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यशयैाकोपसु्तक
1 यो अमोसको छोरो यशयैाको दशर्न हो। जनु कुराहरू यहूदा र यरूशलमेमा

हुन आउने िथए। परमे रले ती कुराहरू यशयैालाई दखेाउन ु भयो। यशयैाले ती
दशर्नहरू उ ज्जयाह योतम, आहाज अिन िहजिकयाह यहूदाका राजाहरू भएका
समयमा दखे।े

आफ्ना मािनसहरू िवरू परमे रको म ु ा
2 ह,े आकाश र पथृ्वी, परम भकुो कुरालाई ध्यान लगाएर सनु! परम भु यो

भन्न ु हुन्छ:

“मलैे मरेा नानीहरूलाई पालन-पोषण गरें, मलैे ितनीहरूलाई हुकार्एँ, बढाएँ
तर ितनीहरू नै मरेो िवरोधी भए।

3 गोरूले आफ्नो मा लकलाई िचन्छ
अिन गधा आफ्नो स्वामीले दाना िदने डुडँ* कहाँ छ जान्दछ।

तर इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िचन्दनैन।्
मरैे मािनसहरूले मलाई बझु्दनैन।्”

4 इ ाएल रा नै दोष पणूर्छ। यो दोष मािनसहरूले बोक्न ु पन ग ौगो भारी
जस्तो छ। ती मािनसहरू पापी प रवारहरूबाट ज न्मएका द ु नानीहरू हुन।्
ितनीहरूले परम भलुाई छाड।े ितनीहरूले इ ाएलका पिव परम भकुो अपमान
गरे। ितनीहरूले उहाँलाई त्यागे र उहाँलाई िवदशेी जस्तो वहार गरे।

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई िकन दण्ड िदइरहन?ु मलैे
ितमीहरूलाई दण्ड िदएँ तर ितमीहरू ब द्लएनौ अथवा सचते भएनौ। ितमीहरू अझै
मरेो िवरोधमा अ ेरी भइर ौ। अिहले मन र हृदय दवुै नै अस्वास्थ छ। 6 ितमीहरूका
पतैालादखेी टुप्पी सम्म, शरीरको त्यके अङ्गमा चोटै चोट र पीड-ैपीडाहरू मा
* 1:3: (काठलाई खोपरे
बनाएको खो ो साधन)।
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छन।् ितमीहरूले आफ्ना िपडाहरूको ध्यानै गरेका छैनौ। ितमीहरूका घाउहरू न त
सफा ग रएकाछन न त पु रएकै छन।्”

7 ितमीहरूको दशे िवध्वशं भएको छ। ितमीहरूका शहरहरू आगोलेज लसकेका
छन।् ित ा श हुरूले ितमीहरूको जग्गा-जमीन लिगसकेको छ। ितमीहरूको जग्गा-
जमीन सनेाहरू ारा ध्वसं्त पा रएको एउटा दशे जस्तो छ।

8 िसयोनकी छोरी अिहले दाख बारीहरूमा छोिडएको र ो पाल जस्तै भएकी
छे। ऊ काँ ा बारीहरूमा छािडएको एक परुानो छा ो जस्तो छ। श हुरू ारा परास्त
भएको शहर जस्तो छ। 9 यो सत्य हो सनेाहरूका परम भलुे हा ा िन म्त केही
मािनसहरूलाई अझ बाँच्ने अनमुित िदन ु पछर्। हामी सोदोम र गमोरा शहरहरू जस्तै
पणू र् रूपमा ध्वसं्त भएका छैनौं।

10 हे सोदोमका शासकहरू परम भकुो सन्दशे ध्यान िदएर सनु! गमोराका
मािनसहरू परमे रका उपदशेहरू ध्यान िदएर सनु! 11 परमे र भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरू िकन मलाई यस्ता ब लहरू िदइरहकेाछौ? मिसत ितमीहरूले ब ल
चढाएका बा ाहरू, साँढे र भडेाको बोसो चािहएको भन्दा अिधक िथयो। म
ियनीहरूमा आनन्द लिदनँ। 12 जब ितमीहरू मसगं भटे्न आयौ, ितमीहरूले मरेो
आगँनको सबै चीजहरू कुल्चदै आयौ। ितमीहरूलाई त्यसो गनर् कसले भन्यो?

13“ थर्को ब लहरू अब मकहाँ नल्याओ। जनु धपू ितमीहरू मलाई चढाउछौ,
त्यो म घणृा गछुर्। औंसी, िव ामको िदन र पिव िदनहरूमा भएको ितमीहरूका
समारोह म सहन स न।ँ ितमीहरूले पिव सभामा ग ररहकेा द ु कामहरू म घणृा
गछुर्। 14 मरेा सम्पणूर् हृदयबाटै ितमीहरूले गरेका मािसक सभा र महासभाहरू म
घणृा गछुर्। ती सभाहरू मरेा िन म्त अत्यन्त बोझ भएका छन।् अिन म ती भारीहरू
बोकेर थािक सकेकोछु।

15 “ितमीहरू मलाई ाथर्ना गनर् आफ्ना हातहरू उचाल्ने छौ, तर म ितमीहरू
तफर् हनेर् पिन अस्वीकार गनछु। ितमीहरू धरैे भन्दा धरैे ाथर्नाहरू गनछौ, तर म
सनु्नलाई अस्वीकार गनछु। िकन? िकनभने ितमीहरूका हातहरू रगतले मिुछएका
छन।्

16 “आफु स्वयलंाई धोई-पखाल। आफू स्वयलंाई श ु बनाऊ। आफूले
ग ररहकेो नरा ा कामहरूलाई रोक म त्यस्ता नरा ा कामहरू हनेर् चाँहिदन गल्ती
काम नगर! 17 रा ो कामहरू गनर् िसक। अरू मािनसहरू ित स्वच्छ बन।् ती
मािनसहरूलाई दण्ड दऊे जसले दःुख पदैा गछर्। ती नानीहरूलाई साथ दऊे जसका
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आमा-बाबहुरू छैनन।् ती आइमाईहरूलाई समथर्न गर जसका लोग्नहेरू पिहल्यै
म रसकेका छन।्”

18 परम भु भन्नहुन्छ, “आऊ, ती कुराहरूमा चचार् गरौं। ितमीहरूका पापहरू
िसदंरू जस्ता राता छन,् तर ितनीहरू पखालरे फ्याँक्न सिकन्छ र ितमीहरू िहउँ जस्ता
सतेो हुनछेौ। ितमीहरूका पापहरू चहिकलो राता छन,् तर ितमीहरू ऊन जस्तो सतेो
हुन सक्छौ।

19“मलैे भनकेा कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यान िदयौ भने ितमीहरूले यस ठाउँबाट
असल कुराहरू पाउनछेौ। 20 ध्यान िदएनौ भन,े ितमीहरू मरेो िवरोधी हुनछेौ। अिन
ित ा श हुरूले ितमीहरूलाई नाश गनछन।्”

परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्नभुयो।
परम भु ित यरूशलमे िन ावान छैन

21 परमे र भन्नहुुन्छ, “यरूशलमेलाई हरे! ऊ यस्तो शहर िथई जसले मलाई
भरोसा गरी अिन मरेो अनसुरण गरी। के कारण िथयो एक वशे्या हुन बाध्य भई
अिहले मलाई प ाउँिदन। यरूशलमेको न्याय गरीनछे। यरूशलमेका बािसन्दाहरू
परमे रले मन पराउन ु हुने बाटोमा िहडँ्न ु पछर्। तर अिहले त्यहाँ हत्याराहरू मा
बस्छन।्

22 “ित ो धािमर्कता मलू्यहीन भएको छ। ित ो दाखरसमा पानी िमसाएको छ।
अब यो रसहीन भएको छ। 23 ितमीहरूका शासकहरू िव ोही अिन चोरका िम हरू
भएका छन।् ितमीहरूका सम्पणूर् अिधकारीहरूले घसू माग्दछन-्ितनीहरूले नरा ा
कामहरू गरेर पसैा लन्छन।् ित ा सम्पणूर् अिधकारीहरूले मािनसहरूलाई ठगरे
ज्याला लन्छन।् आमा-बाब ु नभएका टुहुरा-टुहुरीहरूलाई ित ा अिधकारीहरूले
सहयोग गन यास गदनन।् ितनीहरूले िवधवाहरूका गनुासोलाई पिन ध्यानै
िददँनैन।्”

24 ती सबै कुराहरूले गदार्-मा लक, सनेाहरूका परम भु इ ाएलका श शाली
परमपिव परमे र भन्नहुुन्छ, “म ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे। मरेो श हुरू
ितमीहरू मरेो लािग अब उ ान्त दःुखका कारण हुने छैनौ, 25 चाँदी टल्काउनलाई
मािनसहरूले खरानी† योग गदर्छ। त्यस्तै कारले म ितमीहरूका सम्पणूर् गल्ती
कायर्हरू साफ ग रिदने छु। म ितमीहरूबाट सम्पणूर् मलू्यहीन कुराहरू िनकाली
† 1:25: “ ”

(ओथ) िथएन र आगोको खरानी नै चलाइन्थ्यो।
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िदनछुे। 26 न्यायक ार्हरूलाई म पिहले जस्तै फकार्ई ल्याउनछुे। ितमीहरूका
सल्लाहकारहरू जस्तो ितमीहरूसगं धरैे पिहला िथए त्यस्तै हुनछेन।् त्यसपिछ
ितमीहरूले भन्नछेौ ‘असल र िव ासयोग्य शहर।’ ”

27 िसयोन परम भकुो न्याय ारा उ ार हुनछे अिन जो उहाँकहाँ फकर् न्छ
ितनीहरूलाई उहाँको धािमर्कताले उ ार ग रनछे। 28 तर सम्पणूर् अपराधीहरू र
पापीहरू न हुनछेन।् (परम भलुाई नप ाउने मािनसहरू ती हुन।्)

29 भिवष्यमा मािनसहरू जसले फलाँटका रूखहरू‡ र िवशषे बगैंचाहरू§
पजू्नलाई रोजे उनीहरू ल ज्जत हुनछेन।् 30यस्तो घटना हुने नै छ िकनभने ितमीहरू
फलाँटका पातहरू ओइ लएर मरेको जस्तै हौ। ितमीहरू पानी िबना सकु्दै गएको
बगैंचा जस्तै हो। 31 श शाली मािनसहरू जङ्गलमा सकेुका मिसना दाउराहरू
जस्तै हुनछेन।् अिन जनु कुराहरू ती मािनसहरूले गनछन ्त्यो एक िझल्का जस्तो
हुनछे जसले आगो लगाउनछे। ती श शाली मािनसहरू र ितनीहरूले गरेका
कायर्हरू सबै त्यही आगोमा डढरे भस्म हुनछेन ्अिन कसलैे पिन त्यो आगो िनभाउन
सक्ने छैन।

2
1 आमोसको छोरो यशयैाले यहूदा र यरूशलमेको िवषयमा यो सन्दशे दखे।े

2 अ न्तम िदनहरूमा परम भकुो म न्दर,
सबै पवर्तहरू भन्दा उच्चमा हुनछे।

यो सबै पहाडहरू भन्दा-मािथ हुनछे।
सबै जाितहरू त्यहाँ ओइरो लाग्नछेन।्

3 धरैे मािनसहरू त्यहाँ जानछेन।् ितनीहरूले भन्नछेन ्
“आऊ! हामीमािथ परम भकुो पवर्त सम्म जाऊँ,
मािथ याकूबको परमे रको म न्दरमा।

अिन परमे रले हामीलाई जीउने िवषयमा िशक्षा िदन ु हुनछे।
अिन हामीले उहाँलाई प ाउनछेौं।”

‡ 1:29: … “ ”
§ 1:29:
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परमे रका उपदशेहरू-परम भकुो अिन सन्दशे यरूशलमे अन्तगर्त िसयोन पवर्तमा
हुनछे

र सम्पणूर् ससंारभ र नै फै लएर जानछे।
4 त्यसपिछ परमे र नै सबै जाितहरूकालािग न्यायािधश हुनहुुनछे।

उहाँले िववादका कुराहरू मािनसहरूकै लािग अन्त गन ुर्हुनछे।
ती मािनसहरूले लडाइँ गन आफ्ना हात-हितयारहरू बन्द गन ुर्हुनछे।

ितनीहरूले आफ्ना तरवारबाट हलोको फाली बनाउनछेन।्
अिन ितनीहरूका आफ्ना चलाउने भालाहरूबाट घाँस काट्ने हिँसया

बनाउनछेन।्
मािनसहरू एक अक को िवरू मा लडाइँ लड्न छाड्ने छन।्

मािनसहरूले फे र किहल्यै पिन य ु कालािग ता लम लने छैनन।्

5 याकूबको सन्तानहरू, ितमीहरूले परम भलुाई प ाउन ु नै पछर्।
6 म ितमीलाई यो भन्छु िकनभने ितमीले आफ्ना सन्तानहरू छोड ्यौ। ित ा

मािनसहरू पवूर्का मािनसहरू जस्तो भलू िवचारले भ रएकाछन।् ित ा मािनसहरू
प लश्तीहरूले जस्तै भिवष्यवाणी गन चे ा गदछन।् ित ा मािनसहरूले िवदशेी
िवचार सम्पणूर् रूपले स्वीकार ग ररहकेा छन।् 7 अन्य दशे भन्दा ितमीहरूको दशे
सनु र चाँदीले भ रएको छ। त्यहाँ धरैे भन्दा धरै राजकोषहरू छन।् ितमीहरूका
दशे घोडाहरूले भ रएका छन।् त्यहाँ अनगन्ती रथहरू छन।् 8 ितनीहरूको दशे
मिूतर्हरूलेभ रएका छन।् त्यहाँ ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाएर नै पजु्दछन।् 9मािनसहरू
तचु्छ भन्दा पिन तचु्छ बिनए। मािनसहरू अत्यन्त नीच भए। परमे र िनःसन्दहे
तपाईंले ितनीहरूलाई क्षमा िदन ु हुने छैन?

10 जाऊ मलैो-िहलोमा लकु, गफुा-कन्दरा ितर लकु! ितमीहरू परम भबुाट
डराउन ु पनछ र उहाँको महामिहम-श बाट लकु्न ु पनछ!

11 घमण्डी मािनसहरू घमण्ड गनर् छोड। ती घमण्डी मािनसहरू लाजले आफै
आफ्नो नजरबाट ख छेन।् त्यसबलेा, परम भु मा उच्च हुनहुुनछे।

12 परम भसुगं एक त्यस्तो िदनको योजना छ। त्यस खास िदनमा परम भलुे ती
घमण्डी र सखेी गन मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। तब ती घमण्डी मािनसहरूको
महत्व रहने छैन।् 13 ती घमण्डीहरू लबानोनका दवेदारूको अग्ला रूखहरू जस्ता
हुन।् ितनीहरू बाशानका फलाँट जस्ता हुन।् तर परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड
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िदनहुुनछे। 14 ती घमण्डी मािनसहरू अग्ला पवर्तहरू र उच्च पहाडहरू जस्ता
हुन।् 15 ती घमण्डी मािनसहरू अल्गो धरहरा र द रलो पखार्लहरू जस्तै हुन।् तर
परमे रले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुने छ। 16 ती घमण्डीहरू तश शको िवशाल
जहाजहरू जस्तै हुन।् ती जहाजहरू बहुमलू्य सामानहरूले भ रएको छन।् तथािप
परमे रले ती घमण्डी मािनसहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

17 तब मािनसहरू घमण्डी हुन छोड्नछेन।् ती मािनसहरू जो घमण्डी छन,्
ितनीहरूको घमण्ड माटोमा िमल्नछे। त्यस बलेा, परम भु मा सबै भन्दा उच्च
हुनहुुनछे। 18 सम्पणूर् मिूतर्हरू हराएर जानछेन।् 19 मािनसहरू ओडारहरू र
पथृ्वीका चपेचापमा लकु्ने छन।् मािनसहरू परम भु र उहाँको महामिहम श बाट
डराउनछेन।् यो घट्ना त्यितबलेा घट्ने छ जब परम भलुे पथृ्वीलाई थकार्उन उिभन ु
हुन्छ।

20 त्यितबलेा मािनसहरूले आफ्ना सनु र चाँदीका मिूतर्हरू फ्याँिक िदनछेन।् ती
मिूतर्हरू मािनसहरूले पजु्न सकुन भनरे उनीहरूले नै बनाएका िथए। मािनसहरूले
ती मिूतर्हरू पथृ्वीका प्वालहरूमा फ्याँिकिदनछेन ्जहाँ चमरेाहरू र छुचनु् ा बस्छन।्
21 त्यसपिछ मािनसहरू च ानका-कन्दराितर लकु्नछेन।् ितनीहरू परम भु र
उहाँका महान श बाट भयभीत भएर त्यसो गनछन।् यो त्यितबलेा घट्ना घट्ने छ
जब परम भलुे पथृ्वीलाई थथर्र कमाउन उठ्न ु हुनछे।

22 ितमीहरूले आफूलाई जोगाउन अन्य मािनसहरूमा भरोसा नगर।् ितनीहरू
मािनसहरू मा हुन-्जो मदर्छन।् यसकारण ितमीहरूले उनीहरूलाई परम भु जस्तै
भावशाली हुन्छन ्भनरे नठाने पिन हुन्छ।

3
1 मलैे ितमीहरूलाई भन्दै गरेको कुराहरू बझु। परमे र, सनेाहरूका परम भलु,े

यरूशलमे र यहूदाले भर गन सबै थोकहरू लजैान ु हुनछे। परमे रले सबै भोजन र
पानी पिन लजैान ु हुनछे। 2 परमे रले सबै वीरहरू र महान िसपाहीहरू लजैान ु
हुनछे। परमे रले सबै न्यायक ार्हरू, अगमव ाहरू, जोखना हने मािनसहरू
र बढूा- धानहरू सबलैाई नै लजैान ु हुनछे। 3 परमे रले सनै्य अिधकारीहरू र
सरकारी अिधकारीहरू लजैान ु हुनछे। परमे रले कुशल कारीगरहरू र चलाख
जादगूर जसले भिवष्य बताउने यास गदर्छ ितनीहरूलाई पिन लजैान ु हुन्छ।

4 परमे र भन्नहुुन्छ, “म जवान यवुाहरूलाई ितमीहरूका मागर् दशर्क
बनाउनछुे। 5 त्यके मािनस अक मािनसको िवरोधी हुनछे। यसथर् सबै जन नै
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िपरो लनछेन।् यवुाहरूले ठूला बडाहरूको आदर गन छैनन।् साधरण मािनसहरूले
महत्वपणूर् मािनसहरूको िव ास गन छैनन।्”

6 त्यसबलेा, एकजना मािनसले आफ्नै प रवारको कुनै भाइलाई समा छे। त्यस
मािनसले आफ्नो भाइलाई भन्नछे, “ितमीसगं एउटा कोट छ, यसलैे ितमी हा ो
अगवुा हुनछेौ। ितमी यी सबै िवनाशको अगवुा हुनछेौ।”

7 तर त्यो भाइले भन्नछे, “म ितमीलाई साथ िदन स न।ँ घरमा मसगं शस्त
भोजन र लगुाहरू छैन।् ितमी मलाई ितमीहरूका अगवुा नबनाऊ।”

8यस्तो घटना हुनछे िकनभने यरूशलमेले ठक्कर खाएको छ र साथै गल्ती काम
गरेको छ। यहूदाको पतन भयो अिन परमे रलाई प ाउन छोड।े जनु कामहरू
ितनीहरूले गछर्न अिन भन्छन ितनीहरू परम भकैु िवरू मा हुन्छन।् परमे रको
मिहमामय आखँहरूले ती सबै कुराहरू छलर्ङ्ग दे ु हुन्छ।

9 मािनसहरूका अनहुारहरूले बताउछँन िक ितनीहरू आफ्नो गल्ती कायर्हरूको
लािग दोषी छन।् अिन ितनीहरू आफ्नो पापकमर्मा अहंकार गदर्छन।् ितनीहरू
सदोमका मािनसहरू जस्तै छन।् ितनीहरू आफ्ना पापहरू कसलैे दखे्ला भनरे दशर्न
गदनन।् यो उनीहरूका लािग अत्यन्त हानीकारक हुनछे। ितनीहरू आफैले स्वयमंा
बढी दःुखहरू ल्याएकाछन।्

10 धम मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूको लािग रा ो कुराहरू हुनछेन।्
ितनीहरूले गरेको रा ो कायर्को लािग परुस्कार पाउनँछेन।् 11 तर द ु मािनसहरूका
लािग यो एकदम अिन हुनछे। एकदमै ठूलो दःुख-क हरू उनीहरूमा आइपनछ।
ितनीहरूले गरेको जित पिन गल्ती कमर्हरूको लािग दण्ड पाउनछेन।् 12 यवुाहरूले
मरेा मािनसहरूलाई परास्त गनछन।् ीहरूले मरेो मािनसहरूमािथ शासन गनछन।्

मरेा मािनसहरू, ित ा मागर् दशर्कहरूले ितमीहरूलाई गल्ती बाटो डोयार्उनछेन।्
ितनीहरूले समुागर्बाट ितमीहरूलाई फकार्उनछेन।्

आफ्ना मािनसहरू ित परमे रको िनणर्य
13 मािनसहरूको न्याय गनर्कोलािग परम भु खडा हुनहुुन्छ। 14 परमे रले ती

बढूा- धानहरू र अगवुाहरूका िवरू मा उनीहरूका कुकमर्कोलािग आफ्नो न्याय
िदनहुुनछे।

परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले दाखबारीहरू जलायौ। ितमीहरूले गरीब
मािनसहरूका धन-सम्पि ल ु ौ जो अिहले सम्म ितमीहरूको घर-घरमा छदँछै।
15 मरेा मािनसहरूलाई यसरी दःुख क िदन ु भनरे ितमीहरूलाई कसले अिधकार
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िदयो? ती गरीब मािनसहरूमािथ िथचोमीचो गन ुर् भनरे कसले अिधकार िदयो?”
मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।

16 परम भु भन्नहुुन्छ, “िसयोनका ीहरू अत्यन्त अहकंारी भएका छन।्
ितनीहरू िशर ठाडो पारेर व रप र िहिडरहन्छन,् मानौ अरू भन्दा ितनीहरू असल
हुन।् ती ीहरू आखँाहरू िझम्काउँदै िहिँडरहन्छन।् ितनीहरू आफ्ना पायलहरू
झन्काउँदै स्वाङ्ग पारेर व रप र नाँच्दै घिुमिहडँ्छन।्”

17 मरेा मा लकले ती ीहरूका टाउकोमा लतू ै लतूो भ रिदन ु हुनछे। िसयोनका
ती ीहरूका सबै केशहरू झनछन।् 18 त्यस बलेा परम भलुे ितनीहरूको घमण्डको
सबै थोक, सनु्दर कल्लीहरू, सयूर् र चन् मा जस्तै दे खने कण्ठहार लजैाउन ु हुनछे।
19 कुण्डलहरू, चरुाहरू, घमु्टोहरू, 20 दोप ाहरू, पायलहरू, पटुका, कल्ली,
अ रका बोतलहरू अिन जन्तरहरू, 21 छाप औंठीहरू र नाकका मनु् ी, 22 दामी
पोषाकहरू, टोपीहरू शालहरू र थलैीहरू, 23 ऐनाहरू, मलमलका पोषाकहरू,
फेटाहरू, र लामा शलहरू।

24 ती ीहरूले अब सगुन्धको स ामा दगुर्न्ध पाउनछेन।् अिहले ितनीहरूले
पटुका बाँधकेाछन त्र त्यस समयमा ितनीहरूलेडोरी बाँध्ने छन।् अिहले ितनीहरूको
केश सहुाउदो पारेर बाटेकाछन ् तर त्यस समयमा केश खौरेर एउटा केश सम्म
टाउकोमा हुनछैेन।् अिहले ितनीहरूसगं आकर् षक पिहरन छ तर त्यस समयमा
ितनीहरूले शोक मनाउने पिहरन लाउनछेन।् अिहले ितनीहरूका अनहुारमा सनु्दर
िचन्हहरू छन।् तर त्यस समयमा त्यहाँ अक दागहरू हुनछेन।् ती दागहरू डामकेा
दागहरू हुनछेन।्

25 त्यितबलेा, ितमीहरूका परुूष जाितहरू तरवारहरू ारा मा रनछेन।्
ितमीहरूका वीरहरू य ु मा मन छन।् 26 त्यहाँ रूवाई र उदासीनता छाउनछे। शहरको
वशे ारको सभाहरूमा रून ु पदर्छ। यरूशलमे चोरहरू र डाकूहरूबाट सबै थोकहरू

ल ु टएर खाली हात बसकेी ी जस्तै हुनछेे। उसले त्यस बलेा भईूंमा बसरे िवलाप
गछ।

4
1 त्यितबलेा, सातजना ीहरूले एकजना परुूषलाई समा े छन।् ितनीहरूले

भन्ने छन,् “हामी खानलाई आफ्नै रोटी बनाउने छौ। अिन लगाउनलाई आफ्नै
लगुा बनाउने छौ। हामी यी सम्पणूर् कुराहरू आफ्नै िन म्त ग ररहकेा छौ यिद ितमी
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हामीहरूसगं िववाह गछ भने ित ो नाउँ जान्न पाउ।ँ दया गरेर, हा ा अपमान हटाई
दऊे।”

2 त्यस समयमा, परम भकुो हाँगो (यहूदा) सनु्दर र गौरवपणूर् हुनछे। अझै
इ ाएलमा बसोबास गन मािनसहरू धत मा उ प्जएका वस्तहुरू दखेरे गर्िवत
हुनछेन।् 3 त्यितबलेा अझ िसयोन र यरूशलमेमा बिसरहकेा मािनसहरू सबलैे पिव
मािनसहरू भनी मान्नछेन।् यी नाउहँरू खास सचूीमा दतार् भएका मािनसहरूका
िन म्त हुनछे; सचूीमा दतार् भएका मािनसलाई सधैं ब े अनमुित िदइनछे।

4 परम भलुे िसयोनका ीहरूको रगत धोई िदनहुुनछे। परम भलुे यरूशलमेबाट
सबै रगत धोई पखाली* िदनहुुनछे। परमे रले न्याियक स्वभाव योग गरी िनष्पक्ष
न्याय गन ुर्हुनछे। अिन उहाँको अ ग्न स्वभावलेसम्पणूर् कुराहरू शु पान ुर् हुनछे। 5तब
परम भलुे माण गन ुर्हुनछे िक उहाँ आफ्ना मािनसहरूसगंै हुनहुन्छ। परमे रले
िदनभ र धवुाँले भ रएको बादल बनाउन ु हुनछे। अिन रातभ र बल्दै गरेको आगोको
ज्वाला उज्जवल बनाउन ु हुनछे। यी माणहरू िसयोन पवर्तमािथ त्यकेमा अिन
ितनीहरूको सबै सभाहरूमािथ हुनछेन।् त्यकेमािथ सरुक्षाको घरेा हुनछे। 6 यो
सरुक्षाको ठाउँ हुनछे। त्यस वस्थाले मािनसहरूलाई घामको तापबाट जोगाउने
छ। त्यो वस्थाले त्यके बाढी र बषार्बाट मािनसहरूलाई लकुाउने ठाउँ हुनछे।

5
इ ाएल, परमे रको दाख बारी हो

1अब, म मरेा साथीहरूकालािग गीत गाउनछुे। यो गीत उनीहरूका दाख बारीको
िवषयमा छ।
मरेा िम को अत्यन्त सम ृ

दाखबारी िथयो।
2 मरेा िम ले खते खने अिन सफा पारे।

उनले त्यहाँ रा ो अङ्गरुको बोट रोप।े
उनले खतेको माझमा एउटा मचान

अिन एउटा कोल िनमार्ण गरे।
* 4:4:
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तब उनले त्यहाँ अङ्गरुको रा ो फसलको आशा गरे।
तर त्यहाँ नरा ा अङ्गरुहरू मा फल्यो।

3 यसकारण परमे रले भन्नभुयोः “यरूशलमेमा ब े मािनसहरू अिन यहूदाका
मािनसहरू,

म अिन मरेो दाखबारीको िवषयमा सोच।
4 मरेो दाखबारीकोलािग म अझ के गनर् सक्थें र?

मलैे सबै कुरा गरे।
मलैे असल दाखको उब्जनी हुन्छ भन्ने आशा गरेको िथएँ

तर त्यहाँ सबै नरा ा उब्जाऊ भयो
िकन त्यस्तो भयो?

5 “अब म ितमीहरूलाई भन्नछुे,
म मरेो अङ्गरको बगैंचालाई के गनछु।

म सबै बारहरू उखले्नछुे।
अिन ितनीहरूलाई जलाउनछुे।

म ढुङ्गाका पखार्लहरू भत्काउने छु
अिन ती ढुङ्गाहरूमािथ िहडँ्नछुे।

6 म मरेो दाखबारीलाई र ो मदैान पा रिदनछुे।
कसलैे पिन िबरूवाहरूको ख्याल गन छैन।
कसलैे पिन खतेमा काम गन छैन।्

त्यहाँ बकेामको झार-काँढाहरू मा उ नछेन।्
म बादललाई पथृ्वीमा पानी नपार भनरे आज्ञा िदनछुे।”

7 सनेाहरूका परम भमुा भएको दाखबारी इ ाएल घरानाका सम्पि हो। अिन
दाखको हाँगा-िबरूबालाई परम भलुे मे गन ुर्हुन्छ-त्यो यहूदाको मािनस हो।

परम भलुे न्यायको आशा गन ुर्भयो,
तर त्यहाँ हत्याहरू मा भए।

परम भलुे धािमर्कताको आशा गन ुर्भयो,
तर त्यहाँ नरा ा वहार भएका मािनसहरूबाट कोलाहल मा िथयो।
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8 ितमीहरू एकदमै निजक-निजकमा बस्छौ। कही कसकैो लािग केही जग्गा
नराखी घरहरू बनाउछँौ। तर परम भलुे जब ितमीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे तब
ितमीहरूलाई एक्लो पान ुर् हुनछे। सम्पणूर् भिूममा ितमीहरूमा रहनछेौ। 9सनेाहरूका
परम भलुे मलाई भन्नभुयो र मलैे सनु,े “अब त्यहाँ धरैे घरहरू छन।् तर म ितज्ञा
गछुर् िक ती सबै घरहरू ध्वशं हुनछेन।् त्यहाँ सनु्दर र ठूला-ठूला घरहरू होलान ्
तर सबै र ा हुनछेन।् 10 त्यसबलेा दश बीघा जिमनबाट अ लकित मा दाखरस
बिनने छ। अिन धरैे बोरा बीउहरूबाट अ लकित मा अन्न उब्जनछे।”

11 ितमीहरू िबहानै उठ्ने छौ र िपउनलाई म खोज्ने छौ। दाखरस िपएर
मातकेोले गदार् ितमीहरू राती अबरे सम्म जागा रहन्छौ। 12 ितमीहरू मातरे सगंीतमय
साम ीहरू जस्तै िवणा, ढोलक, खजैडी, सारङ्गी, बाँसरुी र म लएर उत्सव
मनाउछँौ। अिन परम भलुे गन ुर् भएका कुराहरू ितमीहरू वास्ता गदनौ। परम भकुा
हातले धरैे भन्दा धरैे चीजहरू बनाउन ु भयो तर ितमीहरूले त्यताप ध्यान िदएनौ।
यसकारण यो ितमीहरूकालािग अशभु हुनछे।

13 परम भु भन्नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरू प ाउ पनछन अिन लिगनछेन ्िकन?
िकनभने ितनीहरूले मलाई रा री िचननेन।् अिहले इ ाएलमा भएका कितपय
मािनसहरू मखु्य छन।् ितनीहरू आफ्ना िवलासी जीवनमा सखुी छन।् तर ती सबै
महान मािनसहरूलाई भोक प्यासले अत्यन्त सताईनछेन।् 14 तब ितनीहरू मनछन ्
र पातालमा जानछेन ् िसयोलल,े ितनीहरूले धरैे-धरैे मािनसहरू भटे्नछे। िचहानले
आफ्नो ठूलो मखु उघारेर बसकेो छ। अिन सबै मािनस िसयोल िभ जानछेन।्”

15 ती मािनसहरू न हुनछेन।् ती ठूला मािनसहरूले िशर झकुाउनछेन ् अिन
भइँूितर हनेछन।् 16 सनेाहरूका परम भलुे िनष्पक्ष न्याय गन ुर् हुनछे, र मािनसहरूले
उहाँ कित महान हुनहुन्छ भनरे थाहा पाउने छन।् पिव परमे रले जनु सही कुराहरू
छन ्त्यही काम गन ुर्हुनछे, र मािनसहरूले उहाँलाई सम्मान गनछन।् 17 परमे रले
इ ाएलका मािनसहरूलाई दशे छोडरे जान वाध्य पान ुर्हुनछे; त्यो स्थान खाली
हुनछे। भडेाहरू जहाँ इच्छा लाग्दछ त्यहीं गएर ब े छन।् त्यसका पाठाहरू त्यही
ठाँउमा चन छन ्जनु ठाउँमा एकपल्ट धनी मािनसहरू िथए।

18 ती मािनसहरूलाई हरे! ितनीहरूले आफ्ना दोष र पापहरू आफ्ना पछाडी
त्यसरी तान्दछन ् जसरी मािनसहरूले हातगेाडी र डोरीहरू तान्दछन।् 19 ती
मािनसहरूले भन्दछन,् “हामी परम भलुाई कामना गदर्छौ िक उहाँले चाहन ु भएका
कुराहरू चाँडै नै गरून।् तब हामी जान्नछेौ के घटना घट्छ। हामी कामना गछ



5:20 xii यशयैा 5:28

परम भकुो योजना चाँडै नै परुा हुन्छ होला। तब मा हामी जान्दछौ उहाँको योजना
के हो।”

20 हाय! भन्छौ नरा ो वस्तहुरू रा ो हुन अिन रा ो वस्तहुरू नरा ो हुन।्
ितनीहरू सोच्छन अधँ्यारो उज्यालो हो अिन उज्यालो अधँ्यारो हो। ितनीहरू
सोच्छन ् मीठो तीतो हो अिन तीतो मीठो हो। 21 ितनीहरू हामी चतरु छौ भनी
सम्झन्दछन।् ितनीहरू आफूलाई ब ु मान ठान्दछन।् 22 ती मािनसहरू दाखरस
िपउनमा िस छन।् ितनीहरू म िमसाउनमा िसपाल ु छन।् 23 अिन ितमीहरूले
त्यस्ता मािनसहरूलाई पसैा िदयौ भने उनीहरूले अपराधीलाई क्षमा िदनछेन।् तर
ितनीहरूले असल मािनसहरूलाई न्याय गनर् अनमुित िददंनैन।् 24 ितनीहरूमािथ
नरा ा घट्नाहरू घट्नवेाला छ। ितनीहरूका भावी सन्तानहरू पराल र पातहरू
आगोले जले जस्तो पणूर्रूपले ध्वसं हुनछेन।् ितनीहरूका भावी सन्तानहरू जरैिसत
मनछन ्र धलुो हुनछेन।् ितनीहरूका भावी सन्तानहरू आगोले फूल जलाएर ध्वस्त
गरे जस्तो न हुनछेन ्औ खरानी हावामा उडरे जानछे।

ती मािनसहरूले सनेाहरूका परम भकुो वस्थालाई पालन गनर् अस्वीकार
गनछन।् ती मािनसहरूले इ ाएलका परमपिव को ससुमचारलाई िनन्दा गरे।
25 यसलैे परम भु आफ्ना मािनसहरूिसत एकदमै ोिधत हुनभुएको छ। अिन
परम भलुे आफ्ना हातहरू उचाउल्न ु हुनछे, अिन ितनीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।
उहाँ यित ोिधत हुन ु हुनछे िक पवर्तहरू सम्म काम्नछेन।् मरेका लाशहरू
गोरेटोहरूमा फोहोर मलैो जस्तै हुनछेन।् तब पिन परमे र ोिधत रहनहुुनछे।
उहाँका हातहरू अझै मािनसहरूलाई दण्ड िदन उचा लएकै हुनछेन।्

इ ाएलका मािनसहरू परम भबुाट द ण्डत
26 हरे! परमे रले पथृ्वीका सबै जाितहरूलाई िचन्ह िदइरहन ु भएको छ।

परमे रले झण्डा उठाइरहन ु भएको छ साथै ती टाढा-टाढाका मािनसहरूलाई
बोलाउनलाई ससुलेी मान ुर् हुदँछै।

श हुरू टाढा-टाढा ठाउँबाट आइरहकेोछन।् श ु िछ ै दशेिभ प छे। ितनीहरू
िछ ो-िछटो िहिंडरहकेा छन।् 27 ितनीहरू किहल्यै थाक्दनैन ्अिन ध्वशं हुदँनैन।्
ितनीहरू न त मन्द हुनछेन न सु छेन।् ितनीहरूको पटुका किहल्यै खकुुलो हुनछैेन।
ितनीहरूको जु ाको तनुा किहल्यै चिुडंदनै। 28श कुो काँडहरू तीखा-तीखा छन।्
ितनीहरूको सबै धनहुरु िहकार्उनलाई तयार छन।् घोडाका खु ाहरू ढुङ्गाहरू
जि कै कडा छन।् ितनीहरूका रथका चक्काहरू आधँीबरेी जस्तै उडनछेन।्
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29 श ु िचच्याउँछन,् अिन ितनीहरूका िचच्याहट िसहंको गजर्न जस्तै हुनछे।
श हुरू गजर्न्छन र ितनीहरूिसत लाडने मािनसहरूलाई प न्छन।् मािनसहरू
ितनीहरूबाट बाँच्न सघंषर् गछर्न।् तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउनँे कोही पिन हुदँनै।्
30यसकारण, िसहं समु का छालहरू जस्तै गजर्नछे। समाितएका मािनसहरू भइँूितर
हने गदर्छन तब त्यहाँ अन्धकार मा हुनछे। सम्पणूर् काश बाक्लो कालो बादल
जस्तो हुनछे।

6
परमे रले यशयैालाई अगमव ा भनी डाक्नभुयो

1 राजा उ ज्जयाहको मतृ्य ु भएको बलेा मलैे मरेा मा लकलाई दखेें। उहाँ
एकदम उच्च अिन आ र्यचिकत िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्थ्यो। उहाँको लामो
व ले म न्दर भ रएको िथयो। 2 सराफ स्वगर्दतूहरू परम भकुो चारैितर उिभएका
िथए। त्यके सराफ स्वगर्दतूका छ-छवटा पखटेाहरू िथए। ती स्वगर्दतूहरूले
मखु ढाक्नलाई ितनीहरूको दइु-दइुवटा पखटेाहरू योग गरेका िथए। अकार्
दइु-दइुवटा पखटेाहरू ितनीहरूको खु ाहरू छोप्नलाई योग गरेका िथए। अिन
ितनीहरूको दइुवटा पखटेाहरू उड्नलाई योग गरेका िथए। 3 त्यके स्वगर्दतूले
एका-अकार्लाई बोलाइरहकेा िथए। ितनीहरूले भन्थ,े “पिव , पिव , पिव
सनेाहरूका परम भु अत्यन्त पिव हुनहुुन्छ। सारा पथृ्वी उहाँको मिहमाले भ रएको
छ।” 4 स्वगर्दतूहरूका आवाजहरू एकदम चक िथयो। ितनीहरूका आवाजले
व रप रका दलैोका सघंारहरू ह ल्लए। तब म न्दर धवूाँले भ रन थाल्यो।

5 म भयभीत भएँ। मलैे भनें, “अह,ँ होइन! म नाश हुने रहछुे। म परमे रसगं
बोल्नलाई त्यितको पिव छैन।् अिन म त्यस्तै अधम मािनसहरू माझ बस्दछु।
तथािप मलैे सनेाहरूका परम भु महाराजािधराजलाई दखेकेोछु।”

6 वदेीमा आगो िथयो सराफ स्वगर्दतूहरूमध्ये एकजनाले आगोबाट तातो कोइला
िनकाल्न िचम्टा योग गरे। उनले तातो कोइला आफ्नो हातमा राखरे मकहाँ ल्याए।
7 सराफ स्वगर्दतूले तातो कोइलाले मरेो ओठहरू छोए। तब उनले भन,े “हरे, यस
तातो कोइलाले ित ो ओठहरू छोएपिछ ितमीले जो गरेका िथयो ती सबै हराए। अब
ितमी पाप म ु भयौ।”
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8 त्यसपिछ मलैे मरेो परम भकुो आवाज सनुें। परम भलुे भन्नभुयो, “म
कसलाई पठाउन सक्छु? हा ा िन म्तको जान?े”

यसकारण मलैे भन,े “म यहाँ छु। मलाई पठाउनहुोस!्”
9 तब परम भलुे भन्नभुयो, “जाऊ अिन मािनसहरूलाई यो बताऊः ‘ध्यानपवूर्क

सनु, तर नबझु! ध्यानपवूर्क हरे, तर निसक!’ 10 मािनसहरूलाई अल्मलाऊ।
मािनसहरूलाई ितनीहरूले सनुकेा र दखेकेा कुराहरू नबझु्ने त रकाले बताऊ। यिद
ितमीले त्यसो गरेनौ भन,े मािनसहरूले दखेकेा र आफ्ना कानले सनुकेा कुराहरू
मनमा बझु्न सक्नछेन।् यिद ितनीहरूले बझुे भने मकहाँ फकर आउन सक्छन ् र
ितनीहरूले पाप माफ हुनछे!”

11 तब मलैे सोधें, “हे मरेा मा लक, किहले सम्म मलैे त्यसो गन ुर् पछर्?”
परम भलुे भन्नभुयो, “यो त्यित बलेा सम्म गन ुर् जब सम्म शहरहरू ध्वशं हुदँनैन ्

र मािनसहरूले छोडरे जाँदनैन।् यो त्यित बलेा सम्म गन ुर् जितबलेा सम्म घरहरूमा
मािनसहरू जीिवत रहन्छन।् जबसम्म यो दशे ध्वसं भएर खाली छोिडंदनै ्तबसम्म
ितमीले मलै े भने जस्तो गन ुर्।”

12 परम भलुे मािनसहरूलाई टाढा जाने बनाउन ु भयो। भिूममा िवस्ततृ क्षे हरू
खाली हुनछे। 13 एक दशांश मािनसहरूलाई मा त्यस भिूममा ब े अनमुित
िदइनछे। ती मािनसहरू ध्वशं ग रन ु पन भए तापिन परम भमुा फकर् नछेन।् ती
मािनसहरू फलाँटका रूख झैं हुनछेन।् जब रूख काटेर ढा लन्छ त्यसको ठुटो
रहनछे। यो ठुटो िवशषे वशजं नै त्यसको ठुटो हो।

7
आरामसगं सकंट

1 योतामाको छोरो आहाज िथए। योताम उ ज्जयहको छोरो िथए। रसीन
अरामका राजा िथए। रमल्याहको छोरो पकेह* इ ाएलका राजा िथए। आहाज
यहूदाका राजा भएको बलेामा, रसीन र पकेह यरूशलमे िवरू लडाइँ लड्न गए।
तर ितनीहरू त्यस शहरलाई परास्त गनर् सक्षम भएनन।्

2दाऊदको प रवारलाई एक समाचार भिनयो। समाचार यस्तो िथयो, “अरामको
सनै्य र ए मैको सनै्य आपसमा स म्म लत भए। दवुै सनै्यहरूले िमलरे िशिवर
बसाल।े”
* 7:1:



7:3 xv यशयैा 7:14

जब राजा आहाजले त्यस्तो समाचार सनु,े उनी स्वयं र उनका मािनसहरू अत्यन्त
डराए। ितनीहरू हावा जोडले लाग्दा वनका रूखहरू ह ल्लए जस्तो थथर्राए।

3 तब परम भलुे यशयैालाई भन्नभुयो, “ितमी अिन ित ो छोरो शायार्सबूलाई
आहाजकहाँ गएर कुरा गन ुर्पछर्। त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ मािथल्लो पोखरीमा पानी
बग्छ। त्यो स्थान धोबीहरूको खते जाने बाटोमा पछर्।

4 “आहाजलाई भन, ‘होिशयार होऊ तर शान्त हौ! नडराऊ। ती दइु जना
मािनसहरूलाई रसीन र रमल्याहको छोरालाई ितमीलाई भयभीत पानर् नदऊे। ती
दइुजना बल्दै गरेको लौरो जस्तै हुन।् अतीतमा ितनीहरू बल्दै गरेको तातो िथए। तर
अिहले ितनीहरू धवुाँ मा भएका छन।् रामल्याहको छोरा रसीन र अराम ोिधत
भएका छन।् 5 ितनीहरूले ित ो िवरू योजनाहरू तयार पारेका छन।् ितनीहरूले
भनःे 6 “हामी जानै पछर् र यहूदाको िवरू लड्न ु पछर्। हामी यहूदालाई हा ै िन म्त
िवभाजन गन छौ। हामी ताबालको छोरोलाई यहूदाको नयाँ राजा बनाउनछेौं।” ’ ”

7 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ, “ितनीहरूका योजना सफल हुने छैन।् यो
हुने नै छैन।् 8जबसम्म रसीन दमीशकको शासक हुनछेन ्यो कुरा हुने नै छैन।् ए मै
अिहले एउटा रा हो तर 65 वषर्पिछ यो रा रहने छैन।् 9 जबसम्म साम रया
ए मैको राजधानी अिन रमल्याको छोरा यसको शासक रहन्छ ितनीहरूको योजना
सफल हुने छैन।् यिद ितमीले यो कुरा िव ास गदनौ भने तब मािनसहरूले ितमीलाई
िव ास गनछैनन।्”

इम्मानएुल-परमे र हामीसगं हुनहुुन्छ
10 त्यसपिछ परम भलुे आहाजसग ँ भन्नभुयो। 11 परम भलुे भन्नभुयो, “यो

कुरा साँच्चो हो भनी माण गनर्लाई कुनै त्यस्तो एउटा िचन्ह माँग। ितमीले आफ्नो
इच्छा अनसुारको िचन्ह माग्न सक्छौ। त्यो िचन्ह िसयोल जस्तै गिहरो, अथवा
आकाश जितकै उचाईबाट आउन सक्छ।”

12 तर आहाजले भन,े “म माण गनर्को िन म्त कुनै िचन्ह पिन माग्ने छैन। म
परम भकुो परीक्षा गनेछैन।्”

13 तब यशयैाले भन,े “हे दाऊदका घराना, ध्यानपवूर्क सनु! ितमीले
मािनसहरूका धयैर्लाई जाँच्यौ अिन ित ो लािग यो त्यस्तो मखु कुरा होइन। यसलैे
अब ितमीले मरेो परमे रको धयैर् जाँच। 14 तर परमे र, मरेो मा लकल,े ितमीलाई
िचन्ह दखेाउन ु हुनछेः
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हरे कन्या ी गभर्वती हुनछे,
र उसले एउटा छोरो जन्माउनछे,
उसको छोरोको नाउँ इम्मानएुल† रा खनछे।

15 इम्मानएुलले नौनी र मह खानछे,
रा ो कुराहरू छान्न र नरा ो अस्वीकार गनर् ऊ बाँच्नछे।

16 तर बालक कुन रा ो र कुन नरा ो जान्ने हुन अिघ न,ै
ए मै र आरामको भिूम र ो हुनछे, जो सगँ ितमीहरू अिहले डराइरहकेा

छौ।
17 “तर ितमी परम भिुसत डराउन ु पछर्, िकनभने परम भलुे केही सकंटको

समय ितमीमािथ पान ुर्हुनछे। ती सकंटहरू ए मै यहूदाबाट छु एको समयको सकंट
जस्तै ित ा अिन ित ा बबुाका मािनसहरूकहाँ आउनछेन।् परमे रले के गन ुर् हुनछे?
परमे रले अश्शरूका राजालाई ितमीिसत लडाँई गराउन ल्याउन ु हुनछे।

18 “त्यसबलेा, परम भले ‘झींगालाई’ (अिहले त्यो ‘झींगा’ िम दशेको
निजको खोला हो) डाक्न ु हुनछे। अिन परम भलुे ‘मौरीलाई’ डाक्न ु हुनछे। (त्यो
‘मौरी’ अिहले अश्शरू दशेलाई भिनन्छ) यी श हुरू ित ो भिूममा आउनछेन।् 19 ती
श हुरूले च ानी क्षे हरूमा, मरूभिूमका साना साना खोलाहरू निजक र िपउने पानी
भएको ठाउँको यता उित िशिबर बनाउने छन।् 20 यहूदालाई दण्ड िदन ु परम भलुे
अश्शरूलाई योग गन ुर् हुनछे। अश्शरूलाई झ्यालामा ल्याएर छुरा जस्तो चलाउन ु
हुनछे। यो यस्तो हुनछे मानौ परम भलुे यहूदाको टाउकोको केश र खु ाका रौंहरू
खौरन ु हुनछे यो यस्तो हुनछे िक परम भलुे यहूदाको दा ी खौरन ु हुनछे।

21 “त्यसबलेा, एक मािनसले एउटा कोरली र दइुवटा भेंडाहरू िजउंदो रा
सक्ने मा हुनछे। 22 त्यहाँ त्यितमा दधू हुन्छ िक त्यस मािनसलाई िघऊ
खानलाई मा हुनछे। त्यके मािनसले त्यो दशेमा दही र मह खाने छ। 23 त्यस
जमीनमा अिहले 1,000 अङ्गरुका लहराहरू छन।् त्यके अङ्गरुको लहराको
मलू्य 1,000 चाँदीका टु ाहरू हो। तर ती खतेहरू झारपातहरू र काँढाहरूले
छोिपनछे। 24 त्यो जमीन जङ्गल हुनछे र त्यसको योग िशकारहरूको लािग मा
हुनछे। 25 एउटा समय िथयो मािनसहरूले एकपल्ट प र म गथ र त्यस पहाडबाट
खा उप्जाउँथ।े तर त्यसबलेा मािनसहरू त्यहाँ जाने छैनन।् त्यो जमीन जङ्गली
† 7:14: “ ”
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झारपातहरू र काँढाहरूले ढािकनछे खा ल गाई-गोरू र भडेाहरू मा ती ठाउँमा
जानछेन।्”

8
अश्शरू चाँडै आउनछे

1 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “एउटा ठूलो कागजको मठुा ल्याऊ अिन यी
शब्दहरू ले एउटा कलम योग गरः ‘महरे-शालल हाज-बज।’ यसको अथर् हुन्छ,
‘त्यहाँ चाँडै लटुमार चोरी हुनछे।’ ”

2 मलैे केही मािनसहरू जम्मा गरें जसलाई मरेा िव ासयोग्य साक्षीहरू मान्न
सिकन्छ। यी मािनसहरू यबेरेक्याहका छोरा ऊ रयाह र जकयार्ह पजूाहारी िथए।
ितनीहरूले मलाई शब्दहरू लखे्दै गरेको दखे।े 3 त्यसपिछ म अगमवािदनीकहाँ गएँ।
उनी गभर्वती भएकी िथइन अिन उनको एउटा छोरो भयो। तब परम भलुे मलाई
भन्नभुयो, “त्यस छोरोको नाउँ महरे-शाललहाज-बज राख। 4 िकन? िकनभने त्यो
बालकले “माता-िपता” भन्न ु अिघ नै परमे रले सारा धन-सम्पित खोसरे लजैान ु
हुनछे साथै त्यहाँ धना मािनसहरू जस्तै दमीश्कस र साम रयाबाट लजैान ु हुनछे
अिन ती चीजहरू अश्शरूका राजालाई स ु म्पन ु हुनछे।”

5 फे र परम भलुे मलाई भन्नभुयो। 6 उहाँले भन्नभुयो, “ती मािनसहरूले
शीलो पोखरीमा िवस्तारै बग्ने पानी लन मानने।् ती मािनसहरू रसीन र रमल्याहका
छोरािसत खशुी छन।्” 7 तर म परम भु अश्शरूका राजालाई ितमीहरूको िवरू मा
ल्याउनछुे। ितनीहरू य ू े टस नदीको बाढी जस्तै भयानक भएर आउनछेन।् यो
यस्तो हुनछे िक नदीमा बाढी आउँदा िकनारहरू भत्काउँदै आउने उलको पानी जस्तै
हुनछे। 8 त्यो पानी यहूदातफर् बग्नछे औ यो यहूदीलाई डुबाउनछे।

इम्मानएुल, यो ित ो सम्पणूर् दशे डुबाउञ्जले फै लनछे।

9 सबै ितमी रा हरू, य ु को लािग तयार हौ!
ितमीहरू परास्त हुनछेौ।

सनु टाढामा भएका सारा दशेहरू!
य ु का लािग तयार हौ।
ितमीहरू सबै परास्त हुनछेौ।

10 लडाइँ गनर्का िन म्त ित ा योजनाहरू तयार पार!
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ित ा योजनाहरू परास्त हुने छन।्
ित ा सनै्यहरूलाई हुकुम गर

ित ा हुकुमहरू बकेामे हुनछेन।्
िकनभने परमे र हामीसगं हुनहुुन्छ।

यशयैाहलाई चतेावनीहरू
11 आफ्नो भावपणूर् श ारा परम भलुे मलाई भन्नभुयो। परम भलुे मलाई

अरू मािनसहरू जस्तो नहुन ु भनरे चतेाउनी िदन ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो,
12 “ त्यके मािनसले भिनरहछेन।् िक अरूहरूले उहाँका िवरू षडयन् हरू तयार
पादछन।् ितमीले त्यस्ता कुराहरू िव ास गन ुर्हुदँनै। अन्य मािनसहरू डराए जस्तो
भयावहक कुराहरूबाट नडराऊ! त्यस्ता कुराहरूमा ितमी नडराऊ!”

13 सनेाहरूका परम भकुो मा ितमीले डर रा ु पछर्। उहाँलाई मा ितमीले
आदर गन ुर् पछर्। 14 यिद ितमीले परम भकुो आदर गय भने र उहाँलाई पिव
ठान्यौ भन,े उहाँले ित ोलािग सरुक्षा िदनहुुनछे। तर ितमीले उहाँको आदर गरेनौ।
यसलैे ितमीहरूले ठेस खानछेौ। परमे र च ान सरह हुनभुयो। उहाँ च ान
हुनहुुन्छ जस ारा इ ाएलका दइु प रवारहरूले नरा ो ठेस खाए। यरूशलमेका सारा
मािनसहरूलाई समा का लािग परम भु एक पासो हुनहुन्छ। 15 (धरैे मािनसहरू
यस च ानमािथ झरे। ती मािनसहरू झरेर टुि ए। ितनीहरू पासोमा समाितए।)

16 परम भलुे भन्न ु भयो, “करार प तयार गर अिन यसलाई मोहर लगाऊ।
मरेो िशक्षा बचाएर राख। मरेा चलेाहरूले हे र रहकेो बलेामा नै यसो गर।”

17 हामी परम भलुाई हा ो सहयोगका लािग प खर्नछेौं।
परम भु याकूबको प रवारले गदार् ल ज्जत हुन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई भटे्ने इच्छा त्याग्न ु भयो तर म परम भलुाई प खर्नछुे,
उहाँले हामीलाई बचाउन ु हुनछे।

18 म र मरेा छोरा-छोरीहरूले सही छाप गय र इ ाएलका मािनसहरूका लािग
माण गछ । हामीलाई सनेाहरूका परम भलुे पठाउन ु भएको हो! ती परम भु जो

िसयोन पवर्तमा ब हुुन्छ।
19 कितपय मािनसहरू भन्छन,् “भतू ते खलेाउने अिन जादगूरहरूलाई के गन ुर्

पन?” ती भतू ते खलेाउने र जादगूरहरूलेकानखेसुी गरी उनीहरूले मा मािनसहरू
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समक्ष गु कुराहरू जानकेो भन्लान।् तर म ितमीलाई भन्छु िक मािनसहरूले
परम भकुो आज्ञा माग्न ु नै पछर्! ती भतू ते खलेाउने र जादगूरहरूले मदुार्लाई
के गन ुर् पन भनरे सोध्छ। िकन जीिवत मािनसहरूले मदुार्हरूबाट केही माग्न ु पछर्?
20 ितमीले िशक्षा र करार अनसुरण गन पछर्। यिद ितमी आज्ञाहरू अनसुरण गदनौ
भने ितमीले उज्यालो पाउनछैेनौ। भलू आज्ञाहरू ती आज्ञाहरू हुन ्जनु जादवूालाहरू
अिन भिवष्यव ाहरूले िदन्छन।् तीआज्ञाहरूको कुनै मलू्य छैन।् ितमीहरूले त्यस्ता
मलू्यहीन आज्ञाहरूबाट केही पिन लाभ पाउने छैनौ। 21 यिद ितमीहरूले त्यस्ता
भलू आज्ञाहरू अनसुरण गय भने यस दशेमा सकं र अिनकाल आई पनछ।
मािनसहरू भोकै हुनछेन।् त्यसपिछ ितनीहरू गजर्ने िसहंझैं ोिधत हुनछेन ्र आफ्नै
राजा र दवेताहरूको िवरू मा अपमान गद कुरा गनछन।् 22 यिद ितमीहरूले आफ्नै
दशेको व रप र हये भने ितनीहरूले सकं र उदासपणूर् अन्धकार मा दे छेौ—
त्यसता अन्धकारमय नरैाश्यले गदर्। आफ्नो दशे त्यागरे जान वाध्य हुनछेौ। अिन
जो मािनसहरू त्यस्तो अन्धकारमय पासोमा पछर्न ितनीहरू आफूलाई स्वतन् पान
योग्यका सम्म बन्दनैन।्

9
एक नयाँ िदन आइरहछे

1 पिहला मािनसहरूले सोचे जबलूनू र न ालीको कुनै महत्व िथएन। तर पिछ
परमे रले ती तीन जग्गाहरूलाई मिहमामय बनाउन ु हुनछे। ती तीन जग्गाहरू हुनः
समु को बाटो, यदर्न नदीको पवूर्मा भएको जग्गा र गालीलका गरै-यहूदीहरू।
2 ती मािनसहरू अन्धकारमय ससंारमा बाँचकेा िथए। तर ितनीहरूले “िद
ज्योित” दे छेन।् ितनीहरू अधँ्यारोमा बसकेा िथए, तर िद ज्योित ितनीहरूमािथ
च म्कनछे।

3 परमे र, तपाईंकै कारणले गदार् ती जाितहरूको व ृ हुने भयो। तपाईंले
मािनसहरूलाई खशुी पान ुर् भयो। अिन मािनसहरूले आफ्ना खशुीहरू तपाईंलाई
दखेाए। खतेमा बाली काट्ने बलेाको झैं त्यो खशुी रमाइलो हुनछे। त्यो खशुी
य ु मा िजतरे आ-आफ्नो भाग बाँिडने बलेाको आनन्द झैं हुनछे, 4 िकन? िकनभने
ितमीहरूले ग ु ँ भार लगरे गयौ। मािनसहरूका ढाडका ग ु ँ भारी ितमीहरूले हटाएर
लिगिदयौ। मािनसहरूलाई दण्ड िदने फलामको डन्डा भाँचरे फा लिदयौ। यो
ितमीहरूले िम ानलाई पराजय गरेको बलेा जस्तै हुनछे।
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5 य ु मा चल्ने त्यके सिैनकले लगाएको जु ा ध्वशं गराइनछे। पोशाकमा
लागकेा रगतको त्यके दाग मटेाइनछे। ती सबै चीजहरू आगोमा भस्म हुनछेन।्
6 कुनै िवशषे बालक जन्मदा त्यस्तो घट्ना हुनछे। परमे रले हामीलाई एउटा प ु
िदन ु हुनछे। त्यही बालकले मािनसहरूमािथ शासन गन िजम्मवेारी लनछे। उहाँका
नाउँ “अचम्मका सल्लहाकार, परा मी परमे र, सनातनका िपता, शा न्तका
राजकुमार कहलाउन ु हुनछे।” 7 उहाँको राज्यमा श र शा न्त रहनछे। दाऊद
प रवारको यस राजा सदा अिभव ृ भइरहनछे। यस राजाले सदा-सदाकोलािग
धािमर्कता अिन न्यायका साथ दशे शासन गन ुर् हुनछे। सनेाहरूका परम भिुसत
आफ्ना मािनसहरू ित उत्कट मे छ। यस उ िेजत जोशले गदार् यो सबै उहाँ ारा
ग रनछे।

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदनहुुने छ।
8 मरेा मा लकले याकूबका मािनसहरूका िवरू आज्ञा िदनभुयो। इ ाएलको

िवरू मा िदनभुएको त्यो आज्ञा पालन हुनछे। 9 ए मैका मािनसहरू, साम रयाका
अगवुाहरू सम्मलाई, परमे रले दण्ड िदनहुुनछे भन्ने कुरा थाहा छ।

ती मािनसहरू अिहले एकदम अहंकारी र घमण्डी छन।् ितनीहरू भन्दछन,्
10 “ती ईटाहरू झनर् सक्छन, तर हामी फे र िनमाणर् गनछौ। अिन हामी पक्का
ढुङ्गाले िनमाणर् गनछौ। यो मिसना रूखहरू काटेर ढाल्न सिकन्छ। तर हामी नयाँ
रूखहरू रोप्ने छौं।”

11 यसकारण इ ाएलका िवरू लडाइँ गन मािनसहरू परम भलुे पाउन ु हुनछे।
परम भलुे रसीनका श हुरू ितनीहरूको िवरू उठाउँन ु हुनछे। 12 परम भलुे
पवूर्बाट अरामीहरू र प मबाट प लश्तीहरू ल्याउन ु हुनछे। ती श हुरूले आफ्ना
सनै्य श हरूबाट इ ाएललाई परािजत पान छन।् तर परम भु इ ाएल ित
रसाइरहकैे हुनहुुनछे। परम भु मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई तयार हुनहुुन्छ।
13 परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे, तर ितनीहरू पाप गनर् रोिकने

छैनन।् पाप ग रनै रहनछेन।् ितनीहरू उहाँ ित फिकर् ने छैनन।् ितनीहरूलेसनेाहरूका
परम भलुाई प ाउने छैनन।् 14 तब परम भलुे इ ाएलको टाउको र पचु्छर काटी
फा लिदन ु हुनछे। परम भलुे मखु्य फेद र हाँगाहरू काटेर फा लिदन ु हुनछे। 15 यहाँ
टाउको भन्नाले बढूा- धानहरू एवं मखु अगवुाहरू बिुझन्छ। पचु्छरको तात्पयर्
अगमव ाहरू जो झटू बोल्दछन।्
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16 जनु मािनसहरूले अगवुाई गरे ितनीहरूले गल्ती बाटो डोयार्ए। अिन
ितनीहरूलाई प ाउनहेरू न हुने छन।् 17 सम्पणूर् मािनसहरू द ु छन।् यसलैे
यवुावगर्सगं परम भु सन्न हुनहुुन्न।् अिन ितनीहरूका िवधवाहरू र टुहरा-
टुहरीहरू ित परम भु दया दशार्उन ु हुन्न। िकन? िकनभने सारा मािनसहरू द ु
र पापी छन।् ितनीहरू परमे रकै िवरू काम गछर्न।् ितनीहरू झटू बोल्छन यसलैे
परमे र ती मािनसहरूसगं रसाएको रहकैे हुनहुुन्छ।

परमे र ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई अिहले पिन तयार नै हुनहुुन्छ।
18 द ु ता सानो आगो जस्तै हो। थम, त्यसले िसउडँी र काँढाहरू जलाउछँ।

अक पल्ट, त्यसले वनका िवस्ततृ घाँस र झाडीहरू जलाएर सखाप पादर्छ। अिन
अ न्तममा यो भयकंर ठूलो आगो हुन्छ र त्यके कुरा धवूाँमा प रणत हुन्छ।

19 सनेाहरूका परम भु ोिधत हुनहुुन्छ, यसलैे सारा जमीन आगोमा जलरे
भस्म हुनछे। सारा मािनसहरू त्यस आगोमा जलरे खरानी हुनछेन।् कसलैे पिन
आफ्नो दाज्य-ूभाइलाई बचाउने यास गनर् सक्दनैन।् 20 मािनसहरूले दािहनपे
समाउनछेन,् तर त्यसले ितनीहरूको भोक त ृ गनछैन।् ितनीहरूले दे पे भएको
केिह खानछेन तर तिृ छुनछैेनन।् तब सबिैतर फकर मािनसहरूले आफ्नै शरीर
खानछेन।् 21 (यसको तात्पयर्, मनश्शे ए मैको िवरू लड्ने छ र ए मै मनश्शकेो
िवरू लड्ने छ। अिन ितनीहरू दवुै यहूदाको िवरू फिकर् ने छन।्)

परम भुअझ सम्म इ ाएल सग ँ रसाउन ुभएको छ। परम भु ितनीहरूलाई दण्ड
िदन अझ पिन तयार नै हुनहुुन्छ।

10
1 काननू बनाउनहेरूलाई हरे। ितनीहरू कु टल काननूहरू लखे्दछन।्

काननूहरूले अन्यायपणूर् फैसला िदन्छन।् 2 ती काननूका ठेकेदारहरू गरीब जनता
ित िनष्पक्ष छैनन।् ितनीहरूले ती गरीब मािनसहरूका अिधकारहरू खोसरे लग।े

िवधवाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूको सम्पि हरू चोन अनमुित मािनसहरूलाई िदए।
3 काननू बनाउनहेरू हो! ितमीहरूले गरेका त्यके कुराको लखे िदन ु पनछ।

त्यसबलेा ितमीहरू के गनछौ? ितमीहरूको िवनाशको समय सदुरू दशेबाट
आइरहछे। कहाँ भागरे सहयोग माग्ने छौ? ितमीहरूका रूिपयंा-पसैा र धनले
ितमीहरूलाई म त िदने छैन। 4 ितमीहरूले कैदी सरह िशर िनहुराएर रहनपुन छ।
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ितमीहरू मतृ मािनस जस्तो ढल्नछेौ! तर साथ पाउने छैनौ! परमे र अझ पिन
ोिधत नै हुनहुुन्छ। उहाँ ितमीहरूलाई दण्ड िदनलाई अझ पिन तत्पर रहनहुुन्छ।
5 परमे रले भन्न ु हुन्छ, “म लाटो जस्तो अश्शरूलाई योग गनछु। ोधमा,

इ ाएललाई दण्ड िदनलाई म अश्शरूलाई योग गन छु। 6म ती द ु काम गनहरूका
िवरू लडाइँ गनर् अश्शरूलाई पठाउनछुे। म ती मािनसहरू ित ोिधत छु, अिन
म अश्शरूलाई ितनीहरू िवरू लडाइँ लड्न आज्ञा गनछु। अश्शरूले ितनीहरूलाई
परािजत गनछ र ितनीहरूको धन-सम्पि खोसरे लजैाने छ। अश्शरूका िन म्त
इ ाएल कु ल्चइने मलैा-िहलो भएको ठाउँ हुनछे।

7“मलैे उसलाई योग ग ररहकेो छु भनरे अश्शरूले बझु्दनै।् अश्शरूले ऊ आफू
मरेो एक कठ्पतुली हो भन्ने बझु्दनैन।् अश्शरू अन्य मािनसहरूलाई नाश गनर् मा
चाहन्छ। अश्शरूले अन्य जाितहरूलाई ध्वशं गन योजना मा गदर्छ। 8 अश्शरूले
आफू स्वयलंाई भन्दछ, ‘मरेा सारा अगवुाहरू राजाहरू जस्ता हुन!् 9 कल्नो
शहर ककर् मीश शहर जस्तो हो। अिन अपार्द हमात शहर जस्त हो। साम रया
शहर दमीशक शहर जस्तो हो। 10 मलैे ती अिन राज्यहरूलाई परािजत गरें अिन
अिहले ितनीहरूलाई आफ्नो िनयन् णमा राखकेो छु। ती मािनसहरूले पजू्ने मिूतर्हरू
यरूशलमे र साम रयाका मिूतर्हरू भन्दा अित उ म खालका छन।् 11मलैे साम रया
र त्यसका मिूतर्हरूलाई परािजत गरें। के म यरूशलमे अिन त्यहाँका मािनसहरूले
बनाएका मिूतर्हरूलाई परािजत नगरौं?’ ”

12 मरेो मा लकले यरूशलमे र िसयोन पवर्तका िन म्त योजना गन ुर् भएको
कामहरू समा भयो। त्यसपिछ परम भलुे अश्शरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे। अश्शरूका
राजा एकदम अहंकारी छन।् उसको अहमले उसलाई नरा ा कामहरू गन े रत
गय । यसकारण परमे रले उसलाई दण्ड िदन ु हुने नै छ।

13अश्शरूका राजाले भन्छन,् “म मा ज्ञानी छु। मरेो आफ्नै िववके र श ारा
धरैे कुराहरू गरें। मलैे धरैे जाितहरूलाई परािजत गरें। मलैे ितनीहरूका सम्पि
खोसें। अिन ितनीहरूका मािनसहरूलाई दास बनाएँ। म एकदम श शाली मािनस
हु।ँ 14मरेा आफ्नै हातहरूले ती मािनसहरूका धन सम्पि हरू लगकेो छु जसरी एक
मािनसले चराको ग ुडँबाट अण्डाहरू लजैान्छ। चराले ायः आफ्नो ग ुडँ र अण्डाहरू
छोड्छ। अिन त्यसलाई रक्षा गन कोही पिन हुदनै।् त्यहाँ कुनै पिन चराले कराउँदै
आफ्ना पखटेाहरू अथवा च ू-ँच ूँ गद लडाइँ गनर् स ै न। यसकैारण मािनसहरूले
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अण्डाहरू लाने गछन ्र्। त्यस्तै कारले पथृ्वीमा त्यस्तो कुनै मािनस छैन जसले
मलाई मािनसहरू लजैानदे ख रोक्न सक्छ।”

15 मािनस भन्दा बञ्चरो रा ो होइन जसले बञ्चरोले काट्ने काम गछर्। मािनस
भन्दा आरी रा ो होइन जसले आरी ारा िचन काम गछर्। अिन मािनस भन्दा लौरो
धरैे श शाली होइन जसले कसलैाई दण्ड िदन यसलाई योग गछर्।

16सनेाहरूका परम भलुे अश्शरूका यो ाहरूको िवरोधमा डरलाग्दो रोग पठाउन ु
हुनछे। तब अश्शरूको गौरव नाश अिन िवलीन हुनछे। त्यके वस्त ु खरानी
नहुञ्ञलेसम्म आगो जस्तै ब ल रहनछे। 17 इ ाएलको ज्योित त्यस्तै एक आगो हो।
त्यही परमपिव मा आगोका ज्वाला स्वरूप हुनहुुन्छ। उहाँ आगो जस्तै हुनहुुन्छ
जसले पिहले िसउडँीहरू र काँढाहरू जलाउछँ। 18 तब आगो ठूलो हुन्छ, ठूला-
ठूला रूखहरू अिन ठूला अङ्गरुका बोटहरूलाई खरानीमा प रणत गछर्। अन्तमा
त्यके वस्त ु यस कारले नाश हुन्छ िक त्यहाँ एक जना मािनस रहने छैन।् अश्शरू

यस कारले डडकेो मडुा जस्तै न हुनछे। 19 त्यहाँ वनमा केही रूखहरू मा
छोिडनछे। ती छािडएका रूखहरू नानीहरूले पिन ती गनरे ले सक्छन।्

20 त्यस बलेा, इ ाएलमा छािडएर बसकेा याकूब प रवारका मािनसहरूल,े
जसले ितनीहरूलाई कुट्दछन ्त्यस मािनसमा नै आफूलाई आि त पारी रा े छैनन।्
ितनीहरूले साँचो रूपमा इ ाएलका परम-पिव अथार्त परम भु परमे रमािथ
आ य हुने कुरा िसक्दछन।् 21 याकूबको प रवारमा छािडएका मािनसहरूले
श शाली परमे रलाई फे र प ाउने छन।्

22 ित ा मािनसहरू एकदम ज्यादा सखं्यामा छन।् ितनीहरू समु का बालवुाहरू
जस्ता छन।् तर परम भमुा फकर् नलाई ती मध्ये कितपय मािनसहरू मा छािडनछेन ्
तर पिहले ित ो दशे ध्वशं हुनछे। अिन धत मा स णु आउनछे; यो वाहपणूर् वहने
नदी जस्तो हुनछे। 23 मरेा मा लक, सनेाहरूका परम भलुे घोषणा गन ुर् भएकोछ िक
उहाँले िन य नै यस पथृ्वीलाई ध्वशं पान ुर्हुनछे।

24 मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भु भन्नहुुन्छ, “हे िसयोनमा ब े मरेा
मािनसहरू अश्शरूदे ख नडराऊ! जसरी िम ले ितमीहरूलाई पिहले हार गरेका
िथयो त्यसरी नै अश्शरूले पिन हार गनछ। मानौं अश्शरूले हार गनर्लाई कुनै
डण्डाको योग गदर्छ। 25 तर केही समयिभ नै मरेो ोध शान्त हुनछे। अश्शरूले
ितमीहरूलाई सोचे जित दण्ड िदएकोमा म सन्त ु हुनछुे।”



10:26 xxiv यशयैा 11:2

26 त्यसपिछ सनेाहरूका परम भलुे अश्शरूलाई कोरार्ले िपट्न ु हुनछे। पिहले
परम भलुे ओरेब च ानमा िम ानलाई परािजत गन ुर् भएको िथयो, यस्तै कारले
परम भलुे अश्शरूमािथ आ मण गन ुर्हुनछे। पिहले परम भलुे िम लाई दण्ड िदन ु
भएको िथयो उहाँले सम ु मािथबाट डण्डा उठाउन ु भएको िथयो अिन आफ्ना
मािनसहरूलाई िम बाट डोयार्एर लजैान ु भएको िथयो। त्यस्तै कारले परम भलुे
मािनसहरूलाई अश्शरूबाट बचाउन ु हुन्छ।

27अश्शरूले ितमीहरूमािथ जवुाको भार ल्याउनछे। ती जवुा ितमीहरूले आफ्नो
काँधमा बोक्न ु भारी जस्तै हुनछेन।् तर परमे रले त्यो समस्या हटाउन ु हुनछे अिन
भारी बोक्ने डण्डा भाँच्न ु हुनछे।

अश्शरूका सनै्यहरूले इ ाएलमािथ धावा बोले
28सनेाहरू अय्यात* निजक वशे गनछन।् ितनीहरू िम ोनबाट भएर जानछेन।्

सनेालेआफ्नो भोजनहरू िमकमाशमा राखकेा छन।् 29 ितनीहरू माबराहमा नदी तरेर
जानछेन।् सनेाहरू गबेा शहरमा बास ब छेन।् रामा डराउनछेन।् शाऊलका िगबामा
भएका मािनसहरू भाग्नछेन।्

30 बाथ-गल्लीम िचच्याऊ, कराऊ! ए लशैा, सनु! अनातोत, मलाई जवाफ
दऊे! 31 मदमनेाका मािनसहरू भाग्दछैन।् िगबोनका रैथाने बािसन्दाहरू लकु्दछैन।्
32 त्यस िदन सनेा नोबमा रोिकनछेन।् अिन सनेाहरू यरूशलमेका पहाड, िसयोन
पवर्त िवरू लडाइँ गनर् तयार हुनछेन।्

33 नहरे! हा ो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे ठूलो रूख काटेर अश्शरूलाई
ढाल्न ु भयो। परम भलुे आफ्ना महान श ारा त्यसो गन ुर्भयो। महान र मखु्य
मािनसहरू का टद,ै ढा लदै गए-ितनीहरू अब मखु्य रहनेन।् 34 परम भलुे आफ्ना
बन्चरोले जङ्गल नै फाँिड िदनभुयो अिन लबानोन अन्तगर्तका ठूला-ठूला रूखहरू
को पतन भयो।

11
शा न्तको राजा आउँनहुुदछै

1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उ नछे। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको
हाँगा बढने छ। 2 परम भकुो आत्मा त्यस बालकमा रहनछे। त्यस आत्माले
* 10:28: “ ” “ ”
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बालकलाई ज्ञान, ब ु , मागर्दशर्न र श दान गनछ। अिन त्यस आत्माले
परम भकुो बारेमा बझु्न ु र आदर गनर् िसकाउँछ। 3 त्यस बालकले परम भलुाई
आदर गरेर आन न्दत हुनछे।

त्यस बालकले अनहुार हरेेर इन्साफ गन छैन।् सनुकेो कुराको आधारमा उनले
न्याय गनछैन।् 4-5 उसले गरीब मािनसहरूलाई िनष्पक्ष र इमानदारीपवूर्क न्याय
गनछ। त्यस ठाउँका मािनसहरूलाई के गन िनणर्य गदर्छ त्यस बलेा उ िनष्पक्ष
रहनछे। यिद उसले गरीब मािनसहरूलाई कुटन ु परे, पिहले उसले त्यसको िन म्त
आदशे िदनछेन ् र ती मािनसहरू कु टनछेन।् यिद उनले मािनसहरू मन पछर् भन्ने
िनणर्य लदँछ, तब उसले पिहले आज्ञा िदनछे र ती मािनसहरू मा रनछेन।् त्यस
बालकले उपकार अिन िनष्पक्षताको बल पाउनछे। ितनीहरू उसको लािग एक
पटुका जस्तो हुनछेन ्जनु उसले आफ्ना कम्मरमा व रप र बाँध्नछे।

6 त्यसबलेा ब्वाँसोहरू थमुाहरूसगं चपुचाप ब े छन।् अिन बाघहरू पाठाहरूसगं
ब छे। िसहंहरू, बाछा र भैंसीहरूसगं िमलरे ब छेन।् एउटा सानो बालकले
ितनीहरूलाई डोयार्उनछे। 7 गाई र भालहूरू एकैसाथ ब छेन।् ितनीहरूका सबै
बच्चाहरूसगंै ब छेन ्अिन एका अकार्मा क पदैा गन छैनन।् गाई-गोरूहरूले जस्तै
िसहंहरूले पिन घाँस खानछेन।् 8 एक िशशु सम्मान गोमन सपर् घर छेउमा खले्ने छ।
एउटा िशशलुे िवषाल ु सपर् ब े प्वालिभ हात िछराउन सक्नछे।

9 यी सारा कुराहरूले त्यहाँ शा न्त छाएको दे सिकन्छ। कुनै मािनसले पिन
एक-अकार्लाई आघात पयुार्उने छैन।् मािनसहरू जो मरेो पिव पवर्तमािथ छन
ितनीहरूले कुनै चीजहरू पिन न गन छैनन।् िकन? िकनभने मािनसहरूले साँचो
मनले परम भलुाई िचन।े समु पानीले प रपणूर् भए जस्तो ितनीहरू पिन उहाँको
बारेमा भ रपणूर् हुनछेन।्

10 त्यसबलेा, यस्सी वशंबाट एउटा िवशषे मािनस आउनछे। त्यो मािनस
“झण्डा” जस्तो हुनछे। त्यस “झण्डा” सारा जाितहरूलाई के दखेाउछँ र भन्नछे
उहाँको व रप र ितनीहरू सबै आउन ु पदर्छ। ती जाितहरू के गन ुर् पन भनरे उनलाई
सोध्नछेन।् अिन जनु ठाउँमा उनी हुने छन ्त्यो ठाउँ मिहमाले भ रपणूर् हुनछे।

11 त्यसबलेा, मरेो मा लक परमे रले ितनीहरूलाई बढाउन ु हुन्छ र छािडएका
आफ्ना मािनसहरूलाई लएर जानहुुनछे। परम भु परमे रले यस्तो कमर् गन ुर् भएको
यो दो ो पल्ट हुनछे। छािडएका मािनसहरू परमे रका हुन ती दशेहरूमा जस्तै
अश्शरू, उ र िम , दिक्षण िम , प ोस कूश, एलाम, बिेबलोिनया, हमात अिन
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जनु ससंार व रप र सदुरूमा भाएका ती दशेहरूमा। 12 परमे रले यो “झण्डा”
सबै मािनसहरूकोलािग एउटा िचन्ह स्वरूप उठाउन ु हुनछे। इ ाएल र यहूदाका
मािनसहरू जो जबरजस्ती िनका लएका िथए, ती मािनसहरू पथृ्वीभ र टाढा सम्म
व रप र य -त छ रएका िथए। तर ितनीहरूलाई परमे रले एकजटु पान ुर् हुनछे।

13 त्यसबलेा, ए मैले यहूदासगं डाह गनछैन। यहूदाले कुनै श हुरू छाडनेे
छैन। अिन यहूदा एपमैको लािग सकंटको कारण बिनने छैन। 14 तर ए मै र
यहूदाले प लश्तीहरूमािथ आ मण गनछन।् दवुै रा हरू िमलरे पवूर्का मािनसहरू
जो धनी छन ् ितनीहरूलाई एकसाथ ल्याउनछेन।् ए मै र यहूदाले एदोम, मोआब
अिन अम्मोनीका मािनसहरूमािथ शासन गनछन।

15 परम भु रसाउन ु हुनछे; र िम को समु लाई दईु भागमा बाँिडिदनहुुनछे।
त्यस्तै कारल,े परम भलुे य ु े टस ् नदीमािथ हात हल्लाउनहुुने छ। उहाँले
नदीमािथ िहकार्उन ुहुनछे र त्यो स-साना सातवटा नदीहरूमा बाँिडनछे। साना नदीहरू
गिहरा हुने छैनन।् मािनसहरू आफ्ना जु ाहरू नफुकाली ती नदीहरू तनर् सक्नछेन।्
16 परमे रका जनु मािनसहरू छािडए ितनीहरूका िन म्त अश्शरू छाड्ने बाटो
िनस्कने छ। यो समय परमे रले िम बाट मािनसहरू िनकाली लान ु भएको बलेा
झैं हुनछे।

12
परमे र ित स्तिुत-गान

1 त्यस बलेा, ितमीहरू भन्नछेौः
“हे परम भु म तपाईंको मिहमा गाउछुँ!

तपाईं मिसत रसाउन ु भएको िथयो।
तर अिहले तपाईंको रस साम्य भएकोछ

अिन मलाई आफ्नो माया दखेाउन ु भएकोछ।
2 परमे रले मलाई बचाउन ु हुन्छ।

म उहाँमािथ भरोसा गदर्छु, म डराउने छैन।्
परम भु परमे र मरेो बल हुनहुुन्छ।

उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ, अिन म उहाँको मिहमाको गणुगान गनछु।”

3 ितमीहरूले उ ारको इनारबाट पानी लऊे।
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तब ितमीहरू आन न्दत हुनछेौ।
4 त्यसपिछ ितमीहरू भन्नछेौ,

“परम भकुो शसंा गर! उहाँको नाउमँा आराधना गर!
उहाँले गन ुर् भएका कामहरूको बारेमा सबै मािनसहरूलाई भन!

र उहाँको नाउँ उच्च पा रएको छ भनी घोषणा गर।”
5 परम भकुो बारेमा स्तिुतका गीतहरू गाऊ।

िकनभने उहाँले महान कायर्हरू गन ुर् भएकोछ!
परमे रको बारेमा सारा ससंारै भ र ससुमाचार फैलाऊ।

यी कुराहरू त्यके मािनसहरूले जान्न पाउन।्
6 हे िसयोनका मािनसहरू हो, यी कुराहरूका बारेमा िचच्याऊ!

इ ाएलका परमपिव परमे र ितमीहरूका बीचमा श शाली हुनहुुन्छ।
त्यसलैे आन न्दत हौऊ!

13
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 परमे रले आमोसको छोरा यशयैालाई यस्तो बाबलेको िवषयमा दःुखको
सन्दशे बताउन ु भयोः
2 “त्यस पवर्तमािथ यी झण्डा उठाऊ जहाँ केही पिन उ ब्जन्दनै।्

मािनसहरूलाई बोलाऊ।
ित ा हातहरू हल्लाऊ।

ितनीहरूका मखु मािनसहरूलाई वशे ारहरूबाट िछन ुर् भन!”

3 परमे रले भन्नभुयोः “मलैे ती मािनसहरूलाई जन समहूबाट छुट ्याएँ,
अिन म आफै नै ितनीहरूलाई आज्ञा िदनछुे।

म रसाएको छु, ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनका लािग मलैे मरेा सबभन्दा भलेा गरें।
उ म मािनसहरूलाई यी खशुी मािनसहरूको लािग म गर्िवत छु।

4 “त्यहाँ पवर्तहरूमा ठूलो हल्ला छ, ध्यान लगाएर हल्ला सनु।्
यो धरैे मािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।



13:5 xxviii यशयैा 13:14

यो धरैे रा हरूका मािनसहरूको हल्ला जस्तो छ।
सनेाहरूका परम भलुे आफ्ना सिैनकहरूलाई एक साथ बोलाइरहन ु भएको

छ।
5 परम भु र उहाँका सनेाहरू कुनै टाढा ठाउँबाट आइरहकेाछन।्

ितनीहरू िक्षितज पा रबाट आइरहकेा छन।्
परम भलुे आफ्नो ोध दशार्उनलाई ती सनेाहरूलाई हितयार स्वरूप चलाउन ु

हुनछे।
ती सनेाहरूले सम्पणूर् दशे नै न प रिदनछेन।्”

6 परम भकुो िवशषे िदन निजक आइरहकेो छ। यसलैे ितमीहरू आफ्नलैािग
रोई कराई गर। समय आइरहकेो छ जब श हुरूले ितमीहरूका धन-सम्पि
चोनछन।् सवर्श मान परमे रले त्यस्तो घट्ना घटाउन ु हुनछे। 7 मािनसहरूले
आफ्नो िहम्मत हानछन ् र मािनसहरूलाई डरले कमजोर बनाउने छ। 8 त्यके
मािनस डराउने छन।् नानी जन्माउन ओटकी आइमाईको पटेको पीडा सरह
डरले ितनीहरूका पटेमा पीडा हुनछे। ितनीहरूका अनहुार आगो जस्तो रातो हुने
छ। मािनसहरू छक्क पनछन ् िकनभने त्यस्तो डरले भ रएको हरेाई ितनीहरूका
िछमिेकहरूका अनहुारहरूमा समते हुनछे।

बाबलेका िवरू परमे रको न्याय वाक्य
9 हरे, परम भकुो िवशषे िदन आइरहछे! यो िदन भयानक हुनछे। परमे र

रसाउन ु हुनछे अिन उहाँले दशे ध्वशं पा र िदनहुुनछे। त्यके पापीलाई त्यस दशे
छोड्न ु वाध्यतामा पान ुर्हुनछे। 10 आकाश अन्धकार हुने छ। घाम, जनू र तारा-
मण्डलहरू चम्कने छैनन।्

11 परमे र भन्नहुुन्छ, “म यस ससंारमा नरा ा कुरा हुने कारण सिृ गनछु।
म द ु मािनसहरूलाई ितनीहरूको पापको लािग दण्ड िदन्छु। म घमण्डीको शखेी
झा रिदनछुे। म ितनीहरू ित कुनै दया-माया रा े छैन। 12 त्यहाँ केही मािनसहरू
मा छोिडनछन।् सनु जस्ता िनष्खोट मािनस पाउन त्यहाँ दलुर्भ हुनछे। अिन ती
अ लकित रहकेा मािनसहरू खाँटी सनु झैं बहुमलू्य हुनछेन।् 13 मरेो ोधमा म
आकाश थकार्ई िदनछुे। अिन पथृ्वी आफ्नो ठाउँबाट हट्नछे।”

त्यो त्यस िदन हुनछे, जब सनेाहरूका परम भ ू ोिधत हुनहुुन्छ। 14 तब
मािनसहरू घाइते मगृ जस्तै भाग्नछेन।् ितनीहरू गोठालो नभएको भडेा जस्तै



13:15 xxix यशयैा 14:2

भाग्नछेन।् ितनीहरू भागरे आफ्नो दशे र मािनसहरूकहाँ जानछेन।् 15 अिन ती
श हुरूले ज-जसलाई प नछेन ् ती सबलैाई तरवारले मानछन।् 16 ितनीहरूका
घरमा भएका सबै चीज-बीजहरू चो रनछे। ितनीहरूका प ीहरूको इज्जत
ल ू टनछे। ितनीहरूका नानीहरूलाई कुटेर मानछन ् तर मािनसहरूले हे ररहकेा
हुनछेन।्

17 परमे र भन्नहुुन्छ, “म मादी सिैनकहरूलाई बाबले िवरू लड्न कर
लगाउनछुे। मादीका सिैनकहरू ितनीहरूका सनु र चाँदीले लोिभने छैनन।्
18 आ मण गदार् िसपाहीहरूले बाबलेका जवानहरूलाई मानछन।् िसपाहीहरूले
भखर्र ज न्मएका नानीहरूमािथ समते दया र करूणा दखेाउने छैनन।् िसपाहीहरू
नानीहरू ित दयाल ु हुने छैनन।् 19 सदोम र गमोरा जस्तै नै बाबले पिन ध्वशं
पा रनछे। परमे रले यस्तो ध्वशंात्मक घट्ना घटाउन ु हुनछे जहाँ केही रहने छैन।

“सबै राज्यहरूमा बाबले सवर् े छ। बािसन्दाहरू आफ्नो राज्य ित सा ै गर्िवत
हुनछेन।् 20 तर मािनसहरू भिवष्यमा त्यहाँ ब योग्यका हुने छैनन।् अरबीहरूले
त्यहाँ तम्ब ु टाँग्ने छैनन।् गोठालाहरूले आफ्ना भोजनको लािग त्यहाँ भडेा ल्याउने
छैनन।् 21 जङ्गलबाट आएका जङ्गली जनावरहरू मा त्यहाँ बाँिचरहकेा
हुनछेन।् मािनसहरू बाबलेमा भएका आफ्ना घरहरूमा ब ु पाउने छैनन।् घरहरूमा
लाटोकोसरेोहरू र ठूल-ठूला चराहरू ब छेन।् लामा-लामा भतु्लाहरू भएका
जङ्गली बा ाहरू त्यस घरहरूमा चराहरू िहडनछेन।् 22 जङ्गली कुकुरहरू
अिन ब्वाँसोहरू बाबलेका िवशाल महलहरूमा कराउने छन।् बाबले खतम हुनछे।
बाबलेको अन्त निजकै आइसक्यो। त्यो िवध्वशंको िदन म पखर्ने छैन।्”

14
इ ाएल घर फिकर् नछे

1 भिवष्यमा, परम भलुे फे र आफ्नो मे याकूबमािथ दशार्उन ु हुने छ।
परम भलुे फे र एकपल्ट इ ाएललाई छान्न ु हुनछे। त्यसबलेा परम भलुे
ितनीहरूलाई आफ्ना भिूम फकार्इ िदनहुुनछे। तब गरै-यहूदीहरू आफै यहूदी
समहूमा स म्म लत हुनछेन।् दवुै समदुायहरू परस्परमा िमलरे एक प रवार अथार्त
याकूबको प रवार तलु्य हुनछेन।् 2 ती जाितहरूले ती मािनसहरूलाई इ ाएल
फकार्इ लजैाने छन।् ती परुूष र ीहरू इ ाएलका नोकर-नोकन हुनछेन।्
पिहले ती मािनसहरूले जबरजस्ती इ ाएलीहरूलाई कमारा-कमारीहरू बनाएका
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िथए। तर, यसबलेा ती जाितहरूमािथ इ ाएलले आिधपत्य जमाए र ितनीहरूलाई
परािजत गरे। 3 परमे रले ितमीहरूका अप्ठेरा कामहरू लन ु हुनछे र ितमीहरूलाई
आराम िदनहुुनछे। पिहले ितमीहरू कमारा-कमारीहरू िथयौ। मािनस जाितहरूले
ितमीहरूलाई जबरजस्ती नसक्ने कामहरू गनर् लगाए। तर परम भलुे ती दःुखका
िदनहरू अन्त ग रिदन ु भयो।

बाबलेका राजा बारे एक गीत
4 त्यस बलेा, ितमीहरू बाबलेका राजाको बारेमा यस्तो गीत गाउन थाल्ने छौः

राजाको अथर् नै हामीमािथ राज्य गन ुर् िथयो।
तर अब उसको शासन समा भयो।

5 परम भलुे द ु शासकहरूको राज-डन्डा भाँच्न ु भएकोछ।
परम भलुे ितनीहरूका श खोसरे लजैान ु हुनछे।

6 बाबलेका राजा रसाउदँा
मािनसहरूलाई एकहोरो कु टरहन ु हुन्थ्यो।

ती द ु शासकहरूल,े
मािनसहरूलाई लगातर क िदइरह।े

7 तर अिहले सारा दशेले िव ाम र शा न्त पाएका छन।्
अिहले जनताहरूले उत्सव मनाउन थाल।े

8 ितमी एकजना पापी राजा हौ,
र अिहले ितमी समा भएकाछौ।

सल्लाका रूखहरूसमते आन न्दत छन।्
लबानोनको दवेदारका रूखहरू पिन आन न्दत छन।्

ती रूखहरू भन्दछन,् “राजाले हामीलाई ढाल।े
तर अिहले राजा आफै ढलकेा छन ्
फे र किहल्यै उठ्न ु हुने छैन।्”

9 पातल उ िैजत छ,
िकनभने ितमीहरू आइरहकेा छौ।

ितमीहरूकालािग पातलले सारा ससंारका अगवुाहरूका मरेकाहरूलाई जागाउदँछौ।
पातलले राजाहरूलाई,

ितनीहरूको राजग ीमा उभ्याउन लागाउछ,
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पाताल ितमीहरूको आगमनमा सबै तयार पा ररहकेोछ।
10 सारा ती अगवुाहरूले ितमीहरूको खल्ली उडाउने छन।्

ितनीहरूले भन्ने छन,् “अब ितमी हामीहरू जस्तै मतृ-शरीर हौ।
अब ितमीहरू खाली हामीहरू जस्तै हौ।”

11 ित ो रवाफ पातालमा पठाइएकोछ।
वीणाबाट गञु्जकेो स्वरले ित ो घमण्डी आत्मा आएको घोषणा गदर्छ।

औसाहरूल*े ित ो शरीर खानछे, ितमी ती औंसाहरूको ओ ान हुनछेौ।
कीराहरूले ित ो शरीर बक ले जस्तै ढाकी िदनछेन।्

12 ितमी िबहानको तारा जस्तो िथयौ,
तर ितमी आकाशबाट खस्यौ।

पिहले सारा पथृ्वी नै ितमी समक्ष नतमस्तक हुन्थ्यो।
तर अिहले ितमी का टएर ढल्यौ।

13 ितमीले सधैं आफैले आफूलाई भन्ने गदर्थ्यौ,
“म सव च्च परमे र जस्तो उच्च हुनछुे, म आकाशमािथ जानछुे।

म मरेो िसहंासन परमे रको ताराहरूमािथ रा छुे।
म पिव पवर्त जफोनको टापमुा ब छुे, म धरैे दवेताहरूलाई त्यस पवर्तमािथ

भटे्नछुे।
14 म बादलहरूको बदेी सम्म जानछुे,

म आफू सव च्च परमे र जस्तै हुनछुे।”

15 तर त्यस्तो भएन, ितमी परमे रसगं आकाशमािथ गएनौ,
ितमीलाई गिहरो खाडल मिन ल्याइयौ पातालमा-मतृ्यकुो ठाउँमा।

16 मािनसहरूले ितनीहरूलाई दखेरे ितमीहरूको बारेमा सोच्न थाल।े
ितनीहरूले दखेे िक ितमीहरू पिन केवल मतृ-शरीर रहछेौ,अिन मािनसहरूले

भन,े
“के यो त्यही मािनसहरू हुन,

जो सारा पथृ्वीभ र ठूलो डरको कारण िथए?”
17 के यो त्यही मािनस हो जसले शहरहरू ध्वस्त पाय

र घना जङ्गलमा प रणत ग रिदयो?
* 14:11:
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के यो त्यही मािनस हो जसले य ु मा समाितएका मािनसहरूलाई
आफ्ना घर फकर् न िदएनन?्

18 पथृ्वीमा त्यके राजाले गौरवमय मतृ्य ु ा गरे।
त्यके राजाको आफ्नै िचहान छ।

19 तर ए द ु राजा ितमी आफ्नै िचहानबाट स्वयं फ्याँिकयो।
ितमी हागाँ हो जो रूखबाट का टएर टाडो फ्याँिकएको छौ।

ितमी य ु मा ढलकेो मतृ मािनस जस्तो छौ
जसमािथ अन्य िसपाहीहरूले कुल्चरे िहडदछन।्

अिहले ितमी अन्य मतृ मािनस जस्तो दे खन्छौ।
ितमी का ोमा बे रएका छौ।

20 तर अरू ितमी धरैे राजाहरू मरेका छन
अिन ितनीहरू सबकैो आफ्नो िचहानहरू छन।्

ती मरेका राजाहरूिसत स म्म लत हुन सक्ने छैनौ
िकनभने ितमीले आफ्नै दशे ध्वशं पाय ।

ित ा सन्तानले ितमीहरूले झैं ध्वशं ग ररहने छैन ित ा सन्तानहरूलाई रोिकनछे।
21 उनका सन्तानहरूलाई मानर् तयार हौ, ितनीहरूलाई मार,

िकनभने ितनीहरूका िपता दोषी िथए।
ितनका नानीहरू फे र आफ्नो दशेलाई हरचाह गन योग्य छैनन।्

अब ितनीहरूले यस ससंारमा त्यस्ता शहरहरू स्थापना गनर् स ै नन।्
22 सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो, “म ती मािनसहरूका िवरू मा लडाई

गनर् उप स्थत हुनछुे। त्यो नाउँ चलकेो शहर बाबले ध्वशं पानछु। म बाबलेका
मािनसहरूलाई न पानछु। म ितनीहरूका नानीहरूलाई न गनछु। ितनीहरूका नाती
र नाितनीहरूलाई न पा रिदनछुे।” परम भु स्वयलंे त्यस्ता कुराहरू भन्नभुयो।

23 परम भलुे भन्नभुयो, “म बाबलेलाई प रवर्तन गन छु। त्यो जग्गा
मािनसहरूका िन म्त नभएर, पशहुरूका लािग हुनछे। त्यो ठाउँ दलदल हुनछे। म
‘त्यसलाई सवर्नाशको’ कुचोले बढारेर बाबलेलाई टाढा फ्याँक्नछे।” सनेाहरूका
परम भलुे त्यस्ता कुराहरू भन्नभुयो।

परमे रले अश्शरूलाई पिन दण्ड िदनहुुनछे
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24 सनेाहरूका परम भलुे एक शपथ लनभुयो। र परम भलुे भन्नभुयो, “मलैे
सोचकेो जस्तै ती कुराहरू घट्नछेन ् भनरे म शपथ गनछु। ती कुराहरू ठीक मलैे
योजना गरे जस्तै घट्ने छ। 25 म मरेो दशेमा अश्शरूका राजालाई न ग रिदनछुे। म
त्यस राजालाई मरेो पवर्तहरूमा कुल्चरे मानछु। त्यो राजाले मरेो मािनसहरूलाई
दास बनायो, त्यसले ितनीहरूका घाँटीहरूमा जवुाहरू रा खिदयो। त्यस्तो भारी
हटाइनछे। 26 त्यस्तो योजना मलैे मरेो मािनसहरूका लािग बनाएकोछु। अिन सारा
जाितहरूलाई दण्ड िदनका लािग म आफ्ना श योग गनछु।”

27 जब परम भलुे योजना बनाउन ु हुन्छ, त्यो योजना कसलैपेिन रोक्न स ै न।्
जब परम भलुे आफ्नो श ले मािनसहरूलाई दण्ड िदनलाई उठाउन ु हुनछे, त्यो
कसलैे पिन रोक्न स ै न।

प लश्तीहरूलाई परमे रको सन्दशे
28 आहाज राजा मरेकै वषर्मा यस्तो दःुखको सन्दशे ा भयो।
29 हे प लश्तीहरूको दशे ितमीहरूलाई िहकार्उने राजा मय , त्यसलैे ितमीहरू

खशुी छौ। तर ितमीहरू साँिच नै खशुी नहोऊ। यो सत्य हो िक शासनको अन्त भयो।
तर राजाको छोरो आएर शासन गनछ। अिन यो एउटा सपर्ले अन्य थु ै डरलाग्दा
सपर्हरू जन्माए जस्तै हो। यो नयाँ राजा एकदम चतरु र डर लाग्दो सपर् सरह हुनछेन।्
30 तर मरेा गरीब मािनसहरू सरुिक्षत भएर खाने छन।् ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू
सरुिक्षत हुनछेन।् मरेा गरीब मािनसहरू आरामिसत सरुक्षाको अनभुव गनर् सक्ने छन।्
तर म ितमीहरूका नानीहरूलाई भोकै मानछु। अिन बाँचकेा ित ा मािनसहरू रोगले
मनछन।्
31 ितमी मािनसहरू आफ्नो शहरको वशे ारमा रून!ु

शहरका मािनसहरू िवलाप गर।
प लश्तीमा ित ा सबै मािनसहरू भयभीत हुनछेन।्

ित ो आटँ मोमब ी जस्तै प ग्लनछे।

उ रितर हरे,
त्यहाँ बादलको रूपमा धलूो छ।

अश्शरूबाट सनेाहरू आउँदछैन।्
त्यस सनेाका सबै मािनसहरू ब लया छन।्
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32 त्यस सनेाले सन्दशेवाहकहरूलाई ितनीहरूका दशेमा पठाउनछे,
ती सन्दशे-वाहकहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई भन्ने छन, “प लश्ती

परािजत भयो, तर परम भलुे िसयोनलाई ब लयो बनाउन ु हुने छ,
अिन उहाँका गरीब मािनसहरू त्यहाँ सरुिक्षत गए।”

15
मोआबलाई परमे रको सन्दशे

1 यो मोआब बारे एक दःुखको समाचार होः

एकै रातमा, सनेाहरूले मोआबको आर शहरबाट धन-सम्पि लटूपाट पारे।
एउटै रातमा, शहरलाई ध्वशं पा रयो।

एकै रातमा, सिैनकvहरूले कीर शहरबाट धन-समपि लटूपाट गरे।
एउटै रातमा शहरलाई ध्वशं पा रयो।

2 राजाका प रवारहरू र दीबोनका मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा रूनलाई गए।
नबो र मदेबाको लािग मोआबका मािनसहरू डाको छोडी-छोडी रोए।
मािनसहरूले आफ्ना दःुख कट गनर्का िन म्त कपाल र दा ीहरू खौ रए।

3 मोआबका चारैितर घरको दलानहरूमािथ
र गल्लीहरूमा मािनसहरूले कालो लगुाहरू लगाएर,
रूँदै कराउँदै िहडँ।े

4 हशेबोन र एलालहे शहरहरूमा मािनसहरू िचच्याउँदै रोइरहछेन
ितनीहरूको आवाजहरू टाढा-टाढा यहसा शहर सम्म पिन सनु्न सिकन्थ्यो।

यित सम्म िक िसपाहीहरू तर्िसए।
िसपाहीहरू डरले थरथर कािमरहछेन।्

5 मरेो हृदय मोआबको िन म्त रून्छ।
उसका मािनसहरू सरुक्षाका िन म्त भाग।े
ितनीहरू सोअर तफर् भाग।े

ितनीहरू एग्लत शलीिशयाह तफर् भाग।े
मािनसहरू लहूीतको उकालो बाटोहरूमािथ,

रूदै िचच्याउँदै चढ।े
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होरोनमैा उकँ् लदा ितनीहरू िचच्याउँदै गए।
6 तर िन ीम खोला मरूभिूम जस्तो सकु्खा छ।

घाँसहरू सिुकहाल,े
सारा वनस्पित मरे,

र ह रयो भन्ने केही िथएन।
7 यसकारण ितनीहरूले आफ्ना सर-सामानहरू बटुले र मोआब त्यागरे गए।

ितनीहरूले ती सामानहरू बोकेर अरबाह खोलाबाट सीमा पार गरे।
8 मोआबभ र रोएको सनु्न सिकन्छ।

अिन मािनसहरू बीर-एलीम र एग्लको शहरमा रोइरहकेाछन।्
9 दीमोनको पानी रगतले भ रएकोछ

अिन म अझै दीमोनमा क ल्याउछुँ।
मोआबामा केही मािनसहरू मा बाँच्न योग्य श हुरूको हातबाट बाँच।े

तर म ितनीहरूलाई शषे पानर् िसहंहरू पठाउनछुे।

16
1 ितमीहरूले त्यस भिूमको राजालाई उपहार पठाउन ु पनछ। ितमीहरूले मरूभिूम

हुदँा सलेादे ख िसयोनको छोरीको पवर्तलाई एउटा थमुा पठाउन ु पनछ।

2 मोआबका ीहरूले अन नको अरोण नदी पार गन यास गछर्न।्
ितनीहरू सहायताका िन म्त एक ठाउँ दे ख अक ठाउँमा हे ररहछेन।्
ितनीहरू रूखबाट ग ुडँ भईूंमा झरेपिछ लाप ा भएका बचरेाहरू जस्ता भएका

छन।्
3 ितनीहरू भन्दछन,् “हामीलाई सहयोग िदनहुोस!्

के गन ुर् पन हो बताउन ु होस!्
मध्यिदनहको घामबाट हामीलाई ओझल पारे जस्तै हा ा श हुरूबाट हामीलाई

बचाउनँ ु होस।
हा ा श हुरूबाट हामी भािगरहकेा छौं।

हामीलाई लकुाउन ु होस!्
श हुरूको हातमा पनर् निदनहुोस।्”
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4 ती मोअबबाट आएका मािनसहरूलाई
जबरजस्ती आफ्ना घरहरू छोड्न लगाए।
यसकारण ितमीहरूका जग्गामा ितनीहरूलाई ब दऊे।

ितनीहरूका श हुरूबाट ितनीहरूलाई लकुाऊ,
लटुपाट रोिकने छ श ु परािजत हुनछे।
मािनसहरूलाई दःुख क िदनहेरू जित यस ठाउँबाट जानछेन।्

5 त्यसपिछ दाऊदको घरानाबाट एकजना नयाँ राजा आउनछेन।्
उनी दशेभ , मायाल ु र कृपाल ु हुनछेन।्
यी राजाले िनष्पक्ष न्याय गनछन।् उ

नले ती कुराहरू मा गनछन ्
जनु रा ो र सही हुन।्

6 हामीले सनुकेा छौं िक
मोआबका मािनसहरू एकदम अहंकारी र कपटी छन।्

ती मािनसहरू िहसंक र ठूला कुराहरू गनवालाहरू छन।्
तर घमण्ड चिह ँ खाली खो ो शब्दमा हो।

7 त्यही अहकंारको कारणले मोआबका सारा मािनसहरूले दःुख पाउनछेन।्
मोआबका सारा मािनसहरू रूनछेन,् मािनसहरू उदास हुनछेन।्
िवगतमा ितनीहरूिसत भएका कुरा ितनीहरूले चाहन्छन।् ितनीहरूले

कीरहारेशतेमा बनाएको नभेाएको केकहरूको इच्छा गछर्न।्
8हशेबोन अिन िसब्माका दाखका बोटहरूमा दाखहरू नउ प्जनाले मािनसहरू उदास

हुनछेन।्
िवदशेी शासकहरूले दाखका बोटहरू ढाल्नछेन।्

श कुा सिैनकहरू याजरे शहर र मरूभिूमभरी फै लए,
अिन ितनीहरू समु पा र सम्म फै लए।

9 “दाखका बोटहरू न भएकोले गदार्
म याजरे अिन िसब्माको मािनसहरूिसत रूनछे।

म हशेबोन र एलालकेा मािनसहरूसगं रूनछे
िकनभने त्यहाँ फसलहरू हुनछैेन।्

त्यहाँ ीष्मऋतकुो फलहरू पिन हुने छैन।्
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अिन त्यहाँ आनन्दको हल्ला पिन हुनछैेन।्
10 एक समय फलले प रपणूर् रहने अङ्गरुको खतेहरूमा खशुीको गीतहरू गाइने

छैन।्
बाली िभयाउने समयमा मोज-मज्जा समा पानछु।

अङ्गरुहरू दधू मदमा प रणत हुन तयार छन।्
तर ती सबै चीजहरू खरे जानछेन।्

11 यसकैारण, मोआब ित म अत्यन्तै दःुखी छु।
कीर-हरेशे ित म अत्यन्तै दःुखी छु। म ती शहरहरू ित अत्यन्त दःुखी छु।

12 मोआबका मािनसहरू आफ्ना पजूा गन ठाउँमा जानछेन ्
ितनीहरू ाथर्ना गन यास गनछन।्

तर त्यहाँ के हुदँछै ितनीहरूले दे े छन ्
अिन ितनीहरू ाथर्ना गन ुर् अत्यन्तै दबुर्ल हुनछेन।्”

13 परम भलुे मोआबको बारेमा यस्ता कुराहरू धरैे पल्ट भन्न ु भएको िथयो।
14 अिन अिहले परम भु भन्नहुुन्छ, “तीन वषर्िभ (ज्यालामा काम गनहरूले
आफ्नो समय गने झैं) सबै मािनसहरूका गवर् र वस्तहुरू समा भएर जानछे। त्यहाँ
केही मािनसहरू मा रहनछेन ्तर धरैे मािनसहरू हुने छैनन।्”

17
अरामलाई परमे रको सन्दशे

1 दमीशकको िवषयमा यो दःुखको सन्दशे हो, परम भलुे यी कुराहरू दमीशकमा
घटनछे भनरे भन्न ु हुन्छः

“दमीशक अिहले शहर हो तर त्यो न हुनछे।
दमीशकमा खाली भग्नावशषेहरू मा रहनछे।

2 मािनसहरू अरोएर शहरहरू त्यागरे जानछेन।्
भेंडाका बथानहरू ती शनु्य शहरहरूमा स्वतं भएर घमु्नछेन,्
त्यहाँ ितनीहरूलाई सताउने कोही पिन हुने छैन।्

3 ए मै शहरहरूको िकल्ला ध्वशं हुने छ, दमीशकको शासन अन्त हुनछे।
जनु घट्ना इ ाएलमा भएको िथयो त्यिह घटना अराममा हुनछे।
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अिन मखु मािनसहरू हटेर जानछेन।्”
सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो िक ती कुराहरू घट्नछे।

4 “त्यसबलेा याकूबको सम्पि नाश हुनछे।
याकूब बीमार मािनस जस्तो हुनछे अिन उ कमजोर र दबु्लो हुनछे।

5 “त्यस समय रफाईमको वेंसीमा बाली िभ याउने समय जस्तै हुनछे।
कम हरूले खतेमा स केो बाली थपुार्छन।् तब ितनीहरूको बोटहरूबाट बाला
टप्छन अिन अन्न बटुल्छन।्
6 “त्यसबलेा जतैनू पाकेको समय जस्तै हुनछे। मािनसहरू जतैनूको बोटबाट

जतैनूहरू मा टप्छन।् तर केही जतैनूहरू मा रूखको टुप्पामा रहन्छन।् लगभग
चार वा पाँचवटा जतैनू रूखको हाँगाहरूमा रहन्छन।् त्यस्तै घटनाहरू ती शहरहरूमा
हुनछे।” सनेाहरूका परम भु यसो भन्न ु हुन्छ।

7 त्यसबलेा, मािनसहरूले परमे रलाई मा स्तर हनेछन ्जसले उनीहरूलाई सिृ
गन ुर्भयो। र ितनीहरूका आखाँ इ ाएलका परमपिव ितर लािगरहनछे। 8मािनसहरू
आफैले रचना गरेका महान कुराहरूमा िव ास गन छैनन।् ितनीहरू ती िवशषे
बगैंचाहरू र वदेीहरूमा जाने छैनन ् जनु ितनीहरूले झटूा दवेी-दवेताहरूकालािग
बनाए। 9 त्यसबलेा श शाली शहरहरू सबै र ो हुनछेन।् ती शहर यी पवर्तहरू
जङ्गल हुनछेन ्जस्तो इ ाएलका मािनसहरू त्यस भिूममा आउन ु अिघ हुने गथ्य
िबतकेा िदनहरूमा त्यहाँका मािनसहरू भागकेा िथए। िकनभने त्यहाँ इ ाएलीहरू
आउँदथै।े फे र भिवष्यमा पिन, त्यो दशे र ो हुनछे। 10 यस्तो घटना हुनछे,
िकनभने ितमीहरूले परमे रलाई जसले ितमीहरूलाई बचाँउन ु हुन्छ भलु्यौ।
परमे र नै ितमीहरूका सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ भनरे ितमीहरूले सम्झनेौ। ितमीले
टाढा-टाढाबाट एकदम रा ा खालका दाखका िबरूवाहरू ल्यायौ।

ितमीले ती दाखका िबरूवाहरू रोप्न सक्छौ तर ितनीहरू सदनन।् 11 ितमीले एक
िदन दाखका िबरूहरू रोप्ने छौ र बढाउने चे ा गनछौ। अक िदन ती िबरूवाहरू
बढन शरुू गछर्न।् तर फसल उठाउने गय आक िदन ती िबरूवाहरूले फलिदन
थाल।े तर फसल काट्ने बलेामा, बोटहरूबाट फलहरू बटुल्न जानछेौ, अिन
ितमीहरूले त्यके कुरो मतृ दे छेौ। एउटा रोगले सबै िबरूवारू मानछ।
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12 धरैे-धरैे मािनसहरू सनु!
ितनीहरू समु मा उठेका छाल जस्तै िचच्याउँदै रोइरहकेा छन,् ती

हल्लाहरूलाई सनु,
ती हल्लाहरू समु मा छालहरू उलको आवाजहरू जस्ता छन।्

13 अिन मािनसहरू ती छालहरू जस्तै हुनछेन,्
परमे रले ितनीहरूलाई हकारेर बोल्न ु हुनछे,

अिन ितनीहरू टाढा भाग्नछेन ्मािनसहरू बतासले खदे ्दै उडाई लजैाने भसु जस्ता
हुने छन।्

मािनसहरू हुरीले उखलेरे उडाउने जङ्गली झारहरू जस्तै हुनछेन हुरी
चल्नछे र जङ्गली झारहरू उडाई लानछे।

14 त्यो रात मािनसहरू भयभीत हुनछेन।्
िबहान हुन अिघ केही छोिडएको हुने छैन।

यसकारण हा ा श हुरूले केही पिन पाउनँे छैनन ्
अिन त्यहाँ केही हुनछैेन।

18
कूश दशेलाई परमे रको सन्दशे

1 कूश दशेसगं नदीहरू जोिडएको जमीनलाई हरे। त्यो ठाउँमा कीराहरू छन;
ितनीहरूले चलाएको पखटेाहरू बजाएको आवाजहरू सनु्न सक्छौ। 2 त्यस जग्गामा
मािनसहरूलाई मा लङ्गोल*े बिनएका डुङ्गाहरूमा पठाइन्छ।

हे फूितर्ला समाचार-वाहकहरू! ती मािनसहरूकहाँ जाऊ
जो अग्ला र ब लया छन!्
सबै ठाउँका मािनसहरू ती अल्गा

अिन ब लया मािनसहरूदे ख डराउछँन।् ितनीहरू ब लयो जाित हुन।्
ितनीहरूले अन्य जाितहरूलाई परास्त पाछर्न।्
नदीहरूले भाग-भाग गरेका दशेमा ितनीहरू छन।्

* 18:2:
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3 ससंारका सारा मािनसहरूले ितनीहरूमािथ घटने घट्ना हनेछन।्
पवर्तमािथ स्प रूपमा उठेको झण्डा झैं ितनीहरूले त्यो घटना दे छेन।्

ती अग्ला मािनसहरूमािथ त्यस्तो घटना घट्न गएको खबर पथृ्वीका सबै
मािनसहरूले सनु्नछेन।्

य ु ारम्भ हुन ु अिघ फुकेको तरुहीको आवाज जस्तै स्प रूपमा ितनीहरूले
सनु्नछेन।्

4 परम भलुे भन्नभुयो, “मरेा िन म्त तयार पारेको ठाउँमा म हुनछुे। म चपुचाप
ती घटनाहरू भएको हनेछु। 5 सनु्दर ीष्मको िदनमा, मध्यिदनको बलेा मािनसहरू
आराम ग ररहकेा हुन्छन।् यो गम को फसल काट्ने समय हुनछे तब त्यहाँ कुनै
वषार् हुनछैेन,् खाली िबहानको शीत मा पनछ। त्यसपिछ केही डरलाग्दो घटना
घट्नछे। त्यो पिहल्यै फूलहरू फुलकेो समय हुनछे। त्यो अङ्गरु पाकेको फल हुने
अिन बढने समय हुनछे। तर बाली पाक्न अिघ नै श हुरू आउनछेन ्अिन बटुाहरू
काट्नछेन।् ितनीहरूले अङ्गरुका लहराहरू चडूनँछेन ् अिन फ्याँक्नछेन।् 6 ती
दाखका बोट-िबरूवाहरू पवर्तहरूबाट आउने चरा-चरुूङ्गीहरू र वन जनावरका
िन म्त छोिडनछे। चरा-चरुूङ्गीहरू त्यस दाखका बोटहरूमा ीष्म कालको िदनमा
ब छेन।् अिन जाडो महीनामा वनका पशहुरूले ती सबै खानछेन।्”

7 त्यस समय सनेाहरूका परम भलुाई िवषशे भटे चढाइनछे। त्यो भटे ती अग्ला
अिन ब लया मािनसहरूबाट हुनछे, अत्याचारीहरू ती मािनसहरूिसत भयभीत
हुन्छन ् जो नदीले छुट ्याएको भिूममा बस्छन।् यो भटे परम भकुो स्थल िसयोन
पवर्तमा ल्याइनछे।

19
िम दशेलाई परमे रको सन्दशे

1 िम को बारेमा शोक सन्दशे हरे! परम भु ित गितमा उिडरहने बादलमािथ
चडरे आउन ु हुदँछै। परम भु िम मा वशे गन ुर् हुनछे अिन िम का सबै झटूा
दवेताहरू डरले काम्नछेन।् िम वीर िथयो, तर त्यो ग रमा पग्लरे जानछे।

2परमे र भन्नहुुन्छ, “िम का मािनसहरूलाई आपसमा म झगडा गन बनाउछुँ।
दाज्य-ूभाइहरू-माझ लडाइँ हुनछे। िछमकेीहरू आफ्नै िछमकेीहरूिसत लडाइँ
गनछन।् शहरहरू शहरहरूकै िवरू लड्नछेन।् राज्यहरू राज्यहरू कै िवरू
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लडनछेन।् 3 िम का मािनसहरू दोधारमा पनछन।् ती मािनसहरू आफ्ना झटूा
दवेताहरू अिन ज्ञानी जनलाई सोध्नछेन,् के गन ुर् पनछ? ितनीहरूले आफ्ना
तांि कहरू र झाँ ीहरूलाई सोध्नछेन।् तर ितनीहरूको उपदशे अनपुयोगी हुनछेन।्”
4मरेो मा लक सनेाहरूका परम भुभन्नहुुन्छ, “म िम लाई िन ूर मा लकको हातमा
स ु म्पिदनछुे। एकजना श शाली राजाले मािनसहरूमािथ शासन गनछन।्”

5 नील नदी सकु्नछे। समु हरूबाट पानी सखुरे जानछे। 6 सारा नदीहरू नरा ो
कारले गन्हाउने छ। िम का सारा खोला-नालाहरूको पानी घट्नछे र सकेुर

जानछे। पानीका सारा वनस्पितहरू सड्नछे। 7 सारा उि द नदीका िकनारहरूसगँै
मनछन ् र उडरे जानछेन।् नदीको ठूलो भागमा भएको उि दहरू समते मरेर जाने
छ।

8जालहारी ती सबै मािनसहरू जसले नील नदीबाट माछाहरू समाउछँन ि्तनीहरू
उदास हुनछेन ्र रूने छन।् ितनीहरूले नील नदीकै भरमा आफ्नो जीिवका चलाएका
हुन,् तर त्यो सबै सकु्खा हुनछे। 9 सारा बाटेका सनुपाटको काम गन मािनसहरू
अत्यन्त द:ुखी हुनछेन।् ती मािनसहरूलाई लगुा बनाउने उि दहरू नदी सखुकेोले
गदार् उब्जने छैन।् 10 मािनसहरूले पानी जोगाउनलाई बाँध बनाउनछेन तर िवफल
हुनछेन,् यसकारण ितनीहरू द:ुखी हुनछेन।्

11 सोअन शहरका मािनसहरू मखूर् छन।् िफराऊनका “सल्लाहकारहरूल”े
भलू सल्लाह िदनछेन।् ती अगवुाहरूले आफूलाई ज्ञानी ठान्दछन।् ितनीहरू भन्छन ्
ितनीहरू ाचीन राजाहरूका सन्तानहरू हुन।् तर ितनीहरू त्यित ज्ञानी छैनन ्जित
ितनीहरू सोच्छन।् 12 हे िम ! ित ा ज्ञानी मािनसहरू कहाँ छन?् ती ज्ञानी
मािनसहरूले िसक्न ु पछर् िक सनेाहरूका परम भलुे िम को लािग यो योजना बनाउन ु
भयो। के हुनछे ितनीहरूले ितमीहरूलाई भननु?्

13 सोअनका अगवुाहरू मखूर् भएका छन।् नोपका अगवुाहरूले झटूा
दवेताहरूमािथ भरोसा गरे। त्यसकारण अगवुाहरूले िम लाई गलत मागर् ितर लग।े
14 परम भलुे अगवुाहरूलाई दोधार बनाई िदनभुयो। ितनीहरू भडके र िम लाई
गल्ती मागर्मा डोयार्ए। जे पिन अगवुाहरूले गरे सबै गल्तीहरू नै गरे। ितनीहरू
मतवाला मािनसहरू सरह धमर्राउँदै भईूंमा िशिथल भएर लिडरहकेा छन।् 15 त्यहाँ
अगवुाहरूले गन ुर् पन केही कुरा छैन।् (ती अगवुाहरू “उि दको टाउको र पचु्छरहरू
हुन।्” ितनीहरू “टुप्पाहरू र काण्डहरू हुन।्”)



19:16 xlii यशयैा 19:25

16 त्यसबलेा िम दशेवासीहरू डराएकी ीहरू जस्तै हुनछेन।् ितनीहरू
सनेाहरूका परम भदुे ख डराउनछे। परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनलाई उहाँको
पाखरुा उठाउन ु हुनछे र ितनीहरू डराउनछेन।् 17 यहूदा दशेले सारा िम का
मािनसहरूको लािग डराउने ठाउँ हुनछे। यहूदाको नाउँ सनु्ने िबि कै िम का
मािनसहरू तर्िसनछेन।् यस्तो हुने नै छ िकनभने सनेाहरूका परम भलुे िम मा त्यस्तो
घटना घटोस, भनरे योजना गन ुर् भएको हो। 18 त्यस समय िम शहर पाँचवटा
हुनछे जहाँ मािनसहरूले कनानी भाषा बोल्छन।् ती शहरहरू मध्ये एउटाको नाउँ
“िवनाशक शहर”* हुनछे।

मािनसहरूले सनेाहरूका परम भलुाई अनसुरण गन ितज्ञा गनछन।् 19 त्यस
समय िम को बीचमा परम भकुो लािग एउटा वदेी तयार हुनछे। िम को
िसमानामा परम भमुािथ ा कट गनर्लाई एउटा स्मारक बनाइनछे। 20सनेाहरूका
परम भलुे गन ुर् भएको महान र भावपणूर् कायर्हरूको यो िचह् हुनछे। कुनै पिन समय
मािनसहरू परम भदुे ख केही माग्न िचच्याइ रूनछेन ् अिन परम भलुे सहयोगी
पठाउन ु हुनछे। परम भलुे मािनसहरूलाई बचाउन र रक्षा गनर्लाई एक मािनस
पठाउन ु हुनछे। त्यस मािनसले ितनीहरूमािथ अरूले गरेको अन्याय र द ु कायर्बाट
बचाउनछे।

21 त्यसबलेा, िम का मािनसहरूले परम भलुे साँचो रूपमा जान्नछेन।् िम का
मािनसहरूले परमे रलाई मे गनछन।् मािनसहरूले परमे रको सवेा गनछन ् र
धरैे ब लदानहरू अपर्ण गनछन।् ितनीहरूले परम भिुसत भाकल गनछन।् अिन
ितनीहरूले ती ितज्ञाहरू कायम रा छेन।् 22 परम भलुे िम का मािनसहरूलाई
दण्ड िदन ु हुनछे। अिन त्यसपिछ परम भलुे ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुनछे। ितनीहरू
परम भपु फकर आउनछेन।् परम भलुे ितनीहरूका ाथर्ना सनु्न ु हुनछे र
ितनीहरूलाई क्षमा गन ुर्हुनछे।

23 त्यस समयमा मािनसहरू अश्शरूबाट िम अिन िम बाट अश्शरू जानछेन।्
िम र अश्शरूका मािनसहरूसगँै आराधना गनछन।् 24 त्यस समयमा इ ाएल,
अश्शरू र िम ले सयं ु भई पथृ्वीमािथ शासन गनछन।् यो त्यो दशेको लािग एक
आशीवार्द हुनछे। 25 सनेाहरूका परम भलुे त्यस दशेलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
* 19:18: “ ”
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उहाँले भन्न ु हुनछे, “िम , ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ। अश्शरू, मलैे ितमीलाई
बनाएँ। इ ाएल ितमी मरेो सम्पि हौ। ितमीहरू सबै धन्य हौ!”

20
अश्शरूले िम र कूशलाई परािजत गनछ

1 सगार्न अश्शरूका राजा िथए। सग नले त्यो शहरिसत य ु गन ुर् अश्दोदकहाँ
टट नलाई पठाए। टाट नले त्यहाँ गएर शहर कब्जामा पारे। 2 त्यस बलेा, परम भलुे
आमोसका छोरा यशयैा ारा बोल्नभुयो, “जाऊ, ित ा कम्मरबाट उदासपणूर् लगुाहरू
खोलरे फ्याँक। खु ाहरूबाट जु ाहरू खोल।” यशयैाले परम भकुो आज्ञा पालन
गरे। अिन यशयैा िनव र खाली खु ा व रप र िहडं।े

3 तब परम भले भन्नभुयो, “यशयैा तीन वषर् सम्म त्यसरी नै िनव र खाली
खु ा िहडं।े यो िम र कूशदशेको िचह् हो। 4अश्शरूका राजाले िम र कूश परािजत
गन छ। अश्शरूले कैदीहरू लएर ितनीहरूलाई टाढा दशेहरू तफर् धपाउनछे।
बढुा मािनसहरू र यवुावगर्लाई िनव र खाली खु ामा डोयार्उने छन।् ितनीहरू
सम्पणूर् रूपमा नाङ्गो हुनछेन।् िम का मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।् 5 मािनसहरूले
कूशलाई सहयोग माग्ने छन।् मािनसहरू बाँिढनछेन।् मािनसहरू िम को गौरव दखेरे
छक्क पनछन।् ती मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्”

6 समु को छेउमा ब े मािनसहरूले यसो भन्नछेन,् “हामीलाई सहयोग गनर्
ती दशेहरूलाई भरोसा गय ं। ितनीहरूले हामीलाई अश्शरूका राजाबाट छुट्कर
िदलाउने छन ् भन्ने आशमा हामी ितनीहरूकहाँ पगु्यौ, तर ितनीहरूलाई हरे! ती
दशेहरू कब्जामा पा रए। यसथर् हामी कसरी जोगाउन सिकन्छ?”

21
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 “मरूभिूमको समु को” बारेमा द:ुखको सन्दशे मरूभिूमबाट केही आइरहछे,

यो नगेवेबाट बहकेो हावा जस्तै आइरहछे,
यो भयानक दशेबाट आइरहछे।

2 मलैे केही भयानक कुरा दखेकेोछु जनु हुने वाला छ।
मलैे ित ो िवरू मा उठेका दशे ोहीहरू दखेकेोछु।



21:3 xliv यशयैा 21:9

ित ा सम्पि हरू लटु्ने मािनसहरू दखे्छु।

एलाम, जाऊ अिन ितनीहरूका िवरू य ु गर,
मादी शहरका व रप र ित ा सिैनकहरू तनैात गर
म त्यस शहरमा नरा ो कायर्हरू समा गनर् चाहन्छु।

3 मलैे त्यस्ता भयानक कुराहरू दखेें, अिन अिहले म डराएँ। डरले गदार् मरेो भडूी
द:ुख्छ।

त्यो पीडा ी जाितलाई हुने नानी जन्माउने बलेा भएकी सव पीडा जस्तो
छ।

जनु कुरा मलैे सनुें त्यसले मलाई एकदम भयभीत पाय ।
जनु कुरा मलैे दखेें त्यसले मलाई डरले थर-थर कमायो।

4 मरेो मनोरम साँझ डरलाग्दो रातमा प रणत भयो
िकनभने ासले ममािथ िवजय ा गय ।

5 मािनसहरू सोच्दछन ्िक त्यके कुरो ठीक छ।
मािनसहरू रा ी भोजनको लािग टेबल ठीक पादछन।्
सिैनकहरू पिन भन्दछैन,्
“रक्षकहरू पठाऊ।

अिधकारीहरू उठ
अिन आफ्नो ढाल चम्काऊ।”

6 मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो, “जाऊ, यस शहरलाई सरुिक्षत रा एकजना
मािनस खोज। उसले जे दखे्छ िववरण स्ततु गन पछर्। 7 यिद हरीले घोडचडी
िसपाहीहरूका लहर, गधाहरूको र ऊटहरूको लहर दखे्यो, उसले एकदम होशीयारी
साथ कान थाप्न ु पदर्छ।”

8 तब एकिदन त्यस रक्षकले यसो भन्दै बोलाउने छ,

“मरेा मा लक, धरहरामािथ हुन ु भएकाले म त्यके िदन नै िनयाली रहकेोछु।
म त्यके रात उिभएर पहरा िदइरहकेोछु।

9 हरे! ितनीहरू आइरहे छन!्
मािनसहरूका लस्कर र घोडचडी िसपाहीहरूका लस्कर म दखे्छु।”
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तब एउटा सन्दशेवाहकले भन्यो,
“बाबले परािजत भयो।
बाबलेको पतन भयो।

उसका सारा झटूा दवेताका मिूतर्हरू
भईूंमा बजाद फ्याँिकए अिन ती सबै टु ा-टु ा भए।”

10 “मरेा मािनसहरू ितमीहरूलाई मलैे भिनसकेको छु सनेाहरूका परम भ,ु
इ ाएलका परमे रबाट मलैे सिुनसकेकोछु। जाँतोले गहु ँ िपधं े जस्तै ितमीहरू पिन
िपिधनंछेौ।”

दमूालाई परमे रको सन्दशे
11 दमूाबारे एक द:ुखको सन्दशे:

कसलैे मलाई एदोम दे ख डाक्यो,
“हे हरी, रात अझ कित बाँकी छ?
किहले सम्म ब ु पन हो!”

12 हरीले जवाफ िदन्छ,
“िबहान हुदँछै तर फे र रात आउने नै हो।

यिद ितमीलाई केही सोध्न ु छ भने
फकर आऊ र सोध।”

अरबयालाई परमे रको सन्दशे
13 अरब बारे एउटा शोक सन्दशे:

ददानका मरूभिूमका या ी समहूल!े
अरब मरूभिूमको रूखहरूमाझ रात िबताए।

14 तमेाका मािनसहरू ितमीहरूले
ितखार्को केही या ीहरूलाई पानी अिन भोजन िदयौ।

15 ती मािनसहरू जो मा रनलाई तयार िथए
तरवारबाट भािग रहकेा िथए।

ितनीहरू धनबुाट भािग रहकेा िथए।
जो छोिडनलाई तयार िथए,
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ितनीहरू क ठन साथ य ु भिूमबाट भािगरहकेा िथए।

16 परम भ,ु मरेो मा लक, ती हुने कुराहरू मलाई बताउन ु भयो। परम भलुे
भन्नभुयो, “एक वषर् िभ मा ज्यालामा काम गन नोकरले समय गने जस्तै केदारको
सम्पणूर् गौरव जानछे। 17 त्यस समयमा केदारका केही धनधुार्री, महान सनेाहरू मा
त्यहाँ रहनछेन।्” परम भ,ु इ ाएलका परमे रले ती कुराहरू मलाई बताउन ु भयो।

22
यरूशलमेलाई परमे रको सन्दशे
1 िद दशर्नको बेंसी बारे द:ुखको सन्दशे:

हे यरूशलमे ितमीलाई के भयो?
िकन ितनीहरू मािथको तलामा लिुकरहछेौ?

2 िवगतमा, यो शहर अत्यन्त खशुी िथयो।
यो हल्लै हल्लाले भ रएको र अित सखुी शहर िथयो।

तर, अिहले स्थित प रवतर्न भयो।
ितमीहरूका मािनसहरू मा रए

तर तरवारहरूले होइन।्
मािनसहरू मरे तर य ु मा लडरे होइन।्

3 ितमीहरूका सारा शासकहरूसगँै भाग्दै गए।
तर ितनीहरू सबै नै प ाउ परे।

अिन ितनीहरूिसत धनषु िथएनन।्
सबै शासकहरूसगँै भागे तर ितनीहरू सबै नै प ाउ परे।

4 यसकारण म भन्छु, “मलाई नहरे!
मलाई िचच्याउन दऊे!

यरूशलमे ध्वशं भई सकेपिछ
मलाई सान्त्वना िदन अिघ नबढ।”

5 परम भलुे एक खास िदन रोज्न ु भयो। त्यस िदन त्यहाँ कोलाहल र
अस्त स्त स्थित हुनछे। दशर्नको बेंसीमा मािनसहरू एकअकार्लाई कुल्ची
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िमल्ची पाद िहडं्नछेन।् शहरका पखार्लहरू भत्काई झानछन।् बेंसीमा ब े
मािनसहरू पवर्तमा ब े मािनसहरू ित िचच्याई कराउनछेन।् 6 एलामबाट आएका
घोडचडी िसपाहीहरूले आफ्ना धनहुरू बोकेर य ु कालािग जानछेन।् कीरका
मािनसहरूले आफ्ना ढालहरूका टङ्ग टङ्ग र टुङ्गटुङ्ग आवाज गद कोलाहल
मच्चाउनछेन।् 7 सनै्यहरू ितमीहरूका खास बेंसीमा भलेा हुनछेन।् त्यो बेंसी य ु का
रथहरूलेभ रएको हुनछे। शहरको मलू वशे ारमा घोडचडी िसपाहीहरू रा खनछे।
8 त्यस समयमा, यहूदाका मािनसहरूलाई ती हितयार उपयोग गन खाँचो पछर्
जसलाई ितनीहरूले जगंलिभ को घरमा राखकेा िथए। कारण परमे रले यहूदाको
सरुक्षा हटाइिदन ु भयो।

9-11 दाऊदको शहरका िभ ाहरू चर्िकन थाल्नछेन ्अिन ितमीहरूले चकका
ठाउँहरू दे छेौ। यसकैारण ितमीहरू घरहरू गन्न शरुू गनछौ, अिन ती घरहरूका
ढुङ्गाहरू उपयोग गद ितमीहरू िभ ाहरूमा चकको ठाउँमा टाल्नछेौ। ितमीहरू
परुाना नदीहरूको पानी जम्मा गनर् दइुवटा िभ ाको माझमा ठाउँ बनाउने छौ अिन
पानी जोगाउने छौ।

ितमीहरू यी सबै कामहरू आफ्नै सरुक्षाका लािग गनछौ। तर ितमीहरू
परमे रमािथ भरोशा गन छैनौ जसले यी सबै कुराहरू सिृ गन ुर् भयो। ितमीहरू
उहाँको िवषयमा िफ ी गन छैनौ जसले यी सबै चीजहरू धरैे अिघ िसजर्ना गन ुर्
भयो। 12 यसलै,े मरेो मा लक, सनेाहरूका परम भलुे मािनसहरू रून र आफ्ना
मतृ साथीहरूमािथ द:ुखी बन भनरे भन्न ु हुनछे। मािनसहरूले आफ्ना कपालहरू
खौ रनछेन ्र शोकपणूर् पोषाकहरू लगाउनछेन।्

13 तर हरे! मािनसहरू अिहले खशुी छन।् मािनसहरू फु ल्लत छन।्
ितनीहरूले गाईहरू अिन भडेाहरू मा ररहकेाछन,् भोज खाइरहकेाछन ् अिन
भिनरहकेाछन,्

“गाईहरू अिन भडेाहरू मार,
आऊ अिन खशुी मनाउ,ँ

खाऊ अिन िपऊ,
िकनभने भो ल हामी मनछौं।”
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14सनेाहरूका परम भलुे ती कुराहरू मलाई भन्नभुयो अिन मलैे आफ्नो कानले
सनुें, “गल्ती कामहरू गरेकोले ितमी दोषी छौ। अिन म वचन िददंछु िक ितमीहरू
आफ्ना दोषबाट क्षमा पाउन ुअिघ नै मन छौ।” यी कुराहरू मरेा मा लक, सनेाहरूका
परम भलुे भन्नभुयो।

शबे्नालाई परमे रको सन्दशे
15 मरेा मा लक सनेाहरूका परम भलुे मलाई ती कुराहरू भन्नभुयो, त्यो शबे्ना

नाउँ भएको सवेककहाँ जाऊ। त्यो राजमहलको िजम्मवेार सवेक हो। 16 उसलाई
सोध, “ितमीहरू यहाँ के ग ररहकेा छौ? के ित ो कुनै सन्तान यहाँ गािडएकोछ?
ितमीहरूले िकन यहाँ िचहान खिनरहकेा छौ? ितमीहरू च ान काटेर अल्गो ठाउँमा
आफ्नो िचहान बनाइरहकेा छौ।

17-18 “हे वीर परुूष परम भलुे ितमीलाई ाप िदनहुुनछे। परम भलुे ितमीलाई
डल्लो पारेर एउटा सानो गोलीलाई झैं कुनै एउटा ठूलो दशेिभ फ्याँिकिदन ु हुनछे।
अिन त्यहाँ ितमी मनछौ।”

परम भलुे भन्नभुयो, “ितमी आफ्नो रथमािथ एकदम घमण्डी िथयौ। तर
टाढाको दशेमा ित ो नयाँ शासककहाँ अझ उ म रथहरू पाउनछेौ। अिन ित ो
रथहरूले उसको राजमहलमा त्यितको महत्व पाउने छैन।् 19 म ित ो मखु्य काम
दे ख यहाँबाट जबरजस्ती हटाउनछुे। ित ो मखु्य कामबाट ित ो नयाँ शासकले
ितमीलाई लगरे जानछे। 20 त्यसबलेा, म मरेो दासलाई डाक्नछुे। त्यो दास
िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम हो। 21 म ित ो पोशाक लजैानछुे अिन उसलाई
लाउन िदनछुे। ितमीबाट यो लए पिछ म उसलाई राजकीय अिधकार दान गनछु।
ित ोमा भएको काम म उसलाई िदनछुे। त्यो सवेक यरूशलमेका मािनसहरू अिन
यहूदा प रवारको बबुा हुनछे।

22 “म त्यस मािनसको घाँटी व रप र दाऊदको घरको साँचो झणु्डयाउनछुे।
यिद उसले ढोका उघाय भने त्यो खलु्ला नै रहनछे। कसलैे पिन ढोका बन्द गनर्
सक्नछैेन। यिद उसले ढोका बन्द गछर् भने त्यो कसलैे खोल्न सक्नछैेन। 23 म
त्यसलाई यित ब लयो बनाउनछुे जस्तो हतौडाले कुनै कडा फल्याकमा काँटी
ठोकेर गािडन्छ। त्यो सवेक आफ्नो बबुाको घरमा सम्माननीय आसनमा रहनछे।
24आफ्नो बाबकुो सम्पणूर् मिहमा र मखु्य चीजहरू त्यसमैा झणु्डाईनछे। ठूलाहरू र
साना नानीहरू पिन उमािथ नै भर पनछन।् साना थालहरू र पानीका ठूला बोतलहरू
उसमैािथ झणु्डयारहकेो जस्तो ती मािनसहरू हुनछेन।्
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25“त्यसबलेा, काँटी अथार्त शबे्ना जनु कडा काठमा भखर्रैं ठोकेर गािडयो त्यो
कमजोर भएर भाँिचनछे। त्यो काँटी भईूंमा ख छे र त्यसमा झु ण्डएका वस्तहुरू
सबै न हुनछेन।् तब मलैे यस सन्दशेमा भनकेा सबै कुराहरू घट्ने छन।्” ती कुराहरू
घट्ने नै छन ्िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई यसो भन्न ु भएको िथयो।

23
सोरलाई परमे रको सन्दशे

1 सोरको िवषयमा शोक सन्दशे:

जहाजहरूमा भएका मािनसहरूलाई सचूना िदइयो:
“हे तश शका जहाजहरू हो! शोक मनाऊ!
ितमीहरूको बन्दरगाह ध्वशं ग रएकोछ।”

2 हे समु निजकका वािसन्दाहरू हो, ितमीहरू रोिकन ु पछर् र द:ुखी हुन ु पछर्।
त्यस शहरले ापारीहरू समु पा र पठाउँथ्यो
र ती मािनसहरू धनी भए।

3 ती या ीहरू समु ी या ा गद अन्नहरू खोज्दै बचे्थ।े
ती मािनसहरूलेसोरबाट अन्नहरू ल्याऊँछन ज्नु नील नदी छेउमा उब्जन्थ्यो
र ितनीहरूले त्यसलाई अन्य राज्यहरूमा बचे्दै छन।्

4 सीदोन, ितमी अत्यन्त द:ुखीत हुनपुनछ।
िकनभने अब समु अिन समु का िकल्ला यसो भन्दछ,

“मरेा नानीहरू छैनन।्
मिसत सव पीडाको अनभुव छैन।

मलैे नानीहरूलाई जन्म िदएको छैन।
मलैे जवान मािनसहरू र ीहरू पालकेो छैन।”

5 िम ले सोरको बारेमा खबर सनु्ने छ।
यो खबरले िम लाई घात गद द:ुखी पानछ।

6 हे जहाजहरू! तश शमा फकर् ।
हे मानवहरू, समु को छेउमा बसरे ितमीहरूले िवलाप गन ुर्पनछ।
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7 अतीतमा ितमीहरूले सोरको शहरमा आनन्द गय । त्यो शहर शरुूदे ख नै
बिढरहकेोछ।

त्यस शहरका मािनसहरू व स्थत हुनको लािग धरैे टाढा या ा गरेकाछन।्
8 सोर शहरले धरेै अगवुाहरू जन्मायो।

त्यस शहरका ापारीहरू राजकुमारहरू जस्ता छन।्
मािनसहरू जसले िकन-बचे गरे उनीहरूलाई चारैितर स्वागत र सम्मान भयो।

यसकारण कसले सोरको िवरू षडयन् गय ?
9 उहाँ सनेाहरूका परम भु हुनहुुन्छ।

उहाँले ितनीहरूलाई
महत्व निदने िनणर्य गन ुर् भयो।

10 हे तश शका जहाजहरू! आफ्नै दशेमा फकर जाऊ।
सानो नदी सम्झरे समु पार गर,
अब कसलैे पिन ितमीहरूलाई रोक्ने छैन।

11 परम भलुे सम ु तफर् आफ्ना हातहरू फैलाउनँ ु भयो
अिन परम भलुे सोरको िवरू य ु गनर्लाई

राज्यहरू भलेा गन ुर्भयो।
परम भलुे कनानलाई सोरको सरुक्षाको ठाउँ ध्वसं पानर्लाई आज्ञा गन ुर्भयो।

12 परम भलुे भनु्नहुुन्छ, “हे सीदोनकी कन्यकेटीहरू, ितमीहरू न हुनछेौ।
ितमीहरू पटक्कै आन न्दत हुने छैनौ।

तर सोरका मािनसहरू भन्दछन,् िकि महरूले हामीलाई साथ िदनछे!
तर ितमीले समु पार गरेर िकि म पगु्यौ भन,े ितमीहरूले त्यहाँ आराम गन

ठाउँ समते पाउने छैनौ।”
13 यसलैे सोरका मािनसहरू भन्दछन।्

बाबलेका मािनसहरूले हामीलाई साथ िदनछेन!्
तर कल्दीहरूको दशेलाई हरे! बाबले अब दशे रहने।

अश्शरूहरूले बाबलेमािथ आ मण गरेर य ु का मचानहरू िनमाणर् गरे।
िसपाहीहरूले ती सनु्दर घरहरूबाट धरैे सम्पि लगरे गए।

अश्शरूले बाबलेलाई जङ्गली जानवरहरू ब े ठाउँ बनायो।
ितनीहरूले बाबलेलाई एउटा खण्डहरूमा प रणत गरे।

14 यसलै,े द:ुखी बन, तश शबाट—आएका जहाजहरू
ितमीहरूका सरुक्षाको ठाउँ अथार्त सोर ध्वसं हुनछे।
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15 मािनसहरूले स री वषर् सम्म सोरलाई िबसनछन।् (अथार्त एउटा राजाको
राज्यकाल भ र िबसनछन।्)। स री वषर् पिछ सोर वशे्यालयको गीत जस्तै हुनछे।
16 “हे परुूषहरूले छोडकेा नारीहरू!

आफ्नो साराङ्गी लऊे अिन शहरमा िहडं।
आफ्नो गीतका धनु उिचत ढगंले बजाऊ. आफ्नो गीत गाऊ।

तब ित ा परुूषहरूले सम्भवत ितमीहरूलाई सम्झना गनछन।्”
17 स री वषर्पिछ, परम भलुे सोरको िवषयमा पनुर्िवचार गन ुर्हुन्छ र उसको

िनणर्य िदनहुुनछे। सोरको ापार फे र कायम हुन्छ। सोर पथृ्वीको जम्मै दशे वा
जाितहरूका लािग एउटा वशे्यालय हुनछे। 18 तर आफूले आजर्न गरेको पसैा सोरले
रा े छैन।् सोरले ापारबाट सचंय गरेको पसैा परम भकुो लािग रा छे। सोरले
त्यो पसैा परम भकुो सवेा गन सवेकहरूलाई िदनछे। यसकारण अघाईजले सम्म
परम भकुा सवेकहरूले खानछेन, सनु्दर र रा ा लगुाहरू लगाउनछेन।्

24
परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदन ु हुनछे

1 हरे! परम भलुे यो ठाउँलाई ध्वसं गन ुर्हुनछे। परम भलुे यस ठाउँलाई सम्पणूर्
कारले सफा पान ुर् हुनछे। परम भलुे मािनसहरूलाई जबरजस्ती यस ठाउँबाट टाढा

खे ु हुनछे। 2 त्यसबलेा, साधरण मािनसहरू र पजूाहारीहरू एक समान हुनछेन।्
दासहरू र मा लकहरू एक समान हुने छन।् दासीहरू र उनीहरूका मा लकनीहरू
पिन समान हुनछेन।् िकन्ने ाहाक र बचे्ने पसलहेरू पिन एक समान हुनछेन।्
कजर्दार र साहूकारहरू एक समान हुनछेन।् बैंकवाला र बकैबाट ऋण लनहेरू
पिन समान हुनछेन।् 3 सारा मािनसहरूलाई त्यो ठाउँ छोडनलाई वाध्य पा रने छ।
जम्मै धन-सम्पि लजैाने वा खोिसने छ। यस्तो घटना हुने नै छ कारण परम भलुे
आदशे गन ुर् भएकोछ। 4 यो दशे र ो र उजाड हुनछे। यो ससंार र ो र दबुर्ल
हुनछे। पथृ्वीका महत्वपणूर् मािनसहरू हराउनँछेन।्

5 यो पथृ्वीमा ब े मािनसहरूले भिूम नै अशु बनाउनछे। यो कसरी भयो?
मािनसहरूले परमे रको वस्थाका िवरू गल्ती कामहरू गरे। मािनसहरूले
परमे रको धािमर्क-िवधानहरू पालन गरेनन।् मािनसहरूले धरैे समय अिघ नै
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परमे रसगँ एक करार गरेका िथए तर त्यो ितनीहरूले भङ्ग गरे। 6 यस पथृ्वीमा
ब े मािनसहरू आफ्ना गल्ती कामहरूले गदार् दोषी छन।् यसलैे यस पथृ्वीलाई
ध्वसं गनर्लाई परमे रले िनणर्य गन ुर्भयो। मािनसहरू द ण्डत हुने छन।् केवल थोरै
मािनसहरू मा बाँकी रहने छन।्

7 दाखका बोटहरू मनछन।् नयाँ दाखरस रा ो छैन।् िबतकेा िदनहरूमा
मािनसहरू खशुी िथए। तर अिहले ती मािनसहरू द:ुखी छन।् 8मािनसहरूले आफ्नो
हर्ष र उल्लास दखेाउन बन्द गरे। ढोलकहरू, खजैडीहरू र िवणाहरूबाट आउने
सगँीतहरू समा भए। 9 मािनसहरूले दाखरस िपइरहकेो बलेामा खशुीका गीतहरू
गाउदँनैन।् ितनीहरूले िपइरहकेा दाखरसको स्वाद िततो भयो।

10 “पणूर् अस्त स्त” भन्ने नाउँ नै यो शहरलाई सहुाउछँ। शहर ध्वशं पा रयो।
मािनसहरू घरिभ वशे गनर् सक्दनैन ्ढोकाहरू बन्द भएकाछन।् 11 मािनसहरूले
बजारमा दाखरस अझ खोजी रहन्छन।् तर सम्पणूर् रमाईलोपन समा भयो। खशुी
टाढा लिगयो। 12 यस शहरको लािग िवनाश मा छोिडयो। वशे ारहरू पिन न
ग रयो।
13 फसलको बलेामा, मािनसहरूले रूखबाट जतैनू झारे

तर केही मा ामा जतैनूहरू रूखमा नै छािडए।
त्यस्तै कारले यस पथृ्वीमा केही जाितहरू मा छािडनछेन।्

14 छािडएका मािनसहरू िचच्याउन थाल्नछेन।् ितनीहरूका िचच्याहट समु का
गजर्न भन्दा पिन जोडले हुनछे।

ितनीहरू परमे रको महानताले गदार् खशुी हुनछेन।्
15 ती मािनसहरूले भन्नछेन, “पवूर्मा भएका मािनसहरू, परम भकुो शसंा गर!

टाढा दशेहरूमा ब े मािनसहरू,
परम भु इ ाएलका परमे रको शसंा गर!”

16 ससंारका सबै कुनाहरूबाट परमे रको िन म्त गाइएका स्तिुत गीत सिुननछेन।्
ती गीतहरू असल परमे रको स्तिुत गीत हुनछे।

तर म भन्छु “मलाई पीर छ, म द:ुखमा छु।
म जे दखे्छु, ती भयकंर चीजहरू हुन।्

दशे ोहीहरू मािनसहरूको िवरू उठ्दछैन ्
अिन ितनीहरूलाई चोट पयुार्उदँनैन।्”
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17 यस पथृ्वीमा बाँच्ने मािनसहरूको लािग म ास-ै ास दखे्दछु,
मलैे ितनीहरूको लािग डरको खाडलहरू र पासोहरू दखे्छु।

18 मािनसहरूले भयको बारेमा सनु्नछेन ्र भयभीत हुनछेन।्
कितपय मािनसहरू भाग्नछेन,

तर ितनीहरू खाडलहरूमा जािकनछेन।्
पासोहरूमा अ ल्झने छन।्

ती मध्ये कितजना खाडलहरूबाट उ क्लनछेन,
तर ितनीहरू फे र अक पासोमा अ ल्झनछेन।्

स्वगर्मा भएका वशे ारहरू बाढी झैं ख ु लने छन ्
अिन बाढीहरू ारम्भ हुनछे।
पथृ्वीको जगहरू हल्लन्छन।्

19 त्यहाँ भकूम्प आउँनछे।
अिन पथृ्वी फाट्नछे।

20 ससंारमा पापहरू एकदम ग ौं भईसक्यो।
यसलैे पथृ्वी त्यही ग ौंको कारण झनछ।

पथृ्वी परुानो घर जस्तै थर्िकनछे।
मद िपएर मातकेो मािनस जस्तो पथृ्वी लड्नछे।
पथृ्वी यथावत ्रहनलाई सक्षम हुनछैेन।

21 त्यस समय परम भलुे
स्वाग य सनै्यहरू
र पथृ्वीका राजाहरूका न्याय गन ुर्हुनछे।

22 धरैे मािनसहरू एक साथ भलेा गराईनछेन।्
ती मध्ये केही खाल्डोमा फ्याँिकनछेन।्

अिन केही कैद हुनछेन।्
तर अन्तमा धरैे समय पिछ ितनीहरूको न्याय ग रनछे।

23 परम भलुे िसयोन पवर्तमा राजा सरह राज गन ुर्हुनछे।
उहाँको मिहमा बढूा- धानहरूका समक्ष हुनछे।

उहाँको मिहमाको काश उज्यालो यस्तो हुनछे िक
त्यो दखेरे जनुलाई अप्ठेरो लाग्ने सरममा पन छ, अिन घाम ल ज्जत हुनछे।
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25
परमे र ित स्तिुत-गान

1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
म तपाईंलाई आदर गदर्छु र तपाईंको नाउकँो शसंा गदर्छु।

तपाईंले उदकेकोकामहरू गन ुर्भयो।
धरैे पिहले तपाईंले भन्न ु भएका वचनहरू पणूर्त सत्य छन।्
त्यस्तै भयो जस्तो तपाईंले हुन्छ भन्न ु भएको िथयो।

2तपाईंले शहर ध्वसं पान ुर् भयो। यो द रलो पखार्लहरूले सरुिक्षत पारेको शहर िथयो।
तर अिहले यो केवल ढुङ्गाहरूको थु ो भएको छ।

िवदशेी महल न भयो
अब यो किहल्ये फे र बिनने छैन।्

3 श शाली जाितहरूका मािनसहरूले तपाईंको सम्मान गनछन,्
द रलो शहरहरूका श शाली मािनसहरूले तपाईंिसत डराउनछेन।्

4 परम भ,ु तपाईं गरीब मािनसहरूका िन म्त सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
यी मािनसहरूलाई परािजत गनर् धरैे समस्याहरू सिृ भए तर तपाईंले

ितनीहरूको रक्षा गन ुर्भयो।
परम भ,ु बाढी र गम बाट जोगाउनकुा िन म्त तपाईं मानिसहरूको घर जस्तै

हुनहुुन्छ।
क हरू भयकंर हुरी र बखार् जस्तै हुन।्

पानी पखार्लको िवरोधमा चण्ड बढछ। तर घरिभ मािनसहरूलाई क्षित
हुनछैेन।्

5 श हुरू िचच्याउँदछन अिन कोलाहल मच्चाउँछन।् श लुे भयानक चनुौतीहरू
िदन्छन।्

तर परम भु तपाईंल,े ितनीहरूलाई रोक्न ु हुन्छ।
गम को बलेा मरूभिूममा झारपातहरू ओइ लदंै भईूंमा खस्दछ।

त्यस्तै कारल,े तपाईंले श लुाई परािजत गराउँदै घडुाँ टेक्न बाध्य गराउन ु
हुन्छ, तपाइँले भयानक श कुो कोलाहल बन्द ग रिदन ु हुन्छ।

उहाँका सवेकहरूका िन म्त परमे रको महाभोज
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6 त्यस समय, सनेाहरूका परम भलुे त्यो पवर्तमा आफ्ना सारा मािनसहरूलाई
महाभोज िदनहुुनछे। त्यस भोजमा उ म भोजनहरू र मद हुनछे। मास ु क ललो र
रा ो हुनछे।

7 तर अिहल,े एउटा आवरण छ जसले सबै रा अिन जाितहरूलाई छोप्छ।
त्यस आवरणलाई “मतृ्य”ु भिनन्छ। 8 तर मतृ्यलुाई सदाको िन म्त न ग र
िदनहुुनछे। अिन मरेो परम भ,ु मरेो मा लकले त्यकेको अनहुारबाट आसँ ु पिुछ
िदनहुुनछे। िबतकेा िदनहरूमा, ितनीहरू सबै उदास िथए। तर परमे रले पथृ्वीबाट
त्यो उदासीनता हटाई िदनहुुनछे। यी सबै कुराहरू हुनछे िकनभने परम भलुे त्यसो
भन्नभुएको िथयो।

9 त्यसबलेा, मािनसहरूले भन्नछेन,्
“उहाँ हा ो परमे र हुनहुुन्छ,

जसलाई हामीले प खर्रहकेा िथयौं।
उहाँ हामीलाई बचाउन आउनु हुनछे।

हामी हा ो परम भलुाई प खर्रहकेा छौं।
यसकारण जब उहाँले हामीलाई बचाउन ु हुनछे हामी आन न्दत र खशुी

हुनछेौं।”
10 परम भकुो श यो पवर्तमािथ छ।

अिन मोआब परास्त हुनछे।
परम भलुे श लुाई कु ल्चन ु हुनछे।

यो मलको थु ोको तल िथिचएको पराल जस्तै हुनछे।
11 परम भलुे आफ्ना पाखरुाहरू त्यसरी फैलाउन ु हुनछे

जसरी पौडी खले्ने मािनसले फैलाउँदछ।
ितनीहरूले बनाएका सनु्दर कुराहरू उहाँले थपुान ुर् हुनछे।

अिन ती चीजहरू फा ल िदनहुुनछे।
12 परम भलुे मािनसहरूका सबै सरुिक्षत ठाँउहरू अिन अग्ला िभ ाहरू ध्वशं पान ुर्

हुनछे।
परम भलुे ितनीहरूलाई भईूंमा लडाएर धलूो पान ुर् हुनछे।
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26
परमे र ित स्तिुत-गान

1 त्यसबलेा मािनसहरूले यहूदामा यो गीत गाउनछेन:

परम भलु,े हामीलाई हा ो म ु िदन ु हुनछे।
हामीसगँ ब लयो शहर छ, हा ो शहरको द रलो पखार्ल र रक्षकहरू छन।्

2 वशेढोकाहरू खोल र धािमर्क मािनसहरू िभ प छेन।्
ती मािनसहरूले परमे रको िनयमहरू पालन गदर्छन।्

3 परम भु तपाईंले मािनसहरूलाई साँचो शा न्त िदनभुयो
जो तपाईंमािथ आि त छन ्
जसले तपाईंलाई िव ास गदर्छन।्

4 यसकारण, सधै ँ परम भमुा भरोसा राख।
परम भु परमे रमा न,ै सदा-सवर्दा ितमीहरूको सरुक्षा छ!

5 तर परम भलुे अहंकारी शहरहरू ध्वशं गन ुर्हुनछे।
अिन त्यहाँ बिसरहकेा मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

परम भलु,े त्यो उच्च शहरलाई भईूंमा झा र िदनहुुनछे
यो धलुोमा ख े छ।

6 तब गरीब र साधरण मािनसहरू त्यो भग्नावशषेमािथ िहडं्ने छन।्
7 असल मािनसहरूको लािग िजउने बाटो ईमानदारीता हो।

भ मािनसहरूले यस्तो बाटो पिहल्याउछनँ ्जनु सीधा र साँचो हुन्छ
अिन तपाईंले बाटो सिजलो पान ुर् भयो,

जसले गदार् ितनीहरू आरामिसत िहडन सकुन।्
8 तर परम भ,ु हामी तपाईंको न्यायको बाटो प खर्रहकेा छौं।

हा ो ाण तपाईं र तपाईंका नाउँ सम्झरे आन न्दत हुन्छ।
9 मरेो ाण रातमा तपाईंसगँ रहन चाहन्छ।

अिन मिभ भएको आत्मा त्यके नयाँ िदनकेो ात कालमा तपाईंसगँ रहन
चाहन्छ।

जब तपाईंको न्यायको बाटो यस पथृ्वीमा आउँदछ,
मािनसहरूले बाँच्ने रा ो र ठीक बाटो पाउने छन।्
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10 यिद तपाईंले ितनीहरूलाई करूणा दशार्उन ु भयो भने
द ु मािनसहरूले रा ो काम गनर् िसक्ने छैनन।्

उनीहरू रा ो ससंारमा बसे ता पिन द ु मािनसहरूले अिन कामहरू मा गदर्छन।्
त्यो द ु मािनसले किहले पिन परम भकुो महानता दे े छैन।

11 तर परम भ,ु तपाईं ितनीहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनहुुन्छ,
तर ितनीहरू यसलाई दखे्दनैन।्

ितनीहरूले आफ्ना मािनसहरू ित तपाईंको गिहरो मे दखे्छन।्
िन य नै द ु मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्
िन यनै तपाईंका श हुरू आफ्नै आगोमा जल्ने छन।्

12 परम भ,ु तपाईंले हामीलाई शा न्त िदनहुुनछे,
िकनभने हामी जे गछ ं ती सबै तपाईंले पणू र् गन ुर् भएकोछ।

परमे रले आफ्ना जाहरूलाई नयाँ जीवन िदनभुयो
13 हे परम भ,ु तपाईं हा ा परमे र हुनहुुन्छ।

तर िवगतमा हामी अन्य दवेताहरूको पिछ लाग्यौं।
हामी अन्य मा लकहरूका अधीनमा भयौ।

तर अब हामी चाहन्छौं िक मािनसहरूले खाली तपाईंको नाउँ मा सम्मान
गछ ।

14 ती मतृ दवेताहरू जीवत हुनछैेनन।्
ती तेहरू मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछैेनन।्

तपाईंले ितनीहरूलाई नाश गन िनणर्य गन ुर् भएको छ।
जसले हामीलाई सोच्न लगाउदँछन ्त्यो त्यके कुरा नाश गन ुर् भयो।

15 तपाईंले त्यस रा लाई सधाउन ु भयो जसलाई तपाईं माया गन ुर् हुन्थ्यो।
तपाईंले उसको साँध बढाउन ु भयो।
हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ ग रमापणूर् छ।

16 हे परम भ,ु जब मािनसहरू क मा पदर्छन ्
ितनीहरूले तपाईंलाई याद गदर्छन।्

जब तपाईंले उनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
मािनसहरूले तपाईं ित चपुचाप ाथर्ना गदर्छन।्

17 हे परम भ,ु जब हामी तपाईं सगँ िथएनौं,
हामी सतुो वदेनामा रूने ी जस्तै िथयौं।
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18 हामीलाई चण्ड वदेना िथयो।
तर हामीले हावा मा जन्मायौं।

हामीले ससंारका लािग मािनसहरू बनाउन सकेनौं।
हामीले यस धत मा म ु ल्याएनौं।

19 तर परम भु भन्नहुुन्छ,
“ित ा मािनसहरू पिहल्यै म रसकेका छन,्

तर ितनीहरू फे र बाँच्नछेन।्
मरेा मािनसहरूका मतृ शरीरहरू

मतृ्यबुाट उठ्नछेन।्
मतृ मािनसहरू भईूंमा उिभएर आन न्दत हुन्छन!्

शीतले तपाईंलाई यस कार छोप्नछे
जसरी नयाँ िवहानको शीतमा,

काशका चमक हुन्छ।
नयाँ समय आएको सकेंत िदन्छ

जब पथृ्वीले मतृ्यलुाई त्याग गछर्।”

न्याय, परुस्कार अथवा दण्ड
20 हे मरेा मािनस हो, आफ्ना कोठािभ जाऊ।

ढोकाहरू बन्द गर।
केही क्षणको लािग आफ्ना कोठाहरूिभ लकु।

परमे रको ोध शान्त नभइञ्जले सम्म लकु।
21 ससंारका मािनसहरूले गरेका अिन कामहरूका न्याय गनर्लाई,

परम भलुे आफ्नो ठाउँ छोडरे आउन ु हुनछे।
पथृ्वीमा जो-जो मा रए उनीहरूको रगत कट गराइनछे।

पथृ्वीले धरैे बरेसम्म मतृ-मािनसहरू िछपाउने छैन।

27
1 त्यस समयमा परम भलुे लब्यातानलाई जाँच गन ुर् हुनछे।

लब्यातान एउटा अधम सपर् जस्तै हो,
जसमािथ परम भलुे आफ्नो िवशाल तरवार चलाउन ु हुनछे।
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उहाँलेआफ्नो ब लयो अिन श शाली तरवार ारा सपर् लब्यातानलाई दण्ड
िदन ु हुनछे।

परम भलुे सम ु को ठूलो राक्षसलाई मान ुर्हुनछे।

2 त्यसबलेा, मािनसहरूल,े
आन न्दत दाखको बोटको गीत गाउनछेन।्

3 “म, परम भ,ु त्यस बगैंचाको दखेरेख गनछु।
म ठीक समयमा त्यसमा पानी लगाउनछुे

म राित र िदनमा बराबर त्यसलाई पहरा िदनछुे,
कसलैे पिन त्यस बगैंचालाई नाश गन छैन।

4 म रसाएको होइन।्
तर त्यहाँ य ु भएको भए र कसलैे काँडादार पखार्लहरू बनाए ता पिन,

म त्यसमािथ िहडं्दै त्यसलाई बा लिदन्थ।े
5 तर यिद कोही मािनस रक्षाको िन म्त मकहाँ आउँदछ भने

र मबाट शा न्त चाहन्छ भन,े
तब उसलाई आउन दऊे, अिन मबाट शा न्त पाओस।्

6 त्यस समयमा याकूब रा ो जरा भएको ब लयो रूख जस्तो हुनछे।
तब िम बढन र फूल्न लागकेो बोट जस्तै हुनछे।
त्यसपिछ यो धत इ ाएलका नानीहरूले फलहरूले बोट भ रएको जस्तै

हुनछे।”

परमे रले इ ाएललाई टाढा पठाउन ु हुनछे
7 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई कसरी दण्ड िदन ु हुनछे? िबतकेा िदनहरूमा

श हुरूले मािनसहरूलाई सताए। के त्यसरी नै परम भलुे पिन सताउन ु हुन्छ?
िवगतमा, धरैे मािनसहरू मा रए। के परम भलुे पिन त्यसै गन ुर् हुन्छ र सबै
मािनसहरूलाई मान ुर् हुन्छ?

8 परम भलुे इ ाएललाई टाढा पठाएर आफ्नो तकर् लाई साम्य पान ुर्हुनछे।
परम भु इ ाएलिसत ककर् श शब्दमा बोल्न ु हुनछे। उहाँका शब्दहरूले मरूभिूमनको
तातो हावाले जस्तै पोल्नछे।
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9 याकूबको दोष कसरी क्षमा ग रन?े उसका पापहरू कसरी हटाइन?े ती
कुराहरू हुने नै हो च ानको वदेी धलूो प रनछे। झटूा दवेताहरूलाई मिूतर्हरू र
वदेीहरू पजु्ने न हुनछेन।्

10 त्यस समय, महान शहर र ो हुनछे, त्यो मरूभिूम जस्तो हुनछे। सारा
मािनसहरू गइसकेका हुनछेन।् ितनीहरू भाग्ने छन।् शहर एक खलु्ला चउर
जस्तो हुनछे। गाई-वस्तहुरूले त्यहाँ खानछेन।् गाई-वस्तहुरूले दाखका हागाँहरूबाट
पातहरू खानछेन।् 11दाखहरू सकु्नछेन अ्िन हागाँहरू भाँिचएर जाने छन।् ीहरूले
ती हागाँ दाउरा बाल्ने छन।्

मािनसहरूले बझु्नलाई अस्वीकार गन छन।् यसथर् परमे र, सिृ कतार्ले
ितनीहरूलाई आराम िदन ु हुनछैेन। ितनीहरूका सिृ कतार् ितनीहरू ित कृपाल ु हुन ु
हुनछैेन।

12 त्यसबलेा परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई अरूहरूबाट अलग गन ुर्हुनछे।
उहाँले य ू े टस नदीमा शरुू गन ुर् हुनछे। परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई य ू े टस
नदीबाट िम को नदीमा जम्मा गन ुर्हुनछे।

ितमीहरू इ ाएलका मािनसहरू एक, एक गद त्यहाँ भलेा हुने छौ। 13 मरेा धरैे
मिनसहरू अश्शरूमा हराएका छन।् कितपय मरेा मािनसहरू िम बाट भागकेा छन।्
तर त्यही बलेा, महान तरुही फुिकने छ। अिन ती सारा मािनसहरू यरूशलमेमा
फिकर् ने छ। ती मािनसहरूले त्यो पिव पवर्तमा आएर परम भकुो साम ु घ ुडँा टेकेर
झकु्ने छन।्

28
उ री इ ाएललाई चतेावनी

1 साम रयालाई हरे!
ए मैका मतवालाहरूले त्यस शहरको घमण्ड गछर्न।्

त्यो शहर व रप र भञ्ज्याङ भएको पहाडमा अव स्थत छ।
साम रयाका मािनसहरूले त्यो शहरलाई फूलहरूको मकुुट जस्तै सनु्दर

सम्झन्छन।्
तर ितनीहरू दाखरस िपएर मस्त छन।्

अिन यो “सनु्दर मकुुट” ओइलाउदै गएको िवरूवा भइरहछे।
2 हरे, मरेो मा लकको एकजना ब लयो र श शाली मािनस छ।
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त्यो मािनस यस दशेमा अिसनाका िढका र आधँी बे ी झैं आउने छ।
ऊ तफूान जस्तो भएर यो दशेिभ आउने छ।ऊ श शाली नदीको पानी सरह बाढी

भएर यो दशेमा आउनछे।
उसले मकुुट भईूंमा फा ल िदनछे।

3 ए मैका मातकेा मािनसहरू आफ्नो “सनु्दर मकुुट” को गवर् गनछन।्
तर शहर कु ल्चिम ल्च पा रनछे।

4 त्यो शहर पहाडमा अव स्थत छ।सनु्दर घाटीहरूले यसलाई घरेेको छ।
अिन फूलहरूको त्यो सनु्दर मकुुट ओइ लदंै गएको बोट जस्तो हो।

यो ीष्मको पिहलो नभेारा जस्तो हुनछे।
जब एकजना मािनसले नभेार दखे्छ, उसले त्यसलाई टप्छ अिन खान्छ।

5 त्यस समयमा उहाँ आफ्ना छोिडएका मािनसहरूका िन म्त सनेाहरूका परम भु
“सनु्दर मकुुट” हुनहुुने छ। “छक्क पद फूलहरूको मकुुट” हुनहुुनछे। 6 तब
परम भलुे मािनसहरूलाई शासन गनर्को लािग न्यायधीशहरूलाई न्यायको ज्ञान
िदन ु हुनछे। परम भलुे शहरको वशे ारमा लडाइँकालािग मािनसहरूलाई श
िदनहुुनछे। 7 अिहले ती अगवुाहरू मातकेाछन।् पजूाहारीहरू र सबै अगमव ाहरू
सम्पणूर् रूपले दाखम मा डुबकेाछन ्अिन ितनीहरू िमत भएर धमर्राउँछन।् 8 जब
ितनीहरू सपना दखे्छन ्अगमव ाहरू मातकेा हुन्छन।् िनणयर् लदाँ न्यायधीशहरू
मातकेो हुन्छन।्

परमे र आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गनर् चाहन ु हुन्छ
9 “परम भलुे मािनसहरूलाई पाठ िसकाउने कोिशश ग ररहन ु भएकोछ।

परम भुआफ्ना उपदशेहरू मािनसहरूलाई बझुाउने कोिशश गन ुर्हुन्छ। तर मािनसहरू
भने बालखै जस्त छन।् ितनीहरू भने केही क्षण अिघबाट मा आमाको दधू खान
लागे जस्ता छन।् 10 परम भु ितनीहरूसगँ नानीहरूसगँ बोले जस्तै बोल्नहुुन्छ:

“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जईेर शाम जईेर शामa”

11 परम भलुे यस्तो कारको नयाँ कुरा गन ुर्हुन्छ। अिन उहाँले ती मािनसहरू
िसत बोल्न अन्य भाषाहरू चलाउन ु हुन्छ।
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12 अिततमा परम भु ती मािनसहरूिसत बोल्न ु भयो, “यहाँ एउटा आराम गन
ठाउँछ। यो शा न्तमय जग्गा हो। थिकत मािनस यहाँ आएर िबताउन यो शा न्तको
जग्गा हो।”

तर मािनसहरूले परमे रको कुरा ित ध्यनै िदएनन।् 13 यसथर् परमे र ारा
बो लने शब्दहरू सरलहुन ु पछर्:

“सौ लासौ सौ लासौ,
काव लाकाव काव लाकाव,
जईेर शाम जईेर शाम”

ितनीहरूले त्यसै गरे जस्तो ितनीहरूले मन पराए। त्यही कारण ितनीहरू पछौटे
भए अिन परािजत भए। मािनसहरू धरापमा परे अिन प ाउमा परे।

कोही पिन परमे रको न्यायबाट बाँच्ने छैन
14 ितमी अगवुाहरू जो यरूशलमेमा छौ, ितमीहरूले परम भकुो सन्दशे सनु्न ु

पछर्। 15 ितमीहरूले भन्छौ, “हामीले मतृ्यसुगँ सम्झौता गरेका छौं। हा ो पातालसगँ
सम्झौता छ। यसलैे हामी द ण्डत हुने छैनौं। दण्डले हामीलाई घात नगरी जानछे।
हामी हा ो चलाकी अिन झटूो पछाडी लकु्नछेौं।”

16 ती कुराहरूले गदार् परम भु मरेो मा लक यसो भन्नहुुन्छ, “म च ान
रा खिदनछुे। एउटा मलूढुङ्गा-िसयोनको भईूंमा। यो एकदमै बहुमलू्य ढुङ्गा हुनछे।
त्यके कुरा यस महत्वपणूर् ढुङ्गामािथ बनाइनछे। जसले त्यो ढुङ्गामा भरोसा

राख्दछ उ िनराश हुनछैेन।
17“मािनसहरूले पखार्ल िसधा दखेाउनलाई वजन सिहतको साऊल योग गरे।

त्यस्तै कारले के चािह ठीक हो दखेाउनलाई म इन्साफ र स ावना चलाउनछुे।
“द ु मािनसहरू ितमीहरू आफ्नो चलाकी अिन झटूोको पछाडी लकु्न

खोिजरहछेौ। तर ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ। ितमीहरू लकु्ने ठाउँहरूमा तफूान वा
बाढी जस्तो ध्वशं गनर् आइरहछे। 18मतृ्यसुगँ भएको ित ो सम्झौता मे टएर जानछे।
पातालसगँ भएको ित ो सम्झौताले ितमीलाई सहयोग गनछैन।

“कोही एकजना मािनस आएर ितमीहरूलाई दण्ड िदनछे। उसले ितमीहरूलाई
फोहर-मलैा जस्तै कुल्चरे जानछे। 19 त्यो मािनस आएर ितमीहरूलाई लगरे जानछे।
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ितमीहरूलाई भयानक दण्ड हुनछे। ितमीहरूकहाँ दण्ड िबहानै आउनछे अिन राती
सम्म रिहरनछे।

“त्यसपिछ मा ितमीहरूले यो कथा बझु्नछेौ 20 एक जना मािनसले एउटा
ओ ानमा स ु े यास गय जनु उसकोलािग एकदमै छोटो िथयो। अिन ऊसगँ
एउटा कम्बल त िथयो तर त्यसले परैु ढािकंदै िथयो। ओ ान र कम्बल बकेामको
भयो, अिन त्यस्तै कारले ितमीहरूका सम्झौताहरू पिन बकेामको भयो।”

21 परम भु पराजीम पवर्तमा जस्तै य ु गन ुर् हुनछे। उहाँ िगबोनको बेंसीमा भए
जस्तै ोिधत हुन ु हुनछे। तब परम भलुे ती कुराहरू गन ुर् हुने नै छ, परम भलुे केही
अ तु कामहरू गन ुर्हुनछे। तर उहाँले आफ्नो काम िसद्ध्याउन ु नै हुनछे। उहाँका
कायर्हरू अनौठो कायर्हरू हुन।् 22 अब ितमीहरूले ती चीजहरूको िवरू मा लडाइँ
गन ुर् नै हुदँनै।् यिद गय भन,े डोरीहरूले ितमीहरूलाई व रप र कसरे बाँध्नछे।

मलैे सनुकेा शब्दहरू ब द्लने छैन। ती शब्दहरू सनेाहरूका परम भबुाट आएका
हुन ्जो सारा पथृ्वीका शासक हुनहुुन्छ। अिन ती कुराहरू हुने नै छन।्

परम भलुे िनष्पक्ष रूपमा दण्ड िदनहुुन्छ
23 मलैे ितमीहरूलाई भिनरहकेा सन्दशे अत्यन्त ध्यान िदएर सनु।् 24 के

िकसानले सारा समय खते जोितरहन्छ? होइन! के परैू समय त्यसले माटो फुटाउने
काम गछर्? होइन! 25 िकसान पिहला खते तयार गदर्छ र िबऊ छदर्छ। िकसानले
िबऊहरू धरैे कारले रोप्ने गदर्छ। िकसान मसलाका िबऊहरू छदर्छ। जीराका
िबऊहरू माटोमा छदर्छ। गहु ँ लहर पाद रोप्दछ। िकसान खास जग्गामा जौ रोप्दछ,
अिन गहुकँा िबऊ खतेमा छन गदर्छ।

26 हा ा परमे रले उसलाई िशक्षा िदन ु यो योग गन ुर्हुनछे। िकनभने परमे रले
उसलाई िदशा-िनदश िदनहुुन्छ अिन सही बाटो दखेाउन ु हुन्छ। 27 के िकसानले
रोपकेा िबऊहरू फुटाउनलाई काटाँहरू योग गछर्? अह!ँ एक िकसानले जीराको
िबऊहरू गोड्नलाई चारचक्के गोरूगाडी चलाउछँ? होइन! िकसान ती अन्नहरूको
एउटा फुटाउनलाई एक सानो लौरो चलाउनछे।

28जब एकजना ीले रोटी पकाउँछे, उसले पीठोको स-साना डल्लाहरू बनाउछेँ
अिन आफ्नो हातले िथच्दछे। अन्न लगातार िदइदनै, िकनभने गाडाको चक्काले
ितनीहरूलाई न पाछर् अिन दाउने कायर् शषे हुन्छ। 29 यस्तो पाठ सनेाहरूका



29:1 lxiv यशयैा 29:10

परम भबुाट आउँदछ। परम भलुे अनौठो सल्लाह िदनहुुन्छ। परमे र साँच्ची नै
ज्ञानी हुनहुुन्छ।

29
यरूशलमेिसत परमे रको मे

1 परमे रले भन्नहुुन्छ, “अरीएलमा हरे! अरीएल। त्यो शहर, जहाँ
दाऊदले छाउनी बनाएका िथए। उसको छु ीहरू, बर्ष पिछ लगातार भयो। 2 मलैे
अरीएललाई द ण्डत गरें। त्यो शहर खन्नता र िवलापले प रपणूर् भयो। तर सधैं
मरेो अरीएल भई।

3 “अरीएल मलैे ित ो व रप र सिैनकहरू तनैाथ पारें र राखें। मलैे ित ो िवरू
िवशाल य ु आ ान गरें ितमी परािजत भयौ। 4अिन भईूंमा ढल्यौ। अब, म भईूंबाट
तेको आवाज जस्तो ित ो आवाज सनु्दछु ित ो शब्दहरू मलैाबाट आउने सकु्खा

आवाज जस्तो छ।”
5 त्यहाँ धलूोका कणहरू जस्तै धरैेजना िवदशेीहरू छन।् त्यहाँ हावामा उडने

फूलको पराग जस्तै धरैे ु र मािनसहरू छन।् अचानक ितमीकहाँ नै आउनछेन।्
6 सनेाहरूका परम भलुे ितमीहरूलाई भईूंचालो, ब पात र डरलाग्दो होहल्ला ारा
दण्ड िदन ु हुन्छ। भवुरँी, आधँी-बरेी र आगो िथए, जलेे जलाउछँन अिन न पाछर्।
7 धरैे-धरैे जाितहरू अरीएलको िवरू य ु गनर् तयार भए यो एक भयानक सपना
जस्तो िथयो। सिैनकहरूले अरीएललाई घरेेर द ण्डत गरे। 8 तर यो पिन सनै्यहरूको
लािग सपना जस्तै भयो। ितनीहरूले मन पराएको केही भटेेनन।् यो एक जना भोको
मािनसले भोजनको सपना दखेे जस्तै िथयो। जब त्यो मािनस ब्य ूिँझन्छ, ऊ भोकै
हुनछे। यो एकजना ितखार्एको मािनसले दखेकेो पानीको सपना जस्तै हुनछे। जब
मािनस ब्य ूझँन्छ, ऊ ितखार्एकै हुन्छ। यो िसयोनको िवरोधमा लड्ने त्यके रा को
लािग साँचो हो, ती रा हरू सन्त ु िथएनन।्

9 आ यर्चिकत र छक्क पर!
तर दाखरस िपएर होइन ितमी घरम रदै लड्नछेौ।

10 परम भलुे ितमीहरूमा गहीरो िन ा ल्याइिदन ु भएको छ।
परम भलुे ितमीहरूका आखँाहरू बन्द ग रिदन ु हुनछे। (अगमव ाहरू नै

ितमीहरूको आखँाहरू बन्नछे।)
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परम भलुे ितमीहरूका टाउकाहरू छोिप िदनहुुनछे। (अगमव ाहरू
ितमीहरूका िशर हुनछेन।्)

11यी कुरारू घट्ने छन ्म ितमीहरूलाई भन्छु, तर ितमीहरूले मलाई बझु्ने छैनौ।
मरेा शब्दहरू त्यस्ता शब्दहरू हुन ्जो पसु्तकमा बन्द र मोहर लगाएको छ। ितमीले
त्यो पसु्तक त्यस मािनसलाई िदनसक्छौ जसले पढन सक्छ, अिन त्यस मािनसलाई
त्यो पसु्तक पढन ु भन।् तर त्यस मािनसले भन्नछे, “म त्यो पसु्तक पढन स न,ँ यो
बन्द छ र म खोल्न ु स न”ँ 12 अथवा ितमीले त्यो पसु्तक त्यस मािनसलाई िदन
सक्छौ जसले पढन सक्दनै।् अिन त्यस मािनसलाई पढ भनरे भन।् त्यस मािनसले
भन्नछे, “म यो पसु्तक पढन स न िकनभने म पढन जा न्दन।्”

13 मरेो मा लकले भन्नहुुन्छ, “ती मािनसहरूले मलाई मे गछुर् भन्छन।्
ितनीहरूले मलाई मखुबाट शब्दहरू िनकालरे सम्मान दशार्उछँन।् तर ितनीहरूका
हृदय मबाट धरैे टाढा छ। ितनीहरूले म ित दशार्एका आदर अिन गौरव केही होइन
ितनीहरूले केवल मानव िविधहरू स्मरण गरेका मा हुन।् 14 यसलैे म ितनीहरूलाई
लगातार भाव पणूर् र अचम्म लाग्दा कामहरू गरेर चिकत पा ररहन्छु। ितनीहरूका
ज्ञानी मािनसहरूले आफ्ना िववकेहरू हराउनछेन।् ितनीहरूमा बझु्ने क्षमता हुदँनै।”

15ती मािनसहरू धरैे कुराहरू परम भबुाट लकुाउने कोिशश गदर्छन।् ितमीहरूले
सोच्दछन ् िक परम भलुे बझु्न ु हुन्न।् ितनीहरूले आफ्नो द ु कायर्हरू अधँ्यारोमा
गनछन,् ितनीहरूले आफैलाई भन्ने छन,् “कसलैे पिन हामीलाई दे स ै न। हामी
को हौं भनरे पिन कसलैे िचन्दनै।”

16 ितमी अन्योलमा पनछौ। ितमी माटो र कुमाललेाई बराबर हो भन्ने सोच्छौ।
ितमी सोच्छौ एउटा चीज जनु बनाइन्छ त्यसले आफ्नो सिृ कतार्लाई भन्न सक्छ,
“ितमीले मलाई बनाएनौ।” यो आफूलाई सिृ गनलाई भिनरहकेो भाडाँ जस्तै हो,
“ितमी बझु्दनैौं।”

उ म समय आइरहछे
17 यो सत्य हो। केही समय पिछ कमल पवर्त झैं लबानोनले म ललो

माटो पाउनछे अिन कमल पवर्तको खतेहरू बाक्ला बन जस्तै हुनछेन।्
18 बिहराले पसु्तकको शब्दहरू सनु्नछे। अन्धाले अन्धकारमय कुिहरोबाट दे छे।
19 परम भलुे दीन, दःुखीहरूलाई खशुी बनाउन ु हुनछे। ती द:ुखी मािनसहरूले
इ ाएलको परम पिव तामा आनन्द मानाउनछेन।्
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20 द ु र िनदर्यी मािनसहरूको अन्त भएपिछ यस्तो घटना हुनछे। जब ती
मािनसहरूले नरा ा कामहरू गद आनन्द ल ु टरहकेो िदनहरू समा भएपिछ
यस्तो घटना हुनछे। 21 (ती मािनसहरूले असल मािनसहरूका बारेमा झटूो कुरा
गनछन।् ितनीहरूले मािनसहरूलाई न्यायालयमा पयुार्उन खोज्दछन।् ती िनद ष
मािनसहरूलाई नाश पानर् चाहन्छ।)

22 यसलैे परम भु याकूबका प रवारिसत बात मान ुर् हुन्छ। उहाँ उही परम भु
हुनहुुन्छ जसले अ ाहामलाई स्वतन् पान ुर् भयो। परम भु भन्नहुुन्छ, “अब याकूब
ल ज्जत र ाकुल हुनछैेन न् त ितनीहरूको अनहुार पहेंलो हुनछे। 23उसले आफ्नो
छोरा-छोरीहरू दे छे अिन उसले मलाई मरेो नाउँ पिव छ भन्नछे। ती केटा-
केटीलाई मलैे आफ्ना हातहरूले बनाएँ। अिन ती केटा-केटीहरूले याकूबका पर-
मपिव एकदमै िवशषे कारको रहछे भन्नछेन।् ती केटाकेटीहरूले इ ाएलका
परमे रलाई मान्ने छन।् 24 धरैे जना मािनसहरूले बझुनेन ्यसलैे ितनीहरूले गल्ती
कामहरू गरे। ती मािनसहरूले बझुनेन,् तर ितनीहरूले आफ्नो िशक्षा पाउनछेन।्”

30
इ ाएलले परमे रमा िव ास गन ुर्पछर्, िम लाई होइन

1परम भलुेभन्नभुयो, “ती केटा-केटीहरूलाई हरे। ितनीहरूलेमरेो आज्ञा पालन
गदनन।् ितनीहरू योजनाहरू तयार गछर्न ्तर ितनीहरूले मलाई सहायता माग्दनैन।्
ितनीहरूले अन्य जाितहरूसगँ सम्झौता गछर्न,् तर मरेो आत्माले ती सम्झौताहरू
चाहदँनैन।् ती मािनसहरूले स्वयं नै पापमािथ पापहरू थपुादर्छन।् 2ती केटा-केटीहरू
सहायता माग्नलाई िम ितर झदछन ् यिद त्यसो गन ुर् सही िथयो? तर ितनीहरू
मसगँ सहायता माँगनेन।् ितनीहरूले आशा गछर्न िक मसगँ िफरऊनले ितनीहरूलाई
बचाउछँ। िम ले ितनीहरूलाई सरुक्षा गरोस ्भन्ने चाहन्छन।्

3 “तर म ितमीहरूलाई भन्छु, िम मा लकु्दमैा ितमीहरूलाई सहायता िमल्छ
भन्ने छैन।् िम ितमीहरूलाई बचाउन सक्ने योग्यको छैन।् 4 ितमीहरूका अगवुाहरू
िसयोनमा गइसके र ितमीहरूका राजदतूहरू हानसेमा गए। 5 तर ितनीहरू िनराश हुने
छन।् ितनीहरू एक अकार् जाितमािथ भरप र रहकेा छन ज्सले ितनीहरूलाई सघाउन
स ै नन।् िम काम न दामको छ िम ले साथ िदने छैन। िम को कारणले लाज र
िगल्ला पानछ।”

यहूदालाई परमे रको सन्दशे
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6 नगेव क्षे का पशहुरूको िन म्त एउटा शोक सन्दशे नगेव एउटा भयानक ठाउँ
हो।

यो ठाउँ िसहंहरू, िवषाल ु सपर्हरू र उडने सपर्हरूले भ रएकोछ। तर
केही मािनसहरू नगेव भएर या ा गछर्न,् ितनीहरू त्यस ठाउँमा गइरहकेाछन ्
जनु ठाउँले ितनीहरूलाई सघाउन स ै न।् ितनीहरूले आफ्नो धन-सम्पि
गधाहरूको िप ँ◌ूमािथ चढाएकाछन।् ितनीहरूले आफ्ना बहुमलू्य खजानाहरू
ऊँटहरूको िप ूँमािथ चढाएकाछन।् यसको तात्पयर् हो अरू रा हरूमािथ भर पन
मािनसहरूलाई यसले सहयोग गदन।् 7 त्यो िम एकदमै थर्को जाित हो। िम को
सहयोग थर्को छ। यसलैे मलै े िम लाई भनें, “केही पिन नगरी ब े राहाब हो।”

8 अब सकेंतको रूपमा यो लखे, तािक सबै मािनसहरूले यो दे सकुन।् अिन
यो एउटा पसु्तकमा लखे। यो ल खत रूपमा अ न्तम िदनको लािग राख। यो िनकट
अगमवमा साक्षी बिननछे।

9 यी मािनसहरू त्यस्ता छोराछोरीहरू जस्ता हुन ् जसले आफ्ना माता
िपतालाई टेदनन।् ितनीहरूले परम भकुो िशक्षाहरू मान्नलाई अस्वीकार
गदछन।् 10 ितनीहरूले अगमव ाहरूलाई भन,े “ती हामीले गन ुर् पन
कामहरूमािथ दिृ नराख। हामीलाई सत्य नबताऊ। हामीलाई रा ो कुराहरू
भन जसले हामीलाई स्वस्थ्य अनभुव हुन सकोस।् हा ा लािग असल कुराहरू
मा हरे। 11 ती कुराहरूलाई हनेर् छािडदऊे जनु साँ च्च नै हुनछे। हा ो बाटोबाट
िनस्की हाल अिन इ ाएलका परमपिव को बारेमा भन्न छोड।”

परमे रबाट मा यहूदालाई सहायता आउँदछ
12 इ ाएलका परमपिव भन्नहुुन्छ, “परम भबुाट आएका सन्दशे स्वीकार

गनर् ितमीहरू माननेौ। ितमीहरू लडाइँ गनर् र झटूोको सहायतामा बाँच्न चाहन्छौ।
13 ितमीहरू ती कुराहरूको दोषी छौ। यसकारण ितमीहरू चर्िकएको अग्लो पखार्ल
जस्तो छौ। त्यो पखार्ल अचानक ढल्नछे र टु ा-टु ा हुनछे। 14 ितमी ठूलो माटाको
टुि एको हाँडी जस्तो छौ। ती टु ाहरू बकेामकेा हुनछेन।् ती टु ाहरू ारा न त
ितमीहरू बल्दै गरेको आगो ल्याउन सक्छौ न त कुवाबाट पानी ओसानर् सक्छौ।”

15 परम भु मरेा मा लक, इ ाएलका परमपिव यही भन्नहुुन्छ, “यिद ितमी
मकहाँ फिकर् न्छौ भने ितमी सरुिक्षत हुनछेौ। अिन ममािथ गरेको भरोसाले ितमीलाई
मकहाँ ल्याउने श हुनछे। तािक ितमी शा न्तमा रहन सक्छौ।”
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तर ितमीहरू त्यसो गनर् चाँहदनैौ। 16 ितमीहरू भन्छौ, “होइन, हामीलाई
भाग्नकालािग घोडाहरू चािहन्छन।्” त्यो सत्य हो ितमीहरू घोडाहरूमा चढरे
भाग्नछेौ। तर ित ो श ु चाँडै ित ो पिछ लाग्नछे अिन ितमीलाई भटेनछे।
17 एकजना श लुे ितमीहरूलाई धम्की िदन्छ र ितमीहरू हजारौं जना भाग्नछेौ।
पाँचजना श हुरूले डर दखेाउदँा ितमीहरू सबै भाग्नछेौ। ितमीहरूका सनेाले एउटा
खाली चीज मा त्यहाँ छाडी जानछे त्यो पहाडमािथ झण्डा गाड्ने एउटा खम्बा
हुनछे।

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ
18परम भलुे ितमीहरू ित यही अन ु ह दशार्उन ुचाहन ु हुन्छ। परम भलुे तीक्षा

ग ररहन ु भएको छ। परम भु उठेर ितमीहरूलाई सान्त्वना िदन चाहन ु हुन्छ।
परम भु परमे र िनष्पक्ष हुनहुुन्छ, अिन त्यके मािनस जसले परम भकुो साथ
पखर्न्छ उसलाई आशीवार्द हुनछे।

19 परम भकुा मािनसहरू यरूशलमे र िसयोन पवर्तमा ब छेन।् ितमीहरू
लगातार रूने छैनौ। परम भलुे ितमीहरू रोएको सनु्न ु हुनछे अिन सान्तवना िदन ु
हुनछे। परम भलुे ित ो िवलाप सनु्न ु हुनछे, अिन उहाँले ितमीलाई सहयोग
गन ुर्हुनछे।

20अतीतमा, मरेो मा लकले ितमीहरूलाई द:ुख र क िदनभुयो। त्यो ितमीहरूले
खाएको रोटी र पानी जस्तो िथयो। तर परमे र ितमीहरूका गरुू हुनहुुन्छ, अिन
उहाँ ितमीहरूबाट लगातार लकेुर ब ु हुनछैेन।् ितमीहरूले आफ्ना गरुूलाई आफ्नै
आखँाले हनेर् पाउनछेौ। 21 तब यिद ितमीहरूले गल्ती काम गछ भने वा गल्तीबाटो
नै गयौ भन,े ितमीहरूले एक आवाज सनु्नछेौ ितमीहरूको आफ्ना आवाज पछाडी,
“यो ितमीहरूको दािहने बाटो हो। ितमीहरू यही बाटो जानपुछर्।”

22 ितमीहरूले सनु र चाँदीले मिूतर्हरूलाई ढािकिदएका छौ। ती झटूो दवेताहरूले
ितमीहरूलाई फोहरी बनाई िदए। तर ितमीहरूले ती झटूो दवेताहरूलाई आराधना गनर्
रोक्न सक्छौ। ितमीहरूले ती झटूो दवेताहरूलाई फोहर मलैा, किसगर जस्तै टाढा
फाली िदनछेौ।

23 त्यस समय, परम भलुे ितमीहरूका िन म्त वषार् पठाई िदनहुुनछे। ितमीहरूले
भिूममा िबऊहरू रोप्नछेौ, अिन त्यस भिूमले ितमीहरूका िन म्त खा ान्न उप्जाई
िदनछे। ितमीहरूले शस्त बाली पाउनछेौ। आफ्ना पाल्त ु पशहुरूका लािग त्यस
भिूमले शस्त मा ामा खा न्न िदनछे। त्यहाँ ितमीहरूका भेंडाका लािग िवस्ततृ
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खर्क हुनछे। 24 ितमीहरूका गोरू र गधाहरूले आवश्यक अनसुार सबै कारको
दाना पाउनछेन।् पशहुरूका िन म्त दाना यित िवध्न हुन्छ िक पशहुरूलाई दाना िददंा
पिन ितमीहरू फरूवा र बले्चाहरू चलाउछँौ। 25 त्यके पहाड र पवर्तिसत पानी
भ रएको भञ्ज्याङ हुनछेन।् यी कुराहरू धरैे सखं्यामा मािनसहरू मा रए पिछ अिन
भिूममा धरहराहरू ढलपेिछ मा हुनछेन।्

26 त्यस समयमा चन् माको काश सयूर्को काश भन्दा चहिकलो हुनछे।
घामको काश अिहलकेो भन्दा सात गणुा बढी चहिकलो हुनछे। एक िदनको
घामको काश एक साताको काश जित हुनछे। यी कुराहरू त्यित बलेा हुनछे
जब परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको घाउहरूमा प ी लगाउन ु हुनछे अिन िनको
पान ुर्हुनछे।

27 हरे! परम भकुो नाउँ सदुरू जग्गाबाट आइरहछे। उहाँको ोध यस्तो आगो झैं
छ जो धवुाँको कालो मसु्लोिसत िमिसए जस्तै छ। परम भकुो मखु ोधले भ रएको
छ र उहाँको िज ो ज्वाला जस्तो छ। 28 परम भकुो सास एउटा महानदी समान
छ जनु त्यितञ्जले सम्म बिढरहनछे, जब सम्म त्यो घाँटी सम्म पगु्दनै।् परम भलुे
रा हरूमािथ न्याय गन ुर्हुनछे। परम भकुो न्याय गराई रा हरूलाई िवनाश चाल्नीमा
चले झैं हुनछे। परम भलुे ितनीहरूलाई आफ्नो म ु ीमा ल्याउन ु हुनछे। त्यो काब ु
पशलुाई रत्याउन ु लगाइएको लगाम जस्तै हुनछे। त्यसले ितनीहरूलाई िवनास ितर
डोयार्उनछे।

29 त्यस समय, ितमीहरूले खशुीको गीतहरू गाउने छौ। त्यो समय ती रातहरू
झैं हुनछे जब ितनीहरू आफ्नो उत्सव मनाउन शरुू गछ । त्यितबलेा ितमीहरू
ती मािनसहरू झैं खशुी हुनछेौ। जो इ ाएलको च ान परम भकुो पवर्तमा जाँदा
बाँसरुीको धनु सनुरे खशुी भएका िथए।

30 परम भलुे उहाँको महान वाणी सनु्न मािनसहरूलाई िववश पान ुर् हुनछे।
परम भलुे आफ्नो रसले श शाली पाखरुा तल झरेको हनेर् मािनसहरूलाई
िववश पान ुर् हुनछे। त्यो पाखरुा सम्पणूर् कुराहरू जलाई िदने भयानक आगो
सरह हुनछे। परम भकुो श वषार् र अिसना बसार्उने भयानक तफूान जस्तो
हुनछे। 31 परम भकुो आवाज सनुपेिछ अश्शरू डराउने छ। परम भलुे अश्शरूलाई
राजदण्डले िहकार्उन ु हुनछे। 32 परम भलुे अश्शरूलाई िहकार्उँदा त्यो खैंजडी र
वीणाहरू बजाइएको जस्तो हुनछे। परम भकुा ठूला पाखरुाले अश्शरूलाई हराउन ु
हुनछे।
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33 धरैे पिहले दे ख नै तोपतेलाई तयार पा रएको छ। यो राजाको लािग तयार
छ। यो एकदम गिहरो र चौडावाला िथयो। त्यहाँ दाउराको थाक र आगो छ। अिन
परम भकुो सास ब लरहकेो गन्धकको तफूान जस्तै आउँने छ अिन यो बल्नछे।

31
इ ाएल परमे रको श मा आि त हुनपछर्

1 िम ितर सहायता माग्न गइरहकेो मािनसहरूलाई हरे। मािनसहरूले घोडाहरू
मािगरहकेा छन।् घोडाहरूले ितनीहरूलाई बचाउनछे भनरे सोच्दछन।् िम बाट
आएका रथहरू र घोडचढी सनै्यहरूले ितनीहरूलाई रक्षा गनछ भनरे आशा
ग ररहछेन।् मािनसहरूले सोच्दछन िक िवशाल सिैनक हुदँा उनीहरू सरुिक्षत
हुनछेन।् मािनसहरूले इ ाएलका परमपिव लाई भरोसा गदनन।् मािनसहरू परम भु
सगँ सहायता माग्दनैन।् 2 तर, उहाँ परम भु हुनहुुन्छ जो ज्ञानी हुनहुुन्छ। अिन
परम भलुे नै उनीहरूका िवरू क ल्याइिदन ु हुन्छ। मािनसहरूले परम भकुो
आज्ञालाई प रवतर्न गनर् स ै नन।् परम भु उठन ु हुनछे र द ु मािनसहरूका िवरू
लडन ु हुनछे। अिन परम भु ती मािनसहरूका िवरू लडन ु हुनछे जसले द ु
मािनसहरूलाई सघाउन सहायता गछर्न।्

3 िम का जनताहरू केवल मािनसहरू मा हुन ् परमे र होइनन।् िम बाट
आएका घोडाहरू केवल पशहुरू मा हुन ्आत्मा होइनन।् परम भलुे आफ्नो हात
फैलाउँन ु हुनछे र सहायता गनहरू परािजत हुनछेन।् अिन सहायता चाहाने मािनसहरू
पतन हुनछेन।् ती सबै मािनसहरू-सगँै नाश हुनछेन।्

4 परम भलुे मलाई भन्नभुयो “जब एउटा िसहं अथवा िसहंको बच्चाले
खानलाई पशु प न्छ, िसहं मतृ पशकुो छेऊमा उिभन्छ अिन गजर्न्छ। त्यसबलेा
कसलैे पिन ठूलो िसहंलाई डर दखेाउन स ै न।् िसहं यिद मािनसहरू आएर कराए
पिन डराउदँनै।् मािनसहरू ठूलो स्वरमा कराए पिन िसहं भाग्दनै।”

यस्तै कारल,े सनेाहरूका परम भु िसयोन पवर्तमा झन ुर् हुनछे। परम भलुे त्यस
पवर्तमािथ लडाइँ गन ुर् हुनछे। 5 चराहरू आफ्ना ग ुडँहरूमािथ उडीरहे जस्तै गरी
सनेाहरूका परम भलुे यरूशलमेलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भलुे उसलाई बचाउन ु
हुन्छ। परम भमुािथबाट जानहुुनछे र यरूशलमेलाई बचाउन ु हुनछे।
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6 इ ाएलका नानीहरूले परमे रको िवरू िव ोह गरे। ितमीहरू परमे रकहाँ
फकर आउनै पनछ। 7 तब मा मािनसहरू ती सनु र चाँदीले बिनएका मिूतर्हरू पजू्न
छाडनछेन।् ितमीहरूले ती मिूतर्हरू बनाएर साँ च्च नै पाप कमायौ।

8 यो साँचो हो अश्शरू तरवारले परािजत हुने नै छ। तर त्यो तरवार मािनसको
तरवार हुने छैन।् अश्शरू परम भकुो तरवारदे ख भािग जाने छ। तर यवुकहरूलाई
समातरे नोकर बनाइने छ। 9 ितनीहरूका सरुक्षाको ठाउँ ध्वसं हुने छ। ितनीहरूका
अगवुाहरू परािजत हुनछेन ्र झन्डा छाडरे भाग्नछेन।्

परम भलुे यी सबै कुराहरू भनी सक्न ु भयो। परम भकुो अ ग्न स्थान
िसयोनमािथ छ। परम भकुो िसयोन र भ ी यरूशलमे हो।

32
अगवुाहरू असल र िश हुन ु पछर्

1 यो कुरा ध्यान िदएर सनु जो म भन्छु। राजा सदाचारी हुन ु पछर् जसले
दया ल्याउन सक्छ। अगवुाहरूले मानिसहरूलाई नतेतृ्व िददंा िनष्पक्ष िनणर्य लन ु
पछर्। 2 यिद यस्तो हुन्छ भने राजा हावा पानीबाट लकु्ने ठाउँ हुनहुुनछे अिन
सकु्खा जमीनमा पानीको धारा हुनहुुनछे। यस गरम ठाउँमा ठूलो च ानको शीतल
छाँया हुनछे। 3 मािनसहरू राजासगँ सहायता माग्नलाई त्यताितर जान्छन ् अिन
मािनसहरूले साँच्चै नै उहाँका कुरा सनु्नछेन।् 4 मािनसहरू जो अिहले अन्यौलमा
परेका छन,् पिछ ितनीहरू बझु्न सक्ने योग्यका हुनछेन।् जनु मािनसहरूले स्प
बोल्न सक्दनैन ्ितनीहरू अब स्प र िछटो बोल्नछेन।् 5 मखूर् मािनसहरूलाई महान
मािनसहरू भिनने छैन।् मािनसहरूले ितनीहरूलाई आदर गदनन।् जसले ग ु रूपमा
योजना बनाउछँन।्

6मखूर् मािनसहरूले मखूर् कुराहरू नै गछर्न,्अिन उसको हृदयमा द ु कामहरू गन
योजनाहरू हुदँछ। मखूर् मािनसहरूले ती कुराहरू नै गनर् चाहन्छन ज्नु गल्ती छ। मखूर्
मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई भोजन गनर् िददनै।् मखूर् मािनसहरूले परम भकुो
बारेमा अधािमर्क कुराहरू भन्दछन।् मखूर् मािनसहरूले ितखार्एका मािनसहरूलाई
पानी िपउन िददंनैन।् 7 त्यस मखूर् मािनसले पापलाई हितयार जस्तो चलाउदँछ।
उसको योजनाहरूले गरीब मािनसहरूबाट सबै थोकहरू लटु्ने बाटो बनाउदँछ। त्यो
मखूर् मािनसले गरीब मािनसहरूको िवषयमा झटूो कुराहरू गदर्छ। अिन त्यस्ता झटूो
कुराहरूबाट गरीब मािनसहरू िनष्पक्ष रूपबाट न्याय पाउनदे ख व ञ्चत हुदँछन।्
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8 तर असल अगवुाको योजनाहरू रा ो काम गनर्लाई नै हुदँछ। अिन ती असल
कुराहरूले नै उसलाई असल अगवुा बनाउदछै।

क ठन समय
9 ितमीहरू माझ कितपय ीहरूलाई अिहले शा न्त छ। ितमीहरूले सरुिक्षत

अनभुव ग ररहकेा छौ। तर ितमीहरूले उिभएर मलैे भनकेा कुराहरू सनु्न ु पछर्।
10 ितमी ी मािनसहरूले अिहले सरुिक्षत अनभुव ग ररहकेा छौ, तर एक वषर् पिछ
ितमीहरू क मा पन छौ। िकन? िकनभने ितमीहरूले आउने वषर्मा दाखहरू बटुल्न
सक्ने छैनौ। त्यहाँ बटुल्नलाई दाखहरू नै हुनछैेन।्

11 ीहरू, ितमीहरू अिहले शान्त छौ, तर ितमीहरू भयभीत हुन पलार्। ीहरू
हो अिहले ितमीहरू शान्त अनभुव ग ररहकेा छौ तर ितमीहरू िच न्तत हुन पनछ।
ितमीहरूको रा ो लगुाहरू खोली दऊे अिन शोकको लगुाहरू लगाऊ। आफ्ना
कम्मरमा व रप र ती लगुाहरू बरे। 12 ती शोकमा लगाउने लगुाहरू आफ्ना
द:ुखहरूलेभ रएका छातीमा लगाऊ।डाको छोडरे िवलाप गर, िकनभने ितमीहरूका
खतेहरू र ा छन।् ितमीहरूका दाखका बोटहरूले एकपल्ट फल िदए तर अिहले
ितनीहरू र ा छन।् 13 मरेा मािनसका जमीनका लािग डाँको छोडरे रून।ु िकनभने
त्यहाँ काँढा र िसउडँी मा उ नछे। ती शहरको िन म्त अिन सबै घरहरूको िन म्त
िबलाप गर जनु एक पल्ट आनन्दले भ रपणूर् िथए।

14 मािनसहरूले मखु शहर छोडरे जानछेन।् ितनीहरूले राजमहल र रक्षा
धरहराहरू छोडनछेन।् मािनसहरू घरहरूमा ब े छैनन।् ितनीहरू ओडारहरूमा
ब छेन।् जगंली गधाहरू र भडेाहरू शहरमा ब छेन ्अिन त्यहाँ घाँस खान पशहुरू
जानछेन।्

15 जब परम भलुे मािथबाट आफ्नो आत्मा िदन ु हुदँनै तब सम्म हुनछे। अब
त्यस दशेमा धमर् छैन।् यो मरूभिूम सरह भएको छ। 16 तर भिवष्यमा त्यो मरूभिूम
कमल जस्तै म ललो जमीन हुनछे। न्याय िनष्पक्ष हुनछे। अिन म ललो खते ह रयो
जङ्गल सरह हुनछे-त्यहाँ धािमर्कताको हुनछे। 17 त्यो धािमर्कता शा न्त र सरुक्षा
सदाका िन म्त रहनछे। ितनीहरू चपुचाप शनु्य र शा न्तमय ठाउँमा ब े छन।् 18मरेा
मािनसहरू एकदमै सरुिक्षत अिन शा न्तपणूर् ठाउँमा ब छेन।्

19 तर यी कुराहरू हुन अिघ नै वन-पतन हुनै पछर्। त्यो शहर परास्त हुनै पछर्।
20 ितनीहरू कितपय मािनसहरूले खोलाको छेउछाउमा िबऊहरू रोप्नछेन।् आफ्ना



33:1 lxxiii यशयैा 33:8

गोरू र गधाहरूलाई स्वतं रूपमा त्यहाँ चनर् र खान िदनछेन।् ितमीहरू एकदम खशुी
हुनछेौ।

33
द ु ले द ु ता मा उत्पन्न गछर्

1 हरे, ितमीहरू य ु गछ र मािनसहरूका चीजबीजहरू लटुपीट पाछ , तर
ती मािनसहरूले ितमीहरूबाट केही पिन लटु्दनैन।् ितमीहरू मािनसहरूको िवरू
जानछेौ, तर ती मािनसहरू ितमीहरूका िवरू किहल्यै उिभने छैनन।् यसथर्
ितमीहरूले जब चोनर् छोडनछेौ, अरू मािनसहरूले चोरी गनर् थाल्नछेन।् जब
ितमीहरू मािनसहरूको िवरू उिभन छोड्नछेौ अरू मािनसहरू ितमीहरूका िवरू
उिभन थाल्नछेन।्
2 हे परम भ,ु हामीमा अन ु ह गन ुर्होस।्

हामी तपाईंको सहायतकोलािग प खर्रहकेा छौं।
परम भ,ु हामीलाई त्यके िबहान श दान गन ुर्होस,

क मा हा ो उ ार हुनहुोस।
3 तपाईंको भावपणूर् सोरले मािनसहरूलाई भयभीत पादर्छ।

अिन ितनीहरू तपाईंदे ख भाग्नछेन।्
तपाईंको महानताले जाितहरूलाई भगाउछँ।

4 ितमीहरूले य ु मा चोरेका चीजबीजहरू ितमीहरूबाट खोिसनछेन।् धरैे-धरैे
मािनसहरू आउनछेन ् र ितमीहरूको धन सम्पि लटेुर लानछेन।् यो त्यस्तो समय
हुनछे जब सलहहरू आएर ितमीहरूका सबै अन्नहरू खानछेन।्

5 परम भु महान हुनहुुन्छ। उहाँ एकदम उच्च ठाउँमा ब हुुन्छ। परम भलुे
िसयोनलाई न्याय अिन धािमर्कताले भ रपणूर् पान ुर्हुनछे।

6 यरूशलमे ितमी सम्पन्न छौ। ितनी ई री ज्ञान र ब ु ले सम्पन्न छौ। ितमीहरू
मु ले सम ृ छौ। ितमीहरू परम भकुो आदर गछ , अिन त्यसलैे ितमीहरू सम ृ
छौ। यसथर् ितमीहरू जान्न सक्छौ ितमीलाई यस्तै भइरहनछे।

7 तर ध्यान िदएर सनु।् वीर मािनसहरू बािहर रोइरहकेाछन।् ती सन्दशेवाहकहरू
जसले शा न्त ल्याउछँन ितनीहरू डाको छोडरे रोइरहकेाछन।् 8 बाटोहरू ध्वसं
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भएका छन।् कोही पिन गल्लीहरूमा िहडकेा छैनन।् मािनसहरूले जनु स न्ध गरेका
िथए त्यसलाई भङ्ग ग रिदएकाछन।् मािनसहरूले गवाहीहरूले िदएको माण
अस्वीकार गरेकाछन।् कसलैे पिन अरूलाई आदर गदनन।् 9 यो भिूम रोगी भएको
छ। लबानोन शमर्मा परेर आइलायो र शारोन खाडी सकु्खा र र ो भएको छ।
बाशान र कमलले एकपल्ट सनु्दर पातहरू उब्जाउने िथयो तर अिहले ती पातहरू
उब्जन बन्द भएका छन।्

10 परम भ,ु भन्नहुुन्छ, “अब म उिभनछुे र मरेो महानता दखेाउछुँ। अब म
मािनसहरूकालािग महत्वपणूर् हुनछुे। 11 ितमीहरूले अनिुचत कामहरू गय । ती
कुराहरू पराल जस्ता हुन।् ितनीहरू केही काम लाग्ने छैनन।् मरेो आत्मा आगो
जस्तो हुनछे अिन यसले ितमीलाई जलाउनछे। 12 मािनसहरू त्यितबलेा सम्म
जल्नछेन ्जब सम्म उनीहरूका ह ीहरू जलरे सतेो चनूा जस्तो हुदँनै।् मािनसहरू
चाँडै काँढाहरू र सखु्खा घाँसहरू जस्तै बा लनछेन।्

13“टाढा दशेहरूमा हुने मािनसहरू, मलैे गरेका ती कुराहरू सनु।् मािनसहरू जो
मरेा निजकमा छौ मरेो श को बारेमा बझु।”

14 िसयोनमा भएका पापीहरू िसत छन।् ती मािनसहरू जसले नरा ा कामहरू
गछर् उनीहरू डरले काम्दछ। ितनीहरूले भन,े “के हामी मध्ये कोही यस आगोबाट
िछनर् सक्छौं जसले खरानी बनाउछँ? यस आगोको छेउमा ब सक्छौ जसले
पोल्दछ?”

15 असल, धािमर्क मािनसहरू जसले पसैाको लािग अरूलाई चोट पयुार्उन
चाहदँनैन,् ितनीहरू यस आगोबाट िछरेर पिन बाँच्न सक्छन।् ितनीहरूले घसुहरू
लन स्वीकार गदनन ितनीहरू अरूलाई हत्या गन योजनाहरू फकर पिन हदेनन।्
16 ती मािनसहरू उच्च ठाउँहरूमा सरुिक्षत ब े छन।् ितनीहरूले सधँ ै भोजन र पानी
पाउनछेन।् ितनीहरू उच्च च ाने िकल्लाहरूमा सरुिक्षत ब छेन।्

17 ितमीहरूलेआफ्ना आखँाहरूले राजालाई उहाँको आफ्नो सनु्दरतामा दे छेौ।
ितमीहरूले महान दशे दे छेौ। 18-19 ितमीहरूले पिहलकेा द:ुख र यातनाहरूको
बारेमा सोच्नछेौ। ितमीहरूले सोच्नछेौ, “कहाँ छन ् ती अन्य दशेहरूबाट आएका
मािनसहरू? ितनीहरूले बोलकेो भाषा हामी बझु्न सक्दनैौ। अरू जग्गाबाट आएका
ती अिधकारीहरू र कर उठाउनहेरू कहाँ गएका छन?् जसले हा ा सतकर् ता सरंक्षण
गरे ती ग ु चर कहाँ छन? ितनीहरू सबै गए। ितमीहरूले फे र ितनीहरूलाई दे े
छैनौं।”
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परमे रले यरूशलमेको रक्षा गन ुर् हुनछे
20 िसयोनमा हरे, हा ा धािमर्क चाडहरूको शहर। यरूशलमेमा हरे-त्यो

िव ामको सनु्दर ठाँउ यरूशलमे एउटा पाल लगाइएको ठाउँ जस्तै हो जनु किहल्यै
उखे लने छैन।् खाँबाहरू जसलाई उसले समातरे राखकेो छ त्यो किहल्यमैािथ
तािनने छैन।् उसका कीलाहरू किहल्यै च ुिँडने छैन।् 21-23 िकन? िकनभने
सनेाहरूका परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ। त्यो जग्गा खोला र फै लएको नदीहरूको ठाउँ
हो। तर त्यहाँ कुनै पिन श हुरूका नावहरू र श शाली जहाजहरू छैनन।् ितमीहरू
जो त्यस नाँवहरूमा काम ग ररहछेौ ितमीहरू डोरीहरू सिहत ती कामबाट भाग्न
सक्छौ। ितमीहरू एकदम द रलो खम्बा बनाउन सक्दनैौ। ितमीहरू पालहरू खोल्न
सक्ने हुदँनैौ। िकन? िकनभने परम भु नै हा ा न्यायकतार् हुनहुुन्छ। परम भलुे
हामीलाई वस्था ग रिदन ु हुन्छ। परम भु नै हा ा राजा हुनहुुन्छ। उहाँले नै
हामीलाई बचाउन ु हुन्छ। यसलैे परम भलुे हामीलाई शस्त धन सम्पि िदन ु हुन्छ।
लङ्गडा मािनसहरूले पिन य ु मा ठूलो सम्पि िज छे। 24 त्यहाँ ब हेरू कसलैे
पिन भन्ने छैन, “म िबरामी छु।” त्यहाँ ब े मािनसहरू ती मािनसहरू हुन ्जसका
पापहरू क्षमा ग रएको छ।

34
परमे रले आफ्नो श हुरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ

1 सारा जाित जाितका मािनसहरू हो निजकै आओ र ध्यान िदएर सनु।् ितमीहरू
सबलैे एकदम ध्यान िदएर सनु्नपुछर्। पथृ्वीमािथ भएका सबै मािनसहरूले यी कुराहरू
सनु्नपुछर्। 2 परम भु ती सारा जाितहरू र आफ्ना श हुरूमािथ ोिधत हुनहुुन्छ।
परम भलुे ती सबलैाई नाश गन ुर् हुनछे। उहाँ नै ितनीहरूका मतृ्यकुो कारण हुनहुुनछे।
3 ितनीहरूका मा रएकाहरू बािहर फ्याँिकने छन।् ितनीहरूका लाशहरूबाट नरा ा
दगुर्न्धहरू आउनछे,अिन रगतहरू पवर्तितर झद बग्नछे। 4आकाश िकताब पिढसके
पिछ बन्द गरे जस्तै हुनछे। अिन ताराहरू झनछन ज्सरी दाखका रूखहरू र जतैनूका
रूखहरूबाट पातहरू झदर्छ। आकाशमा भएका सारा ताराहरू झनछन।् 5 परम भु
भन्नहुुन्छ, “यस्तो घट्ने नै छ जब मरेो तरवार आकाशमा रगतले लत ्पत ्हुन्छ।”

हरे! परम भकुो तरवारले एदोमलाई काटनछेन ् परम भलुे ती मािनसहरूलाई
अपराधी ठहराउन ु भएकोछ। अिन ितनीहरू मन ुर् नै पछर्। 6 िकन? िकनभने
परम भलुाई भडेा र बा ाको शस्त ब ल लइसक्न ु भएको छ। परम भलुे िनणर्य
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लनु भएको छ िक बो ा र एदोममा सहंारको समय आउनु नै पछर्। 7 यसकारण
भडेाहरू, गोरूहरू, बाछाहरू र भैंसीहरू मा रनछेन।् जमीन ितनीहरूको रगतले
भ रने छ। फोहर-मलैा पिन ितनीहरूका बोसोले छोिपनछे।

8 ती कुराहरू हुने नै छन,् िकनभने परम भलुे दण्ड िदने समय िनणर्य ग रसक्न ु
भयो। परम भलुे वषर् पिन चिुनसक्न ुभयो। मािनसहरूले िसयोनले गरेका कामहरूको
प रणाम भोग्न ु नै पनछ। 9 एदोमका नदीहरू अलक ा जस्तो तातो हुनछे। एदोमको
धलूो ज लरहकेो गन्धक जस्तो हुनछे। 10 िदन-रात आगो ब लनरैहनछे। कसलैे
पिन त्यो आगो थाम्न स ै न। एदोमबाट धवूाँ िनरन्तर िनस्कानछे। त्यो ठाउँ सदा
सवर्दाको लािग ध्वसं हुनछे। कोही पिन त्यस ठाउँबाट किहल्यै या ा गनर् सक्ने
छैनन।् 11 चराहरू र पशहुरूका आफ्नै ठाउँ हुनछे। लाटाकोसरेोहरू, उल्लहुरू र
कागहरू त्यहाँ ब े छ। त्यो ठाउँलाई “ र ो मरूभिूम” भिननछे। 12 त्यस ठाउँका
असल नाग रकहरू र अगवुाहरू सबै गई सके। अिन त्यहाँ शासन गनर्लाई केही
पिन छािडएको छैन।

13 ती सनु्दर घरहरूमा काँढाहरू र वन-झारहरू उि नछे। जङ्गली कुकुरहरू
र लाटकोसरेोहरू ती घरहरूमा ब े छन।् जङ्गली पशहुरूले त्यहाँ बासस्थान
बनाउनछेन।् ठूला-ठूला चराहरू त्यहाँ उ केा घाँसहरूमा ब छेन।् 14 जङ्गली
िबरालोहरू त्यहाँ ब्वाँसोहरूसगँ ब े छन।् अिन जङ्गली बा ाहरूले आफ्ना
साथीहरूलाई बोलाउनछेन।् रातका पशहुरूले त्यस ठाउँको हरेचाह गद त्यहाँ िव ाम
गन ठाउँ पाउनँछे। 15 सपर्हरूले त्यहाँ आफ्नो बासस्थान बनाउने छन।् सपर्हरूले
कालो ठाउँहरूमा अण्डाहरू पानछन।् अण्डाहरू फुटेर त्यहाँबाट स-साना सपर्हरू
घि दँ ै िनस्कनछेन।् चराहरू जसले मरेका चीजहरू खान्छन ्आइमाईहरू आफ्ना
साथीहरूसगँ भटे्न आए जस्तै भलेा हुनछेन।्

16 परम भकुो पसु्तकमा हरे! पढ, त्यहाँ के ले खएको छ। केही पिन हराएको
छैन।् यो पसु्तकमा ले खएको छ िक ती पशहुरू भलेा हुनछेन।् परमे रले भन्नभुयो
उहाँले ितनीहरूलाई त्यहाँ एकै साथ भलेा गन ुर्हुनछे। यसकारण परमे रको आत्मा
ितनीहरूसगँ िमल्नछे। 17 ितनीहरूलाई के गन ुर् पन परमे रले िनणर्य गन ुर्हुनछे।
तब परमे रले ितनीहरूको िन म्त ठाउँ तयार पान ुर्हुनछे। परमे रले धकार् कोरेर
ितनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ दखेाई िदनहुुनछे। यसलैे पशहुरूले आफ्नो ठाउँ बनाउने
छन।् ितनीहरू त्यहाँ सधैंका लािग ब छेन।्
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35
परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे

1 खडरेीले डडकेो भिूममा त्यस समयमा पानीको खोला बग्नछे। सखु्खा
जग्गाहरूमा पानीको कुवाहरू हुनछेन।् 2 जनु ठाउँ एक समय पशहुरूको अधीनमा
िथयो त्यहाँ अग्ला-अग्ला जल वकृ्षहरू हुनछेन।् मरूभिूम फुलकेा फूलहरूले भ रपणूर्
हुनछे अिन यसले आफ्नो खशुीयाली दशार्उनछे। यो यस्तो फु ल्लत हुदँछ िक
मरूभिूम खशुीले नािचरहकेोछ। मरूभिूम लबानोनको बगेंचा जस्तो हुनछे। यस्तो
हुने नै छ िकनभने मािनसहरूले परम भकुो मिहमा दे छेन।् मािनसहरूले हा ो
परम भकुो सनु्दरता दे छेन।्

3 कमजोर पाखरुाहरू फे र ब लयो पार। कमजोर गोडाहरू द रलो पार।
4 मािनसहरू भयभीत र अन्योलमा परेका छन।् ती मािनसहरूलाई भन, “ब लयो
हौऊ, नडाराऊ!” हरे, ितमीहरूका परमे र आउन ु हुनछे अिन श हुरूलाई दण्ड
िदनहुुनछे। उहाँ आएर ितमीहरूलाई परुस्कार िदन ु हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई
बचाउन ु हुनछे। 5 तब अन्धा मािनसहरूले फे र पिन दे सक्नछेन।् ितनीहरूका
आखाँहरू खो लने छन।् तब बिहराले पिन सनु्न सक्ने छन।् ितनीहरूका कानहरू
खो लने छ। 6 लङ्गडा मािनसहरू मगृ जस्तो नाच्ने छन।् अिन बोल्न नसक्ने
लाटा मािनसहरूले पिन आफ्ना स्वरले खशुीको गीतहरू गाउनछेन।् यो त्यित बलेा
हुनछे जब मलूको पानी मरूभिूममा बर्िसन थाल्ने छ। झरनाहरू सकेको ठाउँहरूमा
बहनछे। 7 बल्दै गरेको तातो भिूममा पानीको धाराहरू हुनछे। सखुा ठाउँहरूमा
इनारहरू हुनछेन।् भईूंबाट पानी बग्नछे। त्यहाँ अग्ला जलीय रूखहरू उि नछेन ्
जहाँ एक समय पशहुरूले शासन गरेका िथए।

8 त्यसबलेा, त्यहाँ एउटा मलुबाटो बिननछे र त्यसलाई “पिव मागर्” भिननछे।
द ु मािनसहरूलाई त्यहाँ िहडं्ने अनमुित िदइने छैन।् कुनै मखूर् त्यस बाटोबाट िहडं्न
पाउने छैन।् खाली असल मािनसहरू त्यस मागर् भएर िहडँ्ने छन।् 9 त्यस बाटोमा
कुनै कारको खतरा हुने छैन।् त्यहाँ मािनसहरूलाई घात पान कुनै िसहंहरू हुने छैन।्
त्यस बाटोमा कुनै कारको िहसकं पशहुरू हुने छैन।् परमे रले मािनसहरूको लािग
त्यो बाटो जोगाई रा ु भएको हो।

10 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई स्वतन् पा रिदन ु हुनछे। अिन ती
मािनसहरू उहाँकहाँ फकर आउनछेन।् मािनसहरू खशुी हुने छन ् जब उनीहरू
िसयोनिभ आउने छन।् मािनसहरू सदा-सवर्दाको लािग खशुी हुनछेन।् ितनीहरूको



36:1 lxxviii यशयैा 36:7

खशुी उनीहरूको िशरको मकुुट हुनछे। ितनीहरूको रमाहट र आनन्दले ितनीहरूलाई
भ रपणूर् पानछ। शोक र उदासीनताको िदनहरू टाढा-टाढा भाग्नछेन।्

36
अश्शरूहरूले यहूदामा आ मण गदर्छ

1 िहजिकयाह राजा भएको चौधौं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीब यहूदाका
मखु्य शहरहरूको िवरू लडाई लड्न गए। सनहरेीबले ती शहरलाई परािजत गरे।
2सनहरेीबले आफ्ना क ानसगँ िवशाल सनेाहरू यरूशलमेमा राजा िहजिकयाहकहाँ
पठाए। क ान र उनका सनेाहरू लाकीश छाडरे यरूशलमे ितर गए। ितनीहरू
मािथल्लो झाडीको जलमागर् निजक रोिकए। (मािथल्लो पोखरी धोबीको खते जाने
बाटोतफर् पछर्।)

3 यरूशलमेबाट तीन जना परुूषहरू क ानसगँ कुरा गनर् गए। ितनीहरू हुन
िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम, आसापको छोरो योआ अिन शबे्ना। एल्याकीम
राजदरबारका शासक िथए। योआ लखेापाल िथए। अिन शबे्ना दरबारको सिचव
िथए।

4 क ानले ितनीहरूलाई भन,े “िहिजिकयाहलाई, महाराज, अश्शरूका राजाले
यसो भन्छन,्

“ ‘ितमीहरूले सहायताको लािग केमा भरोसा ग ररहकेाछौ? 5 म
ितमीहरूलाई भन्दछु यिद ितमीहरूले श र य ु को योजनामा भरोसा गदर्छौ, यो

ाथर् हो। ितनीहरू खो ा शब्दहरू बाहके केही होइनन।् अब म ितमीहरूलाई
सोध्दछु, ितमीहरूकोमािथ भरोसा गरेर मरेो िवरू मा िव ोह ग ररहकेा छौ? 6 के
ितमीहरू सहयोगको लािग िम मािथ भर प ररहकेाछौ? िम एउटा भाँिचएको
लौरो जस्तो छ। यिद ितमीहरू सहायताको लािग त्यता ढ ल्कन्छौ भन,े त्यसले
केवल ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछे र ित ो हातमा दलुो पा रिदनछे। िम का
राजा िफरऊनमािथ कसलैे पिन भरोसा रा सक्दनै।्

7 “ ‘तर ितमीहरू यसो भन्न सक्छौ, “हामी आफ्ना परम भु परमे रबाट
सहायता पाउने भरोसा ग ररहछेौ।” तर म जान्दछु िहजिकयाहले ती वदेीहरू
र उच्च स्थानहरू ध्वशं पारे जहाँ मािनसहरूले परम भलुाई पजू्दथ।े अिन
िहजिकयाहले यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले यहाँ
यरूशलमेको एउटा बदेीमा आराधना गन ुर्पछर्।”
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8 “ ‘यिद ितमीहरू अझ लडाइँ गनर् चाहन्छौ भने मरेो मा लक, अश्शरूका
राजाले ितमीहरूसगँ यो सम्झौता गनछन।् यिद ितमीहरूले य ु को लािग घोड-
सवारहरू पाउन सक्छौ भने म दइु हजार घोडाहरू िदने वचन िदन्छु। 9 तर
त्यसो हुदँा पिन ितमीहरूले मरेो मा लकका िनम्न स्तरका अिधकारीहरू सम्मलाई
परािजत गनर् सक्दनैौ। यसकारण िकन ितमीहरू लगातार िम का रथहरू र घोड-
सवारी सनेाहरूमा भर पछ ?

10“ ‘अिहले के ितमीहरू सोच्दछौ िक म परम भकुो सहयोग िबना यो दशे
ध्वशं गनर् आएको िथएँ? होइन! परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “यो दशेको िवरू
उठ,् जा र ध्वशं पार।” ’ ”

11 तब एल्याकीम, शबे्ना र योआहले रबशाकेलाई भन,े “दया गरेर हामी ित
अरामी भाषामा बोल्न ु होस।् हामी त्यो भाषा बझु्छौ। हामीिसत यहूदी भाषामा
नबोल्न ु होस।् यिद ितमीले हा ो भाषा योग गय भने शहरका पखार्लहरूमा भएका
मािनसहरूले पिन बझु्नछेन।्”

12 तर रबशाकेले भन,े “के मरेा मा लकले ितमीहरू र ितमीहरूका
मा लकहरूिसत मा बोल्न पठाएको होइन।् मरेो मा लकले ती मािनसहरूसगँ पिन
बोल्न पठाए जो पखार्लहरूमािथ बिसरहकेा छन।् ती मािनसहरूसगँ खा र पानी
सम्म छैन, ितमीहरूले जस्तै ितनीहरूले आफ्नै िदशा खानहेरू र आफ्नै िपसाब
िपउनछेन।्”

13 तब रबशाके यहूदी भाषामा सा ो िचच्याए अिन यसो भन,े 14 “अश्शरूका
महाराजाको यो सन्दशे सनु:

“ ‘िहजिकयाहले ितमीहरूलाई मखूर् नबनावोस। उसले आफ्नो श ले
ितमीहरूलाई बचाउनँ सक्दनै।् 15 िहजिकयाहमािथ भरोसा नगर जब उसले
भन्दछ, “परम भमुा भरोसा गर! परम भलुे िन य हामीलाई बचाउनँ ु हुनछे।
परम भलुे अश्शरूका राजालाई यो शहर परास्त गनर् िदनहुुने छैन।”

16“ ‘िहजिकयाहबाट ती शब्दहरू नसनु।् अश्शरूका महाराजाको कुरा सनु।्
अश्शरूका राजाले भन्दछ, “हामीले एउटा सम्झौता गन ुर्पछर्। ितमीहरू शहरबाट
मकहाँ आउन ु पछर्। तब मा त्यके मािनसले आफ्नो घर जानलाई स्वतन्
हुनछे। त्यके मािनसले आफ्ना दाखको बोटबाट स्वतन् रूपले दाख खान
पाउनछे। अिन त्यके मािनसले स्वतन् रूपमा आफ्नो नभेाराको बोटबाट फल
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खान पाउने छ। त्यके मािनसहरूले आफ्ना इनारबाट स्वतन् रूपमा पानी
िपउन पाउने छ। 17 जबसम्म म आउँिदन ितमीहरूले त्यसो गनर् सक्छौ अिन
ितमीहरू त्यकेलाई त्यस भिूममा लएर जाँिदन जो ितमीहरूकै आफ्नो जस्तै
छ। त्यस नयाँ दशेमा ितमीहरूले रा ो अन्न र नयाँ दाखरस, रोटी अिन अङ्गरुका
लहराहरू पाउनछेौ।”

18 “ ‘िहजिकयाहलाई क पयुार्उन नदऊे। िहजिकयाह भन्दछ,
“परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुने छ।” तर म ितमीहरूलाई सोध्छु, के
अन्य जाितहरूका दवेताहरूले ितनीहरूको दशेलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउन
सक्यो? होइन। 19 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ छन? ितनीहरू परास्त
भए। सपबमका दवेताहरू कहाँ छन?् ितनीहरू परास्त भए! के ितनीहरूले
श ारा साम रयालाई बचाए? होइन। 20 के अन्य दवेताहरूलेअरू दशेहरूमा
मबाट आफ्ना ठाउँहरू बचाए? अह!ँ के परम भलुे मबाट यरूशलमे बचाउन
सक्नहुोला त?’ ”
21 तर यरूशलमेका मािनसहरू एकदम चपुचाप िथए। ितनीहरूले एक शब्द पिन

क ानलाई भनने िकनभने राजा िहजिकयाहले ितनीहरूलाई हुकुम िदएका िथए।
उनले भन,े “उसलाई केही पिन नभन।”

22 त्यसपिछ राजदरबारका वस्थापक (िह ल्कयाहको छोरो एल्याकीम),
राजकीय सिचव शबे्ना अिन धमर्शा ी आसापको छोरो योआ िहजिकयाह कहाँ गए।
ितनीहरूले शोक गनर् आफ्ना लगुाहरू च्याते अिन िहजिकयाहलाई त्यके कुरा
भने जो अश्शरूका क ानले भनकेा िथए।

37
िहजिकयाहले परमे रलाई सहयोग मागे

1 राजा िहजिकयाहले ती कुराहरू ध्यानपवूर्क सनु।े त्यसपिछ उनले आफ्ना
लगुाहरू च्याते अिन आफ्नो शोक कट गरे। त्यसपिछ उनले शोक व हरू लगाए,
अिन परम भकुो म न्दर गए।

2 िहजिकयाहले राज-दरबारका वस्थापक एल्याकीम राजकीय सिचव शबे्ना
अिन पजूाहारीहरूका बढूा- धानहरूलाई आमोसको छोरा अगमव ा यशयैाकहाँ
पठाए। ितनीहरूले यस्ता लगुाहरू लगाएका िथए जसले ितनीहरूको शोक र खन्नता
कट गदर्थ्यो। 3 ती मािनसहरूले यशयैालाई भन,े “राजा िहजिकयाहले आदशे गरे



37:4 lxxxi यशयैा 37:13

िक आजको िदन द:ुख र शोकको िवशषे िदन हो। यो अत्यन्तै शोकमय िदन हुनछे।
यो यस्तो िदन ु हुनछे जब एउटा बालक जन्मनवेाला छ। तर श को अभावमा जन्म
लन स ै न।् 4सनेापितको मा लक,अश्शरूका राजाले उसलाई जीिवत परमे रको

बारेमा अिन कुराहरू भन्नलाई पठाए। हुन सक्छ परम भु तपाईंका परमे रले ती
कुराहरू सनु्न ु भएकोछ। शायद परम भलुे श कुो गल्ती छ भनरे माण गन ुर् हुनछे।
यसकारण छािडएका ती मािनसहरूका लािग ाथर्ना गर जो अझ जीिवत छन।्”

5 राजा िहजिकयाहका अिधकारीहरू यशयैाकहाँ गए। 6 यशयैाले ितनीहरूलाई
भन,े “यो सन्दशे ितमीहरूका मा लक िहजिकयाहलाई दऊे। परम भु भन्नहुुन्छ,
‘क ानहरूका कुराहरू सनुरे ितमीहरू नडराऊ! अश्शरू राजा बाट मरेो बारेमा
आएका ती “केटाहरूल”े जनु अिन चीजहरू भने त्यो िव ास नगर। 7 हरे, म
अश्शरूको िवरू एउटा आत्मा पठाउने छु। अश्शरूका राजाले चतेाउनी स्वरूप
उसको दशे क मा पनछ। यसकारण उ आफ्नो दशेमा फकर जानछे। त्यसबलेा, म
उसलाई उसको आफ्नो दशेको तरवारले मानछु।’ ”

अश्शरूका सनेाले यरूशलमे छोड्दछन ्
8 अश्शरूका राजाले एक िववरण ा गरे। िववरणमा भिनएको िथयो,

“ितहार्काह, कूशका राजा, ितमीहरूसगँ लडाई गनर् आइरहछे।” यसथर्, अश्शरूका
राजाले लाकीश त्यागरे लब्नामा गए। 9 क ानले त्यस्तो सनु,े अिन उ लब्ना
शहरमा गए जहाँ अश्शरूका राजा य ु ग ररहकेा िथए।

उनले िहजिकयाहकहाँ दतूहरू पठाए। 10 उनले भन,े “ितमीले यहूदाका राजा
िहजिकयाहलाई यी कुराहरू भन्नै पछर्:

‘ितमीहरूले िव ास गन ई र ारा मखूर् नबन।् यसो नभन, “परमे रले
अश्शरूका राजा ारा यरूशलमेलाई परास्त गराउन ु िदन ु हुने छैन।” 11अश्शरूका
राजाहरूले अन्य सारा दशेहरूलाई के गरे भनरे सनुकेाछौ। ितनीहरूले
ितनीहरूलाई पणूर् रूपले ध्वशं पारी िदए। के ितमीहरू सरुिक्षत हुनछेौ होइन!
12 के ती मािनसहरूका दवेताहरूले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो? होइन! मरेा
पखुार्हरूले ितनीहरू सबलैाई ध्वशं पा रिदए। ितनीहरूले गोजान, हारान, रेसपेमा
ब े मािनसहरू अिन तलस्सारमा ब े एदने वशंीहरूलाई ध्वशं पारे। 13 हमातका
राजा कहाँ छन?् अपार्दका राजाकहाँ छन?् सपवमका राजा कहाँ छन?् हनेा र
इब्बाका राजाहरू कहाँ छन?् ितनीहरू सबलैाई ध्वशं पा रयो।’ ”
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िहजिकयाहले परमे रसगँ ाथर्ना गरे
14 िहजिकयाहले दतूहरूका हातबाट िच ी लए अिन पढ।े त्यसपिछ

िहजिकयाह परम भकुो म न्दरमा गए। िहजिकयाहले िच ी खोले र परम भकुो
समक्ष रा खिदए। 15 िहजिकयाहले परम भिुसत ाथर्ना गद भन,े 16 “हे
सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमे र, तपाईं राजा सरह करूब दतूहरूमािथ
ब ु हुन्छ। तपाईं, अिन तपाईं मा , परमे र हुनहुुन्छ जसले पथृ्वीमा भएका सारा
राज्यहरूमािथ शासन गन ुर् हुन्छ। तपाईंले स्वगर्हरू र पथृ्वी बनाउन ु भयो। 17 हे
परम भ,ु दया गरेर मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु्न ु होस।् परम भ,ु आफ्ना आखाँहरू
खोल्न ु होस ् यस सन्दशेमा हने ुर्होस। हे जीिवत परमे र! सनहरेीबबाट तपाईंलाई
िनन्दा गनर् पठाएका शब्दहरू सनु्नहुोस।् 18 हे परम भ!ु यो सत्य हो, अश्शरूका
राजाहरूले जम्मै जाितहरू नाश गरे। 19 अश्शरूका राजाहरूले ती जाितहरूका
सबै दवेताहरू जलाई िदए। तर ितनीहरू वास्तिवक रूपमा दवेताहरू िथएनन।्
ितनीहरू खाली मािनसहरूले बनाएका काठ र ढुङ्गाहरूका मिूतर्हरू िथए। यसकैारण
अश्शरूका राजाहरूले ितनीहरूलाई नाश गनर् सके। 20 तर तपाईं परम भु हा ो
परमे र हुनहुुन्छ। यसलैे कृपा गरेर हामीलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउन ु होस।्
तब सारा जाितहरूले जान्ने छन ्िक तपाईं हा ो परम भु हुनहुुन्छ, अिन तपाईं मा
परमे र हुनहुुन्छ।”

परमे रको िहजिकयाहलाई जवाफ
21 तब आमोसका छोरो यशयैाले िहजिकयालाई यो समाचार पठाए। यशयैाले

भन,े “परम भ,ु इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले त्यो समाचार जनु
सन्दशे अश्शरूका राजा सनहरेीबबाट आएको िथयो। त्यस बारेमा मलाई ाथर्ना
गय ।’

22 “सनहरेीबको बारेमा यो परम भकुो सन्दशे हो:

‘िसयोनकी कन्या-छोरी सोच्छे ितमी महत्वपणूर् छैनौ।
उसले ितमीलाई खसी गछ।

यरूशलमेकी छोरीले ितमीहरूलाई हाँसोको पा बनाउछेँ।
र ित ो पिछ ित ै खल्ली उडाउँ छे।

23 ितमीले कसलाई अपमान गय र हाँसोको पा बनायौ?
ितमीहरूले कसको िवरोधमा आवाज उठायौ?
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ितमीहरू इ ाएलका परम पिव को िवरू िथयौ।
ितमीहरूले आफूलाई उहाँ भन्दा महान सोच्यौ।

24 ितमीहरूले आफ्ना अिधकारीहरू परम भ,ु
मरेा मा लकलाई अपमान गनर् पठायौ।

ितमीले भन्यौ, “म अत्यन्त श शाली छु।
मसगँ धरैे-धरैे रथहरू छन।्

म आफ्नो श ले लबानोनलाई परास्त गछुर्।
म लबानोनको उच्चतम पवर्तहरूमा चढें।

मलैे लबानोनका सबै ठूलो रूखहरू काटेर ढाल।े
म ती उच्च पवर्त र जङ्गलको गिहरो भागहरूिभ िथएँ।

25 मलैे इनारहरू खनें र नयाँ ठाउँहरूबाट पानी िपएँ।
मलैे िम का नदीहरू सकु्खा पारी िदएँ
अिन त्यस दशेमािथ कुल्चरे िहडें।”

26 ‘त्यही त ितमीले भनकेो हो तर ितमीले मलै े के भनें सनुनेौ।
मलैे धरैे अिघ योजना बनाएको िथएँ।

मलैे यो ाचीनकालदे ख नै योजना बनाएको िथएँ
अिन अिहले मलैे यसलाई गराँए।

मलैे ितमीलाई श शाली शहरहरू ढल्ने
अिन ितनीहरूलाई भग्नावशषे प रणत गन अनमुित िदएँ।

27 त्यस शहरहरूमा श िथएन
ितनीहरू भयभीत र अन्योलमा िथए।

ितनीहरू खतेमा भएका घाँस
र पालवुाहरू जस्ता का टन लागकेा िथए।

ितनीहरू हुिकर् न ु भन्दा अिघनै ओइलाई जाने
घरका छानाहरूमा उि एका घाँसहरू सरह भए।

28 म ित ा सारा य ु हरूका िवषयमा जान्दछु।
ितमीले किहले आराम गय त्यो म जान्दछु,

ितमी किहले य ु तफर् गयौ त्यो म जान्दछु
ितमी किहले य ु बाट घरमा फिकर् यौ म जान्दछु।



37:29 lxxxiv यशयैा 37:35

म यो पिन जान्दछु िक ितमी मिसत किहले खन्न भयौ।
29 हो, ितमी मिसत खन्न िथयौ।

मलैे ित ो अहंकारी अपमानहरू सनुें
यसलैे मलै े ित ो नाकमा अकुंसे राखी िदएँ।

अिन मलैे ित ो मखुमा लगाम लगाई िदएँ।
त्यस पिछ मलैे ितमीलाई फनक्क घमुाएँ

र जहाँबाट आएका िथयौ त्यतै डोयार्एँ।’ ”
िहजिकयाहलाई परम भकुो सन्दशे

30 त्यसपिछ परम भलुे िहजिकयाहलाई भन्नभुयो, “म ितमीलाई यी शब्दहरू
सत्य हुन भनी दखेाउने एउटा यस्तो सकेंत िदने छु। ितमी िबऊ छनर् अयोग्य िथयौ।
यसलैे यो वषर् ितमी िबऊ नछरी उि एको नै खानछेौ। तर तीन वषर्मा ितमी आफैले
रोपकेो अन्न खानछेौ। ितमीहरू ती अन्नहरू उमानछौ अिन ितमीिसत खानलाई
चरू अन्न हुनछे। ितमी अङ्गरुका िवरूवा रोप्नछेौ अिन त्यसको फल खानछेौ।
31“यहूदाका कुलबाट आएका सन्तानहरू जो भागकेो िथए र जीउदँै छािडएका

िथए ती बढन थाल्नछेन।् ती मािनसहरू पालवुाहरू जस्ता हुन जसले आफ्ना जराहरू
गिहरो कारले भईूंमा गािडएका छन ् र भईूंमािथ फल फलाउँदछन।् 32 केही
मािनसहरू मा िजउँदो रहनछेन ्अिन यरूशलमे बािहर जानछेन।् केही बाँचकेाहरू
िसयोन पवर्तबाट आउनछेन।्” यस्तो सनेाहरूका परम भकुो जोश मे कै कारण
हुनछे।

33 यसकारण परम भलुे अश्शरूका राजाको बारेमा भन्नहुुन्छ:

“उनी यस शहर िभ आउने छैनन ्
उनले यस शहरमा काँड हान्ने छैनन।्

उनले आफ्नो ढालहरू यो शहरको लािग ल्याउने छैनन ्
उनले यो शहरका पखार्लहरूमा धावा बोल्नलाई कुनै कारको गढ बनाउने

छैनन।्
34 उनी जनु बाटो आएका िथए,

त्यही बाटो फकर जान्छन।्
उनी यस शहरिभ आउने छैनन, भनरे परम भु भन्नहुुन्छ।

35 म यस शहरको सरुक्षा गनछु र बचाउनछुे,
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यो म मरैे िन म्त र मरेो दास दाऊदको लािग गनछु।”

36 त्यस रात, परम भकुा दतू गएर अश्शरूहरूको छाउनी एक लाख पचासी
हजार मािनसहरूलाई मारे। जब बाँचकेा मािनसहरू िबहान ब्य ूझँे ितनीहरूले आफ्ना
व रपरी मतृ शरीरहरू दखे।े 37यसलैे अश्शरूका राजा, सनहरेीब, िननवमेा गए अिन
त्यहाँ बस।े

38 एकिदन सनहरेीब आफ्नो दवेता िन ोकको म न्दरमा उसको पजूा ग ररहकेा
िथए। त्यस बलेा उनका दइुजना छोरा अ मलेके र शरेसरेले ितनलाई तरवारले मारे।
त्यसपिछ छोराहरू अरातर ितर भाग।े यसलैे सनहरेीबको छोरो एसहर्ददोन अश्शरूका
नयाँ राजा भए।

38
िहजिकयाह िवरामी परेका

1 त्यसबलेा, िहजिकयाह िबमार भए अिन मतृ्यकुो मखु सम्म पगु।े आमोसको
छोरो अगमव ा यशयैा उनलाई हनेर् गए।यशयैाले राजालाई भन,े “ितमीलाई यी
कुराहरू भन्न ु परम भलुे मलाई भन्नभुयो ‘ितमी चाँडै मनछौ। यसलैे ितमीले ित ो
सन्तानहरूलाई ितमी मरे पिछ के गन ुर् पन बताउन ु पछर्। ितमी िनको हुने छैनौ।’ ”

2 िहजिकयाह िभ ाितर फिकर् ए जनु म न्दर सम्मखु पदर्थ्यो र ाथर्ना गनर् थाल।े
उनले भने 3 “हे परम भ!ु याद गन ुर्होस िक मलैे तपाईंलाई आफ्नो साँचो हृदयबाट
पणूर् रूपले सवेा गरेकोछु। मलैे ती कुराहरू गरे जनु तपाईंले असल हुन भन्नभुयो।”
तब िहजिकयाह धरुू-धरुू रोए।

4 यशयैाले यो वचन परम भबुाट ा गरे, 5 “िहजिकयाकहाँ जाऊ अिन भन
िक उसलाई परम भ,ु ित ो िपता-पखुार् दाऊदका परमे रले भन्नहुुन्छ, ‘मलैे ित ो
ाथर्ना सनुें अिन मलैे ित ो आशँहुरू दखेें। म ित ो आय ु पन् ह बर्ष बढाईिदनछुे।

6 म ितमी र ित ो यस शहरलाई अश्शरूका राजाबाट बचाउने छु। म यस शहरको
रक्षा गनछु।’ ”

7 यो परम भबुाट सकंत हो जसले दखेाउदँछ िक उहाँले भन्न ु भएका कुराहरू
नै गन ुर् हुनछे। 8 “हरे, दश पाइला पिछ हट्नलुाई म छाँया बनाउदँछुै जनु अहाजको
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पाइलाहरूमािथ*छ। जब घाम ती िसडीहरूमा चम्कन्थ्यो त्यो छाँयाले िदनको समय
बताउथँ्यो।”

िहजिकयाहको गीत
9 यो िहजिकयाहबाट पठाईएको िच ी हो जनु उनी आफ्नो िबमारी अवस्थाबाट

िनको भए पिछ लखेकेा हुन:
10 मलैे स्वयलंाई भनें, “म बढूो भई बाँच्ने छु।

तर त्यितबलेा मरेो उमरे पातालको वशे ारहरूबाट जाने भइसकेको हुनछे।
अब मलैे मरेो सबै समयहरू यहाँ िबताएँ।”

11 यसकारण मलैे भन,े “म परम भु याहलाई† यस ससंारमा फे र बाँिचरहकेो दे े
छैन,

म पथृ्वीमा मािनसहरू बाँिचरहकेो दे े छैन।
12 मरेो घर, मरेो गोठालाको तम्ब,ु भत्काई रहछेन ्

अिन मबाट टाढा सा ररहछेन,् म मािनसहरूले लगुा तानबाट तान्दै
िसलाउनलाई काटे जस्तै शषे भइरहछुे।

ितमीले मरेो जीवन यित चाँडै शषे पा रिदयौ।
13 सारा रात िसहं गज जस्तै म सा ो रोएँ,

तर मरेा आशाहरू धलुो पा रिदए िसहंले ह ीहरू चपाए जस्त।ै
ितमीले मरेो जीवन यित चाँडै शषे पा रिदयौ।

14 म ढुकुर जस्तै रोएँ,
म चरा जस्तै रोएँ

मरेा आखँाहरू थिकत भए
तर मलैे लगातार स्वगर् ितर हे ररह।े

हे मरेो मा लक! म अत्यन्त खन्न भएँ
मलाई साथ िदने वचन िदनहुोस।्”

15 के म भन्न सक्छु?
के घटना हुनछे मरेो मा लकले मलाई भन्नभुयो।

* 38:8:
† 38:11:

“ ” “ ”
“ ”



38:16 lxxxvii यशयैा 38:21

अिन मरेो मा लकले नै त्यस्तो घट्ना गराउन ु हुनछे।
यस्तो िवपि हरू मरेो आत्मामा िथदै िथयो

यसकारण अब मरेो जीवनभर िवन हुनछुे।
16 हे मरेो मा लक, मरेो आत्मा ब लयो पानर्लाई यी द:ुखका िदनहरू दखेाउनहुोस।

मरेो आत्मालाई ब लयो र स्वस्थ बनाउनलाई सघाउनहुोस।
मलाई असल हुनलाई सघाउन ु होस।

मलाई फे र बाँच्नलाई साथ िदनहुोस।्
17 हरे! मरेा क हरू गए।

अब मलाई शा न्त छ।
तपाईंले मलाई असाध्य मे गन ुर्भयो।

तपाईंले मलाई िचहानमा सडन िदन ु भएन,
तपाईंले मरेो सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु भयो।

तपाईंले मरेो सबै पापहरू टाढा फा लिदन ु भयो।
18 मतृ मािनसहरूले तपाईंको स्तिुत-गान गाउन स ै न।्

पातालमा भएका मािनसहरूले तपाईंको गणु गाउदँनैन।्
मतृ मािनसहरूले उनीहरूलाई नै सघाउन तपाईंमा भर पदन।्

ितनीहरू धत को प्वालिभ जान्छन ्अिन किहल्यै बोल्न स ै नन।्
19 मािनसहरू जो जीउदँा छन ् म जस्तै के आज ती मािनसहरूले तपाईंको गणु

गाउनछेन।्
िपताले भन्न सक्न ु पदर्छ उनका छोरा छोरीहरूलाई िक
तपाईं िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।

20 यसलैे म भन्दछु, “परम भलुे मलाई बचाउन ु भएको छ।
यसलैे हामी परमे रको म न्दरमा आफ्नो जीवनभ र गीत गाउनछेौ अिन

सङं्गीत बनाउने छौं।”

21 ‡ तब यशयैाले िहजिकयाहलाई भन,े “ितमीले नभेारा िपधँरे धलूो पार अिन
त्यो आफ्नो घाउमा लगाऊ, तब ितमी िनको हुनछेौ।”
‡ 38:21:
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22 § तर िहजिकयाहले यशयैालाई सोध,े “त्यस्तो के सकेंत छ परम भबुाट
ता िक म िनको हुनछुे? त्यस्तो के सकेंत छ जसले म परम भकुो म न्दर जाने
समथर्ताको माण गदर्छ?”

39
बाबलेबाट सन्दशेवाहकहरू

1 त्यसबलेा बलदानको छोरो मरोदक बलदान बाबलेका राजा िथए। मरोदकले
िच ी र एक उपहार िहजिकयाहलाई पठाए। मरोदकले त्यसो गरे िकनभने
िहजिकयाह िबमार भएको सनुकेा िथए। 2 ती कुराहरूले िहजिकयाहलाई आनन्द
परुायो। यसकारण िहजिकयाहले मािनसहरूलाई आफ्नो भण्डारबाट सारा बहुमलू्य
वस्तहुरू दखेाए। िहजिकयाले ितनीहरूलाई सनु, चाँदी बहुमलू्य मसलाहरू र
महगँो मलू्य भएको अ रहरू दखेाए। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई य ु मा चलाएका
तरवारहरू र ढालहरू दखेाए। िहजिकयाहले ितनीहरूलाई सबै चीजहरू दखेाए।
जनु उनले सरुिक्षत राखकेा िथए। िहजिकयाहले आफ्ना घर अिन राज्यमा भएका
सम्पणूर् चीजहरू ितनीहरूलाई दखेाए।

3 त्यसपिछ अगमव ा यशयैा राजा िहजिकयाहकहाँ गए र उनलाई सोध,े “यी
मािनसहरूले के भन?े ितनीहरू कहाँबाट आएका हुन?्”

िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरू सदुरू दशेबाट मलाई हनेर् भनी आएका िथए।
ितनीहरू बाबलेबाट आएका हुन।्”

4 यसलैे यशयैाले उनलाई सोध,े “ितनीहरूले ित ो घरमा के दखे?े”
िहजिकयाहले भन,े “ितनीहरूले मरेो राजमहलका सम्पणूर् चीजहरू हरेे। मलैे

ितनीहरूलाई जम्मै सम्पि हरू दखेाएँ।”
5 त्यसपिछ यशयैाले िहजिकयाहलाई यसो भन,े “सनेाहरूका परम भबुाट

आएको यी शब्दहरू ध्यान लगाएर सनु। 6 ‘समय आइरहछे आज सम्म ितमी र ित ो
पखुार्हरूले बचत गरेर राखकेो सारा सम्प ीहरू बाबलेमा बोकेर लजैानछे। केही पिन
छोड्ने छैन।्’ सनेाहरूका परम भलुे भन्नभुयो यी कुराहरू। 7 बाबलेीहरूले ित ो
आफ्नै छोराहरू पिन लजैानछेन।् अिन ित ो छोराहरू बाबलेका राजाका महलमा
अिधकारीहरू हुनछेन।्”
§ 38:22:
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8 िहजिकयाहले यशयैालाई भन,े “परम भबुाट आएको यो सन्दशे रा ो हो।”
(िहजिकयाहले यसो भनकेो कारण िथयो, “त्यहाँ खास शा न्त र सरुक्षा हुनछे जब
म राजा हुन्छु।”)

40
इ ाएलको दण्ड समा हुनछे

1 ितमीहरूका परमे रले भन्नहुुन्छ,
“मरेा मािनसहरूलाई सान्त्वना, सान्त्वना दऊे।

2 यरूशलमेिसत न भएर बोल। यरूशलमेलाई भन,
‘ितमीहरूको सवेाको अविध सिकएको छ।
ितमीहरूले आफ्नो पापको ाय त ग रसकेका छौ।’

परम भलुे यरूशलमेलाई उसले गरेको एउटा पापकोलािग
दइुपल्ट दण्ड िदन ु भएकोछ।”

3 सनु, कोही मािनस िचच्याइरहकेो छ!
“मरूभिूममा परम भकुा लािग एउटा बाटो तयार गर।

मरूभिूममा हा ो परमे रको लािग िचल्लो बाटो बनाऊ।
4 त्यके बेंसी पणूर् गर त्यके पवर्त

र पहाडलाई मदैान बनाऊ।
बाङ्गो-टेढो परेका बाटोहरू सोझो बनाऊ।

ख ो मदैानलाई िचल्लो बनाऊ।
5 तब, परम भकुो मिहमा कट ग रनछे।

अिन सगँ-सगँै सारा मािनसहरूले परम भकुो मिहमा दे छेन।्
हो, परम भ,ु स्वयलंे यी कुराहरू भन्न ु भएको िथयो!”
6 एउटा आवाजले भन्यो, “बोल।”

यसकारण मािनसले भन्यो, “मलैे के भन्न ु पछर्?”
त्यो आवाजले भन्यो, “ितनीहरू सबै घाँस जस्ता हुन।्

ितनीहरूको धमर् जङ्गली फूल जस्तै हो।
7 परम भबुाट एक वाहपणूर् वाय ु घाँसमािथ बहनछे

अिन घाँस मनछ र फुल झनछ।
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हो, जम्मै मािनसहरू घाँस जस्तै हुन।्
8 घाँस मदर्छ र जङ्गली फूलहरू झदर्छ।

तर हा ो परमे रको वचन िनरन्तर रिहरहन्छ।”

मु परमे रको ससुमाचार
9 िसयोन, भन्नलाई ितमीसगँ ससुमाचारहरू छन।्

ितमी अल्गो पवर्तमािथ जाऊ र िचच्याउँदै ससुमाचार भन।
यरूशलमे, भन्नलाई ितमीसगँ ससुमाचार छन।्

नडराऊ, कराएर बोल।
यी समाचार यहूदाका सारा शहरहरूमा भन

“हरे, यहाँ ितमीहरूका परमे र हुनहुुन्छ।”
10 परम भु मरेा मा लक परा मसाथ आइरहन ु भएकोछ।

उहाँ सबै मािनसहरूमािथ शासन गनर् बल उपयोग गन ुर्हुनछे।
परम भलुे आफ्ना मािनसहरूको रा ो कमर्कोलािग,

परुस्कार ल्याउन ु हुनछे।
11 गोठाललेे भडेा डोयार्ए झैं परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई डोयार्उन ु हुनछे।

परम भलुे आफ्ना श चलाउन ु हुनछे अिन आफ्ना भडेाहरू एकि त
पान ुर्हुनछे।

परम भलुे साना पाठो उठाउनहुुनछे अिन आफ्नो पाखरुामा च्याप्न ु हुनछे,
ितनीहरूका आमाहरू उहाँको पछािड िहडं्नछेन।्

परमे रले ससंार बनाउन ु भयो, उहाँले यसमा शासन गन ुर् हुन्छ
12 कसले आफ्नो हातको हत्केलामा भरेर समु नाप्यो?

कसले आफ्नो हात योग गरेर आकाशलाई नाप्यो?
कसले डालो चलाए पथृ्वीका सारा कणहरू नाप्नलाई?

पवर्तहरू र पहाडहरू नाप्नलाई कसले नाप्ने यन् चलायो? यी सबै नाप्ने
परम भमुािथ िथए।

13 कसलैे पिन परम भकुो आत्मालाई उसले के गन ुर् पन, बताएनन।्
कसलैे पिन उहाँले गरेको कायर् कसरी गन ुर् पछर् बताएनन।्

14 के परम भलुे कसबैाट सहयोग माग्न ु भयो?
के कसलैे परम भलुाई िनष्पक्ष हुन ु िसकाए?
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के कसलैे परम भलुाई ज्ञान िसकायो?
के कसलैे परम भलुाई समझको मागर् दखेायो? होइन! पिहल्यबैाट

परम भलुाई ती कुराहरूको ज्ञान िथयो।
15 हरे, यस ससंारमा सारा जाितहरू गा ीमा रहकेो एक थोपा पानी सरह छन।्

यिद परमे रले टाढा टाढाका सबै जाितहरूलाई एकसाथ आफ्नो जो े
तराजमुा रा भुयो भन,े

पिन ितनीहरू मिसना धलूोका कणहरू जस्तै हुनछेन।्
16 लबानोनमा भएका जम्मै रूखहरूले पिन

परम भकुो लािग दाउरा शस्त हुदँनै।्
अिन लबनोनका जम्मै पशहुरू

होमब लका ित म्त शस्त हुदँनै।्
17 परमे रसगँ तलुना गदार् ससंारका सारा दशे केही पिन होइनन।्

परमे रसगँ तलुना गदार् सबै जाितहरू अत्यन्त तचु्छ रहन्छन।्

परमे र कस्तो हुनहुुन्छ, मािनसहरूले कल्पना गनर् स ै नन ्
18 के ितमी परमे रलाई अन्य केही थोकसगँ तलुना गनर् सक्छौ?

अहँ! के ितमी परमे रको ितरूप बनाउन सक्छौ? अहँ।
19 तर कितपय मािनसहरूले ढुङ्गा र काठबाट मिूतर्हरू गन ुर् बनाउछँन ्

अिन ितनीहरूलाई दवेताहरू भन्छन।्
एकजना कारीगरले मिूतर् बनाउदँछ

त्यसपिछ अक कारीगरले त्यसलाई सनुले ढािकिददंछ। अिन चाँदीको
िस ीहरूले त्यसलाई बाँिधिददँछ।

20 अिन त्यसको आधारको लािग उसले नकुिहने िवशषे कारको काठ छान्छ।
त्यस पिछ उसले काठको खास काम गन कम खोज्दछ।

अिन त्यस कारीगरले “दवेता” तयार पादर्छ
जनु ह ल्लएर लडने छैन।

21 िन य ितमीहरू वास्तिवकतालाई जान्दछौ, होइन र?
िन य ितमीहरूले सनुकेा छौ।
िन य कसलैे ितमीहरूलाई धरैे पिहल्यै भनीसकेको छ।
िन य ितमीहरू जान्दछौ कसले पथृ्वी बनाएको हो।
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22परम भु नै साँचो परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ पथृ्वीको प रिध भन्दा मािथ िवराजमान
हुन हुन्छ,

अिन उहाँसगँ तलुना गदार् मािनसहरू फ ाङ् ा बराबर मा हुन।्
उहाँले लगुाको टु ा बरेे जस्तो आकाशलाई बने ुर् भयो।

ब लाई पाल टाँगे जस्तो उहाँले आकाशलाई िफँजाउन ु भयो।
23 उहाँ शासकहरूलाई महत्वहीन पान ुर् हुन्छ।

उहाँले पथृ्वीका न्यायधीशहरूलाई सम्पणूर् रूपले अयोग्य बनाउन ु हुन्छ।
24 ती शासकहरू माटोमा रोिपएका िबरूवाहरू जस्ता छन ्

तर ितनीहरूले माटोमा जराहरू हाल्न ु अिध नै
परमे रले “िबरूवाहरू” मािथ फुक्न ु भयो भने

ितनीहरू सकु्खा र मतृ हुन्छन
अिन हावाले ितनीहरूलाई पराल झैं उडाइिदन्छ।

25 परमपिव परमे रले भन्नहुुन्छ “के कससैगँ ितमीहरू मरेो तलुना गनर् सक्छौ?
अहँ। मरेो बराबर कोही पिन छैन।”

26 मािथ आकाशमा हरे,
ती ताराहरू कसले रच?े

कसले ती सारा “सनै्यहरू” आकाशमा रच?े
त्यके ताराको नाउँ कसले जान्दछ?

साँचो परमे र अत्यन्त बलवान र श शाली हुनहुुन्छ
यसलैे कुनै पिन तारा हराउदँनैन।्

27 हे याकूबका मािनसहरू! यो सत्य हो।
इ ाएल यसलाई ितमीहरूले िव ास गन पछर्।

यसलैे ितमी िकन भन्छौ “मरेो जीवन शलैी परम भलुे दे सक्नहुुन्न।्
परमे रले मलाई भटे्न सक्नहुुन्न र दण्ड िदन सक्नहुुन्न।्”

28 िनसन्दहे ितमी जान्दछौ र सनुकेाछौ िक
परम भु परमे र अत्यन्तै ब ु मानी हुनहुुन्छ।

मािनसहरूले त्यके कुरो िसक्न ु स ै नन,् उहाँले जान्न ु हुन्छ।
परम भु थाक्न ु हुन्न र आरामको खाँचो पिन पदन।
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परम भलुे पथृ्वीमा सदुरू स्थानहरू बनाउन ु भयो
परम भु सन्तानका परमे र हुनहुुन्छ।

29 परम भलुे दवुर्ल मािनसहरूलाई ब लयो पानर् सहयोग गन ुर् भयो।
उहाँले नै दवुर्ल मािनसहरूलाई श शाली बनाउन ु हुन्छ।

30 जवान मािनसहरू थाक्छन र आरामको खाँचो पदर्छ,
तन्दरेी केटाहरू पिन ढुन्मिुनदै लड्छन।्

31 तर ितनीहरू जसले परम भमुािथ भरोसा गदर्छ
उ अझ ब लयो हुन्छ अिन चीलहरू जस्तै आकािसन्छ।

ती मािनसहरू दवुर्ल नभई दगछुर्न।्
ती मािनसहरू थिकत नभई िहडँछन।्

41
परम भु अमर सिृ क ार् हुनहुुन्छ

1 परम भलुे भन्नहुुन्छ,
“टाढामा भएका दशेहरू, शान्त बन र मकहाँ आऊ।

जाितहरू बालवान होऊ।
मकहाँ आऊ र बोल।

हामी साथ साथै भटे्नछेौं,
अिन को ठीक हो भनरे िनणर्य गनछौं।

2 िनम्न हरूका मलाई उ र दऊे जो मािनस पवूर्बाट आइरहकेो छ उसलाई कसले
जगायो?

धािमर्कता उसगँ िहडं्दछ।
उसले आफ्नो तरवार चलाउछँ र जाितहरू परास्त गछर्।

ितनीहरू धलूोको जस्ता हुन्छन।् उसले आफ्नो धन ु चलाउछँ र राजाहरूलाई
िजत्छ

अिन ितनीहरू हावाले पराल उडाए झैं भाग्दछन।्
3 उसले सनै्यहरूको खदेो गदर्छ र किहल्यै घाइते हुदँनै।्

उ किहल्यै नपगुकेा ठाउँहरू पगु्दछ।
4 कसले यी कुराहरू हुने गरायो? कसले यो गय ?

कसले ारम्भदे ख सारा मािनसहरूलाई बोलायो?
म, परम भलु,े यी कुराहरू गरे।
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म, परम भु नै थम मािनस हु,ँ
अिन जब पथृ्वीमा सारा थोकहरू समा हुन्छन ्म यहाँ हुनछुे।

5 ितमीहरू सबै सदुरू ठाउँहरू हरे, अिन डराऊ।
ितमीहरू सबै सदुरू ठाउँहरू,

पथृ्वीमािथ डरले क म्पत हौ।
यहाँ मकहाँ आऊ

र ध्यान िदएर सनु ्।”
अिन ितनीहरू आए।

6“कम हरू एकाकार्मा सहयोग गछर्न आपस साथ िनभाउदँछ। ितनीहरू ब लयो
हुनलाई परस्परमा रेणा िदन्छन।् 7एकजना कम लेमिूतर् बनाउनलाई काठ काट्छ।
त्यस मािनसले सनुारलाई रेणा िदनँ्छ। अक एकजना कम ले मात ल िपटेर
धातलुाई िचल्लो पादर्छ। त्यसपिछ त्यस कम ले लीही चलाउनलेाई े रत गदर्छ।
यो अ न्तम कम ले भन्दछ, ‘यो काम असल हो, धात ु आउने छैन।्’ त्यसपिछ
भईूंमा नखसोस ्भनरे त्यसलाई काँटी ठोकेर द रलो बनाउदँछ तािक त्यो किहल्यै
नढलोस।् अिन त्यो किहल्यै ह ल्लदनै।”

परम भलुे मा हामीलाई बचाउन सक्न ु हुन्छ
8 परम भु भन्नहुुन्छ “ितमी इ ाएल मरेो दास हौ,

याकूब मलैे ितमीलाई रोजें।
ितमी आ ाहाम प रवारका हौ। अिन म आ ाहामलाई मे गदर्छु।

9 ितमी टाढा दशेमा िथयौ,
तर म ितमीकहाँ पगुें,

मलैे ितमीलाई त्यो टाढा ठाउँबाट बोलाएँ।
मलैे भन,े ‘ितमी मरेो दास हौ।’

ितमीलाई रोजें।
अिन मलैे ितमीलाई र ग रन।ँ

10 सतुार् नगर, म ितमीिसतै छु।
नडराऊ, म ित ै परमे र हु।ँ

म ितमीलाई ब लयो बनाउनछुे। म ितमीलाई सहायता िदनछुे,
म ितमीलाई मरेो धािमर्कताको दािहने हातले समाल्नछुे।
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11 हरे, कितपय मािनसहरू ितमीसगँ रिसएका छन।्
तर ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्
ित ा श हुरू हराउनछेन ्र िवलाई जानछेन।्

12 ितमीले ती मािनसहरूलाई खोज्नछेौ जो ित ो िवरोधीहरू िथए,
तर ितमीले ितनीहरूलाई भटेाउन सक्ने छैनौ।

ती मािनसहरू जो ित ो िवरू लडे
ितनीहरू पणूर् रूपमा िबलाई जानछेन।्

13 म परम भु ित ो परमे र हु।ँ
मलैे ित ो दािहने हात समाित रहकेोछु।

अिन म ितमीलाई भन्दछु नडराऊ।
म ित ो साथमा हुनछुे।

14 हे बहुमलू्य यहूदा, नडराऊ!
मरेा इ ाएलका ि य मािनसहरू, भयभीत न हौ,
म साँ च्च नै ितमीहरूलाई सघाउने छु।”

परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्न ु भएको िथयो।

“इ ाएलका पिव परम भु जसले ितमीलाई बचाए,
उहाँले ती कुराहरू भन्नभुयो।

15 हरे, म ितमीलाई एक झाँटने उपकरण बनाउनछुे। त्यो उपकरण धरैे तीखा दाँतहरू
भएका हुनछेन,्

कृषकहरूले यो अन्न कुट्नलाई चलाउने छन ् यसकारण ितनीहरूले अन्न
दे ख खोस्टा अलग्गै पानछन।्

ितमी पवर्तहरूमािथ कु ल्चदँै िहडनछेौ र ितनीहरूलाई धलूोपीठो पानछौ।
16 ितमीले ितनीहरूलाई बतास फ्याँकी िदनछेौ,

अिन ितनीहरूलाई उडाएर लजैाने छ र छरप पा रिदने छ।
तब ितमी परम भमुा रमाहट हुनछेौ।

ितमी इ ाएलका पिव परम भसुगँ गवर् गनछौ।
17 “गरीब र दीन-द:ुखी मािनसहरूले पानी खोज्नछेन,्

तर ितनीहरूले पाउने छैनन ्र पिन ितनीहरू प्यासी छैनन।्
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ितनीहरूको िज ाहरू सवुखा छन।्
म ितनीहरूक ाथर्नाको त्य ु र िदनछुे।

म ितनीहरूलाई त्यसै छोडने छैन र मनर् िदने छैन।्
18 म सकु्खा पहाडहरूमा नदीहरू बगाइ िदनछुे।

म झरनाको मलू फुटाएर बेंसीहरूमा बगाउने छु। म पानीले भ रपणूर् पानछु,
मरूभिूमलाई तलाउमा प रवर्तन गनछु।

त्यहाँ सखु्खा भिूमहरूमा झरनाका पानी हुनछे।
19 दवेदारूहरू मरूभिूममा उि नछेन,्

त्यहाँ बबलुका रूखहरू, चन्दनका र जतैनूका रूखहरू र धपूीका रूखहरू
हुनछेन।्

20 मािनसहरूले ती कुराहरू हनेछन।्
अिन उनीहरूले बझु्ने छन ्िक यी सबै परम भकैु श ले भएका हुन।्

मािनसहरूले यी कुराहरू दे छेन ्
अिन ितनीहरूले बझु्न थाल्नछेन िक इ ाएलका पिव परम भलुे यी कुराहरू

गरेका हुन।्”
परम भलुे झटूा दवेताहरूलाई चनुौती िदनभुयो

21 परम भ,ु याकूबका राजाले भन्नहुन्छ, “आऊ मलाई ितमीहरूका वाद-
िववादहरू बताऊ। मलाई ितमीहरूका माणहरू दखेाऊ, अिन हामी ती कुराहरू
ठीक रहछेन ्भनरे िनणर्य गनछौ। 22 ितमीहरूका झटूा दवेताहरू आउनु पछर् अिन
के भइरहछे बताउन ु पछर्।आिदमा के भयो? हामीलाई बताऊ। भिवष्यमा के हुने हो?
हामीलाई बताऊ। हामी एकदम ध्यान िदएर सनु्नछेौ। तब मा हामीहरू जान्नछेौ िक
अक पल्ट के हुने हो। 23 हामीलाई ती कुराहरू बताऊ जनु के हुने होला हामीले
जान्नै पछर्। तब ितमीहरू वास्तवमा दवेताहरू नै हौ भनरे हामी िव ास गन छौ।
केही त गर! जे पिन गर रा ो वा नरा ो। तब ितमी जीउदँो नै हौ भनरे हामी दे छेौ।
अिन हामी ितमीलाई प ाउने छौं।

24 “हरे, झटूा दवेताहरू, ितमीहरू वास्तवमा केही पिन होइनौ। ितमीहरू केही
गनर् स ै नौ। केवल मखूर् मािनसहरूले मा ितमीहरूलाई पजु्ने छन।्”

परम भलुे मािणत गन ुर्हुन्छ िक उहाँ मा एक परमे र हुनहुुन्छ
25 “मलैे उ रबाट एकजना मािनसलाई मािथ उठाउएको छु।
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उ पवूर्बाट आइरहकेोछ जहाँबाट सयूर् उदाउँछ।
उसले मरेो आराधना गछर्।

एकजना कुमाले जसले भाँडा बनाउछँ, िहलो माटोमा िहडछँ।
त्यस्तै कारले त्यो मािनस राजाहरूलाई िमचरे िहडँ्छ।

26 “यस्तो हुन भन्दा अिघ हामीलाई कसले भन्यो?
हामीले उनलाई परमे र भनरे घोषणा गन ुर्पछर्।

के ितमीहरूको एउटै मिूतर्ले यी कुराहरूको िवषय भन्यो र? अह।ँ
ती कुनै पिन मिूतर्हरूले हामीलाई केही पिन भननेन।् ती मिूतर्हरूले एउटा

शब्द पिन भननेन ्
अिन ती झटुा दवेताहरूले ितमीले भनकेा शब्दहरू सनु्न स ै नन।्

27 िसयोनका बारेमा ती कुराहरू भन्ने म, परम भ,ु नै थम ब्या ी िथएँ।
मलैे यो समाचार सिहत यरूशलमेमा सन्दशेवाहकहरू पठाएँ
‘हरे, ित ा मािनसहरू फकर आइरहछेन।्’ ”

28 मलैे ती झटूा दवेताहरूमा हरेें।
ितनीहरू केही भन्नलाई कोही पिन
ब ु मानी िथएनन।्

मलैे ितनीहरूलाई हरू गरें
तर ितनीहरूले एउटा शब्द पिन भननेन।्

29 ती सारा दवेताहरू वास्तवमा केही पिन होइनन।्
ती मिूतर्हरू पणूर्त महत्वहीन छन।्
ितनीहरूले केही गनर् स ै नन।्

42
परम भकुो खास दास

1 “मरेो दासलाई हरे!
म उसलाई सम्हाल्नछुे,

उसलाई मा रोजकेो हु।ँ
अिन म उसगँ एकदम खशुी छु।

मलैे मरेो आत्मा उसमा हालीिदए।
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उसले जाितहरूमा िनष्पक्ष न्याय गनछ।
2 उनी गल्लीहरूमा कराएर बोल्ने छैनन,्

उनी िचच्याउनछैेनन,् नत उच्च स्वरमा कराउने छन।्
3 ऊ भ हुनछे। उसले पानीको छेउमा उ ने िनगालो सम्म भाँच्ने छैन।

उसले िनभ्न लागकेो कम्जोर िदयोलाई सम्म फुकी िनभाउने छैन।्
उसले िनष्पक्ष रूपमा जाँच गरेर सत्य कुरा िनकाल्ने छ।

4 उसले जबसम्म ससंारमा खास इन्साफ ल्याउने छैन तबसम्म उ कमजोर हुने छैन।
नत िशिथल नै हुने छ।
अिन टाढा दशेमा ब े मािनसहरूले उनमािथ िव ास रा छेन।्”

परम भु नै ससंारका शासक र िनमार्णक ार् हुनहुुन्छ
5 परम भ,ु साँचो परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो। (परम भलुे आकाशहरू

बनाउन ु भयो। परम भलुे आकाशलाई पथृ्वीभ र नै फैलाउन ु भयो। उहाँले पथृ्वीमा
अन्य थोकहरू पिन बनाउन ु भयो। परम भलुे पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूिभ
ाण सचंार गन ुर्हुन्छ। परम भलुे त्यके मािनसलाई आत्मा दान गन ुर् भयो जो

पथृ्वीमा िहडँ्दछन।्)

6 “म, परम भलु,े ितमीलाई मरेो धािमर्कता-अनसुार बोलाएको छु।
म ित ो हात समाउने छु। अिन म ित ो रक्षा गनछु।

ितमी त्यस्तो िचन्ह हुनछेौ जसले दखेाउदँछ। मािनसहरूसगँ मरेो करार भएको।
ितमी सारा मािनसहरूका िन म्त ज्व लत ज्योित हुनछेौ।

7 ितमीले अन्धाका आखँाहरू खो ल िदने छौ, अिन ितनीहरूले दे सक्नछेन।्
धरैे मािनसहरू कैदमा छन, ितमीले ितनीहरूलाई स्वतन् पानछौ,
धरैे मािनसहरू अन्धकारमा बस्दछन ् ितमीले ितनीहरूलाई त्यस कदबैाट

िनकाल्नछेौ।
8 “म परम भु हु,ँ मरेो नाउँ यहोवा हो।

मरेो मिहमा म अरूलाई िदने छैन।्
म झटूा दवेताहरूलाई शसंा लजैान िदने छैन,

जनु मरेो हुनपुनछ।
9 शरुूमा नै केही घटना हुनछे भनरे भनी सकेको िथए
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अिन ती घटनाहरू भए।
अिन अब, यी घटनाहरू हुन ु अिघ न,ै

केही कुराहरू म ितमीहरूलाई बताउनछुे जनु भिवष्यमा हुनछे।”
परमे रलाई एक स्तिुत गान

10 परम भकुा िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ:
टाढा दशेहरूमा भएका सारा मािनसहरू,

समु मा या ा गन सारा मािनसहरू,
सागरहरूमा भएका सारा पश-ु ाणीहरू,
टाढा ठाउँहरूमा भएका सारा मािनसहरू परम भकुो गणु गाओ!

11 मरूभिूम र शहरहरू,
केदारका गाउहँरू परम भकुो शसंा गर।

सलेामा ब े मािनसहरू, खशुीको गीत गाओ।
ित ो पवर्तको चचुरुा दे ख गाओ।

12 परम भलुाई मिहमा दान गर,
सबलैे उहाँको शसंा गर, जो टाढा टाढामा छन।्

13 परम भु श शाली सिैनक जस्तो बािहर िनस्केर जान ु हुनछे।
उहाँ य ु गनर् तयार भएको मािनस जस्तो हुनहुुनछे। उहाँ सा ै उ िेजत

हुनहुुनछे।
उहाँले िचच्याउन ु हुनछे र जोडले कराउन ु हुनछे

अिन उहाँले श हुरूलाई परािजत गन ुर्हुनछे।
परमे र अत्यनतै सहनशील हुनहुुन्छ

14 “धरैे लामो समय दे ख मलैे केही पिन भनकेो छैन।्
मलैे स्वयलाई नै िनयन् ण गरें अिन केही पिन भिनन।ँ

तर अब म िशशलुाई जन्म िदइरहकेी ी जस्तै कराउनछुे,
म तजे जबरजस्ती गरेर सास फेनछु।

15 म पहाड र पवर्तहरूलाई उजाड पा रिदनछुे
म त्यहाँ उि ने सारा वनस्पितहरूलाई सकुाइिदनछुे।

म नदीहरूलाई सकु्खा धत मा प रवर्तन गनछु।
म पानीका इनारहरू पिन सकुाइिदनछुे।

16 तब ितनीहरूले किहल्यै नजानकेा बाटोमा म अन्धा मािनसहरूलाई डोराउनछुे।
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म अन्धा मािनसहरूलाई त्यस्ता ठाउँहरूमा डोयार्ई लजैानछुे
जहाँ ितनीहरू पिहला िथएनन।्

म ितनीहरूका अधँ्यारोलाई काशमा ब द्ल िदनछुे
अिन म ख ो भिूमलाई िचल्लो पा रिदनछुे।

मलैे वचन िदएका ती कुराहरू म गनछु अिन म आफ्नो मािनसहरूलाई त्याग्ने
छैन।्

17 तर कितपय मािनसहरूले मलाई प ाउन छाड।े
ती मािनसहरूसगँ मिूतर्हरू छन ्जनु सनुै सनुले ढािकएको छ।

ितनीहरूले ती झटूा मिूतर्हरूलाई, ‘तपाईं मरेो दवेताहरू हुनहुुन्छ’ भन्छन।्
ती मािनसहरू आफ्ना झटूा दवेताहरूमा भरोसा गछर्न त्र ती मािनसहरू िनराश

हुनछेन।्
इ ाएलले परमे रलाई ध्यान िदन ु अस्वीकार गरे

18 “हे बिहरा मािनसहरू हो, ितमीहरूले मलाई सनु्न ु पछर्!
हे अन्धा मािनसहरू, ितमीहरूले मलाई हने ुर् र दे पछर्।

19 सारा ससंारमा, मरेो दास अत्यन्त अन्धा छन।्
सन्दशेवाहक जसलाई ससंारमा मलैे पठाएँ त्यो अत्यन्त बिहरो छ।

मलैे छानकेा मािनसहरू अत्यन्त अन्धा छन।्
जोसगँ मलैे करार गरे उ अत्यन्त अन्धो छ।

20 मरो दासले िनकै हछेर्
तर उसले मरेो आज्ञा पालन गदन।्

उसले आफ्नो कानले सनु्न सक्छ
तर उसले मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गदर्छ।”

21 परम भलुे आफ्नो सवेक धािमर्क भएको चाहनहुुन्छ।
परम भलुे उसको अनौठापणूर् वस्थाबाट उसको सम्मान रहकेो हनेर्

चाहनहुुन्छ।
22 तर मािनसहरूमा हरे!

अन्य मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त गरेर ितनीहरूका सम्पि हरू लटेु।
सारा जवान मािनसहरू डराएका छन।्

ितनीहरू झ्यालखानामा बन्द छन,्
मािनसहरूले ितनीहरूका रूिपया पसैा लगरे गए

अिन त्यहाँ उनीहरूलाई बचाउने कोही छैन।
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अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका पसैामा ध्यान िदए।
“यो फकार्ई दऊे” भन्ने त्यहाँ कोही पिन िथएनन।्

23 के ितमीहरू मध्ये कसलैे पिन परमे रका वचनहरूमा ध्यान िदयौ? अह!ँ
तर ितमीहरूले उहाँको वचनहरूलाई अत्यन्त गिहरो कारले ध्यान िदनपुछर् अिन
के हुने हो भन्ने कुरा सोच्नपुछर्। 24 याकूब र इ ाएलबाट धन लनलाई कसले
मािनसहरूलाई लगायो? परम भलुे ितनीहरूलाई त्यसो गन आज्ञा िदन ु भयो!
हामीले परमे रको िवरू मा पाप गय ं। यसकैारण परम भलुे मािनसहरूलाई
हा ो धन-सम्पि लजैाने अनमुित िदन ु भयो। इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे
चाहन ु भएको बाटोमा बाँच्न चाहनेन।् इ ाएलका मािनसहरूले उहाँको वस्थाहरू
सनु्न रूचाएनन।् 25 यसकारण परम भु ितनीहरूिसत ोिधत हुनभुयो। परम भलुे
ितनीहरूका िवरू श शाली य ु हरू गराउन ु भयो। इ ाएलका मािनसहरू जस्तै
उहाँले ितनीहरूका व रप र आगो लगाइिदन ु भयो। तर के भइरहकेो िथयो भनरे
ितनीहरूलेजाननेन।् ितनीहरू ज लरहकेा जस्तै िथए। तर ती भएका घटनाहरू बारेमा
ितनीहरूले जान्न चाहनेन।्

43
परमे र सधै आफ्ना मािनसहरूसगँ हुनहुुन्छ

1 याकूब, ितमीलाई परम भलुे बनाउन ु भयो। इ ाएल, ितमीलाई परम भलुे
बनाउन ु भयो। अिन अब परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू नडराऊ! मलैे ितमीहरूलाई
बचाएँ। मलैे ित ो नाउँ राख।े ितमी मरेो हौ। 2 जब ितमीमािथ क हरू पछर्न, म
ित ो साथमा छु। जब ितमी नदीहरू तछ ितमीलाई चोट लाग्नछैेन। जब ितमी
आगोबाट िहडं्दछौ, ितमी जल्ने छैनौ; आगोको ज्वालाले ितमीलाई लपटेने छैन।्
3 िकन? िकनभने म, परम भ,ु तरेो परमे र हु।ँ म इ ाएलको परमपिव तरेो
उ ारक ितमीहरूको उ ारको िन म्त मलैे िम भु ान गरेको िथएँ। ितमीलाई आफ्नो
बनाउन मलैे कूश र सबेालाई िदएको िथएँ। 4 ितमी मरेो िन म्त अत्यन्त मखु्य छौ।
यसकारण म ित ो सम्मान गछुर्। म ितमीलाई मे गछुर् र ित ोलािग सारा मािनसहरू
एवं जाितहरू दान गनछु तािक ितमी बाँच्न सक।

5 “यसलैे नडराऊ! म ितमीहरूको साथमा छु। म ित ो नानीहरूलाई भलेा गरेर
ितमीकहाँ ल्याइिदनछुे। म ितनीहरूलाई पवूर् र प मबाट भलेा गनछु। 6 म उ र
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िदशालाई भन्नछुे मरेा मािनसहरू मलाई दऊे! म दिक्षण िदशालाई भन्नछुे; मरेा
मािनसहरूलाई बन्दी बनाएर नराख! मरेा छोरा-छोरीहरू जो टाढा ठाउँहरूमा छन,
मलाई दऊे। 7 ती सबै मािनसहरू दऊे जो मरेा हुन—मरेो नाउँ ितनीहरूिसत सयं ु
छ। मलैे ती मािनसहरू आफ्नोलािग सिृ गरें। ितनीहरूलाई सिृ गरें यसकारण
ितनीहरू मरेा हुन।्”

8 परमे र भन्नहुुन्छ, “जसका आखँाहरू छन ् तर ितनीहरू अन्धा छन ् भन,े
ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ। ती मािनसहरू मकहाँ ल्याऊ जसका कानहरू छन ्
तर बिहरा छन।् 9 सबै मािनसहरू र जाित-जाितहरू रा एकैसाथ भलेा हुनपुछर्। हुन
सक्छ ितनीहरूका झटूा दवेताहरू मध्ये एकजनाले ारम्भमा के भएको िथयो बताउन
चाहन्छ। ितनीहरूले आफ्ना कुरालाई मािणत पानर्लाई साक्षीहरू पिन ल्याउन ु पछर्।
साक्षीहरूले साँचो कुरा बोल्न ु पछर्। तब ितनीहरू ठीक रहछेन ्भन्ने सािबत हुनछे।”

10 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरू मरेो साक्षी हौ। मलैे चनुकेा दास ितमी हौ।
मलैे ितमीहरूलाई छानें तािक ितमीहरूले मािनसहरूलाई म ित िव स्त पानर्लाई
सहयोग गर। मलैे ितमीहरूलाई छाने तािक ितमीहरूले बझु्न ु पछर् िक ‘म नै उही हु’ँ
म नै साँचो परमे र हु।ँ मभन्दा पिहल्ये त्यहाँ कोही पिन परमे र िथएन अिन म
प ात पिन कोही परमे र हुने छैन। 11 म हो म नै परम भु हु।ँ मबाहके अरू कोही
पिन मु दाता छैन। 12 म एकजना हु ँ जसले ितनीहरूिसत बोल्यो। मलैे ितमीलाई
बचाएँ, मलैे ती कुराहरू भनें। त्यो ितमीिसत जो िथयो नयाँ वस्त ु होइन। ितमी म
साक्षी हौ अिन मरेो ित ो परमे र हु।ँ” परम भु आफैले यी कुरा भन्नभुयो, 13 “म
सधैं नै परमे र रहकेो छु। जब म कुनै काम गछुर्, कसलैे पिन त्यो मलैे गरेको कुरा
ब द्लन स ै न।ँ अिन कसलैे पिन मािनसहरूलाई मरेो श बाट बचाउन स ै न।ँ”

14 परम भ,ु इ ाएलका परमपिव ल,े ितमीहरूलाई बचाउन ु हुनछे। अिन
परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका खाितर म बाबलेमा सनेाहरू पठाउने छु।
धरैे मािनसहरू प ाउ पनछन।् ती मािनसहरू, कल्दीहरू, उनीहरू कै आफ्ना
जहाजहरूमा लजैानछुे। (कल्दीहरू आफ्ना जहाजहरूमािथ गवर् गछर्न।्) 15 म
परम भु ितमीहरूका परमपिव हु।ँ मलैे इ ाएल बनाएँ, म ितमीहरूका राजा हु।ँ”

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई पनु: बचाउन ु हुन्छ
16 परम भलुे सम ु मा बाटोहरू बनाउन ु हुनछे। उहाँले धिमलो पानीबाट

पिन आफ्ना मािनसहरूको लािग बाटो बनाउन ु हुनछे। अिन परम भु भन्नहुुन्छ,
17 “मािनसहरू ज-जसले मरेो िवरू ितनीहरूको रथहरू, घोडाहरू, र सनेाहरू
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सिहत लड्ने छन ितनीहरू परािजत हुनछेन।् ितनीहरू फे र उठ्न सक्ने छैनन
ितनीहरू ध्वशं हुनछेन।् ितनीहरू मनैब ी जस्तो थािमने छन।् 18 यसकारण जो
शरुूमा भएको िथयो त्यसलाई नसम्झ। धरैे बर्ष अगडी जे भइसकेको छ त्यसलाई
नसोच। 19 िकन? िकनभने म नयाँ काम गनछु। अब ितमी नयाँ पालवुा जस्तो
उ नछेौ। िनसन्दहे ितमी जान्दछौ िक यो सत्य हो। म साँ च्च नै मरूभिूममा बाटो
बनाउने छु। म साँ च्च नै सकु्खा जग्गाहरूमा नदीहरू बगाउनछुे। 20 यसले गदार्
जङ्गली पशहुरू सम्मलेमलाई धन्यवाद कट गनछन।् िवशाल पशहुरू र चराहरूले
पिन म ित धन्यवाद कट गनछ। ितनीहरूले मलाई सम्मान गनछन ् जब म
मरूभिूममा पानी पानछु। म यसो गनछु मरेा मािनसहरूलाई पानी िदनलाई-जसलाई
मलैे रोज।े 21 ती मािनसहरूलाई मलैे बनाएको हो। अिन ती मािनसहरूले मरेो स्तिुत
गान गाउनछेन।्

22 “याकूब, ितमीले मरेो पकुारा गरेनौ। िकन? िकनभने ितमी इ ाएलीहरू
मसगँ थिकत भएकाछौ। 23 ितमीहरूले मरेो लािग होमब ल चढाउनलाई आफ्नो
भडेा ल्याएनौ। ितमीहरूले मरेो सम्मान गरेनौ। ितमीहरूले मरेोलािग ब ल चढाएनौ।
मलैे ब लहरू चढाऊ भनरे जबरजस्ती ग रन। मलैे धपूहरू सत्काउन ु भनरे कर
लगाइन जब सम्म ितमीहरू थिकत भयौ। 24 यसथर् मरेो सम्मानकोलािग ितमीहरूले
आफ्नो पसैाले केही पिन िकननेौ, तर ितमीहरूले मलाई आफ्नो पापको भारी
बोकायौ। ितमीहरूले त्यितञ्जले पाप गय जब सम्म म ितमीहरूका नरा ा
कुराहरूले अत्यन्त कमजोर भईन।्

25 “म, उही हु,ँ जसले ितमीहरूका सारा पापहरू धोई पखाली िदएँ। मलैे यी
सबै स्वयलंाई खशुी पानर्लाई गदर्छु। म ितमीहरूका पापहरू सम्झने छैन।् 26 तर
ितमीहरूले मलाई सम्झन ु पछर्। हामी एकै साथ भलेा हुनपुछर् अिन िनणर्य लनपुछर्
जसले गदार् ितमीहरू आफ्नो स्थित स्ततु गनर् सक्छौ अिन हामी के सही हो िनणर्य
लन ु सक्छौं। 27 ितमीहरूका पिहले िपता-पखुार् पापी िथए। अिन ितमीहरूका

वकीलहरूले मरेो िवरू कुराहरू गरे। 28 यसकारण म पिव शासकहरूलाई
अपिव बनाउनछुे अिन याकूबलाई गाली गनछु। नरा ा घटनाहरू इ ाएलमा
हुनछेन।्”

44
परम भु नै केवल परमे र हुनहुुन्छ
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1 “याकूब, ितमी मरेो दास हौ। मरेो कुरा होिशयारी साथ सनु, इ ाएल मलैे
ितमीलाई छानकेो छु। म जे कुरा भन्छु सनु।् 2 म परम भु हु ँ अिन मलैे ितमीलाई
बनाएँ। म मा हु ँ जसले ितमीलाई बनाए जो अिहले ितमी छौ। मलैे ितमीलाई त्यित
बलेादे ख सहयोग गरेको हु ँ जब ितमी आमाको गभर्मा िथयौ। मरेो दास, याकूब,
नडराऊ। यशरूून (इ ाएल) मलैे ितमीलाई चनुकेो हु।ँ

3 “म ितखार्एको मािनसहरूलाई पानी खन्याई िदनछुे। म सकु्खा भिूमहरूमा
खोला बगाइिदनछुे। म मरेो आत्मा ित ा छोरा-छोरीहरूमािथ खन्याई िदनछुे, यो
ित ो सन्तानमा बिगरहने पानीका धाराहरू जस्तै हुनछे। 4 ितनीहरू ससंारका
मािनसहरूका माझमा बढनछेन।् ितनीहरू खोलाहरूका छेउमा उ रे बढने रूखहरू
जस्ता हुनछेन।्

5 “एकजनाले भन्नछे, ‘म परम भकुो हु।ँ’ अक मािनसले ‘याकूबको’ नाउँ
लनछे। अझै अक मािनसले उसको नाउँ बताउनछे? ‘म परम भकुो हु’ँ अिन

अक मािनसले ‘इ ाएलको’ नाउँ योग गनछ।”
6 परम भु इ ाएलको राजा हुनहुुन्छ। सनेाहरूका परम भलुे इ ाएललाई

बचाउन ु हुनछे। पर भलुे भन्न ु हुन्छ, “म केवल परमे र हु।ँ यहाँ अरू कोही
दवेताहरू छैनन।् म नै आिद हु ँ र म नै अन्त हु।ँ 7 यहाँ म जस्तै अन्य कुनै परमे र
छैन। यिद यहाँ छ भन,े त्यो परमे रले जस्तै बोल्न ु पछर्। त्यो परमे र आएर म
जस्तै परमे र हो भनी माण गन ुर् पछर्। त्यो परमे रले त्यस समयदे खको घटनाहरू
बताउन ु पछर् जब मलैे ाचीन मािनसहरू बनाएँ। त्यस परमे रले भिवष्यमा हुने
कुराको सकेंत पिन िदन सक्नपुछर्।

8 “ितमीहरू नडराऊ। सतुार् नगर। मलैे ितमीहरूलाई के हुनछे भनरे पिहल्यै
भिनसकेको छु। ितमीहरू मरेा साक्षी हौ। यहाँ अन्य कुनै परमे र छैन। यहाँ अन्य
कुनै ‘च ान छैन,’ म जान्दछु म मा एक हु।ँ”

झटूा दवेताहरू थर्का छन ्
9 केही मािनसहरूले मिूतर्हरू बनाउछँन।् तर ितनीहरू कामै नलाग्ने छन।् ती

मािनसहरू मिूतर्हरूका साक्षीहरू हुन—्तर ितनीहरूले दे सक्दनैन।् ितनीहरू केही
जान्दनैन।् ितनीहरूले जे गरेकाछन ्त्यसका लािग ितनीहरूलाई ल ज्जत बनाइनछे।

10 कसले ती झटूा दवेताहरू बनाए? कसले ती थर्का मिूतर्हरू बनाए?
11कारीगरहरूले ती दवेताहरू बनाए! अिन ती कारीगरहरू केवल मािनसहरू नै हुन ्
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दवेताहरू होइनन।् यिद त्यस्ता मािनसहरू एकसाथ आएर ती कुराहरूमा छलफल
गर, तब ितनीहरू ल ज्जत र िसत हुने िथए।

12एक कारीगरले तातो आगोमा फलाम तताउन ुआफ्ना हितयारहरू चलाउदँछ।
त्यो धात ु िपट्नलाई त्यस मािनसले मात ल चलाउदँछ, अिन त्यो धातबुाट मिूतर्
बन्दछ। त्यस मािनसले आफ्ना श शाली पाखरुाहरू चलाउदँछ। तर जब त्यो
मािनस भोको हुन्छ, उसले आफ्नो श योग गदर्छ। यिद मािनसले पानी िपउँदनै
भन,े उसको ितखार् मटेीदनै।

13 अक कारीगरले काठमािथ रेखाहरू खच्नका लािग िफता र िससाकलम
चलाउदँछ। यसो गनार्ले के दखेाउछँ भने उसले काठ कहाँ काट्न ु पछर्। त्यसपिछ
त्यस मािनसलेआफ्नो िछनोहरू चलाउदँछ र काठबाट मिूतर् काट्दछ। उसलेआफ्नो
िफताले मिूतर् नाप्ने काम गदर्छ। यस कारल,े कारीगरले काठलाई एउटा मािनस
जस्तो दे खने स्वरूप बनाउदँछ। अिन यो मािनस जस्तो दे खने मिूतर्ले केही गदन,
तर त्यसको घरमा बस्दछ।

14 मािनसले धपुी, दवेदारहरू काठ र फलाँटको रूखहरू काट्छ। त्यो मािनसले
रूखहरू उमारेन, ती रूखहरू आफै उ न्छ। यिद कुनै एउटा मािनसले धपुीको रूख
रोप्दछ भन,े वषार्ले ती रूख उमादर्छ।

15 त्यसपिछ त्यस मािनसले त्यो रूख आफ्नो आगोमा बाल्दछ। मािनसहरूले
त्यस रूखलाई दाउराको रूपमा काट्दछन।् अिन उसले त्यी दाउरा खाना पकाउन
र आफूलाई न्यानो बनाउनका लािग योग गदर्छ। मािनसले केही दाउरा बालरे
आफ्नो लािग रोटी बनाउछँ तर मािनसले त्यही रूखलाई अथवा त्यस रूखको
केही अशंबाट दवेता बनाउछँ अिन त्यस दवेतालाई पजू्न थाल्दछ। त्यो दवेता
मािनसले बनाएको मिूतर् हो तर मािनस त्यस मिूतर् समक्ष झकु्छन।् 16 मािनसले आधा
जस्तो काठ आगोमा बाल्छ। मािनसले त्यो आगोमा मास ु पकाउछ र अघाउञ्जले
खान्छ। मािनसले आफूलाई न्यानो रा का लािग दाउरा बाल्दछ। त्यस मािनसले
भन्छ, “असल! अब म न्यानो भएँ अिन म दे ु सक्छु, त्यो आगोको उज्यालो
कहाँसम्म पदर्छ।” 17 तर सानो रूखको टु ा त्यहाँ छािडयो, यसकारण मािनसले
त्यस टु ाबाट मिूतर् बनाउछँ अिन ई र मान्छ। उ त्यस दवेता समक्ष झकु्छ अिन
पजूा गदर्छ। मािनसले दवेताहरूलाई ाथर्ना गद भन्दछ, “तपाईं मरेा ई र हुनहुुन्छ,
मलाई बचाउन ु होस।्”
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18 ती मािनसहरूले जान्दनैन ि्तनीहरूले के ग ररहकेाछन।् ितनीहरूले बझु्दनैन।्
ितनीहरूका आखँा बन्द भए जस्तैछन, यसलैे ितनीहरूले दे सक्दनैन।् ितनीहरूको
हृदयले बझु्ने कोिशश गदनन।् 19 ती मािनसहरूले यस िवषयमा सोच िवचार गरेका
छैनन।् मािनसहरूले बझु्दनैन ्यसकारण ितनीहरूले आफ्नो बारेमा किहल्यै सोचकेा
छैनन, “मलैे आधा दाउरा आगोमा बालें। मलैे तातो कोइलामा रोटी बनाएँ अिन मास ु
पकाएँ। त्यसपिछ मलैे मास ु खाँए। अिन मलैे बाँचकेो ती काठहरूले यस्तो भयानक
चीज बनाएँ। मलैे दाउराका मढुालाई पजूीरहकेो छु।”

20 त्यो मािनसले जान्दनै आफूले के ग ररहछे। उ अन्योलमा छ, यसकारण
उसको मनले उसलाई झटूो बाटोमा लिगरहकेोछ। त्यस मािनसले आफूलाई बचाउन
स ै न।् अिन उसले ग ररहकेा गल्ती काम दे स ै न। मािनसले भन्नछे, “यो मिूतर्
जनु मलैे समाती रहकेोछु त्यो झटूा दवेता हो।”

परम भ,ु सत्य परमे रल,े इ ाएललाई साथ िदनहुुन्छ
21 “याकूब, यी कुराहरू याद राख।

इ ाएल, याद राख, ितमी मरेो सवेक हौ।
मलैे ितमीलाई बनाएँ! ितमी मरेो सवेक हौ,

यसकारण इ ाएल, म ितमीलाई किहल्यै िबिसर्ने छैन।्
22 ित ो पापहरू ठूलो बादल जस्ता िथए

तर मलैे ती पापहरू पखा लिदएँ।
ित ा पापहरू मे टएर गए,

जसरी बादल पातलो हावामा हराउदँछ।
मलैे ितमीलाई जोगाएँ,

अिन बचाएँ यसलैे ितमी फकर मकहाँ आयौ।”
23आकाशहरू आन न्दत छन ्िकनभने परम भलुे ती महान वस्तहुरू बनाउन ु भयो।

पथृ्वी आन न्दत छ, पथृ्वी मिुनका गिहयार्ई सम्म।
पवर्तहरू परम भलुाई धन्यवाद कटगद गाउदँछन।्

जङ्गलमा भएका सारा रूखहरू आन न्दत छन।्
िकनभने परम भलुे याकूबलाई बचाउन ु भयो।

परम भलुे महान कुराहरू इ ाएलको लािग गन ुर् भयो।
24 परम भलुे ितमीलाई बनाउन ु भयो जो ितमी आज छौ।
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परम भलुे त्यस्तो ग ररहन ु भएको बलेा ितमी आमाकै गभर्िभ िथयौ।
परम भु भन्नहुुन्छ, “म, परम भलु,े सबै थोक बनाएको हो।

म स्वयलंे आकाश राखें।
मलैे पथृ्वीलाई मरेो समक्ष फैलाएँ।”

25 झटूा अगमव ाहरूले झटू बोल्दछन,् तर परम भलुे ितनीहरूका झटूा
कुराहरू गल्ती हुन भनरे दखेाउनहुुन्छ। परम भलुे मखूर् मािनसहरू बनाउन ु हुन्छ
जसले जाद ू गदर्छन।् ितनीहरू सोच्दछन ् िक ितनीहरू ज्यादा जान्दछ। परम भलुे
ज्ञानी मािनसहरू सम्मलाई अन्योलमा पा रिदनहुुन्छ। परम भलुे ितनीहरूलाई मखूर्
पान ुर्हुन्छ। 26 परम भलुे आफ्ना दासहरूलाई समाचार भन्नलाई मािनसहरूकहाँ
पठाउन ु भयो। अिन परम भलुे ती समाचारहरूलाई सत्य सािबत पान ुर्भयो।
परम भलुे दतूहरूलाई मािनसहरूकहाँ के कुराहरू गन ुर्पछर् भनरे बताउनलाई पठाउन ु
भयो। अिन परम भलुे ितनीहरूको सल्लाह असल हो भनरे दखेाउनहुुन्छ।

परमे रले यहूदा पनुिनमार्ण गनर्लाई कोरेस छान्न ु हुन्छ
परम भलुे यरूशलमेलाई भन्नहुुन्छ, “मािनसहरू फे र त्यहाँ ब छेन।्”
परम भलुे यहूदाका शहरहरूलाई भन्नहुुन्छ, “ितमी फे र पनुिनमार्ण हुनछेौ।”

परम भलुे ती शहरहरूलाई भन्न ु हुन्छ िक ितनीहरू ध्वशं भए, “म ितमीलाई
नयाँ शहरमा पनुःस्थािपत गनछु।”

27 परम भलुे गिहरा पानीलाई भन्नहुुन्छ, “सखु्खा भई जाओस।्
म ित ा मलू ोतहरू पिन सकुाइिदनछुे।”

28 परम भलुे कोरेसलाई भन्नहुुन्छ, “ितमी मरेो भेंडा गोठाला हौ,
ितमीले त्यही कुरा गन छौ जो म चाहन्छु।
ितमीले यरूशलमेलाई भन्नछेौ, ‘ितमी पनु िनमार्ण हुनछेौ।’
ितमीले म न्दरलाई बताउनछेौ, ‘ित ो जग पनुिनमार्ण हुनछे।’ ”

45
परमे रले इ ाएललाई स्वतन् पान ुर् कोरेस छान्न ु हुन्छ

1आफैले अिभषके गनर् भएको राजालाई यी िनम्न कुराहरू परम भलुे कोरेसको
बारेमा भन्नहुुन्छ:
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“म कोरेसको दािहने हात समाउनछुे। राजाहरूका श लनलाई म उसलाई
सहायता गनछु।

शहरका ढोकाहरू कोरेसलाई बन्द हुनछैेन,
म शहरका वशे ारहरू खोली िदनछुे अिन कोरेस शहर िभ जानछे।

2 कोरेस, ित ा सनेाहरूले अिघ बढनछेन ्अिन म ित ो अघाडी जानछुे।
म पवर्तहरू मदैान तलु्य पा रिदनछुे।

म शहरका काँसाका वशे ारहरू भत्काइिदनछुे।
म फलामका ढोकाको बारहरू का टिदनछुे।

3 म ितमीलाई त्यो धन िदनछुे जसले अन्धकारमा बचाउनछे।
म ितमीलाई ती ग ु स्थानमा जम्मा गरेको धन िदनछुे।

म यसो गन छु तािक ितमीहरूले म इ ाएलको परम भु परमे र हु,ँ भनरे जान्नछेौ।
अिन म ितमीलाई ित ो नाउलँे बोलाउने छु।

4 म यी कुराहरू मरेो दास याकूबको लािग गछुर्।
म यी कुराहरू मलैे चनुकेो इ ाएलको लािग गछुर्।

कोरेस, म ितमीलाई नाउलँे बोलाउनछुे। ितमी मलाई जान्दनैौ।
तर म ितमीलाई जान्दछु त्यसलैे नाउलँे बोलाउनछुे।

5 म परम भु हु।ँ म मा परमे र हु।ँ
म बाहके अरू परमे र छैन।्

मलैे ितमीलाई बलसगँै लगुा लगाइिदएँ।
तर अझै ितमी मलाई बझु्दनैौ।

6 यी कुराहरू गछुर् तािक सारा मािनसहरूले
म नै परमे र हु ँ भनरे जाननु।्

पवूर्द े ख प म सम्मका मािनसहरूले म परम भु हु ँ भनरे जाननु,्
अिन त्यहाँ म बाहके अरू कुनै परमे र छैन।

7 मलैे उज्यालो बनाएँ अिन मलैे अधं्यारो बनाएँ।
मलैे शा न्त बनाएँ अिन मलैे क हरू बनाएँ।
म परमे र हु ँ अिन मलैे यी सबै चीजहरू बनाएँ।

8 “मािथ आकाश बाट पथृ्वीमा पण्टा बर्िसन्छ
जसरी बादलबाट पानी बर्िसन्छ, पथृ्वी खो लन्छ,
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अिन मु उत्पन्न होस!्
मु को िवकास हुन्छ

साथ-साथै स ावना बढ्छ।
म परम भलुे नै यी सब बनाएँ।”

परमे रले आफ्ना सिृ लाई वशमा रा ु हुन्छ
9 “यी मािनसहरूलाई हरे! कसले ितनीहरूलाई सिृ गरे त्यसबारे उिसत तकर्

ग ररहकेाछन।् ितनीहरूलाई हरे मसगँै ितनीहरू वहश ग ररहकेा छन।् ितनीहरू
माटोको फुटेको भाँडा जस्ता छन।् मािनसल,े िभजकेो िगलो माटो भाँडा बनाउन
योग गछर् अिन िगलो माटोले सोध्दनै, ‘मािनस, ितमी के ग ररहकेाछौ?’ चीजहरू

जो बनाइन्छन। ती चीजहरूमा त्यो श हुदनै िक जसले बनायो उसलाई सोधोस।्
मािनसहरू पिन िगलो माटो जस्तै हुन।् 10 एकजना िपताले नानीहरूको जन्म
गराउँछ। अिन नानीहरूले सोध्न स ै नन,् ‘तपाईंले िकन हामीलाई जीवन िदइरहन ु
भएकोछ?’ नानीहरूले आफ्नी आमालाई सोध्न स ै नन,् ‘तपाईंले िकन हामीलाई
जन्म िदइरहन ु भएको छ?’ ”

11 परम भु परमे र एकमा इ ाएलको परमपिव हुनहुुन्छ। उहाँले इ ाएल
बनाउन ु भयो। अिन परम भु भन्नहुुन्छ:

“मरेा छोरा, ितमीहरूले मलाई िचन्ह िदनहुोस ्भनरे भन्यौ।
ितमीहरूले मलाई मलैे गरेका कामहरू दखेाउन ु होस ्भन्यौ।

12 यसकारण हरे, मलैे पथृ्वी बनाएँ
अिन मलैे सारा मािनसहरूलाई यसमा जीवन िदएँ।

मलैे आफ्नै हातहरू ारा आकाशहरू बनाए।
अिन मलैे सारा तारामण्डललाई आकाशमा आदशे िदए।

13 मलैे कोरेसलाई श दान गरे तािक उसले रा ो काम गरोस।
अिन मलैे उसको कामहरू सहज पा रिदए।

कोरेसले मरेो शहर पनुिनमार्ण गनछ।
अिन उसले मरेा मािनसहरू स्वतन् पानछ, कोरेसले मरेा मािनसहरू मलाई

बचे्नछैेन,् मलैे उसलाई ती कुराहरू गनर्लाई त्यसको मलू्य ितन ुर् पनछैन।्”
सनेाहरूका परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो।
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14 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “िम र कूश धनी छन ्
तर इ ाएल, ितमीले ती धनहरू पाउनछेौ।

शबाईका अग्ला मािनसहरू ित ा हुनछेन।्
ितनीहरूको गदर्न व रप र बाँिधएको साङ्गलोिसतै ितनीहरू ित ो पिछ पिछ

िहडंनछेन।्
ितनीहरू ितमी समक्ष झकु्नछेन।्

अिन ितनीहरूले ितमीिसत ाथर्ना गन छन।्
अिन त्यहाँ अन्य कोही परमे र हुनछैेन।्

इ ाएलका, परमे र ितमीसगँ हुनहुुन्छ।”

15 परमे र, तपाईं सवर्श मान ्हुनहुुन्छ, मािनसहरूले दे स ै नन।्
तपाईं इ ाएलको उ ारक हुनहुुन्छ।

16 धरैे मािनसहरूले झटूा दवेताहरू बनाउछँन।्
तर ती मािनसहरू िनराश हुनछेन।्
ती सारा मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्

17 तर इ ाएल परम भु ारा बचाईनछे।
त्यो उ ार कायर् सदा-सवर्दा रहनछे।
किहल्यै पिन इ ाएल ल ज्जत हुनछैेन।्

18 परम भु नै परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँले आकाशहरू र पथृ्वी बनाउन ु भयो।
परम भलुे पथृ्वीलाई यसको ठाउँमा रा ु भयो।

परम भलुे यस पथृ्वीलाई खाली गनर् चाहनहुुन्न, जनु उहाँले बनाउन ु भयो!
उहाँले पथृ्वी ब का लािग बनाउन ु भयो!

“म परम भु हु,ँ
म बाहके अरू कोही परमे र छैन।”

19 “म ग ु मा बो ल्दन म खलु्ला कारले बोल्छु।
मलैे मरेा शब्दहरू यस ससंारको अन्धकारमा लकुाइँन।

मलैे याकूबका मािनसहरूलाई
यस र ो ठाउँहरूमा हरे भनरे भिनन।ँ

म परम भु हु,ँ अिन सत्य बोल्दछु।
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मलैे भनकेा कुराहरू सत्य छन।्

परम भलुे मािणत गन ुर्हुन्छ, िक उहाँ मा एक परमे र हुनहुुन्छ
20 “त्यसकारण, हे मािनसहरू हो, ितमीहरू भलेा हौऊ। ितमीहरू अकार्

रा हरूबाट उम्केका छौ। मािनसहरू जान्दनैन ् ितनीहरू के ग ररहकेा छन।् (जब
ितनीहरू काठको मिूतर्हरू बोक्छन ्ितनीहरू जान्दनैन िक ितनीहरू ती दवेताहरूलाई
ाथर्ना गछर्न जसले ितनीहरूलाई सहायता गनर् स ै नन।् 21 यी मािनसहरूलाई

भन, मकहाँ आऊ। ितनीहरूका आफ्ना मामला स्ततु गद ती कुराहरूका छलफल
ितनीहरूलाई दऊे।)

“कसले ितमीहरूलाई ती कुराहरू बताए जनु धरैे वषर् अिघ घटेका िथए? कसले
धरैे वषर्हरूदे ख यी कुराहरू लगातार भन?े म, परम भलु,े मा यी कुराहरू भनें।
म मा परमे र हु।ँ त्यहाँ के म जस्तो अन्य कोही दवेता छ? के त्यहाँ अन्य
असल दवेता छ? के त्यहाँ अन्य कोही दवेता छ जसले आफ्ना मािनसहरूलाई
बचाउदँछ? अहँ! त्यहाँ अन्य दवेता छैन।् 22 टाढामा भएका सारा मािनसहरूले
ती झटुा दवेताहरू प ाउन छोडन ु पछर्। ितमीहरूले मलाई प ाउन ु पछर् र बाँच्ने
छौ। म परमे र हु।ँ त्यहाँ अन्य दवेता छैन।् म परमे र हु।ँ

23 “मरेो आफ्नै श ारा यो ितज्ञा गछुर्। अिन जब ितज्ञा सत्य हो। जनु
कुरा िवषयमा म वचन िदनँ्छु त्यो हुने नै छ। अिन म वचन िददँछु िक त्यके
मािनस मरेो समक्ष झकु्नछे। अिन त्यके मािनसले मलाई प ाउने ितज्ञा गनछ।
24 मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘धािमर्कता र श परम भबुाटै मा आउने छ।’ ”

कितपय मािनसहरू परम भिुसत कोिधत छन।् तर परमे रको साक्षी आउनछे
र परम भलुे गन ुर् भएको कुराहरूको िवषयमा बताउन ु हुनछे। यसकारण ती ोिधत
मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।् 25 असल काम गनर्का लािग परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई सघाउन ु हुनछे, अिन मािनसहरू ितनीहरूका परमे रिसत अत्यन्त
आन न्दत हुनछेन।्

46
असत्य दवेताहरू िनरथर्क छन ्

1 बाल दवेता अिन नबो दवेता, मरेो समक्ष झकु्नछेन।् ती झटूा दवेताहरू मिूतर्
मा हुन।्
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“मािनसहरूले ती मिूतर्हरू पशहुरूका ढाडहरूमािथ राख्दछन ती मिूतर्हरू खाली
बोक्नको भारी मा हुन।् 2 ती झटूा दवेताहरू झकु्नछेन ितनीहरू सबै पतन हुनछेन।्
ती झटूा दवेताहरू उ म्कन पाउने छैनन।् ितनीहरू सबलैाई कैदीहरू सरह ल्याइनछे।

3 “हे याकूबका प रवार, मलाई ध्यान िदएर सनु। इ ाएलबाट आएका सारा
मािनसहरू जो अझ जीिवत छन,् ध्यान िदएर सनु।् मलैे ितमीहरूलाई बोकी ल्याएको
हु।ँ ितमीहरू आफ्ना आमाको गभर्मा हुदँादे ख नै मलै े बोकी ल्याएको हु।ँ 4 जब
ितमीहरू ज न्मयौ मलैे बोकेर ल्याएँ अिन जब ितमीहरू व ृ हुनछेौ म बोकी नै
रहनछुे। ितमीहरूका कपालहरू सतेै पाकी सक्नछे, त्यित बलेा पिन म ितमीहरूलाई
बोकी नै रहने छु, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बनाएको हु।ँ म लगातार ितनीहरूलाई
बोकी रहनछुे अिन म ितमीहरूलाई बचाउनछुे।

5 “के ितमीहरू मलाई अरू कुनै चीजिसत तलुना गनर् सक्छौ? अह ँ कोही पिन
मरेो बराबर छैन। म जस्तो कोही छैन।् 6 कितपय मािनसहरू सनु र चाँदीको धनी
छन।् सनु ितनीहरूको थलैोबाट झछर्, अिन ितनीहरूले चाँदी तराजमुा तौलन्छन।् ती
मािनसहरूले काठबाट झटूा दवेताहरू बनाउनलाई िशल्पकारहरूलाई पसैा िददँछन।्
त्यसपिछ ती मािनसहरू नतमस्तक भएर झटूा दवेता पजू्दछ। 7ती मािनसहरू आफ्ना
काँधमा ती झटूा दवेताहरू बोक्छन।् झटूो दवेता अथर्हीन हो। मािनसहरूले यसलाई
बोक्न ु पछर्। मािनसहरू भईूंमा मिूतर् उभ्याउँछन।् अिन झटूो दवेता त्यहाँबाट िहडँन
स ै न।् झटूा दवेता मिूतर् मा हो। यसले मािनसहरूलाई सकंटबाट रक्षा गनर् सक्दनै।्
मािनसहरू त्यसिसत िचच्याउँछन ्तर कुनै उ र पाउदँनैन।् झटूो दवेता मा मिूतर् हो।
यसले मािनसहरूलाई ितनीहरूको समस्याबाट रक्षा गनर् स ै न।्

8 “ितमीहरूले पाप गरेकाछौ, ितमीहरूले ती कुराहरूको बारेमा फे र िवचार
गन ुर्पछर्। ती कुराहरूलाई सम्झ र ब लयो हौ। 9 त्यो धरैे बर्ष अघाडी घटेको घटना
सम्झ। सम्झ म परमे र हु।ँ त्यहाँ अन्य कोही परमे र छैन।् ती झटूा दवेताहरू म
जस्ता छैनन।्

10“शरुूमा मलैे जो कुराहरू भने ती अन्तमा हुनछेन।् धरैे वषर् अिघ घटनाहरूको
बारेमा मलैे भनकेो िथएँ जो घ टत भएका छैनन।् जब म कुनै योजना गछुर् त्यो
अवश्य नै हुनछे। म ती कुराहरू आफ्नो इच्छाले गछुर्। 11 अिन म मािनसलाई
पवूर्बाट बोलाइरहछुे। त्यो मािनस चील जस्तै हुनछे। उ धरैे टाढा दशेबाट आउने छ,
म ती कुराहरू गन िनणर्य गछुर्। म ितमीलाई भिनरहछुे िक म यो गन छु अिन म गन
नै छु। मलैे उसलाई बनाएँ र उसलाई ल्याउनछुे।
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12 “ितनीहरू कितजनाले सोच्छौ िक ितमीसगँ ठूलो श छ, मलाई ध्यान
िदएर सनु।् तर ितमीले रा ो कामहरू गरेनौ। 13 म धािमर्क कामहरू गनछु। चाँडो
ग र म मरेो मािनसहरू बचाउनँछुे। म िसयोनलाई उ ार गनछु। मरेो आ यर्पणू र्
इ ाएलका िन म्त ल्याउनछुे।”

47
बाबलेलाई परमे रको सन्दशे

1 “हे बाबलेकी कन्या तल आऊ अिन भईूंमा बस।
कल्दीहरूकी कन्ये छोरी,* भईूंमा बस।

ितमी अिहले शासक होइनौ।
मािनसहरू सोच्ने छैनन,् िक ितमी एकजना सनु्दरी, कोमल, सकुुमारी हौ।

2 अब ितमीले क ठन प र म गन ुर्पछर्। ितमीले ढुङ्गाको जाँतो ल्याउन ु पछर् अिन
अन्न िपधँरे पीठो बनाउन ु पछर्

ित ो घमु्टो हटाऊ अिन ित ो सनु्दर पोषाकहरू खोल।
ितमीले ित ो दशे छोडन ु पनछ।

ित ा फ रयाहरू उठाऊ जबसम्म मािनसहरूले ख ु ाहरू दे स ै नन, अिन
नदीहरू† पार गर।

3 मािनसहरूले ित ा ग ु अगंहरू हनेछन ्
अिन ित ो लाज हनेछन।्

ितमीले गरेको सबै द ु कमर्को बद्ला म चकुाउनछुे।
अिन कोही पिन ितमीलाई सघाउन आउने छैनन।्

4 “मरेा मािनसहरू भन्छन,् ‘परमे रले हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।
उहाँको नाउँ हो सनेाहरूका परम भ,ु इ ाएलका परमपिव हुनहुुन्छ।’ ”

5 “यसकारण बाबले, त्यहाँ बस अिन शान्त हौ।
कल्दीहरूका छोरीहरू अन्धकार िभ जाऊ।

* 47:1:
† 47:2:



47:6 cxiv यशयैा 47:12

िकनभने अब ितमी ‘राज्यहरूकी रानी’ रहने छैनौ।
6 “म मरेो मािनसहरूिसत ोिधत िथएँ,

ती मािनसहरू मरेा हुन,् तर म ोिधत िथएँ,
मलैे ितनीहरू ितमीलाई िदएँ, अिन ितनीहरूलाई ितमीले दण्ड िदयौ।

तर ितमीले ितनीहरूमािथ कृपा राखनेौ।
ितमीले बढूा-पाकहरूलाई पिन

क ठन काम गनर् लगायौ।
7 ितमीले भन्यौ, ‘म सदा-सवर्दा बाँच्नछुे।

म सधैं नै रानी हुनछुे।’
ितमीले ती मािनसहरू ित गरेको नरा ो कुराहरूमा ितमीहरूले ध्यानै िदएनौ।

ितमीले के हुने होला भनरे सोच्दा पिन सोचनेौ।
8 यसकारण अब, ‘िवलासी ी’ ध्यान िदएर सनु!

ितमी सरुिक्षत अनभुव गर र आफैलाई भन,
‘म मा मखु मािनस हु।ँ म जस्तो मखु अन्य कोही पिन छैन।्

म किहल्यै पिन िवधवा हुने छैन।् मसगँ सधँ ै नानीहरू हुनछेन।्’
9 यी दइु कुरा अचानक ितमीिसत घट्नछेन।्

पिहल,े ितमीले आफ्ना नानीहरू गमुाउनछेौ अिन त्यसपिछ ितमीले आफ्नो
लोग्ने गमुाउनछेौ। हो, यी कुराहरू साँ च्च नै ितमीिसत घट्ने नै छन।्

अिन ित ा सबै मन् र मोहनी श ले ितमीलाई बचाउनँछैेन।
10 ितमीले द ु कमर्हरू गय , तर अझ ितमी सरुिक्षत अनभुव गछ ।

ितमीले सोच्छौ, ‘मलैे गरेको द ु कामहरू कसलैे पिन दखे्दनै।्’
ितमी सोच्छौ िक ित ो िववके र ब ु ले ितमीलाई बचाउने छ।

ितमी आफैलाई सोच्छौ ‘म मा हु,ँ
म जस्तो अरू कोही मखु्य छैन।्’

11 “तर क हरू ितमीमािथ आइलाग्नछे।
ितमी जान्दनैौ यो किहले घट्ने छ? तर िवपि आइरहछे।
ितमी ती क हरूलाई रोक्न केही पिन गनर् सक्नछैेनौ।

12 ितमीले टुना-मनुा र तन् -मन् िसक्नलाई
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ित ो जीवनमा अत्यन्त प र म गय ।
यसकारण ित ो टुना-मनुा र तन् -मन् योग गनर् शरुू गय ।

हुनसक्छ ित ो टुना-मनुाले ितमीलाई साथ दलेा।
हुनसक्छ ितमीले कसलैाई भय स्त पानर् सक्छौ।

13 ितमीसगँ धरैेजना सल्लाहकारहरू छन,्
के ितमी ितनीहरूका सल्लाहरूबाट थिकत भयौ?

तब ित ा ज्योितषीहरू पठाऊ तािक ताराहरू पढुन।्
ितनीहरूले ितमीलाई महीना किहले शरुू हुन्छ बताउन सकुन।्
क हरू किहले आउन सक्छ भनरे बताउन सकुन।्

14 तर ती मािनसहरूले आफैलाई सम्म बचाउन स ै न।
ितनीहरू पराल जस्तो जल्नछेन।्

ितनीहरू यित चाँडो जल्नछेन िक
कसलैाई तातो पानर् कोइला सम्म रहने छैन।

15 त्यो त्यके कुरामा घट्ने छ जनु ितमीले प र म साथ गय ।
जो मािनसहरूसगँ ितमीले जीवनभर काम गय ितनीहरूले ितमीलाई

छाडनछेन।्
त्यके मािनस आ-आफ्नो बाटो जाने नै छन ्

अिन त्यहाँ ितमीलाई बचाउने कुनै पिन मािनस रहने छैन।”

48
परमे रले आफ्नो ससंारमा शासन गन ुर्हुन्छ

1 परम भु भन्नहुुन्छ, “हे याकूबका प रवार हो मलाई ध्यान िदएर सनु।्
ितमीहरू आफैले आफूलाई इ ाएल भन्यौ।
ितमीहरू यहूदाको वशंहरू हौं।

ितमीले वचन रा लाई परम भकुो नाउँ चलायौ,
ितमीले इ ाएलको परमे रको स्तिुत गान गय ।
तर ितमी धािमर्क र िनष्कपट िथएनौ जब ितमीले ती कुराहरू गय ।

2 “हो, ितनीहरू पिव शहरका नाग रकहरू हुन।्
ितनीहरू इ ाएलका परमे रमािथ आि त छन।्



48:3 cxvi यशयैा 48:9

उहाँको नाउँ सनेाहरूका परमे र नै हो।
3 “जनु कुरो घट्ने छ मलैे धरैे अिघ त्यस िवषयमा बताएको िथएँ।

मलैे ती कुराहरूको बारेमा भनकेो िथएँ।
अिन मलैे ितनीहरूलाई अचानक हुने बनाएँ।

4 मलैे यी सबै गरें िकनभने म जान्दथें ितमी एकदम अटेरी िथयौ।
ितमीले मलै े भनकेो कुनै पिन कुरामा िव ास गनर् माननेौ।
ितमी एकदमै अटेरी िथयौ फलाम जस्तै नबा ङ्गने अिन काँसा जस्तै कडा।

5 यसकारण के घटना घट्छ होला भनरे धरैे अिघ मलैे ितमीहरूलाई भनकेो िथएँ।
मलैे ती कुराहरू घट्न ु भन्दा अिघ नै ितनीहरूको बारेमा भनकेो िथएँ।

मलैे यो गरें तािक ितमीले भन्न ु नपरोस, ‘ती सबै हामीले बनाएका दवेताहरूले गरेका
भनरे।’

मलैे यस्तो गरें भनी ितमीले भन्न ु नपरोस,
‘हा ा मिूतर्हरूले यी दवेताहरू हा ा हुन भन्ने कुरा बतायो।’ ”

परमे रले इ ाएललाई श ु पानर्लाई दण्ड िदन ु हुन्छ
6 “ितमीले के भयो भनरे ती घट्नाहरू दखे्यौ र सनु्यौ।

यसलैे ितमीले अन्य मािनसहरूलाई यी खबरहरू भन्न ु पनछ।
अब म ितमीलाई नयाँ समाचारहरू बारे बताउनछुे

ती कुराहरू अझ सम्म ितमी जान्दनैौ।
7 यी कुराहरू ती होइनन ् जो अिघनै घ टसकेका िथए। यी ती कुराहरू हुन जनु

अिहले भइरहकेाछन।्
आज भन्दा पिहले ितमीले ती कुराहरू जानकेो िथएनौ
यसकैारण ितमीले भन्न स ै नौ, ‘हामीले पिहल्यै जानकेा िथयौं भनरे।’

8 तर त्यसो भएर पिन, ितमीले मरेो कुरामा ध्यान िदएनौ।
ितमीले केही पिन िसकेनौ।
मलैे भनकेा कुनै पिन कुरा ितमीले मान्दै माननेौ।

म शरुू दे ख नै जान्दछु िक ितमी मरेो िवरू उठ्नछेौ।
ितमी जन्मकैे िदनदे ख ितमीले मरेो िवरू मा आन्दोलन गय ।

9 “तर, म धयैर्वान हुनछुे।



48:10 cxvii यशयैा 48:16

म यो आफ्नलैािग गनछु।
तपैिन मलाई न रसाएको दखेरे मािनसहरूले मरेो शसंा गनछन।्

िकनभने मलै े ितमीलाई नाश ग रन।
10 “हरे, म ितमीलाई श ु पानछु।

मािनसहरूले श ु चाँदी बनाउन ु तातो आगो योग गदर्छन।्
तर म ितमीलाई क हरू िदएर श ु पानछु।

11 यो म स्वयकंोलािग गनछु।
ितमीले मलाई त्यस्तो वहार गनछैनौ, मानौ म मखु्य होइन,
म मरेो मिहमा र शसंा कुनै झटूा दवेताहरूलाई लजैान िदने होइन।्

12 “हे याकूब, मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।्
इ ाएल, म ितमीलाई मरेो मािनसहरू भनरे आ ान गनछु।
यसलैे मलाई ध्यान िदएर सनु।्

म आिद हु,ँ
र म अन्त हु।ँ

13 मलैे पथृ्वीलाई मरेो आफ्नै हातले बनाएँ।
मरेो दािहने हातले आकाश बनाएँ

अिन यिद मलैे ितनीहरूलाई बोलाएँ भने
ितनीहरू एकैसाथ मरेो समक्ष आउनछेन।्

14 “ितमीहरू सबै यहाँ आऊ र मरेो कुरा ध्यान िदएर सनु।
के कुनै झटूो दवेताले यी कुराहरू घट्नछेन ्भनी भन?े अह।ँ

त्यस मािनस जसलाई परम भलुे बाबले अिन कल्दीहरूलाई सजाय िदन रोज्नहुुन्छ,
उसले जे मन पछर् त्यही गछर्।”

15 परम भु भन्नहुुन्छ, “मलैे ितमीहरूलाई भनें, म उसलाई बोलाउनछुे
अिन म उसलाई ल्याउनँछुे।
म उसलाई सफल तलु्याउनछुे।

16 यहाँ आऊ र मलाई ध्यान िदएर सनु।्
म त्यहाँ िथएँ जब बाबले एक रा सरह भएको िथयो
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अिन आिददे ख नै मलै े स्प रूपले बोल,े
यसकारण ती मािनसहरूले जान्न सकोस मलैे के भनें।”

त्यस पिछ यशयैाले भन,े “अिहले परम भु मरेो मा लकले मलाई पठाउन ु हुन्छ
अिन उहाँको आत्माले यी कुराहरू भन्न ु हुन्छ, 17 ‘परम भ,ु ित ो उ ारक र
इ ाएलका परमपिव भन्नहुुन्छ,

“ ‘म ित ो परम भु ित ो परमे र हु।ँ
म ितमीहरूलाई ती कुराहरू िसकाउँछु जनु लाभदायक छ।
म ितमीहरूलाई ती बाटोहरू लानछुे जहाँ ितमीहरू जानपुछर्।

18 यिद ितमीले मरेो कुरा मानकेो भए,
ितमीहरूकहाँ पणू र् रूपमा
बगीरहकेो पानी सरह शा न्त आउने िथयो।

असल कुराहरू घ रघ र आउने
समु का छालहरू सरह ितमीहरूकहाँ आउने िथयो।

19 यिद ितमीहरूले मरेो कुराहरू मानकेो भए,
ितमीहरूले धरैे छोरा छोरीहरू पाउने िथयौ। ितनीहरू बालवुाका कणहरू

जस्ता हुने िथए।
यिद ितमीले मरेा आज्ञा पालन गरेको भए,

ितमीहरू नाश हुने नै िथएनौ। ितमीहरू लगातार मसगँ नै हुने िथयौ।’ ”

20 मरेा मािनसहरू बाबले त्याग।
मरेा मािनसहरू, कल्दीहरूबाट भाग।

आनन्दको स्वरले यो सन्दशेहरू मािनसहरूसगँ भन।्
यो सन्दशेहरू पथृ्वीको टाढा ठाउँहरूमा फैलाऊ।

मािनसहरूलाई भन,
“परम भलुे आफ्ना दास याकूबलाई बचाउन ु भयो।”

21परम भलुे मरूभिूमबाट भएर मािनसहरूलाई डोयार्उन ुभयो, तर ितनीहरू किहल्यै
ितखार्एनन।्

िकनभने आफ्ना मािनसहरूका िन म्त
च ानबाट बगाएर उहाँले पानी बनाउन ु भयो।
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उहाँले च ान फोन ुर् भयो र पानी बगाउन ु भयो।
22 तर परम भलुे फे र भन्नभुयो,

“त्यहाँ द ु मािनसहरूकालािग शा न्त छैन।”

49
परमे रले आफ्ना िवशषे दासलाई डाक्न ु हुन्छ

1 टाढामा रहकेा मरेा मािनसहरू! मरेा कुरा ध्यान िदएर सनु,्
पथृ्वीमा बाँिचरहकेा सम्पणूर् मािनसहरू ध्यान िदएर सनु।्

परम भलुे उहाँको सवेा गनर् मलाई आ ान गन ुर्भयो।
म जन्मन ु भन्दा अिघ नै परम भलुे मरेो नाउँ काढन ु भयो जब म आमाको

गभर्मा नै िथएँ।
2 परम भलुे मलाई उहाँका िन म्त बोल्न योग गन ुर्हुन्छ।
उहाँ मलाई धा रलो तरवार जस्तै योग गन ुर्हुन्छ,

तर उहाँले मलाई रक्षा पिन गन ुर्हुन्छ। उ हाँले मलाई आफ्नो हत्केलामा
लकुाउन ु हुन्छ।

परम भलुे मलाई ितखो काँड झैं उपयोग गन ुर्हुन्छ,
तर उहाँले मलाई काँडको ढो ोमा लकुाउन ु हुन्छ।

3 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “इ ाएल, ितमी मरेो दास हौ।
म ितमीसगँ अचम्म लाग्दो कामहरू गनछु।”

4 मलैे भन,े “मलैे थ प र म गरें,
मलैे आफूलाई थो ो पारें, तर उपयोगी काम भने भएन।्

मलैे मरेा सारा श हरू योग गरें
तर वास्तवमा मलैे केही पिन पाइँन।

यसलै,े परम भलुे मसगँ केही गनर्लाई िनणर्य िदन ु पछर्।
परमे रले मरेो कामको ितफल िदनै पछर्।”

5 परम भलुे मलाई आमाको गभर्मा िसजर्ना गन ुर् भयो
तािक याकूब र इ ाएललाई उहाँ समक्ष फकार्उनका लािग
उहाँको सवेक हुन सकँु।
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परम भलुे मलाई सम्मान गन ुर्हुनछे।
म परमे रबाट आफ्नो बल पाउनछुे।

6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “ितमी मरेो एक मखु्य दास हौ।
इ ाएलका मािनसहरू कैदी छन,् तर ितनीहरूलाई मकहाँ फकार्ई ल्याउनछुे।
याकूबका वशंहरू मकहाँ फक आउनछेन।्

तर, ितमीसगँ अक काम छ यो त्यो भन्दा पिन अझ मखु्य छ।
सारा जाितहरूका लािग म ितमीलाई ज्योित बनाउनछुे।
ितमी पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूलाई बचाउने मरेो बाटो हुनछेौ।”

7 परम भ,ु इ ाएलका परमपिव
र इ ाएलका उ ारक भन्नहुुन्छ,

“मरेो दास न छ उसले शासकहरूको सवेा गदर्छ,
तर मािनसहरूले उसलाई हलेा गदर्छन।्

तर, राजाहरूले उसलाई हने छन,्
अिन उसलाई आदर गनर् उिभनछेन।्
महान अगवुाहरूले उ अिघ िशर झकुाउनछेन।्”

यो घटना हुने नै छ िकनभने परम भ,ु इ ाएलका परमपिव ल,े यो चाहनहुुन्छ।
अिन परम भलुाई िव ास गनर् सिकन्छ। उहाँले नै ितमीलाई चनु्न ु भएको हो।

उ ारको िदन
8 परम भु भन्नहुुन्छ,
“त्यहाँ एक त्यस्तो िवशषे समय आउनछे जब म आफ्नो दया दखेाउनछुे।

त्यस समय म ित ो ाथर्नाको उ र िदनछुे।
त्यहाँ एक िवशषे समय आउनछे जब म ितमीलाई बचाउछुँ,

त्यस समय म ितमीलाई सहायता गनछु म ितमीलाई रक्षा गन छु
अिन मािनसहरू र म बीच भएको करार प को ितमी साक्षी हुनछेौ।

दशे अिहले ध्वशं भयो तर ितमीले त्यो भिूम िफतार् िदनछेौ,
ती मािनसहरूलाई जो त्यसको मा लक िथयो।

9 ितमीहरूले कैदीहरूलाई भन्ने छौ,
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‘कैदबाट ितमीहरू बािहर आऊ।’
अन्धकारमा ब े मािनसहरूलाई ितमीहरूले भन्नछेौ,

‘अन्धकारबाट िनस्क।’
या ा ग ररहकेा बलेामा मािनसहरूले खानछेन।्

र ो पहाडहरूमा ितनीहरूले खानकुेरा पाउनछेन।्
10 मािनसहरू भोको हुने छैनन।् ितनीहरू ितखार्उने छैनन।्

तातो घाम र बतासले ितनीहरूलाई हािन पयुार्उने छैन।्
िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे अिन उहाँले ितनीहरूलाई

डोयार्उन ु हुनछे।
उहाँले ितनीहरूलाई पानीका ोतहरूको छेउमा लजैान ु हुनछे।

11 मरेा मािनसहरूका लािग म बाटो बनाइिदनछुे।
पवर्तहरू समतल बनाई िदनछुे,
अिन भ त्कएको बाटोहरूमािथ उठ्नछेन।्

12 “हरे, मािनसहरू टाढा-टाढाबाट मकहाँ आइरहछेन ्
उ र अिन र प मबाट आइरहछेन।्
मािनसहरू मकहाँ िम दशे अन्तगर्त आस्वानबाट आइरहछेन।्”

13 हे स्वगर् र पथृ्वी, आन न्दत होऊ।
हे पवर्तहरू आनन्दले िचच्याऊ।

िकनभने परम भलुे आफ्नो मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ।
परम भु आफ्ना गरीब मािनसहरू ित असल हुनहुुन्छ।

14 तर अिहले िसयोनले भन्दछ, “परम भलुे मलाई त्याग्न ु भयो,
मरेो मा लकले मलाई भलु्न ु भयो।”

15 तर परम भु भन्छु,
“के एउटी ीले आफ्नो नानी िबिसर्न सक्छे?

के एउटी ीले आफ्नो गभर्बाट जन्माएको आफ्नो नानीलाई िबिसर्न सक्छे?
यिद उसले िबसर्न सक्छे भने पिन

म ितमीलाई िबिसर्ने छैन।
16 हरे, मलैे तरेो नाउँ मरेो हत्केलामा खोपकेो छु।
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म सारा समय तरेो बारेमा सोच्दछु।
17 ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेन।्

मािनसहरूले ितमीहरूलाई परािजत गरे तर ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई
एक्लै छोडरे गए।

18 मािथ हरे, ित ा चारैितर हरे
ितमीहरूका सारा नानीहरू एकसाथ ितमीहरूकहाँ आइरहछे।”

परम भु भन्नहुुन्छ, “जस्तो म जीिवत छु म ितमीहरूसगँ यो ण गदर्छु:
ितमीहरूका नानीहरू ितमीहरू कै घाँटी व रप र बाँिधएको गहना जस्तो

हुनछेन।्
ित ा नानीहरू दलुहीले लगाउने घाँटीको हार जस्तो हुनछेन।्

19 “ितमीहरू अिहले परािजत र न भएकाछौ।
ितमीहरूका ठाउँहरू काम नलाग्ने भएकाछन।्

तर केही िछनमा न,ै ितमीहरू आफ्ना ठाउँमा धरैे मािनसहरू हुनछेन ्
अिन मािनसहरू जसले ितमीहरूलाई नाश गरे ितनीहरू एकदम टाढा हुनछेन।्

20 ितमीहरू आफ्ना नानीहरू हराउदँा द:ुखी भएका िथयौ
तर ती नानीहरूले ितमीहरूलाई भन्नछेन ्‘यो भिूम एकदम सानो छ।
हामीलाई ब एउटा ठूलो ठाउँ िदनहुोस।्’

21 तब ितमीहरू स्वयलंे भन्नछेौ,
‘कसले मलाई यी सारा नानीहरू िदए?

म द:ुखी र एक्लै िथएँ।
म परािजत भएको िथएँ

र आफ्ना मािनसहरूबाट टाढा भएको िथएँ।
यसकारण कसले मलाई यी नानीहरू िदए?

हरे, म एक्लै छािडएको िथएँ।
यी सारा नानीहरू कहाँबाट आए?’ ”

22 परम भु मरेो मा लक भन्नहुुन्छ,
“हरे म आफ्ना हात जाितहरू ित हल्लाउने छु।

म मरेो झण्डा सारा मािनसहरूले दे े गरी उठाउनछुे।
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त्यसपछी ितनीहरूका नानीहरू ितमीहरूकहाँ ल्याउनछेन।्
ती मािनसहरूले ितमीहरूका नानीहरू काँधमा बोकेर ल्याउने छन,्
अिन ितनीहरूका पाखरुाहरूमा उनीहरूले समा छेन।्

23 राजाहरू ित ा नानीहरूका िशक्षकहरू हुनछेन।्
राजाका छोरीहरूले ितनीहरूलाई हरेचाह गनछन।्

ती राजाहरू र छोरीहरूले ितमीहरूको अिघ आफ्ना िशर झकुाउने छन।्
ितनीहरूले ितमीहरूका खु ाको मलैामा चमु्बन गनछन।्

त्यसपिछ ितमीहरूले जान्नछेौ िक म परम भु हु।ँ
तब ितमीहरूलाई थाहा हुनछे िक जसले ममािथ आशा गदर्छ उ िनराश

हुनछैेन।्”

24 जब बलवान िसपाहीले य ु मा धन िजत्दछ,
ितमीहरूले उबाट त्यो धन लन स ै नौ।

जब श पणूर् िसपाहीले कैदीलाई पहरा िदनछन ्
त्यो कैदी भाग्न स ै न।्

25 तर परम भ,ु भन्नहुुन्छ,
“कैदीहरू भाग्नछेन।्

टाढाका ती बलबान िसपाहीबाट कितजनाले ती कैदीहरू लजैाने छन।्
यो कसरी हुनछे? ित ो य ु म लड्नछुे।

म ित ो नानीहरूको रक्षा गनछु।
26 ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उछन ्

तर म ितनीहरूलाई आफ्नै शरीरको मास ु खान वाध्य गराउनछुे।
ितनीहरूका आफ्नै रगत दाखरस जस्तो हुन्छ जो उनीहरूले िपउने छन।्

तब त्यके मािनसले जान्नछेन।् िक म परम भलुे ितमीहरूलाई बचाउनभुयो।
सारा मािनसहरूले जान्नछेन ् िक याकूबको श शाली परम भलुे

ितमीहरूलाई बचाउन ु भयो।”

50
ितनीहरूका पापका कारण इ ाएलले दण्ड पायो

1 परम भु भन्नहुुन्छ,
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“इ ाएलका मािनसहरू, ितमीहरूलेभन्यौ िक मलैे ितमीहरूकी आमा यरूशलमेलाई
त्यािगिदए।

तर काननू र त्याग-प कहाँ छ जसले उसलाई त्यागकेो माण गछर्?
मरेा नानीहरू, के मलैे कसबैाट पसैा ऋण लएँ?

के ऋण चकुाउनलाई मलैे ितमीलाई बचेें? अह!ँ
ितमीहरू बिेचयौ िकनभने ितमीहरूले पापपणूर् कामहरू गय ।

ित ो आमालाई टाढा पठाइयौ िकनभने ितमीहरूले नरा ा कामहरू गय ।
2 म घरमा आएँ, त्यहाँ कोही पिन िथएन।्

मलैे घ रघ र बोलाईनै रहें।
तर के म ितमीहरूलाई बचाउनँ स न भनरे सोच्दछौ?

ितमीहरूलाई आफ्ना सारा सकंटहरूबाट बचाउनँ मसगँ श छ।
हरे, यिद मलैे सम ु लाई सखु्खा भई जा भनरे आदशे िदएँ भने

त्यो सखु्खा हुनछे।
माछा पानी िबना मन छ,

अिन ितनीहरूका शरीरहरू कँुिहएर जानछेन।्
3 द:ुखमा लगाउने कालो भन्दा कालो लगुा जस्तै

म आकाश अन्धकार बनाउन सक्छु।”
परमे रका दास पणूर्रूपमा परमे रमा नै आि त हुन्छ

4 परम भु मरेो मा लक मलाई पढाउने ज्ञान िदनहुोस।् यसकारण म यी द:ुखी
मािनसहरूलाई अिहले पढाउँनछुे। त्यके िबहान उहाँले मलाई उठाँउन ु हुन्छ एक
छा सरह र पढाउन ु हुन्छ। 5 परम भु मरेो मा लकले िशक्षा लन मलाई सघाउन ु
हुन्छ, र म उहाँको िवरू उठेको छैन। मलैे उहाँलाई प ाउन छाडकेो छैन। 6मलाई
कुट्न ती मािनसहरू छाडी िदन्छु। उनीहरूलाई मरेो बारीबाट केरा उखले्न छाडी
िदन्छु। पीर पन कुराहरू भने पिन म मरेो अनहुारमा थकेु पिन उनीहरूबाट अनहुार
लकुाउने छैन। 7 परम भु मरेो मा लकले मलाई साथ िदनहुन्छ, यसलैे ितनीहरूले
म ित गरेका नरा ा कुराहरूले मलाई असर पादन। म ब लयो हुनछुे। म जान्दछु
िक म िनराश हुने छैन।

8परम भुमसगँ हुनहुुन्छ। उहाँले मलाई िनद ष ठहराउनहुुन्छ। यसकैारण कसलैे
पिन मलाई दोषी दखेाउन सक्ने छैन।् यिद कसलैे म गल्ती छु भनरे मलाई माण
गनर् खोज्छ भने त्यो मािनस मकहाँ आउनपुछर् अिन हामीमा परीक्षा हुनछे। 9 तर
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हरे, परम भु मरेो मा लकले मलाई साथ िदनहुुनछे। यसकारण कसलैे पिन मलाई
पापी भएको दखेाउन ु स ै न।् ती सारा मािनसहरू परुानो लगुाहरू जस्ता हुनछेन।्
मदले ितनीहरूलाई खानछे।

10 ती मािनसहरू जसले परम भकुो सम्मान गछर्न, जसले आफ्नो सवेकका
कुराहरू सनु्छन ्अिन के हुनछे थाहा नपाई परमे रिसत जान्छन,् ितनीहरूले साँच्चै
नै परम भकुो नाउमँािथ िवशवास गछर्न ्र परमे रमािथ भर पछर्न।्

11 परम भु भन्नहुुन्छ, “हरे, ितमीहरू आफ्नो त रकाले बाँच्न चाहन्छौ।
ितमीहरूले आफ्नो िहसाबले आगो बाल्छौ र राँको सल्काउछँौ। यसकारण आफ्ना
त रकाले नै बाँच्छौ। तर, ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ। ितमीहरू आफैले बालकेा आगो
र राँकोमा झरेर स्वयमं जल्ने छौ। म त्यस्तो घट्ना घट्न िदनछुे।”

51
इ ाएल अ ाहाम जस्तो हुन ु पदर्छ

1“ितमीहरू कितपय असल जीवन जीउनलाई एकदमै कोशीश गछ । ितमीहरू
यसको लािग परम भकुो सहयोग माग्न जान्छौ। मलाई ध्यान िदएर सनु। ितमीहरूले
आफ्ना िपता अ ाहामलाई हने ुर् पछर्। उनी एक च ान हुन जसको टु ा ितमीहरू
होऊ। 2 अ ाहाम ितमीहरूका िपता हुन ् अिन ितमीहरूले उनलाई खोज्न ु पछर्।
ितमीहरूले सारालाई हरे एक नारी जसले ितमीहरूलाई जन्म िदईन।् अ ाहाम मलैे
बोलाउँदा एक्लै िथयो। त्यसपिछ मलैे उसलाई आशीवार्द िदएँ अिन उसले एउटा
ठूलो प रवार ारम्भ गय । धरैे-धरैे मािनसहरू उसबाट नै ज न्मए।”

3 यस्तै कारले परम भलुे िसयोनलाई सान्त्वना िदनहुुनछे। परम भलुे उनी र
उनको सन्तानहरू ित द:ुख अनभुव गन ुर्हुनछे अिन उहाँले उसको लािग एक महान
कायर् गन ुर्हुनछे। परम भलुे मरूभिूमलाई प रवतर्न गन ुर् हुनछे। त्यो मरूभिूम अदनको
बगैंचा जस्तो हुनछे। त्यो जग्गा र ो िथयो, तर त्यो परम भकुो बगैंचा जस्तो हुनछे।
मािनसहरू त्यहाँ अित नै खशुी हुनछेन।् मािनसहरूले त्यहाँ आनन्द कट गनछन।्
ितनीहरूले धन्यवाद र िवजयको गीत गाउनँछेन।्
4 “मरेा मािनसहरू, मलाई ध्यान िदएर सनु।

मरेो िनणर्यहरू कसरी जीउन ु भनरे मािनसहरूलाई दखेाउदँै ज्योित जस्ता
हुनछेन।्
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5 म िनष्पक्ष छु भनरे चाँडै नै दखेाउनछुे।
म चाँडै नै ितमीहरूलाई बचाउनछुे म आफ्नो श लाएर सारा जाितहरूमा

न्याय गनछु
सबै सदुरूका ठाउँहरूले मलाई प खर्रहकेाछन।्

ितनीहरूले आफ्ना म तकोलािग मरेो श को तीक्षा गदर्छन।्
6 मािथ आकाशमा हरे!

तल पथृ्वी व रप र हरे!
आकाश बादलहरूका ध ूवँा सरह अ ल्गदै जानछे।

पथृ्वी काम नलाग्ने परुानो लगुा सरह हुनछे।
पथृ्वीमा भएका मािनसहरू मनछन ्

तर मरेो उ ार सदा-सवर्दा रिहरहनछे।
मरेो स ावना किहल्यै अन्त हुनछैेन।

7 ितमीहरू जसले मरेो धािमर्कतालाई जान्दछौ त्यसले मलाई ध्यान िदएर सनु्न ु पछर्।
ितमीहरू जसले मरेो उपदशेहरू मान्दछौ उनीहरूले मलैे भनकेा कुराहरू मान्न ु

पदर्छ।
द ु मािनसहरूबाट नडराऊ।

ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनकेा नरा ा कुराहरूबाट नडराऊ।
8 िकनभने ितनीहरू परुाना लगुाहरू जस्ता हुन।् माऊ कीराहरूले ितनीहरूलाई

खानछेन।्
ितनीहरू ऊन जस्तो हुन कीराहरूले ितनीहरूलाई खानछेन

तर मरेो स ावना सदा-सवर्दा च लरहनछे।
मरेो उ ार सदा सवर्दा लगातार च लरहनछे।”

परमे रको श ले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनँछे
9 जाग! जाग!

हे परम भकुो बाहु, बलवान बन।्
आफ्नो बल चलाऊ जसरी ितमीहरूले धरैे अिघ गरेका िथयौ।

जसरी ितमीहरूले ाचीन कालमा गरेका िथयौ।
ितमीहरूसगं राहाबलाई परािजत गरेको त्यो श छ।

ितमीहरूले अजीङ्गरलाई परािजत गय ।
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10 ितमीहरूले गदार् नै सम ु लाई सखु्खा हुने पाय । ितमीहरूले अित गिहरोबाट पानी
सकुायौ।

ितमीहरूले समु को गिहरो भागमा बाटो बनायौ।
ितमीहरूले त्यो बाटो पार गरेर बाँच्यौ।

11 परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।
ितनीहरू आन न्दत भएर िसयोन फिकर् नछेन।्

ितनीहरू अत्यन्त खशुी हुनछेन।्
ितनीहरूका खशुीयाली ितनीहरूको िशरको एउटा मकुुट सरह सदा-सवर्दा

रहने छ।
ितनीहरूले खशुीसगँ गाउनछेन ्

सबै द:ुखद अवस्थाहरू टाढा हटेर जानछे।

12 परम भु भन्नहुुन्छ, “म मा ै हु ँ ितमीहरूलाई सान्त्वना िदन।े
यसलैे ितमीहरू िकन मािनसहरूसगँ डराउछँौ?
ितनीहरू मािनसहरू मा हुन ्जो घाँस जस्तै मदर्छन।्”

13 परम भलुे ितमीहरूलाई बनाउन ु भएको हो।
उहाँको आफ्नो श ले पथृ्वी बनाउन ु भयो।
अिन उहाँको आफ्नो श ले पथृ्वी भ र आकाश फैलाउन ु भयो।

तर ितमीहरूले उहाँलाई भलु्यौ र उहाँको श लाई पिन भलु्यौ।
यसकारण ितमीहरू ोिधत मािनससगँ डराउछँौ जसले ितमीहरूलाई चोट

पयुार्उछँ।
ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई नाश गन योजना बनाए

तर ितनीहरू सबै गए ितनीहरू अब कहाँ छन।्

14 कैदमा परेका मािनसहरू चाँडै नै स्वतन् हुनछेन।्
ती मािनसहरू झ्यालखानमा मन अथवा सडने छैनन।्
ती मािनसहरूले शस्त खानकुेराहरू पाउनछेन।्

15 “िकनिक म, परम भ,ु तरेो परमे र हु।ँ
म समु लाई उ िेजत पारी उठाउनछुे र छालहरू उठाउनछुे।”
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(सनेाहरूका परम भु उहाँको नाउँ हो।)
16 “मरेो दास, म ितमीहरूलाई ती वचनहरू िदने छु जनु म ितमीहरूलाई भन्न

चाहन्छु। अिन म ितमीहरूलाई मरेो हातले छेक्नछुे र म ितमीहरूलाई बचाउनछुे। म
ितमीहरूलाई नयाँ आकाश अिन नयाँ पथृ्वी बनाउनलाई चलाउनछुे। म ितमीहरूलाई
चलाउनछुे इ ाएललाई यसो भन्नलाई, ‘ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ।’ ”

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदनभुयो
17 जाग जाग!

यरूशलमे, उठ!
परम भु ितमीहरूमािथ अित ोधीत हुन ु हुन्थ्यो।

यसकैारण ितमीहरू द ण्डत भयौ।
यो दण्ड एक कचौरा िवष जस्तो िथयो, ितमीहरूले पीउन ु नै पथ्य ,

अिन ितमीहरूले यसलाई िपयौ।
18यरूशलमेसगँ धरैे मािनसहरू िथए, तर ितनीहरू मध्ये कोही पिन यरूशलमेको

अगवुा हुन सकेन।् ितनले उठाएका कुनै पिन छोरा छोरीहरूले उनलाई डोयार्एनन।्
19क हरू दइु वगर्मा यरूशलमेमा दखेा परे,चोरी र सीिमत खा न्न, ठूलो अिनकाल
र य ु ।

ितमीहरू द:ुखमा परेको बलेा कसलैे पिन ितमीलाई साथ िदएन।् कसलैे पिन
ितमीहरू ित करूणा दखेाएन।् 20 ितमीहरूका मािनसहरू कमजोर भए ितनीहरू
भईूंमा लडरे त्यही प ल्टरह।े ती मािनसहरू त्यके कुना काप्चा र गल्लीहरूमा
लिडरह।े ितनीहरू पाशोमा परेका पशहुरू जस्ता भए। जब सम्म ितमीहरूले दण्ड
थाम्न नक्सने भयो परम भकुो ोधवाट द ण्डत भइर ौ। जब परमे रले अिधक
दण्ड िदन्छु भनरे भन्नभुयो, ितनीहरू सातो हराएका झैं भए।

21मलाई ध्यान दऊे, द:ुखी यरूशलमे। ितमीहरू दाखरस निपएता पिन एउटा मद
िपउने मािनस जस्तै कमजोर छौ। ितमीहरू त्यस, “िवषको कचौराबाट” कमजोर
छौ।

22 ितमीहरूका परमे र र मा लक, परम भ,ुआफ्ना मािनसहरूका लािग लड्न ु
हुन्छ उहाँले ितमीहरूलाई भन्न ु हुन्छ, “हरे, म यस िवषको कचौरालाई ितमीहरूबाट
टाढा हटाइरहछुे। म मरेो ोध ितमीहरूबाट टाढा लािगरहछुे। मरेो ोधको कारणले
अब उ ान्त ितमीहरू द ण्डत हुने छैनौ। 23 म मरेो ोध ितनीहरूमािथ योग
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गनछु जसले ितमीहरूलाई चोट पयुार्उनछे, जसले ितमीहरूलाई मान यास गदर्छ।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई भन,े ‘हा ो अघाडी घ ुडँा टेक अिन हामी ितमीहरूमािथ
िहडं्नछेौं।’ ितनीहरूले जबरजस्ती ितनीहरूलाई झकुाउने कोिशश गछर्न।् अिन
ितनीहरू ितमीहरूका ढाढमा िहडंनछेन।् ितमीहरू ितनीहरू िहडंने एक बाटो जस्तो
हुनछेौ।”

52
इ ाएल सरुिक्षत हुनछे

1 जाग! जाग! हे िसयोन!
आफै व लगाऊ! आफ्नो श धारण गर

र पिव यरूशलेमेमा उभ!
मािनसहरू जो परमे रको बाटोमा िहडं्न तयार भएनन
ितमीहरूकहाँ फे र वशे गनछैन।् ती मािनसहरू शु र सफा छैनन।्

2 धलूो टक्टकाऊ। आफ्ना आ यर् पोषाकहरू लगाऊ!यरूशलमे,
िसयोनको छोरी, ितमी कैदी िथयौ,

तर अिहल,े आफ्नो साङ्गलाहरूबाट मु छौ जनु बन्धन ित ा घाँटी
व रप र बाँिधएका िथए।

3 परम भु भन्नहुुन्छ,
“ितमीहरू पसैाकोलािग बिेचएनौ।
यसकारण म ितमीहरूलाई मु पानर् पसैाको योग गन छैन।्”

4 परम भ,ु मरेो मा लकले भन्नहुुन्छ, “मरेा मािनसहरू पिहले ब लाई िम ितर
गए अिन त्यसपिछ ितनीहरू दासहरू भए। पिछ अश्शरूले ितनीहरूलाई दास बनाए।
5 अब हरे के भयो। अक जाितले मरेा मािनसहरू लगरे गयो। त्यो दशेले ज्याला
ितरेन।् यी जाितले मरेा मािनसहरूमा शासन गरे र उनीहरू हाँस।े ती मािनसहरूले
मरेो बारेमा सधैं नरा ा कुराहरू गदर्छन।्”

6 परम भु भन्नहुुन्छ, “यस्तो भयो, यसकारण मरेा मािनसहरूले मरेो बारेमा
िसक्नछेन।् मरेा मािनसहरूले म को हु ँ भनरे जान्नछेन।् मरेा मािनसहरूले मरेो नाउँ
जान्नछेन,् अिन ितनीहरूले म उही परमे र हु ँ भनरे जान्नछेन ् जो उनीहरूिसत
बो लरहकेोछु।”
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7 एकजना समाचार-वाहक स-ुसमाचार लएर पहाडमािथ आउँदै गरेको दे ु
आ यर्पणू र् कुरा हो। समाचार-वाहकले िसयोनमा यो घोषणा गरेको सनु्दा खशुीयाली
आउँछ, “शा न्त छ! हामी सरुिक्षत छौं! ितमीहरूका परमे र राजा हुनहुुन्छ!”
8 शहरका पहरादारहरू िचच्याउन थाल।े

ितनीहरू सबै एकाकार्मा आन न्दत छन।्
िकनभने ितनीहरू त्यकेले परम भु िसयोन तफर् फिकर् रहकेो दखे्दछन।्
9 यरूशलमे, ित ो भग्नावशषे भवनहरू फे र खशुीले भ रनछे।
ितमीहरू सबै पनु आन न्दत हुनछेौ।

िकनभने यरूशलमेमािथ परम भु कृपाल ु हुनहुुन्छ। परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूलाई बचाउनहुुनछे।

10 परम भलुे आफ्नो पिव बाहुबल सारा जाितहरूलाई दखेाउन ु हुनछे।
टाढामा भएका सारा रा हरूले परम भलुे कसरी आफ्ना मािनसहरूको

उ ारलाई दे छेन।्

11 ितमीहरू बन्दी म ु हुनपुछर्।
त्यो ठाउँ छोड।

पजूाहरीहरू, ितमीहरूले जे चीजहरू बोक्छौ सबै पजूामा उपयोग हुन्छन,्
यसलैे आफूलाई श ु पार।
कुनै चीज नछोऊ जनु पिव छैन।

12 ितमीहरू कैदबाट मु हुनछेौ, तर ितनीहरूले ितमीहरूलाई छोडन हतार गदनन।्
ितमीहरू बलपवूर्क खिेदनछैेनौ।
ितमीहरू िहडँनछेौ अिन ितमीहरूसगँ परम भु िहडँनहुुनछे।

परम भु ितमीहरूका सामनुे जानहुुनछे
अिन इ ाएलका परमे र पिछ ल्तर हुनहुुनछे।

परमे रको सवेक तड्पी रहछे
13 “मरेो दासलाई हरे। उ एकदम सफल हुने छ। उनी एकदम मखु्य हुनछे।

भिवष्यमा मािनसहरूले उनको आदर र सम्मान गनछन।् 14 तर मािनसहरू मरेो
दासलाई दखेरे छक्क पनछन।् उसलाई यस्तो कारले चोट पयुार्इएको िथयो
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िक उसलाई मािनस भनरे िचन्नलाई पिन गा ो पथ्य । 15 तर अझ मािनसहरू
छक्क पनछन।् राजाले उसलाई हनेछन, छक्क पनछन र मखुबाट एक शब्द पिन
िनस्कने छैन।् ती मािनसहरूले मरेो दासको कथा सनुनेन।् ितनीहरूले के भयो दखे।े
ितनीहरूले त्यो कथा सनुनेन तर ितनीहरूले बझु।े”

53
1 हामीले घोषणा गरेका कुराहरू वास्तवमा कसले िव ास गछर्? वास्तवमा

कसले परम भकुो दण्डलाई स्वीकार गदर्छ?
2 ऊ एक सानो पालवुा जस्तो परम भकुो अगडी हुिकर् यो। उ सखु्खा भइँूमा

उि रहकेो एउटा जरा जस्तै िथयो। उसमा त्यस्तो खास गौरव िथएन। उसमा िवशषे
कुरा दे खदँनै िथयो। यिद हामीहरूले उसलाई हये ं भने हामी त्यस्तो केही खास
कुरा दे े छैनौ जसले ऊ ित हामी आकृ नै हुने कारणै दे खन्दनै। 3 मािनसहरूले
उसलाई हाँसोको पा बनाए अिन आफ्नो साथीहरूले उसलाई छािडिदए। ऊ पीडा
नै पीडाले भ रएको मािनस िथयो। ऊ रा ो कारले िनको हुनछे भनरे जान्दथ।े
मािनसहरूले उसलाई हनेर् िदएनन।् हामीले उसलाई ध्यानै िदएनौं।

4 तर उसले हा ा क हरू आफ्नै ठान्यो। उसले हा ा यातनाहरूको भारी उठायो
अिन हामीले सोच्यौं उसलाई परमे रले दण्ड िदनभुयो। हामीले सोच्यौ उसले
गरेको द ु कमर्को लािग परमे रले दण्ड िदनभुयो। 5 तर हामीले गरेको भलू
कामहरूका लािग उसलाई पीडा सहन बाध्य गराइयो। उसलाई हा ो दोषकोलािग

ाप िदइयो। हा ो ऋणको िन म्त उसलाई सजाय िदइयो। उसको पीडाले नै हामीलाई
क्षमा ग रयो। 6 हामी सबै भडेा जस्तै ल यिवहीन घिुमर ौं। हामी सबै आ-आफ्ना
बाटो ितर लाग्यौ। परम भलुे हा ो दोषहरू माफ ग रिदन ु भयो अिन हामीले आफ्ना
सबै दोष उहाँमािथ थपुाय ं।

7 उसलाई चोट पयुार्एर दण्ड िदइयो। तर उसले किहल्यै िवरोध गरेन।् मानर्लाई
लगकेो भेंडा जस्तै उसले केही पिन भनने। ऊ ऊन काट्दा पिन चपुचाप रहने
भेंडाको पाठो जस्तो भयो। उसले आफ्नै बचाउको लािग किहल्यै मखु खोलने।्
8 मािनसहरूले जबरजस्ती गरेर उसलाई लग।े अिन ितनीहरूले उसलाई िनष्पक्ष
कारले न्याय गरेनन।् कसलैे पिन उसको प रवारको बारेमा केही भन्न सकेनन,

िकनभने बाँिचरहकेा मािनसहरूका ठाउँबाट उसलाई लगरे गयो। मरेा मािनसहरूका
पापहरूका खाितर उसलाई दण्ड िदइयो। 9उ मय र उसलाई धनीहरूको िचहानसगँै
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गािडयो। उसलाई द ु मािनसहरूसगँ गािडयो। उसले केही नरा ो काम गरेन। उसले
किहल्यै झटूो बोलने तर यस्ता दघुर्टनाहरू उमािथ भए।

10 परम भलुे उसलाई ाप िदने िनणर्य गन ुर् भयो। परम भलुे ऊ पीिडत हुनै
पछर् भनरे िनणर्य गन ुर्भयो। यसकारण दासले स्वयलंाई मनर्को लािग समपर्ण गरे। तर
उसले लामो समय सम्म नयाँ जीवन बाँच।े उसले आफ्ना मािनसहरूलाई दे छेन।्
परम भलुे उसबाट चाहे जस्तै उसले ती कुराहरू पणूर्गन छ। 11 मनमा उ कैयौं
कुराहरूबाट पीिडत हुनछे तर उसले हुने असल कुराहरू दे छे। उसले िसकेका
कुराहरूबाट उ सन्त ु हुनछे।

परम भु भन्न ु हुन्छ, “मरेो धम दासले धरैेलाई दोषी बनाउनछैेन, उसले
ितनीहरूका दोष बोकी लानछे। 12 यसकारण मलैे उसलाई मरेो मािनसहरू मध्ये
परुस्कार िदएँ। उसले ती सबै चीजहरू ब लया मािनसहरूसगँ बाँड्नछे। म उसकैो
लािग यो कुरा ग ररहछुे िकनभने उसले मािनसहरूको लािग आफ्नो जीवन अपर्ण
गय अिन मय । मािनसहरूले भने उ एक अपराधी िथयो। तर वास्तवमा के िथयो
भने उसले अन्य सबकैा पापहरू स्वयलंे बोक्यो। अिन जोसगँ पापहरू छन ् ती
मािनसहरूकै लािग बोल्यो।”

54
परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई घर ल्याउन ु हुन्छ

1 “ए बाँझी ीहरू हो, खशुी होऊ!
ितमीहरूका नानीहरू छैनन,्

तर ितमीहरू खशुी हुनपुछर्।”
परम भु भन्नहुुन्छ,

“त्यो ी जो एक्लै छे,
लोग्ने भएका ीहरू भन्दा उसको धरैे नानीहरू हुनछेन।्”
2 “ितमीहरूका डरेालाई ठूलो बनाऊ,

ितमीहरूका ढोकाहरू फरािकलो पार।
ितमीहरूको घर बढाउन नरोक।

ित ा डरेा ठूलो र ब लयो बनाऊ।
3 िकनभने ितमीहरू एकदम बडी हाल्नछेौ।



54:4 cxxxiii यशयैा 54:9

ित ा छोरा-छोरीहरूले धरैे जाितहरूबाट मािनसहरू पाउनछेन,्
ित ा छोरा-छोरीहरू फे र त्यही शहरहरूमा ब े छ जनु ध्वशं भएका िथए।

4 नडराऊ!
ितमीहरू िनराश हुनछैेनौ।

मािनसहरूले ितमीहरूको िवरू अिन कुराहरू गन छैनन।्
जब ितमीहरू जवान िथयौ,

ितमीहरू ल ज्जत िथयो।
तर ितमीहरूले अिहले त्यो लाज िबसर्यौ।

ितमीहरूले त्यो लाज सम्झना गदनौ।
ितमीहरूले गय जितबलेा ितमीहरूका लोग्ने मरे।

5 िकनभने तरेा लोग्ने तरेा सिृ क ार् हुनहुुन्छ।
उहाँको नाउँ सनेाहरूका परम भु हो!

उहाँ इ ाएलको सरंक्षक हुनहुुन्छ। उहाँ इ ाएलको एकजना परमपिव हुनहुुन्छ।
अिन उहाँलाई सारा पथृ्वीका परमे र भिननछे।

6 “ितमी त्यस्ती आइमाई िथयो जसलाई लोग्नलेे त्यािगसकेको िथयो।
ितमी एकदमै द:ु खत िथयौ,
तर उहाँले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउन ु भयो।

ितमी त्यस्ती आइमाई हौ जसले सानो उमरेमा िववाह गरेकी िथई। अिन उसको
लोग्नलेे प रत्याग गरेको िथयो।

तर परमे रले ितमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउन ु भएको िथयो।”
7 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे तलँाई केही क्षणको िन म्त त्यागकेो िथएँ।

ितमीहरूलाई फे र भलेा गनछु अिन धरैे दया दशार्उनछुे।
8 म अत्यन्तै ोिधत भएँ अिन ितमीहरूदे ख केही क्षणको लािग लकेु।

तर म ितमीहरूलाई सदा सवर्दा कृपाले सान्त्वना िदनछुे।”
परम भु तरेा उ ारक भन्नहुुन्छ।

9 परमे र भन्नहुुन्छ, “सम्झ नहूको समयमा मलैे ससंारलाई जल लय ारा द ण्डत
गरेको िथएँ।

तर मलै नहूसगँ वचन राखकेो िथएँ िक म फे र ससंारलाई जल लय ारा
िवध्वशं गन छैन।
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त्यस्तै कारले म ितमीहरूसगँ करार बाँध्दछु िक किहल्यै पिन म ितमीहरूसगँ
रसाउने छैन

अिन नरा ा कुराहरू गन छैन।”

10 परम भु भन्नहुुन्छ, “पवर्तहरू हराउन सक्छन,्
अिन डाँडाहरू धलूो हुनसक्छन,्

तर मरेो दया ितमीहरूबाट अलग हुनछैेन।्
म ितमीहरूसगँ शा न्त कायम गनछु अिन यसको किहल्यै अन्त हुनछैेन।्”
परम भलुे ितमीहरूमािथ दया दशार्उन ु हुन्छ।

अिन उही परमे रले यी कुराहरू भन्नभुयो।

11 “ितमी गरीब शहर!
श हुरू तफूान सरह ितमीहरूका िवरू आई लाग।े
अिन कसलैे पिन सान्त्वना िदएनन।्

तर म फे र ितमीलाई िनमार्ण गछुर्,
ढुङ्गाहरूका िभ ाहरू सजाएर म सनु्दर ढुङ्गाले ितमीलाई बनाउनछुे।
म बहुमलू्य ढुङ्गाहरू योग गरेर ित ो व रप रको पखार्लहरू बनाउनछुे।

12 िभ ाको मािथल्लो तहका ढुङ्गाहरू लालमािणहरूले बनाउनछुे।
मलू ार बहुमलू्य चम्कने र हरूले सजाउनछुे।
ित ा व रप रका िभ ाहरूमा बहुमलू्य र हरू जडनछुे।

13 ित ा नानीहरूले परमे रलाई प ाउनछेन ् अिन उहाँले ितनीहरूलाई िशक्षा
िदनहुुनछे।

ित ा नानीहरूले वास्तिवक रूपमा शा न्त पाउनछेन।्
14 ितमी धािमर्कतामािथ िनमार्ण हुनछेौ।

यसलैे ितमी सरुिक्षत हुनछेौ।
केहीले पिन ितमीलाई चोट पयुार्उने छैन।्

ितमी डराई रहन ु पनछैन।्
15 मरेा कुनै पिन सनै्यले ित ो िवरू मा लडाइँ गन छैन।

यिद कुनै सिैनकले आ मण गय भने ितमीले त्यस सनै्यलाई परािजत
गनछौ।
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16 “हरे, मलैे लोहारलाई बनाएँ। उसले आगो फुक्छ र फलामलाई तातो
बनाउछँ। त्यसपिछ उसले तातो फलाम लएर जस्तो चाहन्छ त्यस्तै हितयार
बनाउदँछ। यस्तै कारले मलै े ‘नाश गनवाला’ जसले धरैे थोकहरू न पादर्छ
उसलाई पिन मलैे नै सजृना गरेको हु।ँ

17 “मािनसहरूले ित ो िवरू लडाइँ गनर् हितयारहरू बनाउनँछेन,् तर ती
हितयारहरूले ितमीलाई परािजत गनर् सक्दनैन।् केही मािनसहरूले ित ो िवरू
कुराहरू गनछन,् तर ितनीहरू जो ित ो िवरू कुरा गछर्न ्आफै दोषी रहकेो मािणत
गनछन।्”

परम भु भन्नहुुन्छ, “परम भकुो दासले के पाउनछे? ितनीहरूले मबाट माफ
पाउनछेन।्

55
परमे रले त ृ गराउने “भोजन” िदनहुुन्छ

1 “हे सब,ै ितखार्एका मािनसहरू, आऊ!
ित ोलागी पानी यहाँछ, आएर िपऊ!

पसैा छैन भनरे सतुार् नगर।
आऊ, अघाउञ्जले सम्म खाऊ र िपऊ!

ितमीहरूलाई पसैा चािहन्दनै,
खान र िपऊनकुो ज्याला लाग्दनै।

2 ितमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पसैा बबार्द गछ जनु खास भोजन नै होइन?
िकन ितमीहरू त्यस्ता थर्का कामहरू गछ जसले ितमीहरूलाई सन्त ु ी

िददँनै?
एकदमै ध्यान िदएर मरेा कुरा सनु अिन ितमीहरूले रा ा भोजन खान पाउनछेौ।

ितमीहरूले त्यस्तो रा ा खाना खानछेौ जसले ित ो आत्मा त ृ पानछ।
3 मलैे भनकेा कुराहरूमा एकदमै ध्यान िदएर सनु।्

मरेो कुरालाई ध्यान िदएर सनु ितमीहरूका ाणहरू बाँच्नछेन।्
मकहाँ आऊ र ितमीहरूसगँ एक करार गनछु जनु सदा-सवर्दा रहनछे। यो करार

त्यस्तो हुनछे जनु मलैे दाऊदसगँ गरेको िथएँ।
मलैे दाऊदलाई मे गनछु अिन सदा ऊ ित उदार रहनछुे भनरे वचन िदएको

िथएँ।
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अिन ितमीहरूले त्यो करारमािथ िव ास गनर् सक्छौ।
4 मलैे मरेो श - माण र सबै जाितहरूकालािग दाऊदलाई बनाएँ।

मलैे दाऊदलाई वचन िदएँ िक उ धरैे जाितहरूका शासक र सनेापित हुनछे।”

5 ती ठाउँहरूमा धरैे जाितहरू छन ्जो ितमीहरू जान्दनैौ,
तर ितमीहरू ती जाितहरूलाई डाक्नछेौ।

ती जाितहरूले ितमीहरूलाई जान्दनैन ्
तर ितनीहरू दौडरे ितमीहरूकहाँ आउनछेन।्

यस्तो घटना हुने छ िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले घटना चाहनहुुन्छ।
इ ाएलका परमपिव ले ितमीहरूलाई आदर गन ुर्हुन्छ।

6 यसलैे ितमीहरूले परम भलुाई खोज्न ु पछर्
एकदमै िढलो हुन ु अिघ न।ै

ितमीहरूले उहाँलाई अिहले नै बोलाइहाल्न ु पछर्
उहाँ निजक भएको बलेा।

7 द ु मािनसहरूले पापमय जीवन बाँच्न छाड्न ु पछर्।
ितनीहरूले नरा ा कुराहरू सोच्न छाडन ु पछर्।

ितनीहरू परम भकुहाँ फे र एकपल्ट आउनु पछर्।
तब परम भलुे उनीहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे।

ती मािनसहरू परम भकुहाँ आउन ु पनछ
िकनभने हा ो परमे रले क्षमा गन ुर्हुन्छ।

मािनसहरूले परमे रलाई बझु्न स ै नन ्
8 परम भु भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूका िवचारहरू मरेा िवचारहरू जस्ता छैनन।्

ितमीहरूका चालहरू मरेा चालहरू जस्ता छैनन।्
9 आकाश पथृ्वी भन्दा अल्गो छ।

त्यस्तै कारल,े मरेा चालहरू पिन ितमीहरूका भन्दा फरािकला छन ्
अिन मरेा िवचारहरू पिन ितमीहरूका िवचारहरू भन्दा अग्ला छन।्”

परम भु स्वयलंे यी कुराहरू भन्नभुयो।

10 “पानी र िहऊँ आकाशबाट बर्षन्छ अिन ितनीहरू फकर आकाश ितर जाँदनै।्
जब सम्म ितनीहरूले धत लाई छोएर त्यसलाई िभजाउँदनै।्
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तब धत ले िबरूवामा टुसा उमादर्छ। ती टुसाहरूले िकसानकोलािग अन्न
उब्जाउछँन ्

अिन मािनसहरूले ती अन्न रोटी बनाई खान्छन।्
11 यस्तै कारले मरेा वचनहरूले मरेो मखु छाड्दछ

अिन ती वचनहरूले केही नगरूञ्जले सम्म फक आउँदनै।्
मरेा वचनहरूले घटनाहरू घटाउने गछर् जनु म चाहन्छु।

मलैे पठाएका ती वचनहरू आफ्नो काम गनर् सफल हुन्छन।्

12 “ितमी खशुी साथ बािहर जानछेौ
अिन शान्त रहनछेौ।

पवर्त र पहाडहरू सन्न भएर नाच्न चाहनछेन।्
खतेका सबै रूखहरूले ताली बजाउनछेन।्

13 जहाँ पो ाहरू छन ्त्यहा िवशाल सल्लाका रूखहरू उ नछेन।्
वनमारा घारीमा िहना वकृ्षहरू उ नछेन।्

ती कुराहरूले परम भकुो ख्याित बढाउने छ। ती कुराहरूले परम भकुो श को
माण गदर्छ।

यो िचन्ह किहल्यै नाश हुने छैन।्”

56
सारा जाितहरूले परम भलुाई प ाउने छन ्

1 परम भलुे यी कुराहरू भन्नभुयो, “सबै मािनसहरूिसत न्यायपवूर्क वहार
गर। ठीक कुराहरू मा गर। िकन? िकनभने मरेो म ु ितमीहरूमा हुनछे। मरेो
धािमर्कता ससंारभ र चाँडै कट हुनछे। 2 त्यस मािनस जसले परम भकुो िव ाम
िदन बारे िनयमहरू मान्छ उसमा परम भकुो कृपा रहन्छ। अिन त्यस मािनस जसले
कुनै पाप कमर् गदन उ खशुी हुनछे।”

3 केही मािनसहरू जो यहूदी होइनन ्आफै परम भसुगँ िमल्नछेन।् ितनीहरूले
भन्न ु पदन, “परम भलुे आफ्ना मािनसहरूिसत मलाई हण गनछैनन।्” नपुसंकले
यसो भन्नपुदन, “म सखु्खा काठको एउटा टु ा हु,ँ म कुनै नानी जन्माउन
स क्दन।ँ”
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4 ती नपुसंकहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्न ु पदन िकनभने परम भलुे भन्नहुुन्छ,
“नपुसंक मध्ये केहीले िव ाम िदनको िनयम अनसुरण गछर्न।् कायर्हरू त्यही
गछर्न जो म इच्छा गछुर् अिन मरेो करार साँचो हृदयले अनशुरण गछर्न।् 5 यसलैे
म ितनीहरूकोलािग स्मारक ढुङ्गा मरेो म न्दरमा रा खिदनछुे। ितनीहरूका नाउँ
मरेो शहरमा सम्झना ग रनछे। हो, म ती नपसुकंहरूलाई केही चीज िदनछुे जनु
नानीहरू भन्दा रा ो हुन्छ। म ितनीहरूलाई नाउँ िदनछुे जनु सधैं रहनछे। ितनीहरू
मरेा मािनसहरूबाट अलग हुने छैनन।्”

6 “कितपय मािनसहरू जो यहूदीहरू होइनन उनीहरू परम भकुहाँ आएर
िमल्नछेन।् ितनीहरूले त्यसो गनछन यसलैे ितनीहरूले उहाँलाई सवेा गनर् सक्छन
र परम भकुो नाउलँाई मे गनछन।् ितनीहरू उहाँका दासहरू हुनलाई आपसमा
स्वयं िमल्नछेन।् ितनीहरूले शबथ िव ाम िदनलाई खास उपासनाको िदन भनरे
रा छेन अिन लगातार मरेो कुरारलाई गहन कारले अनसुरण गनछन।् 7 परम भु
भन्नहुुन्छ, ‘म ती मािनसहरूलाई मरेो पिव पवर्तमा ल्याउनछुे। म ितनीहरूलाई
मरेो ाथर्नाको घरमा खशुी पानछु। ितनीहरूले चढाएका होमब ल र ब लदानहरूले
मलाई खशुी पानछ। िकन? िकनभने मरेो म न्दर सबै जाितहरूका िन म्त ाथर्नाको
घर हुनछे।’ ” 8 परम भु मरेो मा लकले ती कुराहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई
भन्नभुयो।

जसलाई आफ्नो दशे छोडन बाध्य गराइयो। तर परम भलुे ितनीहरूलाई एकसाथ
भलेा गन ुर्हुनछे। परम भु भन्नहुुन्छ, “म ती मािनसहरूलाई फे र एकपल्ट भलेा
गनछु।”

9 जङ्गलमा भएका जङ्गली जानवरहरू,
आउँछन ्र खान्छन।्

10 पहरादारहरू सबै अन्धा छन।्
के ग ररहकेा छन ितनीहरू स्वयं जान्दनैन।्

ितनीहरू नभकु्ने कुकुरहरू जस्ता छन त्यसले भकु्दनैन।्
ितनीहरू भइँूमा सतु्छन।्
अहो! ितनीहरू सु मन पराउँछन।्

11 ितनीहरू भोको कुकुरहरू जस्ता छन।्
ितनीहरू किहल्यै सन्त ु हुदँनैन।्
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गोठालाहरूले जान्दनैन ितनीहरू के ग ररहछेन।्
ितनीहरूले आफ्ना भेंडाहरू मन पराउँछन ्जो भडिकएर टाढा गएकाछन।्

ितनीहरू लोभी छन।्
ितनीहरू सबै जना आफूलाई सन्त ु पानर् चाहन्छन।्

12 ितनीहरू भन्नछेन,्
“आऊ म केही मद ल्याउनछुे
अिन हामीले केही िनगार पिन लन ु सक्नछेौ।

भो ल हामीले यस्तै गन छौ
िकनभने हामीसगँ यस्तो शस्ती छ।”

57
इ ाएलले परमे रलाई प ाउँदनै

1 धम मािनसहरू गइसकेकाछन ्
तर यसमा कसलैे पिन ध्यान िदएन।्

मािनसहरू बझु्दनैन के हुदँछै।
धम मािनसहरू भलेा भईरहनछेन।्

मािनसहरू िवपदहरू आइरहछे भनी बझु्दनैन।्
ितनीहरूलाई थाहा सम्म छैन िक बचाऊको लािग धम मािनसहरू भलेा

ग रएकोछ।
2 तर ती मािनसहरूमा शा न्त आउनछे

अिन ितनीहरू आफ्नौ ओछ् यानमा आराम गनछन,् िकनभने ितनीहरू
परम भलुे चाहकैे बाटोमा गए।

3 “बोक्सीहरूका छोरा-छोरीहरू, ितमीहरू यता आऊ।
ित ो िपता िभचारका दोषी छन।्
अिन ित ा आमाले शारी रक सहवासको िन म्त आफ्नो शरीर बचे्छे।

4 ितमीहरू पापी र झटूो बे े नानीहरू हौ।
ितमीहरूले मसगँ ठ ा गय ।

ितमीहरूले आफ्नो अनहुार मदे ख अक ितर फकार्यो।
ितमीहरूले िज ो दखेाउदँै मलाई खसी गय ।
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5 ितमीहरू सबै ह रयो रूख मिन
झटूा दवेताहरू पजू्न चाहन्छौ।

ितमीहरूले नानीहरूको हत्या गछ अिन त्यके खोलामा
अिन च ानै च ान भएको ठाउँहरूमा ितनीहरूको ब ल चढाउँछौ।

6 ितमीहरू नदीहरूमा िचल्लो ढुङ्गाहरू पजू्न मन पराउँछौ।
ितमीहरू दाखमद चढाएर ितनीहरूलाई पजू्छौ।

ितमीहरू ितनीहरूलाई ब ल चढाउँछौ। तर ितमीहरूले ढुङ्गाहरू मा पाउनछेौ।
के ितमीहरू सोच्छौ ती कुराहरूले मलाई खशुी पाछर्? अह!ँ ितनीहरूले

मलाई खशुी पादनन।्
7 ितमीहरू के पहा़ड

र अग्ला डाँडाहरूमा आफ्नो ओ ान लगाउछँौ।
ितमी त्यके पहाड र अल्गो पवर्तमा जान्छौ

र ती ठाँहरूमा ब ल चढाउँछौ।
8 तब ितमीहरूले ती िव ौनाहरू बीचमा जान्छौ

र ती दवेताहरूलाई मे गरेर मरेो िवरू पाप गछ ।
ितमीहरूले ती दवेताहरूलाई मे गछ ,

ितमीहरू ितनीहरूका नाङ्गो शरीरहरू हरेेर खशुी हुन्छौ।
ितमीहरू मसगँ िथयौ, तर ितनीहरूले मलाई त्याग्यौ

ितनीहरूका हुनको लािग मलाई सम्झन सहयोग पयुार्उने कुराहरू ितमीहरूले
लकुायौ।

ितमीहरूले ती कुराहरू ढोका र चौखटहरू पछाडी लकुायौ।
त्यसपिछ ितमीहरू गयौ र ती झटूा दवेताहरूसगँ करार बाँध्यौ।

9 ितमीहरूले आफ्नो झटूा दवेता मोलक अिघ सनु्दर दे खनलाई
आफ्ना तलेहरू र अ रहरू योग गय ।

ितमीहरूले आफ्ना सन्दशेवाहकहरू टाढा ठाउँहरूमा पठायौ,
तर ितनीहरू मतृ्यकुो स्थानमा जानछेौ।

10 ितमीहरूले ती कामहरू गनलाई परूा प र म गय
अिन किहल्यै थाकेनौ।

ितमीहरूले अित र बल ा गय ,
िकनभने ितमीहरू िनराश र थिकत भएनौ।
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11 ितमीहरूले मलाई सम्झना गरेनौ।
ितमीहरूले मलाई हदेार् पिन हरेेनौ।

यसकारण ितमीहरू िचन्ता गन को िथयौ?
कससगँ डराएका िथयौ,
िकन झटू बोल्यौ?

हरे, म लामो समयदे ख चपुचाप छु
अिन ितमीहरूले मलाई सम्मान गरेनौ।

12 म ितमीहरूका असल कायर्हरू बारेमा
अिन सम्पणूर् धािमर्कताका बारेमा बोल्न सक्थें, तर ती सबै िनरथर्क हुन्छन।्

13 जब ितमीहरूलाई सहायताको खाँचो पय
ितमीहरूले ती झटूा दवेताहरूलाई गहुार मग ्यौ
जनु मिूतर्हरू ितमीहरूले आफ्ना व रप र भलेा गरेका िथयौ।

ितनीहरूलाई त्यही मिूतर्हरूले सघाओस।्
तर म ितमीहरूलाई भन्छु बतासले ितनीहरू सबलैाई उडाई लजैानछे।

बतासको एक वगेले ितनीहरूलाई उडाई लजैानछे।
तर त्यो मािनस जो ममािथ आि त छ त्यसले त्यो जमीन पाउनछे, त्यो म

वचन िदन्छु।
त्यस मािनसले मरेो पिव पवर्त पाउनछे।”

परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनहुुन्छ
14 बाटो श ु पार, बाटो श ु पार!

मरेा मािनसहरूका लािग बाटो श ु पार।
15 परमे र उच्च हुनहुुन्छ र मािथ उठन ु भएको छ।

परमे र सदा सवर्दा जीिवत हुनहुुने
परमे रको नाउँ नै पिव हो।

परमे र भन्नहुुन्छ, “म उच्च र पिव ठाउँमा बस्दछु, साथै ती द:ुखी र न
मािनसहरूसगँ बस्दछु।

जो हृदयमा न हुदँछ ितनीहरूलाई म नयाँ जीवन दान गदर्छु।
जो हृदयमा प ाताप गछर्न

ितनीहरूलाई पिन म नयाँ जीवन दान गदर्छु।
16 म सवर्दा लडाइँ गन छैन।्



57:17 cxlii यशयैा 58:1

म सधँै नै ोिधत भई रहन्न।
यिद म लगातर ोिधत भई रहें भने

मलै े दान गरेका मािनसहरूका आत्माहरू मरेो समक्ष मनछन।्
17 ती मािनसहरूले पाप काम गरे

अिन त्यसलैे मलाई ोिधत बनाए।
यसलैे मलै े इ ाएललाई दण्ड िदएँ,

उबाट मलैे मखु फकार्एँ िकनभने म रसाएको िथएँ।
अिन इ ाएलले मलाई त्यागरे गयो,

उसले जता इच्छा गय उतै गयो।
18 इ ाएल कहाँ गयो, मलैे दखेें। यसकारण मलैे उसलाई क्षमा िदएँ। मलैे उसलाई

सान्त्वना िदएँ अिन उसलाई स्वास्थ्य पान शब्दहरू भन।े
त्यसपिछ ऊ र उसका मािनसहरूले उदासी अनभुव गरेनन।्

19 ितनीहरूलाई मलैे एक नयाँ वचन िसकाए: शा न्त।
मरेा निजक साथै टाढा रहकेा मािनसहरूलाई म शा न्त दान गनछु,

म ती मािनसहरूलाई क्षमा िदनछुे।”
परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्नभुयो।

20 तर द ु मािनसहरू समु को छाल उठेका जस्ता छन।्
ितनीहरू शान्त र चपुचाप ब स ै नन।्

ितनीहरू ोिधत छन छाल उठेका समु जस्ता
त्यसले िहलो माटोहरू उिछटाउँछ।

21 मरेा परमे र भन्नहुुन्छ,
“द ु मािनसहरूलाई त्यहाँ शा न्त छैन।”

58
मािनसहरूलाई परमे रलाई प ाऊ भन्न ु पछर्

1 ितमी जित सक्छौ त्यित िचच्याऊ, नरोिककन ँ िचच्याऊ।
तरुही बजे जस्तै िचच्याऊ।

मािनसहरूको द ु कमर्को िवषयमा बताऊ।
याकूबको प रवारलाई ितनीहरूका पापहरू बारे बताऊ।
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2 ितनीहरू पाप गछर्न र पिन ितनीहरू आफै त्यके िदन मलाई पजू्न आउँछन।्
अिन ितनीहरू मरेो बाटो अप्नाउन इच्छुक छन।्

ितनीहरू धािमर्क-िवधानमा बाँचकेो
अिन परमे रका असल आज्ञा अनसुरण गरेका रा ले जस्तो ावहार

गछर्न।्
ितनीहरू मिसत सही न्याय माग्छन।्

ितनीहरू िनष्पक्ष िनणर्यको लािग परमे रकहाँ जान्छन।्

3 अब ती मािनसहरू भन्दछन,् “तपाईंलाई सम्मान गनर् हामीले उपवास बस्यौ।
तर तपाईंले िकन हामीलाई हने ुर्हन्न? हामीले हा ो शरीरहरूलाई तपाईंको सम्मान
गन ुर् पीडा िदयौ। तपाईंले िकन हामीलाई हरेचाह गन ुर्हुन्न?”

तर परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले िवशषे िदनमा उपवास बसरे स्वयलंाई
आन न्दत पाय । अिन ितमीहरूले आफ्ना दासहरूलाई दण्ड िदयौ। 4 ितमीहरू
भोको छौ, तर भोजनको लािग होइन।् ितमीहरू मािनसहरूलाई आफ्ना द ु हातहरूले
कुट्नलाई भोको छौ। जब ितमीहरूले भोजन खान छोडयौ त्यो मरेो लािग होइन।्
ितमीहरूले आफ्ना आवाज मरेो स्तिुत गाउन उपयोग गरेनौ। 5 के ितमीले त्यो
खास िदनहरूमा बसकेा उपवास र शरीरलाई िदएको क हनेर् म चाहन्थे र? के
म मािनसहरू उदास भएको हनेर् चाहन्छु भनरे ितमीहरू सोच्दछौ? के ितमीहरू
सोच्दछौ िक म मािनसहरू मतृ मािनसहरू झैं झकेुका र उदासी पोषाकहरू लगाएको
हन चाहन्छु? मािनसहरू खरानीमािथ बसरे आफ्नो शोक दशर्न गरेको हनेर् म
चाहन्छु? त्यसकैो लािग त ितमीहरू त्यस खास िदनहरूमा उपवास बसकेा िथयौ।
के ितमीहरू सोच्दछौ िक परम भलुे नै त्यस्ता चाहकेा हुन?

6 “म कुन कारको िवशषे िदन चाहन्छु, भन्नछे। एक िदन मािनसहरूलाई
स्वतन् पान िदन।् म त्यस्तो िदन चाहन्छु तािक त्यो िदन ितमीहरूले मािनसहरूको
बोझा हटाइिदनछेौ। म त्यस्तो िदन चाहन्छु िक त्यस िदन ितमीहरूले मािनसहरूलाई
सकंटबाट छुटकारा िदलाइिदनछेौ। म त्यस्तो िदन चाहन्छु िक जब ितमीहरूले
उनीहरूका काँधबाट बोझहरू हटाइिदनछेौ। 7 म चाहन्छु िक ितमीहरूले आफ्ना
भोजन भोका मािनसहरूसगँ बाँडरे खानछेौ। म चाहन्छु िक ितमीहरूले घर
नभएका गरीब मािनसहरूलाई खोजरे आफ्नो घरहरूमा आ य िदनछेौ। जब
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ितमीहरूले नाङ्गो व हीन मािनस दखे्यौ भने त्यसलाई आफ्ना लगुाहरू िदनछेौ।
ती मािनसहरूलाई सहयोग गनर् नचकु, ितनीहरू पिन ितमीहरू जस्तै नै हुन।्”

8 यिद ितमीहरूले त्यसो गय भने ित ो ज्योित ात कालमा च म्कने उज्यालो
जस्तै हुनछे। ितमीहरूका घाउहरू सबै िनको हुनछेन।् ितमीहरूका “स ावना”
ितमीहरू कै समक्ष िहडंनछे अिन परम भकुो मिहमाले ितनीहरूलाई प ाउँदै पिछ
पिछ आउनछे! 9 त्यसपिछ ितमीहरूले परम भलुाई पकुारनछेौ र परम भलुे
ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछे। ितमीहरू परम भलुाई बोलाउनछेौ अिन उहाँले
भन्नहुुनछे, “म यहाँ छु।”

ितमीहरूले मािनसहरूलाई क हरू र बोझहरू थप्न बन्द गन ुर्पछर्। ितमीहरूले
मािनसहरूलाई कट-वचन बोल्न र दोष िदन ु छाडन ु गनर् पछर्। 10 ितमीहरूले
भोको मािनसहरूसगँ द:ुख अनभुव गन ुर्पछर् र ितनीहरूलाई भोजन िदनपुछर्। क मा
परेका मािनसहरूलाई ितमीहरूले सहयोग िदनपुछर्। ितनीहरूको खाँचो समाधान
पा रिदन ु पछर्। तब ितमीहरूका ज्योित अधँ्यारोमा चम्कनछे। अिन ितमीहरूले द:ुख
पाउनछैेनौ। ितमीहरू मध्यिदनको उज्यालो सयू दय जस्तो हुनछेौ।

11परम भलुे सधैं ितमीहरूलाई डोयार्उन ुहुनछे। उहाँले सकु्खा जमीनहरूमा पिन
ितमीहरूको आत्मालाई सन्त ु पान ुर्हुनछे। परम भलुे ितमीहरूका ह ीरूमा श
भ रिदन ु हुनछे। ितमीहरू शस्त पानी भएको बगैंचा जस्तो हुनछेौ। ितमीहरू सदा-
सवर्दा रहने पानीको ोत जस्तै हुनछेौ।

12 ितमीहरूका शहरहरू धरैे वषर्दे ख नै ध्वशं भइसकेको हो। ती शहरहरू
फे र नयाँ गरी बनाउनछेौ। नयाँ शहरहरू ितमीहरूले त्यही परुानो जगहरूमािथ
नै बनाउनछेौ। ितमीहरूलाई “भत्केका पखार्लहरू िनमार्ण गन” भनरे बोलाइनछे
ितमीहरूलाई, “बाटोहरू र घरहरू बनाउनहेरू भनरे बोलाउनछे।”

13 त्यस्ता कुराहरू हुनछेन जब ितमीहरूले िव ामकोिदन परमे रको िनयमहरू
िवरू पाप गनर् बन्द गनछौ। अिन त्यस्तो हुनछे जब ितमीहरू ती कुरा गदनौ
जसले ितमीलाई सन्नता िदन्छ। ितमीहरूले िव ाम िदनलाई आनन्दको िदन
गनछ । ितमीहरूले परम भकुो िवशषे िदनलाई आदर गनछौ। ितमीहरूले त्यस
िवशषे िदनलाई अरू िदनहरूमा गरेको काम नगरेर सम्मान गनछौ। 14 त्यसपिछ
ितमीहरूले परम भलुाई दयाको लािग िबन्ती गनर् सक्छौ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई
पथृ्वीमािथ अल्गो ठाउँहरूमा लजैान ु हुनछे। अिन उहाँले ितमीहरूलाई ती सबै
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चीजहरू िदनहुुनछे जनु ित ो पखुार् याकूबका िथए। परम भु आफैले ती कुराहरू
भन्नभुयो।

59
द ु मािनसहरूले आफ्ना जीवाईहरू प रवतर्न गन ुर् पछर्

1 हरे, ितमीहरूलाई बचाउनको िन म्त परम भकुो श नै या छ। उहाँले
सनु्न ु हुनछे जब ितमीहरूले उहाँको साथ माँग्छौ। 2 तर ितमीहरूको पापले गदार्
ितमीहरू र परमे र माझ एउटा तगारो छ। परम भलुे ित ा पापहरू दे ु हुन्छ
अिन अनहुार अक ितर फुकार्उन ु हुन्छ। 3 ितमीहरूका हातहरू मलैा छन,् ितनीहरू
रगतमा लतपितएकाछन।् ितमीहरूले आफ्ना मखुबाट झटूो बोल्यौ। ितमीहरूका
िज ाहरूले द ु कुराहरू भन्छन।् 4 कसलैे पिन अरूहरूको बारेमा साँचो कुरा
भन्दनै।् मािनसहरूले न्यायलयमा झटुो मामला दायर गछर्न अिन आफ्ना म ु ाहरू
िज को लािग झटूो तकर् हरू मा भर पदर्छन।् ितनीहरू परस्परमा झटूो बोल्दछन।्
ितनीहरू क ले पणूर् छन अिन पापलाई जन्म िदन्छन।् 5 ितनीहरूले अिन कमर्
जन्माउछन जसरी िवषाल ु सपर्हरूले आफ्ना अण्डाबाट िवषाल ु बच्चा िनकाल्छन।्
यिद ितमीहरूले ितनीहरू मध्ये एउटा अण्डा पिन खायौ भने मनछौ। अिन यिद
ितमीहरूले एउटा पिन अण्डा फुटायौ भने त्यहाँबाट िवषाल ु साँप बािहर िनस्कनछे।

झटूा मािनसहरूले भनकेा कुराहरू माकुराको जाल जस्तै हुन्छ। 6 माकुराका
जालहरूबाट लगुा बनाउन सिकदनै।् ितमीहरूले स्वयलंाई ती जालहरूसगँ ढाक्न
सक्दनैौ।

कितपय मािनसहरूले अधमर् कामहरू गछर्न ्र आफ्ना हातहरूले अरूलाई चोट
पयुार्उछँन।् 7 ितनीहरूले आफ्ना खु ाहरू पापमा दग ुर्न चलाउनँछ। कुनै पिन िनद ष
मािनसलाई मानर्को लािग ितनीहरू हता रन्छन।् ितनीहरूले द ु कुराहरू सोच्दछन।्
उप व एव चोरी गन ुर् नै ितनीहरूको जीवनको बाटो हो।

8 ती मािनसहरूले शा न्तको बाटो जान्दनैन।् ती मािनसहरू िनष्पक्ष छैनन।्
ितनीहरू कपटी जीवन िजउँछन।् अिन जो मािनसहरू त्यस्तो कारले बाँच्दछन ्
ितनीहरूले किहल्यै शा न्त पाउने छैनन।्

पापले इ ाएलमा सकंट ल्याउदँछ
9 सबै न्याय र धािमर्कता हराएर गयो।
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यहाँ हा ा साम ु अन्धकार मा छ।
यसथर् उज्यालोकोलािग हामीले पखर्न ु पछर्।

हामी चहिकलो काशको आशा गदर्छौं
तर हामी सबमैा अन्धकार मा छ।

10 हामी आखँाहरू नभएका मािनसहरू जस्ता छौं
हामी अन्धाहरू झैं िभ ा छाम्दै िहडँछौ।

हामी ठोिकन्दै लडछौं मानौ यो रात हो
हामी िदनको उज्यालोमा पिन दे स ै नौ
मध्यिदनमा हामी मतृ मािनस जस्तै लडछौं।

11 हामी सबै अत्यन्त उदास छौं,
ढुकुरहरू र भालहूरूले झैं हामी आवाजहरू िनकालछौ।

मािनसहरू किहले िनष्पक्ष हुन्छन ्भन्ने समयलाई हामी प खर्रहकेा छौं।
तर अझ सम्म त्यहाँ सत्य भन्ने नै छैन।्

हामी सरुिक्षत हुन प खर्रहकेा छौं
तर मु भने अझै टाढा छ।

12 िकनभने हामीले धरैे पल्ट,
गल्ती कुराहरू परमे रका िवरू गय ।

हा ा पापहरूले हामी गल्ती भएको दखेाउछँ।
हामी जान्दछौ त्यस्ता कामहरू गरेर हामी दोषी छौं।

13 हामीले पाप गय
र परम भकुो िवरोधमा कमर् गय ।

हामीले उहाँबाट मखु फकार्यौं
र उहाँलाई त्याग्यौ।

हामीले परमे रको िवरू
पापपणूर् कुराहरू गय ं।

हामीले त्यस्ता कुभलो हुने कुराहरू
मनमनै सोच्यौ त्यस्तो योजना बनायौं।

14 न्याय हामीबाट फकर टाढा गयो।
सत्य टाढा नै उिभन्छ।

सत्यता भन्ने कुराहरू गल्लीहरूमा खस।े
धािमर्कता भन्ने कुरा शहरमा वशे गनर् िनषधे भयो।
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15 सत्य हराएर गयो।
अिन मािनसहरू जसले रा ो काम गनर् यास गरे ितनीहरू ल ु टए।

परम भलुे हने ुर् भयो अिन उहाँले धािमर्कता कतै पाउन सक्न ु भएन।्
परम भलुे ती सबै मन पराउन ु भएन।

16 परम भलुे हने ुर् भयो र कतै पिन कुनै मािनस नभएकोले
उहाँ छक्क पन ुर्भयो जससगँ उिभएर बोल्न सिकन्छ।

यसकारण परम भलुे आफ्नो श योग गन ुर् भयो
र साथै आफ्नै धािमर्कता चलाउन ु भयो अिन मािनसहरूलाई उ ार गन ुर् भयो।

17 परम भलुे य ु तयार गन ुर्भयो।
परम भलुे धािमर्कताको हितयार िभन ुर् भयो।

म ु को टोपी लगाउन ु भयो दण्डको पोषाक
र बल मेको लगुा लगाउन ु भयो।

18 परम भु आफ्ना श हुरूमािथ ोिधत हुनहुुन्छ।
यसलैे परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे जसको हकदार ितनीहरू छन।्

परम भु आफ्ना श हुरूसगँ ोिधत हुनहुुन्छ।
यसकारण टाढा-टाढामा भएका सबै मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदनहुुनछे।

19 तब नै प मका मािनसहरू परम भिुसत डराउछँन ्
अिन उहाँलाई सम्मान गछर्न।्

पवूर्का मािनसहरू डराउनछेन ्अिन उहाँको मिहमाको आदर गनछन।्
तजे बग्ने नदी वल हावाले हुत्याए झैं गरी परम भु झ ै आउन ु हुनछे।

20 तब िसयोनमा म ु दाता आउनछे।
उहाँ याकूबको सन्तानहरूकहाँ आउन ु हुनछे जसले पापगरे तर परम भु कहाँ

फकर आए।

21 परम भु भन्नहुुन्छ, “म ती मािनसहरूसगँ करार गनछु। म वचन िददँछु
िक मरेो आत्मा र वचनहरू जनु म ितमीहरूको मखुमा रा छुे त्यसले ितमीहरूलाई
किहल्यै त्याग्ने छैन। ितनीहरू ितमीहरूका छोरा छोरी र नाती पनाती सम्म रहनछेन।्
ितनीहरू अिहले ितमीहरूसगँ हुनछेन ्र सवर्दा रहनछेन।्
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60
परमे र आउन ु हुदँछै

1 “मरेो काश, यरूशलमे उठ!
तरेो काश आइरहछे!
परम भकुो मिहमा ितमीहरूमािथ च म्कने छ।

2 अब अन्धकारले पथृ्वी ढाक्छ,
अिन मािनसहरू अन्धकारमा पनछन।्

तर परम भु ितमीहरूमािथ चम्कन ु हुन्छ
अिन उहाँको मिहमा ितनीहरूमािथ दखेा पनछ।

3 ितमीहरूका जाितहरूकहाँ काश आउनछे,
राजाहरू ितमीहरूको चहिकलो काशमा आउनछे।

4 आफ्नो व रप र हरे!
दखे्यौ मािनसहरू भलेा भएर ितमीहरू ितरै आइरहछे।

ती टाढाबाट आइरहकेा ितमीहरूकै छोराहरू हुन।्
अिन ितमीहरूका छोरीहरू पिन उनीहरूसगँै आइरहछेन।्

5 “यो भिवष्यमा परूा हुनछे।
अिन त्यस समय, ितमीहरूले आफ्ना मािनसहरूलाई दे छेौ।

अिन ितमीहरूका अनहुार खशुीले च म्कनछेन।्
पिहला, ितमीहरू डराउनछेौ, तर पिछ, ितमीहरू खशुीले उ िेजत हुनछेौ।

समु हरू तरेर आएका सारा सम्पि हरू ितमीहरू समक्ष रा खनछेन,
जाित-जाितका सम्पि हरू ितमीहरूकहाँ नै आउनछेन।्

6 िम ान र एपाबाट आएका ऊँटहरूले
ितमीहरूका धत पार गन छन।्

शबेाबाट आएका ऊँटहरूका लस्करले सनु
र सगु न्धत वस्त ु लएर आउनछेन।्
मािनसहरूले परम भकुो स्तिुत गान गाउनछेन।्

7 केदारबाट आएका सारा भेंडा, मािनसहरूले जम्मा गनछन,
अिन ितमीहरूकहाँ ल्याइिदनछेन,्

नबायोतका भडेाँहरूले ित ो सवेा गनछन।्
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ितमीहरूले ती पशहुरू मरेो बदेीमा अपर्ण गनछौ।
अिन म ती सबै हण गनछु।

म मरेो मिहमाको म न्दर पिहलकेो भन्दा अझ सनु्दर बनाउने छु।
8 मािनसहरूलाई हरे!

बादलहरू आकाश्मा िछटो उडजेस्तै ितनीहरू ितमीहरू कहाँ आतु रन्दै
आइरहछेन ्

मानौ ितनीहरू ढुकुरहरू आफ्ना ग ुडँहरूमा जान उिडरहे जस्तै ितनीहरू
आउँदछैन।्

9 टाढामा भएका दशेहरूले मलाई प खर्रहछे।
समान बोक्ने जहाजहरू समु मा जान तयार छन।्

ती जहाजहरू टाढामा भएका ितमीहरूका नानीहरू ल्याउनलाई तयार छन।्
ितनीहरूले परम भु ित ा परमे रलाई जो इ ाएलका परमपिव हुनहुुन्छ,

ा कट गनर् सनु र चाँदी बोकेर ल्याउनछेन।्
परम भलुे ितमीहरूका लािग अचम्मका कामहरू गन ुर्हुनछे।

10 अन्य दशेका छोरा-छोरीहरूले ित ा पखार्लहरू फे र िनमार्ण ग रिदनछेन।्
ितनीहरूका राजाहरूले ितमीहरूका सवेा गनछन।्

“जब म ोिधत हुन्छु, म ितमीहरूलाई चोट पयुार्उछुँ।
तर अिहल,े म ितमीहरूलाई दया दखेाउनँ चाहन्छु
यसलैे म ितमीहरूलाई सान्त्वना िदइरहछुे।

11 ितमीहरूका वशे ारहरू सधैं खो लनछेन।्
ती ारहरू िदन तथा रातमा किहल्यै बन्द हुने छैनन
जाितहरू र राजाहरूले ितमीहरूलाई आफ्ना सम्पित ल्याइिदनछे।

12 कुनै कुनै जाित अथवा रा ले ितमीहरूको सवेा गदनन ्
तर ितनीहरू नाश हुनछेन।्

13 लबानोनका सबै महत्वपणूर् कुराहरू
ितमीहरूलाई िदइनछे।

मािनसहरूले दवेदारू धपू्पी रूखहरू ितमीहरूलाई ल्याई िदनछेन।्
ती रूखहरू मरेो पिव स्थान सनु्दर बनाउनको लािग योग ग रनछे,

यो मरेो िसहंासन समक्ष एउटा चौकी जस्तो हुनछे।
अिन म यसलाई ज्यादा ा िदनछुे।
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14 िवगतमा जनु मािनसहरूले ितमीहरूलाई चोट पयुार्ए,
ती मािनसहरू ित ो समक्ष झकु्ने छन।्

िवगतमा, जो मािनसहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे
ती मािनसहरू ित ा खु ामा िनउ रनछेन।्

ती मािनसहरूले ितमीलाई ‘परम भकुा शहर’
‘इ ाएलको परम पिव िसयोन भन्ने छन।्’

15 “ितमीहरू फे र एक्लै छािडनछैेनौ।
ितमीहरू फे र हलेा हुनछैेनौ। ितमीहरू फे र र ो हुनछैेनौ।

म ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा महान ्बनाउनँछुे।
ितमी सदा सवर्दा खशुी हुनछेौ।

16 जाित जाितले ितमीहरूले चाहकेा सबै कुराहरू िदनछेन।्
यो आफ्ना आमाको दधू िपउने बालक जस्तो हुनछे।

तर ितमीले राजाहरूबाट धनहरू पाउनछेौ।
तब ितमीले ‘म परम भु हु’ँ भनरे िचन्नछेौ, जसले ितमीलाई बचाउछँ।
ितमीले जान्नछेौ िक याकूबको श शाली परमे रले ितमीलाई उ ार गन ुर्

हुन्छ।

17 “ितमीमा अिहले काँसा छ,
म सनु ल्याई िदनछुे।

ितमीसगँ अिहले फलाम छ,
म ितमीलाई चाँदी ल्याई िदनछुे।

म ित ो काठलाई काँसा बनाई िदनछुे।
म दण्डलाई शा न्तमा प रवतर्न ग रिदने छु।

जब मािनसहरूले ितमीलाई चोट पयुार्उछँ
तर अिहले मािनसहरूले ितमीलाई रा ो वहार गनछन।्

18 त्यहाँ ित ो दशेमा फे र किहल्यै अत्याचारको खबरहरू आउने छैनन।्
मािनसहरूले फे र किहल्यै ित ो दशेमा आ मण र चोरी गन छैनन।्

ितमीले आफ्नो िभ ाहरूको नाउँ ‘म ु ’ भनरे ले छेौ।
ितमीले आफ्नो वशे ारको नाउँ ‘स्तिुत’ रा छेौ।
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19 “घाम अब ित ो लािग िदनभ रको काश हुनछैेन।्
चन् माको उज्यालो पिन ित ो लािग रातभ रको काश हुनछैेन।्

िकनभने परम भकुो काश नै सदा सवर्दा ित ो काश हुनछे।
तरेो परमे र नै तरेो मिहमा हुनहुुनछे।

20 ित ो सयूर् किहल्यै अस्ताउने छैन
फे र ित ो चन् मा किहल्यै अन्ध्यारो हुनछैेन

िकनभने परम भु नै अनन्तको काश हुनहुुनछे।
अिन ित ो शोकका िदन अन्त हुनछे।

21 “ित ा सारा मािनसहरू धािमर्क हुनछेन।्
ती मािनसहरूले पथृ्वी फे र ा गनछन।्

मलैे ती मािनसहरू सजृना गरें।
ितनीहरू अ तू िबरूवा हुन,्
त्यो मलैे आफ्नै हातले बनाएको हु।ँ

22 स-साना प रवारहरू ठूलो प रवारमा प रणत हुनछेन।्
स-साना प रवार एक द रलो जाित हुनछे।

जब समय अनकूुल हुन्छ,
म परम भु चाँडै आउनछुे।
म ती कुराहरू घ टत गनछु।”

61
परम भकुो म ु को समाचार

1 परम भ,ु मरेो मा लकले आफ्नो आत्मा मिभ हाल्न ु भयो। परमे रले मलाई
गरीब मािनसहरूकहाँ ससुमाचार भन्न र पीिडत मािनसहरूलाई सखु िदनकोलािग
रोज्न ु भयो। परमे रले मलाई कैदीहरूलाई स्वतन् हुनछेौ भन्न ु र कैदीहरूलाई
स्वतन् पान ुर् पठाउन ु भयो। 2 परमे रले मलाई त्यो समय घोषणा गनर् पठाउन ु
भयो जब परम भलुे आफ्नो करूणा कट गन ुर् हुनछे। परमे रले मलाई त्यो समय
घोषणा गन ुर् पठाउन भयो जब उहाँले पापीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे। परमे रले
द:ुखी मािनसहरूलाई सान्त्वना िदन मलाई पठाउनभुयो। 3 परमे रले िसयोनका



61:4 clii यशयैा 61:10

द:ुखी मािनसहरूका लािग मलाई पठाउन ु भयो। उत्सवका लािग म ितनीहरूलाई
तयार पानछु। म ितनीहरूका टाउकोबाट खरानी पछेुर मकुुट लगाई िदनछुे। म
ितमीहरूको द:ुखमय जीवन हटाएर खशुीको तले दान गनछु। म ितनीहरूको पीडा
हटाएर उत्सवको िन म्त पोषाकहरू िदने छु। परमे रले मलाई ती मािनसहरूलाई
“धािमर्कताका वकृ्षहरू” र “परम भकुो अ तू बोट” नाउँ िदनलाई पठाउन ु भयो।

4 त्यस बलेा, ध्वशं भएका परुाना शहरहरू फे र िनमार्ण ग रनछेन।् ती शहरहरू
पिहले जस्तै नयाँ बिननछेन।् धरैे-धरैे वषर् अघािड भ त्काएका ती शहरहरू नयाँ
जस्तै बिननछेन।्

5 तब ित ा श हुरू ितमीकहाँ आएर ित ो भडेाको हरेचाह गनछ। श कुा
नानीहरूले ित ा खतेहरू र बगैंचामा काम ग रिदनछे। 6 ितमीहरूलाई “परम भकुा
पजूाहारीहरू” र “हा ा परमे रको सवेकहरू” भनरे बोलाइनछेौ। ितमीहरूले सारा
पथृ्वीका जाितहरूबाट ल्याइएका धन-सम्पि पाउनछेौ। अिन ितमीहरू त्यो पाएर
गर्िवत हुनछेौ।

7 िबतकेा िदनहरूमा ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई ल ज्जत पारे र सबै
ितमीहरूको िवरू नरा ा कुराहरू गरे। ितमीहरू अन्य मािनसहरू भन्दा बढता
ल ज्जत भयौ। यसलैे ितमीहरूको दशेमा ितमीहरूले अरूहरू भन्दा दइुगणुा बढी
पाउनछेौ। ितमीहरूले मनाउनछेौ जनु अनन्तसम्म रहनछे। 8 यो खशुी िकन यस्तो
हुनछे? िकनभने म परम भु हु ँ र िनष्पक्षता मन पराउछु। म चोरी र अरू सबै
कुराहरूलाई घणृा गदर्छु जनु गल्ती हुन्छ। यसलैे म मािनसहरूलाई उनीहरूको
कमर्को ज्याला िदनछुे। म मरेा मािनसहरूसगँ अनन्तको लािग करार गनछु। 9 सारा
जाितको मरेा त्यके मािनसले िचन्नछेन।् मरेा जाितका नानीहरूले त्यके मािनस
िचन्ने छन।् कुनै पिन मािनसले ितनीहरूलाई दखे्यो भने पक्कै परमे रको आशीवार्द
परेकोछ भनरे जान्नछेन।्

परमे रको सवेकले म ु ल्याउछ
10 परम भलुे मलाई अत्यन्त खशुी पान ुर्भयो।

म सम्पणूर्मा परमे रमा खशुी मनाउनँछुे।
परमे रले उ ारको पोषाक मलाई लगाइिदनभुयो।

ती पोषाकहरू अत्यन्तै सनु्दर छन ् जनु िववाहको उपल यमा मािनसहरू
लगाउछँन।्
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परम भलुे धािमर्कताको पोषक मलाई लगाई िदनभुयो
त्यो पोषक ीहरूले िववाहमा लगाउने जस्तो सनु्दर छ।

11 पथृ्वीले नै िबरूवा उमार्छ।
मािनसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दछन,् अिन बगैंचाले त्यसलाई

उमाछर् फलाउँछ।
त्यसरी नै परम भलुे धािमर्कता उमान ुर् हुन्छ।

परम भलुे त्यके जाितबाट मिहमा लानहुुन्छ।

62
धािमर्कताले भ रएको शहर नयाँ यरूशलमे

1 म िसयोनलाई मे गछुर्,
यसलैे म उसगँ लगातार कुरा गन गछुर्।

म यरूशलमेलाई मे गछुर्।
यसलैे म कुरा गन ुर् रोिकने छैन।्

जब सम्म धािमर्कता उज्यालो ब ी झैं चम्कदनै तब सम्म म कुरामानछु।
जब सम्म मु उज्यालो ज्योित जस्तै बल्दनै म बात मानछु।

2 तब समस्त जाितहरूले तरेो धािमर्कता दे छेन।्
सबै राजाहरूले तरेो गौरव दे छेन।्

त्यसपिछ ितमीले नयाँ नाउँ पाउने छौ।
परम भु स्वयलंे ितमीलाई त्यो नयाँ नाउँ िदनहुुनछे।

3 परम भलुे ितमीलाई दखेरे अत्यन्त गर्िवत हुन ु हुनछे।
ितमी परम भकुो हातमा एक सनु्दर मकुुट जस्तै हुनछेौ।

4 ितमीलाई ‘परमे रले त्यागकेा मािनसहरू’ फे र किहल्यै भिनने छैन।
ितमीहरूका दशेलाई फे र कहल्यै यसो भन्ने छैन, ‘परमे रले नाश गन ुर्

भएको दशे।’
ितमीहरू डािकनछेौ ‘परमे रले मे गन ुर् भएका मािनसहरू’ भनी।

ितमीहरूको दशेलाई, ‘परमे रको बहेुला’* भिनने छ।
िकनभने परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ
* 62:4: “ ”
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अिन ितमीहरूको दशे उहाँकै सम्पि हो।
5 जब कुनै जवान मािनसले एउटी ीलाई मे गदर्छ, उसले त्यही ीलाई िववाह

गछर्।
यस्तै कारल,े ितमीहरूका उ ारक नै ितमीहरूका स्वामी पिन हुन ु हुनछे।

एकजना मान्छे आफ्नी नयाँ दलुहीसगँ अित खशुी हुदँछ।
यस्तै कारले ित ो परमे र ितमीसगँ खशुी हुनहुुनछे।

6 यरूशलमे, म ित ा पखार्लहरूमािथ रक्षकहरू खटाउनछुे।
ती रक्षकहरू चपु लागरे ब े छैनन।्
ितनीहरू रात िदन ाथर्ना ग ररहनछेन।्

रक्षकहरू! ितमीहरूले परम भलुाई ाथर्ना अवश्य गन ुर्पछर्।
ितमीहरूले उहाँलाई आफ्ना वचनहरूको सम्झना गराउन ु पछर्।
किहल्यै ाथर्ना गनर् नचकु।

7 जबसम्म परम भलुे पथृ्वीमा यरूशलमे बनाउन ु हुन्न
तबसम्म ितमीहरूले उहाँलाई ाथर्ना गन ुर् नै पछर्।

8 परम भलुे शपथ हण गन ुर्भयो। उहाँले माण स्वरूप आफ्नै श चलाउन ु भयो
अिन परम भलुे त्यो आफ्नो श त्यही वचनहरू कायम रा चलाउन ु

हुनछे।
परम भलुे भन्नभुयो, “म िकरीया खाँन्छु िक अब किहल्यै ितमीहरूका खा ान्न

ितमीहरूका श हुरूलाई िदइने छैन।
म वचन िददँछु िक ितमीहरूले बनाएका दाखरस ित ा श हुरूले लजैाने

छैनन।्
9 जनु मािनसले अन्नहरू थपुारेकाछन ् त्यसलैे खानछे, अिन त्यस मािनसले

परम भकुो शसंा गनछ।
जनु मािनसले दाखहरू थपुादर्छ, ती दाखहरूबाट उसले दाखरस िपउनछे

अिन ती कुराहरू मरेो पिव दशेमा हुनछे।”
10 मलू ढोकाहरूबाट आऊ!

मािनसहरूकोलािग बाटो खलु्ला पा रदऊे।
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बाटो तयार पार।
बाटोको सारा ढुङ्गाहरू हटाई दऊे।

मािनसहरूकोलािग िचन्ह स्वरूप डन्डा उठाऊ।
11 सनु, परम भु टाढा दशेहरूमा ब हेरूसगँ

बोली रहन ु भएकोछन
“िसयोनका मािनसहरूलाई बताऊ

‘हरे, ितमीहरूका मु दाता आउँदै हुनहुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको लािग परुस्कार ल्याई रहन ु भएकोछ

उहाँले त्यो इनाम आफैसगँ लएर आउउन ु हुदँछै।’ ”
12 उहाँका मािनसहरूलाई यसरी डािकने छ “पिव मािनसहरू,”

“परम भकुा सरुिक्षत मािनसहरू।”
अिन यरूशलमेलाई भिनने छ “परमे रले चाहन ु भएको शहर,”

“परमे रसगँै भएको शहर।”

63
परम भलुे आफ्नो मािनसको न्याय गन ुर्हुन्छ

1 एदोमबाट को आइरहछे?
उ बो ाबाट आउँदछ।

अिन उसको पोशाकहरूमा चहिकलो रातो रंगका दागहरू छन।्
उसको तजेस्वी उसकै पोशाकहरूमा छ।

ऊ परा मी स्वरूप महान श सगँ आइरहछे।
उसले भन्दछ, “ितमीहरूलाई बचाउने मसगँ श छ।
अिन म सत्य बोल्छु।”

2 “िकन ित ो पोशाकहरू चिकलो रातो छ?
ितनीहरू त्यस्ता मािनसहरूले लगाउने पोशाक हुन जो दाखहरूमािथ

िहडंदछन ्र त्यसको दाखरस बनाउदँछन।्”

3 उसले जवाफ िदन्छ, “मलैे आफै अङ्गरुहरू कु ल्चए िहडदा िपस्दछुै।
मलाई कसलैे पिन सधाएन।्
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म रसाएको िथएँ यसलैे अङ्गरुहरूमािथ कु ल्चदँै िहडें।
मरेो लगुामा अङ्गरुको रसको िछटाहरू उिछ टए पय । यसलैे मरेा लगुाहरू

मलैा भयो।
4 मलैे मािनसहरूलाई दण्ड िदने समय रोजें।

मरेा िन म्त मरेो मािनसहरूलाई बचाउने र रक्षा गन समय आइसकेकोछ।
5 मलैे चारै ितर हरेें, तर कुनै मािनस पिन सघाउने दे खएन।

मलाई कसलैे नसघाएको दखेरे छक्क परें।
यसकारण मलैे आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गनर् आफ्नै श योग गरें।

मरो आफ्नै ोधले मलाई रेणा िदयो।
6 म रसाएको बलेा, मािनसहरूमािथ िहडें।

म पागल भएको बलेा मािनसहरूलाई दण्ड िदएँ। मलैे ितनीहरूका रगत भईूंमा
पोखाएँ।”

परम भु आफ्ना मािनसहरू ित कृपाल ु हुनहुुन्छ
7 मलैे परम भकुा दयापणूर् कमर्हरू सोिचरहकेोछु।

म परम भकुो स्तिुत गनर् सोिचरहकेोछु।
परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई

धरैे रा ो चीजहरू िदन ु भयो।
परम भु हा ो िन म्त सा ै दयाल ु हुनहुुन्छ।

परम भलुे हामीलाई दया दखेाउन ु भयो।
8 परम भलुे भन्नभुयो, “ितनीहरू नै मरेा मािनसहरू हुन।्

ितनीहरू मरेा खास मािनसहरू हुन।्”
यसकारण परम भलुे ती मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो।

9 मािनसहरूसगँ धरैे क हरू िथए,
तर परम भु उनीहरूका िवरू िथएनन।्

परम भलुे मािनसहरूलाई मे गन ुर्भयो। अिन उनीहरू ित द:ुखी हुनभुयो।
यसकारण परम भलुे उनीहरूलाई बचाउन ु भयो,

उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु आफ्ना खास स्वगर्दतूलाई पठाउन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई उठाउन ु भयो र बोक्न ु भयो, अिन ितनीहरूलाई सदा-

सवर्दा हरेचाह गन ुर् भयो।
10 तर मािनसहरू परम भकुो िवरू उठे।
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ितनीहरूले पिव आत्मालाई द:ु खत बनाए।
यसकारण उनीहरू परम भकुो श ु भए

परम भलुे ती मािनसहरू िवरू लडाइँ गन ुर् भयो।

11 तर धरैे वषर् अिघ के भएको िथयो परम भु अझै सोच्न ु हुन्छ।
उहाँ मोशा र मािनसहरूको बारेमा सोच्न ु हुन्छ।

परम भु नै एकजना हुनहुुन्छ जसले मािनसहरूलाई समु बाट ल्याउन ु भयो।
परम भलुे आफ्ना भेंडाहरू डोयार्उन आफ्नो गोठाला योग गन ुर् भयो।

तर परम भ,ु जसले आफ्नो आत्मा ितनीहरूमा स्थािपत गन ुर् भयो,
अिहले कहाँ हुनहुुन्छ?

12 परम भलुे मोशालाई दािहने हातले डोयार्उन ु भयो।
मोशालाई डोयार्उनकोलािग परम भलुे आफ्नो अ तु श योग गनर्भयो।

परम भलुे पानीलाई दइु भागमा िवभाजन गन ुर् भयो
तािक मािनसहरू समु बाट िहड्न सकुन।्

त्यस्ता महान कुराहरू गरेर परम भलुे आफ्नो नाउँ ख्यात पान ुर्भयो।
13 परम भलुे गिहरो समु हरूबाट मािनसहरूलाई डोयार्उन ु भयो।

मािनसहरू नडुबीकन पानीमािथ िहडंे
जसरी एउटा घोडा जङ्गलमा िहडँीरहछे।

14 एउटा गाई खतेमा िहडँदा सिजलै लड्दनै। यस्तै कारले समु मा िहडँ्दा
मािनसहरू लडनेन।्

परम भकुो आत्माले मािनसहरूलाई िव ामको ठाउँमा लादैं िथयो। सब समय
मािनसहरू सरुिक्षत िथए।

परम भ,ु त्यही नै बाटो हो तपाईंले मािनसहरूलाई डोयार्उन ु भयो
अिन तपाईंको शसंायोग्य नाउँ मिहमीत पान ुर्भयो।

आफ्ना मािनसहरूलाई साथ िदनलाई परमे र ित ाथर्ना
15 परम भ,ु स्वर्गबाट तल हुर्न ुर्होस।्

ती कुराहरू अब घ टरहकेो दे हुुन्छ।
तपाईंको महान र पिव स्वगर्को घरबाट तल हामीितर हने ुर्होस।

तपाईंको गाढ मे हा ो लािग काह ँ छ?
तपाईंको िभ ी आत्माबाट आउने वल श कहाँ छ? तपाईंको दया म ित छ?
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िकन मबाट तपाईंको आफ्नो करूणामय मे लकुाउन ु हुन्छ?
16 हने ुर्होस! तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ!

अ ाहामले हामीलाई जान्दनैन।्
याकूबले हामीलाई िचन्दनै।

हे परम भु तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ।
तपाईं मा हुनहुुन्छ जसले हामीलाई सधैं बचाउन ु हुन्छ।

17 हे परम भ,ु तपाईंले आफूबाट हामीलाई िकन टाढा घचे टरहन ु भएको छ?
तपाईंको अनसुरण गनर् हामीलाई िकन व ञ्चत गराउन ु भयो?

हामीकहाँ फकर आउनु होस परम भ।ु
हामी तपाईंका दासहरू हौं।

हामीकहाँ आएर हामीलाई साथ िदनहुोस
हा ा सन्तानहरू तपाईंकै सम्पि हुन।्

18 तपाईंका पिव मािनसहरू आफ्ना दशेमा केही समय सम्म मा बस।े
त्यसपिछ हा ा श हुरूले तपाईंको पिव म न्दरमा कुल्चरे िहडँ।े

19 केही मािनसहरू तपाईं ारा शािसत भएनन।्
ती मािनसहरू तपाईंको नाउँ लदंनैन।्

अिन धरैे समय पिहला,
हामी त्यस्ता खालका मािनसहरू िथयौं।

64
1 यिद तपाईंले आकाश च्याित पथृ्वीमा झान ुर् भयो भने

त्यके कुराहरू प रवर्ितत हुने िथयो।
पवर्तहरू तपाईं समक्ष पग्लने िथए।

2 पवर्तहरू आगोको रापमा झारपातहरू ज लरहे जस्तो जल्ने िथए।
पवर्तहरू आगोमािथ पानी जस्तै उ म्लने िथए।

तब तपाईंका श हुरूले तपाईंको बारेमा जान्निेथए।
तब सारा जाितहरू तपाईंलाई दखे्दा डरले काम्ने िथए।

3 जब तपाईं अ त्यािसत कायर् गन ुर्हुन्छ,
पवर्तहरू तपाईं अिघ पग्लन्छन।्

4 तपाईंका मािनसहरूले साँ च्च नै तपाईंको कुरा किहल्यै सनुने।्
तपाईंले बताएका कुराहरूमा किहल्यै ध्यान िदएर सनुने।्
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कसलैे पिन तपाईं जस्तो परमे र दखेकेा छैनन।् तपाईं बाहके त्यहाँ त्यस्तो परमे र
हुन ु हुन्न।्

यिद मािनसहरूमा धयैर् भए अिन तपाईंको सहयोग पखको भए, ितनीहरूका
लािग तपाईंले महान कुराहरू ग रिदनहुुने िथयो।

5 तपाईं त्यस्ता मािनसहरूिसत हुनहुुन्थ्यो जो काम गनर् मन पराउँथ।े
ती मािनसहरूले तपाईंले बताउन ु भएको बाटो अनसुार गद तपाईंलाई सम्झना

गछर्न।्
तर अतीतमा हामीले तपाईंको िवरू पाप गय । यसकैारण तपाईं हामीिसत ोिधत

हुनभुयो।
अब हामीहरू कसरी बचाइन सक्नछेौं?

6 हामी सबै पापले अशु भएका छौं।
हा ा असल कामहरू पिन श ु छैनन।्
ितनीहरू रगतका दागहरू भएका लगुाहरू जस्ता छन।्

हामी ओइलएर झरेका पातहरू झैं छौं।
हा ा पापहरूले हामीलाई बतासले झैं उडाइलजैानछे।

7 हामी तपाईंलाई पजू्दनैौं।
हामी तपाईंको नाउमँा िव ास गदनौं।

हामी तपाईंलाई अनसुरण गनर् उत्सािहत हुदँनैौं।
यसकारण तपाईं हामीदे ख टाढा हुन ु भएकोछ।

हामी तपाईं समक्ष असहाय छौं, िकनभने हामी पापै पापले भ रपणूर् छौं।
8 तर परम भ,ु तपाईं हा ो िपता हुनहुुन्छ।

हामी िहलो जस्तै छौं अिन तपाईं कुमाले हुनहुुन्छ।
तपाईंकै हातले हामीहरूलाई बनाउन ु भयो।

9 परम भ,ु हामीिसत अब यसरी ोिधत भइ नरहन ु होस।
हा ा पापहरूलाई सधँ ै ध्यानमा नराखी भु ल िदन ु होस।

दया गरेर, हामीमािथ हने ुर्होस ्
हामी तपाईंका मािनसहरू हौं।

10 तपाईंका पिव शहरहरू र ो छन।्
ती शहरहरू उजाड र िनजर्न छन।्
िसयोन िनजर्न छ! यरूशलमे ध्वशं भइसक्यो।
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11 हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंलाई हा ा पिव म न्दरमा पजू्थ।े
हा ा म न्दरहरू एकदम अचम्मका िथए, तर अिहले यो आगोमा जलरे गयो।
हा ा सारा बहुमलू्य सम्पि हरू िवनाश भए।

12 के यी सबै कुराहरूले हामीलाई तपाईंको मेदे ख टाढा लानछे?
के तपाईं सधैं चपूचाप ब ु हुन्छ?
के तपाईं हामीलाई सधैं दण्ड िदनहुुन्छ?

65
सम्पणूर् मािनसहरूले परमे रको बारेमा जान्नछेन ्

1 परम भलुे भन्नहुुन्छ, “मलैे ती मािनसहरूलाई सहयोग गरे जो मसगँ सल्लाह
गनर् आएनन।् जसले मलाई भटेे उनीहरूले मलाई खोज्न आएनन।् जसले मरेो नामै
लएनन।् त्यो जाितलाई मलैे भन,े ‘हरे, म यहाँ छु, मलाई हरे।’
2 “म ती मािनसहरूलाई स्वीकार गनर् तयार छु जो मरेो िवरू मा उठेकाछन।्

मकहाँ ितनीहरू आऊन, भनरे म पख रहछुे। तर ितनीहरू लगातार त्यसरी नै बाँचे
जनु असल होइन।् ितनीहरूले आफ्ना मनले जे चाहे त्यही गरे। 3 ती मािनसहरू
मिसत छन अिन मलाई सधैं रस उठाउँछन।् ितनीहरूले ब लहरू चढाउँछन ्
र आफ्नो िवशषे बगैंचाहरूमा धपूहरू जलाउछँन।् 4 ती मािनसहरू िचहानहरू
माझमा बस्दछन।् ितनीहरू मतृ मािनसहरूबाट समाचार पखर्न्छन।् ितनीहरू मदुार्हरू
बीचमा बस्दछन।् ितनीहरू सुगंरुको मास ु खान्छन।् ितनीहरूको काँटा र धपुौरोहरू
सडकेा मासलुे गदार् डरलाग्दो मलैा छन।् 5 तर ती मािनसहरूले अरूलाई भन्दछन,
‘मरेो निजक नआऊ! मलैे ितमीहरूलाई श ु नपारूञ्जलेसम्म मलाई नछोऊ।’
ती मािनसहरू मरेो नाकको धवूाँ जस्तै छन,् अिन सब समय ितनीहरूको आगो
बल्दछ।”

इ ाएल द ण्डत हुनै पछर्
6 “हरे, यहाँ एक िहसाब छ त्यो ितन पछर्। यो िहसाबले ितमीहरू आफ्ना

पापहरूका दोषी भएको दशार्उछ। यो िहसाब नितरूञ्जले सम्म म चपूचाप ब े छैन
अिन म दण्ड िदएर ितनीहरूलाई िहसाब ितनर् लगाउनछुे। 7 ितमीहरूका पापहरू
र ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका पापहरू बराबरी छन।्” परम भलुे यसो भन्नभुयो,
“पवर्तहरूमा धपूहरू जलाएर ती पापहरू गरे। ितनीहरूले ती पहाडहरूमा मलाई
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ल ज्जत पारे। अिन मलैे ितनीहरूलाई थम दण्ड िदएँ। ितनीहरूले पाउनपुन दण्ड
मलैे िदएँ।”

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “जब अङ्गरुका झपु्पाहरूमा दाखरस रहन्छ,
मािनसहरूले त्यसबाट िनचोरेर दाखरस िनकाल्छन।् तर ितनीहरू अङ्गरु न
गदनन।् म आफ्ना सवेकहरूलाई त्यसै नै गनछु। म ितनीहरूलाई परैू ध्वशं पान
छैन। 9 म याकूबका सन्तानहरूबाट केही वशं रा छुे। यहूदाका मािनसहरूले मरेो
पवर्त पाउने छौ। मरेो सवेकहरू त्यहाँ ब छेन।् म ती मािनसहरू छान्ने छु जो त्यहाँ
ब छे। 10तब शारोनका बेंसी भेंडाहरूलाई चन चरन हुनछे। आकोरका बेंसी आराम
गन ठाउँ हुनछे। यी सम्पणूर् थोकहरू मरेा मािनसहरूका लािग हुन ् जसले मलाई
खोज्दछन।्

11 “तर ितमीहरूले परम भलुाई त्याग्यौ, यसलैे ितमीहरू द ण्डत हुनछेौ।
ितमीहरूले मरेो पिव पवर्त भलु्यौ। ितमीहरूले भाग्यलाई मान्न थाल्यौ। ितमीहरूले
झटूो दवेताहरूको भाग्य-दवेलाई मान्न थाल्यौ। 12 तर म ितमीहरूको भिवष्यको
िनणर्य गदर्छु। अिन ितमीहरू तरवार ारा मा रनछेौ, सबै भनरे पिन िनणर्य गदर्छु।
ितमीहरू सबै नै मा रने छौ। िकन? िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बोलाएँ तर ितमीहरूले
अस्वीकार गय , जवाफ िदएनौ। म ितमीहरूसगँ बोलें अिन ितमीहरूले सनुनेौ।
ितमीहरूले त्यही काम गय जनु मलैे पापपणूर् हो भनें। मलैे मन नपराउने कामहरू
नै ितमीहरूले गन िनणर्य गय ।”
13 यसकारण परम भु मरेो मा लकले यी कुराहरू भन्नभुयो:
“मरेा दासहरूले खानछेन।्

तर ितमीहरू द ु मािनसहरू भने भोको हुनछेौ।
मरेा दासहरूले िपउनछेन ्

तर द ु मािनसहरू ितखार्उनछेन।्
मरेा दासहरू खशुी हुनछेन,्

तर द ु मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्
14 मरेा दासहरू आनन्दले खशुी हुनछेन,्

तर द ु मािनसहरू द:ुखले रूनछेन।्
ितमीहरूका आत्माहरू टुटेका छन ्

अिन ितमीहरू द:ुखी छौ।
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15 ितमीहरूको नाउँ मरेा दासहरूकालािग एक नरा ो शब्द हुनछे।
परम भु मरेो मा लकले ितमीहरूलाई मान ुर् हुन्छ

अिन उहाँले आफ्ना दासहरूलाई नयाँ नाउलँे डाक्न ु हुन्छ।
16 अिहले जो ितमीहरूले पथृ्वीको नाउमँा आशीवार्द िदइरहकेा छन।्

ितनीहरूले भिवष्यमा पिन परमे र जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ, उहाँको
नाउमँा आशीवार्द िदनछेन।्

मािनसहरू जसले पथृ्वीमा कसम खाने गछर्न,्
ितनीहरूले सत्यका परमे र ारा त्यसो गछर्न।्

िकन? िकनभने िवगतका पीडाहरू िबिसर्सकेको हुनछे।
मरेा मािनसहरूले फे र ती पीडाहरू किहल्यै स म्झने छैनन।्”

नयाँ समय आइरहछे
17 “म नयाँ आकाश र पथृ्वी बनाउनछुे।
मािनसहरूले िवगतका कुराहरू सम्झने छैनन।्

ितनीहरूले ती कुनै पिन कुरा सम्झने छैन।
18 मरेा मािनसहरू खशुी हुनछेन।्

ितनीहरू सदा सवर्दा आन न्दत हुनछेन।्
िकनभने म नै बनाउनछुे, म यरूशलमेलाई आनन्दले भ रपणूर् बनाउने छु

अिन म ितनीहरूलाई आन न्दत मािनसहरू बनाउनछुे।

19 “तब म यरूशलमेसगँ आन न्दत हुनछुे।
म मरेा मािनसहरूसगँ खशुी हुनछुे।

त्यहाँ फे र किहल्यै पिन कोलाहल,
र क हुनछैेन।्

20 त्यहाँ त्यस शहरमा कुनै पिन यस्तो नानी हुने छैन जनु जन्मरे केही िदन मा
बाँच्दछ।

त्यस शहरमा छोटो आय ु लएर बाँच्ने कुनै मािनस हुनछैेन।
त्यके बालक लामो आय ु लएर बाँच्दछ अिन त्यके मािनस धरैे लामो समयसम्म

बाँच्नछे। सय वषर् सम्म बाँच्ने मािनसलाई जवान नै ठािनने छ।
अिन जनु मािनस सय वषर् सम्म पिन बाँच्दनै उसलाई ािपत भएको ठािनन्छ।
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21 “त्यस शहरमा, यिद कसलैे घर बनाउछँ भन,े त्यो मािनस त्यहीं ब छे।
यिद कसलैे दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने त्यस मािनसले त्यही

बगैंचाबाट दाख फलहरू खानछे।
22 किहल्यै पिन एकजनाले घर बनाउने छैन

अिन अक मािनस त्यसमा ब े छैन।्
किहल्यै पिन एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन

अिन अक मािनसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन।्
मरेा मािनसहरू रूखहरू बाचञु्जले सम्म बाँच्नछेन।्

मलैे रोजकेा मािनसहरू आफूले बनाएका चीजहरू सन्न भएर लनछेन।्
23 ीहरू मरेका नानी जन्माउनका लािग किहल्ये पिन फे र क गन छैनन।्

ीहरू नानी जन्माउने बलेामा के कस्तो घटना होला भनरे डराउने छैनन।्
सारा मरेा मािनसहरू

र उनीहरूका बालकहरू परम भकैु आिशष परेका हुनछेन।्
24 ितनीहरूले भन्न ु अिघ नै म ितनीहरूको खाँचो के छ जान्दछु।

अिन ितनीहरूले आफ्नो दावी रा अिघ नै म ितनीहरूलाई सहायता गनछु।
25 ब्वाँसो र थमुा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानछेन।्

िसहंहरू र गोरूहरूसगँै पराल खानछेन।्
मरेो पिव पवर्तमा कसलैे कसलैाई डर दखेाउने

अिन चोट पयुार्उनछैेन।्”
परम भलुे यी सबै कुराहरू भन्नभुयो।

66
परमे रले सारा जाितहरूका न्याय गन ुर् हुनछे

1 परम भु भन्नहुुन्छ,
“स्वगर् मरेो िसहंासन हो,

र पथृ्वी मरेो पाउदान हो।
यसथर्, के ितमीहरू मरेा िन म्त एउटा घर बनाउन सक्छौ? अह!ँ ितमीहरूले

स ै नौ।
के ितमीहरू मरेो आरामकोलािग एउटा जग्गा बनाउन ु सक्छौ? अह!ँ

2 म स्वयलंे सम्पणूर् चीजहरू बनाएँ।
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सबै चीजहरू यहाँ छन ि्कनभने ितनीहरू सबै मलै े बनाएका हुन।्” परम भलुे
नै ती कुराहरू भन्नभुयो।

“मलाई बताऊ, कस्तो मािनसहरूलाई म हरेचाह गरूँ?
मलैे गरीब मािनसहरूलाई हरेचाह गरें, मलैे एकदमै द:ुखी भएका

मािनसहरूको हरेचाह गरें, मलैे मरेो वचन पालन गनहरूलाई हरेचाह
गरें।

3 कितपय मािनसहरूले ब लदानको नाउमँा साँढहेरू माछर्न।्
तर ितनीहरूले मािनसहरूलाई पिन कुटछन।्

ती मािनसहरूले ब लदानको नाउमँा थमुाहरू मादर्छन ्
तर ितनीहरूले कुकुरहरूको घाँटी भाँच्दछन।् ती मािनसहरूले धानहरू पिन

अपर्ण गदर्छन।्
तर ितनीहरूले साथ साथै स ुगँरुको रगतहरू चडाउछँन।् ती मािनसहरू धपूहरू

जलाउदँछन ्
तर ितनीहरूले िनरथर्क मिूतर्हरू पिन पजू्दछन।्

ती मािनसहरू आफूले रोजकेा बाटाहरू िहडँ्छन ्
साथै डरलाग्दो मिूतर्हरू पिन मन पराउँछन।्

4 यसलैे ितनीहरूका आफ्नै छलकपट चलाउन भन्ने िनणर्य गरें।
मरेो तात्पयर् र मलैे ितनीहरूलाई दण्ड िदएँ,

ितमीहरूले आसाध्य डराउने चीजहरू चलाएँ।
मलैे ती मािनसहरूलाई बोलाएँ तर ितनीहरूले सनुनेन।्

म ितमीहरूिसत बोलें तर ितनीहरूले कानमा तले हाल।े
यसलैे म त्यही कुरा ितनीहरूकालािग गनछु।

ितनीहरूले त्यस्ता कामहरू गरे जनु मलैे द ु पणू र् काम भनें।
ितनीहरूले मलैे मन नपराएका कामहरू गरे।”

5 ितमीहरूले परम भकुा आज्ञाहरू पालन गछ भने
परम भलुे भन्न ु भएका कुराहरू पिन सनु्नपुछर्।

“ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे,
ितनीहरू ितमीहरूका िवरोधी भए िकनभने ितमीहरूले मलाई प ायौ।

ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूले भन,े
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‘हामी ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेौ जब परम भु सम्मािनत हुनहुुन्छ।’
ती द ु मािनसहरू द ण्डत हुने नै छ।”

दण्ड म नयाँ जाित
6 सनु! ती शहर र म न्दरबाट होहल्ला आइरहछे। त्यो परम भलुे श हुरूलाई

दण्ड िदन ु भइरहकेो होहल्ला हो। परम भलुे ितनीहरूले पाउन ु पन दण्ड नै
ितनीहरूलाई िदन ु भइरहछे।

7-8 “एकजना ीले सव वदेना अनभुव नगरी नानी जन्माउिँदन। एकजना
ीले जन्मकेो छोरोको मखु हनेर् अिघ सव वदेनाको अनभुव गरेकी हुनपुछर्। यस्तै
कारले कसलैे पिन एकै िदनमा नयाँ ससंार बिनएको दखेनेन।् कुनै मािनसले पिन

एकै िदनमा नयाँ जाित ारम्भ भएको सनुने।् त्यो दशेले थम पीडा पाउनै पछर् नयाँ
िशश ुजन्माउदँा जस्त।ै सव वदेनाको अनभुव पिछ भिूमले उसको बालकलाई जन्म
िदन्छ, एक नयाँ जाित। 9 त्यसरी न,ै म कसलैाई नानी नजन्माइ सव वदेना अनभुव
गन अनमुित िदिँदन।्”

परम भलुे भन्नहुुन्छ, “म वचन िदन्छु, यिद ितमीलाई सव वदेना अनभुव हुन्छ
भने तब म नयाँ रा जन्माउनलाई ितमीलाई रोक्ने छैन।्” ितमीहरूका परमे रले
यस्तो भन्नभुयो:
10 हे यरूशलमे! खशुी हौ। सारा मािनसहरू! जसले यरूशलमेलाई मे गछर्, खशुी

हौ।
द:ुखका िदनहरू यरूशलमे ित घटे, यसलैे कितजना ितमीहरू द:ुखी छौ।

11 िकन? ितमीहरूले दया ा गनछौ
जसरी स्तनबाट दधू आउँदछ।

त्यस “दधूल”े ितमीहरूलाई सन्त ु दान गनछ।
ितमीहरूले दधू िपउनछेौ, अिन ितमीहरूले साँचो रूपमा यरूशलमेको

मिहमाको आनन्द उठाउनछेौ।
12 परम भलुे भन्नहुुन्छ:
“हरे, म ितमीहरूलाई शा न्त दान गनछु। यो शा न्त ठूलो नदी सरह बग्नछे।

पथृ्वीमा भएका सारा जाितहरूको धनसम्पि बग्दै ितमीहरूकहाँ आउनछे।
त्यो धन दौलत बाढी जस्तो आउनछे। ितमीहरू स-सना िशशहुरू जस्तै हुनछेौ।
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ितमीहरूले त्यो दधू िपउनछेौ, म ितमीहरूलाई उठाउनछुे, आफ्ना
पाखरुाहरूमा प नछे, अिन मरेो गोडाहरूमा उफानछ।

13म ितमीहरूलाई एउटा आमालेआफ्नो बालकलाई गरेकी जस्तै सान्तवना िदनछुे।
अिन ितमीहरू यरूशलमेमा हुनछेौ जब म ितमीहरूलाई सान्तवना िदइरहकेो

हुनछुे।”

14 ितमीहरूले ती चीजहरू दे छेौ जसले ितमीहरूलाई साँचै आन न्दत तलु्याउनछे।
ितमीहरू स्वतन् हुनछेौ र घाँस जस्तो बढ्नछेौ।

परम भकुा सवेकहरूले उहाँको श दे छेन,्
तर उहाँका श हुरूले उहाँको रस मा दे छेन।्

15 हरे, परम भु आगोिसत आउँदै हुनहुुन्छ।
परम भकुो िसपाहीहरू आधँी-बहेरेी झैं आउँदै छन।्

परम भकुो आफ्ना ोधले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
परम भलुे ोधको राँको जलाएर ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

16 परम भलुे मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे।
तब परम भलुे मािनसहरूलाई आगो र उहाँको तरवारले नाश गनहुनछे।
परम भलुे धरैेलाई नाश गन ुर्हुनछे।

17 परम भु भन्नहुुन्छ, “ती मािनसहरूले आफ्नो िवशषे बगैंचामा पजूा गनर्
आफैलाई पिव बनाउन आफै धोई पखाली गरें। ती मािनसहरूले ितनीहरूका िवशषे
बगैंचाहरूमा एकैसाथ अनसुरण गरे। तब ितनीहरूले आफ्ना मिूतर्हरू पजू।े तर,
परम भलुे ती सारा मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुनछे।ती मािनसहरूले स ुगँरुहरू मसूाहरू
र अन्य मलैा कुराहरूको मास ु खान्छन।् तर, सम्पणूर् ती मािनसहरू नाश हुनछेन।्”
परम भु स्वयलंे ती कुराहरू भन्नभुयो।

18 “म जान्दछु, ती मािनसहरूसगँ नरा ो िवचारहरू िथए र नरा ो कामहरू
गरे। यसकारण म ितनीहरूलाई दण्ड िदन आइरहकेोछु। म सबै रा हरू र मािनसहरू
बटुल्नछुे। सबै मािनसहरूसगँै आउनछेन ्अिन मरेो श दे छेन।् 19 मलैे केही
मािनसहरूमा िचन्ह लगाएँ—म ितनीहरूलाई बचाउनछुे। म सरुिक्षत मािनसहरू
मध्ये केहीलाई तश श रा अिन लिबया, लदूी (धनधुारीको दशे) तबूल, याबान
अिन टाढा-टाढा दशेहरूमा पठाउनछुे। ती मािनसहरूले मरेा िशक्षाहरू किहल्यै
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सनुकेा छैनन।् ती मािनसहरूले मरेो मिहमा किहल्ये दखेकेा छैनन।् यसकारण यी
सरुिक्षत मािनसहरूले ती रा हरूलाई मरेो बारेमा बताउनछेन।् 20 यसथर् जीिवत
मािनसहरूले ती जाितहरूलाई मरेो िवषयमा बताउनछेन।् ितनीहरूलाई मरेो पिव
पवर्त, यरूशलमेमा ल्याउनछेन।् ितनीहरूका दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनी, घोडाहरूमा
गधाहरूमा र ऊँटहरूमा र साथै रथहरू अिन माल गाडीहरूमा चढरे आउँनछेन।् ित ा
दाज्य-ूभाइ अिन िददी-बिहनीहरू त्यस्ता उपहार जस्ता हुनछेन जस्तो इ ाएलका
मािनसहरूले परम भकुो म न्दरमा सफा थालहरूमा ल्याउदँछ। 21म ितनीहरू मध्ये
पजूाहारी र लवेीहरू छान्नछुे।” परम भु स्वयलंे यी कुराहरू भन्नभुयो।

नयाँ आकाशहरू र नयाँ पथृ्वी
22 “म नयाँ पथृ्वी बनाउनछुे। अिन सदा-सवर्दा रहने नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी

बनाउनछेन।् यस्तै कारल,े ितमीहरूका नाउहँरू र ितमीहरूका नानीहरू सदा-सवर्दा
मसगँ हुनछेन।् 23 सारा मािनसहरू त्यके आराधनाको िदनमा मकहाँ उपासना गनर्
आउनछेन ्ितनीहरू त्यके िव ाम िदन र त्यके मिहनाको थमा िदन आउनछेन।्
परम भु भन्नहुुन्छ।

24“ती मािनसहरू मरेो पिव शहरमा हुनछेन।् अिन यिद ितनीहरू बािहर गए भने
ितनीहरूले मतृ शरीरहरू दे छेन जसले मरेो िवरू मा पाप गरेका िथए। ितनीहरूका
शरीरहरूमा कीराहरू लाग्नछेन ् र ती कीराहरू किहल्यै मन छैनन।् आगोले ती
शरीरहरू जलाउनछे र त्यो आगो किहल्यै िनभ्ने छैन।”
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