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आमोसको पसु्तक
1 तकोका गोठालामध् ये एक जना आमोसले इ ाएलका िवषयमा काशमा

पाएका कुराहरू यी नै हुन ् । भकुम्प जानभुन्दा दईु वषर्अगािड यहूदाका राजा
उ ज् जयाहका िदनमा, र यहेोआशका छोरा इ ाएलका राजा यारोबामका िदनमा
पिन ितनले यी कुराहरू ाप् त गरे । 2 ितनले भन,े “परम भु िसयोनबाट गजर्नहुुनछे
। उहाँले यरूशलमेबाट आफ्नो आवाज उठाउनहुुनछे । गोठालाहरूका खकर् हरू
सकु् नछेन ् । कामलको टाकुरो ओइलाउनछे ।” 3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः
“दमस्कसका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ
िकनभने ितनीहरूले िगलादलाई फलामका औजारहरूले नाश पारे । 4 हजाएलको
घरानामा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले बने-हददका िकल्लाहरू भस्म पानछ ।
5 म दमस्कसका मलू ढोकाका गजबारहरू भाँच् नछुे र आवन उपत्यकामा राज् य
गनलाई, र बथे-अदनमा राजदण्ड लनलेाई समते म टु ाटु ा पानछु । अरामका
मािनसहरू िनवार्िसत भएर कीरमा जानछेन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । 6 परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, “गाजाका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट
म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर् मािनसलाई कैदी बनाएर, एदोमको
हातमा समु् पन लगे । 7 गाजाका पखार्लहरूमा म आगो पठाउनछुे र त्यसले त्यसका
िकल्लाहरू भस्म पानछ । 8 अश् दोदमा बस् ने मािनस, र अश् कलोनको राजदण्ड
लने मािनसलाई म टु ाटु ा पानछु । ए ोनको िवरु म आफ्ना हात उठाउनछुे, र

बाँकी रहकेा प लश् तीहरू नाश हुनछेन,्” परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ । 9 परम भु
यसो भन् नहुुन्छः “टुरोसका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट
म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर् मािनसलाई एदोममा समु् पकेा छन,्
र आफ् नो ाततृ् व करार ितनीहरूले तोडकेा छन ् । 10 टुरोसका पखार्लहरूमा म
आगो पठाउनछुे, र त्यसले उसका िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ ।” 11 परम भु
यस्तो भन् नहुुन्छ, “एदोमका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट
म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने त्यसले आफ्नो भाइलाई तरवारले खदे् यो, र सबै दयालाई
त्यािगिदयो । त्यसको रस िनरन्तर ब ो, र त्यसको ोध सदाको िन म्त रह् यो ।
12 तमेानमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले बो ाका दरबारहरूलाई भस्म पानछ ।”
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13 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “अम् मोनका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते,
दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने ितनीहरूले आफ्नो सीमा बढाउन सकून ्
भनरे, िगलादका गभर्वती स् ीहरूका पटे िचरे । 14 रब्बाका पखार्लहरूमा म आगो
बाल् नछुे, र य ु को िदनको िचच् याहट, र हुरीबतासमा हुने आधँीको िदनको, आवाज
िनकालरे दरबारहरूलाई भस्म पानछ । 15 ितनीहरूका राजा, त्योसगँै त्यसका
अिधकारीहरू समते कैदमा जानछेन,्” परम भु भन् नहुुन्छ ।

2
1 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “मोआबका ितन वा चारवटा पापका िन म् त समते,

दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने त्यसले एदोमका राजालाई जलाएर चनू
बनायो । 2 मोआबमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले िकय तका िकल्लाहरूलाई
भस्म पानछ । िचच् याहट र तरुहीको आवाजमा, ठुलो गजर्नसिहत मोआबचािहं
मनछ । 3 त्यसको न्यायकतार्लाई म नष् ट गनछु र त्यसका सबै राजकुमारलाई
म मानछु,” परम भु भन् नहुुन्छ । 4 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “यहूदाका ितन
वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने
ितनीहरूले परम भकुो वस्थालाई ितरस् कार गरे, र उहाँका िविधहरू पालना
गरेनन ् । ितनीहरूका झटुले ितनीहरूलाई ममा पार् यो, जसका पिछ ितनीहरूका
पखुार्हरू पिन िहडंकेा िथए । 5 यहूदामा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले यरूशलमेका
िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ ।” 6 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः “इ ाएलका ितन
वा चारवटा पापका िन म् त समते, दण्ड िदनबाट म पिछ हट् नछैेन,ँ िकनभने
ितनीहरूले िनद षहरूलाई चाँदीमा, अिन द र हरूलाई एक जोर जु ामा बचेे ।
7 मािनसहरूले भइँुमा भएको धलुोलाई कुल्चझेै,ँ ितनीहरूले ग रबहरूका िशरहरू
कुल्चन् छन ् । ितनीहरूले िथचोिमचोमा परेकालाई पर धकेल् छन ् । एक जना
मािनस र उसका बाब ु एउटै केटीसगँ सतु् छन,् र यसरी मरेो पिव नाउलँाई
अशु पाछर्न ् । 8 ितनीहरूले बन्धकको रूपमा लएका लगुाहरूमािथ नै हरेक
वदेीको छेउमा प ल्टन् छन,् र ज रमानामा लएको दाखम नै ितनीहरूले आफ् नो
परमशे् वरका म न्दरमा िपउँछन ।् 9 तापिन ितनीहरूका साम ु मलै े एमोरीलाई नाश गरें,
जसका उचाइ दवेदारुहरूका उचाइझैं िथयो । त्यो फलाँटको रूख जि कै ब लयो
िथयो । तापिन मलैे त्यसको मािथको फल, अिन त्यसको मिुनका जराहरूलाई
नाश गरें । 10 साथै मलै े ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे मािथ ल्याएँ, र
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एमोरीहरूको दशे कब्जा गनर्लाई, चा लस वषर्सम्म ितमीहरूलाई मरुभिूममा डोर् याएँ
। 11 ितमीहरूका छोराछोरीका िबचबाट अगमव ाहरू, र ितमीहरूका जवान
मािनसहरूबाट नािजरीहरू मलैे खडा गरें । ए इ ाएलका मािनस हो, के यो सत्य
होइन? — यो परम भकुो घोषणा हो । 12 तर ितमीहरूले नािजरीहरूलाई दाखम
िपउन े रत गर् यौ, अिन अगमव ाहरूलाई अगमवाणी नबोल् ने आज्ञा िदयौ ।
13 हरे, अन् न भ रएको गाडाले कसलैाई कुल्चझेैं, म ितमीहरूलाई कुल्चनछुे ।
14 तजे दौडने उम्केर जान सक् नछैेन, र ब लयोले आफ् नो बलमािथ बल पाउनछैेन,
न त श शालीले आफैं लाई बचाउन सक् नछे । 15 धनधुारी खडा हुनछैेन । ती
गितमा दौडने उम्कने छैन । घोडचडीले आफैं लाई बचाउन सक् नछैेन । 16 त्यस
िदनमा सबभैन्दा साहसी यो ाहरू पिन नाङ्गै भाग् नछेन ्— यो परम भकुो घोषणा
हो ।”

3
1 ए इ ाएलका मािनस हो, ितमीहरूका िवरू मा, िम दशेबाट मलैे िनकालरे

ल्याएको सम् पणूर् प रवारको िवरु मा परम भलुे बोल्नभुएको यो वचन सनुः
2 “पथृ्वीमा भएका सबै प रवारहरूबाट, मलैे केवल ितमीहरूलाई छानकेो छु ।
त्यसकारण ितमीहरूका सबै पापहरूका िन म् त, म ितमीहरूलाई दण्ड िदनछुे ।”
3 सहमत नभएसम्म दईु जना सगँै िहडं्छन ् र ? 4 जङ्गलको िसहंले कुनै िसकार
नपाउदँा पिन, के त्यो गजर्न्छ र? जवान िसहंले आफ्नो ओडारमा केही फेला
नपारेसम्म, के त्यो ङ् यारर्ङ् यार ्गछर् र? 5 चराको िन म्त चारो नराखसेम्म के त्यो
भइँुमा भएको पासोमा पछर् र? पासोले केही कुरा समाउन नपाउदँा पिन के त्यो
भइँुबाट मािथ उि न् छ र? 6 सहरमा तरुही बज्यो भन,े के त्यहाँका मािनसहरू थर-
थर काम्दनैन ् र? सहरलाई कोपले नाश गदार्, त्यो परम भलुे नै पठाउनभुएको
होइन र? 7 िनश् चय नै परम भलुे आफ्ना सवेक अगमव ाहरूलाई आफ्नो
योजना कट नगन ुर्भएसम्म उहाँले केही पिन गन ुर्हुनछैेन । 8 िसहं गजको छ ।
को डराउनछैेन र? परम भु परमशे् वर बोल् नभुएको छ । कसले अगमवाणी बोल्दनै
र? 9 अश् दोदमा भएका िकल्लाहरूमा, र िम दशेमा भएका िकल्लाहरूमा यो कुरा
घोषणा गर । यसो भन, “साम रयाका पहाडहरूमा आफैलाई भलेा पार र त्यहाँ
के ठुलो म छ र के अत्याचार छ त् यो हरे । 10 िकनभने ठक काम कसरी
गन सो ितनीहरू जान्दनैन ् — यो परम भकुो घोषणा हो— ितनीहरूले आफ्ना
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िकल्लाहरूमा िहसंा र िवनाश सिंचत गछर्न ् ।” 11 यसकैारण, परम भु परमशे् वर
यस्तो भन् नहुुन्छ, “एउटा श लुे दशेलाई घनेछ, र ितमीहरूका गढहरूलाई नाश
गनछ र ितमीहरूका िकल्लाहरूलाई लटु्नछे ।” 12 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः
“जसरी गोठालाले िसहंको मखुबाट दईुवटा खु ा, वा कानको एक टु ामा
छुटाउछँ, यसरी नै साम रयामा बस् ने मािनसहरूलाई पिन छुटाइनछे । ितनीहरूिसत
केवल पलङ्गको एउटा कुना वा खाटको एक टु ा मा छोिडनछे ।” 13याकूबका
घरानाका िवरु मा सनु र गवाही दओे— यो सवर्शक् तमान ् परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 14 “िकनभने मलै े इ ाएलका पापको दण्ड िदने िदनमा, म बथेलेका
वदेीहरूलाई पिन दण् ड िदनछुे । वदेीका िसङहरू का टनछेन ् र भइँुमा खस् नछेन ्
। 15 म िहउदँमा बस् ने घरलाई गम मा बस् ने घरसगँै नाश गनछु । ह स्तहाडका
घरहरू नाश हुनछेन,् र ठुला-ठुला घरहरू लोप हुनछेन ्— यो परम भकुो घोषणा
हो ।”

4
1 ए बाशानका गाईहरू, यो वचन सनु, ितमीहरू जो साम रयाको पहाडमा

बस् छौ, ितमीहरू जसले ग रबहरूलाई िथचोिमचो गछ , ितमीहरू जसले
द र हरूलाई कु ल् चन् छौ, ितमीहरू जसले आफ्ना पितहरूलाई भन् छौ, “हामीलाई
म ल्याउनहुोस”् । 2 परम भलुे आफ्नो पिव ता ारा ितज्ञा गन ुर्भएको छ,
“हरे, ितमीहरूमािथ यस्ता िदनहरू आउनछेन ्जित बलेा ितमीहरूलाई ितनीहरूले
अकुंसले,े र ितमीहरूमध् ये अ न् तम बचकेाहरूलाई बल्छीले लजैानछेन ् ।
3 ितमीहरू सहरका पखार्लका धाँदाहरूका िबचबाट जानछेौ, ितमीहरू हरेक व् य क् त
िसधै त्यहाँबाट जानछेौ, र ितमीहरू हम नितर फा लनछेौ —यो परम भकुो घोषणा
हो ।” 4“बथेलेमा जाओ र पाप गर, िगलगालमा जाओ अिन धरैे पाप बढाओ, हरेक
िबहान आफ्ना ब लदानहरू, हरेक ितन िदनमा आफ् ना दशांशहरू ल्याओ । 5 रोटीले
धन्यवादको ब लदान अपर्ण गर, स्वइच् छा भटेीको घोषणा गर । तीबारे घोषणा गर,
िकनिक यस कुराले ितमीहरू, इ ाएलका मािनसहरूलाई खसुी तलु् याउछँ, — यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 6 मलैे ितमीहरूका सबै सहरहरूमा ितमीहरूका
भोको पटे िदएँ र ितमीहरूका सबै ठाउँहरूमा रोटीको अभाव पारें । तापिन ितमीहरू
मकहाँ फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो ।” 7 फसल काट् नलाई ितन
मिहना बाँकी हुदँा नै मलै े पिन ितमीहरूबाट वषार्लाई रोकें । एउटा सहरमा मलैे
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पानी पनर् िदएँ र अक सहरमा मलैे पानी पनर् िदइन ँ । जिमनको एक भागमा पानी
पर् यो, तर जिमनको जनु भागमा पानी परेन त्यो सकु् यो । 8 दईु वा ितनवटा सहर
पानी िपउनको िन म्त अक सहरतफर् धमर्राउँदै िहडं,े तर तपृ् त भएनन ् । तापिन
ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो । 9 डढुवा र ओसले
मलैे ितमीहरूलाई कष् ट िदएँ । ितमीहरूका असङ्ख् य बगैचँाहरू, ितमीहरूका
दाखबारीहरू, ितमीहरूका नभेाराका रूखहरू, र जतैनूका रूखहरू, सलहले ती
सबलैाई सखाप पारे । तापिन ितमीहरू मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो
घोषणा हो । 10 मलैे िम मा झैं ितमीहरूका िबचमा िवपि पठाएँ । ितमीहरूका
जवान मािनसहरूलाई मलैे तरवारले मारें, ितमीहरूका घोडाहरूलाई लएर गएँ, र
ितमीहरूका छाउनीको दगुर्न्ध ितमीहरूको नाकसम्म आउने पारें । तापिन ितमीहरू
मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो । 11 मलैे ितमीहरूका िबचमा
भएका सहरहरू नाश पारें, जसरी परमशे् वरले सदोम र गमोरालाई नाश पान ुर्भएको
िथयो । ितमीहरू आगोबाट बािहर तािनएका अगलु् टाहरूझैं िथयौ । तापिन ितमीहरू
मतफर् फकका छैनौ —यो परम भकुो घोषणा हो । 12 त्यसलै,े ए इ ाएल, म तरेो
िबचमा केही डरलाग्दो कुरा गनछु । र मलैे ितमीहरूका िबचमा केही डरलाग्दो गन
हुनाल,े ए इ ाएल, आफ्नो परमशे् वरलाई भटे्न तयार हो ! 13 िकनिक, हरे, जसले
पहाडहरू बनाउनहुुन्छ, उहाँले नै बतास पिन स ृ ष् ट गन ुर्हुन्छ, आफ्ना िवचारहरू
मािनसजाितकहाँ कट गन ुर्हुन्छ, िबहानको उज् यालोलाई अन्धकार बनाउनहुुन्छ,
र पथृ्वीका उच् च ठाउँहरूलाई कु ल् चनहुुन्छ । परम भ,ु सवर्श मान ् परमशे् वर,
उहाँको नाउँ हो ।”

5
1 ए इ ाएलको घराना, ितमीहरूका िवषयमा मरेो यो िवलापको वचन सनु

। 2 कुमारी इ ाएल पतन भएकी छ, त्यो फे र उठ् नछैेन, त्यो आफ्नै भिूममा
त्यािगएकी छ, त्यसलाई उठाउने त्यहाँ कोही छैन । 3 िकनभने परम भु परमशे् वर
यस्तो भन् नहुुन्छः “इ ाएलको घरानामा भएकाका, एक हजार जना लएर िनस्केको
सहरमा सय जना बाँकी हुनछेन,् र सय जना लएर िनस्केको सहरमा दस जना
बाँकी हुनछेन ् ।” 4 िकनभने इ ाएलको घरानालाई परम भु यस्तो भन् नहुुन्छः
“मरेो खोजी गर र जीिवत रहो! 5 बथेलेको खोजी नगर, न त िगलगालमा
वशे गर, बशेबातफर् या ा नगर । िकनभने िगलगाल िनश् चय नै कैदमा जानछे,
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र बथेले शनू् य हुनछे । 6 परम भकुो खोजी गर र जीिवत रहो, न ता उहाँ
योसफेको घरानामा आगोझैं दन् कनहुुनछे । त्यसले भस्म पानछ र बथेलेमा त्यसलाई
िनभाउने कुनै व् य क् त हुनछैेन । 7 ती मािनसहरूले इन्साफलाई एउटा िततो कुरामा
प रणत गछर्न ् र धािमर्कतालाई भइँुमा फा लिदन् छन ् !” 8 परमशे् वरले िकरिकटी
र मगृिशरालाई बनाउनभुयो । उहाँले अन्धकारलाई िबहानमा प रणत गन ुर्हुन्छ ।
उहाँले िदनलाई रातको अन् धकार बनाउनहुुन्छ र समु को पानीलाई बोलाउनहुुन्छ
। उहाँले त्यसलाई पथृ्वीको सतहमा खन्याउनहुुन्छ । उहाँको नाउँ परम भु हो
। 9 उहाँले ब लयामािथ एक् कािस िवनाश ल्यानहुुन्छ, जसले गदार् िकल्लाहरूमा
िवनाश आउँछन ् । 10 सहरको मलू ारमा ितनीहरूलाई ठक कुरा िसकाउनलेाई
ितनीहरू घणृा गछर्न,्र सत्य बोल्नलेाई कुनै पिन व् य क् तलाई ितनीहरू उपहास
गछर्न ् । 11 िकनभने ितमीहरूले ग रबहरूलाई कु ल्चन् छौ र ऊबाट गहुकँो भाग
लन् छौ— ितमीहरूले कँदकेा ढुङ्गाले घरहरू बनाएको भए तापिन, ितमीहरू

त्यसमा बस् नछैेनौ । ितमीहरूसगँ लहलहाउदँा दाखबारीहरू छन,् तर ितमीहरूले
त्यसको दाखम पाउनछैेनौ । 12 िकनिक ितमीहरूका अपराधहरू कित छन ्अिन
ितमीहरूका पाप कित ठुला छन ् भनी म जान् दछु— ितमीहरू जसले धम लाई
कष् ट िदन्छौ, घसू लन्छौ, र सहरको मलू ारका द र हरूको न् यायहरण गछ
13 यसकारण यस्तो समयमा िववकेी मािनस पिन चपूै लाग्छ, िकनभने यो खराब
समय हो । 14 असल कुराको खोजी गर, खराबको होइन, जसले गदार् ितमीहरू
बाँच् नछेौ । यसरी ितमीहरूले भनझेैं, परम भ,ु सवर्श मान ् परमशे् वर, साँच् चै नै
ितमीहरूसगँ हुनहुुनछे । 15 दषु् टतालाई घणृा गर, असल कुरालाई मे गर, सहरको
मलू ारमा न्याय कायम गर । सायद परम भ,ु सवर्श मान ् परमशे् वर योसफेका
बाँकी रहकेाहरूसगँ अन ु ही हुनहुुनछे । 16 यसकारण, परम भ,ु सवर्श मान ्
परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ, “सबै चोकहरूमा रुवाबासी हुनछे, र ितनीहरूले सबै
सडकहरूमा यस्तो भन् नछेन,् ‘िधक् कार ! िधक् कार !’ ितनीहरूले िकसानहरूलाई
िवलाप गनर् र मलामीहरूलाई शोक गनर् बोलाउनछेन ् । 17 सबै दाखबारीहरूमा
रुवाबासी हुनछे, िकनिक म ितमीहरूका िबचबाट भएर जानछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ
। 18 परम भकुो िदन चाहना गनहरूलाई िधक् कार ! ितमीहरू िकन परम भकुो
िदनको चाहना गदर्छौ? त्यो उज्यालो होइन तर अन्धकार हुनछे, 19 जसरी कोही
मािनस एउटा िसहंबाट भाग् छ र एउटा भाललुे उसलाई भटेाउछँ, अथार्त ्ऊ कुनै
घरिभ जान् छ र आफ्नो हात िभ ामा राख् छ अिन एउटा सपर्ले उसलाई डस् छ
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। 20 के परम भकुो िदन उज्यालो नभई अन्धकार हुनछैेन र? अन्धकार र कुनै
उज् यालो नभएको ? 21 “म ितमीहरूका चाडहरूलाई घणृा गदर्छु, म ितरस्कार
गदर्छु, ितमीहरूका धािमर्क सभाहरूमा म खसुी हुन् न ँ । 22 ितमीहरूले मलाई
होमब ल र अन् नब ल चढाए तापिन, म ती हण गनछैन,ँ न त ितमीहरूका मोटा
पशहुरूको मलेब ल नै म हनेछु । 23 ितमीहरूका गीतहरूको हल् ला मबाट हटाओ
। ितमीहरूका वीणाहरूका धनु म सनु् नछैेन ँ । 24 बरु, इन्साफ पानीझैं बगोस,् र
धािमर्कताचािहं िनरन्तर बिगरहने खोलाझैं होस ्। 25 ए इ ाएलको घराना, चा लस
वषर् मरुभिूममा हुदँा, के ितमीहरूले मरेो िन म्त ब लदानहरू र भटेीहरू ल्यायौ र
? 26 ितमीहरूले आफ्ना राजा िसक् कुथ, र आफ् ना तारा-दवेता काइवानको मिूतर्
खडा गरेका छौ, जसलाई ितमीहरूले आफ्ना िन म् त बनायौ । 27 यसकारण म
ितमीहरूलाई दमस्मसभन्दा पर िनवार्सनमा पठाउनछुे,” परम भु भन् नहुुन्छ, जसको
नाउँ सवर्श मान ्परमशे् वर हो ।

6
1 िसयोनमा आरामिसत बस् नहेरूलाई िधक् कार, र साम रयाको पहाडी मलुकुमा

सरुिक्षत भएकाहरू, जाितहरूका उत्कृष् टहरूमध्ये िविशष् ट मािनसहरू, जसकहाँ
इ ाएलको घराना सहायताको िन म्त आउँछन ् । 2 ितमीहरूका अगवुाहरू यसो
भन्छन,् “कल् नहेमा जाओ र हरे । त्यहाँबाट महान ् सहर हामातमा जाओ, अिन
त्यसपिछ प लश् तीहरूको गातमा जाओ । के ितमीहरूका दईु राज्यभन्दा ती असल
छन ् र? के ितनका िसमाना ितमीहरूका िसमानाभन्दा ठुलो छ?” 3 िवनाशको
िदनलाई पन् छाउने मािनसहरू, र िहसंाको िसहंासनलाई निजक तलु्याउनहेरूलाई
िधक् कार । 4 ितनीहरू ह स्तहाडको ओछ् यानमा सतु् छन ्र आ-आफ् ना पलङ्हरूमा
आराम गछर्न ्। ितनीहरू बगालबाट भडेाका पाठाहरू र गोठबाट बाछाहरू खान्छन ्
। 5 ितनीहरू वीणाको सङ्गीतमा मखूर्ताका गीतहरू गाउछँन,् दाऊदले झैं ितनीहरू
बाजाहरूले नयाँ सङ्गीत बनाउछँन ् । 6 ितनीहरू कचौराबाट दाखम िपउँछन ्
र उ म तलेहरूले आफूलाई अिभषके गछर्न,् तर योसफेको िवनाशमा ितनीहरू
शोक गदनन ् । 7 यसलैे सरुुमा िनवार्िसत हुनहेरूसगँै ितनीहरू िनवार्िसत हुनछेन,्
र मोज-मज् जा गनहरूको भोजको अन् त हुनछे । 8 “म, परम भलुे आफैं िसत यो
ितज्ञा गरेको छु — यो परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर घोषणा हो, म याकूबको

घमण्डलाई घणृा गछुर्, म त्यसका िकल्लाहरूलाई घणृा गछुर् । यसकारण म त्यो
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सहरमा भएका सबै थोकसगँै त् यसलाई स ु म्पिदनछुे ।” 9 यस् तो हुनछे िक एउटा
घरमा दश जना मािनस बाँकी छन ् भने ितनीहरू सबै मनछन ् । 10 जब कुनै
मािनसको आफन् त ितनीहरूका लासहरू िनकाल् न आउँछ— जसले ती लासहरू
घरबाट बािहर िनकालरे ितनलाई जलाउछँ— उसले त् यस घरमा भएको मािनसलाई
सोध् छ, “के ितमीसगँ अरू कोही बाँकी छ?” तब त् यो मािनसले भन्छ, “छैन ।”
त् यसपिछ उसले भन् नछे, “चपु लाग, िकनिक हामीले परम भकुो नाउँ लनहुुदँनै
।” 11 िकनिक, हरे, परम भलुे एउटा आज्ञा िदनहुुनछे, र ठुलो घर टु ा-टु ा हुनछे,
र सानो घरचािहं धलूोिपठो हुनछे । 12 के घोडाहरू ठाडो च ानहरूमा दौडन् छन ्र?
के कसलैे त्यहाँ गोरू जोत् छ? तापिन ितमीहरूले न्यायलाई िवष अिन धािमर्कताको
फललाई ितक् ततामा प रणत गरेका छौ । 13 लो-दबेारको पराजयमा आनन्द
मनाउनहेरू, जसले भन्छन,् “के हामीले आफ्नै श ले कानमलाई लएनौं र ?”
14 “तर ए इ ाएलका घराना, हरे, म ितमीहरूका िवरु मा एउटा जाितलाई खडा
गनछु— परम भु सवर्शक् तमान ्परमशे् वरको घोषणा हो । ितनीहरूले ितमीहरूलाई
लबेो-हमातदे ख अराबाको खोलासम्मै पीडा िदनछेन ्।”

7
1 परम भु परमशे् वरले मलाई यो कुरा दखेाउनभुयो । हरे, बसन् त ऋतकुो बाली

मौलाउनै लाग् दा, उहाँले सलहको बथान तयार गन ुर्भयो, अिन हरे, योचािहं राजाको
कटनी पिछको बाली िथयो । 2 जब ितनीहरूले भिूमको बालीनाली खाएर सके,
अिन त् यसपिछ मलैे भनें, “परम भु परमशे् वर, कृपया क्षमा गन ुर्होस ्। याकूब कसरी
बाँच् नछे? िकनिक त्यो त धरैे सानो छ ।” 3 परम भु यस िवषयमा नरम हुनभुयो
। उहाँले भन् नभुयो, “यस्तो हुनछैेन ।” 4 अिन परम भु परमशे् वरले मलाई यस्तो
दखेाउनभुयोः हरे, परम भु परमशे् वरले न्याय गनर्लाई आगो बोलाउनभुयो । त्यसले
पथृ्वीमिुनको गिहरो िवशाल पानीलाई सकुायो र त्यसले जिमनलाई पिन भष् म पानर्
सक्थ्यो । 5 तर मलैे भनें, “परम भु परमशे् वर, कृपया रोक् नहुोस ् । याकूब कसरी
बाँच् नछे? िकनिक त्यो त धरैे सानो छ ।” 6 परम भु यस िवषयमा नरम हुनभुयो
। परम भु परमशे् वरले भन् नभुयो, “यो पिन हुनछैेन ।” 7 उहाँले मलाई यो कुरा
दखेाउनभुयोः हरे, परम भु हातमा साहुल लएर एउटा पखार्लको छेउमा उिभनभुयो
। 8 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “आमोस, तैंले के दे खस?्” मलैे भनें, “एउटा
साहुल ।” परम भलुे भन् नभुयो, “हरे, इ ाएलका मरेा मािनसहरूका िबचमा म
एउटा साहुल राख् नछुे । म ितनीहरूलाई अब बाँकी छोड्नछैेन ँ । 9 इसहाकका
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उच् च ठाउँहरू नष् ट पा रनछेन,् इ ाएलका पिव स्थानहरू तहस-नहस पा रनछेन,्
र म तरवार लएर यारोबामको घरानाको िवरु खडा हुनछुे ।” 10 तब बथेलेका
पजुारी अमस् याहले इ ाएलका राजा यारोबामलाई यो सन्दशे पठाएः “इ ाएलको
घरानाको िबचमा आमोसले तपाईंको िवरु मा षड ्यन् रचकेो छ । यस दशेले
त्यसका सबै बोली सहन सक् दनै । 11 िकनिक आमोसले यसो भन् यो, ‘यारोबाम
तरवार ारा मनछ, र इ ाएल िनश् चय नै आफ्नो दशेबाट टाढा िनवार्सनमा जानछे
।’ ” 12 अमस् याहले आमोसलाई भन,े “ए दश , दौडरे यहूदाको दशेमा जाऊ, र
त्यहाँ रोटी खाऊ अिन अगमवाणी गर । 13 तर यहाँ बथेलेमा अरू धरैे अगमवाणी
नगर, िकनिक यो राजाको पिव -स्थान र एउटा राजकीय घराना हो ।” 14 अिन
आमोसले अमस् याहलाई भन,े “म अगमव ा होइन,ँ न त अगमव ाका छोरा हु ँ
। म त एउटा गोठालो हु,ँ र म त अन्जीरका रूखहरूको रेखदखे गछुर् । 15 तर
परम भलुे मलाई बगालको हरेचाह गनर्बाट पर लानभुयो र मलाई भन् नभुयो, ‘जा,
मरेा मािनस, इ ाएलको िन म्त अगमवाणी गर ।’ 16 अब परम भकुो वचन सनु ।
ितमी भन्छौ, ‘इ ाएलको िवरु मा अगमवाणी नगर, र इसहाकको घरानाको िवरु मा
नबोल ।’ 17 यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘तरेी पत् नी सहरमा वशे् या हुनछेे,
तरेा छोराहरू र तरेा छोरीहरू तरवार ारा मा रनछेन,् तरेो दशे नािपनछे र िवभाजन
ग रनछे, त ँ एउटा अशु दशेमा मनछस,् र इ ाएल िनश् चय नै आफ्नो दशेबाट
िनवार्सनमा जानछे ।’ ”

8
1 परम भु परमशे् वरले मलाई यो कुरा दखेाउनभुयो। ीष् म ऋतकुो फलको

एउटा डालो हरे । 2 उहाँले भन् नभुयो, “आमोस, त ँ के दखे् छस?्” मलैे भनें,
“ ीष् म ऋतकुो फलको एउटा डालो ।” तब परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो,
“मरेा मािनस, इ ाएलको िन म्त अन् त् य आएको छ । म ितनीहरूलाई अब
बाँकी छोड्नछैेन ँ । 3 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त्यो िदनमा म न्दरका
गीतहरू रुवाबासीमा ब द्लनछेन,् धरैे लासहरू जता-ततै फ लनछेन!् शान् त हो!”
4 खाँचोमा परेकाहरूलाई िथचोिमचो गनहरू, र गरीबहरूलाई दशेबाट हटाउनहेरू,
यो सनु । 5 ितनीहरू भन्छन,् “औंसी किहले समाप् त हुन्छ, तािक हामीहरूले फे र
अन् न बचे् न सकौं? शबाथ िदन किहले समाप् त हुन्छ, तािक हामीले गहु ँ बचे् न
सकौं? हामीले झटुो नापले ठगी गदार्, हामी मानालाई सानो बनाउनछेौं र मलु्यलाई
बढाउनछेौं । 6 यसरी नै हामीले खराब गहु ँ बचे् न सक् छौं, गरीबलाई चाँदील,े र
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खाँचोमा परेकाहरूलाई एक जोर जु ाले िकन् न सक् छौं ।” 7 परम भलुे याकूबको
घमण्डमा यसरी शपथ खानभुएको छ, “िनश् चय नै ितनीहरूका कुनै पिन कामहरू
म कदािप िबसर्नछैेन ँ ।” 8 यसको िन म् त जिमन काम् नछैेन, अिन त्यसमा बसोबास
गन हरेकले िवलाप गनछैनन ् र? त्यसको सबै थोक नील नदीझैं मािथ उठ्नछे, र
िम को नदीझैं त्यो छच ल् कनछे र डुब् नछे । 9 “यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो— त्यो िदन यस् तो हुनछे, सयुर्लाई िदउसँ ै अस्ताउनछुे म बनाउनछुे, र पथृ्वीलाई
मध्यिदनमा नै अधँ्यारो म बनाउनछुे । 10 ितमीहरूका चाडहरूलाई िवलापमा, अिन
ितमीहरूका सबै गीतलाई रुवाईमा म ब द्लनछुे । ितमीहरू सबलैाई भाङ् ा लाउन,े
र हरेकले कपाल खौरन म बनाउनछुे । एक मा छोराको िन म्त िवलाप गरेझैं,
र त्यसको अन् त् यमा तीतो म बनाउनछुे । 11 हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जित बलेा दशेमा म अिनकाल पठाउनछुे, त् यो
रोटीको अिनकाल होइन, न त पानीको ितखार्को हो, तर त् यो परम भकुो वचन
सनु् ने कुराको हो। 12 परम भकुो वचनको खोज् नलाई ितनीहरू एक समु दे ख
अक समु सम् म धमर्राउनछेन,् र उ रदे ख पवूर्सम्म दौडनछेन,् तर ितनीहरूले
त्यो भे ाउनछैेनन ्। 13 त्यो िदनमा सनु्दरी कुमारीहरू र जवान मािनसहरू ितखार्ले
मछूार् हुनछेन ्। 14 साम रयाको पापमा शपथ खानहेरू र ‘ए दान, तरेो दवेता जीिवत
भएझैं,’ र ‘बशेबाको दवेता जीिवत भएझैं,’ भनरे भन् नहेरू, ितनीहरू पतन हुनछेन ्
र फे र किहल्यै उठ्नछैेनन ्।”

9
1 मलैे परम भलुाई वदेीको छेऊमा खडा हुनभुएको दखेें, र उहाँले भन् नभुयो,

“स्तम्भहरूका टुप् पाहरूमा िहकार् तािक त्यसका जगहरू ह ल्लऊन ् । ितनलाई
ती सबै जनाका िशरहरूमा टु ा-टु ा पार,् र तीमध् ये आ खरी बचकेोलाई म
तरवारले मानछु । तीमध् ये एक जना पिन िनस् कनछैेनन,् तीमध् ये एक जना पिन
भाग् नछैेन । 2 ितनीहरूले खनरे पातालमा गए भने पिन, त्यहाँबाट मरेा हातले
ितनीहरूलाई िनकाल् नछेन ् । ितनीहरू मािथ स्वगर्मा चढे भने पिन, त्यहाँबाट म
ितनीहरूलाई तल झानछु । 3 ितनीहरू कमलको टुप् पोमा लकेु भने पिन, त्यहाँ म
ितनीहरूलाई खोज् नछुे र िनकाल् नछुे । ितनीहरू मरेो द ृ ष् टबाट समु को िपधंमा
लकेु भने पिन, त्यहाँ म सपर्लाई आज्ञा गनछु, र त्यसले ितनीहरूलाई डस् नछे ।
4 ितनीहरू आफ्ना श हुरू ारा िनवार्सनमा लिगए भने पिन, त्यहाँ म तरवारलाई
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आज्ञा गनछु, र त्यसले ितनीहरूलाई मानछ । असल िन म्त होइन तर खराबको
िन म् त म ितनीहरूमािथ आफ् ना आखँा लगाउनछुे ।” 5 सवर्श मान ् परम भु
परमशे् वरले भिूमलाई छुनहुुन्छ र त्यो प ग् लन्छ, त्यसमा बसोबास गन सबै जना
िवलाप गछर्न ् । त्यसका सबै कुरा नदीझैं मािथ उठ्नछे, र िम को नदीझैं फे र
तल डुब् नछेन ् । 6 उहाँले आकाशमा आफ्नो महल बनाउनहुुन्छ, र पथृ्वीमा
आफ्नो जग बसाल् नहुुन्छ । उहाँले सम ु को पानीलाई बोलाउनहुुन्छ, र पथृ्वीको
सतहमा खन् याउनहुुन्छ, उहाँको नाउँ परम भु हो । 7 “यो परम भकुो घोषणा
हो, ए इ ाएलका मािनसहरू हो, के ितमीहरू मरेो िन म्त कूशका मािनसहरू जस्तै
होइनौ? के मलैे इ ाएलीहरूलाई िम दशेबाट, प लश् तीहरूलाई कप् तोरबाट, र
अरामीहरूलाई कीरबाट बािहर ल्याइन ँ र? 8 हरे,् परम भु परमशे् वरको आखँा पापी
राज्यमािथ पछर्, र म त्यसलाई पथृ्वीको सतहबाट िवनाश गनछु, तर म याकूबको
घरानालाई पणूर् रूपमा नाश गनछैन,ँ यो परम भकुो घोषणा हो । 9 हरे,् म एउटा
आज्ञा िदनछुे, र कसलैे अन् नलाई एउटा नाङ्लोमा िनफनझेैं, सबै जाितहरूका
िबचमा म इ ाएलको घरानालाई हल् लाउनछुे, तािक सबभन्दा सानो ढुङ्गा पिन
जिमनमा खस् नछैेन । 10 ‘िवपि ले हामीलाई उिछन् ने वा छुनछैेन’ भन् नहेरू,
मरेा मािनसहरूमध्यकेा सबै पापीहरू तरवार ारा मा रनछेन ् । 11 त्यो िदनमा म
दाऊदको ढलकेो पाललाई खडा गनछु, र त्यसका प्वालहरू टाल् नछुे । त्यसका
भग् नावशषेहरूलाई म उठाउनछुे, र िबतकेा िदनमा झैं त्यसको पनुिनर्मार्ण गनछु,
12 तािक ितनीहरूले एदोमको बाँकी रहकेाहरू, र मरेो नाउँ ारा बोलाइएका सबै
जाितहरूमािथ अिधकार गरून,् यो परम भकुो घोषणा हो, उहाँले यसो गन ुर्हुन् छ
। 13 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउनछेन,् जित बलेा हलो
जोत् नले े कटनी गनलाई उिछन् नछे, र दाख पले् नलेे बीउ छनलाई उिछन् नछे
। पवर्तहरूले िमठो दाखम चहुाउनछे, र सबै पहाडहरू त्योसगँै बग् नछेन ् ।
14 मरेा मािनस, इ ाएललाई म िनवार्सनबाट िफतार् ल्याउनछुे । ितनीहरूले भत् केका
सहरहरूलाई िनमार्ण गनछन ् र ितनमा बसोबास गनछन,् ितनीहरू दाखबारीहरू
लगाउनछेन र् ितनका दाखम िपउनछेन,् र ितनीहरूले बगैंचा लगाउनछेन र् ितनका
फल खानछेन ्। 15 म ितनीहरूलाई आफ् नै दशेमा बसाल् नछुे, र ितनीहरूलाई मलैे
िदएको दशेबाट, ितनीहरू फे र किहल्यै पिन उखे लनछैेनन,्” परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर भन् नहुुन्छ ।
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