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यिमर्याको िवलाप
िसयोनको उजाड र द:ुख

1 हाय! यरूशलमे मािनसहरूको भीडले भ रएको शहर िथयो।
तर अिहले यो शहर िन ान्त शनु्य भएको छ।

यरूशलमे एक समयमा ससंारको ख्यात शहरहरूमध्ये एक िथयो,
तर अिहले यो एउटी शोकाकुल िवधवा जस्तो भएको छ।

यो शहर एक समयमा ससंारका शहरहरूको बीचमा एउटी राजकुमारी जस्ती िथई।
तर अिहले यो नोकर जस्तो भएको छ।

2 त्यो रातभरी सा ै द:ुख मानी रून्छे।
उसको गालामा आसँकुो धारा बिगरहन्छ।
उसलाई सान्त्वना िदने अिहले कोही पिन छैन

य पी एक समयमा िविभन्न जाितका मािनसहरू
यसका साथीहरू हुने गथ।

उसका सारा िम हरूले उसप िपठय ूँ फकार्ए।
ितनीहरू अिहले उसको श हुरू भएका छन।्

3 यहूदा अित नै पीडीत भए
अिन यहूदलाई कैद बनाइयो।

यहूदा अन्य जाितहरू माझमा बस्थ।े
तर उनले कतै शा न्त पाएनन।्

मािनसहरू जसले उनलाई खदेे
अिन समाते ितनीहरूले उसलाई साँघरुो खाडलमा समात।े

4 िसयोन जाने बाटो एकदम उदास छ।
ितनीहरू द:ुखी छन ्िकनभने िवदाको समयमा त्यहाँ कोही पिन आउँदनैन।

िसयोनका सारा वशे ारहरू भत्काईए।
िसयोनका सारा पजूाहारीहरू ससु्केरा माछर्न ्

िसयोनका तरूनी केटीहरूलाई उठाएर लिगयो।
अिन यी सबै कुराहरूले िसयोन ित आघात पछर्।
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5 यरूशलमेका श हुरू िवजय भएका छन।्
उनीहरू सफल भएका छन।्

यरूशलमेले थ ु ै पापहरू गरेकाले
परम भलुे दण्ड िदनभुएको छ।

उसका नानीहरू
श हुरू ारा प े र टाढा लिगए।

6 छोरी, िसयोनको सनु्दरता
लोप भएको छ।

यसका राजकुमारीहरू
चन मदैान नपाएको मगृहरू जस्तै िथए।

दबुर्ल भएर ितनीहरू
खे हेरूका अिघ-अिघ भाग।े

7 यरूशलमेले आफ्नो
घर गमुाएको

अिन चोट पाएको,
अतीतमा उिसत रा ा-रा ा चीचहररू

भएको सम्झन्छे।
उसका मािनसहरूलाई

श हुरूले बन्दी बनाएको
र आफूलाई म त गन कोही नभएको

अवस्था सम्झन्छे।
जब उसलाई आफ्नो श हुरूले दखेे

ितनीहरू हाँस े
िकनभने ऊ ध्वशं भएकी िथई।

8 यरूशलमेले धरैे पापहरू गरेकी िथई।
अिन त्यसलैे गदार् ऊ ध्वशं भएकी छे।

यो दखेरे मािनसहरूले मनु्टो फकार्उँछन।्
िवगतका िदनहरूमा ती मािनसहरूले उसलाई माया गथ।
तर अिहले उनीहरू उसलाई घणृा गछर्न।्

उनीहरूले घणृा गछर्न ्िकनभने ितनीहरूले द ु र्वहार गरेकाछन ्
यरूशलमे रोइरहकेी छे र मखु फकार्उँछे।
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9 यरूशलमेको व हरू कलिंकत भएकाछन।्
भिवष्यमा हुन सक्ने कुरोलाई उसले सोिचन।्

उसको दिुदर्नलाई यसको पतन भयङं्कर भयो।
उसलाई सान्त्वना िदने कोही मािनस त्यहाँ भएनन।्

ऊ भन्छे, “परम भ,ु हने ुर्होस ्म कित द:ु खत छु।
हने ुर्होस ्मरेा श हुरू कसरी आफूलाई महान सोिच रहकेाछन।्”

10 श हुरूले आफ्ना हात फैलाएका छन।्
ितनीहरूले उसका सबै बहुमलू्य चीजहरू लगकेा छन।्

हे परम भ!ु िवदशेी जाितहरू उसको म न्दरिभ पसकेो दखेी तपाईंले भन्नभुएको
िथयो िक

ती मािनसहरू हामीहरूसगं िमिसन ु हुदँनै।
11 यरूशलमेका सारा मािनसहरू िवलाप ग ररहकेाछन।्

उसका सबै मािनसहरू भोजन खोज्दछैन।्
ितनीहरूले आफ्नो सारा सनु्दर चीजहरू खाने कुराहरूिसत साट्दछैन।्

ितनीहरूले यसो गदछन ्तािक ितनीहरू बाँच्न सकुन।्
यरूशलमे भन्छे, “हने ुर्होस,् परम भु मलाई हने ुर्होस।् म तचु्छ ठािनन्छु।

12 यताबाट भएर जाने सबै मािनसहरू,
ितमीहरू पवार्ह गदनौ।

तर म ित हने ुर्होस ्
के मरेो जस्तो पीडा कसकैो छ?
जनु मलाई आई पय ?
के त्यहाँ मरेो जस्तै पीडा

परम भलुे अरू कसलैाई िदन ु भएको छ र?
उहाँले मलाई ोधको समयमा दण्ड िदन ु भएको हो।

13 परम भलुे मािथबाट आगो पठाउन ु भयो।
त्यो आगो मरेो ह ीहरू िभ पस्यो।

उहाँले मरेो ख ु ाितर जाल िफजाउन ु भयो।
उहाँले मलाई फकार्उन ु भयो

र मलाई बाँझो भिूम तलु्य बनाउनँ ु भयुो।
म िदनभ र िशिथल भएँ।
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14 “मरेा पापहरू जवुाजस्तै बाँिधएका छन।्
ती पापहरू परम भकैु हात ारा बाँिधएका छन।्

परम भकुो जवुा मरेो गदर्नमािथ छ।
परम भलुे मलाई कमजोर बनाउन ु भएको छ।

जनु मािनसहरूको िवरू म उठ्न स न ँ
परम भलुे मलाई नै ती मािनसहरूकहाँ स ु म्पनभुएको छ।

15 “शहरमा भएका मरेा ब लया िसपाहीहरूलाई
परम भलुे र गन ुर् भएको िथयो।

अिन परम भलुे मरेो िवरोधमा मािनसहरूको एक समहू पठाउन ु भयो।
उहाँले ती मािनसहरू

मरेा जवान िसपाहीहरूलाई मानर् पठाउनभुयो।
कोलमा परम भलुे यहूदाकी छोरीलाई दाख पलेे झैं पले्नभुयो।

16 “म यी सारा घटनाहरूको शोक मनाइ रहकेो छु।
मरेो आखाँहरूबाट आसँकुो धारा बग्छन।्

तर त्यहाँ मलाई सान्त्वना िदन मरेो नजीक कोही छैन।
मलाई सान्त्वना िदन सक्ने त्यहाँ कोिह छैन।

मरेा नानीहरू बाँझो भिूम जस्तै छन।्
ितनीहरू यस्ता भए िकनभने ितनीहरूका श लुे ितनीहरूलाई िजत।े”

17 िसयोनले आफ्ना हातहरू फैलाई
तर त्यहाँ उसलाई सान्त्वना िदन कोही पिन आएनन।्

परम भलुे याकूबका श हुरूलाई
आदशे िदनभुएको िथयो।

परम भलुे शहर व रप र ितनीहरूलाई घने आदशे िदन ु भएको िथयो।
यरूशलमे उसका ती श हुरू माझ केही मा ामा कलिंकत भई।

18 अब यरूशलमेले भन्छे, “मलैे परम भकुो आदशे उल्लघंन गरें।
यसथर् परम भलुाई ती कुराहरू गन अिधकार छ।

यसकारण ितमीहरू सबलैे सनु।े
हरे मरेा पीडाहरू।

मरेा सबै तरूणी
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र तन्दे रहरूलाई कैदी बनाइयो।
19 मलैे आफ्ना मेीहरूलाई बोलाएँ।

तर ितनीहरूले मलाई धोका िदए।
मरेा पजूाहारीहरू

र मरेा ज्ञानी मािनसहरू यही शहरमा मरे।
ितनीहरू खानाको खोजीमा िथए।

ितनीहरूले आफूलाई िजउँदो रा चाहन्थ।े

20 “हे परम भु मलाई हने ुर्होस!् म द:ुखमा परेकोछु!
मरेो ाण अस्वस्थ छ।

मरेो हृदय अस्वस्थ छ
िकनभने म िव ोही भएको छु।

मरेा नानीहरू सडकमा
तरवारले का टएर मा रए।

घर िभ मतृ्यशुोक ा छ।

21 “मरेो कुरा सनु, िकनभने म पीडाले रूँदै छु।
मलाई सान्त्वना िदने कोही पिन छैन।

सबै श हुरूले मरेो दबुर्लताहरूको बारेमा थाहा पाइसकेकाछन। ितनीहरू सखुी छन।्
िकनभने तपाईंले मलाई यस्तो गन ुर् भयो।

ितनीहरू सखुी छन ्तपाईंले भन्नभुयो िक मरेा श हुरूलाई तपाईंले दण्ड िदनहुुनछे।
अब तपाईंले जे भन्नभुएको िथयो त्यो गन ुर्होस।्

अब त्यही गन ुर्होस।्
मरेा श हुरू पिन अिहले मरेो जनु अवस्था छ त्यही अवस्थामा होउन।्

22 “मरेा श हुरू कित द ु छन,् हने ुर्होस,्
तपाईंले उनीहरूिसत त्यस्तो वहार गनर् सक्न ु हुनछे, मलैे जस्तो पाप गरेको िथए

मिसत त्यस्तो वहार गन ुर् भएको िथयो, यस्तौ गन ुर् होस ्
िकनभने मरेो हृदय िनबर्ल छ, म ावस्थामा कराइरहकेीछु,

ावस्था बारम्बार कराइरहकेीछु।”
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2
परम भु ारा यरूशालमेको िवनाश

1 हाय! कसरी परम भलुे सीयोनकी छोरीलाई बादलले ढाक्न ु भएको छ,
उहाँले कसरी इ ाएलको गौरवलाई,आकाशदे ख भ ूईँमा खसाल्न ुभएकोछ!

परम भलु,े जब आफ्नो रस दखेाउन ु भयो उहाँले इ ाएलमा रा खएको
पाउदानलाई* पवार्ह गन ुर् भएन।

2 परम भलुे याकूबको घर भत्काउन ु भयो।
उहाँले बडो िनदयर्तापवूर्क यसो गन ुर् भयो।

रस उठेको बलेा उहाँले
यहूदाकी छोरीको िकल्ला पिन

ध्वशं पान ुर् भयो।
परम भलुे यहूदाको राज्य र यसका शासकलाई
धलूोमा िमलाउन ु भयो।

3 परम भु रसाउन ु भयो यसथर् उहाँले इ ाएलको सम्पणूर् श ध्वशं पान ुर्भयो।
उहाँले इ ाएलको सिैनक सामथर्लाई लान ु भयो।

वहाँले त्यसो गन ुर् भयो।
जितबलेा श हुरू वशे गरेका िथए।

उहाँले याकूबलाई आगोको ज्वाला झैं जलाई िदनभुयो।
उनी चारै ितर बल्ने आगो जस्तै भए।

4 परम भलुे आफ्ना श हुरूले झैं
आफ्नो धनमुा ताँदो चढाउनभुयो।

उहाँले दािहने हातले काँड तयार पान ुर्भयो।
उहाँले यहूदाका सबै रा ा मािनसहरूलाई मान ुर् भयो।

परम भलुे उनको आफ्नो श लुाई झैं हत्या गन ुर्भयो।
परम भलुे आफ्नो रस िसयोनको पालमािथ खनाउन ु भयो।

5 परम भु श ु जस्तै हुन ु भएकोछ।
* 2:1: “ (कुिसर्)।” यसको
अथर् त्यो ठाउँ जहाँ परमे र उहाँका मािनसहरूसगँ ब हुुन्छ। अथवा “यरूशलमेको म न्दर” वा यो म न्दरमा
रा खएको करारको सन्दकू हो जहाँ परमे र करूब स्वगर्दतूमािथ राजा झैं िवराजमान हुनहुुन्थ्यो।
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उहाँले इ ाएलका सबै राजमहलहरू
र सबै िकल्लाहरू

िनल्न ु भएकोछ।
उहाँले यहूदाको छोरीलाई,

यस्तो द:ुखी र मतृ्यमुा रूने बनाउन ु भयो।

6 परम भलुे आफ्नो पाल यसरी उखाल्न ु भयो,
मानौ त्यो एउटा बगैंचा हो।

जनु ठाँउमा मािनसहरू भलेा भएर उहाँको पजूा गथ,
उहाँले त्यस ठाउँलाई ध्वशं पान ुर् भएको छ।

उनीहरू कुनै िवशषे पिव िदन िसयोनमा िवशषे सम्मलेन गथ।
परम भलुे मािनसहरूलाई भलु्न लगाउन ु भयो।

परम भलुे राजा र पजूाहारीलाई त्याग्न ु भयो।
िकनभने उहाँ रसाउन ु भएको िथयो र त्याग्न ु भएको हो।

7 परम भलुे आफ्नो वदेी त्याग गन ुर् भयो,
उहाँले आफ्नो उपासनाको पिव स्थान पिन त्याग्न ु भयो।

उहाँले श लुाई यरूशलमे राज सादहरूका
पखार्ल पिन ढाल्न लगाउन ु भयो।

परम भकुो भवनमा श हुरू आनन्दले िचत्कार गनर् लाग।े
उनीहरूको िचत्कारले छु ीको जस्तो प रवशे बिनएको िथयो।

8 परम भलुे िसयोनकी छोरीको पखार्ललाई
ध्वशं गन योजना गन ुर्भयो।

त्यसकारण उहाँले ती पखार्लहरू
ध्वशं गन ुर् पन ठाउँमा

िचन्ह लगाउन गजले नाप्न ु भयो।
त्यस पिछ ितनीहरू सबै भत्के।

9 यरूशलमेका सबै फाटकहरू भइँूमा भािसए।
यहाँले फाटकका सबै डण्डाहरू टु याई धलुो पान ुर्भयो।

उहाँका राजा र राजकुमारहरू अरू कुनै रा मा छन।्
उनीहरूलाई अब िशक्षा िदइने छैन।
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र यरूशलमेका अगमव ाहरूले पिन परम भबुाट कुनै दशर्न पाएनन।्

10 िसयोनका सबुै बढूा- धानहरू भइँूमा बिसरहकेा छन।्
उनीहरू भइँूमा चपुचाप बिसरहकेा छन।्

उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धलूो हाले
अिन बोराको लगुा लगाएका छन।्

यरूशलमेका तरूणीहरू
द:ुखले टाउको भइँूमा झकुाएकाछन।्

11 मरेो आखँा रोएर राता भएका छन ्र फुलकेा छन।्
मरेो हृदय द:ुखीरहकेोछ।

मरेो हृदय भइँूमा खिनए झैं अनभुव गछुर्।
मरेा मािनसहरू न भएकाले मलाई यस्तो अनभुव भएको हो।
नानीहरू र दधू े िशशहुरू मछूार् पदछन।्

उनीहरू शहरका गल्लीहरूमा मछूार् पदछन।्
12 जब आफ्ना आमाहरूका काखमा नानीहरूको ाण िशिथल हुदँै जान्छ

ितनीहरू आफ्ना आमालाई सोध्छन,्
“रोटी र दधु कहाँ छन?्”
13 िसयोनको छोरी ितमीहरूलाई म कोिसत तलुना गरूँ?

हे िसयोनकी कन्या-छोरी ितमीलाई म कोिसत तलुना गरू?
म ितमीहरूलाई कसरी सखु शा न्त िदनसक्छु।

ितमीहरूको िवनाश समु झैं िवशाल छ।
ितमीहरूलाई कसले जाती पानर् सक्छ?
14 तरेा अगमव ाहरूले तरेोलािग केिह दखेकेा िथए।

तर उनीहरूको दशर्नहरू झटूो िथयो।
सधुारका िन म्त ितनीहरूले

तरेो दोष दखेाएनन।
ितनीहरूले तरेो िवषयमा चार गरे

तर ितनीहरूले तलँाई श ु मखूर् बनाए।
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15 त्यो बाटो िहड्ने कुनै पिन मािनसल,े
अचम्मले थप्पडी माछर्न।्

ितनीहरूले यरूशलमेका छोरीलाई िस ी बजाउछँन ्
र टाउको हल्लाउछँन।्

उनीहरूले सोध्छन, “के जनु शहरलाई मािनसहरूले ‘परम सनु्दर शहर’
र ‘सारा पथृ्वीको आनन्द भन्ने गथ,
यही शहर हो?’ ”

16 तरेा सबै श हुरू तलँाई खिस गछर्न।
ितनीहरू िस ी बजाउछँन ् र दा ा िकट्दै भन्छन,् “हामी पणूर्रूपले ध्वशं

भएका छौं।
साँच्च,ै आज त्यही िदन हो जनु िदनको आशा हामीले गरेका िथयौं।

अन्तमा हामीले आज त्यही दे खरहकेा छौं
जो हामीले सोचकेा िथयौं।”

17 परम भलुे त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले प रकल्पना गन ुर्भएको िथयो।
उहाँले त्यही काम गन ुर्भयो जो उहाँले हामीहरूलाई गछुर् भन्न ु भएको िथयो।
वहाँले त्यिह गन ुर् भयो जो धरेै समय वहाँले गन ुर् चाहानहुुन्थ्यो।

उहाँले कुनै दया नदे खाईकन ध्वशं गन ुर् भयो।
ित ो यो अवस्था दखेरे ित ो श हुरू अत्यन्तै खशुी भए।
उहाँले ित ो श हुरूलाई अत्यन्तै ब लयो बनाउनभुयो।

18 परम भकुो सामनुे अन्तर हृदयबाट न्दन गर।
हे िसयोनकी छोरी तरेो पखार्लहरू
आसँकुो खोला जस्तै बग्न द।े

रात-िदन तरेो आसँ ु बग्न द।े
तरेो आखँालाई नरोक शान्त हुन नद!े

19 उठ! राती रोऊ! रातको त्यके पहरको शरुूमा रोऊ।
हृदयलाई परम भकुो समीप पोखाऊ।

परम भसुगँ ाथर्नाको लािग हात उचाल।
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आफ्ना नानीहरूको जीवनका िन म्त ाथर्ना गर।
भोकले बहेोस भएका नानीहरूलाई जीवनदान िदने ाथर्ना गर। उनीहरू

शहरका बाटो-घाटोमा खाना िबनानै बहेोस हुदँछैन।्
20 हे परम भ!ु मलाई हने ुर् होस,् हने ुर्होस,्

म को हु,ँ जसलाई तपाईंले यस्तो वहार गन ुर् हुदँछै?
म तपाईंलाई एउटा गनर् चाहन्छु, “के आफूले जन्माएको िशशलुाई नै ीले

खान?ु
के ितनीहरूले हुकार्एको नानीहरूलाई नै खान?ु के पजूाहारी र

अगमव ाहरूलाई परम भकुो म न्दरमा मान पछर्?”
21 गल्लीहरूमा जवानहरू

र बढूा मािनसको लाशहरू लिडरहकेाछन।्
तरूणी अिन तन्दरेीहरू तरवारले बराबरी का टए।

परम भु जब तपाईं रसाउन ु भयो
तब ितनीहरूलाई मान ुर् भयो।

कुनै दया नदखेाइकन तपाईंले ितनीहरूको न गन ुर् भयो।

22 तपाईंले चारैितरबाट मकहाँ
आतङकलाई िनम्ताउन ु भयो।

तपाईंले आतकंलाई कुनै पवर्का िदन जस्तै
गरेर िनम्ताउन ु भयो।

कुनै त्य पिन परम भकुो ोधबाट
बाँच्न सकेन जसलाई

हुकार्इ बढाई गरेकी िथएँ
मरेा श हुरूले ितनीहरूलाई मारे।

3
वदेनाको अथर्

1 म एक मािनस छु जसले पीडाको अनभुव गरेको छ।
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परम भलुे हामीलाई एउटा ला ीले कुट्न ु भयो।
अिन जे भयो मलैे त्यो दखेें।

2 परम भलुे मलाई डोयार्उन ु भयो
र ज्योित नभएको कालो अधँ्यारोमा ल ्याउन ु भयो।

3 परम भकुो हात मरेो िवरू उ ो,
उहाँले िदन भ र घरी-घरी यस्तो गन ुर् भयो।

4 उहाँले मरेो मास ु र छाला तान्न ु भयो।
उहाँले मरेा ह ीहरू भाँिच िदनभुो।

5 परम भलुे मलाई घने ुर् भयो अिन सबै ितरबाट आ मण गन ुर् भयो।
उहाँले मरेो वरीपरी समस्या र ित ता ल्याउन ु भयो।

6 धरैे समय दे ख मतृ रहकेो मािनस झैं
उहाँले मलाई अधँ्यारोमा ब बाध्या पान ुर्भयो।

7 परम भलुे मलाई बन्द गरेर रा ु भयो, म उम्कन ँ सिकन।ँ
उहाँले मलाई ग ुङँ्गो साङ्गलाले बाँध्नभुएको िथयो।

8 मलैे िवलाप गद गहुार मागें
तर परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्न ु नै भएन।

9 उहाँले मरेो बाटो ढुङ्गाको पखार्ल बनाएर छेिकिदन ु भयो।
उहाँले मरेो मागर् ध्वशं गन ुर् भयो।

10 परम भलुे एउटा भाल ूसरह मलाई आ मण गनर् तयार हुनहुुन्थ्यो।
उहाँ एक लिुक ब े िसहं जस्तै हुनहुुन्थ्यो।

11 परम भलुे मरेो बाटो नै ढािक िदन ु भयो।
उहाँले मलाई टु ा-टु ा पान ुर् भयो, उहाँले मलाई उजाड ठाउँ जस्तो बनाउन ु

भयो।
12 उहाँले आफ्नो धन ु तयार पान ुर् भयो।

उहाँले आफ्नो काँडले मलाई ताँदो बनाउनभुयो।
13 उहाँले मलाई भुडँीमा िहकार्उन ु भयो।

उहाँले मलाई काँडले िहकार्उन ु भयो।
14 म सारा मािनसहरूको समक्ष हाँसोको पा बनकेो छु।

सारा िदन ितनीहरूले मरेो खल्ली उडाउँदै गीतहरू गाइरह।े
15 परम भलुे मलाई दण्ड-स्वरूप िवष िपउन िदनभुयो।
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उहाँले कपको वीटसम्म भन ुर् भयो र िततो िचराईतो िमलाएर त्यो सबै िपउन
लगाउनभुयो।

16 परम भलुे मरेो दाँतहरू ढुङ्गामा ठेलरे भाँिचिदन ु भयो,
उहाँले मलाई दलदलमा धकेली िदनभुयो।

17 मलैे सोचें अब फे र मलैे किहल्यै शा न्त पाउने छैन।्
मसगं भएका सबै रा ा कुराहरू मलैे भलूें।

18 मलैे आफैलाई भनें, “परम भबुाट सहयोग पाउनँे
आशा अब म गिदर्न।्”

19 परम भु मलाई सम्झन ु होस ्म अित उदास छु।
अिन मरेो घर छैन।

त्यो तीतो िवष सम्झन ु होस ्जनु तपाईंले मलाई िदन ु भएको िथयो।
20 म रा ो कारले मरेा क हरू सम्झन्छु

र अित उदास छु।
21 तर त्यसपिछ अन्य केही कुरा सोचें।

तब ममा आशा जाग्यो। मलैे के सोचें भन्दा
22 परम भकुो महान मे र कृपा-दिृ किहल्यै समा हुदँनै।

उहाँको सवंदेना किहल्यै समा हुदँनै।
23 हरेक िबहान उहाँले यसलाई नयाँ रूपमा दखेाउन ु हुन्छ।

परम भ,ु तपाईं अत्यन्त सत्य र िव ासयोग्य हुनहुुन्छ।
24 म आफैलाई भन्छु, “परम भु नै मरेो परमे र हुनहुुन्छ

अिन म उहाँमािथ िव ास गदर्छु।”

25 परम भु ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले तीक्षा गदर्छ।
परम भु ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई खोज्दछ।

26 ती मािनसहरूको लािग रा ो हो।
परम भलुे चपुचाप रक्षागनर् ितक्षा गन ुर् हुन्छ!

27 मानव जाितको लािग बाल्य अवस्था दे ख
परम भकुो जवुा बोक्न ु असल कुरा हो।

28 जब परम भलुे उसलाई जवुा लगाई िदन ु हुन्छ।
त्यो मािनस एक्लो र चपुचाप ब ु पछर्।
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29 त्यो मािनसले परम भकुो अगािड आफ्नो अनहुार जमीन ितर िनहुराएर
घोप्टीनपुछर्।

हुनसक्छ, त्यहाँ अझ आशा होला।
30 त्यो मािनसलाई कसलैे िहकार्उँदा अक गाला पिन फकार्उन ु पछर्।

मािनसहरूलाई अपमान गनर् िदनपुछर्।
31 त्यो मािनसले त्यो कुरा याद गन ुर् पछर्

िक परम भलुे मािनसहरूलाई सदा र गन ुर् हुन्न।
32 जब परम भलुे दण्ड िदनहुुन्छ,

उहाँसगँ दया पिन हुन्छ।
उहाँसगँ दया छ

िकनभने उहाँको महान मे र करूणा अपार छ।
33 परम भु मािनसहरूलाई दण्ड िदन चाहनहुुन्न।

उहाँ मािनसहरूलाई द:ुखी बनाउन चाहनहुुन्न।
34 परम भु यी कुराहरू मनपारउन ु हुन्न। उहाँले पथृ्वीका सारा कैदीहरूलाई आफ्नो

खु ाले कुल्चन चाहनहुुन्न।
35 उहाँले सव च्च परमे र साम ु

मािनसहरूले मािनसहरूलाई अन्याय गरेको चाहनहुुन्न।
36 मािनसलाई धोका िदएको मनपराउन ु हुन्न।

यस्तो कुराहरू परम भलुे पटक्कै मनपराउन ु हुन्न।
37 परम भलुे आज्ञा नगरूञ्जलेसम्म

कसलैे पिन एस्तो घट्ना होस ्भनरे भन्न स ै न।
38 सव चय परम भलुे नै असल

र खराब दवुै घटनाहरू गराउन सक्न ु हुन्छ।
39 जब परम भलुे उसको पापहरूको लािग दण्ड िदन ु हुन्छ।

कुनै जीउदँो मािनसले िवरोध गनर् स ै न
40 जाँचौं र हरेौं हामीले के-के गय ं।

त्यसपिछ परम भु तफर् फक ।
41 हामी हा ा हृदय र हातहरू

स्वर्गका परम भकुो तफर् उठाऔं, अिन
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42 उहाँलाई भनौं, “हामीले पाप गय ं र बागी भयौं
त्यसकैारण तपाईंले हामीलाई क्षमा िदन ु भएन।”

43 तपाईंले स्वयलंाई ोधले ढाक्न ु
अिन हामीलाई खे ु भयो।
तपाईंले हामीलाई िन ुरी कारले मान ुर् भयो।

44 तपाईंले स्वयलंाई बादलले ढाक्न ु भयो
त्यसकारण कुनै पिन उपासकहरू तपाईंकहाँ पगु्न सकेनन।्

45 तपाईंले हामीलाई अन्य जाितहरू ित मलैा किसङ्गर
र फोहरी बनाउन ु भयो।

46 हा ा सारा श हुरू
हामीसगँ ोिधत भएर बोल।े

47 हामी अत्यन्तै ासीत भयौं
र हा ो िवनाश भयो।

48 मरेा आखँाहरूबाट आसँकुा धारा बग।े
मरेो मािनसहरूको सवर्नाश दखेरे म रोएँ।

49 मरेा आखँाबाट
िनरन्तर आसँ ु बिगरह।े

50 परम भु म लगातार रूने छु,
जबसम्म मािथबाट तपाईंले हामीलाई हने ुर्हुन्न।

म लगातार रूँने छु
जबसम्म तपाईंले स्वगर्बाट हामीलाई हने ुर्हुन्न।

51 मरेा सबै शहरहरू रोएको दखेरे
मरेो आखँाहरूले मलाई द:ुखी तलु्यायो।

52 हामीलाई घणृा गन कुनै कारणै नभाएकाहरूले हामीलाई मा चरालाई झैं खदेाए।
53 म जीउदँोलाई ितनीहरूले खाडलमा फ्याँकी िदए।

ितनीहरूले ममािथ ढुङं्गाहरू वषार्ए।
54 मरेो टाउको सम्म पानी आई पगु्यो।

मलैे आफैलाई भनें, “म ख म भएँ।”
55 हे परम भ,ु मलैे तपाईंको नाउँ डाकें ।

मलैे खाडलको पींदबाट तपाईंलाई पकुारें।
56 तपाईंले मरेो आवाज सनु्नभुयो।
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कान नथनु्न ु होस ्र मलाई उ ार गन ुर्होस ्
अिन मलाई बचाउन ु होस।्

57 मलैे सहायताका िन म्त गहुारेकै िदन तपाईं आउनभुयो।
तपाईंले मलाई भन्नभुयो, “नडराऊ।”

58 परम भ,ु तपाईंले मरेो ितरक्षा गन ुर्भयो।
तपाईंले मरेो जीवन पनु फकार्ई िदन ु भयो।

59 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो क दे ु भएको छ।
अब मरेो न्याय गरीिदन ु होस।्

60 मरेो िवरू मा ितनीहरूले बनाएको सबै
ितशोधका योजनाहरू तपाईंले दे ु भयो।

61 हे परम भु ितनीहरूले मरेो अपमान गरेको सनु्न ु भयो।
मरेो िवरू मा द ु योजनाहरू गरेको तपाईंले दे ु भयो।

62 मरेा श हुरूका शब्द
र िवचारहरू सारा समय मरेो िवरू छन।्
63 जब ितनीहरू उठ बस गछर्न।
हने ुर्होस ्तब मरेो खल्ली उडाउँदछैन।्

64 हे परम भ!ु ितनीहरूले गरेको कमर् अनसुार ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्
ितनीहरूले जे गरे त्यसको लािग दण्ड भोगाउनहुोस।्

65 ितनीहरू मािथ आफ्नो ाप स्वरूप
कठोर हृदय िदनहुोस।्

66 ितनीहरूलाई ोधमा खे ु होस,् ितनीहरूको सवर्नाश गन ुर्होस,्
हे परम भु आकाश मनुी दे ख ितनीहरूलाई सवर्नाश गन ुर्होस।्

4
यरूशलमेमािथ िभषण आ मण

1 हरे सनु कसरी िफका भयो।
हरे असली सनु कसरी ब द्लयो।

त्यहाँ चारैितर छ रएका हीरामोतीहरू छन।्
ितनीहरू त्यके गल्छेडाहरूमा छ रएका छन।्

2 िसयोनका मािनसहरू बहुमलू्य र हरू जस्तै िथए।
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ितनीहरूलाई सनुझैं कदर ग रन्थ्यो।
तर अिहले ितनीहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई

कुमाललेे बनाएका माटोका परुाना भाँडाहरू जस्तै ठािनरहकेा छन।्
3 स्यालहरूले पिन आफ्नो छाउराहरूलाई

दधू चसुाएर हुकार्उछँन,्
तर मरेा मािनसकी छोरी िन ुरी छन।्

उनी मरूभिूममा हुने शतमुगुर् जस्तै छन।्
4 दधू खाने िशशकुो िज ो

ितखार्ले तालमुा टाँिसन्छ।
नानीहरूले रोटी मािगरहकेा छन,्

तर ितनीहरूलाई कसलैे पिन िदइरहकेा छैनन।्
5 ती मािनसहरू जो स्वािद खाना खान्थ,े

गल्लीमा भोकले म ररहकेाछन।्
ती मािनसहरू जो राता लगुाहरू पिह रएर हुक

ितनीहरूले घरुान-पटेीबाट मलैाहरू टप्दछैन।्
6 मरेा मािनसका छोरीहरूको पाप

सदोम र गोमोरको भन्दा ठूलो छ।
सदोम र गोमोर

सिजलै सवर्नाश भए।
त्यो मािनसको हातबाट

सवर्नाश भएको होइन।
7 यहूदका कितपय मािनसहरूले

िवषशे कारले परम भलुाई समपर्ण गरे।
ती मािनसहरू अित पिव िथए।

ितनीहरू िहऊँँभन्दा पिन सफा
र दधु भन्दा पिन सतेा िथए।

ितनीहरूका शरीर म ुगँा भन्दा पिन राता िथए।
ितनीहरूका दा ी नीलमिण ढुङं्गा जस्तै िथए।

8 अिहले ितनीहरूको अनहुारहरू लाल टनको मोसोभन्दा काला छन।्
ितनीहरूलाई गल्लीहरूमा पार भएर जाँदा कसलैे पिन िचन्दनै।

ितनीहरूका छाला ह ीसगं टाँिसएर चाउरी परेका छन।
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ितनीहरूका छाला काठझैं ख ा छन।
9 जो भोकले मनहरू भन्दा

तरवारले का टएर मनहरू भाग्यमानी हुन।्
खानको कमीले मनहरू भन्दा

चोटबाट रगत बगरे मनहरू अझ भाग्यमानी हुन।्
10 एक समयमा माया गन आइमाईहरूले

आफ्ना नानीहरूका लािग खाना पकाउँथ।े
पिछबाट ती नानीहरू नै

ितनीहरूका आमाहरूका एकमा आहार बन।े
यी सबै कुराहरू भए

जब मरेो मािनसहरूलाई न पा रएको िथयो।
11 परम भलुे आफ्ना सारा ोध कट गन ुर्भयो

र उहाँले आफ्नो ोध पोखाउन ु भयो।
उहाँले िसयोनमा आगो लगाउन ु भयो।

आगोले िसयोन ्को जगहरू धराशायी ग रिदयो।
12 यरूशलमेका फाटकहरूबाट श हुरू वशे गन छन ्

भन्ने कसलैे िव ास गनर् सक्दनै थ।े
13 यी सबै कुराहरू

यरूशलमेका अगमव ाहरू
र पजूाहारीहरूको पापको कारणले गदार्

अिन त्यहाँका िनद ष जनतलाई जसले मारे
ती मािनसहरूको कारणले गदार्,

भएका िथयो।
14 अगमव ाहरू र पजूाहारीहरू

अन्धा मािनस सरह गल्लीहरूमा िहङं्दथ।े
ितनीहरू रगतले लत ्पत ्भएका िथए।

एका अकार्मा लगुा छुन पिन िघनाउँथ।े
15 ितनीहरू िचच्याए, “भाग!

भाग! हामीलाई नछोऊ!”
ितनीहरू भन्छन,् “ितनीहरू
बगेारी भई घमु्न ु पछर्।
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उनीहरू यहाँ रहन सक्दनैन।्”
16 परम भु स्वयलंे ती मािनसहरूलाई न गन ुर्भयो उ

हाँले ितनीहरूको हरेचाह गन ुर्भएन।
उहाँले पजूाहारीहरूको आदर गन ुर्भएन

यहूदका बढूा- धानहरूसगँ उहाँको मै ीभाव िथएन।्
17 सहायताको िन म्त हदेार् हदेार् हा ो आखँाहरू ट ाए।

तर कतबैाट सहायता आएन।
हामीले स्वयलंाई बचाउनँ
कुनै एक जाितलाई हये ं।

तर कुनै जाित पिन आएन।
18 हाम्ना श हुरूले सारा समय हामीलाई घात पारीरह।े

हामी गल्लीमा सम्म िनस्कन सकेनौं।
हा ो अन्त्य नजीक आई सक्यो।

हा ो समय परूा भसैक्यौ।
19 ती मािनसहरू जसले हामीलाई खदेे

ितनीसहरू आकाशमा उड्ने चील भन्दा तजे िथए।
ती मािनसहरूले हामीलाई पवर्तहरू सम्म खदेे

हामीलाई समा भनरे मरूभिूममा लकेुर ढुकी बस।े
20 राजा हा ो लािग अत्यन्त मखु िथए
उनी हा ा ाणका स्वास जस्तै िथए।

तर राजालाई ितनीहरूले पासोमा पारे
परम भबुाटनै चिुनएका राजा िथए।

हामीले राजाको िवषयमा भन्यौं, “हामी उहाँको छायाँसगँ बाँच्नछेौं
उहाँले हामीलाई अन्य जाितहरूबाट जोगाउन ु हुनछे।”

21 एदोमका मािनसहरू खशुी बन,
ऊज भिूममा ब हेरू खशुी बन।

तर याद गर, परम भकुो कचौरा ितमीहरूका व रप र आउने छ।
जब ितमी त्यो कचौराबाट िपउछौ ितमीहरू माितने छौं।

अिन आफैं लाई नाङ्गो पान छौ।
22 हे िसयोन ितमीहरूका दण्ड पणूर् भयो,

ितमीहरू फे र कैदखानामा छैनौ।
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तर हरे परम भलुे एदोमका मािनसहरूलाई ितमीहरूको पापको दण्ड िदनहुुनछे।
उहाँले ितमीहरूका पाप उदाङ्गो पान ुर् हुनछे।

5
परम भलुाई ाथर्ना

1 हे परम भ,ु याद गन ुर्होस,् हामीमा के घटेको िथयो।
हा ो अपमान हने ुर् होस।्

2 हा ो भिूम दशेीहरूको हातमा स ु म्पिदए
हा ा घरहरू िवदशेीहरूलाई स ु म्पिदए।

3 हामी अनाथ भयौं।
हा ा िपता छैनन।्
हा ा आमाहरू िवधवा जस्ती भएिक िछन।्

4 हामीले िपउने पानी पिन िकन्न ु परेको छ।
हामीले दाउराको पिन ज्याला ितन ुर् परेको छ।

5 हामीलाई भञ्जयाङमा जवुा बोकेर लजैान जोर ग रइएकोछ।
हामी थिकत छौं र हामीलाई िव ाम छैन।

6 रोटी पाउनका लािग हामीले िम सगँ एउटा सम्झौता गय ।
हामीले अश्शरूसगं एउटा सम्झौता गय ं।

7 हा ा िपता-पखुार्हरूले पाप गरेका िथए अिन ितनीहरू मरेका छन।्
ितनीहरूको पापको कमर् अिहले हामीले भोगी रहकेा छौं।

8 जो ठीक हा ा नोकरहरू िथए ितनीहरू हा ा शासक भएका छन।्
कसलैे पिन हामीलाई ितनीहरूबाट बचाउन सकेनन।्

9 हामीले आहार खोज्नको लािग ाणघातक
उजाड ठाउँमा हो ो जीवन खतरामा पाय ।

10 हा ा छाला चलु्हा जस्तै तातकेो छ।
भोकको अितशयाले गदार् हामीलाई असाध्य ज्वरो आएको छ।

11 श हुरूले िसयोनका ीहरूमािथ िभचार गरेका छन।्
ितनीहरूले यहूदाका शहरहरूमा तरूणीहरूलाई िभचार गरेका छन।्

12 हा ा राजकुमारहरूलाई श लुे झणु् ाएर मारेका छन।्
ितनीहरूले हा ा बढूा- धानहरूलाई सम्मान गरेका छैनन।्
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13 हा ा जवान छोराहरू श कुो कमारा छन ्
अिन हा ा छोराहरूका खु ा

श हुरूको भारी कामले
लर ्व रन्छन।्

14 बढूा- धानहरू शहरका मलू ढोकाहरूमा भलेा हुन छाडीिदए।
जवान मािनसहरूले सगंीत बजाउन छाडीिदए।

15 अब हा ो हृदयमा आनन्दको िचन्ह समते पिन रहने।
हा ा नाचहरू शोक गीतमा प रवतर्न भएका छन।्

16 मकुुट हा ो टाउकोबाट झरेर गयो।
हामीले गरेको पापको कारणल,े हामीमा खराब समय आएकोछ।

17 ती कुराहरूको कारणले गदार्,
हा ा आखँाहरूले स्प दे छोड ्यो।

18 िसयोन पवर्त बाँझोभिूम भयो।
स्यालहरू िसयोन पवर्तको व रप र दग ुर्छन।्

19 तर हे परम भ।ु तपाईंले हामीमािथ सदवै शासन गन ुर्भएको छ।
तपाईंको िसहंासन सदाको लािग रहन्छ।

20 हे परम भ,ु हामीलाई तपाईंले सदाको लािग िबस जस्तो दे खयो।
तपाईंले त्यस्तो लामो समयदे ख हामीलाई एक्लै छाडन ु भयो।

21 हे परम भ,ु हामीलाई फे र फकार्ई तपाई कहाँ ल्याउन ु होस।्
हामीआनन्दले तपाई कहाँ फकर् ने छौं।
हामीहरूको जीवन पिहलकेो जस्तै बनाईिदन ु होस।्

22 तपाई हामी ित अित ोिधत हुनहुुन्थ्यो।
के तपाईले हामीलाई पणूर् कारले इन्कार गन ुर् भयो?
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