यो मरेो नदी हो!
यही नदी हो जनु मलैे बनाएँ।”

4-5 “ ‘तर म ित ो बङ्गारामा बल्छी लगाउनँछुे।
नील नदीको सबै माछाहरू ित ो कत्लाहरूमा टाँिसिदन्छु।

ित ो कत्लाहरूमा टाँिसएका
माछाहरूिसतै ितमीलाई म

नदीबाट बािहर िनका लिदनछुे।
म ितमीलाई सबै माछाहरूिसतै

मरूभिूममा फ्याँिकिदनछुे
अिन ितमी जमीनमा ख छेौ।

6 तब िम मा ब े सबै मािनसहरूले जान्नछेन ्
िक म नै परम भु हु।ँ

“ ‘म यो कामहरू िकन गदछु?
िकनिक इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूको भरोसा िम मािथ गरे

तर िम मािथ भरोसा गन ुर् चाँिह पात्लो घाँसको पातमा अडसे लाग्न ु सरह हो।
7 इ ाएलका मािनसहरूले सहायताका िन म्त िम मािथ भरोसा गरे।

तर ितमीहरू घरल्याम्मै ल ौ अिन ितनीहरूको काधहँरूमा चोट पयुार्यो।
ितनीहरू सहायताको लािग ितमीमािथ भर परे।

तर ितमी भाँ च्चयौ र ितनीहरूको ढाडमा चोट पयुार्यौ।’ ”

8 यसकैारण, परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ:
“म ित ो िवरू मा तरवार चलाउछुँ!
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म ित ो सबै मािनसहरू अिन पशहुरूलाई न पाछुर्।
9 िम दशे शनू्य अिन न हुनछे।

त्यसपिछ ितनीहरूले सम्झनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

परमे रले भन्नभुयो, “म त्यो काम िकन गछुर्? िकनिक ितमीले भन्यौ, ‘यो
मरेो नदी हो। मलैे नै नदी बनाएको हु।ँ’ 10 यसकारण म ित ो िवरू मा छु। म नील
नदीको खोलाहरूको िवरू मा छु। म िम लाई पणूर् रूपमा न पाछुर्। िमग्दोलदे ख
आ ान सम्म, जहाँ सम्म इथोिपयाको सीमाना छ, उजाड भिूम हुनछे। 11 िम
दशे पश ु तथा मािनस शनू्य हुनछे। कुनै पिन मािनस अथवा पश ु चालीस वषर् सम्म
िम भएर या ा गन अथवा जीउने छैन।् 12 म िम दशेलाई उजाड भिूम बनाइिदनछुे
अिन ितनीहरूको शहरहरू चालीस वषर् सम्म ध्वशं ब छे। म िम बासीलाई जाित-
जाितहरूमा िततर-िबतर पा रिदन्छु। ितनीहरूलाई म िवदशेमा वास ब े बनाई
िदन्छु।”

13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म िम का बािसन्दाहरूलाई कितपय
रा हरूमा िततर-िबतर पाछुर्। तर चालीस वषर्को अन्तमा फे र ितनीहरूलाई एकै
ठाँउमा जम्मा गछुर्। 14 म िम लाई कैदबाट फकार्एर ल्याउछुँ। म िम का
मािनसहरूलाई प ोस दशेमा जहाँबाट उत्पन्न भएका िथए फे र त्यहाँ ल्याउछुँ। तर
ितनीहरूको राज्य महत्वपणूर् हुनछैेन। 15 यो सबै भन्दा कम्ती महत्व रहकेो राज्य
हुनछे। म यसलाई फे र अरू जाितहरू भन्दा मािथ उठाउँने छैन। म यसलाई यित
सानो बनाइिदन्छु िक त्यो राज्यहरूमािथ शासन गनर् स ै न। 16 अिन इ ाएलका
प रवार फे र किहले पिन िम मािथ अि त हुने छैन।् इ ाएलीहरूले आफ्नो पाप
याद गनछन।् ितनीहरूले याद रा े छन ् िक ितनीहरू सहायताका िन म्त िम प
फिकर् ए, परमे र प होइन, अिन ितनीहरूले सम्झनछेन ् िक म नै परम भु अिन
मा लक हु।ँ”

बाबलेले िम लाई ा गन छ
17 दशेबाट िनका लएको स ाईसौं वषर्को पिहलो महीनाको पिहलो िदन

परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 18“हे मािनसको छोरो बाबलेको
राजा नबकूदसे्सरले उसको सनेाहरूलाई टायरको िवरू कठोर य ु गन ुर् लगायो।
ितनीहरूले त्यके सिैनकको कपाल खौ रिदए। गरौं भारी काँधमा द लदँा-द लदँा,
काँध िप ल्सयो। टायरलाई िज कुा िन म्त नबकूदनसे्सार अिन उसको सनेालेक ठन
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य गय तर त्यो क ठन य बाट केही पिन पाउन सकेन।” 19 यसकारण
परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म नबकूदनसे्सर िम दशे िदनछुे बाबलेको
राजालाई अिन उसले िम का मािनसहरूलाई लजैानछे। नबकूदनसे्सरले िम का
बहुमलू्य चीजहरू लनछेन।् यो नबकूदनसे्सरको सनेाको ज्याला हुनछे। 20 मलैे
नबकूदनसे्सरलाई क ठन प र म गरेंकोमा त्यसलाई िम दशे परुस्कारको स्वरूप
िदएँ। िकन? िकनिक उनी र ितनका सनेाहरूले मरेो लािग क ठन प र म गरे।”
परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

21 “त्यस िदन इ ाएलका प रवारलाई म श शाली बनाउछुँ अिन ित ा
मािनसहरूले िम वासीहरूको हाँसो उडाउनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा
पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

30
बाबलेको सनेाले िम मािथ आ मण गनछ

1परम भकुो वचन मकहाँ फे र आयो। उहाँले भन्नभयो, 2“हे मािनसको छोरा!
मरेा िन म्त केही भन! भन, ‘परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘रोऊ अिन भन,
“त्यो डरलाग्दा िदन आउँदै छ।”

3 त्यो िदन नजीकै छ।
हो परम भकुो न्याय गन िदन नजीकै आउँदछै।

त्यो बादल लागकेो िदन
यो रा हरूसगँ न्याय गन समय हुनछे।

4 िम को िवरू मा एउटा तरवार चलाइनछे!
कूशका मािनसहरू डरले काम्नछेन!् जब त्यहाँ िम को पतन हुन्छ,

बाबलेका सनेाले िम का मािनसहरूलाई बन्दी जस्तै टाडा लगरे जानछेन।्
कैदीहरू जस्तै पारेर टाडा लानछेन।् िम को जगहरू भत्काइनछेन।्

5 “ ‘धरैे मािनसहरूले िम सगँ शा न्त-सिंघ गरे। तर कूश, पतू, लदू, समस्त
अरब दशे, लिबया अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू न हुनछेन।्
6 “ ‘परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
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हो, जसले िम लाई सहायता गछर्, त्यसको पतन हुन्छ।
त्यसको य ु को घमण्ड नाश हुन्छ।

िमग्दोलदे ख आ ार सम्मको लािग
िम का मािनसहरू य ु मा मा रनछेन।्
परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो!

7 िम ती दशेहरूिसत िमल्नछे जनु न ग रएको छ।
उसको शहरहरू ती शहरहरूिसत िमल्नछेन ्जो न पा रएकािथए।

8 म िम मा आगो लगाउछुँ
अिन त्यसको सबै सहायकहरू न हुनछेन।्

त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ

9 “ ‘त्यस समयमा म समाचारवाहकहरू पठाउँछु। उसले जहाजहरूमा कूशको
नरा ो खबर पयुार्उन जान्छ। कूश अब आफूलाई सरुिक्षत सम्झन थाल्छ। तर जब
िम लाई दण्ड िदनछुे त्यस बलेा कूशका मािनसहरू डरले काम्नछेन।् त्यो समय
आउँदछै।’ ”
10 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
“म बाबलेको राजा नबकूदनसे्सरको योग गछुर्

अिन म िम का मािनसहरूलाई न पाछुर्।
11 नबकूदनसे्सर अिन त्यसका मािनसहरू

रा हरूमा सवार्िधक भयंकर छन।्
म ितनीहरूलाई िम दशे न गनर्का िन म्त लएर आउँछु।

ितनीहरूले िम को िवरू आफ्नो तरवार उठाउँनछेन।्
त्यो दशे लाशले भ रनछे।

12 म नील नदीलाई सकु्खा जमीन बनाइिदन्छु।
तब म सकू्खा जमीन नरा ो मािनसको हातमा िदन्छु।

त्यो दशे खाली पानर्का िन म्त म िवदशेीहरूको उपयोग गनछु।
म, परम भलु,े यो कुराहरू भन्दछुै!”

िम को मिूतर्हरू न पा रनछेन ्
13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:
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“म िम मा मिूतर्हरू न पानछु!
म मिूतर्हरू नोपबाट बािहर िनकाल्छु।

भिवष्यका िन म्त िम दशेमा कुनै पिन शासक हुनछैेन,
अिन म िम बाट डर हटाउनछुे!

14 म प ोसलाई खाली गरीिदन्छु।
म सोअनमा आगो लगाई िदन्छु
अिन म नो शहरलाई दण्ड िदनछुे।

15 अिन म सीन नामक िम को िकल्लाको िवरू आफ्नो ोध वषार्उँनछुे!
म नो शहरको मािनसहरू न पाछुर्।

16 म िम मा आगो लगाउछुँ।
सीन नामक ठाँउ डरले पीिडत हुन्छ,

नो शहरमा सिैनकहरू लड्नछेन।
अिन नोप शहरमा त्यके िदन नयाँ क मा हुनछे।

17 ओन अिन पी-बसेतेको यवुकहरू य ु मा मा रनछेन ्
अिन ीहरू प ाउ पनछन ्अिन ितनीहरूलाई लिगनछे।

18 यो तहपबहसेमाको िन म्त अन्धकारको िदन हुनछे जब म िम को अिधकार
तोडी िदन।

ितनका घमण्डी श समा हुनछे।
िम कालो बादल ारा ढािकने छ।

अिन िमि केटीहरूलाई कैदी बनाएर लानछेन।्
19 यस्तो कारले म िम लाई दण्ड िदन्छु।

त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्म नै परम भु हु।ँ”
िम सदा-सवदार्का िन म्त दबुर्ल हुनछे

20दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को थम मिहनाको सातौं िदनमा परम भकुो
वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 21 “हे मािनसको छोरो, मलैे िम को राजा
िफराऊनको हात भाँिचिदएँ। कसलैे पिन उसको हातमा प ी लगाई िदएन। उसको
घाउ जाित भएन। यसकारण उसको हात तरवार समा े योग्य भएको हुदँनै।”

22परम भुमरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म िम को राजा िफराऊनको िवरू मा
छु। म त्यसको दवुै हातहरू भाँिचिदन्छु श शाली हात अिन अक भाँिचएको
हात। त्यसको तरवारलाई त्यसको हातबाट तल झन बनाउछुँ। 23 म िम ीहरूलाई
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रा हरूमा िततर-िबतर पाछुर्। 24म बाबलेको राजाको हातहरू श शाली बनाउछुँ।
म आफ्नो तरवार उसको हातमा िदन्छु। तर म िफराऊनको हात भाँिचिदन्छु। त्यस
बलेा िफराऊन पीडाले िचच्याउने छ, राजाको िचच्याई एउटा मनर् आटेँको मािनसको
जस्तो हुनछे। 25 यसकारण म बाबलेको राजाको हातहरू श शाली बनाउछुँ, तर
िफराऊनको हातहरू का टएर झनछ। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाँउनछेन ् िक म
नै परम भु हु।ँ

“म बाबलेको राजाको हातमा आफ्नो तरवार िदन्छु। त्यित बलेा िम दशेको
िवरू मा आफ्नो तरवार अघाडी बढाउँछु। 26 म िम ीहरूलाई रा हरूमा िततर-
िबतर पाछुर्। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

31
अश्शरू एउटा दवेदारूको रूख जस्तै हो

1 दशेबाट िनका लएको एघारौं वषर्को ते ो महीनाको पिहलो िदन परम भकुो
वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2“हे मािनसको छोरो, िम को राजा िफराऊन
अिन त्यसको मािनसहरूलाई यसो भन:

“ ‘ितमी अित नौ महान छौ।
ितमीलाईं कोिसत तलुना गनर् सिकन्छ?

3अश्शरू दशेलाई हरे त्यो लबानोनमा एउटा दवेदार झौं िथयो। यसको सनु्दर-सनु्दर
हागाँहरूलाई हरे।

जङ्गलमा छायादार अिन एकदमै अग्लो दवेदारूको रूख िथयो!
यसको टुप्पोले बादल छुन्थ्यो।

4 पानीको मलूले त्यसलाई पोषण गय ।
नदीको पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो!

नदीहरू यस ठाँउको चारैितरबाट बग्थ।े
जहाँ रूखहरू रोिपएका िथयो।

अरू मदैानको रूखहरूकोलािग
यहींबाट पानीको नालाहरू जान्थ।े

5 यसकारण खतेको अरू रूखहरू भन्दा यो नै सबै भन्दा अग्लो रूख िथयो।
अिन यसले धरैे हाँगा-िबगँाहरू फैलाएको िथयो।

त्यहाँ पानी शस्त िथयो
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यसकारण रूखले आफ्नो हाँगा-िबगँाहरू बािहर फैलाएको िथयो।
6 रूखको हाँगाहरूमा आकाशका सबै पक्षीहरूले

आफ्ना ग ुडँ बनाएका िथए!
रूखको हाँगाहरूमिुन भिूममा

सबै जीव जन्तलुे बच्चा जन्माउथ।े
सबै ठूला-ठूला रा हरू

त्यो रूखको छाहारीमा बस्थ।े
7 यसकारण रूख आफ्नो महानता

अिन लामो हाँगाहरूमा सनु्दर िथयो।
िकन? िकनिक यसको जराहरूमा
यथे पानी िथयो।

8 परमे रका बगेंचाको कुनै दवेदारूको रूख पिन
त्यस्तो िथएन जस्तो यो रूख िथयो।

सल्लाहको रूखले यित ज्यादा हाँगाहरू राख्दनै िथयो।
दवेदारूको रूखले पिन यस्तो हाँगाहरू राख्दनै िथयो।

परमे रको बगैंचाको कुनै पिन रूख,
यित सनु्दर िथएन जित यो िथयो।

9 मलैे धरैे हाँगाहरूसिहत यसलाई सनु्दर बनाएँ
अिन परमे रको बगैंचाको

अदानका सबै रूखहरूले
यो रूखको ईष्यार् गथ्य !’ ”

10 यसकारण, परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ: “रूख अग्लो भएकोछ।
यसले आफ्नो हाँगाहरू बादल सम्म पयुार्एकोछ। यो घमण्डी छ िकनिक यो
अग्लो छ। 11 यसकारण मलैे एकजना श शाली राजालाई यो रूख िदएँ। त्यो
शाकले त्यस रूखलाई द ु कामका िन म्त दण्ड िदयो। मलैे त्यो रूखलाई आफ्नो
बगैंचाबाट बािहर फ्याँकँे। 12 िवदशेीहरू बीचको सबै भन्दा कठोर जाितले यसलाई
काटे। रूखको हाँगाहरू पवर्तमािथ अिन सम्पणूर् बेंसीहरूमा झय । त्यस दशेमा बग्ने
नदीहरूले त्यसको भाँिचएको टु ाहरू बगाएर लग्यो। रूख मिुन शीतल भएन,
यसकारण सबै मािनसहरूले त्यसलाई छोिडिदए। 13 अब त्यो भाँिचएको रूखमा
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आकाशका सबै पक्षी ब थाले अिन यसको लडकेो हाँगामा जङ्गली पशहुरू िहडँ्न
थाल।े

14 “अब फे र कुनै पिन रूख त्यो पानीले घमण्ड गनछैन। त्यो बादल सम्म
पगु्न चाहदँनै। असल पानी लगाएका कुनै पिन रूख अग्लो बढरे जानछैेन। िकनिक
सबलैाई मतृ्य ु िन त भईसकेकोछ। ती सबै मतृ्यकुो ठाँउ शओेल नामक मतृ
लोकमा जानछेन।् ितनीहरू अरू मािनसहरूसगँ जानछेन जनु मरेर तल खाल्डामा
गएकाछन।्”

15 परम भु मा लक भन्नहुुन्छ, “त्यस िदन जब त्यो रूख िचहानमा गयो, मलैे
मािनसहरूलाई शोक मनाउनँ लाएँ। मलैे त्यो रूखलाई गिहरो पानीमा चोिपिदएँ।
मलैे रूखको नदीहरू रोिकिदएँ अिन रूखकोलािग पानी बग्न ु पिन रोिकिदएँ। मलैे
लबानोनलाई यसको िन म्त शोक मनाउन लगाएँ। खतेको सबै रूख यो ठूलो रूखको
शोकले रोगी भए। 16 मलैे रूखलाई ढा लिदएँ अिन रूख ढलकेो आवाजको डरले
रा हरू काम।े मलैे रूखलाई मतृ्यकुो स्थानमा ल्याए। यो ितनीहरूसगँ िमल्न तल
खाल्डामा गयो। अतीतमा एदोनको सबै रूख अथार्त लबानोनको सव म रूखले
त्यो पानी िपए। ती सबै रूखहरूले तल्लो ससंारमा सान्त्वना ा गरे। 17 हो, त्यो
रूख पिन ठूलो रूखसगँ मतृ्यकुो िचहानमा गयो। ितनीहरू ती मािनसहरूसगँ जम्मा
भए, जो य ु मा मा रएका िथए। त्यो ठूलो रूखले अरू रूखहरूलाई श शाली
बनायो। त्यो रूख रा मा, त्यो ठूलो रूखको छाँयामा बस्थ्यो।

18 “यसकारण, त्यहाँ अदनमा धरैे ठूला-ठूला अिन श शाली रूखहरूछन।्
कुन रूखसगँ मलैे ित ो तलुना गन ुर्? ितमी अदनको रूखसगँ पाताल लोक जानछेौ।
ितमीहरू खतना नभएका मािनसहरू अिन ती मतृ्य ु य ु भिूममा मा रएकाहरूिसत
स म्म लत हुनछेौ।

“हो, यो िफराऊन अिन उसको सबै मािनसहरूसगँ हुनछे।” परम भु मरेा
मा लकले यसो भन्नभुयो!

32
िफराऊन एउटा िसहं या दैंत्य?

1 दशेबाट िनका लएको बाह ं वषर्को बा ौं महीनाको पिहलो िदन परम भकुो
वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो! िफराऊन िम को
राजाको िवषयमा यो द:ुखको गीत गाऊ। उनलाई भन:
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“ ‘ितमीले सोचकेो िथयौ ितमी श शाली जवान िसहं हौ, घमण्डसगँ दशेहरूमा
घमु्दै िथयौ,

तर साँच्चै ितमी एक अिजङ्गर जस्तै हौ,
ितमी पानीको वाहलाई ठेल्दै बाटो बनाउछँौ,

अिन आफ्नो खु ाले पानी ाप्द,ै नदीहरू माटै-माटो बनायौ।
ितमीले िम को नदीहरूलाई उ िेजत पाय ।’ ”

3 परम भु मरेा मा लक यी कुराहरू भन्नहुुन्छ:

“मलैे धरैे मािनसहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा पारेकोछु।
अब म ितमीमािथ आफ्नो जाल िफजाँउछु।
त्यसपिछ ितनीहरूले ितमीलाई तान्नछेन।्

4 त्यसपिछ ितमीलाई सखु्खा जमीनमा झा रिदन्छु!
म ितमीलाई खतेमा फ्याँिकिदन्छु।

ितमीलाई खानका िन म्त म सबै पकं्षीहरू बोलाउँछु।
म त्यके ठाँउबाट जङ्गली पशहुरू ितमीलाई खान अिन पटे भनर्का िन म्त

बोलाउँछु।
5 म ित ो शरीरलाई पवर्तमािथ िततर-िबतर पाछुर्।

म ित ो लाशले बेंसीहरू भ रिदन्छु।
6 म ित ो रगतले पहाड िभजाउनछुे

अिन भिूममा सोसाउछुँ।
अिन खोला नालाहरू पिन त्यसलैे भ रनछेन।

7 म ितमालाई लोप गराइिदन्छु म आकाशलाई छोिपिदन्छु
अिन ताराहरूलाई अधँ्यारो पा रिदन्छु।
म सयूर्लाई बादलले ढािकिदन्छु अिन चन् मा च म्कने छैन।

8 म सबै च म्कने ज्योितहरूलाई आकाशमा ितमीमािथ कालो बनाई िदन्छु।
म ित ो सबै दशेमा अधँ्यारो पा रिदन्छु।”

परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ।
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9 “अिन जब म ितमी टुि एका टु ाहरू अन्य रा हरू र दशेहरूमा जनु
ितमी िचन्दनैौ ल्याउनछुे, धरेै मािनसहरूको हृदयमा क परुाइिदनछुे। 10 म धरैे
मािनसहरलाई ित ा िवषयमा चिकत पानछु। ितनीहरूका राजा त्यस समय ित ो
िन म्त भयभीत हुनछेन,् िकनभने जब म उनको सामन्नमेा आफ्नो तरवार चलाउछुँ
िदनको त्यके क्षणमा जब ितमी तल जान्छौ राजा डरले काम्नछे। त्यके राजा
आफ्नो जीवनको िन म्त डराउनछे।”

11 िकन? िकनिक परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ “बाबलेको राजाको
तरवार ित ो िवरू मा य ु गन ुर् आउँछ। 12 म ती सिैनकहरूको उपयोग गरेर ित ो
मािनसहरूलाई य ु मा मानर् लगाउनँछुे। ती सिैनकहरू दशेमा सबै भन्दा डरलाग्दा
दशेहरूबाट आएको हुनछेन।् ितनीहरूले िम को त्यो चीजहरूलाई न ग रिदनछेन ्
जसको घमण्ड िम ले गछर्। िम का मािनसहरूलाई न ग रिदइनछे। 13 िम का
नदीहरूको िकनारमा धरैे पशहुरूछन।् म ती पशहुरूलाई पिन न ग रिदन्छु।
मािनसहरूले भिवष्यमा आफ्नो खु ाले पानी मलैा पानछैनन।् 14 यस्तो कारले
म िम को पानीलाई शान्त बनाइिदन्छु, म त्यसको नदीहरूलाई मन्द गित बगाउनँछुे,
त्यो तले जस्तै बग्ने छ।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो, 15 “म िम
दशेलाई र ो बनाइिदन्छु, त्यसले त्यके चीज हराउनछे। म िम मा ब े सबलैाई
दण्ड िदन्छु। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनँछेन ् िक म नै परम भु अिन मा लक
हु!ँ

16 “यो एउटा िवलापको गीत हो, जनु मािनसहरूले िम का िन म्त गाउछँन।्
अक दशेहरूका छोरीहरूले (शहरहरू) िम को िवषयमा यो द:ुखको गीत
गाउनछेन।् ितनीहरूले यो िम अिन त्यसको सबै मािनसहरूको िवषयमा द:ुखको
गीत गाउनँछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

िम दशे न पा रनछे
17 दशेबाट िनका लएको बा ौं वषर्मा त्यही महीनाको पन् ौं िदनमा

परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 18 “हे मािनसको छोरो,
िम का मािनसहरूका िन म्त रूँन।ु िम अिन ती छोरीहरूलाई श शाली
रा हरूबाट िचहान सम्म पयुार्ऊ। ितनीहरूलाई खाल्डोमा लजैाऊ जहाँ ितनीहरू
ती मािनसहरूिसत सम्म लत हुन्छ जो पिहले नै खाल्डामा गइसकेकाछन।्

19 “िम ितमी अरूभन्दा असल छैनौ। तल मतृ्यकुो ठाँउमा जाऊ। जाऊ अिन
बखेतनहेरूिसत सतु।



32:20 lxxxvi इजिकएल 32:29

20 “िम लाई ती अरूहरू सबै मािनसहरूसगँ जानपुछर् जनु य ु मा मा रएका
िथए। श लुे उ अिन उसका मािनसहरूलाई टाडा तानरे लग।े

21 “ब लया अिन श शाली नतेाहरू य ु मा मा रए। ती खतना नभएका
मािनसहरू मतृ्यकुो भिूममा गए। ितनीहरू िम िसत अिन यसको सहायकहरू त्यस
ठाउँबाट बात गनछन।्

22-23“अश्शरू अिन त्यसको सबै सनेा मतृ्यकुो ठाँउमा छन।् अश्शरूका ती सबै
सिैनकहरू य ु मा म रएका िथए। ितनीहरूको िचहान अरूको िचहान व रप र छन।्
ितनीहरूको िचहानहरू अत्यन्तै गिहरो खाडल िभ छन।् अश्शरूका सबै सनेाहरू
य ु मा मा रएका िथए। अिन ितनीहरूको िचहानहरू उसको िचहानको चारैितर छन।्
जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ।

24 “एलाम त्यहाँ छ अिन उसका सबै सनेाहरू उसको िचहानको चारैितर
छन।् ितनीहरू सबै य ु मा मा रएका िथए। ती बखेतने मािनसहरू पथृ्वीको गिहरो
भागमा गए। जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ।
तर ितनीहरूले ितनीहरूको लाज ितनीहरूिसतै लए र गिहरो खाडल िभ गए।
25 ितनीहरूले एलाम र उसका सिैनकहरूका िन म्त ओ ान लगाइ िदए जो य ु मा
मा रए। एलामका सबै मािनसहरू उसको िचहानको व रप र छन।् सबै खतना
नभएकाहरू जो य ु मा मा रए जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई
भएभीत बनाए। तर अिहले ितनीहरू जालिसत तल गिहरो खाल्डािभ गए।
ितनीहरूलाई जो पिहले मा रएका िथए ितनीहरूिसतै रा खयो।

26 “मशेके, तबूल अिन त्यसको सम्पणूर् सनेाहरू त्यहाँ छन।् ितनीहरूको
िचहानहरू चारैितर छन।् यी बखेतनाहरू सबै य ु मा मा रएका िथए। जब ियनीहरू
जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई भयभीत पाथ। 27 तर अब ितनीहरू धरैे
अिघ मा रएका श शाली मािनसहरूिसत लिडरहकेा छन।् ितनीहरू आफ्नो
आफ्नो य ु को हितयारहरूिसतै गािडएका छन। ितनीहरूको टाउको मिुन ितनीहरूका
तरवारहरू रा खएको छन।् तर ितनीहरूको पापले ितनीहरूको ह ी ढाकेको छ।
िकनभने जब ितनीहरू जीिवत िथए ितनीहरूले मािनसहरूलाई आतिंकत पाथ।

28 “िम ! ितमी पिन न हुनछेौ। ितमी ती बखेतनहेरूसगँ पसा रने छौ। ितमी
ती सिैनकहरूसगँ स ु छैौ जो य ु मा मा रएका छन।्

29 “एदोम पिन त्यहीं छ। त्यसको राजा अिन अरू शासकहरूिसत त्यहाँ छ।
ती श शाली सिैनकहरू पिन छन।् ितनीहरू अब अरूहरूसगँ पसा रएका छन,् जो
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य ु मा मरेका िथए। ती बखेतनहेरूिसत पसा रएका छन।् ितनीहरू ती मािनसहरूसगँ
पातालमा गएका छन।्

30 “उ रका सबै शासकहरू त्यहीं छन।् त्यहाँ सीदोनको सबै सिैनकहरूछन।्
ितनीहरूको श ले मािनसहरू डराउथँ।े तर ितनीहरू ल ज्जत िथए। ती खतना
नभएका मािनसहरूिसत अरू मािनसहरूसगँ जो य ु मा मा रएका िथए त्यहाँ स ु े
छन।् ितनीहरू आफ्नो लाज आफूसगँ लएर तल गिहरो पातालमा गए।

31 “िफराऊनले ती मािनसहरूलाई दे छेन,् जो मतृ्य ु स्थलमा पगुकेा छन ्अिन
उसका आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्त हुनछे। हो, िफराऊन अिन उसका सनेाहरू
य ु मा मा रने छन।्” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

32 “जित बलेा िफराऊन जीिवत िथयो, उसले मािनसहरूलाई भयभीत गरायो।
तर अब उसलाई सबै खतना नभएकाहरूिसत सतुाइनछे। िफराऊन अिन उसको
सनेाहरू ती सबै अरू सिैनकहरूसगँ स ु े छन,् जो य ु मा म रसकेका छन।्” परम भु
मरेो म लकले यसो भन्नभुयो।

33
परमे रले इजिकएललाई इ ाएलको िन म्त हरी छान्न ु भयो

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
आफ्नो मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई भन, ‘म श कुो सिैनकहरूलाई त्यस
दशेको िवरू य ु का िन म्त ल्याउन सक्छु। जब यस्तो हुन्छ त्यस बलेा मािनसहरूले
एउटा मािनसहरूलाई हरीको रूपमा छान्न सक्छन।् 3 यिद हरीले श कुो
सिैनकहरू आउँदै गरेको दखे्यो भने तरुही बजाएर मािनसहरूलाई सावधान गराउँछ।
4 यिद यो मािनसले चतेाउनी सनु्छ अिन त्यसको ध्यानै िदएन भने नसनुकेो जस्तो
गरे श हुरूले उसलाई मान छ। त्यो मािनस आफ्नो मतृ्यकुा िन म्त स्वयं उ रदायी
हुनछे। 5 उसले तरुही सनु्यो तर चतेाउनी नसनुकेो जस्तो गय । यसकारण उसको
मतृ्यकुा िन म्त ऊ स्वयं दोषी हुन्छ। यिद उसले चतेाउनी ित ध्यान िदएको भए
उसले आफ्नो जीवन बचँाउने िथयो।

6 “ ‘तर हुनसक्छ त्यो हारीले श कुो सिैनक आउँदै गरेको दखेरे पिन तरुही
बजाएन। त्यस हारीले मािनसहरूलाई चतेाउनी िदएन श लुे ितनीहरूलाई कैदी
बनाएर लजैान्छ र ितनीहरू बीचका एक मािनसलाई माछ। त्यो मािनस मा रनछे
िकनभने उसले पाप गरेकोछ। तर हारी पिन त्यो मािनसको मतृ्यकुा िन म्त
िजम्मवेारी हुनछे।’
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7 “अब हे मािनसको छोरो, म ितमीलाई इ ाएलका घरानाको हारी छान्दछुै।
यिद ितमीले मरेो मखुबाट केही सन्दशे सनु्यौ भने ितमीले मािनसहरूलाई चतेाउनी
िदनपुछर्। 8 म ितमीलाई भन्न सक्छु, ‘यो पापी मािनस मनछ।’ त्यस बलेा ितमीले
त्यो मािनसकहाँ गएर मरेा िन म्त त्यो चतेाउनी िदन ु पछर्। यिद ितमीले त्यो
मािनसलाई चतेाउनी िदएनौं अिन उसको जीवन ब द्ल गन ुर् भननेौ भने त्यो मािनस
मनछ िकनिक त्यसले पाप गय । तर म ितमीलाई त्यसको मतृ्यकुो िजम्मवारी
बनाउनँछुे। 9 तर ितमीले त्यो द ु मािनसलाई आफ्नो जीवन ब द्ल गनर्को िन म्त
अिन पाप बन्द गनर् भनरे चतेाउनी िदएको भए अिन यिद त्यसले पाप बन्द गनर्
अस्वीकार गरेको भए त्यो मािनस मनथ्यो िकनिक त्यसले पाप गय । तर ितमीले
ित ो जीवन बचायौ।”

परमे रले मािनसहरूलाई न गनर् चाहन ु हुदँनै
10 “यसकारण हे मािनसको छोरो! इ ाएलका घरानालाई मरेा िन म्त केही

भन। ितनीहरू भन्न सक्छन,् ‘हामीहरूले पाप गय अिन आज्ञाहरू भङ्ग गय ।
हा ो पाप, हा ो सहने श बाट बािहर छ। हामी ती पापहरूको कारणले बाँच्नको
िन म्त के गनर्सक्छौं?’

11“ितमीले ितनीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ म आफ्नो
जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक म मािनसहरू मद गरेको हनेर् इच्छा गिदर्न, म
चाँहिदन द ु मािनसहरू मरून।् म ती पापी मािनसहरूलाई मकहाँ ल्याउनँ चाहन्छु।
म चाहन्छु िक ितनीहरू आफ्नो जीवन ब द्ल गरून ्जसबाट जीिवत रहन सकुन।्
यसकारण मकहाँ आऊ। नरा ो काम गनर् छोिडदऊे। हे इ ाएलका घराना हो,
ितमीहरू िकन मछ ?’

12 “हे मािनसको छोरो! ित ो मािनसहरूलाई भन ‘यिद एउटा असल भन्दा
असल कामले उसलाई सहातयता गन छैन यिद उसले पाप गन ुर् थाल्यो भन।े अिन
द ु मािनसको द ु ताले उसलाई पतन गराउने छैन, यिद उसले असल गनर् थाल्छ
भन।े धम मािनसले यिद पाप गनर् थाले बाँच्न स ै न।’

13 “म धम मािनसलाई भन्न सक्छु िक ऊ िन य नै बाँच्न सक्छ। तर यो
पिन हुन सक्छ, िक त्यो धम मािनसले सोच्न शरुू गछर् िक अतीतमा उ ारा भएको
असल कामहरूले उसलाई रक्षा गछर्। यसकारण उसले नरा ो काम गनर् शरुू गनर्
सक्छ। तर म उसको अतीतको धािमर्कताको याद रा े छैन! अहँ ऊ त्यो पापको
कारण मनछ जनु उसले शरुू गरेकोछ।
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14 “अथवा यो पिन हुन सक्छ मलैे कुनै पापी मािनसलाई भने िक उ मछर्।
तर उसले आफ्नो जीवन बद ल गनर् सक्छ। उसले पाप गनर् छोडन सक्छ अिन
सही जीवन िबताउन शरुू गनर् सक्छ। ऊ रा ो अिन असल रहनसक्छ। 15 उसले
त्यो धरौटी फकार्उन सक्छ जनु उसले ऋण िददँा लएको िथयो। उसले चोरेको
चीजहरूका िन म्त क्षितपिूतर् गनर् सक्छ। उसले त्यो िविधहरू पालन गनर्सक्छ
जसबाट जीवन ाि हुन्छ। उसले नरा ो काम गनर् छोड्छ। तब त्यो मािनस िन य
नै जीिवत रहनछे। ऊ मनछैन! 16 िबतकेा िदनहरूमा उसले गरेको पाप म याद
गिदर्न। िकन? िकनिक ऊ अब ठीकिसत बसकेोछ अिन उिचत वहार गछर्।
यसकारण ऊ जीिवत रहन्छ!

17 “तर ित ा मािनसहरू भन्छन,् ‘यो उिचत होइन! परम भु मरेा मा लक
त्यस्तो हुन सक्न ु हुन्न।’

“तर ितनीहरू नै हुन ् जो जीिवत छैनन!् ितनीहरू नै हुन ् जो ब द्लन ु पछर्!
18 यिद कुनै धम मािनसले धािमर्कता त्यागरे पाप गनर् शरुू गछर् भन,े त्यो मािनस
मनछ। 19 अिन यिद कुनै द ु मािनसले खराब काम गनर् छोिडिदन्छ अिन न्याय
अिन सही वहार गनर् थाल्छ भने त्यो मािनस जीिवत रहनछे। 20 तर ितमीहरू
अझै पिन भन्छौ परम भकुो बाटो उिचत छैन। इ ाएलका मािनसहरू म त्यके
मािनसलाई उसको जीउने तरीका अनसुार न्याय गनछु।”

यरूशलमेमािथ अिधकार ग रयो
21 दशेबाट-िनका लएको बा ौं वषर्को, दशौं महीनाको पाँचौ िदनमा एउटा

मािनस यरूशलमेबाट मकहाँ आयो। त्यो त्यहाँ भएको य ु बाट भागरे आएको िथयो।
उसले भन्यो, “शहर (यरूशलमे) लग्यो!”

22 अब साँझमा कैदी मरेो अिघ आउन भन्दा पिहले परम भु मरेा मा लकको
श मकहाँ आयो। परमे रले मलाई बोल्ने योग्य बनाउनभुयो। जब त्यो मािनस
मकहाँ आयो, परम भलुे मरेो मखु खो ल िदनभुयो अिन फे र मलाई बोल्निदन ुभयो।
23 त्यस बलेा परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 24 “हे मािनसको
छोरो! इ ाएलको ध्वशं शहरमा इ ाएलीहरू बिसरहकेा छन।् ितनीहरूले भन्दछैन,्
‘अ ाहाम मा एउटा मािनस िथयो अिन परमे रले उसलाई सारा भिूम िदनभुयो।
अब हामी धरैे छौ, यसकारण िन य नै यो हा ो भिूम हो। हामी यसलाई लनछेौं।’

25 “ितमीले भन्न ु पछर् िक परम भु मरेा मा लक यसो भन्न ु हुन्छ, ‘ितमीहरू
रगत सरीको मास ु खान्छौ। ितमीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूिसत सहायताको आशा
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गछ । ितमीहरूले मािनस माछ । यसकारण म ितमीहरूलाई यो जमीन िकन िदन्छु?
26 ितमीहरू आफ्नो तरवारमा भर पछ । ितमीहरू मध्ये त्यकले डरलाग्दा पाप
काम गछ । ितमीहरू त्यकेले आफ्नो िछमकेीको प ीिसत िभचार गछ ।
यसकारण ितमीले भिूम पाँउदनैौं।’

27 “ ‘ितमीले भन्नपुछर् िक परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म आफ्नो
जीवनको शपथ खाएर ितज्ञा गछुर् िक जनु मािनसहरू त्यो ध्वस्त शहरहरूमा
बिसरहकेाछन ् ितनीहरू तरवार ारा का टनछेन।् यिद कुनै मािनस त्यो दशेबाट
बािहर छ भन,े म त्यसलाई जङ्गली पशहुरूलाई मानर् अिन खान लगाउनँछुे। यिद
मािनसहरू िकल्लामा अथवा गफुामा लकेु भने रूढीले मनछन।् 28 त्यो दशेले ती सबै
चीजहरू गमुाउनछे जसमािथ ितनीहरूलाई घमण्ड िथयो। इ ाएलको पवर्त उजाड
हुनछे। त्यस ठाँउमा केही पिन हुनछैेन। 29 ितनीहरूले अत्यन्तै भयंकर पापहरू
गरेकाछन।् यसकारण म त्यो दशे उजाड अिन िनजर्न पाछुर्। त्यसबलेा ितनीहरूले
थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ”

30 “ ‘अब ित ो िवषयमा, हे मािनसको छोरो! ित ो मािनसहरू पखार्लहरूमा
झकु्छन ्अिन आफ्नो दलैोमा खडा भएर ित ो िवषयमा कुरा गछर्न।् उनीहरू एक-
अकार्मा भन्छन,् “आऊ र हामी गएर परम भु के भन्नहुुदँछै सनुौं।” 31 यसकारण
उनीहरू ितमीकहाँ त्यसरी नै आउँछन ज्सरी मरेो मािनसहरू आउँछन।् उनीहरू ित ो
छेउमा मरेो मािनसहरू जस्तै बस्छन।् उनीहरूले ित ो सन्दशे सनु्छन ्तर उनीहरूले
त्यो गदनन ्जनु ितमीले भन्छौ। उनीहरू त्यो मा भन्न चाहन्छन ्जनु अनभुव गदार्
रा ो हुन्छ। उनीहरू मािनसहरूलाई धोका िदन चाहन्छन ्अिन अिधक धन कमाउँन
चाहन्छन।्

32 “ ‘ितमी ियनीहरूको दिृ मा मेका गीतहरू गाउने गायक भन्दा अिधक
छैनौ। ित ो स्वर रा ो छ। ितमी आफ्नो बाजाहरू रा ो बजाउछँौ। उनीहरूले ित ो
वचन सनु्छन ् तर त्यो अनसुार गदनन ् जनु ितमी भन्छौ। 33 तर जनु चीजहरूको
िवषयमा ितमी गाउछँौ त्यो साँच्चै घट्नछे अिन त्यस बलेा मािनसहरूले सम्झनछेन ्
िक उनीहरूको बीच साँच्चै एक अगमव ा िथए।’ ”

34
इ ाएल भडेाहरूको एउटा बगाल जस्तै छ
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1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2“हे मािनसको छोरो! मरेा
िन म्त इ ाएलको गोठालाहरूको िवरू केही कुरा भन। ितनीहरूिसत मरेो िन म्त
बात गर। ितनीहरूलाई भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘इ ाएलको
गोठालाहरू, ितमीहरूले ितमीहरूका मा पटे भ ररहकेोछौ। यो ितमीहरूका िन म्त
एकदमै नरा ो हुनछे। ितमी गोठालाहरूको पटे िकन भ रिददँनैौ? 3 ितमी बोसो
खान्छौ अिन आफ्नो लगुा बनाउनँको िन म्त त्यसको ऊन उपयोग गछ । ितमीले
मोटो भडेा माछ , तर ितमीले दबु्लो भडेालाई खान िददँनैौ। 4 ितमीहरूले कमजोरी
र दबु्लो भडेाहरूलाई ब लयो बनाएनौ। ितमीले चोट लागकेो भडेालाई प ी
बाँिधिदएनौ। कित भडेाहरू भड्केर टाढो गए तर ितमीले त्यसको खोजी गरेनौ अिन
फकार्एर ल्याएनौ। ितमी त्यो हराएको भडेाको खोजीमा गएनौ। अह,ँ ितमी िन ुर
अिन कठोर भयौ।

5 “ ‘अिन अब भडेाहरू िततर-िबतर भएका छन,् िकनिक त्यहाँ कुनै गोठाला
िथएनन।् त्यो त्यके जङ्गली पशकुो िन म्त भोजन बिनयो। यसकारण भडेाहरू
िततर-िबतर भए। 6 मरेा सबै भडेाहरू बाटो िबराएर पवर्तहरू अिन हरेक अल्गो
पहाडहरूमािथ गए। मरेा भडेाहरू पथृ्वी भरी बाटो िबराएर छ रए। कोही पिन
त्यसको खोजी गन िथएनन।्’ ”

7 यसकारण ितमी गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनु। परम भु मरेा मा लक
भन्नहुुन्छ। 8 “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर ितमीलाई ितज्ञा िदलाउँछु।
जङ्गली पशहुरूले मरेा भडेाहरूलाई समात।े हो, मरेो भडेाहरू सबै जङ्गली
पशहुरूको िन म्त भोजन बिनए। िकन? िकनभने ितनीहरूको साँचो गोठाला
िथएनन।् मरेो गोठालाले मरेो बगालको खोजी गरेनन।् ती गोठालाले भडेाहरूलाई
माय अिन आफै खायो। त्यसले मरेो भडेाहरूको पटे भ रिदएन।”

9 यसकारण हे गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनु! 10 परम भु भन्नहुुन्छ,
“म ती गोठालाहरूको िवरू मा छु। मरेो भडेाहरूको लािग ितनीहरूलाई उ रदायी
ठहयार्उछुँ। अब उसो म उनीहरूलाई गोठाला हुन िदिँदन। त्यसपिछ गोठालाहरूले
आफ्नो पटे भन ुर् पिन पाउदँनैन।् म ितनीहरूको मखुबाट आफ्नो भडेाहरू बचाउनछुे।
तब मरेा भडेाहरू उनीहरूको भोजन बन्नछैेनन।्”

11 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “म आफै उनीहरूको गोठाला बन्नछुे।
म आफ्नो भडेाहरूको खोजी गनछु। म ितनीहरूलाई खोज्नछुे। 12 यिद कुनै
गोठाला आफ्नो भडेासगँ त्यस समयमा छ, जब उसको भडेा टाढा जान थाल्यो
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भने उसलाई खोज्न म जान्छु। यस्तै कारले म आफ्नो भडेाहरूको खोजी
गनछु। म आफ्नो भडेालाई बचाउनँछुे म उनीहरूलाई त्यो ठाँउबाट फकार्एर
ल्याउछुँ जहाँबाट अधँ्यारो अिन ध ु म्मएको िदनमा िततर-िबतर भएका िथए।
13 म ितनीहरूलाई ती रा हरूबाट फकार्एर ल्याउछुँ। म ितनीहरूलाई दशेहरूबाट
जम्मा गछुर्। म ितनीहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ। इ ाएलको
पवर्तहरूमा खोलाहरूको िकनारमा, सबै ठाउँहरूमा जहाँ मािनसहरू बस्छन, म
ितनीहरूलाई खवुाउछुँ। 14 म ितनीहरूलाई घाँस भएको चउरमा लएर जान्छु।
ितनीहरू इ ाएलको पवर्तको अग्लो स्थानमा जानछेन।् ितनीहरू घाँसमा चनछन ्
र स ु छेन।् ितनीहरू इ ाएलको पवर्तमािथ भरपरु घाँस भएको चउरमा चनछन।्
15 हो, म आफ्नो भडेालाई खवुाउछुँ अिन ितनीहरूलाई िव ामको ठाँउमा लएर
जान्छु।” परम भु मरेा मा लकले यो सबै कुराहरू भन्न ु भएको िथयो।

16“म हराएको भडेाको खोजी गनछु। म ती भडेाहरूलाई फकार्एर ल्याउछुँ जनु
िततर-िबतर भएका छन।् म ती भडेाहरू जसलाई चोट लागकेोछ मलम प ी लगाई
िदन्छु। म कमजोर भडेालाई ब लयो बनाउछुँ। तर म ती मोटा अिन श शाली
गोठालाहरूलाई न पा रिदन्छु। म ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु जसको ितनीहरू
भािगदारछन।्”

17 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “अिन ितमी मरेो भडेा, म त्यके
भडेालाई न्याय गछुर्। म भडेा अिन बा ाको बीचमा न्याय गनछु। 18 ितमीहरूले
रा ो जमीनमा उ केो घाँसमा चनर् सक्छौ। यसकारण ितमीहरू त्यो घाँसलाई िकन
कु ल्चन्छौ जनु अक भडेाले खाने इच्छा गरेको हुन्छ। ितमीले पयार् स्वच्छ पानी
िपउन सक्छौ। यसकारण ितमीले रहकेो पानी आफ्नो खु ाले िकन मलैा पाछ ?
19 मरेो भडेाले त्यो घाँस अवश्यै खान्छ जनु ित ो ख ु ाहरूले कु ल्चयौ अिन त्यो
पानी िपउँछ जनु ितमीले ख ु ाहरूले फोहर पाय ं?”

20 यसकारण परम भु मरेो मा लकले ऊसगँ भन्नहुुन्छ “म मोटा अिन दबु्ला
भडेाहरूको बीचमा न्याय गनछु! 21 ितमी आफ्नो बगालबाट अिन आफ्नो काँधले
धक्का िदएर अिन आफ्नो सींङले सबै कमजोर भडेाहरूलाई त्यस बलेा सम्म
घचे टर ौ जब सम्म ितमीले ितनीहरूलाई टाढा जानका िन म्त बाध्य पारेनौ।
22 यसकारण म आफ्नो भडेाहरूलाई बचाउनँछुे। ितनीहरू भिवष्यमा जङ्गली
पशहुरू ारा समाितने छैनन।् म एउटा भडेा अिन अक बीचमा न्याय गनछु।
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23 त्यसपिछ म ितनीहरूमािथ एकजना गोठाला आफ्नो दास दाऊदलाई रा छुे।
त्यसले ितनीहरूलाई आफै खवुाउछँ अिन ितनीहरूको गोठाला हुन्छ। 24 त्यसपिछ
म परम भु अिन मा लक ितनीहरूको परमे र भन्छु मरेो दास दाऊद ितनीहरू
बीचमा शासक हुन्छ। म, परम भलुे यो कुरा भनें।

25“म आफ्नो भडेाहरूसगँ शा न्तको करार बाँध्नछुे। म हािनकारक पशहुरूलाई
दशेबाट बािहर िनकाल्छु। तब भडेाहरू मरूभिूममा सरुिक्षत रहनछे अिन जगंलमा
स ु छे। 26म भडेाहरूलाई अिन आफ्नो पहाडको चारैितरको ठाँउहरूलाई आशीवार्द
िदन्छु। म ठीक समयमा वषार् गराउँछु। त्यो आशीवार्द सिहत वषार् हुनछे। 27खतेमा
उि ने बकृ्षले आफ्नो फल िदन्छ। भिूमले आफ्नो फसल िदन्छ। यसकारण भडेाहरू
आफ्नो दशेमा सरुिक्षत रहनछेन। म ितनीहरूमािथ राखकेो जवुा भाँिचिदन्छु।
म ितनीहरूलाई ती मािनसहरूको श बाट बचाउछुँ जसले ितनीहरूलाई दास
बनाएकोछ। त्यसपिछ ितनीहरूले थाहा पाउनछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ 28 उनीहरू
पशहुरू जस्तै भिवष्यमा अन्य रा हरू ारा बन्दी बनाईनछेन।् ती पशहुरूले
ितनीहरूलाई खानछैेन। तर ितनीहरू अब भिवष्यमा सरुिक्षत रहनछेन। कसलैे
उनीहरूलाई आतिंकत पान छैन। 29 म उनीहरूलाई कुनै यस्तो भिूम िदन्छु जसमा
एउटा रा ो बगैंचा हुन्छ। तब उनीहरू त्यस दशेमा भोकले पीिडत हुनछैेनन।
ितनीहरू भिवष्यमा रा हरूबाट अपमािनत हुन पाउदँनैन।् 30 त्यसपिछ उनीहरूले
सम्झनछेन ्िक म नै ितनीहरूका परमे र परम भु हु।ँ तब उनीहरूले सम्झनछेन ्िक
म ितनीहरूसगँ छु। इ ाएलका मािनसहरूले सम्झनछेन ् िक ती मरेा मािनस हुन!्”
परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो।

31 “ितमी मरेो भडेा हौ, मरेो खर्कका भडेा, ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ, अिन
म ित ो परमे र हु।ँ” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

35
एदोमको िबरू मा सन्दशे

1 परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
सइेर पवर्त ितर ध्यान दऊे अिन मरेो िन म्त त्यसको िवरू मा केही भन। 3 त्यसलाई
भन, ‘परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ:

“ ‘सइेर पवर्त, म ित ो िवरू मा छु!
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म ितमीलाई दण्ड िदन्छु, म ितमीलाई उजाड र िनजर्न बनाइिदन्छु, अिन
ितमी खाली हुनछेौ।

4 म ित ा शहरहरू न ग रिदन्छु,
अिन ितमी खाली हुनछेौ

त्यसपिछ ितमीले सम्झनछेौ म नै परम भु हु।ँ

5 “ ‘िकन? िकनिक ितमी सधैं मरेो मािनसहरूको िवरू गयौ। ितमीले
इ ाएलको िबरू आफ्नो तरवारको योग ितनीहरूको िवपितको आ खरी दण्डको
समयमा गय ।’ ”

6यसकारण परम भुमरेा मा लक भन्न ुहुन्छ, “म आफ्नो जीवनको शपथ खाएर
म त्यो ितज्ञा गछुर् िक म ितमीलाई र पातगनर् स ु म्पिदनछुे। रगतले प ाउनछे।
ितमीलाई मािनसहरू मानर् घणृा लाग्दनै, यसकारण, रगत ित ो पिछ लाग्नछे। 7 म
सइेर पवर्तलाई उजाड ग रिदन्छु। म ती त्यके मािनसलाई माछुर् जो त्यो शहरबाट
आउँछ अिन म त्यो त्यके मािनसलाई मानछु जो त्यो शहरमा जाने य गछर्।
8 म त्यसको पवर्तहरू लाशले ढािकिदनछुे। लाशले ित ो सारा पहाडहरू, ित ो
बेंसीहरू अिन खोलाहरू ढाक्नछे। 9 म ितमीलाई सधैंको लािग खाली ग रिदन्छु।
ित ो शहरहरूमा कोही पिन हुनछैेन। त्यसपिछ ितमीले सम्झन्छौ िक म नै परम भु
हु।ँ”

10 ितमीले भन्यौ, “यी दइु रा हरू अिन दशेहरू हा ा हुनछेन।् हामी यसलाई
आफ्नो बनाउछँौ।”

तर परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ। 11 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “ितमीले
मरेो मािनसहरूको ईष्या गय । ितमी उनीहरू ित ोिधत िथयौ अिन ितमीले
मलाई घणृा गथ्य । यसकारण आफ्नो जीवनको शपथ खाएर म ितज्ञा गछुर् िक
म ितमीलाई त्यसरी नै द ण्डत गछुर् जसरी ितमीले उनीहरूलाई चोट पयुार्यौ। म
ितमीलाई दण्ड िदन्छु अिन आफ्नो मािनसहरूलाई स म्झन िदन्छु िक म उनीहरूसगँ
छु। 12 त्यसपिछ ितमीले पिन सम्झनछैेनौ िक मलैे ित ो सबै अपमानहरू सनुें।
ितमीले इ ाएल पवर्तको िवरू धरैे नरा ो कुराहरू भन्यौ। ितमीले भन्यौ, ‘इ ाएल
न भएर गयो! हामीहरू त्यसलाई खाने कुरा जस्तो चबाउछँौ।’ 13 ितमी घमण्डी
िथयौ। तथा मरेो िवरू ितमीले कुराहरू सनु्यौ। ितमीले धरैे पल्ट भन्यौ अिन जनु
ितमीले भन्यौ, त्यसको त्यके शब्द मलैे सनुें। हो मलैे ितमीलाई सनुें।” 14 परम भु
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मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “त्यस समय सारा पथृ्वी सन्न हुन्छ, जब म ितमीलाई
न पाछुर्। 15 ितमी त्यित बलेा सन्न िथयौ जित बलेा इ ाएल दशे न भएको िथयो।
म ितमीिसत त्यस्तै वहार गछुर्। सइेर पवर्त अिन एदोमको परुा दशे न ग रिदनछुे।
त्यस बलेा ितमीले सम्झनछेौ िक म परम भु हु।ँ”

36
इ ाएल भिूम फे र िनमार्ण ग रने छ

1 “हे मािनसको छोरो, मरेो िन म्त इ ाएलको पवर्तहरूिसत भन। इ ाएलको
पवर्तहरू परम भकुो वचन सनु भन। 2 ितनीहरूलाई भन िक परम भु मरेा मा लक
यसो भन्नहुुन्छ, ‘श लुे ित ो बारेमा यसो भन्यो हरे अब ती ाचीन पवर्तहरू हा ो
हुनछेन।्’

3 “यसकारण मरेो लािग इ ाएलको पवर्तहरूलाई भन। भन िक परम भु अिन
मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘श लुे ितमीलाई उजाड बनायो। उनीहरूले ितमीलाई चारै
ितरबाट कु ल्चयो। उनीहरूले यस्तो गरे यसकारण ितमी अरू रा को अिधकारमा
गयौ। तब ित ो बारेमा मािनसहरूले कुरा अिन कानखेसुी गरे।’ ”

4 यसकारण, हे इ ाएलका पवर्तहरू हो! परम भु मरेा मा लकको वचन सनु।
परम भु मरेा मा लक पवर्तहरू, डाँडाहरू, धाराहरू, बेंसीहरू, खोल्साहरू, उजाड
भएका भग्नावशेषहरू अिन छोिडएको शहरहरू जनु चारैितरबाट अरू रा हरू ारा
ल ु टएको अिन हाँसो उडाएको छ भन्छन।् 5 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म
सबै बाँकी रहकेा रा हरू र सबै एदोमकाहरूको िवरू मरेो ती ईच्छा र अनभुव
मरेो पक्षमा बोलोस ् ितनीहरूले मरेो दशे आफ्नो लािग लए अिन त्यस समयमा
ितनीहरूको हृदय खशुी िथयो। ितनीहरूले मरेो भिूमलाई यित सा ो घणृा गरे िक
ितनीहरूले यसलाई ल ु टन ु पन जग्गाको रूपमा हरेे।”

6 “यसकारण, इ ाएल दशेको िवषयमा यसो भन। पवर्तहरू, पहाडहरू,
खोलाहरू, अिन बेंसीहरूलाई यसो भन िक परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ,
‘म आफ्नो डाह अिन ोधलाई मरेो आफ्नो िन म्त बोल्न िदनछुे। िकनभने यी
रा हरूबाट ितमीले अपमानको पीडा अनभुव गरेकाछौ।’ ”

7 यसकरण, मरेो स्वामी परम भु यसो भन्नहुुन्छ, “म ितज्ञा गछुर् िक ित ो
चारैितरको रा हरूले अपमानको क भोग्नछेन।्



36:8 xcvi इजिकएल 36:20

8 “तर इ ाएलको पवर्तहरू, ितमीले ित ो रूखहरूलाई हाँगाहरू फैलाउन ु अिन
फलहरू इ ाएलकामरेो मािनसहरूका िन म्त फलाउन ु पछर्। मरेो मािनसहरू चाँडै
आउँनछेन।् 9 म ितमीिसत छु। म ितमालाई सहायता गनछु। मािनसहरूले ित ो
जमीन जो छेन।् िबऊ उमानछन।् 10 ितमीमािथ असखं्य मािनसहरू हुनछेन।्
इ ाएलको सारा प रवार अिन सबै मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् शहरहरूमा मािनसहरू
ब छेन।् न भएका नयाँ स्थान जस्तै बनाइनछेन।् 11 म ितमीलाई धरैे मािनसहरू
अिन जनावरहरू िदनछुे। ितनीहरू बढनछेन ् अिन त्यसका बच्चाहरू हुनछेन।् म
पिहलो जस्तै मािनसहरू ितमीमा ब लाई ल्याउनछुे र ित ोलािग पिहले भन्दा अझ
रा ो गनछु। तब ितमीले थाहा पाउनछेौ, म नै परम भु हु।ँ 12 हो, म मरेो मािनस,
इ ाएललाई ित ो जमीनमा डो याउनछुे। ितनीहरूले ितमीमािथ अिधकार गनछन ्
अिन ितमी ितनीहरूका हुनछेौ। ितमीले ितनीहरूलाई फे र किहल्यै बाँझो दे े
छैनौं।”

13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “हे इ ाएल दशेका मािनसहरू
ितमीहरूिसत नरा ो कारले बोल्छन।् उनीहरू भन्छन,् ितमीले आफ्नो मािनसहरू
न पाय । ितनीहरू भन्छन ् िक ितमीले ितनीहरूका नानीहरू टाढा लएर गयौ।
14 अब भिवष्यमा ितमीले मािनसहरू न गनछैनौ। ितमीले भिवष्यमा नानीहरू
टाढो लएर जानछैेनौ।” परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो। 15 “म
ती अरू रा हरूलाई ितमीलाई अझ अपमान गनर् िदनछैेन। ितमीहरू ितनीहरू ारा
अवहे लत हुनछेौ। ितमीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई अब उसो न गन छैनौ।”
परम भु मरेा मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो।

परम भु उहाँको आफ्नो नाउँ रक्षा गन ुर्हुन्छ
16 त्यसपिछ परम भकुो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 17 “हे

मािनसको छोरो! इ ाएलको प रवार आफ्नो दशेमा बसकेा िथए। मरेो लािग
ितनीहरू रजस्वला भएका ीहरू जस्तै िथए। ितनीहरूको द ु कामहरूको कारण
अशु भए। 18 ितनीहरूले जब त्यो दशेमा मािनसहरूको हत्या गरे, त्यस जमीनमािथ
रगत फैलाए। उनीहरूले आफ्नो मिूतर्हरूले दशे मलैा बनाए। यसकारण मलैे
ितनीहरूलाई दखेाँए िक म कित ोिधत िथएँ। 19मलैे उनीहरूलाई रा हरूमा िततर-
िबतर पारें अिन सबै दशेमा फैलाएँ। मलैे उनीहरूलाई त्यही दण्ड त्यस कामको लािग
िदए जनु उनीहरूले गरेका िथए। 20 उनीहरू ती रा हरूमा गए अिन ती दशेहरूमा
उनीहरूले मरेो बदनाम गरे। कसरी? त्यहाँ रा हरूले उनीहरूको िवषयमा कुरा गरे।
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ितनीहरूले भन,े ‘ती परम भकुा मािनसहरू हुन ्तर ितनीहरूले उहाँको भिूम छोडन ु
पय ।’

21 “इ ाएलका मािनसहरूले मरेो पिव नाम सबै ितर बदनाम गरे। मलैे आफ्नो
नामका िन म्त द:ुख अनभुव गरे। 22 यसकारण इ ाएलका घरानालाई भन िक
परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘हे इ ाएलका घराना हो, ितमी जहाँ पिन
गयौ मरेो पिव नामको ब ाम गय । अब म केही गनर् गइरहछुे। म यो ित ो िन म्त
गिदर्न।ँ इ ाएल, म यो आफ्नो पिव नामको खाितर गनछु। 23 म ती रा हरूलाई
दखेाउछुँ िक मरेो महान नाम साँच्चै पिव छ। तब ती रा हरूले जान्नछेन ्िक म नै
परम भु हु।ँ’ ” परम भु मरेा मा लकले यसो भन्न ु भएको िथयो।

24 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीलाई ती रा हरूबाट बािहर िनकालरे एकै
ठाँउमा जम्मा गछुर् अिन ितमीलाई ित ो आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ। 25 त्यसपिछ म
ितमीहरूमािथ शु पानी छिकर् िदनछुे अिन ितमीहरूलाई श ु पाछुर्। म ितमीहरूका
सारा अशु हरू धनु्छु अिन ती घिृणत मिूतर्हरूबाट उत्पन्न अशु हरू धनु्छु।”

26 परमे रदले भन्नभुयो, “म ितमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा पिन भछुर् अिन
ित ो सोचाई पिन ब द्ल ग रिदन्छु। म ित ो शरीरबाट ढुङ्गाको हृदय िनकालरे
मासकुो हृदय िदन्छु। 27 म ितमीहरूिभ मरेो आत्मा हा लिदनछुे। म ितमीलाई
बद्ली गछुर् जस ारा ितमी मरेो िविधहरू पालन गनछौ। ितमी सावधानीिसत मरेो
िनयमहरूको पालन गनछौ। 28 त्यसपिछ ितमी त्यो दशेमा ब े छौ जनु मलैे
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको िथएँ। ितमीहरू मरेो जा हुनछेौ अिन म
ितमीहरू परमे र हुनछुे।” 29 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई बचाउछुँ
अिन ितमीहरूलाई अशु हुनबाट पिन जोगाउँछु। म अन्नलाई उ नको लािग आज्ञा
िदन्छु। म ितमीहरूको िवरू अिनकाल ल्याउनँे छैन। 30 म ितमीहरूको रूखहरूमा
ज्यादा भन्दा ज्यादा फल अिन खतेमा धरैे अन्न उमा रिदन्छु। त्यसपिछ ितमी अरू
दशे झैं भोकै ब े लाज फे र किहल्यै अनभुव गनछैनौ। 31 ितमीहरूले त्यो नरा ो
काम याद गनछौ जनु ितमीहरूले गय , ितमीहरूलेयाद गनछौ त्यो काम रा ो िथएन।
त्यसपिछ ितमीहरू आफ्नो पापहरू अिन जनु डरलाग्दा काम गय त्यसको लािग
ितमी स्वयं आफूलाई घणृा गनछौ।”

32 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “म चाहन्छु िक ितमी यो याद राख मलैे
ितमीहरूको भलाईका िन म्त यो काम गरेको होइन। म त्यो आफ्नो रा ो नामको
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िन म्त गदछु। इ ाएलको प रवार, ितमीहरू आफ्नो ब े ढुङ्गमा ल ज्जत अिन
ाकुल हुन ु पन।”
33 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “जनु िदन म ितमीहरूका सबै पापहरूबाट

ितमीहरूलाई श ु पाछुर्। म मािनसहरूलाई फे र ितमीहरूको शहरहरूमा ल्याउछुँ,
यो न भएको शहरहरू फे र बनाइनछेन।् 34 उजाड भएको जमीन फे र जोितनछे।
यहाँबाट भएर जाने त्यकेलाई यो सवर्नाशको थु ो दखेाइने छैन। 35 उनीहरूले
भन्नछेन,् ‘िबतकेो िदनमा यो दशे न भएको िथयो। तर अब यो अदनको बगैंचा
जस्तो भएकोछ। त्यो सवर्नाश अिन उजाड िथयो, तर अब त्यो सरुिक्षत भयो अिन
त्यसमा मािनसहरू बस्छन।्’ ”

36 परमे रले भन्नभुयो, “तब ितमीहरूको चारैितरको रा हरूले जान्नछेन ्िक
म नै परम भु हु ँ अिन म फे र ती स्थानहरू पनूःिनर्मार्ण गनछु। मलैे भिूमहरूमा
रूखहरू रोपें जनु चािह ँ उजाड िथयो। म परम भु हु।ँ मलैे यी सबै भनें अिन मलैे
सबै गरें।”

37 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छु “म यो पिन चाहन्छु िक
इ ाएलको घरानाकहाँ आवोस अिन यी कुराहरू ितनीहरूका िन म्त मागनु।् म
ितनीहरूलाई असखं्य मािनसहरू बनाउछुँ। ितनीहरू भडेाको बगालहरू जस्तै
हुन्छन।् 38 यरूशलमेमा िवशषे चाडहरूको अवसरमा पिव बनाएको भडेा अिन
बा ाहरू भ रने छ। यस्तै कारले शहरहरू अिन न भएका भिूमहरू मािनसको
भीडले भ रन्छ। त्यितबलेा मािनसहरूले सम्झनछेन ्म परम भु हु।ँ”

37
सकेुका हाडहरूको दशर्न

1 परम भकुो श ममािथ आयो। परम भकुो आत्माले मलाई शहर बािहर
लएर गयो अिन तल एउटा बेंसीको बीचमा रा खिदयो। बेंसी मरेको मािनसको

हाडहरूले भ रएको िथयो। 2 बेंसीमा असखं्य हाडहरू िथए, परम भलुे मलाई
हाडहरूको चारैितर घमुाउन ु भयो। मलैे दखेें हाडहरू सा ै सकेुका िथए।

3 त्यसपिछ परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! के
यी हाडहरू जीिवत हुनसक्छ?”

मलैे उ र िदएँ, “परम भु मरेो मा लक! यस को उ र तपाईंले मा जान्न ु
हुन्छ।”
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4 परम भु मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “ती हाडहरू िवषयमा मरेो लािग
केही भन। ती हाडहरूसगँ भन, ‘सकेुका हाडहरू! परम भकुो वचन सनु। 5परम भु
मरेो मा लक ितमीहरूिसत यो भन्न ु हुन्छ, म ितमीहरूमा सास आउँन िदनछुे अिन
ितमी जीिवत हुनछेौ। 6 म ितमीहरूमािथ नसा अिन माँसपशेीहरू लगाउछुँ अिन
म ितमीहरूलाई मास ु र छालाले छोिपिदन्छु। त्यसपिछ म ितमीहरूमा ाण सचंार
ग रिदन्छु अिन ितमी फे र जीिवत भएर उठ्नछेौ। त्यितबलेा ितमीहरूले सम्झने छौ
म नै परम भु ित ा मा लक हु।ँ’ ”

7 यसकारण मलैे परम भकुो लािग त्यही कुरा गरेको जस्तो गनर् खोजें। जित
बलेा मलैे केही भन्न आटेँको िथएँ चण्ड ध्वनी सनुें! हाडहरू चल्न ु थाले अिन
हाडहरू, हाडहरूिसत जोिडन थाल।े 8 मरेो आखँा अघाडी नसा, मांसपशेीहरू, मास ु
अिन छालाले हाडहरूलाई छोप्न शरुू गय । तर शरीरहरू ह ल्लएन, ितनीहरूमा
ाण िथएन।
9 तब परम भु मरेा मा लकले मसगँ भन्नभुयो, “मरेा लािग हावालाई अगमवाणी

गर। हे मािनसको छोरो! मरेा िन म्त हावािसत कुरा गर। हावािसत भन िक परम भु
मरेा मा लकले यसो भन्नहुुदँछै, ‘हावा सबै िदशाबाट आऊ अिन ती लाशहरूलाई
जीवन िदइनछे। ितनीहरू िभ सास भ र िदनछुे अिन ितनीहरू फे र जीिवत
हुनछेन।्’ ”

10 उहाँले जस्तो बताउन ु भएको िथयो मलैे त्यही कारले हावािसत कुरा गरें।
अिन लाशहरूमा ाण आयो। ितनीहर जीिवत भए अिन उिभए। त्यहाँ धरैे मािनसहरू
िथए, अिन त्यहाँ एउटा एकदमै ठूलो सिैनक बिनयो।

11 त्यसपिछ परम भु मरेा मा लकले मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो!
यी हाडहरू इ ाएलको परैु घराना जस्तै हुन। इ ाएलका मािनसहरू भन्छन,् ‘हा ो
हाडहरू सकेुका छन ्हा ो आशा समा भयो। हामी पणूर् रूपले न ग रएकाछौ।’
12 यसकारण उिसत मरेो िन म्त कुरा गर। उसलाई भन परम भु अिन मा लक यसो
भन्न ु हुन्छ, ‘मरेो मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूलाई
बािहर ल्याउछुँ। त्यसपिछ म ितमीहरूलाई इ ाएलको भिूममा ल्याउछुँ। 13 मरेो
मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहानहरू खन्छु अिन ितमीहरूका िचहानहरूबाट
ितमीहरूलाई बािहर ल्याउछुँ। त्यस बलेा ितमी सम्झने छौ िक म नै परम भु हु।ँ
14म आफ्नो आत्मा ितमीहरूमा हा ल िदनछुे अिन ितमीहरूलाई फे र जीिवत पाछुर्।
त्यसपिछ ितमीहरूलाई म ितमीहरूको दशेमा फे र ल्याउछुँ। त्यसपिछ ितमीहरूले
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थाहा पाउनछेौ म परम भु हु।ँ ितमीहरूले जान्नछेौ मलैे यो कुरा भनें अिन यस्तो हुने
पारें।’ ” परम भलुे यसो भन्न ु भएको भयो।

यहूदा अिन इ ाएल फे र एक हुने
15 परम भकुो वचन फे र मकहाँ आयो! उहाँले भन्नभुयो, 16 “हे मािनसको

छोरा! एउटा लौरो ल्याऊ अिन त्यसमा यो वचन लखे ‘यो लौरो यहूदा अिन
त्यसको िम इ ाएलको मािनसहरूका िन म्त हो।’ त्यसपिछ अक लौरो ल्याऊ
अिन त्यसमा, ‘ए मैको यो लौरो, यसूफु अिन त्यस िम इ ाएलको मािनसहरूका
िन म्त हो।’ 17 त्यसपिछ दइुवटै लौरोहरू एउटा ठाँउमा जोड। ित ो हातमा एउटा
लौरो हुनछे।

18 “ित ा मािनसहरूलाई यो स्प पानर्का िन म्त भन्छु िक यसको अथर् के हो?
19 ितनीहरूलाई भन िक परम भु अिन मा लक भन्न ु हुन्छ, ‘म यसूफुको लौरो
लन्छु जनु इ ाएलको मािनसहरूको हो, जो ए मै अिन उसको िम को हातमा छ।

त्यसपिछ म त्यो लौरो यहूदाको लौरोिसत राख्छु अिन त्यसलाई एउटै लौरो बनाउछुँ।
मरेो हातमा त्यो एउटा लौरो हुनछे।’

20 “ितनीहरूको आखँाको अघाडी लौरोहरू आफ्नो हातमा समात। ितमीहरूले
लौरोहरूमा त्यो नामहरू लखेकेा िथयौं। 21 मािनसहरूलाई भन िक परम भु अिन
मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘म इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो रा हरूबाट ल्याउछुँ,
जहाँ उनीहरू गएका छन।् म उनीहरूलाई चारैितरबाट एकि त पाछुर्। अिन
ितनीहरूलाई ितनीहरूको आफ्नो दशेमा ल्याउछुँ। 22 म ितनीहरूलाई इ ाएलको
पवर्तहरूको दशेमा एउटा रा बनाउछुँ। उनीहरू सबकैो एउटा राजा हुनछे त्यो दईुवटा
रा हरू बिनने छैन।् त्यो भिवष्यमा राज्यमा बाँिडने छैन।् 23 ितनीहरू ितनीहरूको
मिूतर्िसत लगातार ितनीहरू आफैलाई अशु बनाउने छन ् अिन डरलाग्दा ितमा
अथवा केही अरू अपराध। तर म ितनीहरूलाई रक्षा गनछु अिन ितनीहरू सबलैाई
ती भिूमहरूदे ख जम्मा गनछु जहाँ ितनीहरूले पाप गरेका िथए।

24 “ ‘मरेो दास दाऊदले ितनीहरूमािथ राज गनछन ितनीहरू सबै एउटा मा
गोठाला हुनछे। उनीहरू मरेो िनयमहरूको साहारामा ब छेन ् अिन मरेो िविधहरू
पालन गनछन।् ितनीहरूले मरेो काम गनछन म् जे भन्छु त्यहीं गनछन।् 25 ितमीहरू
त्यो भिूममा ब छेन ् जनु मलैे आफ्नो दास याकूबलाई िदएको िथएँ। ितनीहरूका
िपता-पखुार्हरू त्यो त्यस ठाँउमा बस्थे अिन मरेा मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् त्यो
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उनीहरूको नानीहरू अिन ितनीहरूको नाता-नाितनीहरू सदा-सवर्दा त्यहीं ब छेन ्
अिन मरेो दास दाऊद ितनीहरूको अगवुा भएर सदा-सवर्दा त्यहाँ ब छे। 26 म
ितनीहरूिसत एक शा न्त करार बाँध्नछुे। यो स न्ध सधैं रिहरहनछे। म ितनीहरूलाई
ितनीहरूको दशे िदनछुे। म ितनीहरूको सखं्या व ृ गनछु। म मरेो पिव स्थानलाई
ितनीहरूको िवषयमा सदा-सवर्दा रा छुे। 27 मरेो पिव पाल त्यहाँ उनीहरूको
बीच हुन्छ। हो, म ितनीहरूको परमे र अिन उनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन।्
28 तब अरू रा हरूले जान्नछेन ् िक म परम भु हु ँ अिन ितनीहरूले यो जान्नछेन ्
िक म मरेो पिव भिूम सधैं इ ाएलमा राखरे, म ितनीहरूलाई मरेा िवशषे मािनसहरू
बनाउदँछुै।’ ”

38
गोगको िवरू मा समाचार

1 परम भकुो यो वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नभुयो, 2 “हे मािनसको छोरो!
मागोगा दशेमा गोगितर ध्यान दऊे। त्यो मशेके अिन तबूल रा हरूको सवार्िधक
महत्वपणूर् मखु हो। गोगको िवरू मा मरेो लािग केही भन। 3 उसलाई भन िक
स्वामी परम भुभन्नहुुन्छ, ‘गोग ितमी मशेके अिन तबूल रा को सवार्िधक महत्वपणूर्
मखु हौं। तर म ित ो िवरू मा छु। 4 म ितमीलाई समात्छु अिन ित ो समस्त

सनेालाई फकार्ई ल्याउछुँ। ित ो सनेाको सबै मािनसहरूलाई फकार्ई ल्याउछुँ। म सबै
घोडा अिन घोडसवारहरूलाई फकार्ई ल्याउछुँ। म ित ो मखुमा बल्छी लगाउनँछुे
अिन ितमीहरू सबलैाई फकार्ई ल्याउछुँ। सबै सिैनकले आफ्नो तरवारहरू अिन
ढालहरू सिहत आफ्नो सिैनक पोशाक लगाउँनछेन।् 5 फारस, कूश अिन पतूको
सिैनक उनीहरूसगँ हुन्छन।् ती सबलैे ितनीहरूको ढाल तथा िशरमा टोप धारण गरको
हुन्छ। 6 त्यहाँ गोमरे उसको सबै सिैनकहरूिसत हुनछे। त्यहाँ तोगमार्को रा सबै
सिैनक समहूसगँ हुनछे जो उ र िदशाको टाडो ठाँउबाट आउँछ। त्यहाँ ितमीहरूिसत
धरेै रा हरूका मािनसहरू हुनछेन।्

7 “ ‘तयार हौ, ितमी आफूलाई तयार पार अिन त्यो जो सनेाले ितमीहरूसगँ
एकता ितनीहरूलाई पिन गराइएकोछ। ितमीले िनगरानी रा ु पछर् अिन तयार
रहन पछर्। 8 लामो समय पिछ म ितमीलाई सम्झनछुे। अब अ न्तम वषर्हरूमा
ितमी त्यो दशेमा आउनछेौ जनु य ु पिछ पनुःिनर्मार्ण हुन्छ। मािनसहरू फे र धरैे
रा हरूबाट भलेा गराइएका छन।् िबतकेो िदनहरूमा इ ाएलको पवर्त घरी-घरी
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न ग रएको िथयो। तर यी मािनसहरू रा हरूबाट फिकर् एकाछन ् ितनीहरू सबै
सरुक्षासाथ जीउनछेन।् 9 तर ितमी ितनीहरूमािथ आ मण गनर् आउँनछेौ। ितमी
तफुान जस्तै आउँनछेौ। ितमी दशेलाई ढाक्दै गजर्ने बादल जस्तै आउँछौ। ितमी
अिन धरैे रा हरूलाई ित ो सिैनकहरूको समहू, यी मािनसहरूमािथ आ मण गनर्
आउँनछेन।्’ ”

10 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ “त्यस समय ित ो मनमा एउटा िवचार
आउनछे। ितमीले एउटा नरा ो योजना बनाउन शरुू गनछौ। 11 ितमीले भन्छौ,
‘म त्यो दशेमा आ मण गनर् जानछुे जसको शहर िबना पखार्लको छ। सरुिक्षत छौं
भनी उनीहरू सम्झन ्छन उ्नीहरूको रक्षाका िन म्त चारैितर पखार्ल छैन। उनीहरूको
दलैोमा ताला छैन, उनीहरूको दलैो पिन छैन। 12 म ितनीहरूलाई लटु्नछुे अिन सबै
बहुमलू्य चीजहरू ितनीहरूबाट लन्छु। म ती स्थानहरूको िवरू मा लडछु जे न
भइसकेकोछ, तर अब मािनसहरू त्यहाँ ब थालकेाछन।् म ितनीहरूको िवरू
जानछुे जो अन्य रा हरूबाट जम्मा भएका छन।् अब ितनीहरू पशु र सम्पितको
मा लक भएका छन।् उनीहरू ससंारको केन् मा बस्छन।्’

13“शबेा, ददान अिन तश शका सबै ापारीहरू अिन सबै शहरहरू जजसिसत
ितनीहरू ापार गछर्न, ितमीलाई सोध्नछेन,् ‘के ितमी बहुमलू्य चीजहरूमािथ
अिधकार जमाउन ु आएका हौ? के ितमी आफ्नो सिैनकहरूको समहूिसत ती रा ो
चीजहरू सनु, चाँदी, गाई-वस्त ु तथा सम्पि लएर जान आएका हौ? के ितमी ती
सबै बहुमलू्य चीजहरू लन आएका हौ?’ ”

14 परमे रले भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरा! मरेा िन म्त गोगलाई भन।
उसलाई भन िक परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘ितमी हा ो मािनसहरूलाई
आ मण गन ुर् आउँनछेौ। जब िक उनीहरू शा न्तपवूर्क अिन सरुिक्षत बिसरहकेा
छन।् 15 ितमी टाढो उ रको आफ्नो ठाँउबाट आउँछौ अिन ितमी बहुसखं्यक
मािनसहरूलाई साथमा लएर आउँछौ। ती सबै घोडसवार हुनछेन।् ितमी एउटा
िवशाल अिन श शाली सनेा हुनछेौ। 16 ितमी मरेा मािनस इ ाएलको िवरू य ु
गनर् आउँनछेौ। ितमी दशेलाई ढाक्ने गर्िजने बादल हुनछेौ। म पिछबाट आफ्नो दशेको
िवरू य ु गन ुर् ितमीलाई ल्याउछुँ। त्यसपिछ रा हरूले मलाई सम्मान गनछन ्अिन
जान्नछेन ्िक म पिव हु।ँ उनीहरूले दे छेन ्िक म ित ो िवरू के गछुर्।’ ”

17 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “अतीतमा मलैे ित ो िवषयमा जे
भनकेो िथएँ त्यस समय मािनसहरूले याद गनछन।् उनीहरूले याद गनछन ् मलै े
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आफ्ना दासहरू इ ाएलको अगमव ाहरूको उपयोग गरें। उनीहरूले याद गनछन ्
इ ाएलका अगमव ाहरूले मरेो िन म्त अतीतमा कुरा गरे अिन भने िक म ितमीलाई
उिनहरू िवरू य ु गनर् ल्याउछुँ।”

18 परम भु मरेो मा लकले भन्नभुयो, “त्यस समय गोग, इ ाएल दशे िवरू य ु
गन ुर् आउँनछे। म आफ्नो ोध कट गनछु। 19 ोध अिन उ जेनामा म यो ितज्ञा
गछुर्, म ितज्ञा गदछु िक इ ाएलमा एउटा ठूलो भइँूचालो आउँछ। 20 त्यस समय
सबै जीिवत ाणी डरले काम्ने छन,् समु का माछाहरू,आकाशका चराहरू,खतेका
जगंली पशहुरू अिन ती जमीनमा घ ने सबै सानो-सानो ाणीहरू डरले काम्नछेन।्
पवर्त झनछ अिन डाँडाहरू भ त्कनछे। त्यके पखार्ल जमीनमा झनछ।”

21 परम भु मरेा मा लक भन्नहुुन्छ, “इ ाएलको पवर्तहरूमा, म गोगको िवरू
सबै िकिसमको डर उत्पन्न गछुर्। त्यसको सिैनक यित भयभीत हुन्छन ि्क ितनीहरूले
एका अकार्मािथ आ मण गनछन ् अिन आफ्नो तरवारले एउटाले अकार्लाई
मानछन।् 22म गोगलाई रोग अिन मतृ्यकुो दण्ड िदन्छु। म गोग अिन धरैे रा हरूको
सिैनकमािथ अिसना, आगो अिन गन्धकको वषार् वषार्उनछुे। 23 त्यसपिछ म
दखेाउछुँ िक म कित महान छु, म मािणत गछुर् िक म पिव छु। धरैे रा हरूले
मलैे यो कुरा गरेको दे छेन ् अिन जान्नछेन ् िक म को हु।ँ तब उनीहरूले थाहा
पाउने छन ्िक म परम भु हु।ँ

39
गोग अिन उसको सनेाको मतृ्य ु

1 “हे मािनसको छोरो! गोगको िवरू मरेा िन म्त केही भन। उसलाई भन िक
परम भु अिन मा लक यसो भन्नहुुन्छ, ‘गोग, ितमी मशेके अिन तबूल दशेहरूको
सवार्िधक महत्वपणूर् मखु हौ। तर म ित ो िवरोधमा छु। 2 म ितमीलाई समातरे
फकार्ई ल्याउछँ। म ितमीलाई उ रको डाडाँबाट ल्याउछुँ। म ितमीलाई इ ाएलको
पवर्तहरूको िवरू य ु गनर्का िन म्त ल्याउछुँ। 3 तर म ित ो धनलुाई ित ो दे े
हातबाट तल खसा लिदन्छु। म ित ो दािहने हातबाट ित ो काँड तल झा रिदन्छु।
4 ितमी इ ाएलको पवर्तमा मा रनछेौ। ितमी ित ो सिैनक समहू अिन ितमीिसत
भएको अरू सबै रा हरू य ु मा मा रनछेन।् म ितमीलाई हरेक िकिसमको पक्षीहरू,
जनु मांसहारी छन,् तथा सबै जगंली पशहुरूको भोजनको रूपमा िदन्छु। 5 ितमी
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खलु्ला मदैानमा मा रनछेौ। मलैे यो भिनिदएकोछु।’ ” परम भु मरेा मा लकले ती
कुराहरू भन्नभुयो।

6 परमे रले भन्नभुयो, “म मागोग अिन ती मािनसहरूलाई जनु समु को
िकनारमा सरुिक्षत बस्छन,् ितनीहरूको िवरू आगो पठाइिदनछुे। त्यसपिछ
उनीहरूले थाहा पाउनँछेन ्िक म नै परम भु हु।ँ 7 म मरेो पिव नाम मरेो इ ाएलका
मािनसहरूलाई कट गराउँछु। म मरेो पिव नाम मािनसहरू अिघ अझ धरैे न पान
िदनछैेन।् रा हरूले थाहा पाउनछेन िक म परम भु हु।ँ ितनीहरूले जान्नछेन ् िक म
इ ाएलमा एकमा पिव छु। 8 त्यो समय आउने छ। यो घटने छ।” परम भलुे यी
कुराहरू भन्नभुयो। “यो त्यही िदन हो, जनु िदनको िवषयमा म भन्दछुै।

9 “त्यस समय, इ ाएलको शहरमा ब े मािनसहरू ती खतेहरूमा जानछेन।्
उनीहरूले श कुो हात-हितयारहरू जम्मा पानछन ् अिन जलाउनछेन।् ती सबै
ढालहरू, धन-ुकाँडहरू अिन भालाहरू जलाउने छन।् उनीहरूले हात-हितयारहरू
दाउराको रूपमा सात वषर् सम्म योग गनछन।् 10 ितनीहरू मदैानबाट दाउरा जम्मा
गदनन ् अथवा जगंलमा दाउराहरू काटन पनछैन,् िकनिक त्यो हात-हितयारहरू
योग दाउराको रूपमा ग रनछे। ती बहुमलू्य चीजहरू सिैनकहरूबाट खो छेन ्

जनु ितनीहरूले चोनर् चाहन्थ।े ती सिैनकहरूबाट रा ो चीजहरू लन्छन ् जसले
ितनीहरूबाट रा ो चीजहरू लएका िथए।” परम भु मरेा मा लकले भन्नभयो।

11 परमे रले भन्नभुयो, “त्यस समय गोगलाई गाडन इ ाएलमा एउटा
ठाँउ छान्नछुे। त्यो खार समु को पवूर्मा या ीहरूको बेंसीमा गािडनछे। यसले
या ीहरूको बाटो रोक्नछे। िकन? िकनिक गोग अिन त्यसको सारा सनेाहरू त्यस
ठाँउमा गािडनछेन!् मािनसहरूले यसलाई ‘गोगको सनेाहरूको बेंसी भन्नछेन।्’
12 इ ाएलका प रवारले ितनीहरूको भिूम श ु गनर्का िन म्त सात महीना सम्म
गाडने छन।् 13 दशेका साधारण मािनसहरूले श कुो सिैनकहरूलाई गाडनछेन।्
इ ाएलका मािनसहरू त्यसिदन िस हुनछेन ्जनु िदन म आफ्नो सम्मान पाउछुँ।”
परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

14 परमे रले भन्नभुयो, “मािनसहरूले मजदरूहरूलाई ती मरेको सिैनकहरू
गाडनको िन म्त परूा समय सम्म नोकरी िदनछेन।् यस्तो कारले ितनीहरूले दशेलाई
पिव पानछन।् ती मजदरूहरूले सात महीना सम्म काम गनछन।् उनीहरू लाशहरू
खोज्दै चारै ितर जानछेन।् 15 ती मजदरूहरू चारै ितर खोज्दै घमु्नछेन।् यिद
ितनीहरूले कुनै ह ी दखेे भने त्यसको छेउमा एउटा िचन्ह लगाइरा छेन ् जब
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सम्म खाडल खन्ने मािनस आउँदनै गोगको सनै्यको बेंसीमा ह ी जब सम्म गािडदनै
त्यितञ्जले सम्म िच रहनछे। 16 त्यो मतृक मािनसहरूको नगर िचहान (हामोनाह)
कहलाइनछे। यस्तो कारले उनीहरूले दशेलाई श ु पानछन।्”

17 परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो! मरेो लािग
पकं्षीहरू, अिन जङ्गली पशहुरूसगँ केही भन। त्यसलाई भन, ‘यहाँ आऊ। यहाँ
आऊ, एक ठाँउमा भलेा हौ। आऊ यो ब ल खाऊ जनु मलैे ितमीहरूको िन म्त
तयारी बनाई रहकेो छु। त्यो इ ाएलको पवर्तमा एउटा िवशाल ब लदान हुनछे।
आऊ, मास ु खाऊ अिन रगत िपऊ। 18 ितमीले श शाली सिैनकहरूको मास ु
खानछेौ। ितमीहरूले ससंारको मखुहरूको रगत िपउनछेौ। ितनीहरू ितमीहरूका
िन म्त भडेाहरू अिन बोकाहरू अिन बाशानका मोटो साढहेरू जस्तै हुन।् 19 ितमी
जित चाहन्छौ त्यित बोसो खान सक्छौ अिन ितमीले रगत त्यसबलेा सम्म िपउन
सक्छौ जित बलेा सम्म ित ो पटे भ रदनै।् ितमीले मरेो ब ल खानछेौ अिन िपउनछेौ
जनु मलैे ित ा िन म्त मारे। 20 मरेो टेबलमा ितमीले खानकुा िन म्त अत्यन्तै ज्यादा
मास ु पाउनछेौ। त्यहाँ घोडा अिन रथ सवारहरू, श शाली सिैनक अिन अरू सबै
लडने मािनस हुनछेन।्’ ” परम भु मरेा मा लक यसो भन्नभुयो।

21 परमे रले भन्नभुयो, “म अरू रा हरूलाई दखेाउनछुे, मलैे के गरें।
उनीहरूले रा लाई सम्मान गनर् शरुू गनछन।् उनीहरूले मरेो श दे छेन जनु मलैे
श कुो िवरू उपयोग गरे। 22 तब त्यस िदन पिछ इ ाएलका घरानाले जान्नछेन ्
िक म नै परमे र ितनीहरूका परम भु हु।ँ 23अिन रा हरूले यो थाहा पाउनछेन ्िक
इ ाएलको प रवारलाई िकन बन्दी जस्तै बनाएर अन्य जाितहरूमा लगें। ितनीहरूले
जान्नछेन ्मरेो मािनस, मरेो िवरू मा उठे। यसकैारण मलैे उनीहरूलाई टाढो लगें।
मलैे ितनीहरूको श हुरू ितनीहरूलाई हराउन िदएँ। यसकारण, मरेा मािनसहरू य ु मा
मा रए। 24 उनीहरूले पाप गरे अिन आफैलाई अपिव बनाए। यसकारण मलैे
उनीहरूलाई त्यो कामको िन म्त दण्ड िदएँ, जनु उनीहरूले गरे। यसकारण मलैे मरेो
अनहुार ितनीहरूबाट लकुाए।”

25 यसकारण परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “अब म याकूबको
प रवारमा सिुदन फकार्ई ल्याउनछुे। मलैे परैु इ ाएलको प रवारमािथ दया गरेकोछु।
म आफ्नो पिव नामको िन म्त म जोिशलो हुनछुे। 26मािनसहरू आफ्नो लाज अिन
मरेो िवरू मा सारा समय भलु्नछेन।् उनीहरू आफ्नो दशेमा सरुिक्षत रहनछेन।् कसलैे
पिन ितनीहरूलाई भयभीत पानछैन।् 27 म मरेो मािनसहरूलाई अन्य दशेहरूबाट
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ल्याउनछुे। ितनीहरूलाई म श हुरूको दशेमा भलेा पानछु। त्यित बलेा धरैे रा हरूले
थाहा पाउनछेन ् िक म कित पिव छु। 28 ितनीहरूले सम्झनछेन िक म परम भु
ितनीहरूको परमे र हु।ँ िकन? िकनिक मलैे ितनीहरूलाई घरबाट िनकाले अिन
अरू दशेहरूमा बन्दीको रूपमा पठाएँ। त्यसपिछ मलैे ितनीहरूलाई एकै ठाँउमा
भलेा पारें अिन ितनीहरूको आफ्नो दशेमा फे र लएर आएँ। 29 म इ ाएलको
घरानामािथ मरेो आत्मा खन्याउनछुे अिन त्यसपिछ, म फे र आफ्ना मािनसहरूबाट
टाढा जानछैेन।” परम भु मरेा मा लकले यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

40
नयाँ म न्दर

1 हामीहरूलाई दशे िनकाला ग रएको पच्चीसौं वषर्को आरम्भमा, दशौं
महीनाको दशौं िदनमा, परम भकुो श मकहाँ आयो। यो यरूशलमे प ाऊ परे
पिछको चौधौं वषर्को िदन िथयो। एक दशर्नमा परम भलुे मलाई त्यहाँ लएर जान ु
भयो।

2 दशर्नमा परमे रले मलाई इ ाएल लएर जान ु भयो। उहाँले मलाई एउटा
अित अल्गो पवर्तको छेउमा झान ुर् भयो। पवर्तमा एउटा भवन िथयो, जनु शहरको
समान दे खन्थ्यो। 3 परम भलुे मलाई त्यहाँ लएर जान ु भयो। त्यहाँ एउटा मािनस
िथयो जो चम्काएको काँस जस्तै च म्करहकेो दे खन्थ्यो। त्यस मािनसले एउटा लगुा
नाप्ने िफता अिन एउटा नाप्ने टाँगो आफ्नो हातमा लएको िथयो, त्यो मलू-ढोकामा
उिभएको िथयो। 4 त्यस मािनसले मलाई भन्नभुन्यो! “हे मािनसको छोरो, आफ्नो
आखँा अिन कानको उपयोग गर। यी चीजहरू ित ध्यान दऊे अिन मरेो भनाई
सनु। जनु म ितमीलाई दखेाउछुँ, त्यसमा ध्यान दऊे। िकन? िकनिक ितमीलाई
यहाँ ल्याएको हो, यसकारण म ितमीलाई यी चीजहरू दखेाउनँ ु सक्छु। ितमीले
इ ाएलको प रवारलाई त्यो सबै बताउनँ ु जनु ितमीले यहाँ दखे्दछैौ।”

5मलैे एउटा पखार्ल दखेें जसले म न्दर चारैितरबाट घरेेको िथयो। त्यो मािनसको
हातमा चीजहरू नाप्ने एउटा टाँगो िथयो। त्यो टाँगो छ हातको लामो िथयो। त्यके
हात एक हात र चार औंला लम्बाई िथयो। यसकारण त्यस मािनसले पखार्लको
चौडाई मोटो नाप्यो। त्यो एक हात चौडाईको िथयो। त्यस मािनसले पखार्लको
उचाई नाप्यो। यो एक टाँगो अग्लो िथयो।

6 त्यसपिछ त्यो मािनस पवू ारप गयो। त्यो मािनस त्यसको खडुिकलोमािथ
चढयो अिन मलू-ढोकाको सघंार नाप्यो। त्यो एक टाँगो बराबर चौडाको िथयो।
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7 रक्षकको कोठा एक टाँगो लामो अिन एक टाँगो चौडाई िथयो। कोठाको बीचको
पखार्लको मोटाई पाँच हात िथयो। म न्दरितर फकार्एको दलानको ढोकाको सधँार
एक टाँगो लामो िथयो। 8 तब त्यस मािनसले म न्दरसगँको मलू-ढोकाको शवे
कक्ष नाप्यो जनु यो एक टाँगो चौडाको िथयो। 9 यो आठ हात लामो िथयो। तब
त्यस मािनसले मलू-ढोकाको दलान नाप्यो। त्यो आठ हात िथयो। त्यस मािनसले
मलू-ढोकाको ारको स्तम्भहरू नाप्यो। हरेक ार स्तम्भ दइु हात चौडाईको िथयो।
दलानको दलैो िभ प िथयो। 10 मलू-ढोकाको त्यके िभ ामा तीन-तीनवटा
सानो-सानो कोठाहरू िथए। उसले त्यके कोठा नाप्यो। ती कोठाहरू र दवुिैतरका
स्तम्भहरू एकै नापका िथए। 11 त्यस मािनसले मलू-ढोकाको दलैोको चौडाइ
नाप्यो। यो दश हात चौडा अिन ते हात लामो िथयो। 12 त्यके कोठाको छेउमा
एउटा पखार्ल िथयो, कोठा वगार्कार िथयो अिन त्यके िभ ाको चौडा छ हात
िथयो। 13 त्यस मािनसले मलू-ढोकाको एउटा कोठाको छानाबाट अक कोठाको
छाना सम्म नाप्यो। त्यो एउटा ढोकाबाट आक ढोका सम्म पच्चीस हात लामो
िथयो। 14 त्यस मािनसले वशे ार पिन नाप्यो। यो बीस हात चौडाको िथयो।
वशे ारको चारैितर चोक िथयो। 15 वशे ारको मलू-ढोका परैु बािहरप दे ख

मलू-ढोकाको िभ सम्म नाप्दा पचास हात िथयो। 16 रक्षाको कोठाहरूको सबै
भागमा िभ अिन चोकमा स-साना झ्यालहरूिथए। झ्यालहरूको चौडा भागहरू
ार ितर फ्कको िथयो। ढोकाको त्यके ार स्तम्भम खजरूका बोटहरू खोिपएका

िथए।
बािहरी चोक

17 तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा ल्यायो। पक्का बाटोको छेउमा
तीसवटा कोठाहरू िथए। मलैे कोठाहरू अिन ढुङ्गा छािपएकोबाटो दखेें। 18 पक्का
बाटो ढोकाहरूको छेउबाट गएको िथयो। पक्का बाटो त्यित नै फरािकलो ढोकाहरू
जस्तै िथयो। यो तल्लो पक्का बाटो िथयो। 19 त्यसपिछ त्यो मािनसले तलको
मलू-ढोकाको छेउको िभ प बाट लएर चोकको पखार्ल छेउको िभ ीप सम्म
नाप्यो। त्यो एक सय हात पवूर् अिन उ रमा िथयो।

20 तब त्यस मािनसले उ र ारको लम्बाई अिन चौडाई नाप्यो। त्यो बािहर
चोकको चारैितरको िभ ामा िथयो। 21 यसको हरेक प तीन-तीन वटा कोठा
िथयो। यसको ार स्तम्भ अिन दलानको नाप एकै िथयो, जनु पिहला मलू-
ढोकाको िथयो। मलू-ढोका पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौंडा िथयो।
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22 यसको झ्यालहरू यसको दलान अिन यसको खजरूको बोटहरूले िसगँारेका
िच का नापहरू त्यही िथयो जनु पवूर् प को मलू-ढोकामा िथयो। मलू-ढोका
सम्म सातवटा खु ट्कला िथए। मलू-ढोकाको दलान िभ िथयो। 23 िभ ी चोकमा
उ रको मलू-ढोका सम्म पगु्ने एउटा मलू-ढोका िथयो। यो पवूर्को मलू-ढोका बराबर
िथयो। त्यस मािनसले एउटा मलू-ढोकाबाट अक मलू-ढोका सम्म नाप्यो। यो एउटा
मलू-ढोकादे ख अक मलू-ढोका सम्म सय हात िथयो।

24 तब त्यो मािनसले मलाई दिक्षण पखार्लितर लएर गयो। मलैे दिक्षणमा एउटा
ढोका दखेें। त्यस मािनसले छेवकैो पखार्लहरू अिन दलान नाप्यो। त्यो नाप त्यित नै
िथयो जित अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो। 25 यसको चारैितर अरू मलू-ढोकाहरूको
जस्तै झ्यालहरू िथए। मलू ारको नाप पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा
िथयो। 26 सातवटा खु ट्कलाले यो मलू-ढोका सम्म पयुार्उथँ्यो। यसको दलान
िभ िथयो। हरेक प एक-एकवटा ारस्तम्भमा खजरूको नक्शा िथयो। 27 िभ
चोकमा दिक्षणप एउटा मलू-ढोका िथयो। त्यस मािनसले दिक्षण प को एउटा
मलू-ढोकाबाट अक मलू-ढोका सम्म नाप्यो। यो एक सय हातको िथयो।

िभ ी चोक
28 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई दिक्षण मलू-ढोकाबाट िभ ी चोकमा लएर

गयो। दिक्षणको मलू-ढोकाको नाप त्यित नै िथयो जित अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो।
29 कोठाका छेउको पखार्लहरू अिन दलानको नाप बराबर िथयो जित अरू मलू-
ढोकाहरूको िथयो। झ्यालहरू, मलू-ढोका अिन दलानको चारैप िथयो। मलू-
ढोकाकोहरू नाप पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा िथयो। 30 त्यसको
चारैितर त्यहाँ एउटा वशे कोठा िथयो। दलानहरू पच्चीस हात लामो अिन पाँच
हात चौंडाको िथयो। 31 वशे कोठा बािहर प को आगँन ितर िथए। यसको
ार-स्तम्भहरूमािथ खजरूका बोटहरूका िच खोिपएको िथयो। त्यहाँ जानलाई

आठवटा खु ड्कला िथए।
32 त्यो मािनसले मलाई पवूर् प बाट िभ ी चोकमा ल्यायो। उसले मलू-

ढोका नाप्यो। त्यस मलू-ढोकाको नाप त्यही िथयो। जनु अरू मलू-ढोकाको िथयो।
33 पवू ारको कोठाहरू, ार-स्तम्भहरू अिन दलानको नाप त्यही िथयो जनु अरू
मलू-ढोकाको िथयो मलू-ढोका अिन दलानको चारैितर झ्यालहरू िथए। पवू मलू-
ढोका पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडा िथयो। 34 त्यसको वशे कोठा
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बािहरको आगँनितर िथए। त्यके स्तम्भमा खजरूको बोटको िच हरू खोिपएको
िथए। यसको िसढँीमा आठवटा खु ड्कला िथए।

35 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उ री ारमा ल्यायो। उसले त्यो नाप्यो।
त्यसको नाप त्यही िथयो जनु अरू मलू-ढोकाहरूको िथयो अथार्त, 36 यसको
कोठाहरू, ार-स्तम्भहरू अिन दलान त्यस्तै िथए। मलू-ढोकाको चारैितर झ्यालहरू
िथए। यो पचास हात लामो अिन पच्चीस हात चौडाको िथयो। 37 बािहरको
आगनितर दलान िथयो। त्यके िभ ामािथ खजरूको बोटको िच हरू िथए अिन
यसको िसढँीमा आठवटा खु ड्कला िथए।

ब लदान तयार गन कोठाहरू
38 एउटा कोठा िथयो जसको ढोका मलू-ढोकाको वशे कक्षको छेउमा

िथयो। यो त्यहाँ िथयो जहाँ पजूाहारीले होमब लको िन म्त पशहुरूलाई नहुाई
िदन्थ।े 39 मलू-ढोकाको वशे ारको दवुै प दइु-दइुवटा टेबल िथयो। पापका
िन म्त होमब ल, दोषब ल अिन पापब ल अपराधका िन म्त भे टको पशहुरू त्यही
टेबलमािथ मा रन्थ्यो। 40 दलानको बािहर जहाँ उ री मलू-ढोका खो लन्छ, त्यहाँ
दइुवटा टेबल िथयो अिन मलू-ढोकाको वशे कक्षको अक ितर दइुवटा टेबल
िथयो। 41 मलू-ढोकािभ चारवटा टेबल िथयो। चारवटा टेबल मलू-ढोकाको
बािहर िथयो। सबै िमलाएर आठवटा टेबल िथयो। पजूारीहरूले यी टेबलहरूमा
ब लका िन म्त पशहुरू माथ। 42 होमब लका िन म्त का टएको ढुङ्गाको चारबाट
टेबल िथए। यी टेबलहरू डढे हात लामो, डढे हात चौडा अिन एक हात अल्गो
िथयो। पजूाहारीले होमब ल अिन ब लदानका िन म्त जनु पशहुरू माथ, उसले मान
हितयारहरू त्यो टेबलमा राख्थ।े 43 चार औंला चौडा भएको बीट परैु टेबलमा
लगाएको िथयो। भटेीका िन म्त मास ु टेबलमािथ रा खन्थ्यो।

पजूाहारीहरूको कोठाहरू
44 िभ ी चोकको मलू-ढोकाको बािहर दइुवटा कोठाहरू िथए। एउटा उ री

मलू-ढोकासगँ िथयो। यसको दलान दिक्षणप िथयो। अक कोठा दिक्षण मलू-
ढोका प िथयो। यसको दलान उ रप िथयो। 45 त्यस मािनसले मलाई भन्यो,
“त्यो कोठा, जसको दलान दिक्षणप छ, यो त्यहाँ काम ग ररहकेा अिन म न्दरको
सवेा ग ररहकेा पजूाहारीहरूको लािग हो। 46तर त्यो कोठा जसको दलान उ रप
छ, त्यो त्यहाँ काम ग ररहकेा पजूाहारीहरूका िन म्त हो जो आफ्नो काममा छन ्
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अिन वदेीको सवेा गनहरूका िन म्त हो। यी सबै पजूाहारीहरू सादोकका सन्तानहरू
हुन।् सादोकको वशंज नै लवेी कुलका एक मा मािनस हो, जो परम भकुो सवेा
आफैिसत ब ल ल्याएर गनर् सक्छ।”

47 त्यस मािनसले िभि चोक नाप्यो। चोक पणूर् वगार्कारको िथयो। त्यो एक
सय हात लामो अिन एक सय हात चौडाको िथयो। वदेी म न्दरको छेउमा िथयो।

म न्दरको दलान
48 त्यो मािनसले मलाई म न्दरको दलानमा लएर गयो अिन त्यसको हरेक ार-

स्तम्भ नाप्यो। यहाँ त्यके प पाँच हात िथयो। मलू-ढोका चौध हात चौडाईको
िथयो। मलू-ढोका छेउको पखार्ल तीन हात त्यके प िथयो। 49 दलान बीस
हात लामो अिन बा हात चौंडाको िथयो। दलान सम्म दश खडुिकलाहरू िथए।
ार-स्तम्भको सहायताको लािग दवुिैतर स्तम्भ िथयो।

41
म न्दरको पिव स्थान

1 त्यो मािनसले मलाई म न्दरको बािहरी पिव स्थानमा ल्यायो। उसले यसको
त्यके स्तम्भ नाप्यो। त्यो सबिैतर छ हात मोटो िथयो। 2 वशे- ारको दश हात

चौडा िथयो। त्यसको बािहरी छेउ चारैितर पाँच हात िथयो। त्यस मािनसले बािहरी
पिव स्थान नाप्यो। यो चा लस हात लामो अिन बीस हात चौडा िथयो।

म न्दरको महापिव स्थान
3 तब त्यो मािनस िभ गयो अिन त्यके ार-स्तम्भ नाप्यो। त्यके ार-स्तम्भ

दइु हात बाक्लो िथयो। वशे ारको छ हात चौडा िथयो। वशे ारको त्यके प को
पखार्ल सात हात फरािकलो िथयो। 4 त्यसपिछ त्यो मािनसले कोठाको लम्बाई
नाप्यो। त्यो बीस हात लामो अिन बीस हात चौडा िथयो। त्यस मािनसले मलाई
भन्यो, “यो चािह ँ महापिव स्थान हो।”

म न्दरका चारैितर अरू कोठाहरू
5 त्यसपिछ त्यो मािनसले म न्दरको पखार्ल नाप्यो। यो छ हात बाक्लो िथयो।

छेउको कोठा चार हात चौडा म न्दरको चारै ितर िथयो। 6 छेउको कोठामा तीनवटा
िविभन्न तला िथयो। त्यो एक अक मािथ िथयो। हरेक तलाहरूमा तीस कोठा िथयो।
छेउको कोठा चारैितरको पखार्लमा अिडएको िथयो। यसकारण म न्दरको पखार्ल
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स्वयं कोठाहरूमा अडाएको िथएन। 7 म न्दरको चारैितरको जोिडएको कोठाहरू,
तल्लो तला भन्दा ज्यादा फरािकलो िथयो। यस्तो हुनकुो करण तल्लो तलाको भन्दा
म न्दरको अन्य त्यके तला सानो िथयो। त्यसलैे अिघल्लो कोठाहरूको सतह
तल्लो कोठाहरूको भन्दा फरािकलो िथयो। सब भन्दा तल्लो तलामा जाने िसढँी
बीचको तलाबाट गएको िथयो।

8 मलैे यो पिन दखेें िक म न्दरको चारैितर जगहरू बसा लएका िथए। छेउको
कोठाहरूको जग परुा एक टाँगो अथार्त ् छ हात लामो िथयो। 9 छेउको कोठाको
बािहरी पखार्ल पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यहाँ म न्दरको छेउको कोठाहरूको बीचमा
एउटा खलु्ला क्षे िथयो। 10 अिन पजूाहारीको कोठाहरूको बीच खलुा क्षे बीस
हात म न्दरको चारै ितर िथयो। 11 छेउको कोठाहरूको दलैो आधार उठाएको
आधारमा खो लन्थ्यो एउटा दलैो उ र प फकको िथयो अिन अक दिक्षणप
फकको िथयो। उठाएका आधारमािथ सबै छेउहरू पाँच हात चौडा िथयो।

12 प म प को भवनको चोकको छेउको म न्दरको चौडा स री हात िथयो।
भवनको िभताको चारैितर पाँच हात बाक्लो िथयो। त्यसको लम्बाइचािहं नब्बे हात
िथयो। 13 त्यसपिछ त्यो मािनसले म न्दर नाप्यो। म न्दर एक सय हात लामो िथयो।
भवन अिन यसको िभतासगँको चोक पिन एक सय हात लामो िथयो। 14 म न्दरको
पवूर् अिन चोकहरूको चौडा सय हात िथयो।

15 त्यस मािनसले त्यो भवनको लम्बाई नाप्यो जसको चोक म न्दरको पिछ
फकको िथयो तथा जसको िभताहरू दवुपै िथयो। यो एक सय हात लामो िथए।

महापिव स्थानको िभ ी कोठा अिन चोकको दलानको कोठा काठले
ढािकएको िथयो। 16 सबै झ्यालहरू अिन ठोकाहरू व रप र काठले मोहो रएको
िथयो। ढोकाबाट म न्दरको काठको फल्याक भइँूदे ख झ्यालहरू सम्म िथयो।
िभ ाको भाग दे ख 17 ढोकामािथ सम्म िथए।

िभ ी कोठादे ख बािहरसम्म काठमा चौखट लगाएको िथयो। म न्दरकोबाटोको
िभ ी कोठा तथा बािहरी कोठामा करूब स्वगर्दतू र खजरूको िच खोिपएको
िथयो। 18 दईूटा करूब स्वगर्दतूको बीचमा एउटा खजरूको बोट िथयो। त्यके
करूब स्वगर्दतूको दइुवटा चहेरेा िथए। 19 दइुवटा मध्ये एउटा खजरूको बोट ितर
हे ररहकेो अनहुार मािनसहरूको जस्तो िथयो। अक चाँिह खजरूको बोटलाई
हे ररहकेो अनहुार िसहंको जस्तो िथयो। म न्दरको चारैितर सबै यस्तै खोिपएको
िथयो। 20 बीचको कोठाको पिव स्थानको सबै िभ ामा करूब स्वगर्दतूहरू तथा
खजरूको बोटको िच खोिपएको िथयो।
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21 पिव स्थानको ार-स्तम्भ वगार्कार िथयो। महापिव स्थानको अघाडी प
केही चीज िथयो। 22 त्यो वदेी जस्तो काठले बनाएको िथयो। यो तीन हात अल्गो
अिन दइु हात लामो िथयो। यसको कुनाहरू, त्यसका आधार अिन पाटाहरू काठको
िथए। त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “यो चािह ँ परम भकुो सामनु्ने रा खएको टेबल
हो।”

23 बािहर पिव स्थान अिन महापिव स्थानको दइुपाटे ार िथयो। 24 एउटा
ार दइुवटा सानो सानो ढोकाले बिनएको िथयो। त्यके ार साँच्चै ह ल्लएको
ार जस्तै िथयो। 25 बािहरी पिव स्थानका ढोकामा करूब स्वगर्दतूहरू अिन

खजरूको बोटको िच खोपकेो िथयो। त्यो त्यस्तै िथयो जस्तो िभ ामा खोिपएको
िथयो। बािहरको दलानको बािहरी भागमा कोठाको िच िथयो। 26 अिन दलानको
दवुपै झ्यालहरूको िभ ामा दलानको मािथल्लो छतमा तथा म न्दरको चारैितरको
कोठामा खजरूको बोटको िच िथयो।

42
पजूाहारीहरूको कोठा

1 तब त्यो मािनसले मलाई बािहरी चोकमा लएर गयो जो उ रितर फकको
िथयो। उसले ती कोठाहरूमा लएर गयो जनु भवनको चोकको पा रप िथयो।
2 भवनको 100 हात लामो अिन 50 हात चौडा िथयो। मािनसहरू यसको उ र
प को आगंनबाट वशे गथ। 3 भवन तीन तला अग्लो अिन बरण्डाहरू िथए।
भवन अिन म न्दरको बीचमा िभ ी आगँन 20 हात लामो िथयो। अक प कोठा
बािहर चोकको ढुङ्ग ओ ाएको िपडीितर फकका िथयो। 4 त्यस कोठाको अक
ितर एउटा लामो िभ ी बाटो िथयो। त्यो िभ पगु्थ्यो। यो दश हात चौडा, एक सय
हात लामो िथयो। यो भवनको उ र प िथयो। 5-6 मािथको कोठा अत्यन्तै साँघरुो
िथयो िकनिक बरण्डाले बीच अिन तल्लो तलाको भन्दा बशेीठाँउ ओगटेको िथयो।
कोठा तीन तलामािथ िथयो। बािहरी चोकको जस्तै त्यसको स्तम्भ िथएन। यसकारण
मािथल्लो कोठा बीचको कोठा अिन तल्लो तलाको कोठाहरू भन्दा ज्यादा पछाडी
िथयो। 7 त्यहाँ बािहर एउटा िभ ा िथयो। त्यो कोठाहरूको सामान्तरमा िथयो। यो
बािहरी चोक सम्म जान्थ्यो। यो कोठाहरूको छेउ-छेउमा िथयो। यो पचास हात
बढकेो िथयो। 8 बाहरी चोकप फकको कोठाहरू पचास हात लामो अिन म न्दर
ितर फकका कोठाहरू एक सय हात लामो िथए। 9यो कोठाहरूको बीचमा वशे ार
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िथयो। जनु बािहरी चोकबाट पवूर् सम्म जान्थ्यो। 10 बािहरी िभ ाको आरम्भमा
दिक्षणप भवनको चोकको छेउ अिन भवनको िभ ाको बािहर कोठाहरू िथए।

11 यी कोठाहरूको छेउमा एउटा ठूलो ार िथयो। त्यो उ र कोठाहरूको छेउमा
िथयो। दिक्षणको ारको लमाई चौडाइमा त्यित नै नापको िथयो जित उ रको िथयो।
दिक्षणको नाप ार, रूपाकृि अिन वशे ारको दिृ बाट उ रका ारहरूको बराबर
िथयो। 12 दिक्षणी कोठाहरूको तल एउटा ार िथयो यो लामो िभ ीबाटो सम्म
पगु्थ्यो। दिक्षणको कोठाको पारी एउटा छु ाउने पखार्ल िथयो।

13 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “चोकको पा रप दिक्षणको कोठाहरू अिन
उ रको कोठाहरू पिव कोठाहरू हुन। ती पजूाहारीहरूले यी कोठाहरूमा अित
पिव भोजन खाए। ितनीहरूले महापिव भेंटी त्यहाँ खाए। िकनिक यो स्थान पिव
हो। महापिव भटेीहरू यी हुन अन्नब ल, पापब ल र दोषब ल। 14 पजूाहारी पिव
स्थानमा वशे गछर्न। तर बािहर चोकमा जान ु भन्दा पिहला ऊ आफ्नो व पिव
स्थानमा राख्छ। िकन? िकनिक यो व पिव छ। यिद पजूाहारीले चा ो भने उ
त्यो म न्दरको त्यस ठाँउमा जान सक्छ जहाँ अरूहरू बस्छन।् त्यसलैे ितनीहरू त्यो
कोठामा जान ु पछर् अिन अरू लगुा लगाउनपुछर्।”

आगँनको बािहरी भाग
15 त्यो मािनसले जब म न्दर िभ को क्षे को नाप लई सकेको िथयो, त्यित बलेा

त्यो मलू-ढोकाबाट मलाई बािहर ल्यायो जनु पवूर्प िथयो। उसले बािहर चारैितर
नाप्यो। 16 त्यस मािनसले टाँगोले पवूर्प नाप्यो। यो पाँच सय हात लामो िथयो।
17 त्यसले उ रप नाप्यो। त्यो पाँचसय हात लामो िथयो। 18 उसले दिक्षणप
नाप्यो। त्यो पाँच सय हात लामो िथयो। 19 त्यो प म प गयो अिन त्यहाँ नाप्यो।
त्यो पाँच सय हात लामो िथयो। 20 उसले म न्दरको चारै प नाप्यो। त्यो िभ ा
चारैितर गएको िथयो। िभ ा पाँच सय हात लामो अिन पाँच सय हात चौडाको
िथयो। यसले पिव क्षे लाई अपिव क्षे बाट अलग राखकेो िथयो।

43
परम भु उहाँका मािनसहरूको बीचमा ब ु हुन्छ

1 त्यो मािनसले मलाई मलू-ढोका सम्म लएर गयो जनु मलू-ढोका सम्म पवूर् प
खलु्ला िथयो। 2 त्यहाँ पवूर्बाट परम भु इ ाएलको परमे रको मिहमा तल आयो।
परमे रको आवाज समु को गजर्न बराबर उच्च िथयो। परमे रको मिहमाबाट
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भिूम उज्जवल भयो। 3 दशर्न त्यस्तै िथयो जब उहाँ शहर ध्वशं पानर् आउँदा मलैे
दखेकेो िथएँ। दशर्न त्यही िथयो जनु मलैे कबार नदीको िकनारमा दखेको िथएँ।
मलैे मरेो िशर भइँूितर िनहुराएर लम्पसार भएँ। 4 परम भकुो मिहमा म न्दरमा मलू-
ढोकाबाट आयो जनु पवूर्मा खो लएको िथयो।

5 त्यसपिछ आत्माले मलाईमािथ उठायो अिन िभ ी चोकमा लएर गयो।
परम भकुो मिहमाले म न्दर भ रयो। 6 मलैे म न्दरिभ कोही बोल्दै गरेको सनुें।
मािनस मरेो छेउमा उिभरहकेो िथयो। 7 म न्दरमा एउटा आवाजले मलाई भन्यो,
“हे मािनसको छोरो! यो ठाउँ मरेो िसहंासनको ठाउँ मरेो पतैालाको लािग हो, म
यस ठाँउमा इ ाएलका मािनसहरूिसत सदा-सवर्दा रहनछुे। इ ाएलका सन्तानले
मरेो नाम फे र न गन छैनन।् राजाहरू अिन ितनीहरूका मािनसहरूले िभचार
पापहरू गरेर अथवा ितनीहरूको राजाहरूको मतृ शरीरहरू यस ठाउँमा गाडरे मरेो
नामलाई बदनाम गनछैन। 8 ितनीहरूले मरेो नाम आफ्नो सघँार मरेो सघँारिसत
बनाएर तथा आफ्नो ार-स्तम्भ मरेो ार-स्तम्भसगँ बनाएर ल ज्जत पानछैनन।्
िबतकेा िदनहरूमा एउटा िभ ाले मा मलाई ितनीहरूबाट अलग गरेको िथयो।
यसकारण ितनीहरूले जित-जित बलेा पाप अिन ती डरलाग्दा कामहरू गरे त्यस
बलेा मरेो नाम बदनाम गरे। यसकारण म ोिधत भएँ अिन ितनीहरूलाई न गरे।
9 अब ितनीहरूलाई िभचार पापहरू टाढो हटाउन दऊे अिन आफ्नो राजाहरूको
लाश मबाट टाढा लान ु दऊे। तब म ितनीहरू बीच सदवै रहन्छु।

10 “अब हे मािनसको छोरो! इ ाएलका प रवारलाई यस म न्दरको िवषयमा
भन।् तब ितनीहरू आफ्नो पापहरू ित ल ज्जत हुनछेन।् ितनीहरूले म न्दरको
योजनाको बारेमा िसकनछेन।् 11 यिद ितनीहरूले गरेको नरा ो कमर्हरूमा ल ज्जत
हुन्छन ्भने म न्दरको ढाँचा िवषयमा बझुाइदऊे। त्यो कसरी िनमाणर् ग रन्छ यसको
वशे ारहरू कस्तो हुनछे, िनस्कने ारहरू अिन सबै आकृितहरू जो त्यसमा हुनछेन ्

ती सबै ितनीहरूले िसकुन। ितनीहरूलाई यसको सबै नमनूाहरू अिन िविधहरूको
िवषयमा िसकाऊ अिन ितनीहरू ले खदऊे जसबाट ती सबै ितनीहरूले दे सकुन।्
त्यसपिछ ितनीहरू म न्दरको सबै नमनूाहरू अिन सबै िविधहरू पालन गनछन।् तब
ितनीहरूले ती सबै गनर् सक्छन।् 12 म न्दरको िनयम यस्तो छ पवर्तको टाकुराका
सारा क्षे अित पिव हुनछे। यो म न्दरको िनयम हो।

वदेी
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13 “वदेीको नाप हात भन्दा लामो नाप योग गरेर यस करको छ वदेीको
आधार व रप र त्यहाँ मलैा नाली िथयो त्यो चारै ितर एक हात गिहरो अिन एक हात
चौडा िथयो। यसको टाउकोमा चारैितर एक िब ा अल्गो बीट िथयो। यही कारले
वदेीको उचाईमा, यस्तो िथयो। 14 तल्लो िकनार सम्म जगको नाप दइु हात िथयो।
यो एक हात चौडा िथयो। सानो िकनारबाट ठूलो िकनार सम्म यसको नाप चार
हात िथयो। यो एक हात चौडा िथयो। 15 वदेीमा आगोको स्थान चार हात अग्लो
िथयो। वदेीको चारै िकनार सींङको आकारको िथयो। 16 वदेीमा आगोको स्थान
बा हात लामो अिन बा हात चौडाको िथयो। यो परैु वगार्कार िथयो। 17 िकनार
पिन वगार्कार िथयो, चौध हात लामो अिन चौध हात चौडा। यसको िकनार चारैप
आधा हात गिहरो िथयो। वदेी सम्म जाने ख ु ड्कला पवूर् िदशामा िथयो।”

18 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो! परम भु अिन
मा लक यसो भन्नहुुन्छ ‘वदेीका िन म्त यी िनयमहरू छन। जनु िदन होमब ल
िदइन्छ यसमािथ रगत छिकर् न ु पनछ। 19 त्यस िदन ितमी सादोकको प रवारको
मािनसहरूलाई एउटा नयाँ बाछा पापब लको रूपमा िदनछुे। यो मािनस लवेी कुल
समहूको हो। ितनीहरू पजूाहारी हुनछेन। ितनीहरूले भटेी मािनसहरूकहाँ ल्याउछँन ्
अिन यस्तो कारले मरेो सवेा गछर्न।्’ ” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।
20 “ितमीले बाछाको अ लकित रगत लन ु अिन वदेीको चारै सींङहरूमा,
िकनारको चारै कुनामा अिन प ीको चारैितर लगाऊ। यस्तो कारले ितमीले
वदेीलाई पिव पाछ । 21 ितमीले बाछालाई पापब लको रूपमा लनछेौ। गोरू
पिव क्षे बािहर, म न्दरको िवशषे स्थानमा पा लनछे।

22“अक िदन ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बोको ब लदान िदनछेौ। यो पापब ल
हुनछे। पजूाहारीले वदेीलाई त्यस्तै कारले श ु पानछ जस्तो कारले उसले
बाछालाई श ु पाय । 23 जब ितमीहरूले वदेीलाई श ु पारी सकेको हुन्छौ तब
ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बाछा अिन एउटा िनष्खोट भडेाको पाठो ब लदान
चढाउन ु आवश्य ा पछर्। 24 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यसमा रगत छिकर् नछे।
त्यसपिछ पजूाहारीले बाछा अिन थमुा परम भलुाई होमब लको रूपमा ब ल
चढाउनछे। 25 तब एउटा बोका ित िदन सात िदन सम्म पापब लका िन म्त तयार
पार। ितमीले एउटा नयाँ बहर अिन एउटा भडेा तयार पानछौ। बहर र बाछी िनष्खोट
हुनपुछर्। 26 पजूाहारीहरूले वदेीको ाय त सात िदन सम्म गरेर यसलाई श ु पाद
सवेाकोलािग तयार रा ु पछर्। 27 यसको सगँ-सगँै सात िदन वदेी तयार पान अिन
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यसलाई परमे रलाई समि त गन, परुा हुन्छ। आठौं िदन अिन यसको अघाडी
पजूाहारीले ितमीहरूका होमब ल अिन मलेबा ल वदेीमा चढाउन सक्छ। त्यसपिछ
म स्वीकार गछुर्।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

44
बािहरी मलू-ढोका

1 त्यसपिछ त्यस मािनसले मलाई फे र पिव स्थानको बािहरी मलू-ढोका जहाँ
दलानको मखु पवूर्प िथयो लएर गयो। हामी मलू-ढोका-बािहर िथयौ अिन
बािहरी मलू-ढोका बन्द िथयो। 2 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यो मलू-ढोका बन्द
हुन्छ। यो खो लने छैन।् कोही पिन यसबाट वशे गनर् सक्ने छैन। िकन? िकनिक
इ ाएलको परम भु यसबाट वशे ग रसक्न ु भएकोछ। यसकारण यो बन्द हुनपुछर्।
3 मािनसहरूको शासक परम भिुसत भोजन गनछन ्यो ारमा ब छेन।् ितनी मलू-
ढोकामा दलानको ारबाट वशे गछर्न अिन त्यही बाटोबाट बािहर जान्छन।्”

म न्दरको पिव ता
4 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई उ री ारबाट म न्दरको छेउमा ल्यायो।

मलैे परम भकुो मिहमाले परम भकुो म न्दर भ रदँै गरेको दखेें। मलैे आफ्नो िशर
पथृ्वीमा राख्दै णाम गरें। 5 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “हे मािनसको छोरो,
धरैे सावधानीिसत हरे। ित ो आखँा अिन कानको योग गर। यी चीजहरू ितर
हरे। म ितमीलाई म न्दरको िवषयमा सबै िनयम र िविधहरू बताउछुँ। सावधानी
पवूर्क म न्दरको वशे ार अिन पिव स्थानबाट सबै िनस्कने ारहरू हरे। 6 तब
बागी इ ाएलका घरानालाई यो खबर दऊे उनीहरूलाई भन, परम भु मरेो मा लक
भन्नहुुन्छ, ‘हे इ ाएलको घराना हो, मलैे ितमीहरूले गरेका भयकंर कुराहरू
आवश्यकता भन्दा ज्यादा सहें। 7 ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई मरेो म न्दरमा ल्यायौ,
ितनीहरूको साँच्चै खतना भएको िथएन। ितनीहरू पणूर्रूपले म ित समिपर्त िथएनन।्
यस्तो कारले ितनीहरूले मलाई अपिव पारेका िथए। ितमीले आफ्नो करार भङ्ग
गय , भयकंर पाप काम गय अिन त्यसपिछ ितमीले मलाई रोटीको भटेी, बोसो
अिन रगत चढायौ। यसरी मरेो म न्दरलाई अशु पाय । 8 ितमीले मरेा पिव
चीजहरूको हरेचाह गरेनौ। अह,ँ ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई मरेो पिव स्थानको
उ रदायी बनायौं।’ ”
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9 परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “एउटा िवदशेी जसको खतना भएको
छैन, मरेो म न्दरमा आउँन ु हुदँनै। ती िवदशेीहरू पिन जो इ ाएलको प रवारहरू
बीच स्थायी रूपले बसकेा छन ् ितनीहरूको पिन खतना अवश्य हुनपुछर् अिन
म ित पणूर् समिपर्त हुनपुछर्, त्यस प ात ऊ मरेो म न्दरमा आउन ु पिन सक्छ।
10 अतीतमा लवेीहरूले मलाई त्यस बलेा छोिडिदए जितबलेा इ ाएलीहरू मरेो
िवरू मा गएका िथए। इ ाएलले मलाई आफ्नो मिूतर्हरू अनसुरण गनर्को लािग
छोिडिदयो। लवेीहरू आफ्नो पापको िन म्त द ण्डत हुनछेन।् 11 लवेीहरू मरेो
पिव स्थानको सवेा गनर्का िन म्त छािनएका िथए। ितनीहरूले म न्दरको मलू-
ढोकाको चौकीदारी गरे। ितनीहरूले म न्दरको सवेा गरे। ितनीहरूले ब लहरू तथा
होमब लहरूको पशहुरू मािनसहरूका िन म्त मारे। ितनीहरू मािनसहरूको सहायता
गनर् अिन ितनीहरूको सवेाका िन म्त छािनएका िथए। 12 तर लवेीहरू मरेो िवरू
पाप गनर् मािनसहरूलाई सहायता गरे। ितनीहरूले मािनसहरूलाई आफ्नो मिूतर्हरू
पजूा गनर् लगाए। यसकारण म ितनीहरू िवरू ितज्ञा गदछु, ‘ितनीहरू आफ्नो
पापका िन म्त दण्डदायी हुनछेन।्’ ” परम भु मरेा मा लकले यो कुराहरू गन ुर्भयो।

13 “यसकारण लवेीहरूले ब लहरू मकहाँ पजूाहारीहरूले जस्तो ल्याउदनैन।्
ितनीहरू मरेो कुनै पिव चीजसगँ अथवा महापिव वस्तकुो छेउमा जाँदनैन।्
ितनीहरूले ितनीहरूको लाज बोक्न ु पछर् िकनभने ितनीहरूले डरलाग्दा कामहरू
गरेकाछन।् 14 तर म ितनीहरूलाई म न्दर हरेचाह गन काम िदनछुे। ितनीहरूले
म न्दरको काम गनछन ्अिन ती सबै काम गनछन ्जनु यहाँ ग रन्छ।

15 “सबै पजूाहारीहरू लवेी कुल समहूका हुन।् तर जब इ ाएलका मािनसहरू
मरेो िवरू मा फक त्यितबलेा केवल सादोक प रवारका पजूाहारीहरूले मा मरेो
पिव ठाँउको हरेचाह गरे। यसकारण सादोकको प रवारले मलाई भटेी ल्याउने
छ। ितनीहरू मरेो अघाडी उिभनछेन ्अिन आफ्नो ब ल चढाएको पशहुरूको बोसो
अिन रगत मलाई भटेी चढाउनछेन।्” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।
16 “ितनीहरू मरेो पिव स्थानमा वशे गनछन।् ितनीहरू मरेो टेबलको छेउमा
मरेो सवेा गनर् आउँनछेन।् ितनीहरूले ती चीजहरूको हरेचाह गनछन ् जनु मलैे
ितनीहरूलाई िदएँ। 17 जब ितनीहरू िभ ी चोकको मलू-ढोकामा वशे गनछन ्
त्यितबलेा ितनीहरूले बहुमलू्य लगुा लगाउनछेन।् जब ितनीहरू चोकको मलू-
ढोकािभ म न्दरको सवेा गछर्न, त्यस बलेा ितनीहरूले ऊनीको लगुा लगाउछँन।्
18 ितनीहरूले टाउकोमा सतूीको फेटा लगाउनछेन ् अिन कम्मरमा सतूीको िभ ी
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लगुा लाउनपुछर्। ितनीहरूले त्यस्तो लगुा लगाउदँनैन ् जसबाट पिसना आउँछ।
19 ितनीहरूले मरेो सवेा गदार् लगाएको लगुा बािहरी चोकमा मािनसहरूको छेउमा
जान ु भन्दा पिहला खोल्छन।् त्यसपिछ ितनीहरूले त्यो लगुा पिव कोठाहरूमा
राख्छन।् तब ितनीहरूले अक लगुा लगाउछँन।् यस्तो कारले ितनीहरूले
मािनसहरूलाई त्यो पिव लगुा छुन िददँनैन।्

20 “ती पजूाहारीहरूले आफ्नो िशरको केश खौराउँने छैनन ्तर ितनीहरूले केश
लामो हुन िदनछेन।् पजूाहारीहरूले आफ्नो िशरको केश छोट ्याउनँ ु मा सक्छन।्
21 कुनै पिन पजूाहारीले त्यस समय दाखरस िपउन सक्नछैेनन ्जित बलेा ितनीहरू
िभ ी चोकमा जान्छन।् 22 पजूाहारीहरूले िवधवा अथवा त्यागकेी ीसगँ िववाह
गनर् हुदँनै। ितनीहरूले इ ाएलको वशंका कन्याहरूसगँ िववाह गन ुर् पछर्, अथवा
त्यस्तो िवधवुासगँ िववाह गनर् सक्छन ्जसको पित पजूाहारी िथयो।

23 “पजूाहारीहरूले मरेा मािनसहरूलाई पिव चीजहरू अिन अपिव
चीजहरूको अन्तरको िवषय िशक्षा िदन ु पछर्। ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई जनु
श ु अिन अशु छन, त्यसको जानकारी िदनमुा सहायता िदन्छन।् 24 पजूाहारीहरू
न्यायलायमा न्यायाधीश हुन्छन।् ितनीहरूले मािनसहरूसगँ न्याय गदार् मरेो िनयमहरू
अनसुरण गछर्न। ितनीहरू मरेो िवशषे वस्थाको समयमा मरेो िनयम िविध-
िवधानहरू पालन गनछन।् ितनीहरूले मरेो िवशषे िव ामको िदनको सम्मान गनछन ्
अिन त्यसलाई पिव रा छेन।् 25 ितनीहरू मािनसहरूको लाशहरूको छेउमा जान ु
हुदनै िकनभने यसले ितनीहरूलाई अशु बनाउछँ। तर ती त्यस बलेा आफूलाई
अपिव गनर् सक्छन ् यिद मन मािनस बाब-ुआमा, छोरा-छोरी, दाज-ूभाइ अथवा
अिववािहत िददी-बिहनी हुन्छन।् 26शु ग रए पिछ पजूाहारीहरूले सात िदन सम्म
ितक्षा गन ुर्पछर्। 27 त्यसपिछ यो पिव स्थानमा आउँन सक्छन।् तर जनु िदन

त्यो िभ ी चोकको पिव स्थानमा सवेा गन ुर् जान्छन ्उसले पापब ल आफ्नो िन म्त
चढाउन ु पछर्।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

28 “लवेीहरूको आफ्नो जमीनको िवषयमा ितनीहरूको पतैकृ सम्पि म नै
हु।ँ इ ाएलमा लवेीका प रवारलाई कुनै पिन सम्पि िदनहुुदँनै। म नै ितनीहरूको
अिधकारी हुनछुे। 29 ितनीहरूले अन्नब ल, पापब ल र दोषब ल खानका िन म्त
पाउनछेन।् जे जित इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई िदन्छ्न, त्यो ितनीहरूको
हुनछे। 30 त्यके तयारी फसलको थम भाग पजूाहारीहरूका िन म्त हुनछे। ितमीले
आफ्नो मछेुको िपठोको थम भाग पिन पजूाहारीहरूलाई िदन।ु यसले ितमीहरूको



44:31 cxix इजिकएल 45:9

घरानामा आशीवार्द बषार्उने छ। 31 पजूाहारीहरूले त्यो पकं्षी अथवा पशहुरूलाई
खान ु हुदँनै जसको स्वभािवक मतृ्य ु भएकोछ अथवा जङं्गली पशहुरू ारा टु ा-
टु ा पा रएको हो।

45
पिव कामको उपयोगमा जमीन भागबन्डा

1“जब ितमीहरू पतैकृ सम्पि कोलािग जमीन भाग गछ , त्यस समय जमीनको
एक टु ा छु ाऊ त्यो परम भकुो पिव िहस्सा हुनछे। त्यो जमीन 25,000 हात
लामो, अिन 10,000 हात चौडाको होस।् त्यो जमीन पिव हुनछे। 2 पाँच सय
हात वगार्कार क्षे म न्दरको िन म्त हुन्छ। म न्दरको चारैितर पचास हात चौडाको
एउटा खलुा क्षे हुनछे। 3 त्यस अित पिव -स्थानमा ितमीले 25,000 हात*
लामो अिन 10,000 हात† चौडा नाप्नछेौ। म न्दर यस क्षे मा हुन्छ। म न्दरको
क्षे महापिव स्थान हुनछे।

4 “यो पिव भागको भिूम म न्दरको सवेक पजूाहारीहरूको लािग हुन्छ जहाँ
ितनीहरू परमे रको सामनुे सवेा गनर् आउँछन।् त्यो जमीन पजूाहारीहरूको घर
अिन म न्दरको लािग हुन्छ। 5 दो ो क्षे 25,000 हात लामो अिन दश हात
10,000 चौडा ती लवेीहरूका िन म्त हुन्छ जो म न्दरमा सवेा गछर्न।् यो जमीन
पिन लवेीहरूको ब े शहरको िन म्त हुनछे।

6 “ितमीले शहरलाई 5,000 हात चौडा अिन 25,000 हात लामो क्षे
िदन।ु यो पिव क्षे को सहारा हुन्छ। यो इ ाएलको परैु प रवारको िन म्त हुन्छ।
7 पिव स्थानको दवुै छेउको एक िहस्सा अिन शहरको दवुिैतरबाट शासकले जमीन
लनछे। यो पिव क्षे अिन शहरको क्षे को बीचमा हुन्छ। यो त्यही चौडाईको

हुन्छ जनु चौडाई प रवार समहूरको भिूमको हुन्छ। यो लगातार प म सीमानाबाट
पवू सीमाना सम्म जानछे। 8 यो भिूम इ ाएलको शासकको सम्पि हुन्छ। यस्तो
कारले शासकले मरेो मािनसहरूको भावी जीवन क मय बनाउन आवश्यक पदन।

तर त्यो भिूम इ ाएलीहरूको िन म्त ितनीहरूको प रवार समहूलाई िदइन्छ।”
9 परम भु मरेा मा लकले यसो भन्नहुुन्छ, “इ ाएलको शासकहरू धरैे भए।

िनदर्यी हुन,ु मािनसहरूबाट समान चोनर् छोड। रा ो बन अिन असल काम गर।
* 45:3: 25,000 हात करीब एघार िकलोमीटर! † 45:3: 10,000 हात करीब पाँच
िकलोमीटर!
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हा ो मािनसहरूलाई घरदे ख बािहर अिनच्छामा जान िववश नपार।” परम भु मरेा
मा लकले भन्नभुयो।

10 “मािनसहरूलाई ठग्न ु बन्द गर। सही बाटो अिन नापहरूको योग गर।
11 एपा (सखूा चीजहरूको नाप)अिन बाथ ( वको नाप) एकै समान हुन ु पछर्। एक
बाथ अिन एपा दवुै होमरको दशांश भाग बराबर हुनपुछर्। त्यो नाप होमरमा आधा रत
हुन्छ। 12एक शकेेल बीस गरेाको बराबर हुनपुछर्। एक मीना साठी शकेेलको बराबर
हुनपुछर्। यो बीस शकेेल जम्मा, पच्चीस शकेेल जम्मा पन् शकेेल बराबर हुनपुछर्।

13 “यो िवशषे भटेी हो, जनु ितमीहरूले िदन ु पछर्:

एपाको छैटौं भाग गहुकँो हरेक होमर
छ बशुल गहँु लािग एपाको छैटौं भाग जौंको हरेक होमर;
14 बाथको दशौं भाग भ ाक्षकेो तले हरेक कोर भ ाक्षकेो तलेको लािग लऊे।
याद राख एक होमर बराबर दश बाथ हुन्छ अिन एक कोर बराबर दश बाथ

हुन्छ!
15 दइुसय भडेाहरूबाट एउटा भडेा इ ाएलको असल पानी लगाएको खर्कबाट

ल्याऊ।

“यो भडेा अन्नब ल, होमब ल अिन मलेब ल मािनसहरूलाई ाय त गनर्को
िन म्त योग ग रन्छ।” परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ।

16 “दशेको हरेक मािनसले इ ाएलको शासकका िन म्त यो भटेी िदन्छ।
17 तर शासकले िवशषे पिव िदनमा आवश्यक चीज िदनपुछर्। शासकलाई
होमब ल, अन्नब ल अिन अघर्ब लको वस्था उत्सवको िदन औंसीहरूको
चाडहरू, शबाथहरूका िन म्त अिन इ ाएलको प रवारको सबै िवशषे उत्सवका
िन म्त गन ुर्पछर्। शासकले सबै पापब ल, अन्नबा ल, होमब ल, मलेब ल त्यसले
इ ाएलको प रवारलाई पिव पानर्को िन म्त उपयोग ग रन्छु।”

18 परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो, “पिहलो महीनाको पिहलो
िदनमा ितमीहरूले एउटा िनष्खोट बहर लनपुछर्। ितमीले यो बहरको योग
म न्दरलाई श ु पानर्को िन म्त गन ुर् पछर्। 19 पजूाहारीले पाप ब लबाट केही रगत
लन्छ, यसलाई म न्दरको ार-स्तम्भ, वदेीको चारै कुनाको िकनार अिन िभ ी

चोकको मलू-ढोकाको स्तम्भमा लगाउछँ। 20 ितमीले यही काम महीनाको सातौं
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िदनमा त्यो मािनसको िन म्त गनछौ जसले अन्जानमा अथवा नजानी पाप गरेकोछ।
यस्तो कार ितमीले म न्दरको िन म्त ाय त गनछौ।

िनस्तार-चाडको उत्सवको समयमा भटेी
21 “पिहलो महीनाको चौधौं िदनमा ितमीहरूले िनस्तार चाड अवश्यै मनाउन ु

पछर्। आखिमरी रोटीको उत्सव त्यस समयमा आरम्भ हुन्छ। त्यो उत्सव सात
िदन सम्म लगातार च लरहनछे। 22 त्यस समय शासकले एउटा गोरू आफ्नोलािग
तथा इ ाएलको मािनसहरूको िन म्त भटेी िदन्छ। गोरू पापब लको िन म्त हुन्छ।
23 उत्सवको सात िदनको अविधमा शासकले िनष्खोट सातवटा गोरू, सातवटा
भडेाब ल चढाउँछ। यो परम भकुो िन म्त होमब ल हुन्छ। शासकले उत्सवको सात
िदन त्यके िदन एउटा बोका भटेी पापब लको िन म्त चढाउन ु पछर्। 24 शासकले
त्यके एउटा गोरूसगँ अिन त्यके एउटा भडेािसत एक एपा अन्न भटेी चढाउन ु

पछर्। शासकहरूले एक हीन‡ तले हर एपा अन्नको लािग िदनपुछर्। 25 शासकले
यही कायर् झु ो-वासको चाड सात िदन सम्म गन ुर्पछर्। यो उत्सव सातौं महीनाको
पन् ौं िदनमा आरम्भ हुन्छ। यसमा पापब ल, होमब ल, अन्नब लहरू अिन तले
ब ल हुनछे।”

46
शासक अिन उत्सवहरू

1 परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नहुुन्छ, “िभ ी चोकको पवू मलू-ढोका
कामको छ िदन सम्म बन्द हुन्छ। तर यो शबाथको िदन र औंसीको िदन खो लनछे।
2 शासक मलू-ढोकाको वशे कक्षबाट िभ आउँछ अिन त्यस स्तम्भको छेउमा
उिभन ु पछर्। तब पजूाहारीहरूले शासकको होमब ल अिन मलेब ल चढाउँछन।
शासकले मलू-ढोकाको सघँारमा आराधना गन ुर्पछर्। त्यसपिछ ऊ बािहर जानछे।
तर मलू-ढोका साँझ सम्म बन्द हुदँनै। 3 दशेका मािनसहरू पिन परम भकुो सम्मखु
जहाँ मलू-ढोका शबाथको िदन अिन औंसीको िदन खो लन्छ, त्यहीं आराधना
गछर्न।

4 “शासकले शबाथ िदन होमब ल चढाउन ु पछर्। उसले िनष्खोट छवटा थमुा
अिन िनष्खोट एउटा भडेा िदनपुछर्। 5 उसले एक एपा अन्नब ल भडेासगँ िदन ु पछर्।
‡ 45:24: , एक िहनमा करीब “चार लीटर” वा “एक पाथी” हुन्छ।
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शासकले त्यित नै अन्नब ल भडेासगँ िदनसक्छ, जित उसले िदन चाहन्छ। उसले
एक हीन भ ाक्षको तले हरेक एपा अन्निसत िदनपुछर्।

6 “औंसीको िदन उसले जवान िनष्खोट एउटा गोरू भटेीका िन म्त िदनपुछर्।
उसले िनष्खोट छवटा थमुा अिन एउटा भडेा, जसमा कुनै खोट छैन ्भटेी िदन्छ।
7 शासकले गोरूसगँ एक एपा अन्नब ल अिन साँढे भडेासगँ उसले जित धरैे
अन्नब ल िदन चाहन्छ िदन सक्छ शासकले त्यके एपा अन्नको िन म्त एक हीन
भ क्षाको तले िदनपुछर्।

8 “शासक पवू मलू-ढोकाको दलानबाट म न्दरको क्षे मा आउनपुछर् अिन
उसले जित धरे अन्नब ल िदन ु चाहन्छ ऊ त्यही बाटो जानपुछर्।

9 “जब साधारण मािनसहरू परम भकुो अिघ िवशषे उत्सवमा आउँछन,् त्यस
बलेा जनु मािनस पजूा गनर् उ र मलू-ढोकाबाट वशे गछर्, ऊ दिक्षण मलू-ढोकाबाट
जान्छ। जनु मािनस दिक्षण मलू-ढोकाबाट वशे गछर्, ऊ उ र मलू-ढोकाबाट
जान्छ। कोही पिन त्यही बाटोबाट फकर् दनै। त्यके िसधै बािहर जान ु पछर्। 10जब
मािनसहरू िभ जान्छन ् शासक पिन िभ जान्छ। जित बलेा ितनीहरू बािहर
आउँछन ्तब शासक पिन बािहर आउँछ।

11 “उत्सवहरू अिन िवशषे बठैकको अवसरमा एक एपा अन्नब ल त्यके
जवान गोरूसगँ चढाउन ु पछर्। एक एपा अन्नब ल त्यके भडेासगँ चढाउन ु पछर्।
थमुाहरूिसत अन्नब ल िन म्त जस्तै शासकले जित सक्दो िदनपुछर्। उसले एक हीन
तले त्यके अन्नब लको लािग िदनपुछर्।

12 “जब शासकले परम भलुाई स्वचे्छा भटेी, होमब ल, मलेब ल, अथवा
स्वचे्छा भटेी चढायो भने उसको िन म्त पवूर्को मलू-ढोका खलु्नछे। तब उसले
उसको होमब ल अिन मलेब ल शबाथको िदनमा* जस्तै चढाउँछ। ऊ गए पिछ
मलू-ढोका बन्द हुन्छ।

त्यके िदनको भटेीहरू
13“ितमीले एक वषर्को दोष रिहत एउटा थमुा िदनपुछर्। यो ितिदन परम भलुाई

होमब ल हुन्छ। त्यके िबहान ितमीले यो िदन ु पछर्। 14 ितमीले त्यके िबहान
भडेासगँ अन्नब ल पिन चढाउन ु पछर्। ितमीले एपाको छैटौं भाग िपठो अिन हीनको
एक ितहाइ भाग तले त्यो िपठोलाई रा ो गरी िभजाउँनको लािग िदनपुछर्। यो
* 46:12: (साताको अ न्तम िदन) यहूिदयाहरूको िन म्त एउटा िवशषे
िव ाम अिन आराधना को िदन।
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परम भकुो अन्नब ल हुनछे। 15 यस्तो कारले उसले सदवै थमुा अन्नब लिसत
तले, होम ब लका िन म्त त्यके िबहान िदईरहन ु पछर्।”

शासकका िन म्त उ रािधकारीको िनयमहरू
16 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “यिद शासकले आफ्नो जमीनको कुनै भाग

आफ्नो छोरालाई भटेीको रूपमा िदन्छ भने त्यो उसको हुनछे। यो उसको सम्पि
हो। 17 तर यिद कोही शासक आफ्नो जमीनको कुनै भाग आफ्नो दासलाई भटेीको
रूपमा िदन्छ भने त्यो भटेी उ स्वतन् हुने ितिथ सम्म उसको हुन्छ। दास स्वतन् भए
पिछ भटेी शासकलाई िफतार् जान्छ। केवल राजाको छोराहरूले मा उसको जमीन
भटेीको रूपमा आफूसगँ रा सक्छ। 18 अिन शासकले मािनसहरूको जमीनको
कुनै पिन भाग लदँनै अिन ितनीहरूलाई जमीन छोड्न बाध्य पिन गदन। उसले
आफ्नो जमीनको केही भाग आफ्नो छोराहरूलाई िदन ु पछर्। यस्तो कारले हा ो
मािनस आफ्नो जमीनबाट विंचत हुनकुो लािग िववश ग रने छैनन।्”

िवशषे भान्सा-घर
19 त्यो मािनसले मलाई ारबाट मलू-ढोकाको छेउमा लएर गयो। उसले मलाई

पजूाहारीहरूको उ रको पिव कोठा ितर लएर गयो। मलैे त्यहाँ प म प धरैे
टाढो एउटा स्थान दखेें। 20 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “यही त्यो ठाउँ हो जहाँ
पजूाहारीहरूले दोषब ल अिन पापब ल चढाउँछन।् िकन? जसबाट ितनीहरूलाई ती
भटेीहरू बािहर चोकमा लएर जाने आवश्यकता पदन। यस्तो कारले ितनीहरूले
ती पिव चीजहरू बािहर ल्याउदँनैन,् जहाँ साधारण मािनसहरू हुन्छन।्”

21 त्यसपिछ त्यो मािनसले मलाई बािहर चोकमा ल्यायो। उसले मलाई चोकको
चारै कुनामा लएर गयो। चोकको त्यके कुनामा एउटा सानो चोक िथयो।
22 चोकको कुनामा साना-साना चोकहरू िथए। त्यके सानो चोक चालीस हात
लामो अिन तीस हात चौडाको िथयो। चारै कुनाको नाप बराबर िथयो। 23 िभ
यी सानो चोकको चारैितर ईंटाको िभ ा िथयो। त्यके चोकहरूमा खाना पकाउने
ठाउँहरू बिनएको िथए। 24 त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “ियनीहरू भान्सा-घरहरू
हुन, जहाँ म न्दरको सवेा गनहरूले मािनसहरूका िन म्त ब ल पकाउँछन।्”

47
म न्दरबाट पानी बिगरहकेोछ
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1 त्यो मािनसले म न्दरको ारमा मलाई फे र लएर गयो। मलैे म न्दरको पवू
सघँारको म ु न्तरबाट पानी आउँदै गरेको दखेें। पानी म न्दरको दिक्षण सीमाको
म ु न्तरबाट वदेीको दिक्षणबाट बिगरहकेो िथयो। 2 त्यो मािनसले मलाई उ र मलू-
ढोकाबाट बािहर ल्यायो अिन बािहरी मलू-ढोकाको पवूर्को चारैितर लएर गयो।
मलू-ढोकाको दिक्षण प पानी बिगरहकेो िथयो।

3 त्यो मािनस पवूर्प हातमा नाप्ने डोरी लएर बढयो। उसले 1,000 हात
नाप्यो। तब उसले मलाई त्यस ठाँउबाट पानीमा िहडँरे जान लगायो। त्यहाँ मलै े
तरेको पानी मरेो गोलीगाँठा सम्म िथयो। 4 उसले अझ 1,000 हात नाप्यो। तब
त्यस ठाँउमा मलाई पानीमा िहडँ्न ु ल्यायो। त्यहाँ पानी घडुा घडुा जित गिहरो िथयो।
तब उसले अझ 1,000 हात नाप्यो। अिन मलाई पानीमा िहडँ्न ु लगायो। त्यहाँ
पानी कम्मर-कम्मर गिहरो िथयो। 5 त्यस मािनसले अझ 1,000 हात नाप्यो। तर
त्यहाँ पानी तनर् नसिकने गिहरो िथयो। पानी त्यहाँ खोलामा प रणत भएको िथयो।
त्यहाँ पौडी खले्नलाई शस्त पानी िथयो। खोला यित गिहरो िथयो िक त्यहाँबाट तनर्
सिकँदनैथ्यो। 6 तब त्यस मािनसले मलाई भन्यो, “हे मािनसको छोरो! के ितमीले
जनु चीजहरू दखे्यौ त्यस ित ध्यान िदयौं?”

तब त्यो मािनसले मलाई खोलाको िकनारमा फकार्ई ल्यायो। 7 म खोलाको
िकनारितर फिकर् ने िब कैै मलैे खोलाको दवुै ितर धरैे रूखहरू दखेें। 8 त्यस मािनसले
मसगँ भन्यो, “यो पानी पवूर्को अराबा बेंसीतफर् तल बग्दछै पानी खारा समु सम्म
पगु्छ। त्यो समु मा पानी स्वच्छ अिन ताजा हुन्छ। 9 यो पानीमा धरैे माछाहरू छन ्
अिन यो पानी जहाँ जान्छ त्यहाँ धरैे पशहुरू बास गछर्न।् 10 ितमी जालहारीहरूलाई
लगातार एन-गदीबाट एन-एग्लमै सम्म उिभएको दे सक्छौ। ितमी ितनीहरूले
आफ्नो माछाको जाल फ्याँकेको दे सक्छौ अिन कित कारको माछाहरू समातकेो
दे सक्छौ। खारा समु मा त्यितनै कारको माछाहरू छन,् जित कारको महा
समु मा छन।् 11तर दलदल अिन खाल्डाको वशे क्षे सानो बनाउनँ ुसिकँदनै। त्यो
ननुको लािग छोिडन्छ। 12 हरेक कारको फलदार वकृ्षहरू नदीको दवुै िकनारमा
उि न्छन।् यसको पातहरू किहल्यै सकु्दनै पिन मदन पिन। यी वकृ्षहरूमा फल
लाग्न किहल्यै पिन छोड्दनै। वकृ्षले त्यके मिहनामा फल िदन्छ। िकन? िकनिक
रूखहरूको लािग पानी म न्दरबाट आउँछ। त्यो रूखको फलहरू भोजन बिनन्छ
अिन त्यसको पातहरू औषधी बिनन्छ।”

प रवार समहूको िन म्त जमीनको भागवण्डा
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13 परम भु मरेा मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “यो सीमाना इ ाएलको बा ा कुल
समहूको जमीन बाँड्नका िन म्त हो। यसूफुले दइु भाग पाउनछे। 14 ितमीले जमीन
बराबर बाँड्नछेौ। मलैे यो जमीन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदने ितज्ञा िदएको
िथएँ। यसकारण म यो जमीन ितमीलाई िददंछुै।

15“यहाँ जमीनको सीमाना यस कार छ। उ रप यो सीमाना महा-सागरबाट
हतेलोन भएर जान्छ जहाँ बाटो हमात अिन सदादा सम्म, 16 बरेोतह, िस मै (जनु
दिमश्क अिन हमातका सीमानाको बीचमा छ) अिन हासरे-हा ीकन जनु हौरानको
सीमानामा छ, त्यताप फकको छ। 17 यसकारण सीमाना समु बाट हसर-एनान
सम्म जान्छ जनु दिमश्क अिन हमातको उ री सीमानामा छ। यो उ र प पछर्।

18 “पवूर्प को सीमाना हसर-एनान हौरान अिन दिमश्कको बीच सम्म जान्छ
अिन यदर्न नदीको िकनारमा िगलाद अिन इ ाएलको जमीनको बीचमा पवू समु
सम्म सोझ,ै तामार सम्म जान्छ। यो पवूर्को सीमाना हो।

19 “दिक्षण प को सीमाना तामारबाट लगातार मरेीबा कादशेको नख ल स्थान
सम्म जान्छ। त्यसपिछ यो िम को खोलाको सहायताले महा सागर सम्मै जान्छ।
यो दिक्षणको सीमाना हो।

20 “प म प , भमूध्य सागर सोझै लबेो-हमानको छेउको क्षे सम्म सीमाना
बिनन्छ। यो ित ो प मी सीमाना हुन्छ।

21 “यस्तो कारले यो भिूम ितमीले इ ाएलमा कुल समहूमा बाँड। 22 ितमी
यो आफ्नो सम्पि अिन आफूसगँ ब े िवदशेीहरूको सम्पि को रूपमा, जसको
नानीहरू ितमीहरूसगँ बस्छन ्ितनीहरूलाई बाँड। ितनीहरू िवदशेी िनवासी हुनछेन,्
इ ाएलीहरूमा स्वभािवक जन्मे जस्तै हुनछेन।् ितमीले केही जमीन इ ाएलको
कुल समहूबाट ितनीहरूलाई िदनछेौ। 23 त्यो कुल समहू जोसगँ ितनीहरू बस्छन,्
ितनीहरूलाई केही जमीन िदइनछे।” परम भु मरेो मा लकले यसो भन्नभुयो।

48
इ ाएलको प रवार समहूहरूको िन म्त भिूम

1-7 “उ री सीमाना पवूर्मा हतेलोनबाट महासागरबाट हमात छाडरे अिन तब
हसर-एनान सम्म लगातार जान्छ। यो द श्मक अिन हमातको सीमानाहरूको बीचमा
छ। कुल समहूमा यो समहूको जमीन यी सीमानाहरूको पवूर्बाट प म सम्म
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जान्छन।् उ रबाट दिक्षण, यो क्षे को कुल समहू हुन, दान,आशरे, न ाली, मनश्श,े
ए मै, रूबने र यहूदा।

भिूमको िवशषे भाग
8“भिूमको अक क्षे िवशषे उपयोगका िन म्त हुनछे। यो भिूम यहूदाको भिूमको

दिक्षणमा छ। यो क्षे 25,000 हात उ रबाट दिक्षण सम्म लामो छ अिन पवूर्बाट
प म सम्म यो त्यित नै चौडा हुन्छ जित अरू कुल समहूको हुन्छ। म न्दरको भिूम
यो िवभागको बीचमा हुन्छ। 9 ितमीले यो भिूम परम भलुाई समपर्न गन ुर्पछर्। यो
25,000 हात लामो अिन 20,000 हात चौडा हुनछे। 10भिूमको यो िवशषे क्षे
पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूमा बाँिडनछे।

“पजूाहारीले यस क्षे बाट एक भाग पाउछँन। यो भिूम उ रप 25,000 हात
लामो, प म प 10,000 हात चौंडा, पवूर् प 10,000 हात चौडा अिन
दिक्षण प 25,000 हात लामो हुन्छ। भिूमको यस क्षे को बीचमा परम भकुो
म न्दर हुन्छ। 11यो भिूम सादोक प रवारको िन म्त हुनछे। यी मािनसहरू मरेो पिव
पजूाहारीको लािग छािनएका िथए। िकन? िकनभने ितनीहरूले त्यित बलेा पिन मरेो
सवेा जारी राख,े जित बलेा इ ाएलका अरू मािनसहरूले मलाई छोिडसकेका िथए।
सादोकको प रवारले मलाई लवेी कुल समहूको अरू मािनसहरूले जस्तै छोडनेन।्
12 यो भिूमको िवशषे भ-ूभागको िवशषे भाग अत्यन्तै पिव हुनछे िवशषे रूपले यी
पजूाहारीहरूको हुनछे। यो लवेीहरूको सन्तानको भिूमको अक भाग हो।

13 “पजूाहारीहरूको िन म्त छेउमा लवेीहरूले जमीनको भाग पाउनँछेन।् यो
25,000 हात लामो, 10,000 हात चौडा हुनछे। यो भिूमको परुा लम्बाई
अिन चौडाई मश 25,000 हात लामो अिन 10,000 हात चौडा हुनछे।
14 लवेीहरूले यो भिूमको कुनै पिन भाग न ता बचे्नछेन नता ापार गनछन।्
ितनीहरूले यो भिूमको कुनै पिन भाग बचे्ने अिधकार रा े छैनन।् ितनीहरूले दशेको
यस भागलाई टु ा गनर् स ै नन।् िकन? िकनभने यो भिूम परम भकुो हो। यो अित
िवशषे हो। यो भिूमको सव म भाग हो।

शहर सम्पि को लािग भाग
15 “भिूमको एक क्षे 5,000 हात चौडा अिन 25,000 हात लामो हुनछे,

जनु पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई िदइएको भिूमबाट अित र हुन्छ। यो भिूम
शहरका पशहुरूको चन ठाँउ अिन घर बनाउनँको लािग हुन्छ। साधरण मािनसहरूले
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यसको उपयोग गनर् सक्छन।् शहर यसको बीचमा हुन्छ। 16शहरको नाप यस कार
छ उ र प यो 4,500 हात हुन्छ। पवूर् प 4,500 हात हुन्छ। दिक्षण प यो
4,500 हात हुन्छ। प म प यो 4,500 हात हुन्छ। 17 शहर घाँस-ैघाँसको
चउर हुनछे। यो चउर 250 हात उ र प , 250 हात दिक्षण प हुन्छ। 250
हात पवूर् प अिन 250 हात प म प हुन्छ। 18 पिव क्षे को िकनारमा जनु
लम्बाई रहन्छ, त्यो 10,000 हात पवूर्मा अिन 10,000 हात प ममा हुन्छ।
यो भिूम पिव क्षे को छेउमा हुन्छ। यो भिूममा शहरको मजदरूहरूको लािग अन्न
उमा रन्छ। 19 शहरका मजदरूहरूले यसमा खतेी गनछन।् मजदरूहरू इ ाएलका
सबै कुल समहूबाट हुनछेन।्

20 “यो जमीनको िवशषे क्षे वगार्कार हुनछे। यो 25,000 हात लामो
अिन 25,000 हात चौडा हुनछे। खासगरी यो पिव भाग अिन शहरको लािग
छु ाइएको भाग हुनछे।

21-22 “यो िवशषे भिूमको एक भाग दशेको शासकको लािग हुन्छ। यो िवशषे
भिूमको क्षे वगार्कार हुनछे। यो 25,000 हात लामो अिन 25,000 हात चौडा
छ। यसको एक भाग पजूाहारीहरूको लािग, एक भाग लवेीहरूको लािग अिन एक
भाग म न्दरको लािग हुनछे। म न्दर यो भिूम क्षे को बीचमा छ। शषे भिूम शासकको
हुनछे। शासकले िबन्यामीन अिन यहूदाको भिूमको बीचको भिूम पाउछँ।

23-27“िवशषे क्षे को दिक्षणमा त्यस कुल समहूको भिूम हुन्छ जनु यदर्न नदीको
पवूर्मा बस्छन।् त्यके कुल समहूले त्यस भिूमको एक िहस्सा पाउछँ, जनु पवू
सीमानाबाट महा सागर सम्म गएको छ। उ रबाट दिक्षण सम्म यो प रवार समहू हो
िबन्यामीन, िशमोन, इस्साकार, जबलूनू अिन गाद।

28 “गादको भिूम दिक्षणी सीमाना तामारबाट मरीबोत-कादशेको नख लस्तान
सम्म जान्छ। तब िम को खोला महा सागर सम्म पगु्छ। 29 अिन यो त्यो भिूम हो
जनु ितमीहरूले इ ाएलको कुल समहूमा बाँडनछेौ। त्यो त्यके इ ाएलका कुल
समहूले पाउनछेन।्” परम भु मरेा मा लकले यस्तो भन्नभुयो।

शहरको मलू-ढोका
30 “यो शहरको मलू-ढोका हो। मलू-ढोकाको नाम इ ाएलको कुल समहूको

नाममा हुन्छ।
“उ रप नगर 4,500 हात लामो हुन्छ। 31 त्यसमा तीनवटा मलू-ढोकाहरू

रहन्छन। रूबनेको मलू-ढोका, यहूदाको मलू-ढोका अिन लवेीको मलू-ढोका।
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32 “पवूर् प को शहर 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मलू-ढोका
हुन्छन ्यसूफुको मलू-ढोका, िबन्यामीनको मलू-ढोका अिन दानको मलू-ढोका।

33 “दिक्षण प 4,500 हात लामो हुन्छ। त्यसमा तीनवटा मलू-ढोका हुन्छन ्
िशमोनको मलू-ढोका, इस्साकारको मलू-ढोका अिन जवलूनूको मलू-ढोका।

34 “प मको मलू-ढोका 4,500 हात लामो हुन्छ। यसमा तीनवटा मलू-
ढोका हुन्छन ्गादको मलू-ढोका, आशरेको मलू-ढोका अिन न ालीको मलू-ढोका।

35 “चारैितर वरीप र शहरको घरेाको नाप 18,000 हात हुनछे। अब दे ख
शहरको नाम हुनछे परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ।”
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