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इजिकएलको पसु्तक
1 ितसौं वषर्को चौथो मिहनाको पाँचौं िदनमा जब म िनवार्िसतसगँ कबार

नहरको िकनारमा बिसरहदँा यस् तो भयो । आकाश खो लयो र मलैे परमशे् वरका
दशर्नहरू दखेें । 2 त् यस मिहनाको पाँचौं िदनमा— यहोयाकीन राजा िनवार्िसत
भएको यो पाँचौं वषर् िथयो— 3 कल्दीहरूको दशेमा कबार नहरको िकनारमा
परम भकुो वचन बजूीको छोरो इजिकएल पजुारीकहाँ आयो, र त् यहाँ परम भकुो
हात ितनीमािथ िथयो । 4 तब मलैे हरेें, र उ रबाट आधँीबहेरी आइरहकेो िथयो
। एउटा िवशाल बादल, िबजलुीको चमकसमते, अिन त् यसको व रप र र िभ
चहिकलो उज् यालो िथयो, र त् यस आगोको माझ जल् दो पहेंलो धातझुैं िथयो ।
5 माझमा चार जीिवत ाणीहरूजस्ता िथए । ितनीहरूका स् वरूप यस् तो िथयोः
ितनीहरू मािनसको स् वरूपजस् ता िथए, 6 तर ितनीहरू हरेकका चारवटा महुार िथए,
र हरेकका ाणीका चारवटा पखटेा िथए । 7 ितनीहरूका गोडा सीधा िथए, तर
ितनीहरूका खु ा बाछाका खरुजस् ता िथए जो टल् काइराखकेा काँसाजस् तै टल् कन् थे
। 8 तापिन ितनीहरूका पखटेामिुन चारैितर मािनसका हातहरू िथए । ती चारैका
महुार र पखटेाहरू यस्ता िथएः 9 एउटाको पखटेाले अकार्को पखटेालाई छोएको
िथयो, कतै जाँदा ितनीहरू फकर् ंदनै िथए । बरु, हरेक सोझै अगािड िहडं ्थ् यो ।
10 ितनीहरूका महुार मािनसको झैं िथयो । ती चारैको दािहनपे को महुार िसहंको
जस्तो र दे पे को अनहुारचािहं गोरुको जस्तो िथयो । ती चारैवटाको िचलको
जस्तो अनहुार पिन िथयो । 11 ितनीहरूका महुार यस् तै िथए, र ितनीहरूका
पखटेाचािहं बािहर मा स् तर फै लएका िथए । हरेकका दईुवटा पखटेाले चािहं
एउटाले अकार्को पखटेालाई छोएका िथए, र दईुवटा पखटेाले आ-आफ् ना शरीर
ढाकेका िथए । 12 ितनीहरू हरेक सोझै िहडं ्थ,े तािक आत् माले जता-जता लग्यो
ितनीहरू त् यतै जान् थ,े ितनीहरू यताउता नफक िहडं ्थे । 13 ती जीिवत ाणीहरूको
आकृित ज लरहकेो आगोको भङ्ु ोजस्तो, राँकोहरूजस् ता िथए । ती ाणीहरूको
िबचमा च म्कलो आगो यताउता जान्थ्यो, र त् यहाँ िबजलुीका चमकहरू िथए ।
14 ती जीिवत ाणीहरू ित गितले अिघ पिछ जान्थ,े र ितनीहरू िबजलुीको
चमकजस्ता दे खन् थे । 15 तब मलैे ती जीिवत ाणीहरूलाई हरेें र ती चारै महुार
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भएका हरेक ाणीको छेउमा मलैे जिमनमा एउटा पाङ् ा दखेें । 16ती पाङ् ाहरूका
आकार र बनावट यस् ता िथएः हरेक पाङ् ा पीतमिणजस् तै िथए, र ती चारैवटा
उस् तै िकिसमका िथए । एउटा पाङ् ो अक पाङ् ोमा ख प्टएको भएझैं िथयो ।
17 जसै ती हलचल गथ, तब कतै नफक ती चारैितर िहडं ्थे । 18 ितनीहरूका
घरेा अल् गा र डरलाग् दा िथए, िकनिक ती चारै घरेा आखँाहरूले भ रएका िथए ।
19 जब ती जीिवत ाणीहरू चलहल गथ, तब ती पाङ् ाहरू पिन साथसाथै िहडं ्थे
। जब ती जीिवत ाणीहरू जिमनबाट मािथ उठ ्थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन उठ ्थे ।
20आत् मा जता जानहुुन् थ् यो ितनीहरू त् यतै जान् थ,े र ती पाङ् ाहरू पिन ितनीहरूसगँै
उठ्थ,े िकनिक ती जीिवत ाणीहरूका आत् मा ितनै पाङ् ामा िथए । 21 जब ती
ाणीहरू चलहल गथ, तब पाङ् ाहरू पिन चलहल गथ । अिन जब ती ाणीहरू
ठङ्ग उिभन् थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ठङ्ग उिभन् थे । ती ाणीहरू जिमनबाट

उठ ्दा यी पाङ् ा पिन ितनीहरूसगँै उठेर जान् थ,े िकनभने ती जीिवत ाणीहरूका
आत् मा ती पाङ् ामा नै िथए । 22 ती जीिवत ाणीहरूका िशरको मा स् तर िवशाल
अधर्गोलाकार क्षे जस् तै िथयो । त्यो ितनीहरूको िशरमािथबाट फै लएको भयावह
स्फ टकझैं दे खन्थ्यो । 23 त् यो िवशाल अधर्गोलाकार क्षे म ु न् तर ती हरेक ाणीका
पखटेाहरू सोझै फै लएका िथए र एउटाको पखटेाले अकार्को पखटेालाई छुन् थ् यो ।
हरेक जीिवत ाणीका आफूलाई ढाक् ने एकजोडी पखटेा िथए । हरेकिसत आफूलाई
ढाक् ने जोडी िथयो । 24 तब मलैे ितनीहरूका पखटेाको आवाज सनुें । त्यो आवाज
धरैे पानीको हल् लाजस्तै िथयो । जब ितनीहरू हलचल गथ, तब सवर्श मान ्को
आवाजजस्तो हुन् थ् यो । आधँीको वषार्जस् तो िथयो । सनेाको आवाजजस्तो िथयो
। जब ितनीहरू ठङ्ग उिभन् थ,े तब ितनीहरूले आफ् ना पखटेा तल झाथ ।
25 जब ितनीहरू ठङ्ग उिभए र आफ् ना पखटेा तल झारे, तब ितनीहरूका िशरहरू
मा स् तरको िवशाल अधर्गोलाकार क्षे बाट एउटा आवाज आयो । 26 ितनीहरू
िशरमािथका िवशाल अधर्गोलाकार क्षे मािथ एउटा िसहंासनजस् तो िथयो जनु हदेार्
त् यो नीलमणीजस् तै दे खन् थ् यो, र त् यो िसहंासनजस् तोमा बस् नकेो स् वरूप मािनसको
जस् तो िथयो । 27 मलैे उहाँको कम् मरदे ख मा स् तर जल् दो धातजुस् तै भएको एउटा
आकृित दखेें । उहाँको कम् मरदे ख मु न् तरको आकृित पिन आगोजस् तै दे खयो, र
उहाँको व रपरी चहिकलो उज् यालोले घे रराखकेो िथयो । 28 उहाँको व रपरीको
च म्कलो उज्यालो पानी परेको िदन बादलमा दे खने इन् नेीको आकारझैं उज् ज् वल
िथयो । त् यो परम भकुा मिहमासगँ िमल्दो दो खन् थ् यो । जब मलैे त् यो दखेें तब म
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घोप् टो परें, र एउटा बो लरहकेो आवाज मलैे सनुें ।

2
1उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो,आफ् ना गोडामा खडा हो । तब म

तिँसत कुरा गनछु ।” 2 तब उहाँ मिसत बोल् नहुुदँा, तब मिभ आत् मा वशे गन ुर्भयो
र मलाई आफ् ना खु ामा खडा गराउनभुयो, र उहाँले मिसत कुरा बो लरहनभुएको
मलैे सनुें । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, तलँाई म इ ाएलका
मािनसहरूकहाँ पठाउँदछुै, एउटा िव ोही जाितकहा,ँ जसले मरेो िवरु मा िव ोह
गरेको छ—ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरू दवुलै े आजको िदनसम् मै मरेो िवरु मा
पाप गरेका छन ्। 4 ितनका सन्तानहरूका हठी अनहुारहरू र कठोर हृदयहरू छन ्।
तलँाई म ितनीहरूकहाँ पठाउँदछुै, र तैंले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छ ।' 5 ितनीहरूले सनु् नछेन व्ा सनु् नछैेनन ।् ितनीहरू िव ोही घराना हुन,्
तर ितनीहरूले कमसकेम आफ् ना िबचमा एक जना अगमव ा छन ्भनी जान् नछेन ्
। 6 ए मािनसको छोरो, तचँािहं ितनीहरूदे ख अथवा ितनीहरूका कुरादे ख नडरा
। त ँ िसउडँी र काँढा भए, अथवा त ँ िबच् छीहरूका िबचमा बसे तापिन त ँ नडरा
। ितनीहरूका वचनहरूदे ख नडरा वा ितनीहरूका अनहुारहरूदे ख भयभीत नहो,
िकनिक ितनीहरू िव ोही घराना हुन ्। 7तर ितनीहरूले सनुनु व्ा नसनुनु ि्तनीहरूलाई
मरेो वचन तैंले बोल् नछेस,् िकनिक ितनीहरू ज् यादै िव ोही छन ्। 8 तर ए मािनसको
छोरो, मलैे तलँाई भिनरहकेो कुरा सनु ्। त् यो िव ोही घरानाझैं त ँ िव ोही नहो । तरेो
मखु खोल,् र मलैे तलँाई जे िदन गइरहकेो छु त्यो खा !” 9 तब मलैे हरेें, र एउटा
हात मितर पसा रएको िथयो । त् यसमा एउटा ले खएको मु ो िथयो । 10 उहाँले
त्यसलाई मरैे साम ु िफंजाउनभुयो । त् यसको अगािड र पछािड दवुिैतर ले खएको
िथयो, र त् यसमा शोक, िवलाप र िवपि का कुरा ले खएका िथए ।

3
1 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, तैंले जे पाएको छस ्त् यो खा ।

यो म ु ो खा, र गएर इ ाएलको घरानालाई भन ्।” 2 यसलैे मलै े आफ् नो मखु खोलें,
र उहाँले त् यो म ु ो मलाई खवुाउनभुयो । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, मलैे तलँाई िदएको त् यो म ु ो खा र यसले तरेो पटे भर ।” यसलैे मलै े त् यो
खाएँ, र त् यो मरेो मखुमा महझैं ग ु लयो िथयो । 4 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“ए मािनसको छोरो, इ ाएलको घरानाकहाँ जा, र ितनीहरूलाई मरेो कुरा भन ्।
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5 िकनिक त ँ कुनै अनौठो बोली र क ठन भाषा बोल् ने मािनसहरूकहाँ पठाइएको
छैनस,् तर इ ाएलको घरानाकहाँ— 6 अनौठो बोली र क ठन भाषा बोल् ने धरैै
जना मािनसकहाँ होइन, जसको भाषा तैंले बझु् दनैस ्। मलैे तलँाई त् यस् ताहरूकहाँ
पठाएको भए, उनीहरूले िनश् चय नै तरेा कुरा सनु् निेथए । 7 तर इ ाएलका घरानाले
त तरेो कुरा सनु् ने इच् छा गनछैनन,् िकनभने ितनीहरू मरेो कुरा सनु् न इच् छा गदनन ्
। यसलैे इ ाएलका सारा घराना नै अटेरी र कठोर हृदयका छन ् । 8 हरे, मलैे
तरेो अनहुारलाई ितनीहरूका अनहुारजस् तै हठी र तरेो िनधाारलाई ितनीहरूको
िनधारजस्तै कठोर तलु् याएको छु । 9 मलैे तरेो िनधारलाई दशर्नढुङ्गाभन् दा कडा
एउटा िहराजस् तै पारेको छु। ितनीहरू िव ोही घराना भए तापिन ितनीहरूदे ख नडरा,
न त ितनीहरूको अनहुार दखेरे भयभीत हो ।” 10अिन उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए
मािनसको छोरो, मलैे तलँाई भनकेा सबै कुरा — ती आफ् नो मनमा राख ्र ती आफ्ना
कानले सनु ।् 11 त् यसपिछ कैदमा परेका तरेा मािनसहरूकहाँ जा, र ितनीहरूलाई भन ्
। ितनीहरूले सनुे पिन नसनुे पिन ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ' ।” 12 तब आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो, र मलैे आफ् नो पिछ ल् तर
ठुलो भकुम्पको आवाज सनुेंः “परम भकुो मिहमा उहाँको वासस् थानमा धन् यको
होस ् !” 13 त् यो आवाज ती जीिवत ाणीहरूका पखटेाले एउटाले अकार्लाई
छुदँा िनस् केको र ितनीहरूसगँ भएका ती पाङ् ाहरूका आवाज िथयो, र एउटा
ठुलो भकुम्पको आवाज िथयो । 14 आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र मलाई
टाढा लानभुयो, र म आफ् नो आत् माको ोधमा तीतोपन लएर गएँ, िकनिक
परम भकुो ब लष् ठ बाहुलीले मलाई श साथ िथिचरहकेो िथयो । 15 तब म
कबार नहरको निजक बस् ने ती कैदीहरूकहाँ तले-अबीबमा गएँ, र त्यहाँ सात
िदनसम् म ितनीहरूसगँ आश् चयर्ले ाकुल भएर म बसें । 16 तब सात िदनको
अन् त् यमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 17 “ए मािनसको छोरो,
मलैे तलँाई इ ाएलका घरानाको रक्षक तलु् याएको छु, यसलैे मरैो मखुको वचन
सनु ् र ितनीहरूलाई मरेो चतेाउनी दे । 18 जब म एक जना दषु् ट मािनसलाई 'त ँ
िनश् चय नै मनछस ्' भन् छु, र त् यसको ाण बचाउनलाई तैंले त् यसलाई चतेाउनी
िदइनस,् वा त् यसको दषु् ट चालको लािग त् यसको िवरु सल् लाह िदइनस ्—भन,े
त् यो मािनस पापको कारण मनछ, तर म त् यसको रगत तरेो हातबाट लनछुे । 19 तर
तैंले त् यस दषु् ट मािनसलाई चतेाउनी िदइस ्र त् यो आफ् नो दषु् ाइँ अथवा आफ् नो
दषु् ट कामहरूदे ख फकर् ंदनै भन,े त् यो आफ् नो पापको कारण मनछ, तर तैंले चािहं
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आफ् नो ाण बचाएको हुनछेस ् । 20 धम मािनस आफ् नो धािमर्कताबाट फकर
दषु् ाइँ गछर्, र त् यसको लािग ठक् कर खाने ढुङ्गो मलैे राखें भने त् यो मनछ ।
तैंले त् यसलाई चतेाउनी निदएको हुनाले त् यो आफ् नै पापमा मनछ, र त् यसले गरेका
धिमर्क कामहरूको सम् झना म राख् नछैेन, तर त् यसका रगत लखेा म तरेो हातबाट
लनछुे । 21 तर त् यस धम मािनसलाई पाप नगर ्भनी तैंले चतेाउनी िदइस ्तािक

त् यसले पाप गरेन भन,े उसले चतेावनी पाएको कारणले त् यो िनश् चय नै बाँच् नछे
। अिन तैंले आफ् नो ाण बचाएको हुनछेस ्।” 22 यसरी त् यहाँ परम भकुो हात
ममािथ रह् यो र उहाँले मलाई भन् नभुयो, “उठ,् मदैानमा जा, र त् यहाँ म तिँसत
बोल् नछुे ।” 23म उठें र बािहर मदैानमा गएँ, र कबार नहरको िकनारमा मलैे दखेकेो
जस् तो परम भकुो मिहमा त् यहाँ पिन िथयो । यसलैे म घोप् टो परें । 24 आत् मा
ममा आउनभुयो, र मलाई खु ामा उभ् याउनभुयो; र उहाँले मिसत बोल् नभुयो, र
मलाई भन् नभुयो, “जा, र आफ् नो घरिभ आफूलाई थनु,् 25 िकनिक अब ए
मािनसको छोरो, ितनीहरूले तलँाई डोरीले बाँध् नछेन,् र त ँ बाँिधनछेस,् यसलैे त ँ
ितनीहरूका िबचमा जान सक्दनैस ्। 26 तरेो िज ो म तरेो तालमुा टाँिसिदनछुे, यसरी
त ँ ग ूगँो हुनछेस,् र तैंले ितनीहरूलाई हप् काउन सक् नछैेनस,् िकनिक ितनीहरू िव ोही
घरानाका हुन ्। 27 तर जब म तिँसत कुरा गछुर्, तब म तरेो मखु खो लिदनछुे, यसरी
तैंले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ।' सनु् ने व् य क् तले
सनु् नछे । नसनु् ने व् य क् तले सनु् नछैेन, िकनिक ितनीहरू िव ोही घरानाका हुन ्।”

4
1 “तर ए मािनसको छोरो, आफ्नो िन म्त एउटा इँट लएर त् यो तरेो साम ु राख ्।

त्यसपिछ त् यसमािथ यरूशलमेको नक्सा बना । 2 तब त् यसका चारैितर घरेा हाल ्, र
त् यसको िवरु मा िकल्लाहरू बना । त्यसको व रप र घरेा-मचान खडा गर,् र त् सको
व रप र छाउनी बना । त् यसलाई आ मण गरी भत् काउने मढूाहरू राख ्। 3 तब
आफ् नो िन म् त एउटा फलामको तावा ल र सहर र तरेो िबचमा एउटा फलामको
पखार्लझैं त् यो खडा गर ् र तरेो महुार सहरितर फकार्, िकनिक त् यो घरेा लाएको
अवस् थामा हुनछे, र तैंले त् यसलाई घरेा हाल्नपुछर् । इ ाएलका घरानाको िन म् त
यो एउटा िचन् ह हुनछे । 4 त् यसपिछ त ँ दे िेतर कोल् टे परेर सतु ्, र इ ाएलका
घरानाको पाप त् यसमािथ राख ् । जित समयसम् म त ँ यसरी इ ाएलको घरानाको
िवरु मा कोल् टो प ररहन् छस,् त् यित िदनसम् म तैंले ितनीहरूको पाप बोक् नछेस ्।



4:5 vi इजिकएल 5:1

5 ितनीहरूको पापका वषर्को सखं् याकै बराबर तरेो लािग िदनको सखं् या तोकेको छुः
ितन सय नब् बे िदन । यसरी तैंले इ ाएलका घरानाको पाप बोक् नछेस ्। 6 जब तैंले
ती िदन परुा गनछन,् तब दो ो पटक दािहनिेतर कोल् टे पर ्र िकनिक तैंले चा लस
िदनसम्म यहूदाका घरानाको पाप बोक् नछेस ्। मलैे तलँाई त् यके वषर्को लािग एक
िदन तोकेको छु । 7 तरेो अनहुार यरूशलमेको घरेातफर् फकार्एर राख ् र पाखरुा
नाङ्गै राखरे त् यस सहरको िवरु मा अगमवाणी भन ्। 8 िकनभने हरे!् म तलँाई
डोरीहरूले कसी राख् नछुे, यसरी तरेा घरेाको िदन समाप् त नहोउञ् जले त ँ यताउता
फकर् न सक् नछैेनस ्। 9 त् यसपिछ गहू,ँ जौ, िसमी, दाल, कोदो र क ठया लएर एउटै
भाँडामा हालरे त ँ कोल्टे परेर सतु् ने िदनअनसुार तरेो लािग रोटी पका ।  ितन सय
नब् बे िदनसम् म तैंले त् यो खानछेस ्। 10 तैंले खाने भोजनचािहं तौलअनसुार हुनछे,
हरेक िदन िबस शकेेल िदनको र तोिकएको बलेामा तैंले त् यो खानछेस ्। 11 अिन
तैंले एक माना पानी िपउनछेस,् त्यो तैंले तोिकएको तोिकएको बलेामा िपउनछेस ्।
12 जौका केकजस् तै बनाएर तैंले खानछेस,् तर तैंले मािनसहरूकै आखँाको सामनु् ने
मािनसको िदसालाई दाउराको रूपमा योग गरेर त् यो पकाउनछेस ् ।” 13 िकनिक
परम भु भन् नहुुन्छ, “यसको अथर् यही हो िक इ ाएलीहरूलाई जनु-जनु जाितकहाँ
म धपाउनछुे, उनीहरूका िबचमा ितनीहरूले यसरी नै दिूषत भोजन खानछेन ्।”
14 तर मलैे भनें, “िधक् कार, हे परम भु परमशे् वर, म किहले पिन अशु भएको
छैन ँ । यवुावस् थादे ख अिहलसेम् म किहल् यै आफै मरेको थोक अथवा पशलुे मारेको
कुरा वा दिुषत मास ु मलै े किहलै खाएको छैन ँ ।” 15 यसलैे उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“हरे, म तलँाई मािनसहरूका िदसाको स ा गोबर योग गरेर तरेो रोटी पकाउन
िदनछुे, यसलैे तैंले त्यसमािथ आफ्नो रोटी पकाउन सक्छस ् । 16 उहाँले मलाई
यो पिन भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, हरे, म यरूशलमेबाट अन् नको मलू बन् द
ग रिदनछुे , र ितनीहरूले जोखी-जोखीकन िच न् तत भई ितनीहरूले रोटी खानछेन,्
र जोखी-जोखीकन डराउदँै पानी िपउनछेन ्। 17 िकनिक ितनीहरूमा रोटी र पानीको
अभाव हुनछे, हरेक मािनसले आफ्नो दाजभुाइलाई दखे् दा हताश हुनछे र आफ् नो
अधमर्ले गदार् ितनीहरू सकु् दजैानछेन ्।'

5
1 “तब ए मािनसको छोरो, आफ् नो लािग हजामको छुराजस् तै एउटा धा रलो

तरवार ली र त् यसको धारले आफ् नो कपाल र दा ी खौरी, त्यसपिछ जोख् नलाई
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तराज ू ली, र तरेो कपाललाई भाग लगा । 2 घरेाबन् दीका िदन समाप् त हुन् छन,् तब
रौंको एक ितहाइलाई सहरिभ आगोमा जलाइद,े र अक एक ितहाइलाई चािहं
सहरका चारैितर तरवारले टु ा-टु ा पा रदे । अिन बाँकी एक ितहाइचािहं हावामा
उडाइद,े र मािनसहरूलाई केद् न म तरवार थतु् नछुे । 3 तर कपालको केही भाग
ल र आफ् नो लगुामा ती बाँध ् । 4 तब तीबाट अझै केही कपाल लएर आगोको

िबचमा फ्याँिकदे । अिन त् यो आगोमा जलाइदे । त्यहाँबाट इ ाएलका सबै घरानामा
एउटा आगो फै लनछे ।” 5 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “जाितहरूका
िबचमा भएको यरूशलमे यही हो, जहाँ मलै े त्यसलाई राखकेो छु र जहाँ मलै े
त् यसलाई अरू दशेहरूले घरेेको छु । 6 तर आफ् नो दषु् ाइँमा आफ् ना चारैितर
भएका जाितहरूले भन्दा बढी त्यसले मरेा िनयमहरू र अन्य दशेहरूले भन् दा बढी
त् यसले मरेा िविधहरूलाई इन्कार गरेकी छे । मािनसहरूले मरेा फैसलाहरूलाई
इन्कार गरेका छन ् र मरेा िविधहरूमा िहडंकेा छैनन ् ।” 7 यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “ितमीहरू आफ् ना चारैितरका जाितहरूभन् दा अझ बढी
बदमास भएका छौ, र मरेा िविधहरूमा चलकेा छैनौ, वा मरेा िनयमहरू पालन
गरेका छैनौ, वा ितमीहरूका चारैितर भएका जाितहरूका चालबमोिजम पिन चलकेा
छैनौ,” 8 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “हरे, म आफै तरेो िवरु मा
हुनछुे । म स् वयम ्ती जाितहरूका सामनु् ने तलँाई दण् ड िदनछुे । 9 तरेा िघनलाग् दा
कामहरूको कारण तलँाई म यस् तो गनछु, जो मलैे अिघ किहल् यै गरेको िथइन ँ र
न म फे र किहल् यै गनछु । 10 यसकारण तरैे िबचमा बबुाहरूले छोराछोरीलाई र
छोराहरूले आफ् ना बबुाहरूलाई खानछेन ्, िकनिक म तमँािथ दण् ड ल् याउनछुे र तरेा
बाँचकेाहरू सबलैाई चारैितर िततरिबतर पा रिदनछुे । 11यसकारण जस् तो म जीिवत
छु—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—तरेा सबै घिृणत कुराहरू र तैंले गरेका
सबै िघनलाग् दा कामहरूले मरेो पिव स् थानलाई तैंले िबटुलो पारेको हुनाले म आफै
तरेो सखं् या घटाउनछुे । मरेो आखँाले तलँाई ट ाउनछैेन, र म तलँाई छोड्नछैेन ँ
। 12 तरेा मािनसमध्ये एक ितहाइ रूढीले मनछौ, र ितमीहरूकै माझमा ितनीहरूलाई
अिनकालले नष् ट गनछ । एक ितहाइचािहं तलँाई घरेा हालकेा तरवारले मनछन ्
। तब एक ितहाइलाई चािहं म चारैितर िततरिबतर पानछु, र ितनीहरूलाई खदे ्न
तरवार पिन थतु् नछुे । 13 तब मरेो ोध परुा हुनछे , र ितनीहरूका िवरु मा भएको
मरेो ोध शान् त हुनछे । म सन्तषु् ट हुनछुे, र मरेो ोध शान्त भएपिछ ितनीहरूले
जान् नछेन ्िक म परम भलुे नै मरेो ोधमा यो कुरा भनकेो हु ँ । 14 तलँाई चारैितरका
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जाितहरूका िबचमा र तरेो छेउबाट भएर जानहेरू हरेक व् य क् तका द ृ ष् टमा तलँाई
म उजाड र खसीको पा बनाउनछुे । 15 यसलैे यरूशलमे अन्य मािनसहरूको
अिघ घणृा, र खसीको पा बन् नछे र तरेा व रपरीका जाितहरूका िन म्त चतेावनी
र भयको पा बन् नछे । म रस, ोध र डरलाग् दो गालीिसत तरेो न्याय गनछु
—म परम भलुे यो घोषणा गरेको हु ँ । 16 म तरेो िवरु अिनकालको मरेा घातक
र नष् टकारी काँणहरू छोड ्नछुे, जनु तरेो सवर्नाशको कारण बन् नछे । िकनिक म
तमँािथ अिनकाल बढाउनछुे र तरेो अन् नको मलू नै रोिकिदनछुे । 17 तरेो िवरु मा
म अिनकाल र कोपहरू ल्याउनछुे, यसरी त ँ बालकिहन हुनछेस ्। रूढी र र पात
तरेो िबचबाट जानछे, र म तरेो िवरु तरवार ल्याउनछुे—म, परम भलुे नै यो घोषणा
गरेको हु ँ ।”

6
1 परम भकुो यो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

इ ाएलका पवर्तहरूितर तरेो मखु फकार् र ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी गर ् ।
3 यसो भन,् “ए इ ाएलका पवर्तहरू हो, परम भु परमशे् वरको यो वचन सनु ।
पवर्तहरू र डाँडाहरू, खोल् साहरू र बसेीहरूलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
हरे, ितमीहरूका िवरु मा म तरवार ल् याउदँछुै, र ितमीहरूका अल् गा-अल् गा
ठाउँहरूलाई म नाश गनछु । 4 तब ितमीहरूका वदेीहरू उजाड हुनछेन,् र खम् बाहरू
नाश पा रनछे र ितमीहरूका मरेकाहरूलाई ितनीहरूकै मिूतर्हरूका साम ु म फाल्नछुे ।
5 इ ाएलका मािनसहरूका लाशहरूलाई ितनीहरूकै मिूतर्हरूका साम ु म रा खिदनछुे,
र ितमीहरूका हड् डीहरू ितमीहरूकै वदेीहरूका चारैितर छरपष् ट पा रिदनछुे ।
6 ितमीहरू जहाँ बसे तापिन ितमीहरूका नगरहरू उजाड पा रनछेन,् र अल् गा-
अल् गा ठाउँहरू नष् ट हुनछेन,् तािक ितमीहरूका वदेीहरू उजाड र नष् ट हुनछेन ् ।
तब ितनीहरू चकनाचरु हुनछेन ्र हराउनछेन,् ितमीहरूका खम्बाहरू का टनछेन ्र
ितमीहरूका कामहरू लोप हुनछेन ् । 7 मतृहरू ितमीहरूकै माझमा ढल् नछेन,् र म
नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 8 तर ितमीहरूका िबचमा बचकेालाई म
जोगाएर राख् नछुे, र ितमीहरू दशे-दशेमा िततरिबतर हुदँा, त् यहाँ जाितहरूका िबचमा
तरवारबाट उम् केका कोही हुनछेन ् । 9 तब मबाट तकका ितनीहरूका व् यिभचारी
हृदय र मिूतर्हरूका पिछ लाग् ने ितनीहरूका कुदषृ् टहरूले म दःु खत भएको िथएँ भनी
ती बाँचकेाहरूले आफूलाई कैद ग रएका जाितहरूका िबचमा मरेो बारेमा िवचार
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गनछन ्। तब ितनीहरूले गरेको दषु् टता र ितनीहरूका सबै घिृणत कामहरूको कारण
ितनीहरूले आफ्नो अनहुारमा घणृा दखेाउनछेन ्। 10 यसरी ितनीहरूले जान् नछेन,्
िक म नै परम भु हु ँ । यही कारणले म ितनीहरूमािथ हािन ल् याउछुँ भनी मलैे भनें ।
11 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः “आफ् नो ताली बजा र आफ् ना खु ा बजार!्
यसो भन ् ‘इ ाएलका घरानाका सबै दषु् ट र िघनलाग् दा व् यवहारहरूका कारण,
िधक् कार!’ िकनभने तरवार, अिनकाल र रूढीले ितनीहरू नष् ट हुनछेन ्। 12 टाढा
हुने रूढीले मनछन,् र निजकमा हुने तरवारले ढल् नछेन ् । छोिडएर बाँचकेाहरू
अिनकालले मनछन ् । यसरी ितनीहरूका िवरु मा भएको मरेो ोधलाई म परुा
गनछु! 13 जब ितनीहरूका मिूतर्हरूका िबचमा, ितनीहरूका वदेीहरूका चारैितर,
सबै अल् गा-अल् गा ठाउँहरूमा, सबै पवर्तहरूका टाकुराहरूमािथ, सबै झ् याम् म परेका
रूखहरूमिुन र सबै पात भएका बजराँटका रूखहरूमिुन— जहाँ-जहाँ ितनीहरूले
आफ् ना मिूतर्हरूका िन म् त धपू बाल् थ,े त् यहाँ-त् यहाँ जब ितनीहरूका मा रएकाहरू
लिडरहनछेन,् तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 14 अिन म आफ् नो
हातले िहकार्उनछुे र उजाड-स् थानदे ख िदब् लासम् मै ितनीहरूका सबै बस् ने ठाउँहरू
अथार्त ्ितनीहरूको दशेलाई उजाड र सनुसान बनाइिदनछुे । तब म नै परम भु हु ँ
भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।

7
1परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो—इ ाएलको

दशेलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ ।“'अन् त् य! दशेका चारै िसमानामा
अन् त् य आइपगुकेो छ । 3 अब अन् त् य तमँािथ आएको छ, िकनिक म आफ् नो

ोध तमँािथ पठाउँदछुै, र तरेो चालअनसुार म तरेो न् याय गनछु । तब तरेा सबै
िघनलाग् दा कामहरू तमँािथ नै ल्याउनछुे । 4 िकनिक मरेा आखँाले तलँाई दया
दखेाउनछैेनन,् र म तलँाई छोड्नछैेन । बरु, तरेा कामहरू तमँािथ नै ल्याउनछुे, र तरेा
िघनलाग् दा कामहरू तरेा माझमा हुनछेन,् यसरी म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्
। 5 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िवपि ! िवशषे िवपि ! हरे,् त् यो आउँदछै
। 6 अन् त् यचािहं साँच् चै नै आउँदछै । अन् त् य ितमीहरूका िवरु मा उठेको छ । हरे,्
त्यो आउँदछै! 7 ितमीहरू जो दशेमा बस् छौ, ितमीहरूको सवर्नाश आउँदछै । समय
आएको छ । सवर्नाशको िदन निजकै छ, र पवर्तहरू आन न् दत हुनछैेनन ्। 8 अब
चाँडै मरेो ोध म तमँािथ पोखाउनछुे, र मरेो रस तरेो िव र मा खन् याउनछुे । तरेो
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चालअनसुार म न् याय गनछु, र तरेा सबै िघनलाग् दा कामहरू तमँािथ ल्याउनछुे ।
9 िकनिक मरेा आखँाले तलँाई दयापवूर्क हनेछैन,ँ र तलँाई म छोड् नछैेन । जस् तो तैंले
गरेको छस ्तसे् तै म तलँाई गनछु । अिन तरेा घिृणत कुराहरू तरैे माझमा हुनछेन ्तािक
तलँाई दण्ड िदनचेािहं म परम भु नै हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। 10 हरे,् त् यो िदन! हरे,्
त् यो आउँदछै । तरेो सवर्नाश िनस् केर आएको छ । ल ी फुलकेो छ, अहङ्कारको
कोिपला लागकेो छ! 11 िहसंा बढरे दषु् टताको ल ी भएको छ—ितमध् ये कुनै
पिन, ित भीडमध् ये कुनै पिन, ितनका धन-सम् पि मध् ये केही पिन, र ितनीहरूका
कुनै पिन बहुमलू् य चीज छोिडनछैेन! 12समय आउँदछै । िदन निजकै आएको छ ।
िकन् नलेे आनन् द नगरोस,् बचे् नलेे शोक नगरोस,् िकनिक मरेो ोध जम् मै भीडमािथ
परेको छ! 13 िकनिक जिहलसेम् म ती दवुै बाँच् नछेन,् बचे् ने आफूले बचेकेो
जिमनमा फकर आउनछैेन, िकनभने समस् त भीडको बारेमा यो दशर्न बद ्लनछैेन
। अिन ितनीहरूका पापहरूका कारणले ितमध्ये कोही पिन ब लयो पा रनछैेन!
14 ितनीहरूले तरुही फुकेका छन ् र हरेक कुरा तयार पारेका छन,् तर कोही पिन
य ु गनर् गइरहकेो छैन । िकनिक मरेो ोध ती जम् मै भीडमािथ छ । 15 घर बािहर
तरवार अिन िभ रूढी र अिनकाल छन ्। खतेमा हुनहेरू तरवारले मा रनछेन ्,
जबकी सहरमा हुनचेािहं अिनकाल र रूढीले नष् ट हुनछेन ्। 16 तर ितमध्यबेाट
केही बाँचरे उम् कनछेन,् र ितनीहरू पवर्तहरूमा जानछेन ्। ितनीहरू सबलैे बसेीका
ढुकुरझैं शोक गनछन—्हरेक मािनसले आ-आफ् ना अधमर्को िन म्त शोक गनछ ।
17 हरेक हात िशिथल हुनछे र हरेक घुडँा पानीझैं िनबर्ल हुनछे, 18 र ितनीहरूले
भाङ् ा लाउनछेन ्र ासले ितनीहरूलाई ढाक् नछे । हरेक अनहुारमा लाज हुनछे, र
ितनीहरू सबकैा िशरमा कपाल हुनछैेन । 19 ितनीहरूले आफ् ना चाँदी गल् लीहरूमा
फाल् नछेन,् र ितनीहरूको सनु त्यािगएको िचजजस् तो हुनछे । परम भकुा ोधको
िदनमा ितनीहरूका चाँदी र सनुले ितनीहरूलाई बचाउन सक् नछैेनन ्। ितनीहरूको
जीवन बचाइनछैेन, र ितनीहरूको भोक मे टनछैेन, िकनिक ितनीहरूको अधमर्
ठेसलाग् ने ढुङ्गो बनकेो छ । 20आफ् ना सनु्दर गरगहनामा ितनीहरूले घमण् ड गरे, र
तीबाट ितनीहरूले आफ् ना िघनलाग् दा मिूतर्हरू र ितनीहरूका घिृणत कुराहरू बनाए ।
यसकारण म ियनलाई ितनीहरूका िन म् त अशु थोकमा प रणत ग रिदनछुे । 21 तब
म ती थोकहरू िवदशेीहरू र दषु् टका हातमा लटुका रूपमा िदनछुे, र उनीहरूले
ती िबटुला पानछन ् । 22 तब ितनीहरूले मरेो वास्ता ग रएको ठाउँलाई िबटुलो
पादार् ितनीहरूदे ख म आफ् नो अनहुार फकार्उनछुे । लटेुराहरू त् यहाँ पस् नछेन ् र
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त् यसलाई िबटुलो पानछन ् । 23 साङ् ला बनाओ, िकनभने दशे रगतको न्यायले
भ रएको छ, र सहर िहसंाले भ रएको छ । 24 यसलैे म सबभैन् दा दषु् ट जाितलाई
ल्याउनछुे, र ितनीहरूले ियनीहरूका घरहरूमािथ अिधकार गनछन,् र ब लया
मािनसहरूको घमण् ड म खतम गनछु, िकनिक ितनीहरूका पिव ठाउँहरू िबटुला
पा रनछेन ् । 25 ास आउनछे । ितनीहरूले शा न्त खोज् नछेन,् तर त् यहाँ केही
हुनछैेन । 26 िवपद ्मािथ िवपद ् आउनछे, र त् यहाँ हल् लामािथ हल् ला हुनछे
। तब ितनीहरूले अगमव ाबाट दशर्न खोज् नछेन ्, तर पजुारीबाट व् यवस् था र
धमर्-गरुुहरूबाट सल् लाह नष् ट हुनछे । 27 राजाले शोक गनछन ् र शासकले
िनराशको पोशाक पिह रनछे, जबिक दशेका मािनसहरूका हात ासले काँप् नछेन ्
। ितनीहरूका आफ् नै चालअनसुार ितनीहरूलाई म यसो गनछु । म नै परम भु हु ँ
भनी ितनीहरूले नजानसेम्म ितनीहरूकै मानकअनसुार म ितनीहरूको न् याय गनछु
।

8
1 छैटौं वषर्को छैटौं मिहनाको पाँचौं िदनमा जब म आफ् नो घरमा बसें र

यहूदाका धमर्-गरुुहरू मरेो साम ु बस,े तब त् यहाँ परम भु परमशे् वरको बाहुली
ममािथ पर् यो । 2 तब मलैे हरेें, र हरे, त्यहाँ मािनसको रूप भएको आकार
िथयो। ितनको कम् मरमिुन आगोजस् तो िथयो । अिन ितनको कम् मरदे ख मािथचािहं
च म्करहकेो धातजुस् तो दे खन् थ् यो । 3 तब ितनले हातजस् तै आकार पसारेर मरेो
कपाल समातरे मलाई जरुुक् क उठाए । आत् माले मलाई पथृ् वी र स् वगर्को िबचमा
उचाल्नभुयो, र परमशे् वरका दशर्नहरूमा यरूशलमेमा म न् दरको िभ ी चोकमा वशे
गन उ रप को मलू ढोकानरे उहाँले मलाई लग् नभुयो, जहाँ डाही बनाउने मिूतर्
खडा िथयो । 4 तब हरे, मलैे मदैानमा दखेकेो दशर्नअनसुार त् यहाँ इ ाएलका
परमशे् वरको मिहमा िथयो । 5 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो!
तरेो आखँाले उ रितर हरे ्।” यसलैे मलै े आखँाले उ रितर हरेें, र वदेीितर जाने
ढोकाको उ र, त् यहाँ ढोकामा त् यो डाहको मिूतर् िथयो । 6 यसलैे उहाँले मलाई
भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, ितनीहरू के गदछन,् त ँ दखे् छस?् इ ाएलको
घरानाले मलाई आफ् नो पिव स् थानबाट टाढा हटाउनलाई िघनलाग् दा काम यी
नै हुन ् । तर त ँ फकर् नछेस ् र अझ बढी िघनलाग् दा कामहरू दखे् नछेस ्।” 7 तब
उहाँले मलाई चोकको ढोकामा ल्याउनभुयो, र मलैे हरेें र त् यहाँ पखार्लमा प्वाल
िथयो । 8 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, यो िभ ािभ खन ्।”
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त्यसलैे मलै े त् यो िभ ािभ खनें, र त् यहाँ एउटा ढोका िथयो । 9 तब उहाँले मलाई
भन् नभुयो, “जा र ितनीहरूले त् यहाँ ग ररहकेा िघनलाग् दा दषु् ट कामहरू हरे ् ।”
10 यसलैे म िभ पसें र हरेें, र िनयालें । त् यहाँ हरेक िकिसमका घ ने जन् तहुरू
र िघनलाग् दा पशहुरू िथए! इ ाएलको घरानाका जम् मै मिूतर्हरूका िच हरू त् यहाँ
िभ ामा चारैितर बनाइएका िथए । 11 त्यहाँ इ ाएलका घरानाका स री जना धमर्-
गरुुहरू िथए र शापानको छोरो याजन् याह ितनीहरूका माझमा खडा िथए । ितनीहरू
मिूतर्हरूका साम ु खडा िथए, र धपूको धवूाँ मा स् तर जाओस ्भनरे हरेकले हातमा
आ-आफ् ना धपुौरो लएर खडा िथए । 12 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, इ ाएलका घरानाका धमर्-गरुुहरूले अधँ् यारोमा के ग ररहकेा के त ँ दखे् छस?्
आफ्नो मिूतर्को गपु् त कोठामा ितनीहरू त् यकेले यसो गछर्न ् िकनिक ितनीहरू
भन् छन,् 'परम भलुे हामीलाई दखे् नहुुन् न। परम भलुे दशेलाई त् याग् नभुएको छ'
।” 13 तब उहाँले मलाई भन् नभुयो, “फे र फक र ितनीहरूले ग ररहकेा अरू
ठुला िघनलाग् दा कामहरू हरे ्।” 14 त्यसपिछ उहाँले मलाई परम भकुा म न् दरको
उ रप का ढोकाको मखुमा लानभुयो र हरे, त् यहाँ स् ीहरू बसरे तम् मजू दवेताको
लािग रोइरहकेा िथए । 15 त्यसलैे उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो, के
त ँ यो दखे्छस?् फक र यीभन् दा पिन बढी िघनलाग् दा कुराहरू हरे ्।” 16 उहाँले
मलाई परम भकुा म न् दरको िभ ी चोकमा लानभुयो, र हरे, अिन त् यहाँ वदेी र
दलानको िबचमा परम भकुो म न् दरको ढोकामा क रब पच् चीस जना मािनस िथए,
आफ् ना िपठ परम भकुो म न् दरितर र अनहुारचािहं पवूर्प फकार्एर ितनीहरूले
सयूर्को पजुा ग ररहकेा िथए । 17 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो,
के त ँ यो दखे्छस?् के ितनीहरूले यहाँ ग ररहकेा यी िघनलाग् दा काम यहूदाका
घरानाको लािग सानो कुरा हो र? िकनिक ितनीहरूले दशेलाई िहसंाले भरेका छन ्
र आफ् ना नाकमा हाँगा राखरे मलाई रस उठाउनलाई तकका छन ्। 18 यसलैे म
पिन ितनीहरूको माझमा काम गनछु । मरेा आखँामा दया हुनछैेन, र म ितनीहरूलाई
छोड्नछैेन ँ । ितनीहरू उच् च सोरले मरेो कानमैा कराए तापिन म ितनीहरूको कुरा
सनु् नछैेन ँ ।

9
1 तब उहाँले ठुलो सोरमा कराएर यसो भन् नभुएको मलैे सनुें, “रक्षकहरू हरेकले

आफ् ना हातमा नष् ट गन हितयार लएर सहरमा आऊन ् ।” 2 तब हरे, छ जना
मािनसहरू हरेकले आ-आफ् नो हातमा हत् या गन हितयार लएर उ रितर फकको
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मािथल् लो ढोकाबाट आए । ितनीहरूका माझमा सतूी कपडा लगाएका र कलम
िभरेका एक जना मािनस िथए । यसरी ितनीहरू िभ गए र काँसाको वदेीको छेउमा
खडा भए । 3 तब इ ाएलका परमशे् वरको मिहमाचािहं करूबहरूदे ख मा स् तर
हटेर म न् दरको सघँारमा पिुगसकेको िथयो । तब परम भलुे त् यो सतूी कपडा
लगाएको र कलम िभरेको मािनसलाई आफ् नो छेउमा बोलाउनभुयो । 4 परम भलुे
ितनलाई भन् नभुयो, “सहरको िबचबाट— यरूशलमेको िबचबाट भएर जा र सहरमा
ग रएका सबै िघनलाग् दा कामहरू दखेरे शोक र िवलाप गन सबै मािनसहरूका
िनदारहरूमा एउटा िचन् ह लगा ।” 5 मलैे सिुनरहदँा उहाँले अरूलाई भन् नभुयो,
“उसको पिछपिछ सहरभ र जाओ र मार । ितमीहरूका आखँामा दया आउन
नदओे, र नछोड, 6 व ृ मािनस, जवान मािनस, कन् या, साना बालकहरू र स् ीहरू
। ती सबलैाई मार! तर िनधारमा त् यो िचन् ह भएको कसलैाई पिन नछोओ । मरेो
पिव स् थानदे ख नै सरुु गर ।” यसलैे म न् दरको साम ु भएका धमर्-गरुुहरूदे ख नै
ितनीहरूले सरुु गरे । 7 उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “म न् दर िबटुलो पार, र
त् यसका चोकहरूलाई लाशहरूले भर । जाओ!” यसलैे ितनीहरू गए र सहरलाई
आ मण गरे । 8 जब ितनीहरूले त् यसलाई आ मण गदिथए, र मचािहं एक्लै
छोिडएँ, तब घोप् टो परें र रुँद ै भनें, “हे परम भु परमशे् वर, यरूशलमेमािथ आफ् नो

ोध खन् याउनहुुदँा इ ाएलका बचकेाहरू जम् मलैाई तपाईंले सवर्नाश गन ुर्हुनछे?”
9 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “इ ाएल र यहूदाका घरानाको पाप असाध् य ठुलो छ ।
दशे र पातले भ रएको छ, र सहरचािहं िवकृितले भ रपणूर् छ, िकनिक ितनीहरू
भन् छन,् 'परम भलुे दशेलाई त् याग् नभुएको छ, र ‘परम भलुे दखे् नहुुन् न' । 10 यसलैे
मरेा आखँामा दया हुनछैेन,ँ र म ितनीहरूलाई छोड ्नछैेन ँ । बरु म ती सबै ितनीहरूकै
िशरमा खन् याइिदनछुे ।” 11 हरे, त् यो सतूी कपडा लगाएको र कम् मरमा कलम
िभरेको मािनस आऐ । ितनले यसो भन,े “तपाईंले मलाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम मलैे
गरेको छु ।”

10
1 जब मलैे करूबहरूका िशरदे ख मा स् तर भएको अधर्गोलाकर क्षे मा हरेें

। तीभन् दा मािथ िसहंासनजस् तो स् वरूपमा नीरजस् तो केही कुरा दखेा पर् यो ।
2 तब परम भलुे ती सतूी कपडा लगाएका मािनससगँ बोल् नभुयो र यसो भन् नभुयो,
“करूबहरूका मु न् तर रहकेा पाङ् ाहरूका िबचमा जा, र ती करूबहरूका िबचमा
भएको ज लरहकेो आगोको भङ्ु ो लएर आफ् ना दवुै हातमा भर ् र ती सहरको
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मािथ छ रदे ।” तब मलैे हदेार्हदे ती मािनस गए । 3 ती मािनस िभ जाँदा
करूबहरूचािहं म न् दरको दािहनपे खडा भए, र िभ ी चोक बादलले भ रयो
। 4 परम भकुो मिहमा करूबहरूबाट मा स् तर उ ो र म न् दरको सघँारमािथ
गयो । यसले म न् दरलाई बादलले भ रिदयो, र चोकचािहं परम भकुो मिहमाको
चमकले भ रपणूर् भयो । 5करूबहरूका पखटेाको आवाजचािहं बािहरको चोकसम् मै
सिुनन् थ् यो, जनु सवर्श मान ् परमशे् वर बोल् नहुुदँा सिुनने आवाज जस् तै िथयो ।
6 यस् तो भयो, परमशे् वरले त् यो सतूी कपडा लाउने मािनसलाई यसो भनरे आज्ञा
िदनहुुदँा, “ती करूबहरूका माझमा भएका पाङ् ाहरूका िबचबाट आगो ल,े”
तब ती मािनस िभ गए र एउटा पाङ् ाको छेउमा खडा भए । 7 करूबहरूका
िबचमा भएको त् यो आगोितर करूबहरूका िबचबाट एउटा करूबले आफ् नो हात
िछराए, र त् यो मािथ उठाए र सतूी कपडा लाउने मािनसको हातमा त् यो रा खिदए
। ती मािनसले त् यो लए र फकर बािहर गए । 8 ती करूबहरूका पखटेामिुन
मलैे एक जना मािनसके हातजस् तै केही कुरा दखेें । 9 अिन मलैे हरेें, र दखेें
। करूबहरूका छेउमा चार वटा पाङ् ा िथए— त् यके करूबको छेउमा एउटा
पाङ् ा िथयो, र ती पाङ् ा पीतमणीजस् ता दे खन् थे । 10 ती चारै पाङ् ाहरू
एकै िकिसमका िथए, एकअकार्मा ख प्टएका दे खन्थे । 11 ती हलचल गदार् चार
िदशामा कुनै एक िदशाितर ितनीहरू जान् थ,े ितनीहरू जाँदा फकर् ंदनै िथए । तर
ितनीहरू जता फकका िथए त्यतै जान्थ,े ितनीहरू पिन त् यसिैतर नफक जान् थे ।
12 ितनीहरूका सम् पणूर् शरीर, ितनीहरूका पीठ, हात र पखटेा, ितनीहरूका चारै वटा
पाङ् ाहरूसमते सम् पणूर् आखँाले भ रएका िथए । 13 मलैे सनु् दा, ती पाङ् ाहरूलाई
“घमु् ने पाङ् ा” भिनयो । 14 ती हरेकका चार वटा अनहुार िथए । पिहलो अनहुार
करूबको, दो ो अनहुार मािनसको, ते ो अनहुार िसहंको र चौथो अनहुार गरुडको
जस् तै िथयो । 15 तब मलैे कबार नहरको िकनारमा दखेकेा करूबहरू अथार्त ्जीिवत
ाणीहरू उठे । 16 जब ती करूबहरू हलचल गथ, तब छेउका ती पाङ् ाहरू

पिन ितनीहरूिसतै जान् थ,े र जब ती करूबहरू भइँूबाट मािथ ऊठ् नलाई आफ् ना
पखटेा फैलाउँथ,े तब ती पाङ् ाहरू फकर् ंदनै िथए । ितनीहरूकै छेउमा ती रहन्थे
। 17 जब ती करूबहरू ठङ्ग खडा हुन् थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ठङ्ग खडा
नै रहन् थ,े र जब ती मािथ उठ ्थ,े तब ती पाङ् ाहरू पिन ितनीहरूसगँै मािथ उठ ्थ,े
िकनिक ती जीिवत ाणीहरूका आत् मा ती पाङ् ाहरूमा िथए । 18 तब परम भकुो
मिहमा म न् दरको सघँारबाट िनस् केर गयो र ती करूबहरूका मािथ अिडयो । 19 ती
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करूबहरूले आ-आफ् ना पखटेाहरू फैलाएर मािथ उठे र मलैे हदे गदार् बािहर गए,
र ती पाङ् ाहरूले पिन ितनीहरूका पिछपिछ त् यसै गरे । परम भकुा म न्दरको
पवूर्ितरका ढोकाको मखुमैा ितनीहरू खडा भए, र इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा
मािथबाट ितनीहरूमा आयो । 20 कबार नहरको िकनारमा इ ाएलका परमशे् वरको
म ु न् तर मलैे दखेकेा ती जीिवत ाणीहरू यी नै िथए, यसलैे ितनीहरू त करूबहरू
रहछेन ्भनी मलैे थाहा पाएँ । 21 ती त् यकेका चार वटा अनहुार र चार वटा पखटेा
िथए, र तीनका पखटेामिुन मािनसका हातहरूजस् तै दे खन् थ,े 22 र ितनीहरूका
अनहुारहरूका स् वरूप कबार नहरको िकनारमा मलैे दखेकेा अनहुारहरूजस् तै िथए,
र तीमध् ये हरेक िसधै अगािड िहडं ्दथे ।

11
1 तब आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र परम भकुा भवनको पवूर्ितरको

ढोकामा लानभुयो, र त् यहाँ ढोकाको मखुमैा पच् चीस जना मािनस िथए ।
ितनीहरूका माझमा मलैे मािनसहरूका अगवुाहरू, अज् जरूका छोरा याजन् याह
र बनायाहका छोरा पलत् याहलाई दखेें । 2 परमशे् वरले मलाई भन् नभुयो, “ए
मािनसको छोरो, यस सहरमा दषु् ाइँ गनर् षड ्यन् रच्ने र दषु् ट योजना बनाउने
मािनसहरू यी नै हुन ् । 3 ितनीहरू भन् दछैन,् 'घरहरू िनमार्ण गन समय अिहले
होइन । यो सहर भाँडो हो र हामीहरू मास ु हौं ।’ 4 यसकैारण ितनीहरूका िवरु मा
अगमवाणी गर । ए मािनसको छोरो, अगमवाणी गर ।” 5 तब परम भकुा आत् मा
ममा आउनभुयो, र उहाँले मलाई यसो भन् न लाउनभुयोः “परम भु यसो भन् नहुुन् छः
हे इ ाएलका घराना, ितमीहरू यसो भन्दछौ । िकनिक ितमीहरूका मनमा के आउँछ
भन् ने मलाई थाहा छ । 6 ितमीहरूले यस सहरमा मारेका मािनसहरूका सङ्ख् यालाई
व गरेका छौ, र यसका गल् लीहरू ितनीहरूले भरेका छौ । 7 यसकारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूले मारेका मािनसहरू जसका लाशहरू
ितमीहरूले यरूशलमेको िबचमा छाडकेा छौ, ती मास ु हुन,् र यो सहरचािहं भाँडो
हो । तर ितमीहरूचािहं यस सहरका िबचबाट बािहर िनका लनछेौ । 8 ितमीहरू
तरवारदे ख डराएका छौ । यसलैे ितमीहरूका िवरु मा म तरवार ल् याउदँछुै ।
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 म ितमीहरूलाई सहरको िबचबाट बािहर
िनकाल् नछुे, र ितमीहरूलाई िवदशेीहरूका हातमा स ु म् पिदनछुे, िकनिक ितमीहरूका
िवरु मा म न्याय ल्याउनछुे । 10 ितमीहरू तरवारले ढल् नछेौ । इ ाएलको िसमाना
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िभ म ितमीहरूको न् याय गनछु । यसरी म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ ।
11यो सहर ितमीहरूका लािग पकाउने भाँडो हुनछैेन, न त त् यसको िबचमा ितमीहरू
मास ु नै हुनछेौ । ितमीहरूको न् याय म इ ाएलको िसमाना िभ नै गनछु । 12 तब
म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ, जसका िविधहरूमा ितमीहरू िहडंकेा,
र जसका िनयमहरू ितमीहरूले पालन गरेका छैनौ । बरु, ितमीहरूका व रप र
भएका जाितहरूका िविधहरू ितमीहरू पालन गरेका छौ ।” 13जब मलैे अगमवाणी
ग ररहकेो िथएँ, तब बनायाहका छोरा पलत् याह मरे । तब म घोप् टो परें र चक
सोरमा कराएँ र यसो भनें, “हाय, परम भु परमशे् वर! के इ ाएलका बचकेाहरूलाई
तपाईंले सम् पणूर् रूपले सवर्नाश गन ुर्हुन् छ?” 14 त् यसपिछ परम भकुो वचन यसो
भनरे मकहाँ आयो, 15 “ए मािनसको छोरो, तरेा दाजभुाइ! तरेा दाजभुाइ! जो
तरेा कुलका र इ ाएलका सारा घराना! यी सबै ती नै हुन,् जसका िवषयमा
यरूशलमेका बािसन् दाहरूले यसो भनकेा िथए, 'ियनीहरू परम भदुे ख टाढा भएका
छन ् । यो दशे हामीलाई अिधकार गनर् िदइएको िथयो ।’ 16 यसकारण यसो
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः मलैे ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा
टाढा पठाए पिन र ितनीहरूलाई दशे-दशेमा िततरिबतर पारे पिन, ितनीहरू गएका
दशेमा केही समयको िन म् त म ितनीहरूको पिव स् थान भएको छु ।’ 17 यसकारण
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूलाई म मािनसहरूबाट जम् मा
गनछु, र ितमीहरू िततरिबतर भएका दशेहरूबाट म ितमीहरूलाई जम् मा गनछु र
म ितमीहरूलाई इ ाएलको दशे िदनछुे ।’ 18 तब ितनीहरू त् यहाँ जानछेन ्र त् यो
ठाउँबाट हरेक घिृणत र िघनलाग् दा कुराहरू हटाउनछेन ्। 19 म ितनीहरूलाई एउटै
हृदय िदनछुे, र ितनीहरूमा म एउटा नयाँ आत् मा हा लिदनछुे । म ितनीहरूबाट
ढुङ्गाको हृदय िनकालरे मासकुो हृदय िदनछुे, 20 तािक ितनीहरू मरेा िविधहरूमा
चल् नछेन,् र ितनीहरूले मरेा िनयमहरू पालन गनछन ् र तीअनसुार गनछन ् । तब
ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 21 तर आफ् ना
घिृणत ितमाहरू र िघनलाग् दा मिूतर्हरूलाई भ गन हृदय भएकाहरूलाई चािहं
म ितनीहरूका कामहरूको ितफल ितनीहरूकै िशरमा खन् याइिदनछुे, यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।” 22 ती करूबहरूले आफ् ना पखटेा र आफ् ना छेउमा
भएका पाङ् ाहरू मािथ उचाले र इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा ितनीहरूका
मािथ िथयो । 23 तब सहरको िबचबाट परम भकुो मिहमा मािथ गयो, र सहरको
पवूर्प को पवर्तमा अिडयो । 24 आत् माले मलाई मािथ उठाउनभुयो र परमशे् वरका
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आत् मा ारा िदइएको दशर्नमा कल् दीमा िनवार्िसत भएकाहरूकहाँ ल् याउनभुयो ।
तब मलैे दखेकेो त् यो दशर्न मबाट मा स् तर गइहाल् यो । 25 तब परम भलुे मलाई
दखेाउनभुएका सबै कुरा मलैे िनवार्िसत भएकाहरूकहाँ घोषणा ग रिदएँ ।

12
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, त ँ एउटा

िव ोही घरानाको िबचमा बस्छस,् जहाँ ितनीहरूका हने आखँा त छन ्तर ितनीहरू
दखे् दनैन ् । अिन ितनीहरूका सनु् ने कान त छन ् तर सनु् दनैन ्, िकनभने ितनीहरू
िव ोही घराना हुन ्। 3 यसकारण ए मािनसको छोरो, िनवार्िसत भएको व् य झैं
आफ्ना सामान पोको पार,् र िदउसँ ै ितनीहरूले दखे् ने गरी जान सरुु गर,् िकनिक
ितनीहरूकै साम ु तलँाई म िनवार्िसत तलु्याउनछुे । ितनीहरू िव ोही घराना भए
तापिन शायद ितनीहरूले बझु् लान ् । 4 िनवार्सनको लािग तरेा सामनाहरू िदउसँ ै
ितनीहरूका आखँाकै सामनु् ने बािहर िनकाल् नछेस ् । ितनीहरूका आखँाकै सामनु् ने
कोही िनवार्सनमा जानझेैं बलेकुी जानछेस ् । 5 ितनीहरूले दखे् ने गरी पखार्लमा
प् वाल पार,् र त् यसबैाट बािहर िनक्लरे जा । 6 ितनीहरूले हे ररहदँा तैंले आफ् नो
सामान काँधमा उठा, र ती अधँ्यारोमा बोकेर बािहर लजैा । आफ् नो मखु छोप ्,
िकनिक तैंले भइँु दखे् नहुुदँनै, िकनभने इ ाएलका घरानाको िन म् त मलैे तलँाई एउटा
िचन् हको रूपमा अलग गरेको छु ।” 7 यसरी जस् तो मलाई आज्ञा ग रयो त् यस् तै मलै े
गरें । िनवार्सनको लािग मलैे आफ् ना सामानहरू िदउसँो बािहर िनकालें, र बलेकुा
हातले पखार्लमा प् वाल पारें । मलैे आफ् ना सामानहरू अधँ् यारोमा बािहर िनकालें,
र ितनीहरूले हदेार्हदे ती आफ् ना काँधमा बोकें । 8 त् यसपिछ िबहान परम भकुो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 9 “ए मािनसको छोरो, के इ ाएलका घराना, त् यो
िव ोही घरानाल,े 'ितमी यो के गदछौ?' भनरे सोधने? 10 ितनीहरूलाई यसो
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यो भिवष् य सचुक कामले यरूशलमेका
शासक र सारा इ ाएलका घरानािसत सम्बन् ध राख् छ ।’ 11 यसो भन,् 'ितमीहरूका
िन म् त म एउटा िचन् ह हु ँ ।’ मलैे जसो गरेको छु, ितनीहरूलाई त् यस् तै ग रनछे ।
ितनीहरू िनवार्सन र कैदमा जानछेन ्। 12 ितनीहरूका िबचमा हुने शासकले साँझमा
आफ् नो काँधमा सामान बोक् नछे, र पखार्लबाट बािहर जानछे । ितनीहरूले पखार्ल
फोनछन ्र आफ्ना सामानहरू बािहर िनकाल्नछेन ्। आफ् ना आखँाले भइँू नदखेोस ्
भनरे त् यसले आफ् नो मखु छोप् नछे । 13 म आफ् नो जाल त् यसमािथ िफंजाउनछुे,
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र त् यो मरेो पासोमा पनछ । तब म त् यसलाई कल् दीहरूको दशे बिेबलोिनयामा
लानछुे, तर त् यसले त् यो दखे् नछैेन । त् यो त् यहीं मनछ । 14 त् यसका व रप र
हुनहेरू जसले त् यसलाई मदत गछर्न ् र त् यसका सम् पणूर् फौजलाई म िततरिबतर
पानछु, र ितनीहरूको पिछ म तरवार पठाउनछुे । 15 जब जाितहरूका िबचमा
ितनीहरूलाई म छरपष् ट पानछु र दशे-दशेमा ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछु,
तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् । 16 तर म ितनीहरूमध् यकेा
थोरैलाई तरवार, अिनकाल र रूढीबाट जोगाउनछुे, तािक जहाँ ितनीहरू जानछेन,्
त् यहाँका जाितहरूका िबचमा आफ् ना िघनलाग् दा व् यवहारहरूका लखेा ितनीहरूले
राख् नछेन,् यसरी म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।” 17 परमशे् वरको
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 18 “ए मािनसको छोरो, आफ् नो भोजन थरथर
हुदँै खा, र काम्दै र िचन्ता गद पानी पी । 19 अिन दशेका मािनसहरूलाई यसो
भन ्: 'यरूशलमेका बािसन् दाहरू र इ ाएल दशे बारेमा परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः “ितनीहरूले आफ् नो भोजन काम्दै खानछेन,् र थरथर काम्दै ितनीहरूले
आफ् नो पानी िपउनछेन,् िकनिक त् यहाँ बस् नहेरूका िहसंाको कारणले त् यसमा
भएका सबै कुरासमते ितनीहरूका दशे उजाड पा रनछे । 20 मािनसहरू बसकेा
सहरहरू उजाड हुनछेन,् र दशे उजाड-स् थान हुनछे । तब म नै परम भु हु ँ भी
ितमीहरूले जान् नछेौ ।’ ” 21 फे र पिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
22 “ए मािनसको छोरो, ‘समय लामो पा रएको छ, र हरेक दशर्न फेल हुन्छ'
भन् ने इ ाएलमा चल् दआैएको उखान के हो? 23 यसकारण ितनीहरूलाई यसो
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म यस उखानको अन् त ग रिदनछुे, र
इ ाएलका मािनसहरूले फे र किहल् यै यो योग गनछैनन ्।' ितनीहरूलाई यसो भन,्
‘समय निजकै आएको छ, जित बलेा हरेक दशर्न परुा हुनछे । 24 िकनिक अब फे र
किहल् यै इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा झटूा दशर्न र जोखना हनेहरू हुनछैेनन ्।
25 िकनिक म परम भु हु!ँ म बोल्छु र आफूले बोलकेा कुरा परुा गछुर् । यो कुरा
िढलो हुनछैेन । िकनिक ए िव ोही घराना, ितमीहरूका समयमा नै मलै े भनकेो यो
कुरा म परुा गनछु, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।” 26 फे र पिन परम भकुो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 27 “ए मािनसको छोरो, हरे,् इ ाएलका घरानाले
यसो भनकेो छ, 'त् यसले दखेकेो दशर्न अबदे ख धरैे िदनसम् मको लािग हो र त् यसले
बोलकेो अगमवाणी धरैे समयपिछका लािग हो ।' 28 यसकारण ितनीहरूलाई यसो
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः मरेा वचन परुा हुन अब िढलो हुनछैेन, तर
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मलैे बोलकेा वचन परुा हुनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।

13
1 फे र परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

इ ाएलमा अगमवाणी बो लरहकेा अगमव ाहरूका िवरु मा अगमवाणी बोल,्
र आफ् नै कल् पनाहरूका अगमवाणी बोल् नहेरूलाई यसो भन,् 'परम भकुो वचन
सनु । 3 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः आफ्नै आत् माका कुरा प ाउने
तर केही पिन नदखे् ने मखूर् अगमव ाहरूलाई िधक् कार । 4 ए इ ाएल,
ितमीहरूका अगमव ाहरू त उजाड-स् थानहरूमा बस् ने स् यालहरूजस् ता भएका
छन ् । 5 परम भकुो िदनमा हुने य ु मा सरुक्षा होस ् भनरे इ ाएलका घरानाको
व रप रका पखार्लमा भएका भत् केका ठाउँहरू मरम् मत गनर् पिन ितमीहरू गएका
छैनौ । 6 मािनसहरूसगँ झटूा दशर्नहरू छन ्र ितनीहरू झटुा भिवष् यवाणी गछर्न ्
। ितनीहरू यसो भन् छन,् “परम भकुो घोषणा यस् तो-यस्तो छ ।” परम भलुे
ितनीहरूलाई पठाउनभुएको होइन । तापिन आफ् ना सन् दशे परुा हुनछेन ् भनी
ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशा गन बनाएका छन ्। 7 के ितमीहरूले झटूा दशर्नहरू
दखेकेा र झटुा भिवष् यवाणीहरू बोलकेा होइनौ र, ितमीहरू जसले “परम भु यस् तो-
यस्तो भन् नहुुन् छ,” भन् दछौ, जबिक म आफैले ती भनकैे होइन? 8 यसकैारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िकनभने ितमीहरूले झटूा दशर्नहरू दखेकेा र
झटुा बोलकेो छौ । त् यसकारण ितमीहरूका िवरु मा परम भु परमशे् वरको घोषणा
यस् तो छः 9 मरेो हात ती अगमव ाहरूका िवरु मा हुनछे, जसले असत् य दशर्नहरू
दखे् छन ्र झटूा जोखनाहरू भन् छन ्। ितनीहरू मरेो मािनसहरूका सभामा हुनछैेनन,्
वा इ ाएलका घरानाको सचूीमा ितनका नाउँ ले खनछैेनन ् । ितनीहरू इ ाएल
दशेमा जानहुुदँनै । िकनिक परम भु परमशे् वर म नै हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ
। 10 यो कारणले र ितनीहरूले मरेो मािनसहरूलाई टाढा लगकेा र यसो भनकेा
कारणल,े “शा न् त,” जब शा न् त नै छैन । ितनीहरू एउटा पखार्ल बनाउदँछैन ्
जसलाई ितनीहरूले चनु लगाउनछेन ् ।' 11 ती पखार्लमा चनुा लगाउनहेरूलाई
यसो भन,् 'यो ढल्नछे । घनघोर व ृ ष् ट हुनछे र यसलाई ढाल्नलाई ठुला अिसना
र यलाई नष् ट गनर्लाई आधँीबहेरी म पठाउनछुे । 12 हरे, त् यो पखार्ल ढल् नछे
। के अरूले ितमीहरूलाई यसो भनकेा छैनन ् र, “ितमीहरूले पोतकेो चनु कहाँ
छ?” 13 यसकैारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म आफ् नो ोधमा एउटा
डरलाग् दो आधँीबहेरी ल्याउनछुे, र मरेो रसमा पानीको बाढी आउनछेन ् । मरेो



13:14 xx इजिकएल 13:23

ोधको अिसनाले त्यसलाई पणूर् रूपमा भत्काउनछे । 14 िकनिक ितमीहरूले
चनुा पोतकेो त् यो पखार्ललाई भत् काउनछुे र त् यसलाई म भइँूसम् मै लडाउनछुे,
र त् यसको जग दखेाउनछुे । यसरी त् यो ढल् नछे र ितमीहरू सबै पिन त् यसको
माझमा नष् ट हुनछेौ । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 15 िकनिक
म आफ् नो ोधमा त्यो पखार्ल र त् यसलाई चनुले पोत् नहेरूलाई नष् ट पानछु ।
म ितमीहरूलाई भन् नछुे, “त् यो पखार्ल अब छैन न त त् यसलाई चनुले पोत् ने
मािनसहरू नै छन—् 16 यरूशलमेको बारेमा अगमवाणी बोल् ने इ ाएलका यी
अगमव ाहरू र त् यसको िन म् त शा न् तको दशर्न दखे् नहेरू । तर त्यहाँ शा न्त नै
छैन! यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' ।” 17 यसलैे अब ए मािनसको छोरो,
तरेा मािनसहरूका छोरीहरू, जसले आफ् नै कल् पनाको अगमवाणी बोल् नहेरूितर
तरेो मखु फकार्, रर ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी बोल ्। 18 यसो भन,् 'परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िधक् कार ती स् ीहरू, जसले आफ् ना हातका हरेक
भागमा जादकुा बटुीहरू बाँध्छन ् र मािनसहरूको िशकार गनर् िविभन् न आकारका
िशर ढाक् ने घमु् टा बनाउछँन ् । के ितमीहरूले मरेा मािनसहरूका िशकार गन तर
आफ्नै जीवनचािहं बचाउने छौ र? 19 मन ुर् नपन मािनसहरूलाई मानर्लाई र बाँच्न
नपनहरूको जीवन बचाउनलाई ितमीहरूका कुरा सनु् ने मरेा मािनसहरूलाई झटुा कुरा
गरेर र आफ्ना दईु-चार म ु ी जौ र रोटीका केही टु ाहरूका िन म् त मरेो मािनसहरूका
िबचमा ितमीहरूले मलाई िबटुलो पार् यौ । 20 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः म ितमीहरूका जादकुा िवरु मा छु, जनु चरालाई झैं मािनसहरूलाई
पासोमा पानर् ितमीहरूले योग गरेका छौ । साँच् चै ती म ितमीहरूका पाखरुाहरूदे ख
ती चडुाउनँछुे । अिन ितमीहरूले चरालाई झैं पासोमा पारेका मािनसहरूलाई म
छुटकारा िदनछुे । 21 म ितमीहरूका घमु् टा पिन च् याितिदनछुे, र मरेो जालाई
ितमीहरूका हातदे ख छुटाउनछुे, यसरी ितनीहरू फे र किहल् यै ितमीहरूका हातमा
पनछैनन ्। म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 22 िकनिक ितमीहरूले झटुा
बोलरे धम हरूलाई िनराश तलु् याएका हुनाल,े जबिक मलैे उसलाई िनरास तलु्याउने
इच्छा ग रन,ँ र ितमीहरूले दषु् ट व् य क् तका कामहरूलाई उत् साह िदयौ तािक
आफ् नो ाण बचाउन आफ् ना चालबाट ऊ फकर् नछैेन— 23 यसकैारण ितमीहरूले
अब फे र किहल् यै झटुा दशर्न दखे् नछैेनौ नत भिवष् यवाणी ग ररहनछेौ, िकनिक
म आफ् ना मािनसहरूलाई ितमीहरूका हातदे ख बचाउनछुे । म नै परम भु हु ँ भनी
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ितमीहरूले जान् नछेौ।'”

14
1 इ ाएलका धमर्-गरुुमध् ये कोही मकहाँ आए र मरेो सामनु् ने बसे । 2 तब

परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 3 “ए मािनसको छोरो, यी मािनसहरूले
आफ् ना मिूतर्हरूलाई आफ् ना हृदयमा राखकेा छन,् र आफ् नो अधमर्का ठक् कर
लाग् ने ढुङ्गा आफ् नै अनहुारका साम ु राखकेा छन ् । के ितनीहरूले मरेो बारेमा
सोध् न पाउछँन ् र? 4 यसकारण ितनीहरू यो कुरा घोषणा गर र ितनीहरूलाई
यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः इ ाएलका घरानाका हरेक मािनस
जसले आफ् नो हृदयमा मिूतर्हरू राख् छन,् र आफ् नो अधमर्को ठक् कर लाग् ने
ढुङ्गा आफ् नो अनहुारको सामनु् ने राख् छन,् र पिन अगमव ाकहाँ जान् छन,् म
परम भलुे त् यसका मिूतर्हरूका सखं्याअनसुार त् यसलाई जवाफ िदनछुे । 5 आफ् ना
मिूतर्हरूको कारण आफ् ना हृदयहरू मबाट टाढा भएका इ ाएलका घरानालाई मलैे
फकार्उन सकौं भनरे म यसो गनछु ।’ 6 यसकारण इ ाएलका घरानालाई यसो
भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः पश् चा ाप गर र आफ् ना मिूतर्हरूदे ख
फकर् । सबै िघनलाग् दा कुराबाट आफ्ना मखु फकार्ओ । 7 िकनिक इ ाएलका
घरानाको हरेक व् य क् त र इ ाएलमा बस् ने हरेक िवदशेी व् य क् त जसले मलाई
त् याग् छ, जसले आफ् ना मिूतर्हरू आफ् ना हृदयमा राख् छ र आफ् नो अधमर्को ठक् कर
लाग् ने ढुङ्गा आफ् नै अनहुारको साम ु राख् छ, र त् यसपिछ मलाई खोज् न कुनै
अगमव ाकहाँ जान् छ, त् यसलाई म परम भु आफैले जवाफ िदनछुे । 8 यसरी
म आफ् नो मखु त् यस मािनसको िवरु मा लगाउनछुे, र त् यसलाई एउटा सङ्केत
र उखानको पा बनाउनछुे, िकनिक त् यसलाई म आफ् ना मािनसहरूका िबचदे ख
बिहष् कार गनछु र म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 9 कुनै एक जना
अगमव ा छलमा पछर् र यस् तो सन्दशे भन् छ भन,े म परम भलुे त् यस अगमव ा
छलमा पानछु । म आफ् ना हात त् यसको िवरु मा पसानछु, र मरेो मािनस इ ाएलको
िबचबाट त् यसलाई नाश गनछु । 10 ितनीहरूका आफ् ना अपराध ितनीहरूले
बोक् नछेन ् । अगमव ाको अपराधचािहं र उसगँ सल् लाह लनकेो अपराधजस् तै
हुनछे । 11 यसकारण, इ ाएलका घरानाले मलाई पछ् याउनदे ख फे र किहल् यै
बरा लनछैेनन ् न त आफ् ना सबै पापहरूले ितनीहरूले फे र किहल् यै आफैलाई
अपिव पानछन ् । ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् र म ितनीहरूका परमशे् वर
हुनछुे । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ” 12 तब परम भकुो वचन यसो
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भनरे मकहाँ आयो, 13 “ए मािनसको छोरो, कुनै दशेले पाप गरेर मरेो िवरु मा
पाप गछर्, तािक त् यसको िवरु मा आफ् नो हात पसारें र त् यसको खा भण् डार म
नाश गरें, र अिनकाल ल् याएँ र मािनस र पशु दवुलैाई नाश गरें भन,े 14 तब नोआ,
दािनएल र अय् यबू, यी ितन जना मािनसहरू त् यहाँ भए भने पिन ितनीहरूले आफ् नो
धािमर्कता ारा आफ् नै ाण मा बचाउन सक् छन ्। यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो । 15 मलैे त् यस दशेमा जङ्गली जनावरहरू पठाएँ, र ितनीहरूले त् यसलाई
बाँझो तलु् याए र त् यो दशे उजाड भयो, जहाँ जनावरहरूका कारणले कुनै मािनस
गएन भन,े 16 तब यी ितन जना मािनस त् यहाँ भए भने पिन, जस् तो म जीिवत
छु, परम भु परमशे् वर घोषणा गन ुर्हुन्छ, ितनीहरूले आफ् नै छोराछोरीलाई पिन
बचाउन सक् दनैन ् । ितनीहरूका आफ् नो जीवन मा बाँच् नछे, तर दशेचािहं उजाड
हुनिेथयो । 17 अथवा मलैे त् यस दशेको िवरु मा तरवार ल् याएँ र यसो भनें, 'ए
तरवार, दशेभ र जा र त् यहाँबाट मािनसहरू र जनावरहरू दवुलैाई काट ् ।' 18 तब
यी ितन जना मािनस त् यो दशैको िबचमा भए भने पिन, जस् तो म जीिवत छु,
परम भु परमशे् वर भन् नहुुन् छ, ितनीहरूले आफ् ना छोराछोरीलाई बचाउन सक् दनैन ्
। ितनीहरूका आफ् नो जीवन मा बाँच् नछे । 19 अथवा मलैे यो दशेको िवरु मा
रूढी पठाएँ र रगत बगाएर त् यसका मािनसहरू र पशहुरूलाई मारेर मलैे आफ् नो ोध
पोखाएँ भन,े 20 तब नोआ, दािनएल र अय् यबू त् यो दशेमा भए भने पिन, जस् तो
म जीिवत छु, परम भु परमशे् वर भन् नहुुन् छ, ितनीहरूले आफ् ना छोराछोरीलाई
बचाउन सक् दनैन ् । ितनीहरूले आफ् नो धािमर्कता ारा आफ् नै ाण मा बचाउन
सक् छन ्। 21 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यरूशलमेको िवरु ा मरेा
चारवटा दण् डहरू— तरवार, अिनकाल, जङ्गली पशहुरू र रूढी पठाएर, त् यहाँका
मािनस र पशहुरू दवुलैाई दशेबाट नाश गरेर म धरैै खराब तलु् याउनछुे । 22 तापिन
हरे,् त् यसमा कोही बाँकी हुनछेन ्, र बचकेाहरू आफ् ना छोराहरू र छोरीहरूका
साथमा बािहर िनस् केर जानछेन ्। हरे,् ितनीहरू बािहर ितमीहरूकहाँ आउनछेन,् र
ितमीहरूले ितनीहरूका चालहरू र कामहरू हनेछौ, र मलैे यरूशलमेमा ल् याएका
ती दण् ड र दशेको िवरु मलैे ल्याएका सबै कुराबाट ितमीहरूलाई सान् त् वना हुनछे
। 23 बाँचकेाहरूका चाल र कामहरू दखेरे ितमीहरूले सान् त् वना पाउनछेौ, यसरी
मलैे त् यसको िवरु मा गरेका यी सबै कुरा, र ती मलैे व् यथर्मा ग रन ँ भनी ितमीहरूले
जान् नछेौ । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
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15
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, वनका

अरू कुनै रूखका हाँगाहरूभन् दा दाखका बोटको कसरी असल हुन् छ? 3 के
मािनसहरूले दाखको बोटबाट केही चीज बनाउन काठ लन्छन ्र? के ितनीहरूले
कुनै कुरा झणु् ाउनलाई त् यसबाट िकला बनाउछँन ्र? 4 हरे,् त्यसलाई दाउराको
रूपमा आगोमा हा लयो भने र त् यसका दईु छेउ र िबचको भाग आगोले भस् म
भयो भन,े के त् यो कुनै कामको हुन् छ र? 5 हरे,् त् यो िसङ्गै हुदँा पिन केही
कामको बन् न सकेन । िनश् चय पिन आगोले भस् म भएपिछ, अझै पिन त् यसबाट
केही कामको कुरा बन् दनै । 6 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः वनमा
भएका रूखहरूभन् दा फरक गरी मलैे दाखका बोटलाई आगोको लािग दाउरा हुन
िदएँ । यरूशलमेका बिसन् दाहरूिसत पिन म त् यसरी नै काम गनछु । 7 िकनिक म
आफ् नो अनहुार ितनीहरूका िवरु मा फकार्उनछुे । ितनीहरू आगोबाट बािहर आए
तापिन ितनीहरूलाई आगोले नै भस् म गनछ । यसरी ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ
भनी जान् नछेौ जित बलेा मलैे आफ् नो अनहुार ितनीहरूका िवरु मा फकार्उनछुे ।
8 तब ितनीहरूले पाप गरेका हुनाले म ितनीहरूको दशेलाई त् यािगएको उजाड-स् थान
बनाउनछुे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

16
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

यरूशलमेलाई त् यसका िघनलाग् दा कामहरूका बारेमा जानकारी द,े 3 र घोषणा भन,्
'यरूशलमेलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तरेो सरुु र तरेो जन् म कनानहरूको
दशेमा भएको हो । तरेो बबुा एक एमोरी िथयो, र तरेी आमाचािहं िह ी िथई ।
4 जन् मदँा तरेी आमाले तरेो नािभ का टन, न त त्यसले तलँाई सफा गनर्लाई पानीले
नहुाइिदई वा तरेो शरीर ननुले दली, वा तलँाई लगुाले बे ी । 5 त ँ ित दयाल ुभएर तरेो
िन म् त यी कुरामध् ये कुनै गनर् कोही मािनसका आखँामा दया िथएन । त ँ जन् मकेो
िदनमा तरेो जीवनलाई घणृा गरेर तलँाई बािहर मदैानमा फा लयो । 6 तर म तरेो
छेउबाट गएँ, र मलैे तलँाई तरेो आफ् नै रगतमा लट ्प टरहकेो दखेें । यसलैे तरेो
रगतमा मलैे तलँाई भनें, “बाँच ्।” तरेो रगतमा मलैे तलँाई भनें, “बाँच ्।” 7 मलैे
तलँाई मदैानको बोटजस् तै बढ ्न लगाएँ । त ँ बिढस ् र ठुलो भइस,् र गहनाहरूको
गहना भइस ् । त ँ नाङ्गो र वस् हीन भए तापिन तरेा स् तनहरू कडा भए, र तरेो
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कपाल बक् लो भयो । 8 म फे र तरेो छेउबाट गएँ र मलैे तलँाई दखेें । हरे,् तरेो
िन म् त मे गन समय आयो । यसलैे मलै े मरेो वस् को छेउ तमँािथ ओढाएँ र तरेो
नग् नता ढािकिदएँ । तब मलैे तिँसत बाचा बाँधें र तलँाई करारमा ल् याएँ र त ँ मरेो
भइस,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 यसलैे मलै े तलँाई पानीले नहुाए र तरेो
रगत तबँाट िमचरे धोइिदएँ, र तलेले तरेो अिभषके गरें । 10 तलँाई ब ु ादार वस् 
पिहराएँ, र तरेो ख ु ामा छालाका जु ा लगाएँ । मलैे तलँाई मलमलको कपडामा
बे ें, र रेशमी लगुाले तलँाई ढाकें । 11 त्यसपिछ मलैे तलँाई गरगहनाले आभिूषत
गरें, तरेा हातमा चरुा लगाएँ, र तरेो गलामा िस ी पिहराएँ । 12 मलैे तरेो नाकमा
नत् थ लगाएँ र कानमा लकुार् लगाएँ, तरेो िशरमा सनु् दर मकुुट पिहराएँ । 13 यसरी
त ँ सनु र चाँदीले आभिूषत भइस,् र तैंले मलमल र रेशमी र ब ु ादार कपडा लगाइस ्
। तैंले मिसनो पीठो, मह र भ ाक्षको तले खाइस,् र त ँ अत् यन् तै सनु् दरी िथइस,् र त ँ
रानी भइस ्। 14 तरेो सौन् दयर्को कारणले तरेो ख् याित जाितहरूका िबचमा फै लयो,
िकनभने मलै े तलँाई िदएको गौरवको कारण तरेो सौन् दयर् िस िथयो—यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 15 तर तरेो आफ् नो सौन् दयर्मा तैंले भरोसा रा खस ्र तरेो
ख् याितको कारणले तैंले एक वशे् याले झैं काम ग रस ्। छेउबाट जाने जोसकैुलाई
पिन तैंले वशे्याले झैं आफ् नो काम तैंले ग रस,् तािक तरेो सौन् दयर् उसको भयो
। 16 तब आफ् ना केही वस् लएर तैंले रा री िसङ्गा रएका डाँडाका थानहरू
बनाइस,् र त् यहीं नै तैंले वशे् याले झैं वहार ग रस ् । यस् तो नहुनपुथ् य । न त
यस्तो कुराको अ स्तत्वमा हुनपुथ्य । 17 मलैे तलँाई िदएको सनु र चाँदीका गहना
तैंले लइस ् र तैंले आफ् नो िन म् त परुुष-मिूतर्हरू बनाइस ् र तीिसत तैंले वशे् याले झैं
काम ग रस ्। 18 तैंले आफ् ना ब ु ादार कपडाहरू लइस ्र ितनीहरूलाई ढािकस ्र
मरेो तले र अ र तैंले ितनीहरूका अिग चढाइस ्। 19 मिसनो पीठो, तले र महले
बनकेो मरेो रोटी मलैे तलँाई िदएँ— सगु न् धत बास् ना हुनलाई तैंले ती ितनीहरूका
अिग चढाइस ् िकनकी यस्तै भएको छ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
20 अिन तैंले मरेो िन म् त जन् माएका तरेो छोराछोरीलाई तैंले लइस ् र मिूतर्हरूका
लािग खानकुेराको रूपमा तैंले ितनीहरूको ब ल चढाइस ्। के तरेा वशे् याविृ का
कामहरू साना कुराहरू हुन?् 21 तैंले मरेा छोराछोरीलाई मिूतर्हरूका िन म् त मा रस ्
र ितनीहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाइस ्। 22 तरेा यी सबै घिृणत काम र वशे् याविृ मा
तैंले आफ् नो यवुावस् थाका िदनहरू सम् झकेो छैनस ्, जित बलेा त ँ नाङ्गो, वस् हीन
र भएर आफ् नो रगतमा लट ्प टएकी िथइस ्। 23 िधक् कार! तलँाई िधक् कार!— यो
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परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— यसकारण, यी सबै दषु् टताका साथै 24 त ँआफैं ले
हरेक सवर्जिनक ठाउँमा गमुज पजुाकोठा बनाइस ्। 25 हरेक चोकमा आफ् नो िन म् त
एउटा अल् गो दवेता-थान बनाइस ्र तैंले आफ् नो सनु् दताको अपमान ग रस,् अिन
त् यहाँबाट जाने सबलैाई आफ् ना खु ाहरू फैलाइस ् र तैंले आफ् नो वशे् याविृ का
कामहरू बढाइस ् । 26 यौनले उन् म तरेो िम दशेका िछमकेीहरूिसत पिन तैंले
वशे् याविृ गरेको छस,् र वशे् याविृ का तरेा अरू धरैे कामले मलाई रस उठाइस ्
। 27 हरे,् म आफ् नै हातले तलँाई िहकार्उनछुे र तरेो रोटी बन् द गनछु । तरेो जीवन
म तरेा श हुरू, प लश् तीहरूका छोरीहरूका हातमा स ु म्पिदनछुे जो तरेा िघनलाग्दा

वहार दखेरे ल ज् जत भएका िथए । 28 तैंले अश् शरूीहरूिसत पिन वशे् याविृ
ग रस,् िकनभने त ँ तपृ् त हुन सिकनस ् । तैंले वशे्याले झैं काम ग रस ् र पिन त ँ
सन्तषु् ट भइनस ् । 29 कल् दीका व् यापारीहरूका दशेमा पिन तैंले धरैै वशे् याविृ का
कामहरू ग रस,् र यसले पिन तलँाई सन् तषु् ट बनाएन । 30 तरेो हृदय कित िबरामी
छ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— िक एक िनलर्ज् ज वशे् याका कामहरू
जस् ता यी सबै कुराहरू तैंले ग रस ्? 31 हरेक गल् लीको मोडमा आफ् नो डाँडाका
थानहरू र हरेक सावर्जिनक ठाउँमा तैंले गमुज पजुाकोठा बनाइस ् । तापिन त ँ
वशे् याजस् तो िथइनस,् िकनभने ज् याला लन तैंले इन् कार ग रस ्। 32 त ँ व् यिभचारी
स् ी, त ँ आफ् नो पितको स ामा िबरानाहरूलाई स्वीकार गछस ् । 33 मािनसहरूले
त हरेक वशे् यालाई ज् याला िदन् छन,् तर तैंले चािहं उल् टो आफ् ना सबै मेीलाई
ज्याला िदन्छेस ् र तिँसत वशे् यविृत गनर् चारैितरबाट ितनीहरू तकँहाँ आऊन ् भनरे
घसु िदन् छेस ् । 34 यसलैे त ँ र अरू स् ीहरूमा फरक छ । िकनिक आफूसगँ
सतु भन् न कोही पिन तकँहाँ आउँदनै । बरु, तैंले ितनीहरूलाई ज्याला िदन्छेस ् ।
कसलैे पिन तलँाई ज् याला िददंनै । 35 यसकारण ए वशे् या, परम भकुो वचन सनु ्।
36 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तैंले आफ्ना यौनको उ जेना पोखकेो छस ्र
आफ् ना मेीहरूसगँको तरेो वशे्याविृ ारा आफ्नो नग् नता दखेाएको छस,् र तरेा सबै
िघनलाग् दा मिूतर्हरू बनाएको छस,् र ितनीहरूलाई तैंले आफ् ना छोराछोरीका रगत
चढाएको छस,् 37 यसकारण हरे,् तैंले भटेेका सबै मेीहरूलाई म भलेा गनछु, तैंले
मे गरेका सबै मेीहरू र तैंले घणृा गरेका सबलैाई म भलेा गनछु, र ितनीहरूलाई

म तरेा िवरु मा तरेो चारैितर जम् मा गनछु । ितनीहरूले तरेो नग् नता दखेनू ् भनरे
म तरेो नग् नता उघा रिदनछुे । 38 िकनिक िभचार र रगतको बगाएको िन म् त
म तलँाई दण्ड िदनछुे । अिन मरेो ोध र डाहको र पात तमँािथ म ल्याउनछुे ।
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39 तलँाई ितनीहरूका हातमा म स ु म् पिदनछुे, यसरी ितनीहरूले तरेा गमुज पजुाकोठा
भत् काउनछेन ् र डाँडाका थानहरू ढाल्नछेन ् र ितनीहरूले तरेा वस् हरू फुकाएर
तलँाई नाङ्गो पानछन ्र तरेा सबै गरगहना लजैानछेन ् । ितनीहरूले तलँाई नाङ्गो
र उजाड छोिडिदनछेन ्। 40 तब ितनीहरूले तरेो िवरु मा एउटा भीड ल् याउनछेन,्
र तलँई ढुङ्गाले हान् नछेन,् र ितनीहरूले तलँाई आफ् ना तरवारहरूले टु ै -टु ा
पानछन ्। 41 ितनीहरूले तरेा घरहरू जलाउनछेन,् र धरैे जना स् ीले दखे् ने गरी
तलँाई धरैे िकिसमका दण् ड िदनछेन ्, िकनिक म तरेो वशे् याविृ रोक् नछुे, र तैंले
आफ् ना मेीहरूलाई फे र ज् याला िदनछैेनस ् । 42 तब तरेो िवरु मा भएको मरेो

ोध म शान्त पानछु । मरेो रसले तलँाई छोड्नछे िकनिक म सन्तषु् ट हुनछुे,
र पे र किहलै रसाउनछैेन ँ । 43 तैंले आफ् नो यवुावस् थाका िदनलाई सम् झकेो
छैनस,् र यी सबै कुराले मलाई रसले थरथर काम् ने बनाएको छस ् । यसकैारण
हरे,् तैंले गरेका कामको दण् ड म आफैं तरेो आफ् नै िशरमा खन् याइिदनछुे, यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । के तरेा अरू सबै िघनलाग् दा व् यवहारहरूमा
वशे् यविृत पिन थपकेो छैनस ् र? 44 हरे,् उखान भन् ने हरेकले तरेो िवषयमा यो
उखान भन् नछेः “जस् तो आमा उस् तै छोरी ।” 45 त ँ आफ् नी आमाकी छोरी होस,्
जसले आफ् नै पित र छोराछोरीलाई घणृा गरी, अिन आफ् नी िददीहरूकी बिहनी
होस ्जसले आफ् नै पित र छोराछोरीलाई घणृा गरे । तरेी आमा िह ी िथई, र तरेा
बबुा एमोरी िथयो । 46 तरेी िददी साम रया िथई र त्यसका छोरीहरू उ रमा बस्थ,े
तरेी बिहनीचािहं तरेो दिक्षणप बस्थी, अथार्त ्सदोम र त्यसका छोरीहरू िथए ।
47 त ँ ितनीहरूका चालमा मा च लनस ्र ितनीहरूका िघनलाग् दा व् यवहारहरू र
अभ् यासहरू मा नक् कल ग रनस ्तर तरेा सबै चालमा त ँ ितनीहरूभन् दा झन ् ष् ट
भएको छस ्। 48 जस् तो म जीिवत छु, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त ँ र
तरेा छोरीहरूले जित धरैे दषु् टता गरेका छौ त् यित तरेी बिहनी सदोम र त् यसका
छोरीहरूले गरेनन ्। 49 हरे,् तरेी बिहनी सदोमको पापचािहं यो िथयो, त् यो आफ्नो
फुसर्दमा अहकंारी िथई, साथै लापरवाह र कुनै कुराको िचन्ता नगन थई । त्यसले
द र र खाँचोमा परेका मािनसहरूका हातहरू ब लयो पा रन । 50 त्यो अहकंारी
िथई र मरेो साम ु िघनलाग् दा काम गरी, यसलैे मलै े ितनीहरूलाई उठाएँ, जसरी तैंले
दे खस ् । 51 साम रयाले पिन तैंले गरेका पापहारूका आधा पिन गरेन । त् यसको
साटोमा, ितनीहरूले गरेको भन् दा ज् यादै धरैे िघनलाग् दा काम तैंले ग रस,् र तैंले
गरेका यी सबै िघनलाग् दा कामका कारणले तरेा िददी-बिहनी तभँन्दा असल िथए
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भनी तैंले दखेाइस ्। 52 िवशषेगरी तैंले आफ्नो िनलर्ज् जता दखेाउछेँस ्। यसरी तैंले
गरेका यी सबै िघनलाग्दा पापहरूका कारणले तरेा िददीबिहनी तभँन् दा असल िथए
भन् ने तैंले दखेाइस ्। तरेा िददीबिहनी अब तभँन्दा असल दे खन्छन ् । िवशषेगरी
तैंले आफ्नै िनलर्ज् जता दखेाउछेँस,् िकनिक यसरी तरेा िददीबिहनी तभँन् दा असल
िथए भनी तैंले दखेाइस ्। 53 िकनिक म ितनीहरूका सिुदन— सदोम र त् यसका
छोरीहरूका सिुदन र साम रया र त्यसका छोरीहरूका सिुदन फकार्इिदनछुे । तर
तरेो सिुदन ितनीहरूकै िबचमा हुनछे । 54 यी कुराहरूका कारणले तैंले आफ् ना
लाज दखेाउनछेस ्। तैंले गरेका हरेक कुराको कारणले तरेो अपमान हुनछे, र यसरी
ितनीहरूका िन म्त तचँािहं सान्त्वना हुनछेस ् । 55 तरेी बिहनी सदोम र त्यसका
छोरीहरू पिहलकेो अवस्थामा फिकर् नछेन,् र साम रया र त् यसका छोरीहरू आफ् नो
पिहलकेो अवस् थामा फिकर् नछेन ् । त्यसपिछ त ँ र तरेा छोरीहरू आफ् नो पिहलकेो
अवस् थामा फिकर् नछेौ । 56 त ँअहङ्कारी भएको िदनमा पिन तरेो मखुले तरेी बिहनी
सदोमको सम् झना ग रनस,् 57 तरेो दषु् टता कट हुनअुिघ । तर अिहले त ँ एदोमका
छोरीहरू र त् यसका व रप रका प लश् तीहरूका छोरीहरूका िबचमा िगल्लाको पा
बनकेो छस ्। मािनसहरूले तलँाई घणृा गछर्न ्। 58 तैंले आफ्नो िनलर्ज् जता र घिृणत

वहार दखेाउनछेस—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 59 परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छः तलँाई जस् तो व् यवहार गन ुर् उिचत हुन् छ त् यस् तै व् यवहार म तिँसत
गनछु । तैंले करार भङ्ग गरेर आफ्नो सपथलाई तचु् छ ठानकेी छस ्। 60 तर तरेो
जवानीको िदनमा मलैे तिँसत बाँधकेो करारलाई म सम्झनछुे, र तसँगँ म सदासवर्दाको
करार गनछु । 61 तब तैंले आफ् ना चालहरू सम् झनछेस ्र िददी-बिहनीहरू दवुलैाई
तैंले हण गदार् ल ज् जत हुनछेस ्। ती म तलँाई छोरीहरूका रूपमा िदनछुे, तर तरेो
करारको कारणले चािहं होइन । 62 म आफैं मरेो करार तिँसत स् थापना गनछु, र
म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । 63 यी कुराहरूका कारणल,े तैंले सबै कुरा
सम् झनछेस,् र ल ज् जत हुनछेस,् यसरी आफ् नो लाजको कारण तैंले आफ् नो मखु
फे र किहल् यै खोल् नछैेनस ्। त् यित बलेा तैंले गरेका सबै कुरालाई मलैे क्षमा गरेको
हुन् छु — यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।

17
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलका

घरानालाई एउटा उखान भन ् र एउटा दषृ् टान् त स् ततु गर ्। 3 यसो भन,् 'परम भु
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परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ठुला पखटेा र धरैै रङ्का लामा सनु् दर प् वाँखहरू
भएको एउटा ठुलो चील उडरे लबेनानमा आयो, र दवेदारुको टुप् पामा बस् यो ।
4 त् यसले हाँगाहरूका टुप् पाहरू भाँच् यो र ती कनान दशेमा लएर गयो । त् यसले
त् यो ापारीहरूका एउटा सहरमा रोप् यो । 5 त् यसले दशेको केही िबउ लग् यो र ती
म ललो जिमनमा रोप् यो । त् यसले बैंसको बोटजस् तै शस् त पानी भएको ठाउँमा
त् यो रोप् यो । 6 तब त् यो उम् ो र जिमनमा झकेुर फै लएको दाखको बोटजस् तो
भयो । त् यसका हाँगाहरू ऊितर फिकर् ए र त् यसका जराहरूचािहं िभ ै बढे । यसरी
त् यो एउटा दाखको बटो भयो र त् यसका हाँगाहरू र मनुाहरू पलाए । 7 तर त्यहाँ
ठुला पखटेा र धरैे प् वाखले भएको अक एउटा ठुलो चील िथयो । हरे, त् यस
दाखको बोटले आफू रोिपएको ठाउँबाट आफ् ना जराहरू त् यो चीलितर फकार्यो
र आफ् ना हाँगाहरू त् यही चीलितर नै फैलायो, यसरी त् यसले पानी पाउन सकोस ्
। 8 शस् त पानीको छेउमा एउटा रा ो जिमनमा त् यो लगाइएको िथयो, जसले
गदार् एउटा शानदार दाखको बोट हुनलाई त् यसमा हाँगाहरू पलाओस,् फलहरू
पलोस ् ।’ 9 मािनसहरूलाई भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः के त् यो
स ला त? के त् यो जरैसमते उखे लदंनै र त् यसका फलहरू टिपदंनैन,् र त् यो
ओइलाउनछैेन र? त् यसलाई जरैसमते उखले् नलाई ब लयो हात वा धरैे मािनसहरू
आवश् यक हुनछैेन ्। 10 यसलैे हरे,् त् यसलाई रोपपेिछ के त् यो बढ्छ र? पवू य
बतासले त् यसलाई हानपेिछ के त् यो ओइलाउदँनै र? त् यो उ कैे बगैंचाको जिमनमा
त्यो पणूर् रूपमा सकु्छ' ।” 11 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
12 “िव ोही घरानालाई भन,् 'यी कुराको अथर् के हुन् छ भनी ितमीहरू जान् दनैौ?
बिेबलोनको राजा यरूशलमेमा आयो, र त् यसका राजा र शासकहरूलाई लयो र
ितनीहरूलाई आफूसगँ बिेबलोनमा लग् यो । 13 तब त् यसले राजकीय वशंमध् यकेो
एक जनालाई लयो, ऊिसत एउटा करार गर् यो र उसलाई शपथले बाँध्यो । उसले
दशेका श शाली मािनसहरूलाई लग् यो, 14 यसरी त् यो राज् य िनबर्ल रहोस ्र फे र
खडा हुन नसकोस ।् उसको करार पालन गरेर दशे रहन सकोस ्। 15 तर िम दशेबाट
घोडाहरू र फौज िझकाउनलाई यरूशलमेका राजाले उसको िवरु मा िव ोह गरेर
िम दशेमा आफ् ना राजदतूहरू पठायो । के त् यो सफल हुनछे र? के यस् ता कुराहरू
गन मािनस उम् कन सक् छ र? करार भङ्ग गरेपिछ पिन के त् यो उम् कन सक् छ
र? 16 जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— उसलाई राजा
बनाउने राजाको दशेमा नै ऊ मनछ, जनु राजाको शपथलाई उसले तचु् छ ठान् यो र
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जसको करारलाई उसले भङ्ग गर् यो । बिेबलोनको िबचमा ऊ मनछ । 17 फारोले
आफ्ना श शाली फौज र ठुलो दलको साथमा लडाइँमा उसलाई सहायता गनछैन
। त् यित बलेा धरैे जना मािनसलाई नाश गनर् ठुला घरेा-मचान तयार ग रन् छन ्र
घरेा हाल् नलाई पखार्लहरू बनाइन् छन ्। 18 िकनिक त् यो राजाले करार भङ्ग गरेर
उसको शपथलाई अपमान गर् यो । हरे, उसले ितज्ञा गनर्को िन म्त आफ् नो हात
पसार् यो तापिन उसले यी कामहरू गर् यो । ऊ उम्कनछैेन । 19 यसकैारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः जस् तो म जीिवत छु, मरेो शपथलाई उसले अपमान
गरेको र मरेो करारलाई उसले भङ्ग गरेको होइन र? त्यसलैे उसको दण्ड म उसकै
िशरमा खन् याइिदनछुे । 20 म आफ् नो जाल त् यसमािथ िफंजाउनछुे र मरेो िशकारी
जालमा ऊ पनछ । तब म उसलाई बिेबलोनमा लानछुे, र उसले मलाई धोका िददंा
उसले म ित गरेको िव ोहको िन म् त म उसको न् याय गनछु । 21 उसका शरणाथ
फौज सबै तरवारले मा रनछेन,् र बाँचकेाहरू चारैितर िततरिबतर हुनछेन ्। तब म नै
परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। यो हुनछे भनी मलैे घोषणा गरेको हु ँ । 22 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 'यसलैे त् यो दवेदारुको सबभैन् दा टुप् पाको भाग म नै
लएर जानछुे, र म त्यसलाई त्यसका कोमल हाँगादे ख टाढा रोप् नछुे । त्यसलाई

म भाँच्नछुे र त्यसलाई एउटा उच् च पवर्तमा रोप् नछुे । 23 त्यसलाई इ ाएलको
पवर्तहरूमा रोप् नछुे, तािक त् यसमा हाँगाहरू पलाउनछेन ् र फल फलाउनछे, र त् यो
एउटा सनु् दर दवेदारु होस ् तािक पखटेा भएका हरेक चरा त्योमिुन बस् न सकोस ् ।
त्यसका हाँगाहरूका छायामा ितनीहरूले ग ुडँ लागाउन सकून ्। 24 तब मदैानका सबै
रूखले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ् । म अग् लो रूखलाई होचो बनाउनछुे, र
होचो रूखलाई अल् गो बनाउनछुे । पानी पाएको रूखलाई म सकुाइिदन्छु र सकेुको
रूखलाई म ह रयो बनाउछुँ । म परम भु हु ँ । मलैे नै यो कुरा हुनछे भनी घोषणा
गरेको छु । अिन मलैे यो गरेको छु ।

18
1 फे र परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “इ ाएलका दशेको बारेमा

तैंले उखान भनकेो अथर् के होः “'बाबहुरू अिमलो अङ् गरू खाने र छोराछोरीका
दाँत कुिडंन'े? 3 जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—
इ ाएलमा ितमीहरूलाई फे र किहल् यै यो उखान भन् ने अवसर हुनछैेन । 4 हरे,
हरेक जीिवत ाण मरैे हो— बबुा र छोरा दवुै मरेा हुन ्। जनु ाणले पाप गछर्, त् यही
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मनछ । 5 एक जना धम र न् याय तथा धिमर्कता कायम राख् ने मािनसको बारेमा के
भण् न सिकन्छ— 6 उसले डाँडाहरूमा खाँदनै, वा इ ाएलका घरानाका मिूतर्हरूितर
हदेन, र उसले आफ् नो िछमकेीकी पत् नीलाई अपिव पादन, न त मिहनावारीको
समयमा कुनै स् ीकहाँ जान् छ । के ऊ धम मािनस हो? 7 यस्तो मािनसको बारेमा
के भन् न सिकन्छ, जसले कसलैाई िथचोिमचो गदन, र लोन लनलेे िधतो राखकेो
सामान लोन लनलेाई उसले फकार्उँछ, र उसले चोरी गदन, तर भोकालाई आफ् नो
खानकुेरा िदन् छ, र नाङ्गालाई लगुा पिहराउँछ । के ऊ धम मािनस हो? 8 यस्तो
मािनसको बारेमा के भन् न,े जसले आफूले िदएको लोनको ब् याज धरैे लदंनै, र
आफूले बचेकेो कुरामा धरैे नाफा लदंनै? उसको बारेमा यसो भिनन्छ, उसले न्याय
गछर् र मािनसहरूका िबचमा िवश् वस् तता कायम गछर् । 9 एक जना मािनस मरेा
िविधहरू पालन गछर्, र िवश् वासिसत मरेा िनयमहरू मान् छ भने त्यो धम मािनसको
िन म्त ितज्ञा यो होः त् यो िनश् चय नै बाँच् नछे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो । 10 तर मानौं, उसको एक जना िहं क छोरो छ, जसले हत् या गछर् र यी मािथ
उल् ले खत कुनै पिन काम गछर्, 11 (उसका बबुाले यी कुरामध् ये एउटै पिन नगरेको
भए पिन) । उसले डाँडाहरूमा खान् छ, र आफ् नो िछमकेीकी पत् नीलाई िबटुलो
पाछर् । उसको बारेमा के भन् न सिकन्छ र? 12 यो मािनसले गरीब र द र मािथ
िथचोिमचो गछर्, र उसले लटु् छ र डकैती गछर् र िधतो फकार्उँदनै, अिन उसले
आफ् ना आखँा मिूतर्हरूितर उचाल् छ, र िघनलाग् दा कामहरू गछर्, 13 र उसले
महगंो ब् याजमा रुिपयाँ िदन् छ र आफूले बचेकेो कुरामा धरैे मनुाफा कमाउँछ । के
यस् तो मािनस जीिवत रहनपुछर् ? ऊ िनश् चय पिन जीिवत रहदँनै । ऊ िनश् चय
मनछ र उसको रगत उसकै िशरमािथ पनछ िकनभने उसले यी सबै िघनलाग् दा
कुराहरू गरेको छ । 14 तर हरे, मानौं एक जना मािनस छ र उसको एक जना
छोरो छ, जसले आफ् ना बबुाले गरेका सबै पापहरू दखे् छ, अिन उसले ती दखेे
तापिन उसले ती कुराहरू गदन । 15 त् यो छोरोले डाँडाका थानहरूमा खाँदनै, र
उसले इ ाएलका घरानाका मिूतर्हरूितर आफ् ना आखँा लगाउदँनै, र उसले आफ् नो
िछमकेीकी पत् नीलाई िबटुलो पादन । उसको बारेमा के भन् न सिकन्छ? 16 त् यो
छोरोले कसलैाई िथचोिमचो गदन, वा बन् धक खोस् दनै वा चोरीका सामानहरू
लदंनै, तर त् यसको साटोमा आफ् नो खानकुेरा भोकालाई िदन् छ, र नाङ्गालाई

लगुाले ढाक् छ । 17 त् यो छोरोले कसलैाई िथचोिमचो गदन वा महगंो ब्याज
लदंनै वा लोनबाट धरैे मनुाफा कमाउँदनै, तर उसले मरेा िनयमहरू मान् छ, र मरेा
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िविधहरूअनसुार िहडं् छ । त् यो छोरो आफ् नो बबुाका पापको कारण मनछैनः ऊ
िनश् चय नै बाँच् नछे । 18 उसको बबुाले अरूबाट जबरदस् ती लएर िथचोिमचो
गरेको र आफ् नो भाइको डकैती गरेको, र आफ्ना मािनसहरूका माझमा जे असल
छैन त् यही गरेको कारणल,े हरे, ऊ आफ् नो अधमर्मा मनछ । 19 तर ितमीहरू
भन्छौ, 'छोरोले आफ् नो बबुाको अधमर्को फल भोग् न ु िकन नपन?' िकनिक छोराले
न् याय र धािमर्कता परुा गछर् र मरेा सबै िविधहरू पालन गछर् । उसले ती परुा
गछर् । ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे । 20 जसले पाप गछर्, मनचािहं उही हो । छोरोले
आफ् नो बबुाको अधमर्को फल भोग् नछैेन, र बबुाले आफ् नो छोराको अधमर्को फल
भोग् नछैेन । ठक काम गनको धािमर्कता उसमािथ नै रहनछे र दषु् टको दषु् ाइँ
पिन उसमािथ नै रहनछे । 21 तर कुनै दषु् ट मािनसले आफूले गरेका सबै पापहरू
त् याग् छ र मरेा सबै िविधहरू पालन गछर्, र न् याय र धािमर्कता कायम गछर् भन,े ऊ
िनश् चय नै बाँच् नछे, र मनछैन । 22 उसको िवरु मा उसले गरेको सारा अपराधको
सम् झना फे र ग रनछैेन । उसले अभ् यास गरेको धिमर्कताको कारणले ऊ बाँच् नछे
। 23 के दषु् टको मतृ् यमुा म खशुी हुन् छु र—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
—र ऊ बाँचोस ् भनी ऊ आफ् नो चाल छोडरे फककोमा खसुी हुन् न र? 24 तर
धम मािनसले आफ् नो धािमर्कतालाई त् यागरे पाप गछर्, र दषु् ट मािनसले गरेका
िघनलाग् दा कामहरू गछर् भन,े के त् यो बाँच् नछे र? उसले िव ोह गरेर मलाई धोका
िदएको कारणले उसले अिघ गरेको कुनै पिन धिमर्कताको कामको सम् झना हुनछैेन
। यसलैे उसले गरेका पापहरूमा नै ऊ मनछ । 25 तर ितमीहरू भन् छौ, 'परम भकुो
चाल न् यायपणुर् छैन' । ए इ ाएलका घराना, सनु । के मरेो चालहरू न् यायपणुर्
छैनन?् अन् यायपणुर् त ितमीहरूका चालहरू होइनन ् र? 26 जब धम मािनसले
आफ् नो धािमर्कता त् याग् छ र अधमर् गछर्, र ितनका कारणले मछर्, तब ऊ आफैले
गरको अधमर्को कारणले ऊ मछर् । 27 तर जब दषु् ट मािनसले आफूले गरेका दषु् ट
कामबाट फकर् न् छ, र न् याय र धािमर्कता कायम गछर्, तब उसले आफ् नो जीवन
बचाउनछे । 28 िकनिक आफूले गरेका सबै अपराधहरू उसले दखेकेो छ र तीबाट
फकको छ । ऊ िनश् चय नै बाँच् नछे, र ऊ मनछैन । 29 तर इ ाएलको घरानाले
भन् छ, 'परम भकुो चाल न् यायपणुर् छैन' । ए इ ाएलको घराना, मरेो चाल कसरी
न् यायपणुर् छैन? ितमीहरूको चालचािहं न्यायपणुर् छैन । 30यसकारण, ए इ ाएलका
घराना, म ितमीहरू हरेक मािनसको न् याय उसको चालअनसुार गनछु— यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । पश् चा ाप गर, आफ् ना सबै अपराधहरूबाट फकर् , तािक
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ितमीहरूको पाप ितमीहरूको िवरु ठेस लाग् ने ढुङ्गाहरू नबननू ् । 31 ितमीहरूले
गरेका सबै अपराधहरू आफूलाई अलग गर । आफ् ना िन म् त नयाँ हृदय र नयाँ
आत् मा बनाओ । ितमीहरू िकन मछ , ए इ ाएलका घराना? 32 िकनिक मनको
मतृ् यमुा म खसुी हुन् न—यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो—यसलैे पश् चा ाप
गर, र बाँच ।

19
1 “अब तैंले इ ाएलका अगवुाहरूका िवरु मा िवलाप गर,् 2 र भन ्, 'तरेी

आमा को िथई? एक िसिंहनी, त्यो िसहंका डमरुसगँ बस्थी । त्यसले आफ्ना
डमरुहरूलाई हुकार्उदँ ै ितनीहरूका िबचमा बस्थी । 3 आफ्ना डमरुमध् ये एउटालाई
हुकार्एर जवान बनाउने त्यो नै िथई । त् यो िसहं जसले आफ्नो िशकारलाई फहराउन
िसक् यो र त् यसले मािनसहरूलाई खायो । 4 तब जाितहरूले त् यसको बारेमा सनुे
। त्यो ितनीहरूको जालमा पर् यो, र ितनीहरूले त्यसलाई अङ् कुसलेे समातरे
िम दशेमा लगे । 5 त् यसले ऊ फकर आउँछ िक भनी आशा गरे तापिन आफ् नो
आशा खरे गएको दखेी । यसलैे त्यसले आफ्नो अक डमरुलाई लएर र त्यसलाई
जवान िसहं हुनलाई हुकार्ई । 6 त्यो जवान िसहं अरू िसहंहरूका माझमा यताउता
िहडं ्डुल गनर् लाग् यो । त् यो एउटा ब लयो जवान िसहं भएको िथयो र त् यसले
िशकारलाई फहराउन िसक् यो । त् यसले मािनसहरूलाई खान लाग् यो । 7 त् यसले
ितनीहरूका िवधवाहरूलाई कब्जा गर् यो र ितनीहरूका सहरहरू उजाड पार् यो ।
त् यो गजको आवाजले त्यो दशे र त् यसको पणूर्तालाई त्यािगयो । 8 तर छेउछाउका
इलाकाबाट जाितहरू त् यसको िवरु मा आए । ितनीहरूले त् यसमािथ पासो थापे
। ितनीहरूको पासोमा त् यो पर् यो । 9 अङ् कुसलेे समातरे ितनीहरूले त् यसलाई
एउटा खोरमा हाल,े र ितनीहरूले त् यसलाई बिेबलोनको राजाकहाँ लगे । ितनीहरूले
त् यसलाई िकल्लाहरूमा ल्याए तािक इ ाएलका डाँडाहरूमा त् यसको आवाज फे र
किहल् यै सिुननछैेन । 10 तरेी आमा पानीको छेउमा तरेो रगतमा रोिपएको दाखको
बोटजस्तै िथई । शस्त पानीको कारणले त्यो फलवन्त र हाँगहैाँगाले पणू र् िथयो ।
11 त् यसका हाँगाहरू ब लया िथए, जसलाई शासकको राजदण् डको लािग योग
ग रए, र त्यसको आकार हाँगाहरूभन् दा मािथ उठ् यो, र त् यसको उचाइचािहं
त् यसका पातहरूमा दे खन् थ् यो । 12 तर त्यो दाखको बोट ोधमा उखे लयो, र
जिमनमा फा लयो, र पवू य बतासले त् यसका फललाई सकुाइिदयो । त् यसका
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ब लया हाँगाहरू भाँिचए र सकेु, र आगोले ती भस् म पा रए । 13 यसलैे अब त् यो
उजाड-स् थानमा, सकु् खा र पानी नभएको ठाउँमा रोिपयो । 14 िकनिक त् यसका
ठुला हाँगाहरूबाट आगो िनस् क् यो, र त् यसका फलहरू भस् म पार् यो । त् यसमा कुनै
ब लयो हाँगा बाँकी रहने, शासन गन राजदण्ड पिन रहने ।' यो एउटा िवलापको
गीत हो, र िवलापको गीतको रूपमा गाउनपुछर् ।”

20
1सातौं वषर्को पाँचौं मिहनाको दशौं िदनमा इ ाएलका धमर्-गरुुहरू परम भिुसत

सोधपछू गनर् आए र मरेो साम ु बसे । 2 तब परम भकुो वचन यस भनरे मकहाँ आयो,
3 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई घोषणा गर ्र ितनीहरूलाई यसो
भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः के ितमीहरू मिसत सोधपछू गनर् आएका
छौ? जस् तो म जीिवत छु, ितमीहरूले मलाई सोधपछू गनछैनौ— यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।' 4 के त ँ ितनीहरूको न् याय गनछस?् ए मािनसको छोरो,
के त ँ ितनीहरूको न् याय गनछस ्? ितनीहरूका आफ् ना पखुार्हरूका िघनलाग् दा
कामको बारेमा ितनीहरूलाई जानकारी दे । 5 ितनीहरूलाई भन ्, 'परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छः जनु िदन मलैे इ ाएललाई छानें, र याकूबको घरानािसत शपथ
खानलाई मलैे हात उचाले र मलैे आफूलाई िम दशेमा ितनीहरूका िबचमा कट
गरें । जित बलेा ितनीहरूिसत शपथ खान मलैे आफ् नो हात उचालें । मलैे भनें,
“म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु”ँ— 6 त् यस िदन मलैे ितनीहरूिसत यो
शपथ खाएँ, िक म ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालरे मलैे ितनीहरूका
िन म् त मलैे होिसयारीसाथ छानकेो दशेमा ल् याउनछुे । त् यहाँ दधू र मह बग् दिैथयो
। यो सबै दशेहरूभन् दा बढी सनु् दर गहना िथयो । 7 मलैे ितनीहरूलाई भनें,
“हरेक मािनसले आफ् ना द ृ ष् टबाट िघनलाग् दा कुराहरू र िम दशेका मिूतर्हरू
हटाओस ् । आफूलाई अशु नपार । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।”
8 तर ितनीहरूले मरेो िवरु मा िव ोह गरे र मरेो कुरा सनु् न इच्छुक भएनन ्। हरेक
मािनसले आफ् ना द ृ ष् टबाट ती िघनलाग् दा कुराहरूलाई फालनेन ् न त ितनीहरूले
िम दशेका मिूतर्हरूलाई नै त् यागे । यसलैे िम दशेको िबचमा ितनीहरूका माझमा
मरेो ोध शान्त पानर्को िन म्त ितनीहरूमािथ मरेो रस पोख् ने िनश् चय मलैे गरें
। 9 आफ् नो नाउकँो खाितर मलैे यो काम गरें, यसरी ितनीहरू बसोबास गरेका
जाितहरूका द ृ ष् टमा मरेो नाउँ अपिव नहोस ् । ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर
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िनकालरे ल् याएर मलैे आफूलाई ितनीहरूका अिघ कट गरें । 10 यसलैे मलै े
ितनीहरूलाई िम दशेबाट बािहर िनकालें र ितनीहरूलाई उजाड-स् थान ल् याएँ ।
11 तब मलैे ितनीहरूलाई मरेा िविधहरू िदएँ र मरेा िनयमहरू ितनीहरूलाई कट
गरें । मािनसले ती पालन गर् यो भने त् यस ारा ऊ बाँच् नछे । 12 म परम भु नै
हु ँ जसले ितनीहरूलाई पिव पाछुर् भनी ितनीहरूले जाननू ्भनरे ितनीहरू र मरेो
िबचमा िचन् हको रूपमा मलैे ितनीहरूलाई शबाथिदनहरू पिन िदएँ । 13 तर इ ाएल
घरानाले उजाड-स् थान मरेो िवरु मा िव ोह गरे । ितनीहरू मरेो िविधहरूमा चलनेन ्
। बरु, ितनीहरूले मरेा िनयमहरूलाई इन् कार गरे । मािनसले ती पालन गर् यो
भने त् यस ारा ऊ बाँच् नछे । ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई एकदमै िबटुलो पारे
। यसलैे मलै े भनें, म ितनीहरूको नाश गनर्लाई यही उजाड-स् थान ितनीहरूमािथ
आफ् नो ोध पोखाउनछुे । 14 तर जनु जाितहरूका द ृ ष् टमा मलैे ितनीहरूलाई
िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल् याएँ, ितनीहरूका द ृ ष् टमा मरेो नाउँ अपिव नहोस ्
भनरे मरेो नाउकँो खाितर मलैे काम गरें । 15 यसलैे मलै े ितनीहरूलाई िदन
लागकेो दशेमा म ितनीहरूलाई लानछैेन ँ भनरे ितनीहरूिसत उजाड-स् थान एउटा
शपथ खानलाई म आफैले पिन आफ् नो हात उठाएँ । त् यो दशे सबै दशेहरूभन् दा
सनु् दर गहनाको दधू र मह बग् ने दशे हो । 16 मलैे यो शपथ खाएँ िकनभने
ितनीहरूले मरेा िनयमहरूलाई इन् कार गरे र मरेा िविधहरूमा िहडंनेन,् र ितनीहरूले
मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारे, िकनिक ितनीहरूका हृदय ितनीहरूका मिूतर्हरूका
पिछ लागकेा िथए । 17 तर ितनीहरूको सवर्नाश हुनबाट मलैे ितनीहरूमा दया
गरें, र मलैे उजाड-स् थान ितनीहरूको अ स् तत् व मटेाइन । 18 उजाड-स् थान मलैे
ितनीहरूका छोराछोरीलाई भनें, “ितमीहरूका पखुार्हरूका िविधहरूमा निहडं न त
ितनीहरूका िनयमहरू पालन गर, न त ितनीहरूका मिूतर्हरूले आफूलाई िबटुलो
पान काम गर । 19 म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ मरेा िविधहरूमा िहडं, र
मरेा िनयमहरू मान र पालन गर । 20 मरेा शबाथहरूलाई पिव राख, तािक मरेो
र ितमीहरूका िबचमा ती एउटा िचन् ह हुनछेन,् तािक म नै परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ ।” 21 तर ितनीहरूका छोराछोरीले मरेो
िवरु मा िव ोह गरे । ितनीहरू मरेा उद हरूमा िहडंनेन,् न त मरेा व् यवस् थाहरू
पालन गरे । मािनसले ती पालन गर् यो भने त् यस ारा ऊ बाँच् नछे । ितनीहरूले
मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारे, यसलैे मरेो ोध शान्त पानर् मलै े उजाड-स् थान
आफ् नो रस ितनीहरूका िवरु मा खन् याउने िनश् चय गरें । 22 तर मलैे आफ् नो
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हात फकार्एँ, र मरेो नाउकँो खाितर काम गरें यसरी मलैे इ ाएलीहरूलाई िनकालरे
ल् याएको दखेकेा जाितहरूका द ृ ष् टमा त् यो अपिव नहोस ्। 23 ितनीहरूलाई म
जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पानछु, र ितनीहरूलाई दशेहरूमा िततरिबतर पानछु
भनरे ितनीहरूिसत उजाड-स् थान एउटा शपथ खानलाई म आफैले पिन आफ् नो
हात उठाएँ । 24 ितनीहरूले मरेा िनयमहरू नमानकेा हुनाले र ितनीहरूले मरेा
िविधहरूलाई इन् कार गरेका र मरेा शबाथहरूलाई िबटुलो पारेका हुनाले मलै े यसो
गन िनणर्य गरें । ितनीहरूका आखँाहरूले आफ् ना पखुार्हरूका मिूतर्हरूको लालसा गरे
। 25 तब मलैे ितनीहरूलाई यस् ता िवधानहरू पिन िदएँ जो असल िथएनन,् र यस् ता
िनयमहरू िदएँ जस ारा ितनीहरू बाँच् न सकेनन ् । 26 ितनीहरूका उपहारहरू ारा
मलैे ितनीहरूलाई अशु घोषणा गरें— ितनीहरूले गभर्का हरेक जठेोको ब लदान
चढाए र ितनीहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाए—िक मलैे ितनीहरूलाई िसत बनाउन
सकँू यसरी म परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।’ 27 यसकारण, ए मािनसको
छोरो, इ ाएलका घरानासगँ बोल ् र ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः यसमा पिन ितमीहरूका पखुार्हरू म ित िवश् वासघाती बनरे मरेो िनन् दा
गरे । 28 जब मलैे शपथ खाएर ितनीहरूलाई िदन् छु भनकेो दशेमा मलैे ितनीहरूलाई
ल् याएँ, तब जहाँ ितनीहरूले कुनै अग् लो डाँडा वा कुनै झ् याम् म पातहरू भएको रूख
दखे,े त् यहाँ ितनीहरूले आफ् ना ब लदानहरू चढाए । अिन आफ् ना भटेीहरू ारा
ितनीहरूले मलाई रस उठाए, र त् यहाँ ितनीहरूले आफ् ना सगु न् धत धपू पिन बाले
र आफ् ना अघर्-ब ल चढाए । 29 तब मलैे ितनीहरूलाई सोधें, “ितमीहरूले भटेी
चढाउने गरेको अग् लो ठाउँ के हो?” आजको िदनसम् म त् यो ठाउँलाई बामा
भिनन् छ । 30 यसकारण इ ाएलको घरानालाई यसो भन ्: 'परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरू आफ् ना पखुार्हरूका चालमा िहडंरे ितमीहरू आफूलाई
पिन िकन िबटुलो पाछ ? िघनलाग् दा कुराहरूको खोजी गरेर िकन ितमीहरू
वशे्याहरूझैं काम गछ ? 31 जब ितमीहरू आफ् ना उपहारहरू चढाउँछौ— जब
ितमीहरू आफ् ना छोराहरूलाई आगोमा िहडं्न लगाउछँौ— तब आजको िदनसम् म
पिन ितमीहरूले आफ् ना मिूतर्हरूको कारणले आफैलाई िबटुलो पाछ । यसलैे ए
इ ाएलको घराना, मसगँ सोधपछू गनर् मलै े ितमीहरूलाई िकन िदन?ु जस्तो म
जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— ितमीहरूले मलाई सोधपछू
गनर् म िदनछैेन ँ । 32 ितमीहरूको मनमा उठेको िवचार किहले परुा हुनँछैेन ।
ितमीहरू भन् छौ, “हामीहरू अरू जाितहरूजस् त,ै काठ र ढुङ्गालाई पजु्ने अरू
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दशेका जाितहरूजस्तै बनौं ।” 33 जस् तो म जीिवत छु— यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो— श शाली हात र पसारेको पाखरुा ारा म ितमीहरूमािथ राज् य गनछु
र ितमीहरूमािथ ोध खन् याउनछुे । 34 ितमीहरूलाई म अरू जाितहरूका िबचबाट
िनकालरे ल् याउनछुे , र ितमीहरू छरपष् ट भएका दशेहरूबाट म ितमीहरूलाई भलेा
गनछु । मरेो श शाली हातले म यसो गनछु र ोध खन् याउनछुे । 35 तब म
ितमीहरूलाई जाितहरूको उजाड-स् थान ल् याउनछुे, र त् यहाँ म ितमीहरूको न् याय
आमन-ेसामनमेा गनछु । 36 जसरी िम दशेको उजाड-स् थान मलैे ितमीहरूका
पखुार्हरूको न् याय गरें, त् यसरी नै म ितमीहरूको न् याय म गनछु— यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 37 म ितमीहरूलाई मरेो लौरो मिुन िछनर् लाउनछुे, र
ितमीहरूलाई करारमा भएका कुराहरू मान् न लगाउनछुे । 38 ितमीहरूका माझबाट
िव ोह गनहरू र मरेो िवरु मा अपराध गनहरूलाई म हटाउनछुे । ितनीहरू वासी
भएर बसकेो दशेबाट म ितनीहरूलाई बािहर पठाउनछुे, तर ितनीहरू इ ाएल
दशेमा पस् नछैेनन ् । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ । 39 यसलैे
ए इ ाएलका घराना, परम भु परमशे् वर ितमीहरूलाई यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरू
हरेक आ-आफ् नो मिूतर्हरूितर जानपुछर् । ितमीहरू मरेो कुरा सनु् न इन् कार गछ
भने ितनीहरूकै पजुा गर, तर आफ् ना उपहारहरू र मिूतर्हरूले मरेो पिव नाउलँाई
ितमीहरूले अपिव पान ुर्हुदँनै । 40 िकनिक मरेो पिव पवर्तमा, इ ाएलको पहाडको
टाकुरामा— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— इ ाएलका जम् मै घरानाले
त् यहाँ मरेो आराधना गनछन ् । त् यहीं नै म ितमीहरूका भटेीहरू, ितमीहरूका
सबभैन् दा उ म उपहारहरू, ितमीहरूका सबै पिव थोकहरूको ब लदानहरू हण
गनछु । 41 जब म ितमीहरूलाई मािनसहरूबाट िनकालरे ल् याउछँ र ितमीहरू
छरपष् ट भएका दशेहरूबाट ितमीहरूलाई भलेा गराउनछुे, तब म ितमीहरूलाई
बास् ना आउने धपूझैं हण गनछु । जाितहरूका द ृ ष् टमा म ितमीहरूका िबचमा
आफैलाई पिव कट गनछु । 42 जब म ितमीहरूलाई इ ाएल दशेमा ल् याउनछुे,
जनु दशे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदन् छु भनी मलैे आफ् ना हात उचालरे शपथ
खाएको िथएँ, तब ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ । 43 आफ् ना जनु
व् यवहार र कामहरूले ितमीहरूले आफूलाई अशु पार् यौ, ती त् यहाँ ितमीहरूले
सम् झनछेौ, र ितमीहरूले गरेका सबै दषु् ट कामहरूका िन म् त आफ् नै द ृ ष् टमा
ितमीहरूले आफूलाई तचु् छ ठान् नछेौ । 44 यसरी, ए इ ाएलका घराना, ितमीहरूका
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दषु् ट कामहरू र ितमीहरूका ष् टा कामहरूका कारणले होइन, तर मरेो नाउकँो
खाितर मलैे ितमीहरूिसत व् यवहार गदार्, ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ
— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो'।” 45 तब परम भकुो वचन यसो भनरे
मकहाँ आयो, 46 ए मािनसको छोरो, आफ् नो अनहुार दिक्षण दशेितर फकार् र
दिक्षणको िवरु मा बपल ्। नगेभेको वनको िवरु मा अगमवाणी भन ्। 47 नगेभेको
वनलाई भन ्, 'यो परम भकुो घोषणा हो— परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
हरे,् म तरेो माझमा आगो सल् काउनछुे । त्यसले तरेा माझमा भएका हरेक ह रया
रूख र हरेक सकेुका रूखलाई भष् म गनछ । त् यो दन् केको ज् वाला िनभाइनछैेन ।
दिक्षणदे ख उ रसम् मका हरेक अनहुार जल् नछेन ्। 48 जब म आगो सल्काउछुँ र
त् यसलाई िनभइनछैेन, तब हरेक णीले म परम भलुे हु ँ भनी दखे् नछे ।’ ” 49 तब
मलैे भन,े “िधक् कार! हे परम भु परमशे् वर, ितनीहरूले मलाई यसो भन् दछैन,् ‘के
उसले उखानहरू मा भनकेो होइन र'?”

21
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयोः 2 “ए मािनसको छोरो, तरेो

अनहुार यरूशलमेको िवरु मा फकार् र पिव स् थानहरूका िवरु मा बोल ्। इ ाएल
दशेको िवरु मा अगमवाणी गर ् । 3 इ ाएल दशेलाई यसो भन,् 'परम भु यसो
भन् नहुुन् छः हरे,् म तरेो िवरु मा छु । म आफ् नो तरवार त् यसको म् यानबाट थतु् नछुे
र तरेा धम मािनस र दषु् ट मािनस दवुलैाई काट्नछुे । 4 धम र दषु् ट दवुलैाई म
खतम गनर्लाई दिक्षणदे ख उ रसम् म हरेक ाणीको िवरु मरेो तरवार म् यानबाट
िनस् कनछे । 5 तब सबै ाणीले थाहा पाउनछेन,् िक म परम भलुे नै मरेो तरवार
म् यानबाट िझकेको छु । त् यो फे र म् यानमा हा लनछैेन' । 6 तरेो बारेमा, ए मािनसको
छोरो, तरेो पटुका चिुडंदा ससु् केरा हाल ्। तीतो मन लएर ितनीहरूले दखे् ने गरी
ससु् केरा हाल ् । 7 तब ितनीहरूले तलँाई सोध् नछेन,् ‘के कारणले ितमी ससु् केरा
हाल् दछैौ?' अिन तैंले यसो भन् नछेस,् 'आएको समाचारको कारणल,े िकनिक
हरेकको हृदयले मछुार् खानछे र हरेकको हात िशिथल हुनछे । हरेकको आत् मा
मिुछर्त हुनछे र हरेकको घ ुडँा पानीजस् तै कमजोर हुनछे । हरे, त् यो आउँदछै र
त् यो यस्तो हुनछे!— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' ।” 8 तब परम भकुो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 9“ए मािनसको छोरो, अगमवाणी बोल ्र यसो भन,्
'परम भु यसो भन् नहुुन् छः “भन:् एउटा तरवार, एउटा तरवार! त् यो धा रलो र
च म् कलो हुनछे । 10 धरैे जनालाई काट्नलाई त्यसमा धार लगाइनछे । िबजलुीझैं
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चम् कनलाई त् यसलाई टल् काइनछे । के हामी मरेो छोराको राजदण् डमा आन न् दत
हुनपुछर् र? आउनवेाला तरवारले हरेक त्यस्ता राजदण्डलाई घणृा गछर् । 11 यसलैे
त्यो तरवारलाई टल् काउन िदइनछे र तब हातले समाइनछे । त्यो तरवार धा रलो
बनाइएको छ र त् यो टल् काइएको छ र मान व् य क् तको हातमा त् यो िदइएको छ
।” 12 ए मािनसको छोरो, गहुार माग ् र िवलाप गर ् । िकनिक त् यो तरवार मरेा
मािनसहरूका िवरु मा आएको छ । त् यो इ ाएलका सबै अगवुाको िवरु मा छ।
ितनीहरूलाई मरेा मािनसहरूसगँै तरवारमा फा लएका छन ्। यसकारण आफ्नो ित ा
ठटा । 13 िकनिक जाँच आउनछे, तर यहूदाको राजदण् ड रहने भने िन?— यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 14 अब ए मािनसको छोरो, अगमवाणी बोल ्
र आफ् ना हातले ताली बजा, िकन तरवारले त े ो पल् ट पिन आ मण गनछ ।
एक-एक जनालाई मान तरवार । यो तरवार धरैे जनालाई मानर् र हरेक िदशाबाट
ितनीहरूलाई छेड् नलाई हो । 15 ितनीहरूका हृदयहरू गलाउन र ितनीहरूका
ढल्नहेरूको सखं्या बढाउन, ितनीहरूका सबै ढोकामा मलैे मानर्लाई तरवार राखकेो
छु । िबजलुीजस् तै चम् कनलाई त् यो बनाइएको छ, मानर्लाई त् यो समाितएको छ ।
16 ए तरवार, दािहनिेतर हान ्। र दे िेतर हार गर ्। तरेो धार जता फकार्इन् छ त् यतै
जा । 17 िकन म पिन आफ् ना दईु हातले ताली बजाउनछुे, र मरेो ोध शान् त पानछु
। म, परम भलुे यो घोषणा गछुर् ।” 18 परम भकुो वचन फे र पिन यसो भनरे
मकहाँ आयो, 19 “ए मािनसको छोरो, बिेबलोनका राजाको तरवार आउनलाई
दईु वटा बाटो रोज ् । ती दवुै बाटो एउटै दशेबाट सरुु हुनछेन ् र तीमध्ये एउटामा
सहरितर जाने िचन्ह हुनछे । 20 अम् मोनीहरूको सहर रब् बामा बिेबलोनी फौज
आउनलाई एउटा बाटोमा िनशाना बनाइदे । अक मा ितनै फौजलाई यहूदामा र
िकल् ला भएको यरूशलमे सहरमा आउनलाई एउटा िनशाना बनाइदे । 21 िकनभने
बिेबलोनका राजा जोखना हनेर्लाई चौबाटोमा, दोबाटोमा खडा हुनछे । त् यसले
केही काँडहरू चालाउनछे र मिूतर्हरूिसत सल् लाह लनछे, र त् यसले कलजेो
जाँच् नछे । 22 यसको िवरु मा भत् काउने मढूा राख् नलाई, गला खोलरे मान हुकुम
िदनलाई, य ु को आवाज सनुाउलाई, मलू ढोका भत् काउने ठुला-ठुला मढूाहरू
लाउनलाई, घरेा-मचान खडा गनर्लाई त् यसको दािहने हातमा यरूशलमेको िच ा
पनछ । 23य ु को िन म् त राजािसत िम ताको शपथ खाने यरूशलकेा मािनसहरूलाई
त् यो बकेारको जोखना हरेेजस् तो दे खनछे । तर राजाले ितनीहरूलाई घरेा हल् नलाई
ितनीहरूले सम्झौता उलङ्घन गरे भनरे ितनीहरूलाई दोष लगाउनछे । 24यसकारण
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परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ितमीहरूले आफ् ना सबै पाप कामहरू दे खने
गरी आफ्ना अपराधलाई कट गरेर ितमीहरूका दोष मलाई सम् झना गराएका
हुनाले— ितमीहरूले यसो गरेका हुनाल,े ितमीहरू हातले समाितनछेौ । 25 ए
इ ाएल अपिव र दषु् ट शासक, जसको दण् डको िदन आएको छ, र जसको
अपराध गन समय सिकएको छ, 26 परम भु परमशे् वर तलँाई यसो भन् नहुुन् छः
फेटा हटा र मकुुट उतार ।् कुराहरू फे र त्यस्तै हुनछैेनन ्। खसा लएको व् य क् तलाई
उठाइनछे, र उच् च सम् झने व् य क् तलाई खसा लनछे । 27 भग् नावशषे! भग् नावशषे!
त् यसलाई म भग् नावशषे बनाउनछुे । न्याय गनर् िनय ु व् य क् त नआएसम् म त् यो
फे र पनुिनर्मार्ण ग रनछैेन । 28यसलै,े ए मािनसको छोरो, त ँअगमवाणी बोल र् यसो
भन,् 'अम् मोनका मािनसहरूमा आउन लागकेो अपमानको बारेमा परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छः एउटा तरवार, एउटा तरवार तरवार थिुतएको छ । नष् ट गनर्लाई
त् यसमा धार लगाइएको छ । त् यसलैे त् यो िबजलुीझैं हुनछे! 29 अगमव ाहरूले
तरेो िवषयमा झटूो दशर्नहरू दखेे तापिन, तरेो लािग झटूो धािमर्क िविधहरू गरे तापिन,
यो तरवार मा रन लागकेा दषु् टहरूको घाँ टमा पनछ, जसको दण्डको िदन आएको
छ र जसको अधमर्को समय सिकन लागकेो छ । 30 त् यो तरवारलाई त् यसको
म् यानमा हाल ्। त ँ सषृ् ट ग रएको ठाउँमा, तरेा सरुुको दशेमा म तरेो इन् साफ गनछु ।
31 म मरेो ोध तमँािथ खन् याउनछुे! तरेो िवरु मा दन् केको मरेो रस आगोझैं तमँािथ
फुिकिदनछुे र तलँाई नाश गनर्लाई िसपाल,ु ू र मािनसहरूका हातमा स ु म् पिदनछुे
। 32 त ँ आगोको लािग दाउरा हुनछेस ्। तरेो रगत दशेको माझमा बग् नछे । तरेो
सम् झना फे र किहल् यै हुनछैेन, िकनिक म परम भलुे नै यो घोषणा गरेको छु' ।”

22
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयोः 2 “अब ए मािनसको छोरो,

के त ँ न् याय गछर्स ्? के त ँ त् यो रगतको सहरको न् याय गछर्स ्? त् यसका सबै घिृणत
कुराहरू त्यसलाई जानकारी दे । 3 तैंले यसको भन् नपुछर्, 'परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छः आफ् नै अन् त् यको समय आओस ् भनरे आफ् नो िबचमा रगत बगाउने
सहर यही हो । आफूलाई िबटुलो पानर्लाई मिूतर्हरू बनाउने सहर यही हो । 4 तैंले
बगाएको रगतको कारणले त ँ दोषी भएको छस ्, र तैंले बनाएका मिूतर्हरू ारा त ँ
अशु भएको छस ्। तैंले आफ् ना िदनहरूको अन् त् य गरेको छस,् र तरेा वषर्हरूको
अन् त् य आएको छ । यसकैारण म तलँाई जाितहरूका िबचमा िगल् ला र सबै दशेमा
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हाँसोको पा बनाउनछुे । 5 तरेो निजक हुनहेरू र टाढा हुनहेरू दवुलै े तरेो िगल् ला
गनछन—् त ँ अपिव सहर— अलमल पान कुराहरूले भ रएको सहरको रूपमा
िचिनएको छस ् । 6 हरे,् इ ाएलका शासहरू, रगत बगाउन हरेक व् य क् त आफ् नै
श ले तकँहाँ आएका छन ।् 7तिँभ ै ितनीहरूलेमाताहरू र बाबहुरूसगँ अपमानको
व् यवहार गरेका छन ्, र ितनीहरूले तरेो िबचमा भएका िवदशेीहरूमािथ अत् याचार
गरेका छन ्। तरेो िबचमा भएका टुहुरा-टुहुरी र िवधवाहरूलाई ितनीहरूले दवु् यर्वहार
गरेका छन ्। 8 मरेा पिव कुराहरूलाई तैंले घणृा गरेको छस ्र मरेा शबाथहरूलाई
अपिव पारेको छस ्। 9 रगत बगाउनलाई हत् या गन मािनसहरू तिँभ आएका
छन,् र ितनीहरूले डाँडाहरूमा खान् छन ्। ितनीहरूले तरेो िबचमा दषु् ट काम गछर्न ्
। 10 तरेो िभ भएका मािनसहरूले आफ् ना िपताको नङ्नता कट गछर्न ्। तरेो
िभ भएका मािनसहरूले रजस् वला भएकी स् सगँ सम् भोग गरेर अशु भएका
छन ्। 11 आफ् नो िछमकेीकी पत् नीसगँ िघनलाग् दा काम गन मािनसहरू, र आफ् नी
बहुारीहरूलाई लाज हुने िकिसमले अशु पान मािनसहरू, आफ् नै बिहनीहरू—
आफ् ना बबुाकी छोरीहरूलाई िबगान मािनसहरू —यी सबै जना तिँभ ै छन ् ।
12 तिँभ यी मािनसहरूले र पात गनर्लाई घसू लन् छन ्र तैंले बढी ब् याज लएर
र धरैे मनुाफा कमाएको छस ् , र िथचोिमचो गरेर तैंले आफ्नो िछमकेीलाई नष् ट
गरेको छस,् र तैंले मलाई िबसको छस—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
। 13 हरे,् तैंले अन् यायिसत नाफा गरेको र तरेो िबचमा भएको र पातलाई मलैे
आफ् नो हातले हार गरेको छु । 14 मलैे तिँसत व् यवहार गरेको िदनमा के तरेो हृदय
स् थर रहला, अिन तरेो हात दि लो होला र? म परम भलुे यो घोषणा गदछु, र

म त् यसै गनछु । 15 यसलैे म तलँाई जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पानछु, र तलँाई
दशेहरूमा िततरिबतर पानछु । यसरी तमँा भएको अशु ताबाट तलँाई श ु पानछु ।
16 यसरी त ँ जाितहरूका द ृ ष् टमा त ँ अशु हुनछेस ् । तब म नै परम भु हु ँ भनी
तैंले जान् नछेस ्' ।” 17 त् यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ भयो, 18 “ए
मािनसको छोरो, इ ाएलको घराना मरेो िन म् त थे ो भएको छ । ती सबै जना
ितमीहरूका िबचमा काँसा, जस् ता, फलाम र सीसाका उ केा कुरा भएका छन ्।
ितनीहरू तरेो भ ीमा चाँदीका थे ाझैं हुनछेन ् । 19 यसकारण परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू सबै जना थे ाजस् ता भएका हुनाल,े म ितमीहरूलाई
यरूशलमेको िबचमा जम् मा गनर् लागकेो छु । 20 जसरी चाँदी, काँसा, फलाम,
सीसा र जस् तालाई भ ीमा गलाउनलाई मािनसहरूले जम् मा गछर्न,् त् यसरी नै म
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पिन मरेो रस र मरेो ोधमा ितमीहरूलाई जम् मा गनछु, र म ितमीहरूलाई त् यहाँ
हाल् नछुे र ितमीहरूलाई गाल् नछुे । 21 म ितमीहरूलाई भलेा गनछु, र मरेो ोधको
आगोमा ितमीहरूलाई फुक् नछुे, र ितमीहरू त् यसिैभ गल् नछेौ । 22 जसरी भ ीमा
चाँदी गल् छ, र ितमीहरू त् यसिभ गल् नछेौ, र म परम भलुे नै ितमीहरूमािथ
आफ् नो ोध खन् याएको हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ' ।” 23 परम भकुो वचन
यसो भनरे मकहाँ आयो, 24 “ए मािनसको छोरो, त्यसलाई भन,् 'त ँ श ु नग रएको
दशे होस ् । ोधको िदनमा त् यहाँ वषार् हुदँनै । 25 गजर्ने िसहंले िशकार टु याएझैं
त् यसको िबचमा भएका त् यसका अगमवक् ताहरूले एउटा षड ्यन् रच्छन ् ।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई िनल् छन ्र बहुमलू् य धन लटु ्छन ्। त्यसिभ ितनीहरूले
धरैे जनालाई िवधवा बनाउछँन ् । 26 त् यसका पजुारीहरूले मरेो व् यवस् था भङ्ग
गछर्न ् र ितनीहरूले मरेा पिव चीजहरू तचु् छ ठान् छन ्। ितनीहरूले पिव कुरा
र तचु् छ कुराको िबचमा िभन् नता छुट् याउदँनैन,् अिन अशु र श ु को िबचको
िभन् ता िसकाउँदनैन।् ितनीहरूले मरेा शबाथहरूबाट आफ्ना आखँा लकुाउँछन ्तािक
ितनीहरूका िबचमा म तच् छ भएको छु । 27 त् यसिभ भएका त् यसका शासकहरू
आफ् नो िशकार फहराउने ब् वाँसाहरूजस् ता छन ् । ितनीहरूले बईेमानसाथ नाफा
कमाउनलाई रगत बगाउछँन र् मािनसहरूलाई माछर्न ्। 28 त् यसका अगमव ाहरूले
ितनीहरूमािथ चनुले पोतकेा छन।् ितनीहरूले असत् य दशर्न दखे्छन ् र ितनीहरूका
िन म् त झटूा अगमवाणी बोल् छन ् । ितनीहरू भन् छन,् “परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन् छ,' जबिक परम भु बोल् नभुएकै हुदँनै । 29 दशेका मािनसहरूले बलपवूर्क
िथचोिमचो गरेका छन ्र लटुपाट गरेर लटू मच् चाएका छन,् अिन ितनीहरूले गरीब
र द र हरूमािथ दवु् यर्वहार गछर्न,् र िवदशेीहरूसगँ अन् यायपवूर्क िथचोिमचो गछर्न ्
। 30 यसलैे पखार्ल िनमार्ण ग रिदने र दशे म ारा नष् ट नहोस ्भनी दशेको लािग
मरेो सामनु् ने धाँदोमा उिभिदने एक जना मािनस ितनीहरूका िबचमा मलैे हरेें, तर
मलैे कोही पिन पाइन ँ । 31 त् यसलैे ितनीहरूमािथ म आफ् नो ोध खन् याउनछुे ।
मरेो रसको आगोले म ितनीहरूलाई ख म गनछु र ितनीहरूका चाल ितनीहरूकै
थाप् लोमा हाल् नछुे— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।"'

23
1 'परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, एउटै

आमाका दईु छोरीहरू त् यहाँ िथए । 3 आफ्नो जवानी िदनमा ितनीहरूले िम दशेमा
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वशे् याविृत गरे । ितनीहरूले त्यहाँ वशे्याको काम गरे । त्यहाँ ितनीहरूका स् तन
िमिचए र ितनीहरूको कुमारी अवस् थाको मनु्टाहरू खलेाइए । 4 ितिनहरूमा िददीको
नाउँ ओहोला र बिहनीको नाउँ ओहो लबा िथयो । तब ितनीहरू मरेा भए, र
ितनीहरूले छोराछोरी जन् माए । ितनीहरूका नाउकँो अथर् यही होः ओहोलाको
अथर् साम रया र ओहो लबाको अथर् यरूशलमे हो । 5 तर मरैे भएको बलेामा
पिन ओहोलाले वशे् याविृ गरी । आफ् ना मेी, भावशाली अश् शरूीहरूिसत त् यो
मोिहत भई, 6 नीलो वस् लाउने गभनर्र र ितनका अिधकारीहरू, जो ब लया
र सनु्दर िथए, ती सबै जना घोडा चढ्ने मािनसहरू िथए । 7 यसरी ितनीहरू,
सबै असल अश् शरूी मािनसहरूलाई त्यसले आफैलाई स ु म्पिदई, र त् यो मोिहत
भएका हरेक व् य क् तसगँ अिन ितनीहरूका सबै मिूतर्हरूसगँ त्यसले आफैलाई अशु
पारी । 8 िकनिक त् यसले िम दशेमा हुदँा पिन त् यसको वशे् याविृतको व् यवहार
छाडकेी िथईन । जित बलेा त् यो एउटी जवान केटी िथई, त् यित बलेा ितनीहरू
त् योिसत सतुकेा िथए । त् यित बलेा ितनीहरूले पिहलो पल् ट त् यसका कन् या
स् तनहरू खलेाएका िथए । त् यित बलेा ितनीहरूले त् यसिसत आफ् ना यौनका
छाडा व् यवहार गनर् सरुु गरेका िथए । 9 यसकारण त्यसका मेीहरूका हातमा
अथार्त ् अश् शरूीहरूका हातमा मलैे त्यसलाई स ु म्पिदएँ, जोसगँ त्यो मोिहत भई
। 10 ितनीहरूले त्यसलाई नाङ्गो पारे, त्यसका छोराछोरीलाई लग,े त्यसलाई
तरवारले मारे र अरू स् ीहरूका माझमा त्यो कुख् यात भई । यसरी ितनीहरूले
त्यसलाई दण्ड िदए । 11 त् यसकी बिहनी ओहो लबाले त् यो कुरा दखेी, तर त् यो
झन ् बढी कामकु भई र आफ् नी िददीभन् दा पिन बढी वशे् याविृ को काम गनर्
लागी । 12 अश् शरूीहरू, ितनका गभनर्रहरू र आकषर्क िकिसमले वस् पिह रने
अिधकारीहरूसगँ त्यो कामकु भई, जो घोडा चढ् ने मािनसहरू िथए । ती सबै जना
ब लया र सनु्दर मािनसहरू िथए । 13 त्यसले आफैलाई अशु पारेकी मलैे दखेें ।
ती दवुै जना िददीबिहनी उस् तै िथए । 14 त् यसपिछ त् यसले आफ् नो वशे् याविृ
झन ् बढाई । िभ ामा को रएका मािनसहरू, िभ ामा रातो रङ्गले पने् ट गरेर
बनाइएका कल् दीहरूका िच हरू त्यसले दखेी, 15 आफ् ना कम् मर व रप र पटुका
बाँधकेा र आफ् ना िशरमा लट ्कने फेटा बाँधकेा । ती सबै जना कल् दी फौजका
रथी अिधकारीहरूजस् ता, बिेबलोिनयाका छोराहरूजस् तै दे खन् थ,े जसको आफ् नो
दशे कल् दीया हो । 16 त् यसले उनीहरूलाई दखे् ने िबि कै उनीहरूका िन म् त
त् यो कामकु भई । यसलैे क ल् दया दशेमा उनीहरूकहाँ त् यसले दतूहरू पठाई ।
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17 त् यसपिछ बिेबलोनीहरू त् यसकहाँ त् यसको कामकु ओच् ानमा आए र आफ् ना
छाडा यौनले ितनीहरूले त् यसलाई अशु पारे । त् यसले जे गरेकी िथई त् यस ारा
त् यो अशु भई । यसरी मनमा घणृा बोकेर त् यो उनीहरूसगँ टाढा भई । 18 जब
त् यसले आफ् ना वशे् याविृ का कामहरू गरी र आफ् नो नग् नता दखेाई, तब जसरी
मनमा घणृा बोकेर त् यसकी िददीसगँ म टाढा भएको िथएँ, त् यसरी नै म त्योसगँ
पिन टाढा भएँ । 19 तब िम दशेमा त् यो वशे्या हुदँाको, आफ् ना यवुावस् थाका
समयलाई सम् झरे त् यसले आफ् नो वशे् याविृ झन ्बढाई । 20 यसरी त् यो आफ् ना
मेीहरूिसत कामकु भई, जसका गतुाङ्गहरू गधाहरूका जस् ता िथए, अिन जसका

वीयर् घोडाहरूका झैं िनस् कन् थ् यो । 21 िम ीहरूले तरेा स् तनका मनु् टाहरू खलेाउदँा र
तरेा जवानीका स् तनहरू िमच् दा, तैंले आफ् ना जवानीका लज् जापणूर् कामहरू यसरी
नै ग रस ् । 22 यसकैारण ए ओहो लबा, परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः ‘हरे,्
तरेा मेीहरूलाई म तरेो िवरु मा उठाउनछुे । जसबाट त ँ टाढा भईस,् उनीहरूलाई
चारैितरबाट म तरेो िवरु मा ल् याउनछुेः 23 बिेबलोनीहरू र सबै कल् दीहरू, पकोद,
शोअ र कोअका मािनसहरू, र ितनीहरूसगँै सबै अश् शरूहरू, ब लया, सनु् दर
मािनसहरू, गभनर्रहरू, कमाण् डरहरू, ती सबै जना अिधकारीहरू र इज् जतदार
मािनसहरूलाई, घोडामा सवार सबै जना मािनसहरूलाई । 24 उनीहरू तरेो िवरु मा
हितयारहरू र रथहरू र गाडाहरू र मािनसहरूका ठुलो भीडलाई साथमा लएर
आउनछेन ्। ठुला ढालहरू, साना ढालहरू लएर र टोप लाएर उनीहरूले तलँाई घरेा
हाल् नछेन ्। तलँाई दण् ड िदने मौका उनीहरूलाई म िदनछुे, र उनीहरूले आफ् ना
कामहरूले तलँाई दण् ड िदनछेन ् । 25 मरेो डाहको रस तिँतर म फकार्उनछुे, र

ोधमा उनीहरूले तिँसत व् यवहार गनछन ्। उनीहरूले तरेा नाक र कान काट ्नछेन,्
र तरेा बाँचकेाहरू तरवारले ढल् नछेन ्। उनीहरूले तरेा छोराछोरीलाई लानछेन,् र
तरेा बाँचकेाहरूलाई आगोले भस् म पानछ । 26 उनीहरूले तरेा वस् उतारेर तलँाई
नाङ्गै बनाउनछेन,् र तरेा सबै गहना लजैानछेन ्। 27 यसरी तरेा लाजमद वहार
र िम दशेदे ख तैंले सरुु गरेका तरेा वशे् याविृ का कामहरू तबँाट म हटाउनछुे ।
तैंले यी कुराहरूितर आफ् ना कुद ृ ष् ट लगाउनछैेनस ्, र िम दशेको सम् झना फे र
तैंले गनछैनस ्।' 28 िकनभने परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः 'हरे,् म तलँाई
उनीहरूकै हातमा िदनछुे, जसलाई त ँ घणृा गछस,् उनीहरूकै हातमा जसबाट त ँ
टाढा भएकी िथइस ् । 29 उनीहरूले तिँसत घणृापवूर्क व् यवहार गनछन ्। तरेा सबै
धन-सम् पि उनीहरूले लानछेन ्, र तलँाई नाङ्गो र उजाड पारेर छोड ्नछेन ्। अिन
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त ँ कामकु र वशे् याविृ मा सलंग् न हुदँा भएझैं तलँाई नाङ्गो पा रनछे । 30 वशे् याले
झैं तैंले काम गरेको, जाितहरूसगँ कामकु भएको, उनीहरूका मिूतर्हरू ारा त ँ अशु
भएको हुनाले यी कुराहरू तलँाई हुनछेेन ् । 31 त ँ आफ् नी िददीकै चालमा िहडंकेी
छेस ्, यसलैे त् यसको दण् डको कचौरा म तरेो हातमा िदनछुे ।' 32 परम भु यसो
भन् नहुुन् छ, ‘तैंले तरेी िददीको कचौरा िपउनछेस,् जो ठुलो र गिहरो छ । त ँ िगल् ला
पा र हाँसोको िवषय हुनछेेस—् यो कचौरामा धरैे अट्छ । 33 मतवालापन र
दःुखल,े ास र िवनाशको कचौराले त ँ पणू र् हुनछेेस ्। तरेी िददी साम रयाको कचौरा
। 34 तैंले त्यो िपउनछेेस ् र त् यसलाई र ो पानछेस ् । त्यसपिछ तैंले त् यो कचौरा
टु ा-टु ा पानछेस,् र ती टु ाले आफ् ना स् तनहरू काट्नछेेस ् । िकनिक मलैे
नै यो घोषणा गरेको हु ँ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।' 35 यसकारण
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, ‘तैंले मलाई िबसको र मलाई तरेो पछािड
फालकेो छस,् यसलैे आफ् नो लज् जास् पद व् यवहार र यौनको अनिैतक कामहरूका
दषु् प रणामहरू तैंले सहनपुनछ' ।” 36 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, के तैंले ओहोला र ओहो लबाको न् याय गनछस?् त् यसलैे ितनीहरूका घिृणत
कामहरूका ितनीहरूलाई िवरोध गर, 37 िकनिक ितनीहरूले व् यिभचार गरेका छन,्
र ितनीहरूका हातहरूमा रगत छ । ितनीहरूले आफ् ना मिूतर्हरूिसत व् यिभचार
गरे, र ितनीहरूका मिूतर्हरूका सादको रूपमा ितनीहरूले आफ् ना छोराहरूलाई
आगोबाट िहडं्न पिन लगाएका छन ् । 38 त्यसपिछ ितनीहरूले अिहले िनरन्तर
मलाई यसो गछर्न ्: ितनीहरूले मरेो पिव स् थानलाई अशु पाछर्न,् र त्यसै िदनमा
ितनीहरूले मरेा शबाथहरूलाई अपिव पाछर्न ् । 39 िकनभने ितनीहरूले आफ् ना
छोराछोरीलाई आफ् ना मिूतर्हरूका िन म् त ब ल चढाएका, अिन त् यसै िदन ितनीहरू
मरेो पिव स् थानलाई अशु पानर् त् यसिभ आए । यसलैे हरे,् ितनीहरूले मरेो
म न् दरको िबचमा यसो गरेका छन ् । 40 अब हरे— दतूहरूले पठाएका टाढाबाट
आएका मािनसहरूलाई तैंले बोलाईस ् । ितनीहरू साँच् चै आए जसका िन म् त तैंले
नहुाईस,् आखँामा गाजल लगाईस ् र आफूलाई गहनाले िसगंा रस ्। 41 त्यहाँ त ँ
एउटा सनु् दर पलङ्गमा बिसस,् र त् यसको अगािड सजाइएको टेबलमा मरेो धपू
र मरेो तले रा खस ्। 42 यसलैे हल्ला गन भीड त्यसको व रपरी िथयो । ितनमा
सबै िकिसमका मािनसहरू, यितसम्म िक उजाड-स् थानबाट साबीहरू पिन ल्याइए,
र उनीहरूले आफ् ना हातमा चरुाहरू लगाए र िशरमा सनु्दर मकुुटहरू लगाए ।
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43 तब व् भचारले िदक् क भएकी स् ीको िवषयमा मलैे यसो भनें, 'अब उनीहरू
त् यससगँ यौनका अनिैतक काम गनछन,् र त्यसले उनीहरूसगँ गनछे ।’ 44 जसरी
मािनसहरू एउटी वशे्याकहाँ जान् छन ् त् यसरी उनीहरू त् यसकहाँ गए र त् यससगँ
सतु े । यसरी उनीहरू ती अनिैतक स् ीहरू, ओहोला र ओहो लबािसत सतुे । 45 तर
धािमर्क मािनसहरूले न् याय गनछन ् र व् यिभचा रणीहरूका रूपमा ितनीहरूलाई
दण् ड िदनछेन ्अिन हत् या गनहरूलाई सनुाउने दण् डले ितनीहरूले उनीहरूलाई दण् ड
िदनछेन,् िकनभने ितनीहरू व् यिभचा रणीहरू हुन ् र ितनीहरूका हातमा हत् याको
रगत छ । 46 यसलैे परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म ितनीहरूका िवरु मा
एउटा भीड खडा गनछु र ितनीहरूलाई ास र लटूमा स ु म् पिदनछुे । 47 तब त्यो
भीडले ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हान् नछेन,् र उनीहरूका तरवारले ितनीहरूलाई ख म
पानछन ् । ितनीहरूका छोराछोरीलाई उनीहरूले मानछन ् र ितनीहरूका घरहरू
जलाउनछेन ् । 48 िकनिक दशेबाट लज् जास् पद व् यवहारलाई म खतम गनछु, र
सबै स् ीलाई अनशुासनमा ल्याउनछुे तािक ितनीहरू फे र वशे्याको जस्तो काम
नगरून ्। 49 यसरी उनीहरूले तरेा लाजमदार् वहारहरू तरैे िवरू मा खडा गनछन ्
। तैंले आफ् ना मिूतर्हरूिसत गरेका पापको दोष तैंले भोग् नछेेस ्, र यसरी म नै परम भु
परमशे् वर हु ँ भनी तैंले जान् नछेेस ्।

24
1 नवौं वषर्को दशौं मिहनाको र मिहनको दशौं िदनमा परम भकुो वचन यसो

भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, आफ् नो िन म् त आजको िदन, आजकै
िमित लखे,् िकनिक आजकै िदन बिेबलोनको राजाले यरूशलमेलाई घरेा हालकेो
छ । 3 यस िव ोही घरानाको िवरु मा यो उपदशे, यो दषृ् टान्त ितनीहरू भन ्।
ितनीहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः पकाउने भाँडो राख ् ।
त् यसलाई राख,् र त् यसमा पानी हाल ्। 4 त् यसिभ भएका खानकुेरा, हरेक असल
टु ा— ित ा र ह् याकुलो जम् मा गर र त् यसलाई असल हाडहरूले भर ्। 5 बगालको
सबभन् दा असल पशु छान,् त्यसमिुन हाडको थु ो लगा । त्यसलाई उमाल्ने ठाउँमा
ल्या र त् यसमा हाडहरू पका । 6 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः यो
रगतको सहरलाई िधक् कार! त् यो खया लागकेो भाँडालाई र त् यसबाट त् यो खया
जानछैेन! त् यसमा भएका टु ाबाट नछािनकन एक-एक गद िनकाल ्। 7 िकनिक
त् यसको रगत त् यसकै िबचमा छ । त् यसले त् यो रगत िचल् लो च ानमा बगाई ।
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धलूाले ढाक् नलाई त् यसले त् यो रगत भइँूमा पोखाईन, 8 यसलैे त् यसले साटो लने
ोध ल् याउछँ । त् यसको रगत ढाक् न नसिकयोस ्भनरे मलैे िचल्लो च ानमा त् यो

पोखाइन । 9 यसकैारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः त् यस रगतको सहरलाई
िधक् कार । म दाउराको थु ोलाई पिन बढाउनछुे । 10 दाउरा थपुार ्र आगो सल् का ।
मास ु रा री पका, र मसला हाल र हाडहरू डड्न द े। 11 त् यसपिछ त्यसलाई तताउन
र तामालाई तताएर आगोजस्तै बनाउन भाँडो खाली गरेर भङु् ोमािथ राख,् तािक
त्यसिभ भएको अशु ता पग्लोस,् र त् यसको थे ो डढरे जाओस ्।’ 12 प र मको
कारणलर त्यो थिकत भएकी छे, तर त् यसको बाक् लो थे ो आगोले पिन गएन
। 13 तरेो लाजमद वहार तरेो अशु तािभ छ । िकनभने मलै े त तलँाई श ु
गन कोिशश गरें, तर तरेो अशु ताबाट त ँ अझै श ु भइनस ् । जबसम् म म आफ् नो

ोध तरेो िवरु मा पोखाएर सन् तषु् ट हुन् न,ँ तबसम् म त ँ फे र श ु हुनछैेनस ्। 14 म
परम भलुे यो घोषणा गरेको हु,ँ र म यो गनछु । म पिछ हट ्नछैेन,ँ न त म त् यसबाट
आराम नै गनछु । तरेा चाल र तरेा कामहरूले ितनीहरूले तरेो न् याय गनछन—्
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 त्यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे
मकहाँ आयोः 16 “ए मािनसको छोरो, हरे,् तरेो आखँाका इच् छालाई म िवपितबाट
हटाउदँछुै, तर तैंले शोक गन ुर्हुदँनै न त रुन ु हुन् छ, र तरेा आखँाबाट आसँ ु झन ुर्हुदँनै
। 17 तैंले चपूचाप ससु् केरा हाल्नपुछर् । मतृकको अन्ते ष् ट नगर ्। आफ् ना फेटा
आफ् नो टाउकोमा बाँध र आफ् ना जु ा आफ् ना खु ामा लगा, तर आफ्नो मखुका
रौं नढाक् वा आफ्ना पत् नीको मतृ्यमुा शोक गन मािनसहरूका रोटी नखा ।”
18 यसलैे िबहानै मलै े यो कुरा मािनसहरूलाई भनें, र त् यही बलेकुी मरेी पत् नीको
मतृ् य ु भयो । भो लपल् ट िबहान मलाई जे गन आज्ञा िदइएको िथयो, मलैे त् यही गरें
। 19 मािनसहरूले मलाई सोध,े “यी कुराहरू अथार्त,् तपाईंले गरेका कुराहरूको
अथर् के हो, हामीलाई भन् नहुुन् न?” 20 यसलैे मलै े ितनीहरूलाई भनें, “परम भकुो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 21 ‘इ ाएलको घरानालाई यसो भन ्: परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् म आफ् नो पिव स् थान—ितमीहरूका श को गवर्,
ितमीहरूका आखँाको खसुी, र ितमीहरूका ाणको इच्छालाई अपिव तलु् याउनछुे,
र ितमीहरूले छोिडराखकेा ितमीहरूका छोराछोरी तरवारले मा रनछेन ्। 22 तब
मलैे गरेझैं ितमीहरूले पिन गनछौः ितमीहरूले आफ् नो अनहुारका रौं छोप् नछैेनौ, न
त शोक गन मािनसहरूका रोटी खानछेौ । 23 त् यसको साटोमा, ितमीहरूका फेटा
ितमीहरूका टाउकामा र ितमीहरूका जु ा ितमीहरूका खु ामा हुनछेन ्। ितमीहरूले
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शोक गनछैनौ न त रुनछेौ, िकनिक ितमीहरू आफ् ना पापहरूको कारणले पग्लरे
जानछेौ, र हरेक मािनसले आफ्ना भाइको िन म्त ससु् केरा हाल् नछे । 24 यसरी
इजिकएलचािहं ितमीहरूका िन म् त एउटा िचन् ह हुनछे । उसले जे गरेको छ ती
हरेक कुरा ितमीहरूले पिन गनछौ । तब म नै परम भु परमशे् वर हु ँ भनी ितमीहरूले
जान् नछेौ' ।” 25 “तर ए मािनसको छोरो, ितनीहरूका आनन् द, गवर्, ितनहेरूले
हने र इच् छा गन ितनीहरूका म न् दरलाई मलैे कब्जा गरेको िदनमा— र मलैे
ितनीहरूका छोराछोरी लएर जाँदा— 26 त् यस िदनमा तलँाई समाचार िदनलाई
एक जना शरणाथ तकँहाँ आउनछे । 27 त् यो िदनमा त्यो शरणाथ सगँ तैंले मखु
खोल् नछेस ् र त ँ बोल्नछेस—् त ँ फे र चपूचाप रहनछैेनस ्। त ँ ितनीहरूका िन म् त
एउटा िचन् ह हुनछेस,् तािक ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्।”

25
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,

अम् मोनका मािनसहरूितर आफ् नो अनहुार फकार्, र ितनीहरूका िवरु मा अगमवाणी
भन ्। 3 अम्मोनका मािनसहरूलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वरको वचन सनु ।
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः मरेो पिव स् थान तचु् छा पा रंदा त् यसको बारेमा,
र इ ाएलको दशे उजाड हुदँा र यहूदाका मािनसहरू िनवार्सनमा जाँदा ितमीहरूल,े
“अहा!” भन् यौ, 4 यसकारण, हरे, म ितमीहरूलाई पवूर्का मािनसहरूकहाँ
ितनीहरूका सम् पि झैं स ु म् पिदनछुे । उनीहरूले ितमीहरूका िवरु मा छाउनी
हाल् नछेन,् र ितमीहरूकै िबचमा आफ् ना पालहरू खडा गनछन ् । उनीहरूले
ितमीहरूका फल खानछेन ्र ितमीहरूको दधू िपउनछेन ्। 5 म रब् बालाई ऊँटहरू
चन खकर् र अम् मोनका मािनसहरूलाई भडेाको मदैान बनाउनछुे । तब ितमीहरूले
म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ । 6 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
इ ाएल दशेको िवरु मा ितमीहरूिभ ै सारा अपमान हुदँा पिन ितमीहरूले आफ् ना
ताली बजाएका र आफ् ना खु ा बजारेका र आन न् दत बनकेा छौ । 7 यसकारण,
हरे, म आफ् ना हातले ितमीहरूलाई िहकार्उनछुे, र ितमीहरूलाई जाितहरूका लटूको
मालझैं िदनछुे । ितमीहरूलाई म मािनसहरूदे ख अलग गनछु र दशेहरूका िबचमा
ितमीहरूको नाश गनछु । म ितमीहरूलाई सवर्नाश गनछु, र ितमीहरूले म नै
परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ' । 8 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः 'िकनभने मोआब
र सइेरले यसो भन्छन,् “हरे, यहूदाको घरानाचािहं अरू हरेक जाितजस् तै छ
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।” 9 यसकारण, हरे,् िसमानामा भएका सहरहरूदे ख सरुु गरेर— बथे-यशीमोत,
बाल-मोन र िकयार्तमैका गौरव— मोआबको िभरालो भागलाई म खलुस् त पानछु
— 10 अम् मोनका मािनसहरूको िवरु मा भएका पवूर् दशेका मािनसहरूलाई ।
म ितनीहरूलाई सम् पि को रूपमा िदनछुे, तािक जाितहरूका िबचमा अम्मोनका
मािनसहरूको सम् झना ग रनछैेन । 11 यसलैे मोआबको िवरु मा न् याय गनछु,र
ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' । 12 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ,
'एदोमले यहूदाको घरानािसत बदला लयो, र त् यसो गरेर त्यसले गलत गर् यो
। 13 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म आफ्नो हातले एदोमलाई
िहकार्उनछुे, र त् यहाँ भएका हरेक मािनस र पशकुो नाश गनछु । तमेानदे ख
ददानसम् मै म त् यसलाई भग् नावशषे, उजाड पानछु । ितनीहरू तरवारले ढल् नछेन ्
। 14 मरेो मािनस इ ाएलकै हात ारा म एदोममािथ बदला लनछुे, र ियनीहरूले
मरेो रस र मरेो ोधअनसुार एदोममािथ व् यवहार गनछन ्, र ितनीहरूले मरेो
बदला कस् तो रहछे भनी जान् नछेन —् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो' ।
15 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 'प लश् तीहरूले श तुासाथ बदला लएका
छन,् र आफ् नो िभ दैे ख ितनीहरूले यहूदालाई पटक-पटक सवर्नाश गनर् खोजे
। 16 यसलैे परम भु परमशे् वर भन् नहुुन् छः हरे,् प लश् तीहरूका िवरु मा आफ् नो
हात म उठाउनछुे, र करेतीहरूलाई म खतम पानछु, र समु िकनारमा बस् ने बाँकी
रहकेाहरूलाई सवर्नाश गनछु । 17 िकनिक ितनीहरूका िवरु मा ोधमा दण् ड िददंै
म ठुलो बदला लनछुे । यसरी ितनीहरूमािथ मलैे बदला लदंा, ितनीहरूले म नै
परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

26
1 यसलैे यो एघारौं वषर्मा, मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे

मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, िकनभने यरूशलमेको िवरु मा टुरोस सहरले
'अहा! भनकेो छ ।मािनसहरूका ढोकाहरू भत् केका छन ् । त् यो मितर फेकको
छ । म भरपरू हुनछुे, िकनभने त् यो भग् नावशषे भएको छ ।' 3 यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, ‘हरे,् ए टुरोस, म तरेो िवरु मा छु, र समु मा छालहरू
उठेझैं धरैे जाितहरूलाई तरेो िवरु मा म ल् याउनछुे । 4उनीहरूले टुरोसका पखार्लहरू
भत् काउनछेन,् र त् यसका धरहराहरू ढाल् नछेन ् । म त् यसको धलूो उडाउनछुे र
त्यसलाई उजाड च ान बनाउनछुे । 5 त् यो समु को िबचमा जालहरू सकुाउने ठाउँ
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हुनछे, िकनभने मलै े नै यो घोषणा गरेको छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
— र त् यो जाितहरूका िन म् त लटूको माल हुनछे । 6 मदैानहरूमा भएका त्यसका
छोरीहरू तरवारले मा रनछेन ्, र ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ् ।
7 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् उ रबाट राजाहरूका राजा
बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरलाई घोडाहरू र रथहरू, र घोडचढीहरू र धरैे
जना मािनससिहत म टुरोसको िवरु मा ल् याउनछुे । 8 त् यसले मदैानहरूमा तरेा
छोरीहरूलाई मानछ । त् यसले तरेो िवरु मा घरेा-मचान िनमार्ण गनछ, र तरेा
पखार्लहरूमा आड लाग् ने िकल् ला िनमार्ण गनछ, र तरेो िवरु मा ढालहरू उठाउनछे
। 9 तरेो पखार्लमा िहकार्उनलाई त् यसले मढूाहरू राख् नछे, र त् यसका हितयारले
तरेा धरहराहरू ढाल् नछे । 10 त् यसका घोडाहरू यित धरैे हुनछेन,् िक ितनका
धलूोले तलँाई ढाक् नछे । घोडचढीहरू, गाढाहरू र रथहरूको आवाजले तरेा
पखार्लहरू ह ल्लनछेन ्। पखार्ल भत् केको कुनै सहरिभ मािनसहरू पसझेैं गरी त् यो
तरेा ढोकाहरूिभ पस् छ । 11 त् यसका घोडाहरूका टापहरूले तरेा सबै सडकहरू
कु ल् चनछे । त् यसले तरेा मािनसहरूलाई तरवारले मानछ, र तरेा ब लया खामाहरू
जिमनमा ढल् नछेन ्। 12 उनीहरूले तरेा धन-सम् पि हरू लटु ्नछेन,् र तरेा व् यापारका
मालहरू लटु ्नछेन ् । उनीहरूले तरेा पखार्लहरू ढाल् नछेन ् र तरेा आरामदायी
घरहरू भत् काउनछेन ् । तरेा ढुङ्गा र काठपात, फोहोरलाई उनीहरूले समु मा
फाल् नछेन ्। 13 तरेो गीतको हल्ला म बन् द गनछु । तरेा वीणाहरूका आवाज फे र
किहल् यै सिुननछैेन । 14 म तलँाई उजाड च ान बनाउनछुे । त ँ जालहरू सकुाउने
ठाउँ बन् नछेस ्। फे र किहल् यै तलँाई बनाइनछैेन, िकनिक म परम भु परमशे् वर
नै बोलकेो हु ँ— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 परम भु परमशे् वर
टुरोस सहरलाई यसो भन् नहुुन् छ, 'जब तरेो िबचमा डरलाग्दो मारकाट हुन् छ, तब
ढलहेरूका सोर र घाइतहेरूले ससु् केराले के टापहुरू काम् नछैेनन ्र? 16 तब समु
िकनारका सबै जना शासक आ-आफ् ना िसहंासनबाट ओलर्नछेन ् र आ-आफ् नो
पोशाक उतानछन,् र ब ु ा भ रएका वस् हरू फुकाल् नछेन ्। ितनीहरूले आफैं मा
कम्पका पोशाक लगाउनछेन,् ितनीहरू भइँूमा बस् नछेन,् र हरेक क्षण काम् नछेन,्
र तलँाई दखेरे ितनीहरू भयभीत हुनछेन ् । 17 ितनीहरूले तरेो िवषयमा िवलाप
गनछन ्र तलँाई यसो भन् नछेन ्: नािवकहरू बसोबास गन, त ँ कसरी नष् ट भइस ्
। श शाली र िस सहर अब समु बाट हराएको छ । त्यसका बािसन् दाहरूले
आफ् ना निजक बस् ने हरेकलाई कुनै बलेा थकर् मान ् पारेका िथए । 18 अब तरेो
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पतनको िदनमा समु -िकनारका दशेहरू काम् छन ्। त ँ आफ्नो ठाउँमा नभए हुनाले
टापहूरू ासमा परेका छन ् ।' 19 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
जब मािनसहरू बसोबास नगरेको अरू सहरझैं म तलँाई एउटा उजािडएको सहर
तलु् याउछुँ, र जब म गिहरो सागरलाई तरेो िवरु उठाउनछुे, र जब ठुला छालहरूले
तलँाई ढाक् छन,् 20 तब म तलँाई ािचन समयका मािनसहरूकहाँ ल्याउनछुे, अरू
मािनसहरूझैं जो खाल्डोमा गएका छन ् । िकनभने म तलँाई पथृ् वीमिुन, ाचीन
भग् नावशषेमा जस् त,ै मतृ-लोकमा जानहेरूिसत बस् न लाउनछुे । जसको कारण
त ँ फे र किहल् यै जीिवतहरूको दशेमा फकर बस् नछैेनस ् । 21 तमँािथ म िवपित
ल्याउनछुे, र सधैंको िन म् त त ँ फे र किहलै हुनछैेनस ् । तब तरेो खोजी हुनछे तर
तलँाई फे र किहलै भे ाइनछैेन— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

27
1 फे र पिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “अब ए मािनसको

छोरो, टुरोसको िवषयमा िवलाप सरुु गर ् । 3 र समु को ढोकामा हुन,े धरैेवटा
टापमुा बस् ने मािनसहरूमा व् यापार गन टुरोसलाई यसो भन,् परम भु परमशे् वर
ितमीहरूलाई यसो भन् नहुुन् छः 'ए टुरोस, तैंले भनकेो छस,् “म सनु्दरतामा िस छु
।' 4 तरेा िसमानाहरू समु को िबचमा छन ् । तलँाई िनमार्ण गनहरूले तलँाई पणूर्
रूपले सनु् दर बनाए । 5 ितनीहरूले तरेा सबै काठपात हमर्न पवर्तका सल् लाहरूबाट
बनाए । ितनीहरूले तरेा लािग मस् तलू बनाउनलाई लबेनानको दवेदारु ल् याए ।
6 तरेा पतवारहरू ितनीहरूले बाशानबाट ल् याएका फलाँटबाट बनाए । साइ सका
सल् लाका काठले ितनीहरूले जहाजका तला बनाए, र त् यसलाई हस् ती-हाडको
जलप लगाए । 7 तरेो जहाजको पाल िम दशेको िमहीन ब ु ादार सतूी कपडाबाट
बनकेो िथयो । त् यसलैे तरेो झन् डाको काम गर् यो । एलीशाहको िकनारका नीलो र
बजैनी रङ्गका कपडा तरेो चदँवुाका िन म् त योग भए । 8 सीदोन र अवार्दमा बस् ने
मािनसहरू तरेा पतवार चलाउनहेरू िथए । टुरोसका ज्ञानीहरू तसँगँ िथए । ितनीहरू
तरेा नावीहरू िथए । 9 गबालका दक्ष अनभुवी कारीगरहरू तिँसत जहाजमा िथए
। समु का सबै जहाजहरू र ितनका नािवकहरूले ापारका िन म्त तरेा सामान
ल्याउथँे । 10 फारस, लदू र पतूका मािनसहरू तरेो फौजमा तरेा यो हरू िथए ।
ितनीहरूले आ-आफ् ना ढाल र टोप तिँभ ै टाँगे । ितनले तरेो गौरव दशार्ए । 11 तरेा
फौजका अवार्द र हलेकेका मािनसहरू तरेा चारैितरका पखार्लमािथ िथए । गमादका
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मािनसहरू तरेा धरहरामा िथए । ितनीहरूले आ-आफ् ना ढाल तरेा चारैितरका
पखार्लमा टाँगे । ितनीहरूले तरेो सनु् दरता पणूर् बनाए । 12 तसँगँ बचे्नको िन म्त
चाँदी, फलाम, जस् ता र सीसाजस्ता सामानका शस् त धनसम् पि भएको कारणले
तश श तरेो व् यापारको साझदेार िथयो । ितनीहरूले तरेा मालसामान िकने र बचेे ।
13 यावान, तबूल र मशेकेले तिँसत कमारा-कमारी र काँसाका भाँडाहरूको व् यापार
गरे । ितनीहरूले तरेा सामानका कारोबार गरे । 14 बथे-तोगमार्का मािनसहरूले
तरेो व् यापारको सामानको रूपमा घोडाहरू, समुारेका घोडाहरू र खच् चरहरू िदए
। 15 तरेा िकनारहरूमा रोडसका मािनसहरू तरेा व् यापारीहरू िथए । ापारका
सामानहरू तरेा हातमा िथए । ितनीहरूले तलँाई सीङ्, हस् ती हाड र अब् नसुको
काठ दाम रूपमा िदए । 16 तरेा धरैे उत् पादनमा अरामले व् यापार गर् यो । ितनीहरूले
तलँाई िफरोजा, बजैनी, रङ्ग लगाइएका वस् , मलमलका कपडा, मगूा-मोती र
मािनक तरेा व् यापारका सामानको रूपमा उपलव् ध गराए । 17 यहूदा र इ ाएलको
दशेले तिँसत व् यापार गदिथए । ितनीहरूले तलँाई िमन् नीतको गहू,ँ रोटी, मह, तले
र लपे तरेा ापारका सामानका रूपमा उपलव् ध गराए । 18 तरेा सबै उत् पादन,
धरैे धन-सम् पि , र हलेबोनको दाखम र जाहारको ऊनको ापारी दमस् कस
िथयो । 19 इजालका दान र यावानले तलँाई फलाम, तजेपात र बोझो िदए ।
यी तरेा ापारका माल बने । 20 ददानले तिँसत घोडाका जीनपोशको व् यापार
गर् यो । 21 अरब दशे र केदारका सबै म ु खयाहरू तसँगँ व् यापार गरे । ितनीहरूले
थमुा, भडेा र बा ा उपलब्ध गराए । 22 हरेक असल मसला र सबै िकिसमका
बहुमलू् य रत् नहरू बचे् न शबेा र रामाहका व् यापारीहरू तकँहाँ आए । व् यापारका
सामानको रूपमा ितनीहरूले तलँाई सनु िदए । 23 शबेा, अश् शरू र िकल् मदसगँै
हारान, कन् नहे र अदनका व् यापारीहरूले तिँसत व् यापार गरे । 24 नीलो रङ्गका
कपडा, ब ु ादार कपडाहरू,र डोरीहरूले बाँधरे रङ्गीचङ्गी र ब ु ादार राडीपाखी
र रा री बनुकेा लगुा तरेा बजारमा बचे् नहेरू ियनीहरू नै िथए । 25 तश शका
जहाजहरूले तरेा व् यापारका सामानहरू ढुवानी गथ । समु का िबचमा व् यापारका
सामानले त ँ भ रपणूर्, ग ौं भएको िथइस ् । 26 तरेा नािवकहरूले तलँाई िवशाल
समु मा लगकेा छन ् । पवू य बतासले तलँाई समु कै िबचमा ध् वसं पारेको छ ।
27 तरेा धन-सम् पि , सामान र व् यापारका माल । तरेा माझीहरू र तरेा नावीहरू,
र जहाज बनाउनहेरू । तरेा व् यापारीहरू र तसँगँ भएका तरेा य ु का यो ाहरू, र
जहाजमा हुने अरू सबै जना तरेो सवर्नाशको िदनमा समु को गिहरोमा डुब् नछेन ्
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। 28 समु का सहरहरू तरेा नावीहरूका िचत् कारको आवाजले थरथर हुनछेन ्।
29 दािबलो खयाउनहेरू सबै जना आफ् ना जहाजबाट तल आउनछेन ् । माझी र
समु का सबै नावीहरू िकनारमा खडा हुनछेन ्। 30 तब ितनीहरूले आफ् ना सोर
तलँाई सनुाउनछेन ् र ठुलो स् वरले िवलाप गनछन ्। ितनीहरूले आफ् ना टाउकोमा
धलुो हाल् नछेन ्। ितनीहरू खरानीमा लडीबडी गनछन ्। 31 ितनीहरूले तरेो लािग
आफ् नो कपाल मणु् डन गनछन,् र आफूमा भाङ् ा बाँध् नछेन,् अिन तलँाई हरेेर
ितनीहरू धरुुधरुु रुनछेन ्र ितनीहरू कराउनछेन ्। 32 तरेो िन म् त ितनीहरूले िवलाप
गनछन,् र तलँाई हरेेर ितनीहरूले शोकगीत गाउनछेन ् । टुरोस जस्तै को छ, जो
समु को िबचमा चपु शान् त पा रएको छ । 33 जब समु िकनारमा तरेा व् यापारका
माल जान् थ,े ितनले धरैे जना मािनसलाई सन् तषु् ट पाथ । तरेा धरैे धन-सम् पि र
व् यापारका मालले तैंले पथृ् वीका राजाहरूलाई धनी तलु् याइस ् । 34 तर समु ले
गिहरो पानीले जब तलँाई ध्वसं पार् यो, तब तरेा तरेा मालहरू र तरेा सबै चालक दल
डुबे । 35 िकनारका सबै बािसन् दा तलँाई दखेरे तसका िथए, र ितनीहरूका राजाहरू
ासले थरथर भए । ितनीहरूका अनहुारहरू कामे । 36 मािनसहरूका ापारीहरूले

तलँाई खसी गछर्न ्। त ँ ास बनकेो छस,् र त ँ सदाको लािग फे र किहलै हुनछैेनस ्
।

28
1तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो, टुरोसको

शासकलाई यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तरेो हृदय अहकंारी छ ।
तैंले भनकेो छस,् “म एक दवेता हु ँ । म समु को िबचमा एक दवेताको आसनमा
बस् नछुे!” त ँ एक जना मािनस मा होस,् र दवेता होइनस,् तापिन तैंले आफ्नो
हृदयलाई एक दवेताको हृदय जि कै बनाउछँस ् । 3 त ँ आफैलाई दािनएलभन् दा
पिन ब ु मान ्होस ्र कुनै गपु् त कुराले तलँाई छक् क पादन भनी सम्झन्छस ्। 4 तैंले
ब ु र िसपले आफैं लाई सम्पन् न तलु्याएको छस ् र आफ् नो भण् डारहरूमा सनु र
चाँदी थपुारेको छस ्। 5 ठुलो ब ु र आफ् नो ापारले तैंले आफ् नो धन-सम् पि
बढाएको छस ् । यसलैे आफ् नो धन-सम् पि को कारणले तरेो हृदय अहकंारी छ ।
6यसकारण परम भुपरमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः तैंलेआफ्नो हृदय दवेताको हृदयजस्तै
बनाएको कारणल,े 7 िवदशेीहरू, अरू जाितका डरलाग् दा मािनसहरूलाई म तरेो
िवरु मा ल् याउनछुे । ितनीहरूले आफ् ना तरवार तरेो ब ु को सौन् दयर्को िवरु मा
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थतु् नछेन,् र तरेो गौरवलाई अपिव पानछन ् । 8 ितनीहरूले तलँाई तल खाडलमा
परु् याउनछेन,् र समु को िबचमा मनहरूझैं तरेो मतृ् य ुहुनछे । 9तलँाई मानहरूका साम ु
के त ँ अझै पिन “म दवेता हु”ँ भन् नछेस ्र? त ँ मािनस होस,् र दवेता होइन, र तलँाई
छेड्नहेरूका हातमा त ँ हुनछेस ् । 10 िवदशेीहरूका हातबाट त ँ खतना नगनहरूझैं
मनछस ्, िकनिक मलैे यो घोषणा गरेको छु— यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो' ।” 11 परम भकुो वचन फे र मकहाँ यसो भनरे आयो, 12 “ए मािनसको
छोरो, टुरोसका राजाको िन म् त िवलाप गर,् र त् यसलाई भन ्: 'परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन् छः त ँ िस ताको नमनूा, अिन ब ु ले पणू र् र सनु् दरमा िस िथइस ् ।
13 परमशे् वरको बगैंचा अदनमा त ँ िथइस ्। हरेक बहुमलू् य पत् थरले त ँ िसगंा रएको
िथइस ्: मािनक, पषु् पराज, पन् ना, पीतमिण, आिनक् स, िबल् लौर, नीर, िफरोजा र
बरेूजले त ँ आभिूषत िथइस ्। तरेा साज-सज् जा र दशर्न सनुले बनकेा िथए । तरेो
स ृ ष् ट भएको िदनमा नै ती तयार पा रएका िथए । 14 मािनसहरूका सरुक्षा गनर्
मलै े तलँाई करूबलाई झैं अिभषके गरेर मलैे तलँाई परमशे् वरको पिव डाँडामा
राखें । अ ग् नमय पत् थरहरूका िबचमा त ँ िथइस ्, जहाँ त ँ िहं ड् थस ्। 15 तरेो सषृ् ट
ग रएको िदनदे ख तमँा अन् याय फेला नपरेसम् म, तरेो चालमा त ँ दोषरिहत िथइस ्
। 16 तरेा ठुलो व् यापारले त ँ उप वले भ रइस,् र तैंले पाप ग रस ्। यसलैे अशु
भएको व् य क् तलाई झैं मलै े तलँाई परमशे् वरको डाँडाबाट बािहर फालें, र मलैे तलँाई
नष् ट गरें, ए अिभभावक करूब, र मलैे तलँाई अ ग् नमय पत् थरहरूका िबचदे ख
धपाएँ । 17 तरेो सनु् दरताले गदार् तरेो हृदय अहकंारी िथयो । तरेो गौरवको कारणले
तैंले आफ् नो ब ु लाई ष् ट पा रस ्। मलैे तलँाई जिमनमा फालकेो छु । मलैे तलँाई
राजाहरूका अिग राखकेो छु, यसरी ितनीहरूले तलँाई दखे् नछेन ् । 18 तरेा धरैे
पाप र बईेमान व् यापारको कारणले तैंले आफ् ना पिव ठाउँहरूलाई िबटुलो पारेको
छस ्। यसलैे मलै े तबँाटै एउटा आगो िनकालकेो छु । त् यसले तलँाई भस् म पानछ।
तलँाई िनयालरे हनेहरू सबकैा द ृ ष् टमा म तलँाई जिमनमा खरानी तलु् याउनछुे ।
19 मािनसहरूका माझमा तलँाई िचन् नहेरू तलँाई दखेरे भयभीत हुनछेन ्। ितनीहरू
डराउनछेन,् र त ँ फे र किहल् यै रहनछैेनस ्' ।” 20 त्यसपिछ परम भकुो वचन
मकहाँ यसो भनरे आयो, 21 “ए मािनसको छोरो, सीदोनितर तरेो मखु फकार्, र
त् यसको िवरु मा अगमवाणी गर ।् 22 यसो भन,् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः
हरे,् ए सीदोन, म तरेो िवरु मा छु । तरेो माझमा मरेो मिहमा हुनछे । मलैे तिँभ
न् याय गदार्, म नै परम भु हु ँ भनी तरेा मािनसहरूले जान् नछेन ्। तिँभ म पिव कट
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हुनछुे । 23 तिँभ एउटा रूढी पठाउन,े र त् यसका गल् लीहरूमा रगत म बगाउनछुे ।
मा रनहेरू तरेो िबचमा ढल् नछेन ।् जब चारैितरबाट तरेो िवरु मा तरवारलेआउनछेन ्,
तब म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्। 24 तब इ ाएलका घरानालाई,
त् यसका मािनसहरूलाई घणृा गनर् त् यसका व रप र कसबैाट पिन दःुख िदने िसउडँी र
तीखा काँढाहरू फे र किहल् यै हुनछैेनन ्। यसरी ितनीहरूले म नै परम भु परमशे् वर हु ँ
भनी जान् नछेन ्। 25 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, ‘जब इ ाएलका घरानालाई
ितनीहरू छरपष् ट भएका मािनसहरूका माझबाट म भलेा गछुर्, र तब ितनीहरूलाई
अलग गनछु, यसरी जाितहरूले दखे् न सक् छन ् । त् यसपिछ मरेो दास याकूबलाई
मलैे िदने दशेमा ितनीहरूले आफ् ना म न् दरहरू बनाउनछेन ्। 26 त् यसपिछ ितनीहरू
त् यसिभ सरुिक्षत रहनछेन,् र म न् दरहरू बनाउनछेन ्, दाखबारी लगाउनछेन ्। अिन
ितनीहरूलाई घणृा गन व रप रका सबलैाई मलेे न् याय गदार्, ितनीहरू त् यहाँ सरुिक्षत
रहनछेन ्। तब ितनीहरूले म नै परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

29
1 दशौं वषर्को दशौं मिहनामा उक् त मिहनाको बा ौं िदनमा परम भकुो वचन

यसो भनरे मकहाँ आयो, 2“ए मािनसको छोरो, तरेो मखु िम दशेको राजा फारोितर
फकार् । त् यसको िवरु मा र सारा िम दशेको िवरु मा अगमवाणी भन ्। 3 घोषणा
गर र यसो भनः् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् ए िम दशेको राजा फारो,
म तरेो िवरु मा छु । आफ् नो नदीको िबचमा लिडरहन,े ठुलो अिजङ्गर त ँ यसो
भन् छस,् “मरेो नदी मरैे हो । त् यो मलैे आफ् नो िन म् त बनाएको हु ँ ।” 4 िकनभने
म तरेो बङ्गारामा बल् छी लगाउनछुे, र तरैे कत् लाहरूमा तरेा नाइलका माछाहरू
टाँिसनछेन ् । तरेा कत् लाहरूमा टाँिसएका ती माछासमते, म तलँाई तरेा नदीको
िबचबाट तानरे िनकाल् नछुे । 5 त ँ र तरेा नदीका सबै माछालाई म उजाड-स् थान
फाल् नछुे । त ँ खलुा मदैानमा ढल् नछेस ्। तलँाई कसलैे जम् मा गन वा उठाउने छैन
। पथृ् वीका ाणीहरू र आकाशका चाराहरूका िन म् त आहारा हुन म तलँाई िदनछुे ।
6 तब िम दशेमा बस् नहेरू सबलैे म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्। िकनिक ितनीहरू
इ ाएलका घरानाको िन म् त एउटा नकर् टको ल ी भएका छन ्। 7 जब ितनीहरूले
तलँाई आफ् नो हातमा लए, तब तैंले ितनीहरूका काँध भाँिचस ्र च् याितस ्। अिन
ितनीहरूले तमँा आड लदंा, त ँ भाँिचएको िथइस,् र ितनीहरूका खु ा लरबराउने
बनाइस ् । 8 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः हरे,् तरेो िवरु मा म
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तरवार ल् याउनछुे । तरेा मािनसहरू र पशहुरू दवुलैाई म ख म गनछु । 9 यसलैे
िम दशे उजाड र बग् नावशषे हुनछे । तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्,
िकनभने समु को पशलुे भनकेो िथयो, “नील नदी मरैे हो, िकनिक मलैे नै त् यो
बनाएको हु ँ ।” 10 यसकारण हरे,् म तरेो िवरु मा र तरेो नदीको िवरु मा छु, र
िम दशेलाई म उजाड र िनजर्न बनाउनछुे, अिन िमग् दोलदे ख आश् वानसम् म र
कूश दशेको िसमानासम् म नै त ँ उजाड-स् थान हुनछेस ् । 11 कुनै मािनसको खु ाले
त् यहाँ टेक् नछैेन,अिन र कुनै पशकुो ख ु ाले त् यहाँ टेक् नछैेन । चालीस वषर्सम् म
त् यहाँ कोही बस् नछैेन । 12 िकनिक म िम दशेलाई बस् ती नभएका दशेहरूका
िबचमा उजाड पानछु, र त् यसका सहरहरू भग् नावशषे भएका सहरहरूका िबचमा
चालीस वषर्सम् मै उजाड रहनछेन ् । अिन म िम ीहरूलाई जाितहरूका िबचमा
छरपष् ट पानछु र दशेहरूमा म ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछु । 13 िकनिक
परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः चालीस वषर्को अन् तमा िम ीहरूलाई ितनीहरू
छरपष् ट भएका मािनसहरूका िबचबाट म भलेा गनछु । 14 म िम दशेको सिुदन
फकार्उनछुे र ितनीहरूलाई फारोको राज् यमा, ितनीहरूका सरुुको दशेमा फकार्एर
ल् याउनछुे । तब ितनीहरू त् यहाँ एक तचु् छ राज् य भएर बस् नछेन ्। 15 त् यो सारा
राज् यहरूमा सबभैन् दा तचु् छ हुनछे, अिन त् यो फे र जाितहरूका माझमा किहल् यै
उच् च पा रनछैेन । म त् यसलाई घटाउनछुे, जसले गदार् ितनीहरूले फे र किहल् यै
जाितहरूमािथ राज् य गनछैनन ् । 16 इ ाएलका घरानाका िन म् त िम दशे फे र
किहल् यै दढृताको कारण हुनछैेन । बरु, इ ाएलले िम दशेिसत सहायता माग् न जाँदा
त् यहाँ ितनीहरूले गरेको अपराधका सम् झना ितनीहरूलाई हुनछे । तब ितनीहरूले
म नै परम भु परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।” 17 तब स ाइसौं वषर्को पिहलो
मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 18 ए मािनसको
छोरो, बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरले टुरोसको िवरु मा कडा प र म गनर्लाई
आफ् नो फौजले तयार राख् यो । हरेकको टाउको ताल ु खइुले नभएसम्म द लयो र
हरेक कुमलाई ख ो पा रयो । तापिन टुरोसको िवरु मा त् यसले गरेको प र मको
स ा त् यसले र त् यसको सनेाले केही इनाम पाउन सकेनन ्। 19 यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 'हरे,् म िम दशेलाई बिेबलोनको राजा नबकूदनसेरको
हातमा िदनछुे, र त् यसले उसका धन-सम् पि , र भे ाएका जित सबै थोक लानछे
। त् यो त् यसको फौजको ज् याला हुनछे । 20 त् यसले मरेो िन म्त गरेको प र मको
ज् यालाको रूपमा िम दशे मलैे त् यसलाई िदएको छु— यो परम भु परमशे् वरको
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घोषणा हो । 21 त् यस िदन म इ ाएलका घरानाको िन म् त एउटा सीङ उमानछु, र
ितनीहरूका िबचमा म तलँाई बोल्ने बनाउनछुे, तािक ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ
भनी जान् नछेन ्' ।”

30
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, यो

अगमवाणी गर र यसो भनः् 'परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िवलाप गर,्
“आउने िदनको िन म्त हाय।” 3 त्यो िदन निजकै छ । परम भकुो िन म्त त्यो
िदन निजकै छ । जाितहरूका िन म् त त्यो बादल लागकेो, अन् त् यको िदन हुनछे
। 4 तब िम दशेमािथ एउटा तरवार आउनछे, र जब मा रएका मािनसहरू िम
दशेमा ढल् नछेन ्तब कूश दशेमा पिन सङ्कष् ट आइपनछ — जित बलेा ितनीहरूले
त् यसका धन-सम् पि हरू लानछेन,् र जब त् यसका जगहरू भत् काइनछेन ्। 5 कूश
र पतू, लदू र सारा अरब दशे,र लिबया, करार ग रएका मािनसहरूसगँै तरवारले
ढा लनछेन ्। 6 परम भु यसो भन् नहुुन् छः िम दशेलाई सहयोग गनहरूचािहं पतन
हुनछेन,् र त् यसको बलको घमण् ड तल जानछे । िमग् दोलदे ख आश् वानसम् मै
ितनीहरूका फौज तरवारले ढा लनछेन—् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
। 7 उजाड भएका दशेहरूमा ितनीहरू भयभीत हुनछेन,् र त् यसका सहरहरू
भग् नावशषे भएका सहरहरूका िबचमा हुनछेन ् । 8 जब म िम दशेमा आगो
लगाउनछुे, र जब त् यसका सबै सहयोगी नाश हुनछेन,् तब ितनीहरूले म नै परम भु
हु ँ भनी जान् नछेन ्। 9 त् यो िदन सरुिक्षत कूशलाई िसत बनाउन म दतूहरू अिघ
पठाउनछुे र िम दशेको अन् त् यको िदनमा ितनीहरूलाई वदेना हुनछे । िकनभने
हरे,् त् यो आउँदछे । 10 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः “'म बिेबलोनको
राजा नबकूदनसेरको हात ारा िम दशेका भीडहरूलाई अन् त् य ग रिदनछुे ।
11 त् यो र त् यससगँ भएको त् यसको सनेा जाितहरूका ासलाई यो दशेको नाश
गनर्लाई ल् याइनछेन ् । ितनीहरूले िम दशेको िवरु मा आफ् ना तरवार थतु् नछेन,्
र मा रएकाहरूका सङ् ख् याले यो दशेलाई भनछन ्। 12 नदीहरूका पानीलाई म
सकुाइिदनछुे, र दशेलाई म दषु् ट मािनसहरूका हातमा बिेचिदनछुे । त् यो दशे र
त् यसमा भएका सारा थोकहरूलाई िवदशेीहरूका हात ारा म उजाड पानछु— म
परम भलुे यो भनकेो हु ँ । 13 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः म मिूतर्हरूलाई नाश
गनछु, र मे म्फसका व् यथर्का मिूतर्हरूको अन् त् य गनछु । िम दशेमा फे र किहल् यै
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शासक हुनछैेन, र यसरी म िम दशेमा डर हा लिदनछुे । 14 तब म फारोलाई
िनजर्न पा रिदनछुे र सोअनमा आगो लगाउनछुे, र थबेसमा म न्यायको फैसला
गनछु । 15 िकनिक िम दशेको िकल् ला, पलेिुसयममािथ मरेो ोध खन् याउनछुे, र
थबेसको सहरका धरैे भीडलाई नष् ट गनछु । 16 तब म िम दशेमा आगो लगाउनछुे,
र पलेिुसयम ठुलो पीडामा पनछ, थबेसलाई भत्काइनछे, र मे म्फसले हरेक िदन
श हुरूको सामना गनछ । 17 हलेीओपो लस र बबुास् तीसका जवान मािनसहरू
तरवार ारा मा रनछेन,् र ितनीहरूका सहरहरू कैदमा जानछेन ् । 18 तहपनसेमा
जब म िम दशेको जवुा भाँिचिदनछुे, तब त् यो िदनले आफ् नो उज् यालो िदनछैेन,
र त् यसको बलको घमण् ड सिकनछे । त्यसलाई एउटा बादलले ढाक् नछे, र
त् यसका छोरीहरू कैदमा जानछेन ् । 19 म िम दशेलाई दण् डको फैसला गनछु,
यसरी ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।” 20 एघारौं वषर्को पिहलो
मिहनाको सातौं िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 21“ए मािनसको
छोरा, मलैे िम दशेको राजा फारोको हात भाँचकेो छु । हरे,् त् यसमा बाँधकेो वा
प ीले िनको पानर् खोिजएको छैन, जसले गदार् तरवार समाउन त् यो ब लयो होस ्।
22 यसकारण परम भु परमशे् वर योस भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म िम दशेको राजा फारोको
िवरु मा छु । िकनिक म त्यसको ब लयो र भाँिचएको दबुै हात भाँच्नछुे, र त्यसको
तरवार हातबाट झन म बनाउनछुे । 23 तब िम ीलाई जाितहरूका िबचमा म छरपष् ट
पा रिदनछुे, र ितनीहरूलाई दशेहरूमा िततरिबतर पा रिदनछुे । 24 म बिेबलोनको
राजाका हात श शाली बनाउनछुे, र मरेो तरवार त् यसको हातमा िदनछुे तािक
म फारोको हात भाँच् न सकँू । त् योचािहं बिेबलोनको राजाको अिग मरणान् त चोट
लागकेो मािनसझैं पीडाले ससु् केरा हाल् नछे । 25 िकनिक म बिेबलोनको राजाको
हात श शाली बनाउनछुे, जबकी फारोका हात िनबर्ल हुनछे । जब म बिेबलोनका
राजाको हातमा मरेो तरवार िदनछुे, िकनिक त् यसले िम दशेको िवरु मा त् यो ारा
आ मण गनछ । तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ् । 26 यसरी
िम ीलाई जाितहरूका िबचमा म छरपष् ट पा रिदनछुे, र ितनीहरूलाई दशेहरूमा
िततरिबतर पा रिदनछुे । तब ितनीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन ्' ।”

31
1 एघारौं वषर्को ते ो मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो वचन यसो भनरे

मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरा, िम दशेको राजा फारो, र त्यसको व रप र



31:3 lviii इजिकएल 31:15

भएका धरैे भीडलाई यसो भन,् ‘तरेो महान ्तामा, त ँ कोजस्तो छस?् 3 हरे!्
लबेनानमा अश्शरू, सनु्दर हाँगाहरू भएको लबेनानको एउटा दवेदारु िथयो, जसले
वनलाई छाया िदयो, र त्यो उचाइमा सबभैन्दा अग्लो िथयो, र त्यसका हाँगाहरू
टुप्पोसम्म पगुकेा िथए । 4 धरैे पानीले त्यसलाई अग्लो बनायो । गिहरो पानीले
त्यो िवशाल भयो । त्यसको व रप रबाट नदीहरू बग,े र त्यसका धारहरू मदैानका
सारा रूखहरूकहाँ फै लए । 5 मदैानका अरू सबै रूखभन्दा त्यसको उचाइ धरैे
िथयो, र त्यसका हाँगाहरू धरैे भए । पानी शस्त भएको कारणले त्यसका हाँगाहरू
लामा-लामा भए । 6 आकाशका हरेक चराले त्यसका हाँगाहरूमा ग ुडँ बनाए, र
त्यसका िशतल छहारीमा जिमनका सारा ानीले बच् चा जन्माए । धरैे जाितहरूका
सबलैे त्यसको छायामिुन बास गरे । 7 त्यसको महान ्तामा त्यो सनु्दर िथयो र
त्यसका हाँगाहरू लामा-लामा िथए, िकनिक त्यसका जराहरू शस्त पानीमा िथए
। 8 परमशे् वरका बगैंचाका दवेदारुहरू पिन त्योबराबर िथएनन ्। कुनै पिन सल्लाको
रूखका हाँगाहरू त्यसकोझैं िथएनन,् र िचनारको रूख त्यसका हाँगाहरूिसत दाँज्न
सिकंदनैथ्यो । परमशे् वरको बगैंचामा त्यसको सनु्दरतासगँ मले गनर् सिकने कुनै
अक रूख िथएन । 9 मलैे त्यसका धरैे हाँगािसत त्यसलाई सनु्दर बनाएँ र
परमशे् वरको बगैंचामा भएका अदनका सबै रूखले त्यसको डाह गथ । 10यसकैारण
परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: त्यो उचाइमा अग्लो भएको कारण, र त्यसको
टुप्पो त्यसका हाँगाहरूका िबचमा भएको हुनाल,े आफ्नो उचाइको कारण त्यो
घमण्डले फुल्यो । 11 त्यसको दषु् टताअनसुार त्यसलाई वहार ग रयोस ् भनरे
मलैे त्यसलाई जाितहरूका िबचमा एउटा श शाली व् य क् तको हातमा िदएको
छु । मलैे त्यसलाई बािहर फालकेो छु । 12 सारा जाितहरूका िबचमा आतङ्क
ल्याउने िवदशेीहरूले त्यसलाई काटेर ढाले र मनर्लाई छोिडिदए । पहाडहरू र
सबै बेंसीितर त्यसका हाँगाहरू खस,े र त्यसका ठुला-ठुला हाँगाहरू जिमनका
खोल्साहरूमा भाँिचएर झरे । तब पथृ्वीका सारा जाितहरू त्यसको छायामिुनबाट
बािहर िनस्के र ितनीहरू त्यसबाट टाढा गए । 13 आकाशका सबै चरा त्यो ढलकेो
रूखको मढुोमािथ बस,े र जिमनका सबै पश ु त्यसका हाँगाहरू भएको ठाउँमा
आए । 14 शस्त पानीको छेउको त्यो अग् लो रूखभन् दा धरैे उचाइमा अरू कुनै
रूखहरू नहून,् र त्यो उचाइसम्म पगु् नगेरी अरू कुनै रूख नबढनू ् भनरे यस्तो
भयो । मतृ् यमुा जान, जिमनमा तल जान, मािनसका छोरा-छोरीध्ये खाडलमिुन
जानहेरूिसत जानलाई ती सबलैाई िनय ु ग रएका छन ् । 15 परम भु परमशे् वर
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यस्तो भन् नहुुन्छ: त्यो दवेदारु िचहानमा गएको िदन, मलैे पथृ्वीमा शोक ल्याएँ
। मलैे त्यसमािथ गिहरो पानीले ढाकें , र मलैे सम ु को पानी थनुें । मलैे िवशाल
पानीलाई रोकें , र त्यसको कारण लबेनानमािथ मलैे शोक ल्याएँ । यसलैे त्यसको
कारणले मदैानका सबै रूखले िवलाप गरे । 16मलैे त्यसलाई खाडलमा जानहेरूसगँै
िचहानमा फ्याँकेपिछ, त्यसको पतनको आवाज ारा मलैे जाितहरूमा डर ल्याएँ ।
यसलैे मलै े पथृ्वीका तल्लो भागहरूमा अदनका सबै रूखलाई सान्त्वना िदएँ । यी
लबेनानका चिुनएका र उत्कृष् ट रूखहरू िथए। ती शस्त पानी िपएका रूखहरू
िथए । 17 िकनिक ितनीहरू त् योसगँै तरवार ारा मा रएकाहरूकहाँ तल िचहानमा
गए । यी त्यसका ब लया पाखरुा, अथार्त ्त्यसका छायामिुन बसकेा जाितहरू िथए
। 18 अदनको कुन चािहं रूख मिहमा र महान ्तामा तरेो बराबर िथयो र? िकनिक
अदनका रूखहरूसगँै त ँ खतना नभएकाहरूका िबचमा पथृ्वीका तल्ला भागहरूमा
खसा लनछेस ्। तरवार ारा मा रएकाहरूसगँै त ँ रहनछेस ्।’ यो फारो र त्यसका सबै
भीड हो, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा गन ुर्हुन्छ ।”

32
1 बा ौं वषर्को बा ौं मिहनाको पिहलो िदनमा, परम भकुो वचन यसो भनरे

मकहाँ आयो, 2 “मािनसको छोरा, िम दशेको राजा फारोको सम् बन् धमा िवलाप
गर ्। त्यसलाई यसो भन,् ‘त ँ जाितहरूका िबचमा जवान िसहंझैं छस,् तर समु मा
त ँ िवशाल पशझुैं छस ् । तैंले पानीलाई मन्थन गछर्स,् आफ्नो खु ाले पानीलाई
हल्लाउछँस,् र ितनीहरूका पानीलाई िहलो बनाउछँस ् । 3 परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः धरैे मािनसहरूका भीडमा म तमँािथ एउटा जाल िफंजाउनछुे, र
ितनीहरूले तलँाई मरेो जालमा उठाउनछेन ्। 4 तलँाई म दशेमा त्याग् नछुे । म तलँाई
मदैानमा फल् नछुे र आकाशका सबै चरालाई तमँािथ बस् न लगाउनछुे । पथृ्वीका
सारा जीिवत पशहुरूको भोक त ँ ारा नै मे टनछे । 5 िकनिक पवर्तहरूमा म तरेो मास ु
छनछु, र तरेो िकरा-परेको लासहरूले बसेीहरूलाई भनछु । 6 तब पवर्तहरूमािथ म
तरेो रगत खन्याउनछुे, र खोंचहरू तरेो रगतले भ रनछे । 7 त् यसपिछ जब तलँाई म
नष् ट गनछु, तब म आकाश ढाक् नछुे र त् यसका ताराहरूलाई अधँ्यारो पानछु । म
सयूर्लाई बादलले ढाक् नछुे, र चन् माले आफ्नो काश िदनछैेन । 8 आकाशमा
भएका सबै चम्कने ज्योितलाई म तमँािथ अधँ्यारो पानछु, र तरेो दशेमािथ म
अन्धकार ल्याउनछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 9 यसरी जाितहरूका
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िबचमा, तैंले नजानकेा दशेहरूका िबचमा जब म तरेो सवर्नाश ल् याउनछुे, तब
तलँाई थाहा नभएका दशेहरूका धरैे जना मािनसका हृदयलाई म भयभीत पानछु
। 10 तरेो िवषयमा म धरैे जना मािनसलाई अच म्मत पानछु । मलैे ितनीहरूका
अिग आफ्नो तरवार चलाउदँा, तरेो िवषयमा ितनीहरूका राजाहरू डरले काँप् नछेन ्
। तरेो सवर्नाशको िदनमा, तरेो कारणले त् यके व् य क् त हर घडी काँप् नछे ।
11 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनको राजाको तरवार तरेो
िवरु मा आउनछे । 12 तरेा धरैे जनालाई म यो ाहरूका तरवारहरूले ढाल् नछुे
। हरेक यो ा जाितहरूका िबचमा आतकं बन् नछे । यी यो ाहरूले िम दशेको
घमण्डलाई तोड्नछे र त्यसका सबै िभडलाई सवर्नाश गनछ । 13 िकनिक शस्त
पानीको छेउमा भएका सारा पशलुाई म सवर्नाश गनछु । मािनसको खु ाले अबदे ख
किहल्यै पानीलाई हल्लाउनछैेन, न त पशहुरूका खरुले त्यो हल्लाउनछे । 14 तब
म ितनीहरूका पानीलाई शान्त पानछु र ितनीहरूका नदीलाई तलेझैं बगाउनछुे,
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15 जब म िम दशेलाई त्यािगएको ठाउँ
बनाउनछुे, जब त्यो दशे आफ्नो शास्तता उजाड बनाइनछे, जब म त्यसका सारा
बािसन्दालाई आ मण गनछु, तब म परम भु हु ँ भनरे ितनीहरूले जान् नछेन ् ।
16 त्यहाँ िवलाप हुनछे । जाितका छोरीहरूले त्यसमािथ िवलाप गनछन ।् िम दशे र
त्यसका सारा भीडमािथ ितनीहरूले िवलाप गनछन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो ।’ ” 17अिन बा ौं वषर्मा, मिहनाको पन् ौं िदनमा, परम भकुो वचन यसो भनरे
मकहाँ आयो, 18 “ए मािनसको छोरा, िम दशे भीडका िन म्त रो, र त्यसलाई र
वभैवशाली जाितहरूका छोरीहरूलाई तल खाडलमा गएकाहरूसगँै पथृ्वीको तल्लो
भागमा लजैा । 19 ‘के त ँ अरू कुनै व् य क् तभन्दा धरैे सनु्दर छस ् र? तल जा
र खतना नभएकाहरूसगँ भइँुमा पल्टेर बस ् ।’ 20 तरवार ारा मा रएकाहरूका
िबचमा ितनीहरू मनछन ् । तरवार थिुतएको छ! त्यो तरवारलाई िदइएको छ ।
ितनीहरूले त्यसलाई र त्यसका िभडलाई कब् जा गनछन ् । 21 िचहानमा भएको
सबभैन्दा श शाली यो ाले िम दशे र त्यसका िम राष् हरूका बारेमा यो घोषणा
गनछन,् ‘ितनीहरू यहाँ तल आएका छन!् ितनीहरू तरवारले मा रएका खतना
नभएकाहरूसगँ रहनछेन ् ।’ 22 अश्शरू दशे आफ्ना सारा मािनससगँै त्यहाँ छ ।
त्यसको िचहानले त्यसलाई घदेर्छ । ितनीहरू सबै जना तरवारले मा रएका िथए ।
23 त्यो खाडलका िभ ामा िचहान भएकाहरू त्यसका सबै मािनससगँै त्यहाँ छन ्
। जीिवतहरूका दशेमा आतकं ल्याउने ती तरवारले मा रएकाहरू सबै जनालाई
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त्यसको िचहानले घदेर्छ । 24 एलाम आफ्नो सबै भीडसगँै त्यहाँ छ । त्यसको
िचहानले त् यसलाई घदेर्छ । ती सबै जना मा रएका िथए । तरवारले मा रएकाहरू,
पथृ्वीका तल्ला भागहरूमा खतना नभई गएकाहरू, जीिवतहरूको दशेमा आतकं
ल्याएकाहरू, र आफैलाई लाजमा पारेकाहरू खाडलमा जानहेरूसगँै तल जान्छन ्।
25 मा रएकाहरूका िबचमा ितनीहरूले एलाम र त्यसका सबै भीडका िन म्त एउटा
िव ाम-स्थल तयार गरे । त्यसको िचहानले त्यसलाई घछेर् । ितनीहरू सबै खतना
नभएका, तरवार ारा घोिचएका हुन,् िकनभने ितनीहरूले जीिवतहरूका दशेमा
आतकं ल्याएका िथए । यसलैे मा रएकाहरूका िबचमा तल खाडलमा जानहेरूसगँै
ितनीहरूले आफ्नो लाज आफै बोक्छन ् । एलाम मा रएकाहरूका िबचमा छ ।
26 मशेके, तबूल, र ितनीहरूका सारा भीड त्यहाँ छन!् ितनीहरूका िचहानले
ितनीहरूलाई घछेर् । ितनीहरू सबै जना खतना नभएका र तरवारले मा रएकाहरू हुन,्
िकनभने ितनीहरूले जीिवतहरूको दशेमा आतकं ल्याएका िथए । 27य ु का आफ्ना
सारा हितयारहरू, र आफ्ना िशरमिुन राखकेा तरवारहरू, र आफ्ना हड् डीहरूमािथ
आफ्ना पापहरूसगँै तल िचहानमा गएका खतना नभएका मतृ यो ाहरूसगँ ितनीहरू
रहदँनैन ् । िकनिक ितनीहरू जीिवतहरूको दशेमा यो ाहरूका आतकं िथए ।
28 यसकैारण त,ँ िम दशे, खतना नभएकाहरूका िबचमा टुि नछेस!् तरवारले
छेिडएकाहरूका छेउमा त ँ रहनछेस ् । 29 एदोम आफ्ना राजाहरू र आफ्ना सबै
अगवुासगँै त्यहाँ छ । तरवारले मा रएकाहरूसगँै ितनीहरूलाई ितनीहरूकै श मा
रा खएको छ । खतना नभएकाहरू, तल खाडलमा गएकाहरूसगँै ितनीहरू रहन्छन ्
। 30 उ रका शासकहरू सबै जना र छेिडएकाहरूसगँै तल गएका सबै िसदोनीहरू
त्यहाँ छन ् । ितनीहरू श शाली िथए र अरूलाई भयभीत पारे, तर अब खतना
नभएकै अवस्थामा तरवार ारा छेिडएकाहरूसगँै ितनीहरू त्यहाँ लाजमा परेका छन ।्
तल खाडलमा जानहेरूसगँै ितनीहरू आफ्नो लाज आफैं बोक्छन ।् 31फारोले हनेछ,
अिन त्यो र त्यसका सबै भीडले तरवारले छेिडएका सनेाहरूका खाितर सान्त्वना
पाउनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 32 जीिवतहरूका दशेमा मलैे
त्यसलाई आतकं फैलाउनलाई राखें, तर त्यो र त्यसका भीड खतना नभएकाहरू,
र तरवारले छेिडएकाहरूका िबचमा ढल् नछेन,् य परम भु परमशे् वरको घोषणा हो
।”

33
1 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरा, तरेा
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मािनसहरूलाई यो घोषणा गर ।् ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘जब म आफ्नो तरवारलाई
कुनै दशेको िवरु मा उठाउँछु, तब त्यस दशेका मािनसहरूलेआफूमध्ये एक जनालाई
लन् छन ् र उसलाई आफ् ना रक्षक बनाउछँन ् । 3 त्यसले दशेमा तरवार आउँदा

त् यसलाई हछेर्, र मािनसहरूलाई सजग गराउन आफ्नो तरुही फुक्छ! 4मािनसहरूले
तरुहीको आवाज सनुे तर पिन ध्यान िददंनैन,् र तरवार आउँछ र ितनीहरूलाई माछर्
भन,े ती त् यकेको रगत आफ् नै िशरमा पनछ । 5 कसलैे तरुहीको आवाज सनु् छ र
ध्यान िददंनै भन,े त्यसको रगतको िजम्मवेार त्यो आफै हुनछे । तर त्यसले ध्यान
िदन्छ भने त्यसले आफ्नो ज्यान बचाउनछे । 6 तर त्यो रक्षकले तरवार आउँदै
गरेको दखे् छ, तर त् यसले तरुही फुक् दनै, जसको कारणले मािनसहरूलाई सजग
पा रंदनै, र तरवार आउँछ र कसकैो जीवन लन् छ भन,े त्यो मािनस आफ्नै पापमा
मछर्, तर त्यसको रगतको सटो म त् यो रक्षकबाट लनछुे ।’ 7 अब, ए मािनसको
छोरा, मलैे तलँाई नै इ ाएलको घरानाको िन म् त रक्षक बनाएको छु । तैंले मरेो
मखुबाट वचन सनु् नछेस ् र ितनीहरूलाई मरेो तफर् बाट चतेावनी िदनछेस ् । 8 मलैे
दषु् ट मािनसलाई भनें ‘ए दषु् ट मािनस, त ँ िनश् चय नै मनछस ् ।’ तर त्यो दषु् ट
मािनसलाई सजग गराउनलाई त्यसको चालको बारेमा तैंले त्यसलाई भिननस ्भन,े
त्यो दषु् ट मािनस आफ्नो पापमा मनछ, तर त्यसको रगतको साटो म तबँाट लनछुे
। 9 तर तैंले त्यो दषु् ट मािनस उसको दषु् ट चालको बारेमा बिनस ् तािक त् यसबाट
त् यो फिकर् न सकोस,् र त्यो आफ्नो चालबाट फकन भन,े त्यो आफ्नो पापमा मनछ,
तर त ँआफूले आफ्नो ाण बचाउनछेस ्। 10 यसलै,े ए मािनसको छोरो, इ ाएलको
घरानालाई भन,् ‘ितमीहरू यसो भन्छौ, “हा ा अपराधहरू र पापहरू हामीमािथ
आएका छन,् र हामी तीनमा सिडरहकेा छौं! हामी कसरी बाँच् न सक्छौं?” ’
11 ितनीहरूलाई भन,् ‘यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, म िजउँदो भएको हुनाल,े
म दषु् टहरूको मतृ्यमुा सन् न हुन् न,ँ िकनिक दषु् टले आफ्नो चालबाट पश् चा ाप
गरी फकर् न्छ भने त्यो बाँच्ने छ! पश् चा ाप गर ्। तरेा दषु् ट चालबाट पश् चा ाप
गर ् । ए इ ाएलको घराना त ँ िकन मन?’ 12 यसलै,े ए मािनसको छोरा, तरेा
मािनसहरूलाई भन,् ‘धम मािनसले पाप गछर् भने त्यसको धािमर्कताले त्यसलाई
बचाउनछैेन! दषु् ट मािनसले आफ्नो पापबाट पश् चा ाप गछर् भने त्यसको दषु् टताले
त्यो नष् ट हुनछैेन! िकन धम मािनसले पाप गछर् भने त्यो आफ्नो धािमर्कताको
कारणले बच्नछैेन । 13 मलैे धम लाई यसो भनें, “त् यो िनश् चय नै बाँच्नछेस!्”
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र त्यसले आफ्नो धािमर्कतामा िवश् वास गरेर अन्याय गछर् भन,े त्यसको कुनै पिन
धािमर्कतालाई म सम्झना गनछैन ँ । त्यसले गरेको दषु् टताको कारणले त्यो मनछ ।
14 यसलैे मलै े दषु् टलाई यसो भनें, “त ँ िनश् चय नै मनछस”्, तर त् तसपिछ त्यसले
आफ्नो पापको पश् चा ाप गछर् र न्यायपणूर् र ठक काम गछर् भन,े 15 र त्यसले
ऋणको िन म्त आफूले दषु् टतापवूर्क राखकेो िधतो िफतार् गछर्, वा त्यसले चोरेको
कुरालाई िफतार् गछर्, र जीवन िदने िविधहरू पालना गछर् र फे र पाप गदन भन,े
तब त्यो िनश् चय नै िजउनछे । त्यो मनछैन । 16 त्यसले गरेका कुनै पिन पापको
सम्झना हुनछैेन । त्यसले न्यायपणूर् र धािमर्क रूपमा काम गरेको छ र यसलैे त्यो
िनश् चय नै िजउनछे । 17 तर तरेा मािनसहरू भन्छन,् “परम भकुो चाल न्यायपणूर्
छैन!” तर ितमीहरूका चाल पो न्यायपणूर् छैनन!् 18जब कुनै धम मािनस आफ्नो
धािमर्कताबाट तकर पाप गछर्, तब त्यो त्यही पापमा मनछ! 19 जब कुनै दषु् ट
मािनस आफ्नो दषु् टताबाट फकर न्यायपणूर् र धम काम गछर् भन,े यी कुराहरूका
कारणले त्यो िजउनछे! 20 तर ितमीहरू भन्छौ, “परम भकुो चाल न्यायपणूर् छैन!”
ए इ ाएलको घराना, म ितमीहरूको चालअनसुार नै हरेकको न्याय गनछु!’ ”
21 हा ो िनवार्सनको बा ौं वषर्को दशौं मिहनाको पाँचौं िदनमा, यरूशलमेबाट
एक जना भगवुा मकहाँ आयो र भन्यो, “त्यो सहरलाई कब्जा ग रएको छ!”
22 त्यो भगवुा आउनभन्दा अिगल् लो साँझमा परम भकुो हात ममािथ िथयो, र
िबहानीको िझसिमसमेा त्यो मकहाँ आउँदासम्म मरेो मखु खो लएको िथयो । यसलैे
मरेो मखु खो लयो । म फे र चपु भइन!ँ 23 त्यसपिछ परम भकुो वचन यसो
भनरे मकहाँ आयो, 24 “ए मािनसको छोरो, इ ाएलको भिूममा भग् नावशषेमा
बसोबास गनहरू यसो भन्दछैन,् ‘अ ाहम मा एक जना मािनस िथए, र उनले
यो दशे अिधकार गरे, तर हामीहरू धरैे जना छौं! यो दशे हामीलाई सम्पि को
रूपमा िदइएको छ ।’ 25 यसकारण ितनीहरूलाई भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: ितमीहरू रगत खान्छौ, र ितमीहरू आफ्ना मिुतर्हरूितर आफ्ना आखँा
उठाउँछौ,अिन ितमीहरू मािनसहरूका रगत बगाउछँौ । के ितमीहरूले यस दशेमािथ
अिधकार गन? 26 ितमीहरू आफ्ना तरवारहरूमा भर परेका छौ र िघनलाग्दा
कुरा गरेका छौ । हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीकी पत् नीलाई अशु पाछर् । के
साँच् चै ितमीहरूले यस दशेमािथ अिधकार गन?’ 27 तैंले ितनीहरूलाई यस्तो भन् न,ू
‘परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: जस् तो म जीिवत छु, भग् नावशषेमा िजउनहेरू
तरवार ारा मा रनछेन,् र मदैानमा भएकाहरूलाई म जीिवत पशहुरूकहाँ आहराको
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रूपमा िदनछुे, र िकल्लाहरू र गफुाहरूमा भएकाहरू महामारीले मनछन ्। 28 तब
दशेलाई म उजाड र ास तलु्याउनछुे, र त्यसको श को घमण्डको अन्त्य हुनछे,
िकनिक इ ाएलका पवर्तहरू त्यािगनछेन,् र त्यहाँबाट भएर कोही पिन जानछैेन
।’ 29 यसलैे ितनीहरूले गरेका सबै घिृणत कामका कारणले मलैे दशेलाई उजाड
र बकेामको तलु्याएपिछ ितनीहरूले म परम भु हु ँ भन् ने जान् नछेन ् । 30 यसलै,े
ए मािनसको छोरा, म न् दरहरूका पखार्लहरू र ढोकाहरूका छेउमा तरेा मािनसहरू
तरेो बारेमा कुरा ग ररहकेा छन,् र हरेकले अक मािनस, र हरेक मािनसले आफ्नो
भाइलाई यस्तो भन्छ, ‘जाऔं र परम भकुो मखुबाट िनस्कने अगमव ाको वचन
सनुौं!’ 31 यसलैे मािनसहरूले सधैं गरेझैं धरैे जना तकँहाँ आउनछेन,् र तरेो अिग
बस् नछेन ्र तरेा वचनहरू सनु् नछेन,् तर ितनीहरूले ती पालना गनछैनन ्। ितनीहरूका
मखुमा ठक शब्दहरू छन,् तर ितनीहरूका हृदयहरू अन्यायपणूर् फाइदाको पिछ छन ्
। 32 िकनिक ितनीहरूका िन म्त त ँ मनपन गीत, र बाजामा बजाइएको एउटा सनु्दर
धनुझैं छस,् यसलैे ितनीहरूका तरेा वचन सनु् नछेन,् तर ितनीहरू कसलैे पिन ती
पालना गनछैनन ्। 33 यसकैारण यी सबै कुरा हुदँा – हरे, त्यो हुन आउनछे – तब
ितनीहरूका िबचमा एउटा अगमव ा रहछेन ्भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्।”

34
1 तब परम भकुो वचन यसो भनेर मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरा,

इ ाएलका गोठालाहरूका िवरु मा अगमवाणी गर ।् अगमवाणी गर र् ितनीहरूलाई
यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर गोठालाहरूलाई यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका
गोठालाहरूलाई िधक् कार जसले आफ्नै गोठालो गछर्न ् । के गोठालाहरूले त
बगालको सरुक्षा गन ुर्पदन र? 3 ितमीहरू बोसे भागहरू खान्छौ र ितमीहरू ऊनको
वस् लगाउछँौ । ितमीहरू बगालको मोटा-मोटा पशलुाई माछ । ितमीहरूले
गोठालाको काम गद गदनौ । 4 रोगीहरूलाई ितमीहरूले ब लयो पारेका छैनौ, न
त िबरामीहरूलाई ितमीहरूले िनको पारेका छौ । भाँिचएकाहरूलाई ितमीहरूले
प ी बाँधकेा छैनौ, र िनवार्िसतहरूलाई पनुस्थार्िपत गरेका छैनौ वा हराएकालाई
खोजकेा छैनौ । त् यसको साटोमा, ितमीहरू ितनीहरूमािथ बल र िहसंामा शासन
गछ । 5 तब ितनीहरू गोठालािबना छरपष् ट भएका िथए, र ितनीहरू मदैानका
जीिवत पशहुरूका िन म्त आहारा बने । 6 मरेो बगाल सारा पवर्तहरू र सबै अग्ला
पहाडहरूमा भ ट्कन्छन,् र ितनीहरू पथृ्वी सारा सतहभ र नै छ रएका छन ् ।
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तापिन कसलैे ितनीहरूको खोजी गदन । 7यसकारण, ए गोठालाहरू हो, परम भकुो
वचन सनुः 8 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जस् तो म जीिवत छु, िकनभने
मरेो बागल ल ु टएका र मदैानका सबै पशकुा आहारा बनकेा छन,् िकनभने त्यहाँ
कोही गोठाला िथएनन ् र मरेा गोठालामध् ये कसलैे पिन मरेो बगालको खोजी
गरेनन,् तर ती गोठालाहरूले आफ्नै सरुक्षा गरे र मरेो बगालको सरुक्षा गरेनन ् ।
9 यसकारण, ए गोठालाहरू हो, परम भकुो वचन सनुः 10 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: हरे, म गोठालाहरूका िवरु मा छु, र म ितनीहरूका हातबाट आफ्नो
बगाललाई लनछुे । त्यसपिछ ितनीहरूलाई बगालको सरुक्षा गन कामबाट म
हटाउनछुे । ती गोठालाहरूले अब उसो आफ्नै घोठालो पिन गनछैनन ्िकनभने मलै े
मरेो बगाललाई म ितनीहरूका मखुबाट खोस् नछुे, तािक मरेो बगाल ितनीहरूका
िन म्त फे र किहल्यै आहारा हुनछैेनन ् । 11 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: हरे, मरेो बगालको खोजी म आफैं गनछु र ितनीहरूको रेखदखे गनछु,
12 जसरी गोठाला आफ्नो छरपष् ट भएको बगालको िबचमा भएको िदनमा उसले
आफ् नो बगलाको खोजी गछर् । त् यसरी नै म आफ् नो बगालको खोजी गनछु, अिन
बादल र अन्धकारको िदनमा ितनीहरू छरपष् ट भएका सबै ठाउँबाट म ितनीहरूलाई
बचाउनछुे । 13 तब ितनीहरूलाई मािनसहरूका िबचबाट म बािहर ल्याउनछुे ।
ितनीहरूलाई दशेहरूबाट भलेा गराउनछुे र ितनीहरूलाई आफ् नै दशेमा ल् याउनछुे
। ितनीहरूलाई इ ाएलको पवर्तहरूमा भएका खकर् हरूमा, खोलाहरूका छेउमा, र
दशेका हरेक वस्तीहरूमा म राख् नछुे । 14 ितनीहरूलाई असल खकर् मा म राख् नछुे
। इ ाएलका अग्ला पवर्तहरू ितनीहरू चन ठाउँहरू हुनछेन ् । ितनीहरू असल
ठाउँहरूमा र शस्त खकर् हरूमा चनर्को िन म्त बस् नछेन,् र ितनीहरू इ ाएलका
पहाडहरूमा चनछन ्। 15 मरेो बगालको गोठालो म आफैं ले गनछु र ितनीहरूलाई
म आफैं ले बसाल् नछुे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, 16 म हराएकाहरूलाई
खोज्नछुे र िनवार्िसतहरूलाई पनुस्थार्िपत गनछु । भाँिचएका भडेालाई प ी बाँध् नछुे
र िबरामी भडेालाई िनको पानछु तर मोटा र ब लयालाई म नष् ट गनछु । म न्यायको
साथमा गोठालोको काम गनछु । 17 यसलै,े परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, अब
ए मरेा बगाल, हरे, भडेा-भडेाको िबचमा, र भडेा र बोकाको िबचमा म एक जना
न्यायकतार् हुनछुे । 18 के असल खकर् मा चन ुर् पयार्प् त छैन र ितमीहरू खकर् मा बाँकी
रहकेो कुरालाई कुल्चन्छौ, अिन स्वच्छ पानीबाट िपउन ु पयार्प् त छैन र नदीहरूलाई
आफ्ना खु ाहरूले ितमीहरू धिमलो बनाउछँौ? 19 के ितमीहरूलेआफ्ना खु ाहरूले
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कुल्चकेो कुराबाट मरेा भडेाहरूले खान,ु र ितमीहरूका खु ाहरूले धिमलो पारेको
पानी िपउनपुछर्? 20 यसकारण, परम भु परमशे् वर ितनीहरूलाई यसो भन् नहुुन्छ:
हरे, मोटा र दबु् ला भडेाहरूका िबचमा म आफैं ले न्याय गनछु, 21 िकनिक
ितमीहरूले ितनीहरूलाई आफ्ना कुइना र कुमले धकेल्छौ, अिन सबै कमजोरहरू
दशेबाट छरपष् ट नभएसम्म ितमीहरूले ितनीहरूलाई आफ्ना िसङ्ले हान् छौ । 22 म
आफ् नो बगाललाई बचाउनछुे, र ितनीहरू फे र ल ु टनछैेनन ् अिन एउटा भडेा र
अक को िबचमा म न्याय गनछु! 23मरेो दास दाऊदलाई ितनीहरूमािथ म एक जना
गोठालो िनय ु गनछु । त्यसले ितनीहरूको गोठालो गनछ, त् यसले ितनीहरूलाई
खवुाउनछे, र त्यो नै ितनीहरूका गोठालो हुनछे । 24 िकनिक म परम भु नै
ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र मरेो दास दाऊद ितनीहरूका िबचमा एउटा शासक
हुनछे । म, परम भलुे यो घोषणा गरेको छु । 25 त् यसपिछ म ितनीहरूसगँ शा न्तको
करार गनछु र दशेबाट दषु् ट जङ्गली पशहुरूलाई हटाउनछुे, तािक ितनीहरू उजाड-
स् थान सरुिक्षत बस् नछेन ् र जङ्गलहरूमा सरुिक्षत सतु् नछेन ् । 26 ितनीहरूमािथ र
मरेो पहाडको व रप रका ठाउँहरूमा म आफ् नो आिशष ्ल्याउनछुे, िकनिक म ठक
ऋतमुा झरी पठाउनछुे । यी आिशष ्का झरी हुनछेन ्। 27 तब मदैानका रूखहरूले
आफ्ना फल उब् जाउनछेन ् र पथृ्वीले आफ्नो उब्जनी िदनछे । मरेा भडेाहरू
आफ्नै दशेमा सरुिक्षत हुनछेन ् । जब ितनीहरूका जवुाको काठ म भाँिचिदन् छु
र जब ितनीहरूलाई दास बनाउनकेो हातबाट ितनीहरूलाई म बचाउछुँ, तब म नै
परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् । 28 ितनीहरू फे र जाितहरूका िन म् त
लटु हुनछैेनन,् र पथृ्वीका जङ्गली पशहुरूले ितनीहरूलाई खानछैेनन ् । िकनिक
ितनीहरू सरुिक्षत बस् नछेन,् र ितनीहरूलाई कसलैे पिन ासमा पानछैन । 29 िकनिक
शस्त अन् न उब्जनी हुने दशे म ितनीहरूलाई िदनछुे । यसरी ितनीहरू फे र दशेमा

अिनकालको िशकार हुनछैेनन,् र ितनीहरूले जाितहरूको िगल्ला सहनपुनछैन ।
30 तब ितनीहरूले म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर ितनीहरूसगँ छु भनी जान् नछेन ्
। इ ाएलको घराना मरेा मािनसहरू हुन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।
31 िकनिक ितमीहरू मरेा भडेा हौ, मरेो खकर् का बगाल, र मरेा मािनस हौ, र म
ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ”

35
1 त् यसपिछ परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो,
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सइेर पवर्तको िवरु मा आफ् नो मखु फकार् र त्यसको िवरु मा अगमवाणी गर ् ।
3 त्यसलाई भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे,् सइेर पवर्त, म तरेो
िवरु मा छु, र तलँाई म आफ् नो हातले हार गनछु र तलँाई िनजर्न र उजाड
बनाउनछुे । 4 तरेा सहरहरूलाई म भग् नावशषे बनाउनछुे, र त ँ आफैचािहं उजाड
हुनछेस ्। तब म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्। 5 िकनभने तैंले सधैं इ ाएलका
मािनसहरूसगँ श तुापणू र् वहार ग रस,् र िकनभने ितनीहरूका िनराशाको समयमा,
र ितनीहरूका ठुलो दण् डको समयमा तैंले ितनीहरूलाई तरवारको हातहरूमा स ु म्पस ्
। 6 यसकारण, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, जस् तो म जीिवत छु, म तलँाई
र पातको िन म्त तयार गनछु, र र पातले तलँाई खदे् नछे । तैंले र पातलाई
घणृा नगरेको कारणले र पात तलँाई खदे् नछे । 7 सइेर पवर्तको निजकबाट जाने
र फे र फिकर् ने कुनै पिन व् य क् तलाई जब म हटाउछुँ तब म त्यसलाई परूा उजाड
बनाउनछुे । 8 मा रएकाहरूले म त्यसका पवर्तहरूलाई भ रिदनछुे । तरवार ारा
मा रएकाहरूचािहं तरेा अग्ला पहाडहरू र बसेीहरू र तरेा सबै खोलाहरूमा ढल् नछेन ्
। 9 तलँाई म सधैंको िन म्त उजाड बनाउनछुे । तरेा सहरहरूमा कोही बास गनछैनन,्
तर म नै परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । 10 तैंले यसो भनकेो छस,् “यी दईु
जाित र यी दईु दशे मरेा हुनछेन,् र हामी तीमािथ अिधकार गनछौं ।” तापिन
परम भु ितनीहरूसगँ हुनभुयो । 11 यसकारण यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो,
जस् तो म जीिवत छु, इ ाएलको बारेमा तरेो घणृामा भएको तरेो डाहअनसुार र तरेो
रसअनसुार म वहार गनछु, र मलैे तरेो न्याय गदार् म आफैलाई ितनीहरूकहाँ
कट गनछु । 12 यसरी म परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ् । तैंले इ ाएलका

पवर्तहरूको िवरु मा सबै अपमान ्साथ यसो भन् दा, “ितनीहरू नष् ट भएका छन,् र
ितनीहरूलाई सखाप पानर् हामीलाई स ु म्पएको छ,” मलैे सनुकेो छु । 13 तैंले जे
भिनस त्् यसले तैंले आफैलाई मरेो िवरु उचा लस,् र मरेो िवरु मा तैंले भनकेा कुरामा
तैंले धरैे बढाइस ्। अिन मलैे ती सबै सनुें । 14 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ:
सारा पथृ्वीलेखशुी मनाइरहदँा म तलँाई उजाड बनाउनछुे । 15 इ ाएलका मािनसको
उ रािधकार उजाड भएको हुनाले जसरी त ँ आन न् दत भइस,् तलँाई म त्यस्तै गनछु
। ए सइेर पवर्त, र सारा एदोम, ितमीहरू उजाड हुनछेस ् । तब म परम भु हु ँ भनी
ितनीहरूले जान् नछेन ्।’ ”
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36
1 “अब, ए मािनसको छोरा, इ ाएलका पवर्तहरूलाई अगमवाणी गर ्र यसो

भन,् ‘ए इ ाएलका पवर्तहरू, परम भकुो वचन सनु । 2 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: श लुे ितमीहरूका बारेमा यसो भनकेा छ, “आहा! ाचीन अग्ला
ठाउँहरू हा ा अिधकारमा भएका छन ्।” ’ 3यसकारण अगमवाणी गर र यसो भन,्
‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ितमीहरू उजाड भएका हुनाले र ितमीहरूमािथ
चारैितरबाट आ मण भएको हुनाले ितमीहरू अरू जाितहरूका अिधकारमा परेका
छौ । ितमीहरू िनन्दनीय ओठहरू र िज ाहरू, अिन मािनसहरूका वणर्नका िवषय
बनकेा छौ । 4 यसकारण, ए इ ाएलका पवर्तहरू, परम भु परमशे् वरको वचन सनुः
पवर्तहरू र अग्ला पहाडहरू, खोलाहरू र बसेीहरू, ितनीहरूका व रप र भएका
अरू जितहरूका िन म् त लटू र हाँसोको िवषय बनकेा िनजर्न उजाड-स्थानहरू र
त् यािगएका सहरहरूलाई परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, 5 यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छः िनश् चय नै अरू जाितहरूका िवरु मा, एदोम र मरेो
दशेलाई आफ्नो अिधकारमा लने सबकैा िवरु मा, र आफ्नै िन म्त मरेो दशेको
खकर् मािथ अिधकार गनर्लाई त्यो कब्जा गदार् आफ्नो हृदयमा रमाहट गन र
आत्मामा घणृा बोकेका सबकैो िवरु मा मरेो ोधको आगोमा मलैे बोलकेो छु
।’ 6 यसकारण, इ ाएल दशेलाई अगमवाणी गर र पवर्तहरू र अग्ला पहाडहरू,
खोलाहरू र बसेीहरूलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे,्
मरेो ोध र रसमा म यो घोषणा गदछु िकनभने ितमीहरूले जाितहरूका अपमान
सहकेा छौ । 7 यसकारण, परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: म आफ्नो हात
उठाएर यो शपथ खान्छु, िक तरेो व रप रका जाितहरूले आफ्नो लाज आफै
बोक् नछेन ् । 8 तर, ए इ ाएलका पहाडहरू, ितमीहरूले हाँगाहरू बढाउनछेौ र
ितमीहरूले मरेा मािनस इ ाएलका लािग फल िदनछेौ, िकनभने ितनीहरू िछटै
ितमीहरूकहाँ फकर आउनछेन ् । 9 िकनिक हरे, म ितमीहरूका िन म्त हु,ँ र म
ितमीहरूलाई कृपा द ृ ष् टले वहार गनछु । ितमीहरूको खनजोत ग रने र बीउ
छ रनछे । 10 यसलैे ितमीहरूमािथ म मािनसहरूका सङ् ख् या, इ ाएलका सारा
घरानालाई बढाउनछुे । सहरहरूमा बसोबास हुनछे र भग् नावशषेहरू पनुःिनमार्ण
ग रनछेन ् । 11 ए पवर्तहरू, ितमीहरूमा मािनस र पशकुा सङ् ख् यालाई म व ृ
गराउनछुे तािक ितनीहरू फल्द-ैफुल्दै र व ृ हुदँ ै जानछेन ् । त् यसपिछ पिहलझेैं
ितमीहरूमा म बसोबास गराउनछुे, र ितमीहरूको सम ृ िवगतमा भएको भन्दा बढी
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गराउनछुे, किकनिक ितमीहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेौ । 12 ितमीहरूमा
िहडं् नलाई मरेा मािनसहरू अथार्त ् इ ाएलीहरूलाई म ल् याउनछुे । ितनीहरूले
ितमीहरूमािथ अिधकार गनछन,् र ितमीहरू ितनीहरूका उ रािधकार हुनछेौ, र
ितमीहरूले ितनीहरूका छोराछोरीलाई मनर् िदनछैेनौ । 13 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूलाई भनकेा छन,् “ितमीहरूले मािनसहरू
नष् ट गछ , र आफ्नो जाितलाई शोकमा पाछ ,” 14 यसकारण ितमीहरूले फे र
मािनसहरूलाई भष् म गनछैनौ, र ितनीहरूले आफ्ना जाितलाई मतृ् यकुो शोकमा
पानछैनौ । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 15न त म ितमीहरूलाई जाितहरूको
अपमान फे र सनु् न िदनछुे । ितमीहरूले फे र किहल्यै मािनसहरूको लाजलाई
सहनपुनछैन न त ितमीहरूको जाितको पतन हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा
हो ।’ ” 16 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 17“ए मािनसको छोरा,
जब इ ाएलको घराना आफ्नो दशेमा बसोबास गरे, तब ितनीहरूले त्यस दशेलाई
आफ्ना चालहरू र कामहरूले अशु पारे । मरेा साम ु ितनीहरूका चालहरू स् ीको
रजस्वलाको अशु ताझैं िथए । 18 यसलैे ितनीहरूले त्यो दशेमा बगाएका रगत
र आफ् ना मिूतर्हरूले अशु बनाएका कारणले मलैे ितनीहरूका िवरु मा आफ् नो

ोध खन्याएँ । 19 मलैे ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पारें । ितनीहरू
दशेहरूमा िततरिबतर भए । ितनीहरूका चालहरू र कामहरूअनसुार मलैे ितनीहरूको
न्याय गरें । 20 त्यसपिछ ितनीहरू जाितहरूकहाँ गए, र ितनीहरू जहाँ-जहाँ गए,
ितनीहरूले मरेो नाउलँाई अशु पारे । मािनसहरूले ितनीहरूका िवषयमा यसो भन,े
‘के ियनीहरू साँच् चै नै परम भकुा मािनसहरू हुन?् िकनिक ियनीहरू त उहाँको
दशेबाट बािहर फा लएका छन ् ।’ 21 तर इ ाएलको घराना जाितहरूका िबचमा
हुदँा ितनीहरूले मरेो नाउलँाई अशु पारेका हुनाले मरेो नाउँ ित ममा दया जाग् यो ।
22 यसकारण इ ाएलको घरानालाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ:
ए इ ाएलको घराना, यो मलैे तरेो िन म्त गरेको होइन, तर मरेो पिव नाउकँो
खाितर हो, जसलाई ितमीहरू जहाँ गयौ, त् यहाँ ितमीहरूले अशु पारेका छौ ।
23 िकनिक ितमीहरूले जाितहरूका िबचमा अशु बनाएका मरेो महान ्नाउलँाई म
पिव बनाउनछुे । जाितहरूका िबचमा ितमीहरुले त् यसलाई अशु बनयौ । तब म
पिव छु भनी ितमीहरूले दखेपेिछ ती जाितहरूले म नै परम भु हु ँ भनी जान् नछेन,्
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 24 ितमीहरूलाई जाितहरू िनकाल् नछुे र
हरेक दशेबाट ितमीहरूलाई भलेा पानछु र ितमीहरूका आफ्नो दशेमा ितमीहरूलाई
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म ल्याउनछुे । 25 त् यसपिछ ितमीहरूमािथ म पिव पानी छिकर् नछुे, यसरी ितमीहरू
आफ् ना सबै अशु ताबाट श ु हुनछेौ, र ितमीहरूका सबै मिूतर्हरूबाट म ितमीहरूलाई
श ु पनछु । 26 ितमीहरूका अन्तस्करणमा म ितमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय र
नयाँ आत्मा िदनछुे, र ितमीहरूका शरीरबाट ढुङ्गाको हृदय म िनकाल् नछुे ।
िकनभने म ितमीहरूलाई मासकुो हृदय िदनछुे । 27 ितमीहरूमा म आफ् नो आत्मा
हा लिदनछुे र ितमीहरूलाई मरेा िविधहरूमा िहडं्न र मरेा आज्ञाहरू पालन गनर्
सक्षम तलु् याउनछुे । 28 तब मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेमा ितमीहरू
बसोबास गनछौ । ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे
। 29 िकनिक म ितमीहरूलाई सबै अशु ताबाट बचाउनछुे । म अन् नलाई आज्ञा
गनछु र त् यसलाई बढाउनछुे । ितमीहरूमा म अिनकाल पे र किहलै ल्याउनछैेन ँ
। 30 रूखको फल र भिूमको उब्जनी म बढाउनछुे तािक ितमीहरूले जाितहरूका
िबचमा फे र किहल्यै अिनकालको लाज सहनछैेनौ । 31 त्यसपिछ आफ्ना दषु् ट
चालहरू र आफ् ना कामहरू जो असल िथएनन ् सो ितमीहरूले याद गनछौ, र
ितमीहरूका आफ्ना पापहरू र आफ्ना िघनलाग्दा कामहरूका कारणले ितमीहरूले
आफ् ना अनहुारहरूमा घणृा दशर्न गनछौ । 32 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो,
यो ितमीहरूलाई थाहा होस ् िक यो मलैे ितमीहरूका िन म्त गरेको होइन । यसलै,े
ए इ ाएलको घराना, आफ्ना चालहरूका कारणले ल ज् जत र अपमािनत होओ
। 33 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: ितमीहरूका सबै अपराधहरूबाट मलैे
ितमीहरूलाई श ु पारेको िदनमा, म ितमीहरूलाई सहरहरूमा बसोबास गराउनछुे
र भग् नावशषेहरूलाई पनुिनर्मार्ण गनर् लगाउनछुे । 34 िकनभने ितमीहरूले बाँझो
जिमनलाई खनजोत गनछौ र त्यसको निजकबाट जानहेरूका आखँामा त्यो अब
फेर बाँझो हुनछैेन । 35 तब ितनीहरूले भन् नछेन,् “यो जिमन उजाड िथयो, तर
यो अब अदनको बगैंचाजस् तो भएको छ । भत्काइएका उजाड सहरहरू र िनजर्न
बाँझो जिमनहरू, अब िकलाबन्दी ग रएका र बसोबास गछर्न ् ।” 36 तब म नै
परम भ,ु मलैे नै भग् नावशषेलाई बनाएँ र त् यािगएका ठाउँहरूलाई पनुः स् थािपत
गरें भनी ितमीहरूका व रप रका अरू जाितहरूले जान् नछेन ् । म परम भु हु ँ ।
मलैे यो घोषणा गरेको छु र म यो गनछु । 37 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ:
इ ाएलको घरानालाई मािनसहरूका बगालझैं व ृ ग रिदन ितनीहरूले मलाई
फे र िबन्ती गनछन ् । 38 जस् तो ब लदानको िन म्त बगाललाई अलग ग रन् छ,
जस् तो तोिकएका चाडहरूमा यरूशलमेमा बगाल हुन् छन,् त् यस् तै भग् नावशषे भएका
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सहरहरू मािनसहरूका बगालले भ रनछेन ् र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले
जान् नछेन ्।’ ”

37
1 परम भकुो हात ममािथ िथयो, र उहाँले मलाई परम भकुो आत्माले बािहर

ल् याउनभुयो र एउटा बसेीको िबचमा मलाई राख् नभुयो । त् यो हाडहरूले भ रएको
िथयो । 2 त् यसपिछ उहाँले मलाई ती व रप र घमुाउनभुयो । हरे, त्यहाँ बसेीमा
ितनीहरूका सङ् ख् या धरैे िथए । हरे, ती धरैे सकु्खा िथए । 3उहाँले मलाई भन् नभुयो,
“ए मािनसको छोरो, के यी हाडहरू फे र जीिवत हुन सक्छन?्” यसलैे मलै े
जवाफ िदएँ, “हे परम भु परमशे् वर, यो त तपाईंले मा जान् नहुुन्छ ।” 4 तब उहाँले
मलाई भन् नभुयो, “यी हाडहरूमािथ अगमवाणी गर ्र ितनीहरूलाई यसो भन,् ‘ए
सकु्खा हाडहरू, परम भकुो वचन सनु । 5 परम भु परमशे् वर यी हाडहरूलाई यसो
भन् नहुुन्छ: हरे, मलैे ितमीहरूिभ सास हाल् न लागकेो छु, र ितमीहरू जीिवत
हुनछेौ । 6 म ितमीहरूमा नसाहरू रा खिदनछुे र ितमीहरूमा मास ु भ रिदनछुे । म
ितमीहरूलाई छालाले ढाक् नछुे र ितमीहरूमा सास हाल् नछुे, यसरी ितमीहरू जीिवत
हुनछेौ । तब म नै परम भु हु ँ भनी ितमीहरूले जान् नछेौ ।’ ” 7 यसलैे जस् तो मलाई
आज्ञा ग रयो तसे् तै मलै े अगमवाणी गरें । जसै मलै े अगमवाणी गरें, हरे, थकको
आवाज आयो । अिन हाडहरू नजीक आए—हाड-हाडसगँ टाँिसयो । 8 मलैे हरेें र
हरे, ितनीहरूमा नसा आएका िथए र मास ु बढ् यो र छालाले ितनीहरूलाई ढाके । तर
ितनीहरूमा अझै पिन सास िथएन । 9 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, सासको िन म्त अगमवाणी गर, र सासलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: ए सास, चारैितरबाट बतास आइज, र यी मा रएकाहरूमािथ फुिकद,े
यसरी ितनीहरू जीिवत हुनछेन ्।’ ” 10 यसलैे मलाई आज्ञा भएझैं मलैे अगमवाणी
गरें । ितनीहरूमा सास आयो र ितनीहरू जीिवत भए । त् यसपिछ ितनीहरू आफ्ना
खु ामा, एउटा ठुलो फौज खडा भए । 11 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए
मािनसको छोरो , यी हडाहरूचािहं इ ाएलका सम् पणूर् घराना हुन ् । हरे, ितनीहरू
यसो भन्दछैन,् ‘हा ा हाडहरू सकेुका छन,् र हा ा आशा हराएको छ । हामी
बिहष् कृत भएका छौं ।’ 12 यसकारण अगमवाणी गर ् र ितनीहरूलाई यसो भन,्
‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, ए मरेा मािनसहरू, म ितमीहरूका िचहान
उघानछु र त्यहाँबाट ितमीहरूलाई बािहर िनकाल्नछुे । ितमीहरूलाई म इ ाएल
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दशेमा फकार्एर ल् याउनछुे । 13 ए मरेा मािनसहरू, जब म ितमीहरूका िचहान
उघानछु र ितमीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर िनकाल् नछुे, तब म नै परम भु हु ँ भनी
ितमीहरू जान् नछेौ । 14 ितमीहरूिभ म आफ् नो आत्मा हा लिदनछुे, यसरी ितमीहरू
जीिवत हुनछेौ, र म नै परम भु हु ँ भनी जब ितमीहरूले जान् नछेौ, तब ितमीहरूलाई
आफ् नै दशेमा म िव ाम िदनछुे । म यो घोषणा गछुर् र यो गनछु, यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।’ ” 15 अिन परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
16 “यसलैे अब, ए मािनसको छोरो, आफ्नो िन म्त एउटा लौरो ल र त्यसमा
लखे,् ‘यहूदा र त्यसका सहयोगी इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ।’ त् यसपिछ
अक लौरो ल र त् यसमा लखे,् ‘योसफे, ए ाइमको हाँगो र ितनीहरूका सहयोगी
इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त ।’ 17 ती दवुै लौरोलाई जोडरे एउटै बना, तािक
ती तरेो हातमा एकै होऊन ् । 18 जब तरेा मािनसहरूले तलँाई खोज् छन ् र यसो
भन्छन,् ‘के यी कुराहरूको अथर् तपाईं हामीलाई भन् नहुुन् न?’ 19 तब ितनीहरूलाई
यसो भन,् ‘परम् भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: हरे, ए ाइमको हातमा भएको
योसफेको हाँगो र त्यसको सहयोगी इ ाएलका कुलहरूलाई लएर म यहूदाको
हाँगोसगँ जोड्दछुै, तािक ितनीहरू एकै हाँगो बनाउनछेन,् र ितनीहरू मरेो हातमा
एक हुनछेन ्।’ 20 ितनीहरूका आखँाका साम ु तैंले लखेकेा ती हाँगाहरूलाई आफ्नो
हातमा समात ् । 21 ितनीहरूलाई घोषणा गर,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ:
हरे, इ ाएलका मािनसहरू गएका जाितहरूका िबचबाट म ितनीहरूलाई िनकाल् दछुै
। ितनीहरूलाई व रप रका दशेहरूबाट म भलेा गराउनछुे र ितनीहरूकै दशेमा
म ितनीहरूलाई ल्याउनछुे । 22 दशेमा, इ ाएलका पवर्तहरूमा म ितनीहरूलाई
एउटा जाित बनाउनछुे, र एक मा राजा ितनीहरू सबकैा राजा हुनछे, र ितनीहरू
फे र दईु जाित हुनछैेनन ् । ितनीहरू फे र दईु राज्यमा िवभािजत हुनछैेनन ् ।
23 त् यसपिछ आफ्ना मिूतर्हरू, िघनलाग्दा कुराहरू, वा ितनीहरूका अरू कुनै
पापहरूले ितनीहरूले आफूलाई अशु पानछैनन ्। िकनिक ितनीहरूले पाप गरेका
सबै िवश् वासहीन कामहरूबाट म ितनीहरूलाई बचाउनछुे, र ितनीहरूलाई म शु
पानछु, तािक ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे
। 24 मरेो दास दाऊद ितमीहरूका राजा हुनछे । यसलैे ितनीहरू सबमैािथ एक
जना मा गोठालो हुनछे, र ितनीहरू मरेा िविधअनसुार िहडं्नछेन,् र ितनीहरूले
मरेा िनयमहरू मान् नछेन,् र ती पालना गनछन ् । 25 मरेो दास याकूबलाई मलैे
िदएको दशेमा ितनीहरू बस् नछेन,् जहाँ ितनीहरूका पखुार्हरू बसकेा िथए । त्यहाँ
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ितनीहरू, ितनीहरूका छोरोछोरी, र नाता-नाितन सदाको िन म्त बसोबास गनछन,्
िकनिक मरेो दास दाऊद सदाको िन म्त ितनीहरूको मु खया हुनछे । 26 ितनीहरूसगँ
शा न्तको करार म स्थािपत गनछु । यो ितनीहरूिसतको सदासवर्दाको करार हुनछे
। म ितनीहरूलाई स्थािपत गनछु र ितनीहरूको व ृ गनछु र सदाको िन म्त
ितनीहरूका िबचमा मरेो पिव स्थान राख् नछुे । 27 मरेो बासस्थान ितनीहरूसगँै
हुनछे । म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ्। 28 तब
इ ाएललाई अलग गन परम भु म नै हु ँ भनी जाितहरूले जान् नछेन ् । त् यित बलेा
मरेो पिव स्थान सदासवर्दाको िन म्त ितनीहरूका िबचमा स्थािपत हुन् छ ।’ ”

38
1 परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “ए मािनसको छोरो, मागोग

दशेको गोग, मशेके र तबूलको मखु शासकितर आफ्नो मखु फकार् । अिन त्यसको
िवरु अगमवाणी गर ् । 3 यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे,्
मशेके र तबूलको मखु शासक गोग, म तरेो िवरु मा छु । 4 यसलैे तलँाई म
फकार्उनछुे र तरेो बङ् ामा बल्छी लगाउनछुे । तरेा फौज, घोडाहरू र घोडचढीहरू,
सारा हितयारले ससु ज् जत सबै जना, साना र ठुला ढालहरूका साथमा एउटा ठुलो
दल, तरवारहरू बोकेका सबै जनासगँै तलँाई म बािहर पठाउनछुे । 5 फारस, कूश
र लिबया ितनीहरूसगँै हुनछेन ् । ती सबै जनाले ढाल बोकेका र टोप लगाएका
हुनछेन ्। 6 गोमर र त्यसका सबै फौज, र उ रका टाढा ठाउँहरूबाट बथे-तोगमार्,
र त्यसका सबै फौज । धरैे जना मािनस तसँगँ हुनछेन!् 7 तयार हो! आफूलाई र
आफूिसत भलेा भएका तरेा फौजलाई तयार राख,् र ितनीहरूका कमाण् डर हो । 8धरैे
िदनपिछ तलँाई बोलाइनछे, र धरैे वषर्पिछ त ँ त्यो दशेमा जानछेस ्जनु तरवार ारा
ाप् त भएको हो र जनु धरैे समयसम्म भग् नावशषे भएको इ ाएलका पहाडहरूमा धरैे

जाितहरू ारा पनुः खडा भएको हो । तर त्यस दशेका मािनसहरूलाई जाितहरूबाट
बािहर िनकालरे ल् याइनछे, र ितनीहरू सबै जना सरुक्षसाथ बस् नछेन ् । 9 यसलैे
जसरी आधँी मािथ जान् छ त् यसरी त ँ जानछेस ् । त,ँ तरेा सबै फौज, तसँगँ भएका
धरैे जना िसपाही त्यस दशेलाई ढाक् ने बादलझैं हुनछेन ् । 10 परम भु परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ: त्यो िदन यसो हुनछे, तरेो हृदयमा योजनाहरू बन् नछेन,् र तैंले
दषु् ट य ु हरू रच्नछेस ् ।’ 11 तब तैंले यसो भन् नछेस,् ‘म त्यो खलुा मदैानसम्म
जानछुे । सरुिक्षत बिसरहकेा शान्त मािनसहरूकहाँ म जानछुे । त् यहाँ ितनीहरू सबै
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कुनै पखार्ल वा बारहरूिबना न,ै र मलू ढोकाहरू नभइकन पिन बिसरहकेा छन ् ।
12लटूका माल म कब्जा गनछु र चोनछु तािक भखर्रै मा बसोबास ग रएका बाँझो
जिमनका िवरु मा, र जाितहरूबाट भलेा भएका मािनसहरू, गाईवस्त ु र सम्पि
आजर्न ग ररहकेा मािनसहरू र पथृ्वीको िबचमा बसोबास ग ररहकेाहरूका िवरु
म आफ् नो हात उठाउनछुे ।’ 13 शबेा र ददान, र तश शका ापारीहरूले आफ् ना
जवान यो ाहरूसगँै तलँाई यसो भन् नछेन,् ‘के त ँ लटु्न आएको होस?् के तैंले तरेो
फौजलाई लटुको माल, चाँदी र सनु, ितनीहरूका गाईवस्त ु र सम्पि जफत गनर्
र लजैान भलेा गराएको होस?्’ 14 यसकारण, ए मािनसको छोरो , अगमवाणी
गर ्र गोगलाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: त्यो िदन, जब मरेा
मािनसहरू सरुिक्षत बसकेा हुन् छन,् के तैंले ितनीहरूका बारेमा जान् नछैेनस?् 15 त ँ
टाढा उ रको आफ् नो ठाउँबाट ठुलो फौजको साथमा, ती सबै जना घोडाहरूमा
सवार हुने एउटा ठुलो दल, िवशाल फौजसिहत आउनछेस ्। 16जिमनलाई बादलले
ढाकेझैं तैंले मरेा मािनस अथार्त ्इ ाएललाई आ मण गनछस ।् पिछल्ला िदनहरूमा
म तलँाई मरेो दशेको िवरु ल्याउनछुे, तािक मलैे त,ँ गोग ारा जाितहरूका आखँा
अगािड मलाई पिव कट गदार् ितनीहरूले मलाई जान् न सकून ् । 17 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: के त ँ त्यही होइनस ् जसको बारेमा मलैे परुाना िदनामा
मरेा दास, इ ाएलका अगमव ाहरू ारा बोलें र मलैे तलँाई ितनीहरूका िवरु मा
ल्याउने समयको बारेमा ितनीहरूले आफ्नै समयमा अगमवाणी गरे? 18 यसलैे यो
परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, गोगले इ ाएल दशेलाई आ मण गन िदनमा मरेो
रसको ोध द न्कनछे । 19 मरेो जोश र मरेो ोधको आगोमा, म यो घोषणा गछुर्,

िक त्यस िदन इ ाएलमा एउटा ठुलो भकूम्प जानछे । 20 ितनीहरू सबै अथार्त ्
सम ु का माछाहरू, आकाशका चाराहरू, जिमनका पशहुरू, र जिमनका घ ने सबै
ाणीहरू, र जिमनको सतहमा भएका हरेक मािनस मरेो अिग थरथर काँम् नछेन ् ।

हरेक पखार्लहरू जिमनमा नढलसेम्म सबै पवर्तहरू तल खसा लनछेन ्र च ानहरू
ढल्नछेन ्। 21 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, मरेा सबै पवर्तहरूमा म त्यसको
िवरु एउटा तरवार पठाउनछुे । हरेक मािनसको तरवार त्यसको भाइको िवरु हुनछे
। 22 तब त्यसलाई म रूढी र रगतले न् याय गनछु । अिन त्यो र त्यसका फौज र
त्योसगँै भएका धरैे जाितहरूमािथ म घनघोर वषार् र अिसना र ज लरहकेो गन्धक
बसार्उनछुे । 23 म आफ्नो महान ्ता र आफ् नो पिव ता दखेाउनछुे र धरैे जाितहरूका
द ृ ष् टमा म आफैं लाई िचनाउनछुे, र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ्
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39
1“अब, ए मािनसको छोरो, गोगको िवरु अगमवाणी गर र् यसो भन,् ‘परम भु

परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे,् मशेके र तबूलको मु खया गोग, म तरेो िवरु मा
छु । 2 तलँाई म फकार्उनछुे र तलँाई लानछुे । टाढा उ रबाट म तलँाई मािथ
ल्याउनछुे र तलँाई इ ाएलका पवर्तहरूमा परु् याउनछुे । 3 तब तरेो दे े हातमा
भएको धनलुाई म िहकार्उनछुे र तरेो दािहने हातबाट काँडहरूलाई खसाल् नछुे ।
4 त ँ र तरेा सबै फौज, अिन तसँगँ भएका िसपाहीहरू इ ाएलका पवर्तहरूमा मनछन ्
। तलँाई म िशकारी चराहरू र जिमनका जङ्गली पशहुरूलाई आहाराको िन म्त
िदनछुे । 5 यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो, त ँ खलुा मदैानमा मनछस,् िकनिक
म आफैं ले यो घोषणा गछुर् । 6 तब म मगोग र िकनारहरूमा सरुिक्षत बसकेाहरूमािथ
आगो पठाउनछुे, र म नै परम भु हु ँ भनी ितनीहरूले जान् नछेन ् । 7 िकनिक मरेा
मािनस, अथार्त ्इ ाएलका िबचमा आफ् नो पिव नाउलँाई िचनाउनछुे, र मरेो पिव
नाउलँाई फे र म अशु हुन िदनछैेन । जाितहरूले म नै परम भ,ु इ ाएलमा परम
पिव हो भनी जान् नछेन ् । 8 हरे,् त्यो िदन आउँदछै, र त् यो हुनछे, यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 9 इ ाएलका सहरहरूमा बस् नहेरू बािहर जानछेन ् र
ितनीहरूले आगो सल्काउन र ती बाल्नको िन म्त हितयारहरू अथार्त ्साना ढालहरू
र ठुला ढालहरू, धनहुरू,काँडहरू,लाठीहरू र भालाहरू योग गनछन ।् ितनीहरूले
सात वषर्सम्म ियनलैे आगो बाल्नछेन ्। 10 ितनीहरूले मदैानबाट काठ बटुल्नछैेनन ्
वा जङ्गलबाट रूखहरू काट्नछैेनन,् िकनभने ितनीहरूले हितयारहरू बाल्नछेन ्।
ितनीहरूबाट लान इच् छा गनहरूबाट नै ितनीहरूले लनछेन ् । ितनीहरूलाई लटु् न
इच् छा गनहरूलाई नै ितनीहरूले लटु्नछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”
11 त् यसपिछ त्यो िदन यस्तो हुनछे । गोगको िन म्त इ ाएलमा म एउटा िचहान
तयार गनछु जनुचािहं सम ु को पवुर्प या ा गनहरूको िन म्त एउटा बसेी हो ।
त्यसले त्यहाँबाट भएर जान इच्छा गनहरूको बाटो छेक् नछे । त्यहाँ ितनीहरूले
गोगलाई त्यसका सारा भीडसिहत गाड्नछेन ्। ितनीहरूले त्यसलाई हामोन-गोगको
बसेी नामाकरण गनछन ् । 12 िकनिक दशेलाई श ु गनर्लाई इ ाएलको घरानाले
ितनीहरूलाई सात मिहनासम्म गाड्नछेन ।् 13 दशेका सबै मािनसहरूले ितनीहरूलाई
गाड्नछेन ् । म मिहिमत भएको त्यो िदन ितनीहरूका िन म्त एउटा स्मरणीय िदन
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हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 14 अिन ितनीहरूले मािनसहरूलाई
िनरन्तर त्यो दशेबाट जानको िन म्त िनय ु गनछन ् । ितनीहरूले त्यहाँबाट भएर
जानहेरूको खोजी गनछन ् । भिूमलाई श ु गनर्लाई ितनीहरूले त्यहाँ मरेका र
त्यो दशेमा रहकेा लासहरूलाई खोजी गरेर गाड्नछेन ्। सातौं मिहनाको अन्त्यमा
ितनीहरूले आफ्नो खोजी सरुु गनछन ्। 15 यी मािनसहरू ती दशेबाट िहडं्दा, जब
ितनीहरूले मािनसको हाड दखे् छन,् तब िचहान खन् नहेरू आएर त्यसलाई हामोन-
गोगको बसेीमा लगरे नगाडसेम् मलाई त्यहाँ ितनीहरूले एउटा िचन्ह राख् नछेन ् ।
16 त्यहाँ हामोनाहको नाउमँा एउटा सहर हुनछे । यसरी ितनीहरूले दशेलाई श ु
पानछन ् । 17 ए मािनसको छोरो, परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: पखटेा
भएका सबै चराहरू र जिमनका सबै जङ्गली पशहुरूलाई यसो भन,् ‘एकसाथ
भलेा होओ र आओ । मलैे ितमीहरूका िन म्त इ ाएलका पवर्तहरूमा गनर् गइरहकेो
ठुलो ब लदानको िन म्त सबै ितरबाट भलेा होओ, तािक ितमीहरूले मास ु खानछेौ र
रगत िपउनछेौ । 18 ितमीहरूले यो ाहरूको मास ु खानछेौ र पथृ्वीका शासकहरूका
रगत िपउनछेौ । ती बाशानमा मोटाएका भडेाहरू, थमुाहरू, बाकाहरू, र साँढहेरू
हुनछेन ्। 19 तब ितमीहरू अघाउन् जलेसम्म बोसो खानछेौ । नमातसेम्म ितमीहरूले
रगत िपउनछेौ । ितमीहरूको िन म्त मलैे मान ब लदान यो हुनछे । 20 ितमीहरू
मरेो टेबलमा घोडा, रथ, यो ा र य ु गन मािनसहरू ारा तपृ् त हुनछेौ, यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।’ 21 जाितहरूका िबचमा म आफ् नो मिहमा स् थािपत
गनछु र सबै जाितहरूले मलैे गन न्याय र ितनीहरूको िवरु मा मलैे उठाएको मरेो
हात दखे् नछेन ् । 22 त्यो िदनदे ख इ ाएलको घरानाले म नै परम भु ितनीहरूका
परमशे् वर हु ँ भनी जान् नछेन ्। 23 जाितहरूले यो जान् नछेन,् िक इ ाएलको घरानाले
आफ्ना अपराधले मलाई धोका िदएका हुनाले ितनीहरू कैदमा गए । यसलैे मलै े
ितनीहरूबाट आफ्नो महुारलाई लकुाएँ र ितनीहरूका श हुरूका हातमा ितनीहरूलाई
िदएँ, तािक ितनीहरू सबै तरवारले मा रए । 24जब मलैे आफ् नो महुार ितनीहरूबाट
लकुाएँ, तब मलैे ितनीहरूकै अशु ता र पापअनसुार ितनीहरूसगँ वहार गरें ।
25 यसकारण परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: अब म आफ् नो पिव नाउकँो
िन म्त जोशसाथ काम गदार् म याकूबको सिुदन फकार्उनछुे, र इ ाएलका सारा
घरानामािथ दया दखेाउनछुे । 26 तब ितनीहरूका लाज र ितनीहरूले मलाई धोका
िदएका सबै िव ोह ितनीहरूले नै भोग् नछेन ्। ितनीहरू आफ्नो दशेमा सरुिक्षत बसकेो
समयामा यी सबै ितनीहरूले िबिसर्नछेन ् । त्यहाँ ितनीहरूलाई िसत गन कोही
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हुनछैेन । 27 जब मािनसहरूबाट म ितनीहरूलाई पनुःस् थािपत गनछु र ितनीहरूका
श हुरूका दशेहरूबाट म ितनीहरूलाई भलेा गराउनछुे, तब धरैे जाितहरूका नजरमा
म आफैं लाई पिव दखेाउनछुे । 28 तब म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु ँ भनी
ितनीहरूले जान् नछेन,् िकनिक मलैे नै ितनीहरूलाई जाितहरूका िबचमा कैदमा
पठाएँ, तर ितनीहरूलाई म ितनीहरूकै दशेमा भलेा गराउनछुे । ितमध्ये कसलैाई
पिन म जाितहरूका िबचमा छोड्नछैेन । 29 इ ाएलको घरानामा मलैे आफ् नो
आत्मा खन्याउदँा, म फे र ितनीहरूबाट आफ्नो महुार लकुाउनछैेन,ँ यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो ।”

40
1 हा ो िनवार्सनको पच् चीसौं वषर्मा, वषर्को सरुुमा, मिहनाको दसौं िदनमा, सहर

कब्जा भएको चौधौं वषर्मा, त् यो िदनमा परम भकुो हात ममािथ िथयो र उहाँले
मलाई त्यहाँ लानभुयो । 2 परमशे् वरबाट आएको दशर्नमा उहाँले मलाई इ ाएल
दशेमा लानभुयो । उहाँले मलाई अित उच् च पवर्तमा आराम गनर् लानभुयो । दिक्षणमा
सहरका घरहरूजस्तै दे खएका िथए । 3 अिन उहाँले मलाई त्यहाँ लानभुयो । हरे,
एक जना मािनस । ितनी हदेार् काँसाजस्ता दे खन् थे । ितनको हातमा सतूीको डोरी
र नाप् ने लौरो िथयो, र ितनी सहरको मलू ढोकामा खडा भए । 4 ती मािनसले
मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, आफ्नो आखँाले हरे ् र आफ्नो कानले सनु,् र
मलैे तलँाई कट गनर् लागकेा सबै कुरालाई आफ् नो मन लगा, िकनिक तलँाई यहाँ
ल् याइयो तािक तलँाई म यी कुरा कट गनर् सकँू। तैंले दखे् ने हरेक कुरा इ ाएलको
घरानालाई बताइदे ।” 5 त्यहाँ म न्दरको क्षे लाई घने एउटा पखार्ल िथयो । ती
मािनसको हातमा भएको नाप् ने लौरोको लमाइ छ हात लामो िथयो । हरेक हातमा
एक हात लमाइ र चार औंला चौडाइ िथयो । ितनले त्यो पखार्लको नाप लए, र
त्यो एक नाप् ने लौरोजित चौडा र एक लौरो अग्लो िथयो । 6 त् यसपिछ ितनी पवुर्
फिकर् एको म न्दरको ढोकामा गए । ितनी त्यसको खु ट्कला चढरे मािथ गए र
ढोकाको सघँारलाई नाप,े त्यो एक लौरो गिहरो िथयो । 7 रक्षक कोठाहरू हरेक एक
लौरो लामो र एक लौरो चौडा िथए । दईु कोठाहरू िबचमा पाँच हातको दरुी िथयो, र
म न्दरको दलानको छेउमा रहकेो सघँार एक लौरो गिहरो िथयो । 8 ितनले ढोकाको
दलानको नाप लए, त्यो एक लौरो लामो िथयो । 9 ितनले ढोकाको दलानको नाप
लए, त्यो एक लौरो गिहरो िथयो । ढोकाका चोकोसहरूचािहं दईु हात चौडा िथए ।
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योचािहं म न्दरतफर् फिकर् एको ढोकाको दलान िथयो । 10 त्यहाँ पवूर्प को ढोकाको
दवुिैतर ितन वटा रक्षक कोठा िथए, र ती हरेकको एउटै नाप िथयो, र ितनीहरूलाई
अलग गन पखार्लको पिन नाप एउटै िथयो । 11 त् यसपिछ ती मािनसले ढोकाको
चौडाइ नाप,े त्यो दश हात िथयो, र ितनले ढोकाको लमाइ नाप,े त् यो ते हात िथयो
। 12 ती कोठाहरूका अगािडको भागलाई िवभाजन गरेको िभ ा ितनले नाप,े त् यो
एक हात उच् च िथयो । दवुपै का कोठाहरूका नाप छ हात िथए । 13 ितनले एउटा
कोठाको छानोबाट अक कोठाको छानोसम्मको ढोकालाई नापे । पिहलो कोठाको
ढोकादे ख दो ोसम्म पच् चीस हात िथयो । 14 रक्षक कोठाहरूका िबचबाट गएको
पखार्ललाई ितनले नाप,े त्यो साठी हात लामो िथयो । ितनले ढोकाको दलानसम्मै
नापे । 15 ढोकाको अगािडको भागदे ख दलानको अक छेउसम्म पचास हात
िथयो । 16 ढोकािभ चारैितर कोठाहरूतफर् र खम्बाहरूतफर् बन्द झ्यालहरू िथए
। अिन कौसीहरूमा पिन त्यस्तै िथए । त् यहाँ िभ सबिैतर झ्यालहरू िथए, र हरेक
चौखटमा खजरूका बोटका िच ले सजाइएका िथए । 17 त्यसपिछ ती मािनसले
मलाई म न्दरको बािहरी चाकमा ल्याए । हरे, त्यहाँ कोठाहरू िथए, र चोकमा
ढुङ्गाहरू छािपएको िथयो, र ढुङ्गाहरू छािपएको ठाउँभन्दा उता त्यहाँ ितसवटा
कोठा िथए । 18 ढोकाहरूको छेउसम्म ती ढुङ्गाहरू छािपएका िथए, त्यसको
चौडाइ ढोकाको लमाइझैं िथयो । त्यो ढुङ्गाहरू छािपएका तल्लो भइँु िथयो ।
19 त्यसपिछ ती मािनसले तल्लो ढोकाको अगािडको भागदे ख िभ ी ढोकाको
अगािडको भागसम्मको दरुी नापे । त्यो पवूर्प एक सय हात र उ रप पिन
त्यित नै िथयो । 20 त्यसपिछ ितनले बािहरी चोकको उ रमा भएको ढोकाको
लमाइ र चौडाइ नापे । 21 त्यस ढोकाको दवुपै ितनवटा कोठा िथए, र त्यो
ढोकाको र त्यसको दलानको नाप मखु्य ढोकाको बराबर िथयो, जनु लमाइमा पचास
हात र चौडाइमा पच् चीस हात िथयो । 22 त्यसका झ्यालहरू, दलान, कोठाहरू
र त् यसका खजरूका रूखहरू पवूर्प फिकर् एको ढोकासगँ िमल् दो िथयो । त्यहाँ
र त्यसको दलानसम्म सात खु ट्कला िथए । 23 उ रप फिकर् एको ढोकाको
साम ु िभ ी चोकमा जाने एउटा ढोका िथयो, जस् तो पवूर्मा पिन ढोका िथयो । ती
मािनसले एउटा ढोकादे ख अक ढोकासम्म नाप,े त्यसको दरुी एकसय हात िथयो
। 24 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई दिक्षणको ढोकामा ल्याए, र त्यसका पखार्ल र
दलान अरू बािहरी ढोका बराबर िथए । 25 ढोकामा बन्द झ्यालहरू िथए र दलानमा
पिन ढोकामा झैं झ्यालहरू िथए । दिक्षणको ढोकाको र त्यसको दलानको लमाइ
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पचास हात र चौडाइ पच् चीस हात िथयो । 26 त्यो ढोकाको र दलानसम्म सात
खु ट्कला िथए, र दवुपै पखार्लहरूमा खजरुको रूखको िच खोिपएका िथए ।
27 दिक्षण भागमा िभ ी चोकमा एउटा ढोकाको िथयो, र ती मािनसले त्यो ढोकादे ख
दिक्षण ढोकासम्म नाप,े त्यो एक सय हात िथयो । 28 अिन ती मािनसले दिक्षणको
ढोकाबाट मलाई िभ ी चोकमा ल्याए, जसको नाप अरू ढोका बराबर िथयो ।
29 त्यसका कोठा, पखार्ल, र दलानहरू अरू ढोका बराबर िथए । दलानमा चारैितर
झ्यालहरू िथए । िभ ी ढोकाको र दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस
हात िथयो । 30 िभ ी िभ ाका चारैितर दलानहरू िथए । यी लमाइमा पच् चीस हात र
चौडाइमा पाँच हात िथए । 31 यो दलान बािहरी चोकितर फकको िथयो, र त्यसका
पखार्लहरूमा खजरूको रूखहरूका िच खोिपएका िथयो र त्यहाँसम्म आठवटा
खु ट्कला िथए । 32 तब ती मािनसले मलाई पवू बाटोको िभ ी चोकमा ल्याए र
ढोकाको नाप लए, जसको नाप अरू ढोका बराबर िथयो । 33 त्यसका कोठाहरू,
पखार्ल, र दलानको नाप अरू ढोकाको बराबर िथयो, र त्यसको व रप र झ्यालहरू
िथए । िभ ी ढोकाको र त्यसको दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस
हात िथयो । 34 त्यसको दलान बािहरी चोकितर फकको िथयो । त्यसको दवुपै
खजरुको रूखहरूका िच िथयो र त्यहाँसम्म आठ खु ट्कला िथए । 35 त्यसपिछ
ती मािनसले मलाई उ री ढोकामा ल्याए र त्यसको नाप लए । त्यसको नाप
अरू ढोका बराबर िथयो । 36 त्यसका कोठाहरू, पखार्ल, र दलानको नाप अरू
ढोका बराबर िथयो, र त्यसको व रप र झ्यालहरू िथए । ढोकाको र त्यसको
दलानको लमाइ पचास हात र चौडाइ पच् चीस हात िथयो । 37 त्यसको दलान
बािहरी चोकितर फकको िथयो, र त्यसको दवुै प खजरूको रूखहरूका िच िथए
र त्यहाँसम्म आठ खु ट्कला िथए । 38 सबै िभ ी ढोकाको छेउमा ढोका भएको
कोठा िथयो । त्यहाँ ितनीहरूले होमब ल धनु्थे । 39 हरेक दलानको दवुिैतर दईु-
दईुवटा टेबल िथए जहाँ होमब ल, पापब ल र दोषब ललाई मा रन्थ्यो । 40चोकको
पखार्लको छेउमा, उ रको ढोकातफर् दईुवटा टेबल िथए । ढोकाको दलानको
अक प पिन दईुवटा टेबल िथए । 41 ढोकाको छेउमा दवुपै चार-चारवटा
टेबल िथए । त्यहाँ ितनीहरूले आठवटा टेबलमा पशहुरूलाई माथ । 42 त्यहाँ
होमब लको िन म्त डढे हात लामो, डढे हात चौडा, र एक हात अग्लो का टएका
ढुङ्गाहरूले बनकेा चारवटा टेबल िथए । त्यसमािथ ितनीहरूले ती सामानहरू राख्थे
जस ारा ितनीहरूले ब लदानको िन म्त होमब ललाई माथ । 43 दलानको चारैितर
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चार-अङ्कुल चौडा दईुवटा चचु् चा भएका अङ्कुसहेरू बाँिधएका िथए, र ब लको
मास ु टेबलहरूमािथ रा खन्थे । 44 िभ ी ढोकाको बािहरी भागमा, िभ ी चोकिभ ,
गाउनहेरूका कोठाहरू िथए, एउटाचािहं उ रमा दिक्षणितर फकको, र अक चािहं
दिक्षणमा उ रितर फकको िथयो । 45 तब ती मािनसले मलाई भन,े “दिक्षणितर
फकको यो कोठाचािहं पजुारीहरूका िन म्त हो जो म न्दरमा काम गद रहन् छन ् ।
46 उ रितर फकको कोठाचािहं वदेीको िजम्मा पाएका पजुारीहरूका िन म्त हो ।
यी सादोकका छोराहरू हुन ् जो परम भकुो सवेा गनर् उहाँको निजक आउँछन ् ।
ितनीहरू लवेीहरूका छोराहरूमध्यकेा हुन ् ।” 47 अिन ितनले चोकको नाप लए
। त्यो एक सय हात लामो र एक सय हात चौडा गरी वगार्कार िथयो, र वदेीचािहं
म न् दरको अगािड िथयो । 48 अिन ती मािनसले मलाई म न् दरको दलानमा लगे
र दलानका थामहरू नापे । ती दवुपै पाँच हात चौडा िथए । ढोकाचािहं चौध
हात चौडा िथयो, र त्यसको सबिैतरका िभ ा ितन हात चौडा िथए । 49 दलानको
लमाइ िबस हात िथयो, र त्यसको गिहराइ एघार हात िथयो । त्यसमा जानलाई
खु ट्कलाहरू िथए र त्यसको दवुै प खम्बाहरू िथए ।

41
1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई म न्दरको पिव स्थानमा ल्याए र ढोकाका

चौकोसहरू नापे । ती दवुपै छ हात चौडा िथए । 2 ढोकाको चौडाइ दश हात
िथयो । हरेक तफर् को िभ ा पाँच हात िथयो । तब ती मािनसले पिव स्थानको
क्षे फल नापे । त्यो चा लस हात लामो र िबस हात चौडा िथयो । 3 त्यसपिछ ती
मािनस महा-पिव स्थानिभ गए र ढोकाको चौकोसहरू नापे । ती दईु हात िथए,
र ढोकाको चौडाइ छ हात िथयो । दवुिैतरका िभ ाका चौडाइ सात हात िथयो ।
4 तब ितनले कोठाको लमाइ िबस हात नापे । म न्दरको सभाम न् दरको अगािडको
भागसम्म त्यो िबस हात चौडा िथयो । अिन ितनले मलाई भन,े “यो महा-पिव स्थान
हो ।” 5 त् यसपिछ ती मािनसले म न् दरको िभ ा नापे । त्यो छ हात बाक्लो िथयो ।
म न् दर व रप र भएका छेउका कोठाहरू चार हात चौडा िथए । 6 छेउका कोठाहरू
ितन तहमा िथए, एउटामािथ अक कोठा, र दवुिैतर ितस कोठा िथए । छेउका सबै
कोठालाई टेवा िदनको िन म्त म न् दर िभ ामािथ पालीहरू िथए, िकनभने म न् दरका
िभ ामा टेवाको िन म्त केही पिन रा खएको िथएन । 7 ती छेउका कोठाहरू जित
मािथ-मािथ गए ती त्यित नै फरािकलो भए, र त्यो म न् दर चारैितर झन-्झन ्अग्लो
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हुदँै गयो र म न् दर जित अग्लो हुदँै गयो कोठाहरू पिन त्यित नै फरािकलो हुदँै गए,
र तल्लो तहदे ख मािथल्लो तहसम्म एउटा भर् याङ िथयो । 8 अिन मलैे म न् दरको
चारैितर उठेको भाग दखेें, जनु छेउका कोठाहरूका िन म्त जग िथए । त्यो एक लौरो
अग्लो अथार्त ्छ हात िथयो । 9 छेउका कोठाहरूका बािहरी भागको चौडाइ पाँच
हात िथयो । पिव -स्थानमा यी कोठाहरूको बािहरप खलुा ठाउँ िथयो । 10 यस
खलुा ठाउँको अक प पजुारीहरूका बािहरी भागका कोठाहरू िथए । पिव -
स्थानभ र नै त्यसको चौडाइ िबस हात िथयो । 11 िभ ी कोठाहरूका िन म्त अक
खलुा ठाउँबाट ढोकाहरू िथए । एउटा ढोकाको उ र भागमा िथयो र अक चािहं
दिक्षण भागमा । यो खलुा ठाउँको चौडाइ चारैितर पाँच हात िथयो । 12 प श् चमबाट
चोक तफर् फकको भवन स री हात चौडा िथयो । त्यसको िभ ा सबिैतर पाँच हात
बाक्लो िथयो, र त्यसको लमाइ नब्बे हात िथयो । 13 अिन ती मािनसले पिव -
स्थानको नाप लए । त्यसको लमाइ एक सय हात िथयो । बगे्लै रहकेो भवनको
िभ ा र चोक पिन एक सय हात लामो िथयो । 14 पिव -स्थानको अगािडको
चोकको अगािड भागको चौडाइ पिन एक सय हात िथयो । 15 अिन ती मािनसले
पिव -स्थानको पछािडको प श् चममा रहकेो भवन, र दवुपै को बादर्लीको लमाइ
नाप,े ती एक सय हात िथए । पिव -स्थान र दलान, 16 िभ ी िभ ाहरू र झ्यालहरू,
साना झ्यालहरू, र ितनै तहमा व रप र भएका बादर्लीहरू काठले मोहो रएका िथए
। 17 िभ ी पिव -स्थानको ढोकामािथ र िभ ाहरूमा भएका खाली ठाउँमा एउटा
ढाँचा िथयो । 18 त्यो करूबहरू र खजरूका रूखहरूले ससु ज् जत िथए । हरेक
करूबका िबचमा एउटा खजरूको रूख िथए, र हरेक करूबका दईुवटा अनहुार िथएः
19 एकाप मािनसको अनहुारले खजरूको रूखितर हे ररहकेो िथयो, र अक प
जवान िसहंको अनहुारले खजरूको रूखितर हे ररहकेो िथयो । ती म न् दरको सबिैतर
खोिपएका िथए । 20 जिमनदे ख मािथ ढोकासम्म, करूबहरू र खजरूका रूखहरू
म न् दरको बािहरी िभ ामा खोिपएका िथए । 21 पिव -स्थानका ढोकाको चौकोस
वगार्कार िथए । हदेार् ितनीहरूको बनावट, 22 पिव -स्थानको अगािडको काठको
वदेीजस् तो िथयो, जनु सबिैतर ितन हात अग्लो र दईु हात लामो िथयो । त्यसको
कुनाका चौकोसहरू, आधार, र पाटाहरू काठले बनकेा िथए । अिन ती मािनसले
मलाई भन,े “यो त्यो टेबल हो जनु परम भकुो साम ु रहन्छ ।” 23 पिव -स्थान र
महा-पिव स्थानका िन म्त दईुवटा ढोका िथए । 24 यी ढोकाहरूमा दईुवटा खापा
िथए, एउटा ढोकाको िन म्त दईु वटा खापा र अक को िन म्त दईुवटा । 25 पिव -
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स्थानका ढोकाहरूमा खोिपएका करूबहरू र खजरूका रूखहरू िभ ाहरूका जस् तै
िथए, र अगािडको भागमा दलानमािथ काठको पाली-छानो िथयो । 26 दलानको
दवुै भागमा साँघरुा झ्यालहरू र खजरूका रूखहरू िथए । यी म न् दरका छेउका
कोठाहरू िथए, र यी कोठाहरूमा पिन पाली-छानोहरू िथए ।

42
1 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई उ री भागको बािहरी चोकमा लग,े र ितनले

मलाई बािहरी चोक र उ रितरको बािहरी िभ ामा भएका बदर्लीहरूमा मलाई ल्याए
। 2 यी बादर्लीहरूको लमाइ एक सय हात र चौडाइ पचास हात िथयो । 3 यी
बादर्लीमध्ये केही िभ ी चोकितर फकका िथए र ितनीहरू पिव -स्थानबाट िबस
हात टाढा िथए । त्यहाँ बादर्लीहरूका ितन तह िथए, र मािथहरू तलितर फकका
िथए, ती दईुको िबचमा खलुा भाग िथयो । केही बादर्लीहरूचािहं बािहरी चोक ितर
फकका िथए । 4ती बादर्लीहरूका अगािड दश हात चौडा र एक सय हात लामो बाटो
िथयो । ती बादर्लीहरूका ढोकाहरू उ रतफर् िथए । 5 तर मािथल्ला बादर्लीहरू साना
िथए, िकनभने बाटोहरूले भवनको तल्लो र िबचको तहमा भन्दा ती बादर्लीहरूले
धरैे ठाउँ ओगटेको िथयो । 6 िकनिक ते ो तल्लाका बादर्लीहरूमा खम्बाहरू
िथएनन,् तर चोकमा भने खम्बाहरू िथए । यसकारण तल्लो र िबचको तहका
बादर्लीहरूका तलुनामा मािथल्लो तल्लाका बादर्लीहरू साँघरुा िथए । 7 बािहरी
िभ ा कोठाहरूबाट भएर बािहरी चोकसम्म पगु्थ,े र चोकचािहं कोठाहरूको अगािड
िथयो । त्यो िभ ाको लमाइ पचास हात िथयो । 8 बािहरी चोकका कोठाहरूको
लमाइ पचास हात िथयो, र पिव -स्थानितर फकका कोठाहरूको लमाइ एक सय
हात िथयो । 9 पवूर्प बाट तल्ला कोठाहरूका िन म्त बािहर चोकितरबाट एउटा
ढोका िथयो । 10 पिव -स्थानको िभ ी चोकको अगािडको बािहरी चोकको पवू य
भागको चोकमा पिन कोठाहरू िथए । 11 ती कोठाहरूका अगािड बाटो िथयो ।
ती कोठाहरूको वनावट उ री भागका कोठाहरूजस् ता िथए । ितनीहरूका लमाइ,
चौडाइ, बािहर िनस्कने ढोका, वनावट र ढोकाहरू उस्तै िथए । 12 दिक्षण भागमा ती
कोठाहरूमा जाने ढोकाहरू िथए जनु उ रका ढोकाहरूजस् तै िथए । िभ ी बाटोको
मखुमै एउटा ढोका िथयो, र त्यो बाटो धरैे कोठाहरूसम्म पगु्थ्यो । पवूर्प एउटा
छेउमा त्यस बाटोमा जाने ढोकाको िथयो । 13 तब ती मािनसले मलाई भन,े “बािहरी
चोकको अगािड भएका उ री कोठाहरू र दिक्षणी कोठाहरू पिव कोठाहरू हुन ्
। त् यहाँ परम भसुगँ निजकबाट काम गन पजुारीहरूले अित पिव भोजन खान्छन ्
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। त्यहाँ ितनीहरूले अित पिव कुराहरू अथार्त ् अन् नब ल, पापब ल, र दोषब ल
राख् छन,् िकनिक यो पिव ठाउँ हो । 14 पजुारीहरू त्यहाँ वशे गरेपिछ, आफूले
सवेा गन वस् लाई नफुकाली पिव -स्थानबाट ितनीहरू बािहरी चोकमा जानहुुदँनै,
िकनभने ती पिव छन ्। यसरी ितनीहरू मािनसहरूका निजक जानभुन्दा अगािड
अरू वस् लगाउनपुछर् ।” 15 ती मािनसले िभ ी म न् दर नापरे सके र मलाई पवूर्ितर
फकको ढोकातफर् लगे र त्यहाँ व रप रका क्षे सबै नापे । 16 ितनले पवू भागलाई
एउटा नाप् ने लौरोले नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 17 ितनले
उ री भागलाई नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 18 ितनले
दिक्षणी भागलाई पिन नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो । 19 ितनी
फकर प श् चमी भागलाई पिन नाप,े नाप् ने लौरोले नाप्दा त्यो पाँच सय हात िथयो
। 20 ितनले त्यो चारैप नापे । पिव ठाउँलाई साधारण ठाउँबाट अलग गनर्को
िन म्त त्यसको व रप र एउटा िभ ा िथयो, जनु पाँच सय हात लामो र पाँच सय
हात चौडा िथयो ।

43
1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई पवूर्प खो लने ढोकामा लगे । 2 हरे,

इ ाएलका परमशे् वरको मिहमा पवूर्बाट आयो । उहाँको आवाज धरैे पानीको
झैं िथयो, र पथृ्वीले उहाँको मिहमाको काश िदयो । 3 त्योचािहं मलै े दखेकेो
दशर्नअनसुार िथयो, उहाँ सहरलाई नाश गनर् आउनभुएको बलेामा मलैे दखेकेो
दशर्नअनसुार िथयो, र ती दशर्नहरू मलैे कबार नदीको िकनारमा दखेकेो दशर्नजस् तो
िथयो, र मलैे आफ् नो िशर घोप्टो पारें । 4 यसरी पवूर्प खो लएको ढोकाको
बाटोबाट परम भकुो मिहमा म न् दरिभ आयो । 5 तब आत्माले मलाई उचाल् नभुयो
र मलाई िभ ी चोकमा ल्याउनभुयो । हरे, परम भकुो मिहमाले म न् दरलाई
भ ररहकेो िथयो । 6 ती मािनस मरेो छेउमा खडा िथए, र मलैे म न् दरबाट
अक कोही मसगँ बो लरहकेा सनुें । 7 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको
छोरो, यो मरेो िसहंासनको ठाउँ र मरेो पाउका पतैाला रहने ठाउँ हो, जहाँ
म इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा सदासवर्दाको िन म्त रहनछुे । इ ाएलको
घराना, अथार्त ् ितनीहरू र ितनीहरूका राजाहरूले आफ्ना िवश् वासहीनता वा उच् च
ठाउँहरूमा ितनीहरूका राजाहरूका लाश ारा अबदे ख मरेो पिव नाउलँाई अशु
पानछैनन ्। 8 ितनीहरूको सघँारलाई मरेो सघँारको निजक, र ितनीहरूको ढोकाका
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चौकोसहरूलाई मरेो ढोकाका चौकोसहरूका निजक राखरे, अिन म र ितनीहरूका
िबचमा एउटा िभ ा मा राखरे अबदे ख ितनीहरूले मरेो पिव नाउलँाई अशु
पानछैनन ्। ितनीहरूले आफ्ना िघनलाग्दा कामहरू ारा मरेो नाउलँाई अशु बनाए,
यसलैे मलै े ितनीहरूलाई आफ् नो ोधमा नाश गरें । 9 अब ितनीहरूले आफ्ना
िवश् वासहीनता र ितनीहरूका राजाहरूका लाशहरूलाई मरेो निजकबाट हटाऊन,्
र म ितनीहरूका िबचमा सदासवर्दालाई रहनछुे । 10 ए मािनसको छोरो, यस
म न् दरको िवषयमा त ँ आफैले इ ाएलको घरानालाई भन् न ू तािक ितनीहरू आफ्ना
अपराधहरूका कारण शमर्मा परून ् । ितनीहरूले यो वणर्नमािथ िवचार गरून ् ।
11 ितनीहरूले गरेका सबै कुराका िन म्त ितनीहरू ल ज् जत छन ्भने यस म न् दरको
सारा सरंचना, सबै िववरण, बािहर जाने र िभ आउने ढोकाहरू, र त्यसका सारा
नमनूा, र िविध र िनयमहरू ितनीहरूलाई कट गराउन ू । अिन ितनीहरूका आखँा
अगािड यो लखे ्तािक ितनीहरूले त्यसको सारा सरंचना र िनयमहरूलाई सरुिक्षत
राखनू,् यसरी ती पालना गरून ्। 12 म न् दरको िनयम यही हो: पहाडको टुप्पोदे ख
त्यसको व रप रको क्षे पिव हुनपुछर् । हरे, म न् दरको िनयम यही नै हो ।
13 वदेीका नापहरू लामो हातको नापअनसुार यस्ता हुन—्लामो हातको नाप एक
हात र चार अङ्कुलको चौडाइ बराबर हुन्छ । वदेीको व रप रको नाल एक हात
गिहरो, र त्यसको चौडाइ एक हात हुनछे । त्यसलाई घने िबटको नाप एक िब ा
हुनछे । योचािहं वदेीको आधार हो । 14भ ूइँको नालदे ख वदेीको तल्लो िकनारसम्म
दईु हात, र िकनार आफैचािहं एक हात चौडा छ । अिन वदेीको सानो िकनारदे ख
ठुलो िकनारसम्म चार हात, र ठुलो िकनारचािहं एक हात चौडा छ । 15 होमब लको
िन म्त वदेीको अगनेो चार हात अग्लो छ, र अगनेोमा मािथ फकका चारवटा िसङ
छन ् । 16 अगनेो बा हात लामो र बा बात चौडा, वगार्कार छ । 17 त्यसको
चारैितर त्यसको िबट चौध हात लामो र चौध हात चौडा छ, र त्यसको िकनार आधा
हात चौडा छ । नालचािहं पवूर्ितर फकका खु ट्कलासिहत सबिैतर एक हात चौडा
छ ।” 18 त्यसपिछ ितनले मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: ितनीहरूले वदेी बनाएको िदनमा, र त्यसमा होमब ल चढाउन,े र रगत
छिकर् ने िविधहरू यी नै हुन ्। 19सादोकको वशंबाट मरेो सवेा गनर् मरेो निजक आउने
लवेी पजुारीहरूलाई पापब लको रूपमा एउटा साँढे िदन,ू यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 20 तब तैंले त्यसको केही रगत लन ू र वदेीका चारवटा िसङ, वदेीको
चार सीङ्, चार कुना र व रप रको िकनारमा लगाउन ू अिन त्यसलाई श ु गरेर
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त्यसको िन म्त ाय श् चत गन ूर् । 21 अिन तैंले साँढलेाई पापब लको िन म्त लजैान ू
र पिव - स्थानको बािहरप म न्दरको तोिकएको ठाउँमा त् यसलाई जलाउन ू ।
22 अिन दो ो िदनमा तैंले एउटा िनष्खोट बोकोलाई पापब लको रूपमा चढाउन ु ।
पजुारीहरूले साँढले े वदेीलाई श ु गरेजस्तै वदेीलाई श ु गनछन ्। 23 त्यसलाई तैंले
श ु ग रसकेपिछ, बथानबाट एउटा िनष्खोट साँढे र बगालबाट एउटा िनष्खोट भडेो
चढाउन ु । 24 ती परम भकुो अिग चढाउन ु । पजुारीहरूले तीमािथ ननू राख् नछेन ्
र परम भकुो िन म्त होमब लझैं चढाउनछेन ्। 25 सात िदनसम्म तैंले पापब लको
िन म्त एउटा बोको िदनिदनै तयार गन ूर्, र पजुारीहरूले पिन एउटा बथानका त् यो
िनष्खोट साँढे र बगालको त् यो िनष्खोट भडेो तयार गरून ्। 26 ितनीहरूले वदेीको
िन म्त सात िदनसम्म ाय श् चत गरून ् र त्यसलाई श ु पारून ् । यसरी ितनीहरूले
त्यसलाई पिव पान ुर्पछर् । 27 ितनीहरूले यी िदनहरू परुा गनपछर्, र आठौं िदन
र त्यसपिछ पजुारीहरूले ितमीहरूका होमब ल र ितमीहरूका मलेब ललाई वदेीमा
तयार गनछन,् र म ितमीहरूलाई हण गनछु, यो परम भु परमशे् वर घोषणा हो ।”

44
1 त् यसपिछ ती मािनसले मलाई पवूर् फकको बािहरी पिव स्थानको ढोकामा

ल्याए । त्यो ब लयो गरी बन्द िथयो । 2 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यो ढोकाको
बन्द गरी मोहर लगाइएको छ । यो खो लनछैेन । कोही पिन मािनस त्यहाँबाट
जानछैेन, िकनिक परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर त्यहाँबाट आउनभुएको छ, यसलैे
त्यो ब लयो गरी बन्द ग रएको छ । 3 इ ाएलको शासक परम भकुो अिग भोजन
गनर्लाई त्यहाँ बस् नछे । त्यो ढोकाको दलानबाट िभ आउनछे र त्यही बाटो बािहर
जानछे ।” 4 तब ितनले मलाई उ री ढोकाको बाटो हुदँै म न्दरको अगािड लगे
। मलैे हरेें, र हरे, परम भकुो मिहमाले परम भकुो म न् दरलाई ढाक्यो, र मलैे
आफ् नो िशर घोप्टो पारें । 5 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए मािनसको छोरो,
मलैे तलँाई घोषणा गन सबै कुरा, परम भकुो म न् दरका सबै िविध र त् यसका सबै
िनयमितर आफ्नो हृदयलाई तयार पार ् र ती आफ्ना आखँाले हरे ् र कानले सनु ्
। म न् दरका िभ आउने ढोकाको र बािहर िनस्कने ढोकाहरूका बारेमा िवचार
गर ् । 6 तब िव ोही इ ाएलको घरानालाई यसो भन,् ‘परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: ए इ ाएलको घराना, तरेा सबै िघनलाग्दा कामहरू अब अित भएका
छन,् 7 ितमीहरूले मलाई भोजन, बोसो र रगत चढाउँदा, खतना नभएका हृदय
र खतना नभएका शरीरका परदशेीहरूलाई ितमीहरूले मरेो पिव -स्थानमा ल्याएर
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मरेो म न् दरलाई अशु बनयौ । ितमीहरूका िघनलाग्दा कामहरूले ितमीहरूले मरेो
करार भङ्ग गरेका छौ । 8 मरेा पिव कुराहरूका बारेमा ितमीहरूले आफ्ना कतर्
परुा गरेका छैनौ, तर ितमीहरूले आफ्ना कतर् हरू परुा गनर् अरू िनय ु गर् यौ र
ितमीहरूले ितनीहरूलाई नै मरेो पिव स्थानको रेखदखे गनर् लगायौ । 9 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा बसोबास गन कोही
परदशेी जसको हृदय र शरीरको खतना भएको छैन, त्यो मरेो पिव ठाउँमा वशे
नगरोस ् । 10 तापिन लवेीहरू भने मबाट टाढा भए— आफ्ना मिूतर्हरूका पिछ
लागरे ितमीहरू मबाट टाढा भ ट् कए, तर ितनीहरूले आफ्ना पापको मोल ितनछन ्।
11 ितनीहरू मरेो पिव -स्थानमा सवेकहरू हुन,् र ितनीहरूले म न् दरका ढोकाहरूका
रेखदखे गछर्न ् र म न् दरमा सवेा गछर्न ् र ितनीहरूले होमब ल र मािनसहरूका
ब लदानहरूलाई माछर्न,् र ितनीहरू मािनसहरूको अिग खडा हुन् छन ्र ितनीहरूको
सवेा गछर्न ् । 12 तर ितनीहरूले आफ्ना मिूतर्हरूका अगािड ब लदान चढाएका
हुनाल,े इ ाएलको घरानाको िन म्त ितनीहरू पापको कारण बने । यसकैारण म
आफ्नो हात उठाएर ितनीहरूको िवरु शपथ खान्छु, िक ितनीहरूले आफ्नो दण्ड
पाउनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 13 ितनीहरू मरेा पजुारीहरूको काम
गनर् वा मरेा पिव , अित पिव कुराहरू भएको ठाउँमा मरेो निजक आउनछैेनन ्
। बरु, ितनीहरूले गरेका िघनलाग्दा कामहरूको कारण ितनीहरूले िनन्दा र दोष
भोग् नछेन ् । 14 तर म ितनीहरूलाई मरेो म न् दरमा त्यसका सारा कतर् हरू र
त्यहाँ ग रने सबै कुरामािथ िजम्मा िदनछुे । 15 अिन इ ाएलका मािनसहरू मबाट
टाढा भ ट् करहकेा बलेामा, मरेो पिव -स्थानका कतर् हरूलाई परुा गन सादोकका
छोराहरू अथार्त ्लवेी पजुारीहरू मरेो अिग मरेो आराधना गनर् आउनछेन ् । मलाई
बोसो र रगत चढाउन ितनीहरू मरेो अिग खडा हुनछेन,् यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 16 ितनीहरू मरेो पिव -स्थानमा आउनछेन ् । मरेो आराधना गनर् र
मरेो िन म्त आफ्ना कतर् हरू परुा गनर् ितनीहरू मरेो टेबल निजक आउनछेन ् ।
17 यसरी ितनीहरू िभ ी चोकका ढोकाहरूमा आउँदा, ितनीहरूले सिूतको कपडा
लगाउनपुछर्, िकनभने चोकको ढोका र म न् दरिभ आउन ितनीहरूले ऊनको
वस् लगाउनहुुदँनै । 18 ितनीहरूका िशरमा सिूतको फेटा र कम्मरमा सिूतको
िभ ी लगुा हुनपुछर् । ितनीहरूले पिसना आउने कुनै पिन लगुा लगाउनहुुदँनै ।
19 जब ितनीहरू मािनसहरूकहाँ बािहरी चोकमा जान्छन,् तब ितनीहरूले सवेा गदार्
लगाइरहकेो वस् खोल् नपुछर् । ितनीहरूले ती खोल् नपैछर् र ती पिव कोठामा
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राक् नपुछर्, तािक ती िवशषे पिहरनको छुवाइले ितनीहरूले अरू मािनसहरूलाई
पिव नबनाऊन ् । 20 ितनीहरू आफ्नो कपाल खौ रन पिन हुदँनै, न त ती खलुा
छोड् न हुन् छ, तर ितनीहरूले आफ्ना िशरका कपाललाई छोटो गरी काटनू ् ।
21 िभ ी चोकमा आउँदा कुनै पिन पजुारीले दाखम िपएको हुनहुुदँनै , 22 त्यसले
िवधवा वा सम् बन् ध-िवच् छेद भएकी स् ीलाई आफ्नी पत् नी बनाउनहुुदँनै, तर त्यसले
इ ाएलको घरानाको कन्ये केटी वा पजुारीसगँ िववाह गरेर िवधवा भएकीसगँ
मा िववाह गरोस ् । 23 िकनिक ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई पिव र अपिव
िबचको िभन् नताबारे िसकाउनछेन ् । ितनीहरूले उनीहरूलाई श ु र अशु बारे
िचनाउनछेन ।् 24 कुनै िववाद भएमा, ितनीहरूले मरेा िविधहरूअनसुार न्याय गनछन ्
। ितनीहरू न्यायपणूर् हुनपुछर् । ितनीहरूले हरेक चाडमा मरेा िनयम र िविधहरू
पालना गनछन,् र ितनीहरूले मरेा पिव शबाथहरू मनाउनछेन ्। 25 ितनीहरू अशु
हुनलाई मरेको मािनसको अगािड जानछैेनन,् तर आफ् ना बबुा, आमा, छोरो , छोरी,
दाजभुाइ, वा कन्ये िददीबिहनी भएमा ितनीहरू जान सक्छन ्। न ता ितनीहरू अशु
हुनछेन ् । 26 कुनै पजुारी अध ु भएपिछ, ितनीहरूले त्यसको िन म्त सात िदन
गन् नछेन ्। 27अिन त्यो पिव -स्थानमा, अथार्त ्पिव -स्थानमा सवेा गनर्लाई िभ ी
चोकमा वशे गन िदनमा, त्यसले आफ्नो िन म्त पापब ल ल्याओस,् यो परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 28 ितनीहरूको उ रािधकार यही हुनछे: म नै ितनीहरूको
उ रािधकार हु,ँ र इ ाएलमा ितमीहरूले ितनीहरूलाई कुनै सम्पि निदन ू । म नै
ितनीहरूको सम्पि हुनछुे । 29 ितनीहरूले अन् नब ल, पापब ल, र दोषब लबाट
खानछेन,् र इ ाएलमा परम भकुो िन म्त चढाइएको हरेक कुरा ितनीहरूकै हुनछे
। 30 सबै कुराका पिहलो फलबाट असल फल र ितमीहरूका सबै उपहारहरू
पजुारीहरूकै हुनछेन,् र ितमीहरूले ितमीहरूका भोजनबाट उत्कृष् ट अन् नब ल
पजुारीहरूलाई िदन ू तािक ितमीहरूको घरमा आिशष ्आओस ्। 31 जङ्गली पशलुे
मारेको चरा वा पशकुो िसनबुाट पजुारीहरूले खानहुुदँनै ।

45
1उ राअिधकारको रूपमा दशेलाई भाग लगाउन जब ितमीहरूले िच ा हाल् छौ,

तब ितमीहरूले परम भकुो िन म् त एउटा जग् गा अलग गन ूर् । यो दानको जग् गा
पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार हात चौडा दशेको एउटा पिव जिमन
हुनछे । त्यो र त्यसको व रप रको क्षे सबै पिव हुनछे । 2 यसबाट पाँच सय
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हात लमाइ र चौडाइको वगार्कार क्षे हुनछे जसले पिव स्थानलाई घनेछ, र
त्यसको व रप रको िसमाना पचास हात चौडा हुनछे । 3 यस क्षे बाट ितमीहरूले
पच् चीस हजार हात लमाइ र दश हजार हात चौडाइ नाप् न ू । त्योचािहं पिव -स्थान,
र महा-पिव स्थान हुनछे । 4 योचािहं परम भकुो सवेा गन पजुारीहरूका िन म्त
दशेमा एउटा पिव ठाउँ हुनछे, जो परम भकुो सवेा गनर् उहाँको निजक आउँछन ्
। यो ितनीहरूका िन म्त घरहरू र पिव ठाउँको िन म्त एउटा पिव क्षे हुनछे
। 5 यसरी त्यो पच् चीस हजार हात लामो र दश हजार हात चौडा हुनछे, र त्यो
म न् दरमा सवेा गन लवेीहरूका नगरहरूका िन म्त त् यो हुनछे । 6 सहरको लािग
एउटा क्षे अलग गन ूर् जनु पाँच हजार हात चौडा र पच् चीस हजार हात लामो
होस ् । त्योचािहं पिव ठाउँको िन म्त अलग ग रएको क्षे को छेउमा हुनछे । यो
सहर इ ाएलका सबै घरानाको हुनछे । 7 शासकको जिमनचािहं पिव -स्थान र
सहरको िन म्त अलग ग रएको क्षे को दवुपै हुनछे । त्यो ितनीहरूको प श् चम
र पवूर्प हुनछे । पवूर्दे ख प श् चमसम्म यी भागहरूमध्ये एउटाको लमाइसगँ
बराबर लमाइ हुनछे । 8 यो जिमनचािहं इ ाएलको शासकका सम्पि हुनछे ।
मरेा शासकहरूले अब मरेा मािनसहरूलाई िथचोिमचो गनछैनन ् । बरु, ितनीहरूले
इ ाएलको घरानाका कुलहरूलाई त्यो जिमन िदनछेन ्। 9 परम भु परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ: अब अित भयो, इ ाएलका शासकहरू हो! िहसंा र झैं-झगडा हटाओ
। न्याय गर र धािमर्कता दखेाओ । मरेा मािनसहरूलाई िनष्कासन गनर् छोिडदओे!
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 10 ितमीहरूका नाप ठक, ठक एपा र ठक
बाथ हुनपुछर्! 11 एपा र बाथको नाप बराबर हुनपुछर् । यसलैे एक बाथ होमरेको
दश भागको एक भाग हुनछे । एक एपा होमरेको दश भागको एक भाग हुनछे ।
ितनीहरूका नाप होमरेसगँ िमल् दो हुनछे । 12 शकेेलचािहं िबस गरेा होस ् । साठी
शकेेलको एक मीना हुनछे । 13 ितमीहरूले िदनपेन योगदान यही हो: गहुकँो एक
होमरेसगँ एपाको छैटौंभाग, र जौको एक होमरेसगँ एपाको छैटौंभाग ितमीहरूले
िदनछेौ । 14 तलेको तोिकएको भटेीचािहं हरेक कोर वा हरेक होमरेको िन म्त
बाथको दशौंभाग हुनछे (एक कोर दश बाथ हुन्छ), िकनभने एक होमरे भनकेो
पिन दश बाथ हो । 15 इ ाएलका रा ो पानी पाएका क्षे हरूका हरेक दईु सय
पशहुरूका िन म्त बगालबाट एउटा भडेो वा बोको मािनसहरूका िन म्त ाय श् चत
गनर्लाई होमब ल वा मलेब लको िन म्त योग हुनछे, यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 16 दशेका सबै मािनसहरूले इ ाएलको शासकलाई यो उपहार िदनछेन ्
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। 17 चाडहरू र औंसीका उत्सवहरू र शबाथ िदनहरू—इ ाएलको घरानाका सबै
तोिकएका चाडहरूमा होमब ल, अन् नब ल, र अघर्ब लका िन म्त पशहुरू तयार
गन िजम्मवेारी शासकको हुनछे । ितनलैे इ ाएलको घरानाको िन म्त ाय श् चत
गनर् पापब ल, अन् नब ल, होमब ल, र मलेब लको बन् ध गनछन ् । 18 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: पिहलो मिहनाको पिहलो िदनमा, ितमीहरूले बथानबाट
एउटा िनष्खोट साँढे लन ूर पिव -स्थानको िन म्त पापब ल चढाउन ु । 19 पजुारीले
पापब लको रगतबाट केही लनछेन ् र म न् दरको ढोकाका चौकोसहरू, वदेीको
िसमानाका चार िकनारहरू, र िभ ी चोकको ढोकाको चौकोसहरूमा लगाउनछेन ्
। 20 हरेक मािनसबाट अजानमा वा अज्ञानतामा हुने पापको िन म्त मिहनाको
सातौं िदनमा यस्तो गन ूर् । यसरी ितमीहरूले म न्दरको िन म्त ायश् चत गनछौ ।
21 पिहलो मिहनाको चौधौं िदनमा, ितमीहरूको िन म्त सात िदनको एउटा पवर् हुनछे
। ितमीहरूले अखिमरी रोटी खानपुछर् । 22 त्यस िदनमा, शासकले आफ्नै िन म्त
र दशेका सबै मािनसहरूका िन म्त पापब लको रूपमा एउटा साँढे तयार गनछन ्
। 23 सात िदनको पवर्मा, शासकले परम भकुो िन म्त होमब ल तयार गनछन:्
सात िदनसम्म हरेक िदन सातवटा साँढे र सात वटा िनष्खोट भडेा, र हरेक िदन
पापब लको रूपमा एउटा बोको । 24 अिन शासकले हरेक साँढकेो िन म्त एक एपा
र हरेक भडेोको िन म्त एक एपा अन् नब ल र हरेक एपाको िन म्त एक हीन तले तयार
गनछ । 25 सातौं मिहनाको पन् ौं िदनमा, चाडमा, शासकले यी सात िदनहरूमा
यी ब लहरू चढाउनछेन:् पापब ल, होमब ल, अन् नब ल, र तलेको ब ल ।

46
1 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: िभ ी चोकको पवूर्प फिकर् एको ढोका

कामको हप् ताको छ िदनसम्म बन्द हुनछे, तर शबाथको िदनमा त्यो खो लनछे र
औंसीको िदनमा त्यो खो लनछे । 2 बािहरबाट ढोका र त्यसको दलान हुदँै शासक
बािहरी चोकमा आउनछेन,् र पजुारीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाउँदा ितनी िभ ी
ढोकाको चौकोसको छेउमा खडा हुनछेन ् । तब ितनले िभ ी ढोकाको सघँारमा
आराधना गनछन ् र बािहर जानछेन,् तर त्यो ढोका भने साँझसम्म नै बन्द हुनछैेन
। 3 शबाथ र औंसीमा दशेका मािनसहरूले पिन यही ढोकामा परम भकुो आराधना
गनछन ्। 4शासकले परम भलुाई शबाथ िदनमा चढाउने होमब ल छवटा िनष्खोट
थमुा र एउटा िनष्खोट भडेो हुनछे । 5भडेोसगँ चढाइने अन् नब ल एक एपा हुनछे, र
थमुासगँ चढाइने अन् नब ल ितनले िदन चाहजेित हुनछे, र अन् नको हरेक एपासगँ
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एक हीन तले होस ् । 6 औंसीको िदनमा ितनले बथानबाट एउटा िनष्खोट साँढ,े
छवटा थमुा, र एउटा िनष्खोट भडेो चढाउन ् । 7 ितनले साँढकेो िन म्त एक एपा,
भडेोको िन म्त एक एपा, र थमुाहरूका िन म्त ितनले िदन चाहजेित अन् नब ल
चढाउन,् र अन् नको हरेक एपाको िन म्त एक हीन तले होस ्। 8जब शासक ढोका र
त्यसको दलानको बाटोबाट आउँछन,् तब ितनी त्यही बाटोबाट भएर बािहर जानपुछर्
। 9 तर जब दशेका मािनसहरू तोिकएका चाडहरूमा परम भकुो साम ु आउँछन,् तब
उ री ढोकाबाट आउनहेरू दिक्षणी ढोकाबाट बािहर जानपुछर्, र दिक्षणी ढोकाबाट
आउनहेरू उ री ढोकाबाट बािहर जानपुछर् । कोही पिन आफू िभ पसकेो ढोकाितर
फकर् नहुुदँनै, िकनिक त्यो िसधै अगािड जानपुछर् । 10 शासक ितनीहरूका िबचमा
हुनपुछर् । ितनीहरू िभ जाँदा उनी पिन िभ जानपुछर्, र ितनीहरू बािहर िनस्कँदा,
उनी पिन बािहर िनस्कनपुछर् । 11 चाडहरूमा साँढकेो िन म्त एक एपा, र भडेोको
िन म्त एक एपा, र थमुाहरूका ितनले िदने गरेजित अन् नब ल होस,् र हरेक एपाको
िनम्त एक हीन तले होस ् । 12 जब शासकले स्वइच्छा भटेी चढाउँछन,् चाहे
त्यो परम भकुो िन म्त होमब ल होस ्वा मलेब ल, पवूर्प फकको ढोका ितनको
िन म्त खो लनछे । ितनले शबाथ िदनमा झैं होमब ल वा मलेब ल चढाउनपुछर् ।
तब ितनी बािहर जानपुछर्, र ितनी बािहर गएपिछ, त् यो ढोका बन्द ग रनछे ।
13 यसका अितरक् त, ितमीहरूले दिैनक रूपमा परम भलुाई एक वष िनष्खोट भडेो
होमब लको रूपमा चढाउन ु । यो ितमीहरूले हरेक िबहान गन ुर्पछर् । 14 त्योसगँै
ितमीहरूले हरेक िबहान अन् नब ल चढाउन,ु एक एपाको छैटौं भाग र परम भकुो
िन म्त चढाइने अन् नब लको िपठोलाई िभजाउनको िन म्त एक हीन तलेको एक-
ितहाई भाग चढाउने अनन्तको िविध होस ् । 15 ितनीहरूले थमुा, अन् नब ल र
तलेलाई हरेक िबहान तयार गनछन ् । यो सधैंको होमब ल हुनछे । 16 परम भु
परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ: शासकले आफ्ना कुनै पिन छोरोलाई बकस िदन् छन ्
भने त्यो ितनको उ रािधकार हुनछे । त्यो ितनका छोराहरूका सम्पि , अथार्त ्
उ रािधकार हुनछे । 17तर ितनलेआफ्नो उ रािधकारबाट आफ्ना सवेकमध्ये एक
जनालाई बकस िदन् छन ्भन,े स्वन् ताको वषर् नभएसम्म त्यो त्यस सवेकको हुनछे,
र त्यसपिछ त् यो उक् त शासकलाई िफतार् हुनछेन ् । ितनको उ रािधकार िनश् चय
पिन ितनका छोराहरूकै हुनछे । 18 शासकले मािनसहरूका उ रािधकार कब् जा
गरेर ितनीहरूलाई आफ्नो सम्पि बाट अलग गन ुर्हुदँनै। ितनले आफ्ना छोराहरूलाई
आफ्नै सम्पि बाट िदनपुछर् तािक मरेा मािनसहरू आफ्नो सम्पि बाट िततर-िबतर
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हुनछैेनन ् ।’ ” 19 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई ढोकाबाट पजुारीहरूका पिव
कोठाहरूमा लग,े जनु उ रतफर् फकका िथए । प श् चमतफर् एउटा ठाउँ िथयो ।
20 ितनले मलाई भन,े “यो त्यही ठाउँ हो जहाँ पजुारीहरूले पापब ल र दोषब ललाई
उमाल्छन ्र जहाँ ितनीहरूले अन् नब ललाई पोल्छन ्। ितनीहरूले ती ब लहरूलाई
बािहरी चोकमा लानहुुदँनै, िकनिक त् यसो गरे मािनसहरू पिव हुनछेन ्।” 21 तब
ितनले मलाई बािहरी चोकमा ल्याए र ितनले मलाई त्यस चोकका चार कुनाबाट
िहडं्न लगाए, र मलैे चोकका हरेक कुनामा अक एउटा चोक दखेें । 22 बािहरी
चोकको चार कुनामा चारवटा स-साना, चा लस हात लामो र ितस हात चौडा
चोकहरू िथए । चारै चोकका एउटै नाप िथयो । 23 ती चारैको व रप र ढुङ्गाको
एउटा लहर िथयो, र ती ढुङ्गाको लहरमिुन चलुाहरू िथए । 24 ती मािनसले मलाई
भन,े “यी ठाउँहरूमा म न्दरका सवेकहरूले मािनसहरूका ब लहरूलाई उमाल्नछेन ्
।”

47
1 त्यसपिछ ती मािनसले मलाई फे र म न्दरको ढोकामा लग,े र पवूर्प

म न् दरको म न्दरको सघँारमिुनबाट पानी बिगरहकेो िथयो, िकनिक म न्दरको
अगािडको भाग पवूर् फकको िथयो, र पानीचािहं म न्दरको दिक्षणितर, वदेीको
दािहनिेतर बिगरहकेो िथयो । 2यसलैे ितनले मलाई उ री ढोकाबाट बािहर िनकाल,े
र पवूर्प फिकर् एको िढकाको व रप र डोर् याए, र त्यो ढोकाबाट दिक्षणितर पानी
बिगरहकेो िथयो । 3 ती मािनस पवूर्ितर गइरहदँा, ितनको हातमा एउटा नाप् ने
टाँगो िथयो । ितनले एक हजार हात नापे र ितनले मलाई त्यो पानीको बाटोहुदँ ै
गो लगाँठोसम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए । 4 त् यसपिछ ितनले फे र एक हजार
हात नापे र मलाई पानीको बाटोहुदँ ै घ ुडँासम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए । अिन
ितनले अक एक हजार हात नापे र मलाई कम्मरसम्म पानी आउने ठाउँमा ल्याए
। 5 त् यसपिछ ितनले एक हजार हात नाप,े तर त्यहाँ एउटा नदी िथयो जसलाई मलैे
तनर् सिकन ँ िकनभने पानी बढकेो िथयो र पौिडन िमल् ने गरी गिहरो िथयो । त्यो तनर्
नसिकने नदी िथयो । 6 ती मािनसले मलाई भन,े “ए मािनसको छोरो, के त ँयो दखे् न
सक्छस?्” र ितनले मलाई बािहर ल्याए र त् यो नदीको िकनारमा िहडंाए । 7 जब
म िहडं्दै िथएँ, नदीको दवुपै को िकनारमा धरैे वटा रूखहरू िथए । 8 ती मािनसले
मलाई भन,े “यो पानी पवू इलाकाितर र तल अराबामा जान्छ । यो पानी खारा
समु मा बगरे जान्छ र त्यसलाई ताजा बनाउछँ । 9झणु्डमा बस् ने हरेक जीिवत ाणी
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त्यो पानी जहाँ-जहाँ जान्छ त्यहीं नै बस् नछे । त्यहाँ धरैे माछा हुनछेन,् िकनिक यो
पानी त्यहाँ बग्छ । त्यसले निुनलो पानीलाई ताजा बनाउनछे । त्यो नदी जहाँ-जहाँ
जान्छ हरेक कुरा बाँच् नछे । 10 तब एन-गदीका जालहारीहरू त्यो पानीको छेउमा
उिभनछेन,् र एन-एग्लसैम्म माछाको जाल सकुाउने ठाउँ हुनछे । त्यो खारा समु मा
धरैे िकिसमका माछा हुनछेन ्जस् तो महासमु मा शस् त माछाहरू हुन् छन ्। 11 तर
खारा समु का दलदल र िसमसार भने ताजा बनाइनछैेन । ितनीहरू ननू िदनका िन म्त
रहनछेन ।् 12यस नदीको छेउमा, दवुपै को िकनारमा,फल फलाउने सबै कारका
रूखहरू बढ्नछेन ् । ितनीहरूका पातहरू सकु् नछैेनन ् र ितनीहरूका फल किहल्यै
पिन रोिकनछैेनन ्। हरेक मिहना रूखहरूले फल िदनछेन,् िकनभने पिव -स्थानबाट
पानी त्यहाँ बग्छ । ितनीहरूको फल भोजनको िन म्त हुनछे, र ितनीहरूका पात
िनको पानर्को िन म्त हुनछेन ् । 13 परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ: इ ाएलका
बा कुलहरूका िन म्त दशे िवभाजन गन त रका यस्तो हुनछे: योसफेलाई दईु भाग
हुनछे । 14मलैे आफ्नो हात उठाएर ितमीहरूका पखुार्हरूलाई ितज्ञा गरेका दशेलाई
बराबर गरेर ितमीहरूले िवभाजन गन ुर्पछर् । त्यो दशे ितमीहरूका िन म्त उ रािधकार
हुनछे । 15 महासमु दे ख हतेलोनको बाटो भएर सदादसम्म उ री भागमा दशेको
िन म्त िसमाना यही हुनछे । 16 अिन त्यो िसमाना बरेोतह हुदँै िस मैसम्म जानछे,
जनु दमस्कस र हमातको िबचमा छ, अिन त्यसपिछ हासरे हा ीकनसम्मै जानछे,
जनु हौरानको िसमानाको छेउमा छ । 17 यसलैे त्यो िसमाना समु दे ख दमस्कस
हुदँै उ रमा हमात भएर हसर-एनानसम्म जानछे । योचािहं उ री भाग हुनछे ।
18 पवूर्प त्यो िसमाना हौरान र दमस्कसको िबचमा िगलाद र इ ाएल दशेको
िबचमा भएको यदर्न नदीको छेउमा हुनछे । ितमीहरूले पवू समु को िसमानाबाट
नाप् नपुछर् । पवू िसमानाचािहं पवू समु सम्म हुनछे । 19 अिन दिक्षण भागमा त्यो
िसमाना तामारदे ख मरेीबा-कादशेका पानीहरूसम्म,ै त् यसपिछ िम दशेको खोलाका
छेउ-छेउ भएर महासमु सम्म जानछे । योचािहं दिक्षणको िसमाना हुनछे । 20अिन
प श् चमको िसमानाचािहं लबेो-हमातको िवप रत, महासमु सम्म हुनछे । योचािहं
प श् चमको िसमाना हुनछे । 21 यसरी ितमीहरूले आफ्नो िन म्त, अथार्त ्इ ाएलका
कुलको िन म्त यो दशेलाई िवभाजन गनछौ । 22 यसरी ितमीहरूले उ रािधकार
आफूलाई र ितमीहरूका िबचमा भएका परदशेीहरूलाई िवभाजन गनछौ, जसले
ितमीहरूका िबचमा बालक जन्माएका छन,् जो इ ाएलमा ज न्मएका मािनसहरूझैं
ितमीहरूका िबचमा छन ् । ितमीहरूले इ ाएलका कुलहरूका िन म्त उ रािधकार
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पाउन िच ा हाल्नपुछर् । 23 अिन त्यो परदशेी त्यही कुलको हुनछे जसको िबचमा
त्यो बसोबास ग ररहकेो हुन्छ । ितमीहरूले त्यसलाई पिन उ रािधकार िदनपुछर्,
यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो ।”

48
1 कुलहरूका नाम यी नै हुन ् । दानको कुलले दशेको एक भाग पाउनछे

। त्यसको िसमाना इ ाएलको उ री िसमाना भएर हतेलोन र लबेो-हमात हुदँै
जानछे । त्यसको िसमाना हसर-एनानसम्म र उ रमा दमस्कसको िसमाना र
त् यसपिछ हमातसम्म जानछे । दानको िसमाना पवूर्द े ख महासमु सम्म जानछे ।
2 दानको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, आशरेले एक भाग पाउनछे
। 3 आशरेको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, नप् तालीले एक भाग
पाउनछे । 4 नाप् तालीको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, मनश्शलेे एक
भाग पाउनछे । 5 मनश्शकेो िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, ए ाइमले
एक भाग पाउनछे । 6 ए ाइमको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म,
रूबनेले एक भाग पाउनछे । 7रूबनेको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म,
यहूदाले एक भाग पाउनछे । 8 ितमीहरूले पिव रूपमा अलग गन ुर्पन जिमन
यहूदाको िसमानासगँ जोिडएको हुनछे र त्यो पवूर्द े ख प श् चमसम्म जान् छ ।
त्यो पच् चीस हजार हात चौडा हुनछे । त्यसको लमाइ एउटा कुलको पवूर्दे ख
प श् चमसम्मको भागसगँ बराबर हुनछे, र म न्दरचािहं त्यसको िबचमा हुनछे ।
9 ितमीहरूले परम भकुो िन म् त पिव रूपमा अलग गन यो जिमन पच् चीस हजार
हात लामो र दश हजार हात चौडा हुनछे । 10 पिव रूपमा अलग यो जिमनको
काम यस् तो हुनछे: पजुारीहरूका लािग उ र भागमा पच् चीस हजार हात लामो,
प श् चममा दश हजार हात चौडा, पवूर्मा दश हजार हात चौडा र दिक्षणमा पच् चीस
हजार हात लामो जिमन हुनछे । त्यसको िबचमा परम भकुो पिव ठाउँ हुनछे ।
11 सादोक वशंका पजुारीहरूका िन म् त यो पिव रूपमा अलग ग रनछे, जसले
िवश् वस् ततासाथ मरेो सवेा गरेका छन ् र इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ् लवेीहरूझैं
ितनीहरू बरा लर गएनन ्। 12 ितनीहरूका िन म्त यो अित पिव रूपमा जिमनको
एक भाग दानको रूपमा अलग हुनछे । यो लवेीहरूको िसमानालाई छुनछे ।
13 पजुारीहरूको जिमनको िसमानासगँ जोिडएर लवेीहरूको जिमन पच् चीस हजार
हात लामो र दश हजार हात चौडा हुनछे । यी दईु जिमनका सम्पणूर् क्ष े पच् चीस
हजार हात लामो र बीस हजार हात चौडा हुनछे । 14 ितनीहरूले त्यो बचे्न ु
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वा सट् न ु हुदँनै । इ ाएलको जिमनको यी पिहलो फलहरूमध्ये एउटा पिन यी
िसमानबाट छुट् याउनहुुदँनै, िकनिक यो सबै परम भकुो िन म्त पिव छ । 15 बाँकी
जग् गामा, पाँच हजार हात चौडा र पच् चीस हजार हात लामो भागचािह,ं सहर,
घरहरू र खकर् को जिमनको रूपमा योग हुनछे । सहरचािहं त्यसको िबचमा हुनछे
। 16 सहरको नाप यी हुनछेन:् उ रितर ४,५०० हात लामो हुनछे । दिक्षणितर
४,५०० हात लामो हुनछे । पवूर्ितर ४,५०० हात लामो हुनछे । अिन प श् चमितर
४,५०० हात लामो हुनछे । 17 सहरको िन म्त उ रितर एउटा खकर् हुनछे । त्यो
उ रितर २५० हात, दिक्षणितर २५० हात, पवूर्ितर २५० हात, र प श् चमितर २५०
हात हुनछे । 18 पिव रूपमा अलग गन जिमनको बाँकी क्षे पवूर्मा दश हजार
हात र प श् चममा दश हजार हात हुनछे । त्यो अलग ग रएको पिव जिमनको
िसमानसगँ जोिडएर जानछे, र त्यसको उब्जनी त्यस सहरमा काम गन मािनसहरूका
िन म्त भोजन हुनछे । 19 त्यस सहरमा काम गन मािनसहरू अथार्त ् इ ाएलका
सबै कुलका मािनसहरूले त्यो जिमनमा खतेी गनछन ् । 20 पिव रूपमा अलग
ग रएको सबै जिमनको नाप पच् चीस हजार लामो र पच् चीस हजार चौडा हुनछे ।
यसरी सहरको लािग छुट् याइएको जिमनसगँ जोिडएको जिमनलाई ितमीहरूले पिव
रूपमा अलग गनछौ । 21 पिव रूपमा अलग जिमन र सहरको क्षे को दवुपै को
जिमनको बाँकी भाग शासकको िन म्त हुनछे । पवूर्ितर शासकको जिमनको क्षे
पिव रूपमा अलग जिमनको िसमानाबाट पवू िसमानासम्म पच् चीस हजार हात
हुनछे र प श् चममा प श् चमी िसमानासम्म पच् चीस हजार हात हुनछे । िबचमा पिव
रूपमा अलग जिमन हुनछे, र त्यसको िबचमा पिव म न्दर हुनछे । 22लवेीहरूका
जिमनदे ख फैलकेो जिमन र त् यसको बीचको सहरको क्षे शासकको िन म्त
हुनछे । त्यो यहूदाको िसमाना र बने्यामीनको िसमानाको िबचमा हुनछे । यो
जिमन शासकको िन म्त हुनछे । 23 बाँकी रहकेा कुलहरूका बारेमा ितनीहरूका
भाग पिन पवूर् दे ख प श् चमसम्म रहनछे । बने्यामीनले एउटा भाग पाउनछे ।
24 बने्यामीनको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म, िशिमयोनले एक
भाग पाउनछे । 25 िशिमयोनको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख प श् चमसम्म,
इस्साखारले एक भाग पाउनछे । 26 इस्साखारको िसमानासगँ जोिडएर, पवूर्दे ख
प श् चमसम्म, जबलूनूले एक भाग पाउनछे । 27 जबलूनूको िसमानाको दिक्षणितर,
पवूर्दे ख प श् चमसम्म, एक भाग गादको जिमन हुनछे । 28 गादको दिक्षणी िसमाना
तामारदे ख मरेीबा-कादशेका पानीहरूसम्म, र िम दशेका खोलाको छेउ-छेउ हुदँै
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महासमु सम्म फै लनछे । 29 जिमन यही हो जसको िन म् त ितमीहरूले िच ा
हाल्नछेौ । यो इ ाएलका कुलहरूका िन म् त उ रािधकार हुनछे । ितनीहरूका
भाग यी नै हुन ् । यो परम भु परमशे् वरको घोषणा हो । 30 सहरका बािहर
िनस्कने ढोकाहरू यी नै हुन:् उ रितर ४,५०० हात लामो हुनछे, 31 इ ाएलका
कुलहरूका नाउमँा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका रूबने, अक ढोका
यहूदा र अक ढोका लवेीको लािग हुनछे । 32 पवूर्ितर ४,५०० हात लामो हुनछे,
जसमा ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका योसफे, अक ढोका बने्यामीन, र
अक ढोका दानको लािग हुनछे। 33 दिक्षणितर ४,५०० हात लामो हुनछे, जसमा
ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका िशिमयोन,अक ढोका इस्साखार, र अक
ढोका जबलूनूको लािग हुनछे । 34 प श् चमितर ४,५०० हात लामो हुनछे, जसमा
ितनवटा ढोकाहरू हुनछेन:् एउटा ढोका गाद, अक ढोका आशरे, र अक ढोका
नाप् तालीको लािग हुनछे । 35 सहरको व रप रको दरुी अठार हजार हात लामो
हुनछे । त्यस िदनदे ख त्यो सहरको नाउँ हुनछे, “परम भु त्यहाँ हुनहुुन्छ ।”
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