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नहूमको
पसु्तक

1 िननवे शहरको िबषयमा यो दःुखको वचन हो। यो पसु्तक नहूमको दशर्नको
पसु्तक हो। नहूम एल्कीशीका छोरा िथए।

परम भु िननवे ित ोिधत हुनहुुन्छ
2 परम भु ईषर्ल ु र बद्ला लने परमे र हुनहुुन्छ।

परम भलुे दोषीहरुलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
परम भु एकदमै ोिधत हुनहुुन्छ।

परम भलुे उहाँका श हुरुलाई दण्ड िदनहुुन्छ
र उनीहरुसगं एकदमै ोिधत हुनहुुन्छ।

3 परम भु धयैर्शील हुनहुुन्छ,
तर उहाँ अत्यन्तै श शाली पिन हुनहुुन्छ

अिन उहाँले दोषीलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरुलाई भाग्न िदनहुुदनै।

उहाँले आफ्नो श दखेाउनको िन म्त भवुरँी र आिँधहरु ल्याउन ु हुनँछे।
मािनसहरु यो पथृ्वीमा माटोमािथ िहडं्छन ्

तर परम भु बादलमािथ िहडं्नहुुन्छ।
4 परमु भ ु सम ु हरुिसत ककर् श शब्दमा बोल्न ु हुन्छ

अिन त्यो समु सकु्दछ।
सबै नदीहरु सकुनछेन।्

बाशनर कमलको ह रयाली सखु्खाले मानछ।
लबाननेको फूलहरु ओइ लनछेन।्

5 परम भकुो आगमन हुनछे
अिन पहाडहरु डरले काम्नछेन,्
अिन पहाडहरु पग्लरे बग्नछेन।्

पर भकुो आगमन हुनछे
र पथृ्वी डरले काम्नछे।
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यो ससंार अिन यसमा रहने सबै
डरले काम्नछेन।्

6 परम भकुो भयानक रसको अिघ कोही पिन उिभन स ै न।
कसलैे पिन परम भकुो भयानक रस सहन स ै न।

उहाँको ोध आगो झैं हुन्छ।
जब उहाँ आउनहुुन्छ तब च ानहरु पिन टु ा-टु ा हुन्छन।्

7 परम भु असल हुनहुुन्छ!
उहाँ क को समयमा सरुिक्षत स्थान हुनहुुन्छ।
उहाँमािथ भरोसा गनहरुको उहाँले हरेचाह गन ुर् हुन्छ।

8 तर उहाँले आफ्नो श हुरुलाई परैु ध्वशं पान ुर् हुन्छ।
उहाँले श हुरुलाई बाढीको पानीले बगाए जस्तै बगाउनँ ु हुन्छ।
अधँ्यारोको िबचमा पिन उहाँले आफ्नो श हुरुलाई लखटे्न ु हुन्छ।

9 के ितमीले परम भकुो िबरू मा ष न् रच्दछैौ?
परम भलुे ितमीलाई समा पा रिदन ु हुनछे

अिन अरु धरैे क पदैा गनर् सक्षम हुने छैनौ।
10 भाँडा िभ अ ड्कएर ज लरहकेो काँडाहरु जस्तै

ितमीहरु ध्वशं हुनछेौ।
सकेुको बल्ने घाँसहरु जस्तै

ितमी झ ै ध्वशं हुनछेौ।

11 हे अश्शरु! एउटा मािनस ितमीहरुबाट आएकोछ।
त्यले परम भकुो िबरू मा ष न् रचकेोछ अिन खराब सल्लाह िदएकोछ।

12 परम भलुे यहूदासगं भन्न ु हुन्छ,
“अश्शरूका मािनसहरु अत्यन्तै श शाली छन।्
ितनीहरुका सिैनकहरु अनगन्ती छन,्

तर ितनीहरु का टनछेन ्अिन फ्याँिकने छन।्
केलाई शषे ग रनछे।

हे मरेा मािनसहरु! मलैे ितमीहरुलाई धरैे क हरु िदएँ,
तर अब म ितमीहरुलाई अरु बशेी क पदैा गनछैन।

13 म अब ितमीहरुलाई अश्शरूको श बाट मु गनछु।
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म अब ितमीहरुको गदर्नबाट त्यो जवुा फुका ल िदनछुे। त्यसलाई म चकनाचरु
पानछु।

जनु साङ्गलाले ितमीहरु बाँिधएका छौ त्यसलाई टु ायाउनँछुे।”

14 हे अश्शरूको राजा! ित ो सम्बन्धमा परम भलुे यो आज्ञा िदनभुएकोछ,
ित ो नाउँ रा लाई ित ो कुनै सन्तान रहनछैेन।

ित ो खोपकेो अिन धातलुे बनाएको मिुतर् जनु ित ो दवेताको म न्दरमा रा खएको
छन,्

म ती सबै ध्वशं पानछु।
म ित ा िन म्त िचहान बनाउदँछुै

िकनिक ित ो अ न्तम क्षण आउँदछै।
15 हरे यहूदा!

पहाडमािथबाट त्यहाँ कोहीआउँदछै। हरे,कसलैे ससुमचार लएरआउँदछै।
हरे, त्यले भन्दछै, “त्यहाँ शा न्त छ।”

यहूदा ितमी आफ्नो िबशषे भोज मनाऊ।
यहूदा ितमी आफ्नो भाकल परुा गर।

फे र द ु टले ितमीमािथ आ मण गनछैनन।्
ती सबै द ु हरु ध्वशं पा रनछेन।्

2
िननवे न हुनछे

1 हे िननव,े ित ो िबरू मा य ु गन श हुरु आउँदछैन।्
यसकारण ितमीले आफ्नो शहर श शाली भिूमहरु सरुिक्षत राख।
बाटोमा रक्षागर

र य ु का िन म्त तयार होऊ।
लडाईंका िन म्त तत्पर होऊ।

2 िकभने परम भलुे इ ाएलको मिहमा जस्तै
याकूबको मिहमा फकार्एर ल्याउदँै हुनहुुन्छ।

श लुे ितनीहरुलाई ध्वशं पारेकोछ
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अिन ितनीहरुको दाखबा र न पारेकोछ।
3 ती सिैनकहरुको ढालहरु राताछन।्

ितनीहरुको पोशाक रातो च म्कलो छ।
उनीहरुको रथहरु लडाईंको पं मा रा खएकाछन ्

अिन आगोको ज्वाला झैं च म्करहकेाछन।्
ितनीहरुका भालाहरु ठाडो रा खएकाछन।्

4 ितनीहरुका रथहरु बाटोमा अत्यन्तै बगेिसत दौडन्छन।्
ितनीहरु खलू्ला मदैानमा यताउता ग ररहन्छन।्

ितनीहरु ब लरहकेो राँको जस्त,ै
ठाउँ-ठाउँबाट िबजलुी च म्करहे जस्तै दे खन्छन।्

5 श लुे आफ्नो सव म सनेाहरुलाई बोलाइरहकेा छन।्
तर जब ितनीहरु बाटोमा कदम िमलाएर अिघ बढ्छन ् तब ितनीहरु

धमर्राउँछन।्
ितनीहरु िभ ाितर आतु रंदै अिघ बढ्छन ्

अिन ितनीहरुको रक्षा ढाल िभ ा भत्काउने यन् मािथ राख्छन।्
6 तर बाढीका फाटकहरु खलु्लाछन।्

श हुरु बाढी झैं िभ पिसरहकेाछन ्अिन राजाको महल ध्वशं पा रंदछै।
7 हरे, श हुरुले रानीलाई लाँदछैन ्

अिन ितनका नोकन हरु छा ी िपट्दै
ढुकुर झैं िवलाप गदछन।्

8 िननवे पानीको तलाऊ जस्तछै
जसको पानी बगरे गइरहकेोछ।

मािनसहरु िचच्याउँदै भन्दछैन,् “पखर्! पखर्! भागरे नजाऊ।”
तर न त कोही रोिकए न त कसलैे त्यसको वास्ता नै गरे।

9 ह,े सिैनकहरु ज-जसले िननवकेो न ग ररहकेा छौ ितमीहरुले चाँदी लजैाऊ।
ितमीहरुले सनु लजैाऊ।

यहाँ सनु र चाँदीका धरैे वस्तहुरु छन।्
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यहाँ धरैे बहुमलू्य वस्तहुरुछन।्
10अब िननवे रि यो।

त्यके िचज चो रयो।
शहरको िबनाशभयो।

मािनसहरुको साहस हरायो
ितनीहरुको हृदय डरले गलकेोछ।
ितनीहरुको घ ुडँाहरु काम्दछैन,्
ितनीहरुको शरीर काम्छ,
ितनीहरुको अनहुार डरले पहेंलो भएकाछन।्

11 िसहंहरुको गफुा अब खोई?
जहाँ िसहं अिन िसिंहनी बस्दिथए।

उनीहरुको डम्मरूहरु
िनभर्य साथ रहन्थ।े

12 जनु िसहंहरुले आफ्ना डम्मरूहरु र िसिंहनीहरुको िन म्त कित िशकार मारेको
िथयो,

अिन आफ्नो गफुा भरेको िथयो।
त्यसले आफ्नो ओढारमा िशकार गरेर ल्याएका पशहुरुले

र िचथोरेका मासहुरुले भरपरु पाथ्य ।
13 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“िननवे म ित ो िबरू मा छु।
म ित ो रथहरु जलाई िदनछुे।

म ित ो जवान िसहंहरुलाई तरवारले मा रिदनछुे।
ितमाले कसलैाई पिन पथृ्वीमा िशकार गनछैनौ।

मािनसहरुले किहल्यै पिन ित ो बारेमा नरा ो समचारहरु सनु्ने छैनन।्”

3
िननवकेो िन म्त नरा ो समचार

1 यो हत्याराहरूको शहरलाई
एकदमै नरा ो हुनछे!
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िननवे शहर एकदमै झटुले भ रएको छ।
यो अन्य दशेहरुबाट ल्याएको

सामानहरुले भ रएकोछ।
2 तमीहरुले कोरार्को आवाज,

पाङ् ाहरुको आवाज,
घोडाहरुका दौड

अिन रथहरु दगदु गरेको आवाजहरु सनु्दछैौ।
3 घोड-सवारले आ मण ग ररहकेाछन ्

र ितनीहरुका तरवारहरु च म्करहकेाछन,्
ितनीहरुको भालाहरु च म्करहकेोछन।्

त्यहाँ लाशको थु ो छ,
अनगन्ती लाशहरु छ रएका छन,्
मािनसहरु ती लाशहरुमा ठेस लागरे लरबराएकाछन।्

4 यी सबै िननवकेो कारणले भएको हो।
िननवे वशे्या जस्तै छे जो किहल्यै पिन तिृ हुिँदन।
त्यसलाई अझै धरैे-धरैे चािहन्छ।

उसले अझै धरैे दशेमा आफुलाई बचे्यो
अिन त्यसले उसलाई आफ्नो दास बनाउनँ टुना-मनुा गय ।

5 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ,
“हे िननवे म ित ो िबरू मा छु।

म ित ो पोषाक ित ो अनहुारमािथ उठाउँनछुे।
सबै रा हरुलाई म ित ो नग्नता दखेाईिदनछुे।

ती रा हरुले ित ो लाज हनेछन।्
6 म ितमीमािथ घणृा लाग्दा िचजहरु फ्याँिकिदनछुे।

म ितमीलाई घिृणत ब्यवहार गनछु।
मािनसले ितमीलाई दखेरे हाँ े छन।्

7 त्यके जसले ितमीलाई दे छेन ्ती छक्क पनछन।्
ितनीहरुले भन्नछेन,् ‘िननवे ध्वशं भयो!

उसका िन म्त को रूँन्छ?’
म जान्दछु िक िननवलेाई शान्तवना िदने
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म कोही पिन भटे्नछैेन।”

8 िननव,े के ितमी िनल नदीको िकनारमा अव स्थत अमोन शहर भन्दा
अझ असल छौ? होइन, अमोनको चारैितर पानीिथयो अिन अमोनले यो पानी
स्वयंमलाई उनका श हुरुबाट बचाउनको िन म्त योग गदर्थ्यो। उसले यो पिन
सरुिक्षत पखार्लको रूपमा योग गय । 9 कूश र िम ले अमोनलाई धरैे श
िदए। त्यसलाई पतू अिन लिबयाको पिन समथर्न ा िथयो। 10 तर अमोन परािज
भयो। ितनका मािनसहरु कैदीबनाएर अक दशेमा लिगयो। गल्लीहरुको कुनामा
श कुा सिैनकहरुले उसका साना-साना नानीहरुलाई पछारेर टु ा-टु ा पाय । कुन
मािनसले उसका कुन महत्वपणूर् मािनसलाई कमारा बनाउन सक्छ, त्यो हन िच ा
हाल।े अमोनका सबै महत्वपणूर् मािनसहरुलाई उनीहरुले साङ्गलाले बाँध।े

11 यसकारण िननव,े एउटा मातकेो मािनस जस्तै लड्ने छौ। ितमी लकु्ने चे ा
गनछौ। श बुाट टाढा सरुिक्षत स्थान खोज्दै िहडँ्ने छौ। 12 तर िननव,े ित ो सबै
ब लयो ठाउँहरु नभेाराको रुखहरु जस्तै हुनछे। नयाँ नभेाराको फल पाकनछे, कुनै
एउटा मािनस आएर बोट हल्लाई िदन्छ र सबै नभेारा त्यो मािनसको मखुमा खस्छ।
त्यसले सबै खान्छ र सबै सिकन्छ।

13 िननवे ित ो सबै मािनसहरु, ीहरु जस्तै छन ्अिन ितनीहरुलाई लान श कुा
सिैनकहरु तयार छन।् ित ो भिूमका फाटकहरु ित ो श हुरुका िन म्त खलु्लाछन ्
अिन ितनीहरु िभ पस्दछैन।् ित ो फाटकका काठका बारहरु जलाएर ध्वशं
पारेकाछन।्

14 ितमी पानी जम्मागर,आफ्नो शहरिभ जम्मा राख। िकनिक श कुा सनेाले
ितमीहरुका शहरहरु घनेछन।् ितनीहरुले शहर िभ कसलैाई पिन खाना अथवा पानी
ल्याउनँ िदनछैेनन।् आफ्नो सरुक्षा ब लयो बनाऊ। अिन धरैे ईंटा बनाउनको िन म्त
माटो जम्मा गर। ईंटा बनाउनको लािग मसला िमसाऊ अिन साँचो ठक पार।
15 ितमी यी सबै कामहरु गनर् सक्छौ तर फे र आगोले ितमीलाई पणूर् रूपले ध्वशं
पानछ। अिन तरवारले ितमीलाई मानछ। ित ो केही भिूम यस्तो दखेा पनछ मानौ
केही सलहहरु आएकाछन ्र यसको हर िचज खाईिदएका छन।्

िननवे ितमी लगातार बढ्दै गयौ ितमी फ ाङ् ाको हूल झैं भयौ। ितमी सलहको
हूल झैं िथयौ। 16 ित ो ब्यापा रको (जो िबिभन्न ठाउँमा गएर सामानहरु िकन्छन ्
ितनीहरुको) सखं्या बढकेोछ। ितनीहरु आकाशका ताराहरु जस्तै धोरै भएकाछन।्
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ितनीहरु सलहको हूल जस्तै भएकाछन ्जसले त्यके वस्त ु समा नहुन्जले सम्म
खान्छन ्अिन त्यस पिछ जान्छन।् 17अिन ित ो राज्यका अिधकारीहरु, सलहहरु
जस्तछैन।् यी ती सलहहरु जस्तछैन ्जो जाडो िदनमा च ानमािथ बस्छन ्तर सयूर्
उदाएपिछ च ानमा गम हुन थाल्छ अिन ती उडरे कता जान्छ कसलैाई पिन थाह
हुदँनै। ित ो अिधकारीहरु पिन यस्तै छन।्

18 हे अश्शरूका राजा, ित ो गोठालाहरु िनदाइरहकेा छन।् ती श शाली
मािनसहरु आराम ग ररहकेाछन ् अिन ित ो मािनसहरु पवर्तमा घिुमरहकेाछन।्
ितनीहरुलाई फकार्एर ल्याउने कोही छैन।् 19 िननव,े ितमी नरा ो कारले घायल
भएका छौ, अिन त्यस्तो कुनै चीज छैन जसले ित ो घाउहरु िनको पाछर्। ज-जसले
ित ो िबनाशको समचार सनु्छन ्ितनीहरु सबलैे ताली बजाउछँन।् उनीहरु सबै सन्न
हुन्छन।् िकन? िकनभने उनीहरु सबलैे यो िपडा अनभुव गरेकाछन ्जनु ितनीहरुले
उनीहरुलाई सधैं दःुख िदने गथ्य ।
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