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होशकेोपसु्तक

होशे ारा परम भु परमे रको वचन
1 परम भकुो यो वचन बरेीको छोरा होशकेहाँ आयो। यो वचन उ ज्जयाह,

योनाम, आहाज र िहजिकयाह यइदाका राजा भएको समयमा ा भएको िथयो।
यो त्यस समयको कुरा हो जनु समय योआशका छोरो यारोबाम इ ाएलका राजा
िथए।

2 परम भबुाट होशलेाई नै यो पिहलो वचन िथयो। परम भलुे भन्नभुयो, “जाऊ,
गएर एउटी वशे्यालाई प ी बनाऊ र त्यसको वशे्याविृतबाट ज न्मएको सन्तानलाई
आफ्नो बनाऊ िकन? िकनभने यस दशेका मािनसहरूलेवशे्याहरू जस्तैकाम गछर्न।्
ितनीहरू परम भदुे ख अिव ासी भइरहकेा छन।्”

िय लेको जन्म
3 यसकारण होशलेे िदब्लमैकी छोरी गोमरेलाई िववाह गरे। गोमरे गभर्वती भई र

होशकेा लािग एउटा छोरा जन्माई। 4 परम भलुे होशलेाई भन्नभुयो, “उसको नाउँ
िय ले राख। िकन? िकनभने म चाँडै नै िय ले ग ल्छमा भएको हत्याको िन म्त
यहेूको प रवारलाई सजाय िदनछुे र इ ाएलको प रवारको राज्य अन्त ग रिदनछुे।
5 त्यस समय िय लेको बेंसीमा म इ ाएलको धन ु भाँिचिदनछुे।”

लो-रूहामको जन्म
6 तब फे र गोमरे गभर्वती भई र एउटी छोरी जन्माई। परम भलुे होशलेाई

भन्नभुयो, “छोरीको नाउँ लो-रूहाम” रा ।ु िकन? िकनभने म अब इ ाएलको
जाित ित दया दखेाउने छैन। न त म ितनीहरूलाई क्षमा नै दान गनछु। 7 बरू, म
यहूदाको सन्तानलाई दया दखेाउनँछुे। यहूदाको सन्तानलाई रक्षा गनछु। ितनीहरूको
रक्षा गनर् म न धन-ुकाँडहरू न तरवारहरू, न घोडाहरू न घोडामा चढने सिैनकहरूकै
उपयोग गनछु। म ितनीहरूलाई आफ्नो श ले बचाउनँछुे।

लो-अम्मीको जन्म
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8 गोमरेले लो-रूहामलाई दधू छोडाएकी मा िथई फे र गभर्वती भएर एउटा
अक छोरा जन्माई। 9 तब परम भलुे भन्नभुयो, “यसको नाउँ लो-अम्मी रा ।ु
िकन? िकनभने त्यो मरेो मािनस होइन। म ितमीहरूको परमे र होइन।”

परम भु परमे र ितज्ञा गन ुर्हुन्छ िक त्यहाँ धरैे इ ाएलीहरू हुनछेन ्
10 “भिवष्यमा इ ाएली मािनसहरूको सखं्या समु को बालबुा झैं हुनछे,

ितमीहरूले बालवुालाई तौलन स ै नौ अथवा गन्ती गनर् स ै नौ। ‘ितमीहरू मरेो
मािनस होइनौ’ भन्न ु को स ामा, ‘ितनीहरूलाई यो भिनने छ, ितमीहरू जीिवत
परमे रको छोरा-छोरीहरू हौ।’

11 “तब यहूदाका अिन इ ाएलका मािनसहरू एकैसाथ भलेा हुनछेन।
ितनीहरूले आफ्ना िन म्त एकजना शासक रोज्नछेन। ितनीहरू त्यस जग्गाबाट
फिकर् नछेन जहाँ ितनीहरू कैद िथए। साँचै नै िय लेका िन म्त महान कायर् हुनछे।”

2
1 “तब ितमीले आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूलाई भन्नछेौ, ‘ितमीहरू मरेो मािनसहरू

हौ।’ अिन आफ्ना िददी बिहनीहरूलाई पिन भन्नछेौ ‘उहाँले ममािथ धरैे दया गन ुर्
भयो।’ ”

2 “ित ी आमािसत तकर् गर, िकनभने ितनी मरेी प ी होइनन ्अिन म ितनको
लोग्ने होइन। ितनलाई भन, वशे्या जस्तो हुन छाड। उसलाई आफ्नो स्तनहरू
मेीहरूदखेी टाडा रा ु भन। 3 यिद यस्तो कुकमर् गनर् छािडन भने म ितनलाई

नाङ्गो बनाउनँछुे। म ितनीलाई ितनी जन्मकेो क्षणको अवस्थामा पयुार्ई छोिडिदनछुे।
म ितनका मािनसहरूलाई खो छुे र ितनलाई र ो मरूभिूम जस्तै बनाउनँछुे। म
ितनलाई ितखार्ले मा रिदनछुे। 4 म उसका नानीहरूलाई कुनै दया दखेाउनँे छैन,
कारण ितनीहरू सबै वशे्याविृतबाट ज न्मएका नानीहरू हुन।् 5 ितनकी आमाले
वशे्यागमन दखेाई। आफ्ना कुकमर्मा ितनीहरूकी आमाले शरम मान्नपुछर्। ितनले
भिनन,् ‘म मरेा मेीहरू* कहाँ जान्छु। मरेा मेीहरूले खाना िपउन िदन्छन।्
ितनीहरूले मलाई ऊनी कपडाहरू िदन्छन।् ितनीहरूले दाखमध भ ाक्षको तले
िदन्छन।’
* 2:5: “ ”
(हने ुर्होस ्पद 7, 10 र 13)
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6 “यसकारण, म ित ो बाटो काँडाले बन्द ग रिदने छु। म पखार्ल पिन खडा
गनछु तब ितनले ितनको बाटो पाउन सक्ने छैनन।् 7 ितनी आफ्ना मेीहरूको पिछ
लाग्ने िछन,् तर ितनले उनीहरूलाई भे ाउने छैनन।् ितनले उनीहरूलाई खोजी गन
िछन ्तर ितनले भटे्ने छैनन।् तब ितनले भन्निेछन,् ‘अब म मरेो पिहलो लोग्नकेहाँ
फिकर् नछुे। जब म उिसत िथएँ मरेो जीवन असलकी िथयो। अिहले जीवन भन्दा
असल िथयो।’

8 “त्यो ितनीहरूलाई थाहा छैन म नै अन्न दाखरस र तले िदने हु।ँ मलैे ितनलाई
धरैे सनु र चाँदीहरू िदइरहें। तर इ ाएलीहरूले मलैे िदएकै सनु र चाँदीबाट बालका
मिूतर्हरू बनाउनँ थाल।े 9 यसकारण म फे र फकर आउँछु अन्न पाक्ने समयमा र
म सबै लान्छु। अङ्गरु पाक्ने समयमा म दाखरस िफतार् लान्छु। म ऊनी र कपास
लान्छु। मलैे ितनीहरूलाई आफ्नो नाङ्गोपन ढाक्नछेन भनरे ती सब िदएको िथएँ।
10 अब म ितनलाई नाङ्गो बनाउनँछुे। ितनी सबर्ङ्ग नाङ्गो हु न्छन, र ितनका
मेीहरूले दे छेन।् मरेो श को अिघ कसलैे ितनलाई बचाउन ँ सक्नछैेन। 11 म

परमे र, ितनको जम्मै आनन्द र खशुीहरू खो छुे। म ितनको िव ामका िदनहरू,
पिूणर्माका उत्सव र पािथर्व चाडहरू बन्द ग रिदनछुे। 12 दाख र नभेाराका रूखहरू
न ग रिदनछुे। ितनले भ न्थन, ‘मरेो मेीहरूले यी सब िदन्छन।’ तर म ितनको
उ ान जङ्गलमा प रणत ग रिदनछुे। जङ्गली पशहुरू आएर त्यस जङ्गलमा
चनछन।्

13“ितनले बालको दवेताहरूको सवेा गर्िछन। यसलैे म ितनलाई सजाय िदनछुे।
ितनले बाल दवेताको अिघ धपू जलाउिँछन।् गर गहना लगाएर ितनले िच टक्क
पद आफ्ना मेीहरूसगँ जाँदा मलाई भ ू ल्थन। परम भलुे यसो भन्नभुयो।

14 “यसकारण म ितनलाई मायाल ु शब्दहरू भन्ने छु। म ितनलाई मरूभिुममा
पयुार्उछुँ र दयापवूर्क कुराहरू गछुर्। 15 त्यहाँ ितनलाई दाखबारीहरू िदनछुे। म
ितनलाई आशाको ार जस्तै आकोरको बेंसी िदनछुे। तब मलाई ितनले त्यस्तै जवाफ
िदनछेन ्जस्तो िम बाट आउँदा िदएका िथए।” 16 परम भु भन्नहुुन्छ।

“त्यस समयमा ितमीले मलाई ‘मरेो लोग्ने भनी’ बोलाउँनछेौ। तर ितमी मलाई
‘मरेो बाल दवेता’ भन्ने छैनौ। 17 म ितनको मखुबाट बाल नाउलँाई िछन्नछुे।
त्यसपिछ मािनसहरूले फे र बालको नाउँ उच्चारण गनछैनन।

18 “त्यस समय म इ ाएलीहरूका िन म्त एउटा करार गनछु। जङ्गलका
पशहुरूिसत,आकासमा उिडिहडँ्ने चराहरूिसत र जमीनमा घि िहडने ाणीिसत। म



2:19 iv होशे 3:3

य ु का सम्पणूर् धन ु तरवार र हातहितयार न ग रिदनछुे। कुनै हितयार पिन यहाँ रहने
छैन। म धत लाई सरुिक्षत पानछु यसथर् इ ाएलका मािनसहरू शा न्तिसत िव ाम
गनर् सकुन।् 19 अिन म (परमे र) ितमीलाई सधैंको िन म्त दलुही बनाउनँछुे। म
ितमीलाई धमर् र न्यायपवूर्क दढृ मे र माया गरेर दलुही बनाउनँछुे। 20 म ितमीलाई
मरेी िव ास योग्य दलुही बनाउनँछुे। त्यसपिछ ितमी साँचो अथर्मा परम भलुाई
जान्नछेौ। 21 अिन त्यस समयमा म ितमीलाई उ र िदनछुे।”परम भु भन्नहुुन्छ:

“म आकाशलाई भन्नछुे,
अिन उसले धत लाई पानी िदनछे।

22 पथृ्वीले अन्न, दाखरस अिन तले उब्जाउनछे
अिन िय लेको आवश्यकताहरू परूा ग रिदनछे।

23 म ितनको धत मा धरैे िबऊहरू छनछु।
अिन लो-रूहामालाई म दया दखेाउने छु।

अिन लो-अम्मीलाई म भन्नछुे, ‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ।’
अिन ितनीहरूले मलाई भन्ने छन,् ‘तपाईं हा ो परमे र हुनहुुन्छ।’ ”

3
होशलेे गोमरेलाई दासत्वबाट मु गन

1 त्यसपिछ परम भलुे मलाई फे र भन्नभुयो, “गोमरेका धरैे मेीहरू छन।् तर
ितमीले उसलाई मे ग ररहन ुपछर्। िकन? िकनभने ित ो वहार परम भकुो जस्तो
हुन ु पछर्। परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई माया गन ुर् हुन्छ अिन ग ररहन ु हुन्छ।
तर ितनीहरू चािह ँअरू दवेताहरूलाई पजूा ग ररहन्छन।् अिन ितनीहरू दाखको रोटी
खान ु रूचाउछँन।्”

2 यसकैारण मलैे गोमरेलाई पन् िसक्क चाँदी र नौ बशुल* जौ िदएर िकनरे
ल्याएँ। 3 तब मलैे उसलाई भन,े “ितमी मरेो घरमा धरैे िदन ब छेौ। ितमी वशे्या
जस्तो हुनछैेनौ। ितमी अक लोग्ने मािनसिसत ब छैेनौ। अिन म ित ो पती हुनछुे।”
* 3:2: “200 िकलो ाम जौं।”
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4यही कारल,े इ ाएलका मािनसहरू धरैे िदनसम्म राजा र नतेा िबना रहनछेन।्
ितनीहरू िबना ब ल र िबना स्मिृत-पत्थर नै रहनछेन। ितनीहरूिसत न एपोद न
कुलदवेता नै रहनछेन।् 5 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू फिकर् ने छन। तब परम भु
आफ्ना परमे रको र राजा दाऊदको खोजीमा लाग्नछेन।् अन्तमा ितनीहरू परम भु
र उहाँको उ ारताितर आउँनछेन।्

4
परम भु इ ाएलको िवरू मा ोिधत हुनहुुन्छ

1 हे इ ाएलका मािनसहरू! परम भकुो सन्दशे सनु। परम भलुे यस दशेमा
ब े मािनसहरूलाई आफ्नो तकर् रा हुुन्छ, “यस दशेमा मािनसहरूले साँचो अथर्मा
परमे रलाई िचन्दनैन।् परमे र ित सत्य र िन ावान पटक्कै छैनन।् 2 मािनसहरू
झटूो कसम खान्छन,् असत्य बोल्छन,् हत्या र चोरी गछर्न।् ितनीहरू िभचारी
छन ् र जहीं तहीं सन्तानहरू जन्माई िहडँ्छन।् हत्या मािथ हत्या ग र रहन्छन।्
3 दशे मतृ मािनसको लािग िवलौना गन मािनस जस्तो भएकोछ यो दशे अिन
यसका सबै मािनसहरू कमजोर भएका छन।् वनका जनावरहरू,आकाशका चराहरू
अिन समु का माछाहरू सम्म म ररहकेा छन।् 4 कसलैे अरू मािनसलाई दोष िदन ु
अथवा अकार्को दोष दखेाउन ु पदन। हे पजूाहारी! मरेो ितमीिसत असहमित छ।
5 ितमीहरूको पतन िदउसँो हुनछे। अिन राित, ितमीहरूिसत अगमव ाहरूको पतन
हुन्छ। त्यसपिछ म ितमीहरूकी आमालाई न गनछु।

6 “मरेा मािनसहरू ज्ञानको कमीले न भए, तर ितमीहरूले िसक्ने इच्छा पिन
राखनेौ। यसथर् म ितमीहरूलाई मरेा पजूाहारी बन्न िदिँदन। ितमीहरूले ितमीहरूका
परमे रको वस्था नै भलू्यौ। यसथर् म ित ा कुलहरूलाई भ ू लिदनछुे। 7 ितनीहरू
अहंकारी भए। मरेो िवरू मा ितनीहरूले पाप मािथ पाप गद नै रह।े यसलैे म
ितनीहरूको मिहमालाई लाजमा प रवतर्न ग रिदनछुे।

8 “पजूाहारीहरूले मािनसहरूले पाप गरे पिछ चढाएका ब लहरू खान
चाहन्छन।् यसकैारण ितनीहरू मािनसहरूले धरैे-धरैे पाप गरून ् भन्ने चाहन्छन।्
9 यसलैे पजूाहारीहरू र साधारण मािनसहरूमा केही िभन्नता छैन। म ितनीहरूलाई
ितनीहरूको कमर्का िन म्त सजाय िदनछुे। ितनीहरूले जनु नरा ो काम गरेका छन ्
त्यसको बदला चकुाएर छोडनछुे। 10 ितनीहरूले खान त खान्छन तर त्यसमा
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ितनीहरूलाई सन्तिु हुदँनैन।् ितनीहरू सभंोग त गछर्न ्तर ितनीहरूको सतंान हुदँनै।
यो िकन? िकनिक ितनीहरूले यहोवालाई त्यागे र वशे्याहरू जस्तै भए।

11 “ िभचार, नयाँ दाखरस र दासत्वले कुनै पिन मािनसको रा ो सोच्ने
श न पा रिदन्छ। 12 हरे! मरेा मािनस दाउराको टु ा काठको मिूतर्बाट
सम्पित माँग्दछैन।् ितनीहरू यो सोच्छन िक यही छडीले उ र िदन्छ। यस्तो िकन
भयो? यस्तो यसकारण भयो िक ितनीहरू वशे्याहरू समान झटूा दवेताहरूको पिछ
लागी रहन्छन।् ितनीहरूले आफ्नो परमे रलाई त्यागे अिन वशे्याहरू जस्तै बिनए।
13 ितनीहरू पहाडको टाकुरामा ब ल चढाउँछन।् पहाडको टाकुरामा ितनीहरू
फलाँट र पहाडी िपलपलको रूखमिुन धपू ब ल चढाउँछन।् ती रूखहरू मिुन शीतल
छाया हुन्छ। यसकैारण, ित ा छोरीहरू वशे्याहरू जस्तै ती रूखहरू मिुन सतु्छन अ्िन
ित ा बहुारीहरूले िभचार गछर्न।्

14 “म ित ा छोरीहरूलाई दण्ड िदनछैेन जब ितनीहरू वशे्या जस्तो वहार
गछर्न ्अथवा ित ा बहुारीहरू िभचार गछर्न। िकनभने मािनसहरू आफै म न्दरका
दवेदासीसगं ब ल चढाउँदछन।् यसकारण ती मखूर् मािनसहरू न हुनछेन।्

इ ाएलको लज्जापणूर् पापहरू
15“हे इ ाएल! तैंले एक वशे्या समान वहार गरे ता पिन यहूदा दोषी नहुन,् न

त ितमीहरू िगलगालमा आऊ, न वतेावनमा आऊ, ‘न परम भकुो जीवनको शपथ
खाऊ।’ 16 इ ाएल सा ै अ ेरी छ। यसथर्, के परम भलुे ितनीहरूलाई खलु्ला
खर्कमा भडेा झैं खवुाउन ु पछर्? होइन!

17 “ए मै मिूतर्हरूको साथी भएको छ। त्यसलाई एक्लै छोिडदऊे। 18 ए मै
जिँडयाहरूको दलमा सामले भयो। ितनीहरूलाई वशे्याविृत गन ुर् िदऊँ। ितनीहरू
लाजमद रक्षाकहरूलाई रूचाउछँन।् 19 ितनीहरू सरुक्षाको लािग ती दवेताहरूकहाँ
गए र ितनीहरूले सोच्ने क्षमता गमुाएकाछन।्* ितनीहरूको व लदानले ितनीहरूलाई
ल ज्जत उत्पन्न गरायो।
* 4:19: … “

” “
”
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5
अगवुाहरूले इ ाएल अिन यहूदालाई पाप गनर् लगाए

1 “हे पजूाहारीहरू! हे इ ाएलका कुलहरू! तथा राजाका कुल हो! मरेो कुरा
ध्यान िदएर सनु, िकनभने न्यायको फैसला ितमीहरूको िवरू मा छ।

“िकनभने ितमीहरू िमस्पामा पासो र ताबोरका जाल भएकाछौ। 2 िश ीमका
खाल्डाहरू ितनीहरूले खबु गहीरा पारेकाछन।् तर म ितनीहरू सबलैाई दण्ड
िदनछुे। 3 म ए मैलाई िचन्दछु औ इ ाएल मबाट लकेुको छैन। हे ए मै! तैंले

िभचार ग रस।् इ ाएल अशु भएकोछ। 4 ितनीहरूका कामले ितनीहरूलाई
आफ्ना परमे र ितर फकर् न िदनछैेन, िकनिक िभचारी मन ितनीहरूको बीचमा
छ र ितनीहरूले परम भलुाई िचन्दनैन।् 5 इ ाएलको अहकंारले आफ्नै िवरू मा
सबतू िदन्छ। यसकारण, ए मै र यहूदा दवुै आ-आफ्नो दोषिसत ठोिकनछेन।्

6 “ितनीहरू आफ्ना ‘भडेा-बा ा’ र ‘गाई गोरू’ लएर परम भलुाई खोज्न
आउँछन,् तर ितनीहरूले उहाँलाई पाउनछैेनन।् उहाँ ितनीहरूदे ख हट्न ु भएको
छ। 7 ितनीहरूले परम भकुो िवरू मा िव ासघात गरेकाछन।् िकनिक ितनीहरूले
बतासे छोरा-छोरीहरू जन्माएका छन।् यसथर् उसले ितनीहरू र ितनीहरूका
जमीनहरू न पानछ।

इ ाएलीहरूको पतन हुने अगमवाणी
8 “िगबामा सींङ फुक।

अिन रामामा तरुही फुक।
बतेावनमा खतराको घन्टी बजाऊ।

हे िबन्यामीन, थरथर होऊ।
9 दण्डको िदनमा ए मै उजाड हुनछे।

जे कुरो िन य हुनवेाला छ
त्यो इ ाएलका सारा कुलहरूलाई

मलैे जनाएको छु।
10 यहूदाका शासकहरू ती मािनसहरू जस्तै हुन जो आफ्नो सीमा रेखा बढाउछन।्

म मरेो रस ितनीहरूमािथ पानी झैं खन्याउनछुे।
11 ए मै क मा परेको छ,

मरेो न्यायमा त्यो चणूर् भएको छ,
िकनभने थर्का कुरा पिछ लाग्न त्यसले िन य गय ।
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12 अत म ए मैलाई नाश पान एउटा कीरा
अिन यहूदाको घरको िन म्त क्षय जस्तो हु।ँ

13 जब ए मैले आफ्नो रोग दखे्यो र यहूदाले आफ्ना चोट दखे्यो तब ए मै
अश्शरूकहाँ गयो,

त्यसले ठूलो राजाकहाँ मािनस पठायो।
तर त्यसले ितमीलाई िनको पानर् स ै न।

न त त्यसले ित ो चोटलाई जाती पानर् सक्नछे।
14 िकनभने म ए मैका िन म्त एउटा िसहं

अिन यहूदाको घरको िन म्त एउटा िसहंको बच्चा जस्तो हुनछुे।
म आफै ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु।
म ितनीहरूलाई उठाएर लानछुे।

अिन ितनीहरूलाई बचाउनँे कोही हुनछैेन।
15 जबसम्म ितनीहरूले आफ्ना अपराध स्वीकार गरेर

मरेो उप स्थितको खोजी गदनन
तब सम्म म फकर आफ्नै ठाँउमा जानछुे।

आफ्नो क मा ितनीहरूले मलाई यसो भन्दै खोज्नछेन।”

6
परम भु तफर् फिकर् आउँनकेो परुस्कार

1 “आऊ, हामी परम भिुतर फक
िकनभने उहाँले हामीलाई घायल पान ुर् भएकोछ र उहाँले नै हामीलाई िनको

पान ुर्हुनछे।
उहाँले चोट पान ुर् भएकोछ, र उहाँले नै हामीलाई मलहम प ी बाँध्न ु हुनछे।

2 दईु िदनपिछ उहाँले हामीलाई पनुज िवत पान ुर् हुनछे
अिन ते ो िदन उहाँले हामीलाई मािथ उठाउन ु हुनछे।
हामी उहाँकै अिघ िजउँदो हुनछेौं।

3 आऊ, हामी परम भलुाई िचनौं,
हामी परम भलुाई िचन्ने यन्त ग ररहौं।

हामीलाई थाह छ उहाँ आउनहुुनछे।
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उहाँको आगमन भात झैं िन य छ।
उहाँ हामीकहाँ जमीनलाई िभजाउने

आ खरी वषार् झैं आउन ु हुनछे।”

मािनसहरू िव ास योग्य छैनन ्
4 “ए ए मै, म ितमीलाई के गरूँ?

ए यहूदा म ितमीलाई के गरूँ?
िकनिक तरेो मे िबहानको कुइरो जस्तै

र िब लने शीत जस्तै छ।
5 यसकैारण मलैे ितनीहरूमािथ

अगमव ा ारा बञ्चरो चलाएकोछु।
मलैे ितनीहरूलाई मरेो मखुको वचन ारा घात गरेकोछु।

मरेो न्यायहरू ज्योित झैं कट हुनछेन।
6 िकनभने म अमर मे चाहन्छु

ब लदान होइन
अिन म चाहन्छु मािनसहरूले बल्दै गरेको ब ल ल्याउन ु भन्दा

परमे रलाई बशेी जाननु।्
7 तर ितनीहरूले ता आदमले जस्तै करार भङ्ग गरे।

त्यसमैा ितनीहरूले मरेो िवरू मा िव ासघात वहार दखेाए।
8 िगलाद अधम हरूको शहर हो।

त्यो रगतले भ रएको छ।
9 जसरी डाँकूहरूले मािनसलाई ढुिकबस्छन

त्यसरीनै पजूाहरीहरूले ग ा बाँधकेा छन।्
ितनीहरूले शकेम जाने बाटोमा हत्या गदर्छन।्

िन य ितनीहरूले महा-अपराध गरेकाछन।्
10 इ ाएलको कुलमा मलैे िघनलाग्दो कुरो दखेकेो छु,
ए मैको वशे्याविृ त्यहाँ छ।

इ ाएल अशु भएको छ।
11 ए यहूदा ित ा िन म्त पिन कटनीको समय तोिकएको छ।

त्यो हुनछे जब म मरेो जाको सिुदन फकार्उनछुे।”
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7
1 “जब म इ ाएललाई िनको पाछुर्,

तब ए मैको द ु ता र साम रयाको कुकमर् उदाङ्गो हुनछेन,
िकनभने ितनीहरूले दरुर् वहार गरे।

चोरहरूले घर फोछर्न ्अिन लटेुराहरू बाटोमा लटुपाट गछर्न।्
2 तर म ितनीहरूका सबै द ु काम याद राख्दछु भनी ितनीहरू आफ्ना हृदयमा िवचार

गदनन।्
अब ितनीहरूको आफ्नै कालले ितनीहरूलाई घरेेर राखकेो छ।
ती कामहरू मरैे सामने छन।्

3 ितनीहरू आफ्ना द ु कामले राजालाई
र मा लकहरूलाई झटूा कुराले खशुी तलु्याउछँन।्

4 ितनीहरू सबै िभचारी हुन।्
ितनीहरू रोटी पकाउनलेे

तातो पारेका तावा जस्तै छन।्
त्यसले पीठो मछेुको समयदे ख

त्यो रोटी नपाकुन्जले आगो
चलाउदँै िमलाउँदै चलाउदँै गछर्।

5 हा ा राजाको उत्सवको िदनमा
अगवुाहरू ज्यादै िपएर मात्छन।्
अिन राजा िगल्ला गनहरूिसत िमल्न ु हुन्छ।

6 ढुकेर बस्दा ितनीहरूको मन चलुो जस्तै जल्दछ,
िकनिक चलुो जस्तै ितनीहरूका हृदय छल-य ु ले जल्दछ।

रातभ र ितनीहरूका रस द न्करहन्छ,
िबहान त्यो जल्दै गरेको आगोझैं हुन्छ।

7 ितनीहरू सबै चलुो झैं ताितन्छन ्
र आफ्ना शासकहरूलाई भस्म पाछर्न।्

ितनीहरूका सबै राजाहरू मा रए।
ितनीहरू मध्ये कसलैे पिन मरेो ाथर्ना गदनन।्”

इ ाएलले जान्दै यो न हुनछे
8 “ए मै चाँिह अन्यजाितका बीचमा िमिसन्छ।
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ए मै एकाप ट मा पाकेको रोटी जस्तै छ।
9 पराई मािनसहरूले त्यसको बललाई नाश पारे,

तर त्यसलाई यो याद छैन।
त्यसका टाउकोमा फाट-फूट फूलकेा केश दे खनलाग,े

तर त्यसलाई त्यो थाहा छैन।
10 इ ाएलको अहकंारले

आफ्नै िवरू मा साक्षी िदन्छ,
तापिन ितनीहरू परम भु आफ्ना परमे र ितर फकर् दनैन

न त उहाँको खोजी गदर्छन।्
11 ए मै ब ु नभएको मखूर् ढुकुर जस्तै छ।

िम दशेलाई ितनीहरू पकुारा गछर्न,्
अश्शरूमा ितनीहरू जान्छन।्

12 जब ितनीहरू जान्छन,्
म ितनीहरूमािथ आफ्नो जाल िफजाउँनछुे,

म ितनीहरूलाई आकाशका चराहरूलाई जस्तै तल झानछु।
अरू रा हरूसगं स न्ध गरेकोमा
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।

13 ितनीहरूलाई िधक्कार! िकनभने ितनीहरू मबाट तिकर् एर गए। ितनीहरूमािथ
िवनाश आओस।्

िकनभने ितनीहरू मरेो िवरू मा गए।
मलैे ितनीहरूलाई बचाउनँे िथएँ,

तर ितनीहरू मरेो िवरू मा ढाँट्छन।्
14 ितनीहरू हृदयबाट मलाई बोलाउँदनैन,

तर ितनीहरू आफ्नो ओ ानमा िवलाप गदर्छन।्
ितनीहरू अन्न र दाखरसका िन म्त भलेा हुन्छन ्

तर ितनीहरू मदे ख टाडा भाग्छन।्
15 य िप मलैे ितनीहरूलाई िशक्षा िदएँ र ितनीहरूका पाखरुा ब लयो बनाएँ,

तापिन ितनीहरू मरेो िवरू मा य ु गदर्छन।्
16 ितनीहरू दवेताहरूप फकर् न्छन ्

जो वास्तिवक दवेताहरू होइनन।्
ितनीहरू काठको त्यावत क्षपे्या जस्तै हुन।
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ितनीहरूका अगवुाहरू
ितनका ोघ पजूार् वचनले गदार् तरवारले मा रनछेन।्

िम दशेमा ितनीहरूलाई खसी ग रइएको” कारण यही हो।

8
मिूतर् पजूाले नाश गराउँछ

1 “तरुही फुक! परम भकुो म न्दरमािथ एउटा चील उिडरहकेोछ। िकनभने
ितनीहरूले मरेो करार भङ्ग गरे र मरेो सम्झौताको िवरू मा अपराध गरे।
2 ितनीहरूले मिसत िचच्याएर भन्छन, ‘हे हा ा परमे र हामी इ ाएलीहरूले
तपाईंलाई िचन्दछौ।’ 3जे भलो छ त्यो इ ाएलले फा लिदएकोछ। बरैीले त्यसलाई
खे छे। 4 ितनीहरूले राजाहरू िनय ु गरे, तर मरेा अनमुित लएनन।् ितनीहरूले
राजकुमारहरू िनय ु गरे, तर ती मािनसहरूलाई म िच न्दन। ितनीहरूले सनु र
चाँदीका मिूतर्हरू आफ्ना िन म्त बनाए, अत ितनीहरूलाई ध्वशं ग रनछे। 5-6 ए
सामा रया, मलैे ित ो बाछा िमल्काइ िदएँ! ‘मरेो रीस ितनीहरूको िवरू मा
दन्केको छ!’ ितनीहरू किहलसेम्म अशु रहनछेन?् एकजना इ ाएली कारीगरले
बाछा बनायो। त्यो परमे र होइन। िन य नै साम रयाको बाछालाई टु ा-टु ा
पा रनछे। 7 ितनीहरू बतास छदर्छन र् ितनीहरूले भ ुवँरी कटनी गनछन।् ितनीहरूको
फसल केही रहनछैेन। त्यसको डाँठमा केही दाना लाग्नछैेन। पसाइहाले तापिन
िवदशेीहरूले खाइहाल्नछेन।्
8 “इ ाएल न भयो।

अब ितनीहरू जाित-जाितहरूका बीचमा
बकेामको भाँडा जस्तै भएका छन।्

9 वन-गधा आफै एक्लै िहिँडरहे झैं
ितनीहरू अश्शरूमा गए। ए मैले आफ्नो िन म्त ‘ज्यालामा’ नाठाहरू राखकेो

छ।
10 अन्य जाितहरूलाई ितनीहरूले ‘ज्यालामा’ राखे

तापिन म ितनीहरूलाई अब चाँडै जम्मा गनछु,
राजा र भारादारहरूलाई अिभषके गनर्

केही समयका िन म्त ितनीहरू रोिकन्छन।्
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इ ाएलले परमे रलाई भलूे र मिूतर्हरूलाई पजूे
11 “ए मैले पाप गनर्लाई

वदेीको सखं्या बढायो।
ती त्यसको िन म्त पाप गन वदेीहरू भए।

12 मलैे त्यसका िन म्त मरेो वस्थामा लाखौं िविधहरू लखेें तापिन
ती कुरा बीराना ठािननछेन।्

13 मरेो भटेीको लािग ितनीहरूले
मास ु चढाउँछन ्र खान्छन,्

तर परम भलुे ितनीहरूलाई हण गन ुर्हुन्न।
अब उहाँले ितनीहरूलाई

ितनीहरूको पापको िन म्त दण्ड िदनहुुनछे।
ितनीहरूलाई िम मा नै फकार्इँनछे।

14 िकनभने इ ाएलले आफ्ना सिृ क ार्लाई िबसर महलहरू बनायो
औ यहूदाले चाँिह पखार्ल भएका शहरहरूको सखं्या बढायो।

तर म ितनीहरूका शहरहरूमा आगो लगाइिदनछुे
र त्यसले त्यसका महलहरू भस्म पानछ।”

9
िनवार्िसतको िन म्त खन्नता

1 हे इ ाएल, ितमी अरू दशेका मािनसहरूले मनाए जस्तै खशुी नमनाऊ। ितमी
खशुी न हौ िकनभने ितमीले आफ्ना परमे रलाई त्यागरे वशे्याविृ गनर् लागकेो
छौ। ितमीले त्यके खलोमा* वशे्याविृ गरेको छौ। 2 िकनिक त्यो खतेमा उब्जकेो
अन्नले इ ाएललाई यार् भोजन िदन सक्दनै। इ ाएलका िन म्त दाखरस पिन
यार् छैन।
3 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुो दशेमा ब े छैनन।् ए मै िम दशेमा

फिकर् जानछे। अश्शरूमा उनीहरूले यस्तो खाना खाने छन ् जनु खाना उनीहरूले
नखान ु पनिथयो। 4 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई अधर्को रूपमा दाखरस
चढाउने छैनन।् न त उनीहरूले ब ल नै चढाउँन पाउनछेन।् यो ब लदान उनीहरूको
* 9:1: (चटु्न)े ठाउँ।
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िन म्त मरेकाहरूका िन म्त शोक गन रोटी जस्तै हुनछे। त्यो खानहेरू सबै अशु
हुनछेन।् परम भकुो म न्दरमा उनीहरूको त्यो रोटी जान पाउदँनै। उनीहरूसगं त्यित
मा रोटी हुन्छ जसले उनीहरू मा जीिवत रहन सक्छन।् 5 परम भकुो पिव
महा-सभाको िदन अिन परम भकुो चाड मनाउदँा ितमी के गनर् जाँदछैौ?

6 इ ाएलीहरू पणूर् रूपले ध्वशं हुने डरले भाग्नछेन,् तर िम दशेले ितनीहरूलाई
बटुल्नछे। अिन मोपका मािनसहरूले ितनीहरूलाई गाड्नछेन।् ितनीहरूको बहुमलू्य
चाँदीका वस्तहुरूको व रप र झारपात उ नछे। ितनीहरूका पालहरूमा काँढा
उ नछे।

इ ाएलले साँचो अगमव ालाई नकारे
7 अगमव ा भन्छन, “हे इ ाएल यो कुराहरूलाई बिुझ राख, दण्ड िदने

समय आएको छ। जनु नरा ो कामहरू ितमीले गरेको छौ त्यसको भोग गन समय
आएको छ।” िकनिक इ ाएलीहरू भन्छन,् “अगमव ा मखूर् छ र परमे रको
आत्मा भएको मािनस चाँिह बौलाह सरह छ।” अगमव ा भन्छन,् “ित ो नरा ो
कामको लािग ितमीलाई दण्ड िदइनछे। ित ो धिृणत कामको िन म्त ितमीलाई दण्ड
िदइनछे।” 8 परमे र र अगमव ाको जामािथबाट ए मैको रखवाली गन हो।
िकनिक उसको सबै बाटोमा िशकारी पासो थािपएकोछ, अिन उसको परमे रको
भवनमा त्यस ित दशु्मनी छ।

9 िगबाका िदनमा झैं ितनीहरू आफैले आफैलाई साहै पारेकाछन।् परम भलुे
इ ाएलीहरूको पापको सम्झना गद ितनीहरूको पापकोलािग दण्ड िदनहुुन्छ।

मिूतर् पजूा ारा इ ाएलको िवनाश
10 “उजाड जमीनमा कसलैे अङ्गरु पाए झैं मलाई इ ाएल पाउन ु िथयो।

ितमीहरूको िपता-पखुार् मलै े यसरी भे ाए जसरी पिहलो ऋतमुा कसलैे नभेाराको
पिहलो फल ा गछर्। तर ितनीहरू बाल पोरकोमा गए र बाल दवेताकहाँ आफूलाई
अपर्ण गरे। कुनै सडकेो िघनलाग्दो सामान जस्तो भए। उनीहरूले जनु भयानक
वस्तलुाई मे गथ त्यस्तै भए।

इ ाएलीहरूका छोरा-छोरीहरू
11 “इ ाएलको वभैव कतै त्यसरी उिडजाने छ जसरी जनुै पकं्षी उिडजान्छ।

ितनीहरूमा न त कुनै जन्म न कोही गभर्वती न गभर्धारण हुनछे। 12 तर इ ाएलीले
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छोरा-छोरी पाएर हुकार्ए तापिन एउटै बालक पिन नरहने ग र म ितनीहरूलाई
िनःसन्तान तलु्याउने छु, म उनीहरूलाई त्यािगिदने छु अिन िववादमा फसाउनँछुे।”

13एकसमय ए मैको िवषयमा मलैे ह रयो चौरमा रोपकेो क ललो खजुरूको रूख
जस्तौ सोचकेो िथएँ। तर अिहले ए ै मले छोराहरूलाई मानर्को लािग डोर ्याउनँछे।
14 हे परम भ!ु तपाईले उनीहरूलाईं जे चाहनहुुन्छ त्यो उनीहरूलाई िदनहुोस।
उनीहरूलाई एउटा यस्तो गभर् िदनहुोस ज्नु तयुोस र् स्तन पिन यस्तो िदनहुोस ज्स ारा
दधू खवुाउन ु नसकोस।्

15 ितनीहरूको सबै द ु ता िगलगालमा छ।
त्यही मलैे ितनीहरूलाई धणृा गनर् शरुू गरें।

म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कुकमर्ले गदार्
मरेो राजमहलबाट िमल्काई िदनछुे।

म ितनीहरूलाई फे र किहल्यै पिन मे गन छैन।
ितनीहरूका सबै अगवुाहरू बागी भए।

16 ए मैलाई दण्ड िदइनछे,
ितनीहरूको जरा सिुक हाल्यो।
ितनीहरूमा फल लाग्नछैेन उनीहरूको अब धरैे सन्तान हुने छैनन।्

यिद ितनीहरूले सन्तान जन्माए पिन म ितनीहरूका ि य बालकहरूको हत्या ग रिदने
छु,

जो ितनीहरूबाट जन्म लनछेन।्
17 मरेा परमे रले ितनीहरूलाई अस्वीकार गन ुर्हुनछे,

िकनभने ितनीहरूले उहाँलाई सनुने।्
ितनीहरू फे र अरू दशेहरूमा बरा लनछेन।्

10
इ ाएलको सम्पि ले ितनीहरूलाई मिूतर् पजूा गरायो

1 इ ाएल त्यो दाख जस्तै छ
जसले शस्त मा मा फल िदन्छ।

तर इ ाएलले झटूा दवेत्हरूको िन म्त
िविभन्न कारको वदेीहरू बनाइर ो।
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भिूम जित रा ो बिनयो त्यित नै ितनीहरूले
अपिव आफ्ना झटूो दवेताहरूका िन म्त पत्थरहरू लगाए।

2 इ ाएलको मािनसहरूको हृदय झटूो छ।
अब ितनीहरूले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्नै पछर्।

परम भलुे ितनीहरूका स्मारक-ढुङं्गाहरू नाश पान ुर् हुनछे।
उहाँले ितनीहरूका वदेीहरू भत्काउन ु हुनछे।

इ ाएलीहरूका द ु िनणर्यहरू
3अब इ ाएलीहरूले भन्नछेन,् “न त हा ो कुनै राजा छ न त हामी परम भलुाई

मान्छौ अिन उनका राजाले हामीलाई केही पिन गनर् सक्नहुुन्न।”
4 ितनीहरू ितज्ञा गछर्न। तर ितनीहरू केवल झटूो बोल्छन। ितनीहरू आफ्नो

ितज्ञा परूा गदनन।् अत ितनीहरूले जोतकेा खतेमा उि एको िवषाल ु झापरात जस्तै
िववाद बढ्छ।

5 साम रयाका बािसन्दाहरू बतेावनमा डराउदँै बाछाको पजूा गछर्न। यस्ता
मािनसले वास्तवमा िवलाप गन ुर्पछर्। यस्ता पजूाहारीहरू वास्तवमा िवलाप गछर्न,्
िकनिक उसको रा ो मिूतर् हराएको हुन्छ। कसलैे उठाएर लगकेो हुन्छ। 6 त्यस
मिूतर्लाई अश्शरूको महान राजालाई उपहारका िन म्त लिगएको हुन्छ। ए मैको
ल ज्जत मिूतर् उहाँ लिगने छ। इ ाएल चाँिह आफ्नै मिूतर्मा ल ज्जत हुनपुनछ।
7 साम रयाका राजाहरूलाई न गरीिदनछुे। ऊ पानीमािथ बग्ने काठको टु ा जस्तै
हुनछे।

8 इ ाएलले पाप गय अग्लो-अग्लो स्थानमा मिूतर् िनमार्ण गय । आवनेको
अग्लो स्थान न ग रिदइनछे। त्यसको वदेीहरूमािथ काँढा र बनमाराहरू उ नछेन ्
र त्यही बलेा ितनीहरूले पवर्तहरूलाई भन्नछेन,् “हामीलाई ढाक!” अिन
डाँडाहरूलाई भन्नछेन,् “हामीमािथ खस।”

इ ाएलाई पापको िन म्त ितनछ
9 “हे इ ाएल, ितमीले िगबाको समयदे ख पाप गनर् शरुू गय ।(अिन ितनीहरू

अझै त्यहाँ पाप ग ररहकेा छन।्) िगबाले अिहले पिन त्यही द ु काम र पाप गदछ।
10 ितनीहरूलाई दण्ड िदन म आउनछुे। ितनीहरूको िवरू सनेाहरू एक भएर
आउनछेन।् इ ाएलले आफ्नो दइुवटा पापको िन म्त दण्ड भोग्न ु पनछ।
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11“ए मै एउटा ता लम पाएको बाछा जस्तै िथयो जो खलाको अन्नमािथ िहडँ्न
मन पराउँछ। म त्यसको काँधमा रा ो जवुा रा छुे। म ए मैलाई डोरीले बाँध्नछुे
अिन यहूदाले हलो जो छे। याकूबले स्वयं डल्लाहरू फोनछ।”

12 धमर् रोप तब ितमीले स्थर मायाको बाली उठाउनछेौ। खते आफैले जोत।
यो परम भलुाई खोज्ने समय हो। उहाँ आउन ु हुनछे अिन ितमीमािथ धमर् बसार्उन ु
हुनछे।

13 तर ितमीहरूले द ु ताको बीऊ रोपकेाछौ अिन ितमीहरूले अन्यायको बाली
उठाएकाछौ। ितमीहरूले झटूो फल खाएकाछौ िकनभने ितमीहरूले आफ्नै योजना र
आफ्नो िवशाल सखं्याका यो ाहरूमािथ भरोसा राख्यौ। 14 यसकैारण ितमीहरूका
सनेाहरूको बीच य ु का िन म्त खलैाबलैाको स्वर सिुननछे, अिन ित ो सनेाको
िकल्लाहरू न हुनछेन।् यो त्यस्तै हुनछे जस्तो बतेबले नगरमा य ु को समय
शल्मनले न पा रिदएको िथयो। य ु को समयमा आफ्ना नानीहरूसगंै आमाहरूको
पिन हत्या ग रिदएको िथयो। 15 बतेलेमा ितमीहरूलाई पिन यस्तै हुनछे िकनिक
ितमीले धरैे नै कुकमर्हरू गरेकाछौ। त्यस िदनको शरुूवात हुदँा हुदँ ै इ ाएलको राजा
परैु न हुनछेन।्

11
इ ाएलहरूले परम भलुाई भलु्यो

1 परम भलुे भन्नभुयो, “जब इ ाएल बालक िथयो मलैे त्यसलाई प्यारो गरें।
तब मलैे आफ्नो छोरालाई िम दशेबाट बोलाएँ।

2 तर जित-जित मलैे इ ाएलीहरूलाई बोलाएँ,
त्यित-त्यित ितनीहरू मबाट टाढा भए।

ितनीहरूले बाल दवेताहरूलाई ब ल चढाँइरह।े
उनीहरूले मिूतर्को अगाडी धपू जलाए।

3 “ए मैलाई मलैे िहडँन िसकाएँ।
इ ाएललाई मलैे अगंालोमा बोकें

अिन मलैे नै ितनीहरूलाई िनको पारें।
तर यी सबै कुरा ितनीहरू जान्दनैन।्

4 मलैे ितनीहरूलाई मेको डोरी
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मायाको बन्धनले बाँधरे डोयार्एँ।
म त्यस्तो िथएँ जसले उनीहरूलाई स्वतं गराएँ,

म िनउरेर उनीहरूलाई खाना खवुाएँ।
5 “तर इ ाएलीहरूले परमे र तफर् जान अस्वीकार गरे। ितनीहरू फिकर् एर

िम जाने छैनन,् स ामा अश्शरूका राजा नै ितनीहरूका राजा हुनछेन। 6 उनीहरूका
शहरमािथ तरवार झणु्डाई िदइनछे। यही तरवार ारा उनीहरूका श शाली
मािनसहरूलाई वध ग रनछे। उनीहरूको मु खयाहरूको काम न ग रइन्छ।

7“मरेो जाहरू फकर् ने आशा गछर्न ्उनीहरू मािथका परमे रलाई पकुाछर्न ्तर
परमे रले उनीहरूलाई सहायता गन ुर् हुदँनै।”

परम भलुे इ ाएललाई न गनर् चहानहुुन्न
8 “हे ए मै म ितमीलाई कसरी छोिडिदऊँ?

ए इ ाएल म ित ो रक्षा गनर् चाहनँ्छु।
म ितमीलाई कसरी अदमा जस्तै तलु्याऊँ!

म चाहिँदन िक ितमीलाई सबोयीम जस्तै बनाऊँ।
म आफ्नो मन बद्ली रहछुे,

ितमी ित दयाले मन प ग्लरहछे।
9 म मरेो चण्ड रसलाई िज िदनछैेन।्

म फे र ए मैलाई न पानछैन।
म त परमे र हु,ँ म कुनै मािनस होइन।

म ितनीहरू माझ एक पिव छु।
म ितमीहरूसगँै छु।

म आफ्नो रस दखेाउनँछैेन।
10 म िसहं जस्तै गजर्ने छु, म गजर्न्छु

अिन मरेा सनं्तान मसगं आउने छन,्
र मरेो पिछ-पिछ िहडँनछेन।्

मरेा सन्तानहरू डरले थर-थर काम्दै प मबाट आउनछेन।्
11 ितनीहरू चरा जस्तै वगेिसत

िम दशेबाट आउनछेन।्
ितनीहरू अश्शरूको भिूमबाट ढुकुर जस्तै आउनछेन ्
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अिन म ितनीहरूलाई घरमा पठाउनछुे।”
परम भलुे यो भन्न ु भयो।

12 “ए मैले मलाई झटूो दवेताहरूले छोपकेोछ।
इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरोधमा षड ्यं रच।े

तर यहूदा अिहले सम्म परमे रसगँ छ।
यहूदा पिव र साँचो छ।”

12
परम भु इ ाएलको िवरू मा हुनहुुन्छ

1 ए मैले आफ्नो समय न गछर्। इ ाएल िदनभ र “हावाको पिछ पिछ
भािगिहडं्छ”। जाहरू ज्यादा भन्दा ज्यादा झटूो बोल्छन,् र चोरी गछर्न।्
ितनीहरूले अश्शरूहरूसगं स न्ध गछर्न ्अिन आफ्नो भ ाक्षको तले िम दशे लएर
जान्छन।्

2 परम भु भन्नहुुन्छ, “मरेो तकर् यहूदाको िवरू मा छ। याकूबलाई उसले गरेको
कमर्का िन म्त दण्ड िदनपुछर्। उसलाई उसले गरेको कु-कमर्का िन म्त िन य नै
दण्ड िदनपुछर्। 3जब याकूब आफ्नो आमाको गभर्मा िथयो, अिन गभर्मा हुदँ ै उसले
आफ्नो दाज्यलूाई छल्न शरुू गय । याकूब एकजना श शाली यवुक िथयो अिन
त्यसै समय उसले परमे रसगँ कुश्ती ल ो। 4 याकूबले परमे रका स्वगर्दतूिसत
ऊ य ु गय अिन िवजय भयो। ऊ रोयो अिन दयाको िन म्त िव न्त गय । यो घट्ना
बतेलेमा भएको िथयो, त्यहाँ उसले परमे रसगं बातचीत गय । 5यहोवा सनेाहरूका
परमे र हुनहुुन्छ। उहाँको नाउँ यहोवा हो। 6यसकारण आफ्नो परमे रितर आऊ।
उहाँ ित साँचो होऊ। रा ो कमर् गर। परमे रमािथ सधैं िनभर्र गर।

7“याकूब एक ापारी हो। ऊ आफ्नो साथीहरू समतेलाई ठग्छ। उसको तराजु
झटूो छ। 8 ए मै भन्छ, ‘म धनी छु। मलैे साँचो धन ा गरेको छु। मरेो अपराधको
िबषयमा कसलैे पिन थहा पाउने छैन।’

9 “तर जबदे ख ितमी िम दशेमा िथयौ म त त्यही समयदे ख नै परम भु ित ो
परमे र हु।ँ म ितमीलाई भटे हुने पालका िदनहरूमा जस्तै पालमा रा छुे। 10 मलैे
अगमव ािसत कुरा गरेकोछु र बारम्बार दशर्न िदएकोछु। मलैे अगमव ालाई
ितमीहरूको आफ्नो पाठ पढाउन धरैे तरीका पिन िदएकोछु। 11 तर िगलादमा फे र
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पिन पाप छ। अनपुयोगी मिूतर्हरू धरैे छन।् िगलगालमा ितनीहरू गोरूहरू ब लको
रूपमा चढाउँछन।् ितनीहरूका धरैे जस्ता वदेीहरू जोतकेो खतेमा थपुारेको ढुङ्गाका
थु ाहरू जस्ता छन।्

12“याकूब आरामको खतेमा भागरे गए। यस जग्गामा इ ाएलले प ीको िन म्त
काम गरेको िथयो। स्वा ी पाउनको िन म्त उसले भडेाहरूको हरेचाह गय । 13 तर
परम भलुे एउटा अगमव ा ारा इ ाएललाई िम दशेबाट लएर आउनभुयो।
परम भलुे एकजना अगमव ारा इ ाएललाई सरुिक्षत रा भुयो। 14 तर ए मैले
परम भलुाई धरैे रस उठाइिदयो। ए मै मतृ्य-ुदण्ड पाउने अपराधको दोषी छ।
यसकैारण उसलाई उसको अपराधको िन म्त दण्ड िदइनछे। उसको मा लकले
उसलाई ल ज्जत पान ुर्हुनछे।”

13
इ ाएल आफै न भयो

1 “ए मै आफैले इ ाएलमा आफूलाई महान बनायो। ए मै जब बोल्थ्यो
मािनसहरू डरले थर-थर काम्थ।े तर ए मैले पापकमर् गय । उसले बाल दवेताहरूको
पजूा गनर् थाल्यो। त्यसकैारण मनछ। 2 इ ाएलले धरैे पाप गनर् थाल्यो। ितनीहरूले
आफ्नो िन म्त मिूतर्हरू बनाए। कारीगरले चाँदीको सनु्दर मिूतर्हरू बनाउन थाले
अिन आफ्ना मिूतर्हरूिसत कुरा गरे। ितनीहरूले ती मिूतर् साम ु ब ल चढाउन अिन
बाछाहरूलाई चमु्बन गनर् शरुू गरे। 3 अत ितनीहरू चाँडै िवलीन हुनछेन।् ितनीहरू
कुइरो जस्तै हुनछेन िवहानको शीत जनु पछर् तर चाँडै नै हराउछँ। इ ाएलीहरू
हावाले उडाउँने भसु जस्तै हुन।् ितनीहरू िचम्नीबाट बािहर िनस्के पिछ हराउने ध ुवँा
जस्तै हुन।्

4 “िम दशेमा जब ितमीहरू िथयौ, त्यिह समयदे ख म परम भु ितमीहरूका
परमे र हु।ँ म बाहके ितमीहरूले अन्य कुनै परमे रलाई िचन्दनैौ। त्यो म नै हु ँ
जसले ितमीहरूलाई बचायो। 5उजाड भिूम तथा खडरेी परेको दशेमा म ितमीहरूलाई
िचन्थें। 6 मलैे नै इ ाएलीहरूलाई खान िदएँ। उनीहरूले त्यो भोजन खाए। आफ्नो
पटे भ रए पिछ उनीहरू त ृ भए। उनीहरू धमण्डी भए अिन मलाई उनीहरूले
भ ु लहाल।े

7 “यसकैारण म ितनीहरूको िन म्त िसहं जस्तै हुनछुे। बाटोको िकनारमा म
िचतवुा जस्तै ढुिकब छुे। 8 म उनीहरूसगँ माऊ भाल ू झैं झम्टन्छु जसले उसका
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छाउराहरू खोिसिदएकोछ। म उनीहरूमािथ हमला गछुर्। म उनीहरूको छाती
िचरीिदन्छु। म त्यो िसहं अथवा अन्य कुनै िहं क जनवार जस्तै हुनछुे जसले आफ्नो
िशकार लछुी-लछुी खाई रहकेो हुन्छ।”

परमे रको ोधबाट कसलैे इ ाएललाई बचाउनँ ु स ै न
9 “हे इ ाएल, मलैे ित ो रक्षा गरें तर ितमीले मरेो िवरोध गय । यसकारण म

ितमीलाई न गनछु। 10 कहाँ हुनहुुन्छ ित ो राजा? उहाँले ित ो सबै शहरहरूमा
ितमीलाई सघाऊ पयुार्उन ु हुनछैेन। कहाँ हुनहुुन्छ ित ा न्यायधीश? ‘मलाई एउटा
राजा अिन धरैे राजकुमारहरू िदनहुोस,्’ भनी िवन्ती गरेको िथयौ। 11 म ोिधत
भएँ अिन मलैे ितमीहरूलाई एउटा राजा िदएँ। म अझ अिधक ोिधत भएँ अिन
मलैे उसलाई ितमीहरू दे ख छुटाएँ।

12 “ए ै मको दोष एउटा िबटोमा बाँिधएकोछ,
उसको पाप अिभलखेमा रा खएको छ।
ऊ द ण्डत हुनछे।

13 उसलाई सव वदेना हुनछे।
ऊ एउटा अज्ञानी िशशु जस्तै हो

चनुौती सामना गन ठीक समयमा
ऊ आउँदनै।

14 “के म उनीहरूलाई पातालको श दे ख बचाऊँ?
के म उनीहरूलाई मतृ्य ु दे ख मु गराऊँ? हे मतृ्य!ु

तरेो िवध्वशंक कोप कहाँ छ?
हे िचहान तरेो श कहाँ छ?
मरेो आखाँबाट अब दया लकेुकोछ।

15 इ ाएल आफ्नो दाज्य-ूभाइहरूको बीच बढी रहकेो छ,
तर पवू य बतास आउनछे, परम भकुो बतास उजाड मरूभिुमबाट आउनछे

अिन इ ाएलको कुवाहरू सकु्ने छन।्
त्यसको पानीको मलू स ु छे।
त्यो आधँीले इ ाएलका सबै बहुमलू्य बस्तकुो भण्डार र ो पा रिदने छ।

16 सामा रयाले दण्ड भोग्नछे
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िकनिक उसले आफ्नो परमे रदे ख मखु बटारेको छ।
इ ाएलीहरूलाई तलवार ारा मा रने छ,

उनीहरूको सन्तानलाई पछाद मा रनछे
अिन ितनीहरूका गभर्वती ीहरूको पटे िनचो रनछे।”

14
परम भिुतर फकर्

1 हे इ ाएल! ित ो पापले ितमीलाई धमर्राउने बनाएकोछ। यसकैारण अब
परम भु आफ्नो परमे र ितर फकर आऊ। 2 जनु कुरा ितमीले भन्नछु, त्यसको
िवषयमा सोंच, अिन परम भु ितर फकर आऊ, उहाँलाई भन,

“हा ा सबै पापहरू टाढा गरेर,
जे कुरा रा ो छ त्यसलाई हण गर जनु हामीले भिनरहकेाछौ।
हामी हा ो मखुले तपाईंको स्तिुत गाउछँौ।

3 अश्शरूले हामीलाई बचाउनँ स ैं न।
हामी घोडहरूमािथ सवार हुनछैेनौ।

न त हामी आफ्नो हातले बनाएको कुरालाई
‘हा ो परमे र’ भन्नछेौ।

िकनिक िबना आमा बाबकुा सतंानहरू ित दया गन
केवल तपाईं मा हुनहुुन्छ।”

परम भलुे इ ाएललाई क्षमा गन ुर्हुन्छ
4 परम भु भन्नहुुन्छ,
“उनीहरूले मलाई त्याग।े

म उनीहरूलाई यसको िन म्त क्षमा िदन्छु।
म उनीहरूलाई मु भावले मे गनछु। म अब उनीहरू ित ोिधत हुनछैेन।

5 म इ ाएलको िन म्त शीत झैं बन्नछुे।
इ ाएल लली फूल झैं फुल्नछे।
लबानोन झैं त्यसको जरा फैलनछे।

6 त्यसका हाँगाहरू भ ाक्षको रूख झैं हुनछेन।्
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त्यो सनु्दर हुनछे।
त्यो त्यस सगुन्ध झैं हुनछे

जनु लबानोनको रूखको जराबाट आउँछ।
7 इ ाएलका मािनसहरू फे र मरेो सरंक्षणमा हुनछेन।्

ितनीहरू अन्न झैं बढ्नछेन।्
ितनीहरू अङ्गरुका लहरा झैं फल्ने र फूल्ने छन।

अिन ितनीहरूको सगुन्ध लबानोनको दाखरस जस्तै हुनछे।
परम भलुे इ ाएललाई मिूतर्को िवषयमा चतेावनी िदनभुयो

8 “हे ए मै मलैे मिूतर्हरूिसत गन ुर्पन बढी केही छैन।
म नै एकजना हु ँ जसले ित ो ाथर्नाहरूको उ र िदन्छु।

म नै एकजना हु ँ जसले मािथबाट ित ो रक्षा गछुर्।
म सधैं ह रयो रहने सल्लाको रूख जस्तै हु।ँ त्यसको फल मबाट नै आउँछ।”

अ न्तम सल्लाह
9 यी कुराहरू ज्ञानी मािनसले बझु्न ु पछर्।

यो कुराहरू कुनै ब ु मान मािनसले जान्न ु पछर्।
परम भकुो बाटो ठीक छ।

असल मािनसहरू ितनीहरू ारा बाच्छन।
पापीहरू ितनीहरू ारा मछर्न।्
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