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होशकेो पसु्तक

1 यहूदाका राजाहरू उ ज् जयाह, योताम, आहाज र िहजिकया अिन यहेोआशका
छोरा इ ाएलका राजा यारोबामको समयमा बरेीको छोरो होशकेहाँ आऐको
परम भकुो वचन यही हो, 2 जब परम भु पिहलो पटक होशे ारा बोल् नभुयो,
तब उहाँले ितनलाई यसो भन् नभुयो, “जा अिन एउटा वशे् यालाई आफ्नो पत् नी
बना । त्यसले आफ्नो वशे् यागमनको फलस्वरूप छोराछोरी जन्माउनछेे । िकनिक
दशेले परम भलुाई त्यागरे ठुलो वशे् यागमन ग ररहकेो छ ।” 3 यसलैे होशे गएर
िदब् लमैकी छोरी गोमरेलाई िववाह गरे, र त् यो गभर्वती भई र ितनको िनम्ती एउटा
छोरो जन्माई । 4 परम भलुे होशलेाई भन् नभुयो, “उसको नाउँ ियजरेल राख ् ।
िकनिक केही समयमा न,ै म यहेूको घरानालाई ियजरेलमा बगाएको रगतको कारण
दण्ड िदनछुे र इ ाएलको घरानाको राज्यलाई म अन् त गनछु । 5 त्यस िदनमा
ियजरेलको बसेीमा म इ ाएलको धन ु भाँिचिदनछुे ।” 6 गोमरे फे र गभर्वती भई र
एउटी छोरी जन्माई । तब परम भलुे होशलेाई भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ लो-रूहामा
राख,् िकनिक इ ाएलको घरानालाई म फे र कृपा गन छैन,ँ ितनीहरूलाई म कुनै
िकिसमले पिन क्षमा गन छैन ँ । 7 तापिन यहूदाको घरानामािथ म कृपा गनछु, र
म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर आफैले ितनीहरूलाई बचाउनछुे । धन,ु तरवार,
य ु , घोडाहरू, वा घोडचढीहरूल,े म ितनीहरूलाई बचाउनछैेन ।” 8 गोमरेले
लो-रूहामालाई दधू छुटाएपिछ, त्यो गभर्वती भई र अक एउटा छोरो जन्माई ।
9 तब परम भलुे भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ लो-अम्मी राख, िकनिक ितमीहरू
मरेा मिनसहरू होइनौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर होइन ँ । 10 तापिन इ ाएलका
मािनसहरूको सङ्ख्या समु को िकनारको बालवुा जि कै हुनछे, जसलाई नाप् न वा
गन् न सिकंदनै । त् यो त् यहीं हुनछे जहाँ ितनीहरूलाई भिनएको िथयो, ‘ितमीहरू मरेा
जा होइनौ’, ितनीहरूलाई यसो भिननछे, ‘ितमीहरू जीिवत परमशे् वरका मािनसहरू

हौ ।’ 11 यहूदाका मािनसहरू र इ ाएलका मािनसहरू, एकसाथ भलेा पा रनछेन ्।
ितनीहरूले आफ्ना िन म्त एक जना अगवुालाई िनयकु् त गनछन,् र ितनीहरू त्यस
दशेबाट मािथतफर् जानछेन ्िकनिक ियजरेलको िदन महान ्हुनछे ।



2:1 ii होशे 2:13

2
1 आफ् ना दाजभुाइलाई ‘मरेा मािनसहरू’ र आफ्ना िददीबिहनीलाई

‘ितमीहरूलाई कृपा ग रएको छ’ भन ।” 2 आफ्नी आमाको िवदरु मा एउटा
म ु ा हाल, एउटा म ु ा हाल, िकनिक त्यो मरेी पत् नी होइन, र न त म त्यसको
पित हु ँ । त्यसले आफ्नो सामनबेाट आफ् नो वशे् यागमन, र आफ्ना स् तनहरूको
िबचबाट आफ् नो िभचारका कामहरूलाई हटाओस ्। 3 होइन भन,े म त्यसलाई
नाङ्गो पानछु र त्यो जन् मको िदनमा झैं म त्यसको नग् नता दखेाउनछुे । उजाड-
स् थानजस् त,ै एउटा सखु् खा लागकेो दशेजस् त,ै म त्यसलाई बनाउनछुे, र त्यसलाई
ितखार्ले मन म बानउनछुे । 4 त्यसका छोराछोरीलाई म कृपा दखेाउनछैेन,ँ िकनिक
ती वशे् यागमनका सन् तान हुन ् । 5 िकनिक ितनीहरूकी आमा वशे् या िथई, र
ितनीहरूलाई गभर्धारण गनले लज् जास् पद िकिसमले काम गरेकी छे । त्यसले भनी,
“म आफ् ना मीहरूको पिछ जानछुे, िकनिक ितनीहरूले मलाई मरेो रोटी र पानी,
मरेो ऊन र सतूी कपडा, मरेो तले र दाखम िदन्छन ्।” 6 यसकारण त्यसको मागर्
रोक् नलाई म काँडे झाडीका बार लगाउनछुे । त्यसले आफ्नो बाटो प ा नलगाओस ्
भनरे, म त्यसको िवरु पखार्ल लगाउनछुे । 7 त्यो आफ्ना मेीहरूको पिछ लाग् नछे,
तर त्यसले ितनीहरूलाई भटे् टाउनछैेन । त्यसले ितनीहरूलाई खोज् नछे, तर त्यसले
ितनीहरूलाई पाउनछैेन । अिन त्यसले भन् नछे, “म आफ् नो पिहलो पितकहाँ नै
फकर् नछुे, िकनभने अिहलभेन्दा त्यो नै मरेो िन म्त असल िथयो ।” 8 िकनिक
त्यसलाई अन् न, नयाँ दाखम र तले िदन,े म नै िथएँ भनी त्यसलाई थाहा भएको
थएन,र जसले त्यसलाई शस् त चाँदी र सनु िदयो जसलाई ितनीहरूले त् यस बलेा
बालको िनम्ती योग गरे । 9 यसलैे फसलको समयमा म त्यसको अन् न, र
दाखम को मौसममा म त् यो िफतार् लनछुे । त्यसको नग् नतालाई ढाक् न योग
भएका, मरेो ऊन र सतूीको कपडा म िफतार् लनछुे । 10 तब त्यसका मेीहरूकै
साम ु म त्यसलाई नाङ्गो बनाउनछुे, र मरेो हातबाट त्यसलाई कसलैे बचाउनछैेन
। 11 त्यसका सबै उत् सवहरू, त् यसका भोजहरू, त् यसका औसँीका उत् सवहरू,
त् यसका शबाथहरू, र त्यसका िनधार् रत सबै चाडलाई म अन् त ग रिदनछुे ।
12“म त्यसका दाखका बोटहरू र अन्जीरका रुखहरूलाई नष् ट ग रिदनछुे, जसका
िवषयमा त्यसले भन् थी, ‘मरेा मेीहरूले मलाई िदएका ज्याला यी नै हुन ्।’ ितनलाई
म झाडी तलु् याउनछुे, र मदैानका पशहुरूले ती खानछेन ्। 13बाल दवेताका भोजका
िदनका िन म्त म त्यसलाई दण्ड िदनछुे, जित बलेा त्यसले ितनीहरूका िन म्त धपू
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बाली, जित बलेा त्यसले आफ्ना औठँीहरू र गहनाले आफूलाई ससु ज् जए पारी,
अिन त्यो आफ्ना मेीहरूको पिछ गई र मलाई िबस , यो परम भकुो घोषणा हो ।”
14 यसलैे म त्यसलाई फकाउन जानछुे । म त्यसलाई उजाड-स् थानमा ल्याउनछुे र
त्योसगँ कोमल भएर बोल् नछुे । 15 त्यसका दाखबारीहरू र आशाको ढोकाको रूपमा
आकोरको बसेी, म त्यसलाई िफतार् ग रिदनछुे । त्यसको जवानीका िदनहरूमा झैं,
र िम दशेबाट बािहर आएको िदनहरूमा झैं, त्यसले मलाई त्यहाँ जवाफ िदनछे
। 16 “यो परम भकुो घोषणा हो, त्यो िदन यस् तो हुनछे, तैंले मलाई ‘मरेो पित’
भन् नछेस,् अिन फे र मलाई ‘मरेो बाल’ भन् नछैेनस ् । 17 िकनिक म त्यसको
मखुबाट बालको नाउँ हटाइिदनछुे, र ितनका नाउँ फे र किहल्यै सम्झना हुनछैेन
।” 18 “त्यस िदन मदैानका पशहुरूसगँ,ै आकाशका चराहरूसगँ,ै अिन जिमनमा
घ ने जीवजन् तसुगँ,ै म ितनीहरूसगँ एउटा करार बाँध् नछुे । म दशेबाट धन,ु तरवार,
र य ु लाई हटाउनछुे, र म तलँाई सरुक्षासाथ प ल् टन िदनछुे । 19 सदासवर्दाको
िन म् त तरेो पित हुने ितज्ञा म गनछु । धािमर्कता, न्याय, करारको िवश् वस्तता र
कृपामा तरेो पित हुने ितज्ञा म गनछु । 20 िवश् वस्ततामा ितज्ञा गरेर म आफैं लाई
तकँहाँ समु् पनछुे, र तैंले परम भलुाई िचन् नछेस ्। 21 त्यो िदनमा जवाफ िदनछुे, यो
परम भकुो घोषणा हो, म आकाशमण् डललाई जवाफ िदनछुे, र ितनले पथृ् वीलाई
जवाफ िदनछेन ।् 22 पथृ् वीले अन् न, नयाँ दाखम र तलेलाई जवाफ िदनछे र ितनले
ियजरेललाई जवाफ िदनछेन ् । 23 आफ् नो िन म्त म त्यसलाई जिमनमा रोप् नछुे,
र मलैे लो-रूहामामािथ कृपा गनछु । लो-अम् मीलाई म भन् नछुे, ‘ितमीहरू मरेा
मािनसहरू हौ’ र ितनीहरूले मलाई भन् नछेन,् ‘तपाईं मरेा परमशे् वर हुनहुुन् छ ।’ ”

3
1 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “फे र जा, आफ्नो पितले मे गरेकी एक जना

स् ीलाई मे गर,् तर त् यो एक जना िभचा रणी हो । इ ाएलका मािनसहरू
अन् य दवेतातफर् लागे र ितनीहरूले पिव दाखका केकहरू मन पराए तापिन, जसरी
म परम भलुे ितनीहरूलाई मे गरें, त् यसरी नै त्यसलाई मे गर ्।” 2 यसलैे मलै े
त्यसलाई मरेो िन म्त पन् शकेेल चाँदी र अढाइ मरुी जौ ितरेर िकनें । 3 मलैे
त्यसलाई भनें, “ितमी मसगँ धरैे िदन बस् नपुछर् । ितमी अब वशे् या हुनछैेनौ र
कुनै अक परुुषको हुनछैेनौ । त् यसरी नै म पिन ितमीसगँै रहनछुे ।” 4 िकनिक
इ ाएलका मािनसहरू राजा, राजकुमार, ब लदान, ढुङ्गाको स्तम्भ, एपोद र
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घरघरका मिूतर्हरूिवना धरैे िदनसम्म रहनछेन ्। 5 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू
फकर् नछेन ् र परम भु आफ् ना परमशे् वर र आफ् ना राजा दाऊदलाई खोज् नछेन,् र
अन्तका िदनहरूमा, ितनीहरु परम भु र उहाँको भलाइको साम ु भयसाथ आउँछन ्।

4
1 ए इ ाएलका मािनस हो, परम भकुो वचन सनु । यस दशेका वािसन्दाहरूको

िवरु मा परम भकुो एउटा म ु ा छ, िकनभने दशेमा सत्यता, करारको िवश् वस् तता,
परम भकुो ज्ञान छैन । 2 त्यहाँ सराप, झटुो बोली, हत्या, चोरी र िभचार
छ । मािनसहरूले सबै सीमा तोडकेा छन,् र रगत बगपेिछ रगत बगकेो छ ।
3 यसलैे त्यो दशे सखु् खा हुदँछै, र त्यहाँ बसोबास गन सबै खरे जाँदछैन ्। मदैानका
पशहुरू, आकाशका चराहरू, र समु भएका माछासमते मा रंदछैन ्। 4 तर कसलैाई
म ु ा ल् याउन नदओे । कसलैे कसलैाई पिन दोष नलगाओस ् । िकनिक मलैे दोष
लगाइरहकेो ितमी, पजुारीहरूलाई नै हो । 5 ितमी पजुारीहरू िदनमा ठेस खानछेौ ।
ितमीहरूसगँै अगमव ाहरू पिन रातमा ठेस खानछेन,् र ितमीहरूकी आमालाई म
नष् ट गनछु । 6 मरेा मािनसहरू ज्ञानको किमले गदार् नष् ट भइरहकेा छन ् । ितमी
पजुारीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेको कारणल,े ितमीहरूलाई मरेो पजुारी हुनबाट म
पिन इन्कार गनछु ।ितमीहरूले मरेो वस्थालाई िबसका कारणल,े म ितमीहरूका
परमशे् वर भए पिन म ितमीहरूका छोराछोरीलाई िबसर्नछुे । 7 पजुारीहरूका सङ्ख्या
जित धरैै व ृ भयो,त् यित नै धरैे ितनीहरूले मरेो िवरू मा पाप गरे । आफ्नो आदरलाई
ितनीहरूले लाजसगँ साटे । 8 मरेा मािनसहरूको पापमा ितनीहरू पोिसन् छन,् र
उनीहरूले धरैे दषु् टता गरून ् भन् ने ितनीहरूको इच् छा हुन् छ । 9 पजुारीहरूलाई
जस् तो ग रयो मािनसहरूलाई त् यस् तै ग रनछेः ितनीहरूका अभ् यासहरूका िन म् त
म ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे, ितनीहरूका कामहरूको बदला म ितनीहरूलाई
िदनछुे । 10 ितनीहरूले खानछेन ् तर ितनीहरूसगँ यथेषे् ट हुनछैेन, ितनीहरूले
वशे् यागमन गनछन ् तर व ृ हुनछैेन, िकनभने ितनीहरू परम भबुाट धरैे टाढा
गएका छन ् । 11 ितनीहरूलाई यौनको छाडापन, दाखम र नयाँ म मन पछर्,
जसले ितनीहरूका समझलाई नाश पारेका छन ् । 12 मरेा मािनसहरूले काठका
मिूतर्हरूसगँ सल्लाह लन्छन,् र ितनीहरूका लौरोले ितनीहरूलाई अगमवाणीहरू
िदन्छन ् । िकनभने यौनको छाडापनको िवचारले ितनीहरूलाई ममा पारेको
छ, र आफ् ना परमशे् वरमा िवश् वसयोग् य हुन छोडरे वशे् याहरूले जस् तो वहार
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ितनीहरूले गरेका छन ् । 13 पवर्तका टाकुराहरूमा ितनीहरूले ब ल चढाउँछन ्
र पहाडहरूमा, फलाँट, लहरे-पीपल र तारपीनका फेदमा धपू बाल्छन,् िकनभने
छाया िशतल हुन्छ । यसलैे ितमीहरूका छोरीहरूले यौनका अनिैतक काम गछर्न,्
अिन ितमीहरूका बहुारीहरूले िभचार गछर्न ्। 14 ितमीहरूका छोरीहरूले यौनका
अनिैतक काम गदार् म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछैेन, न त ितमीहरूका बहुारीहरूले

िभचार गदार् ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे । िकनिक परुुषहरूले पिन आफैं लाई
वशे् याहरूकहाँ िदन्छन,् र पिव वशे् याहरूसगँ ितनीहरूले अनिैतक काम गनर् सकून ्
भनरे ितनीहरू ब लदानहरू चढाउँछन ।् यी मािनसहरू जसले बझु् दनैन,् ितनीहरू तल
फा लनछेन ।् 15त ँइ ाएलले िभचार गरेको भए पिन, यहूदाचािहं दोषी नहोस ।् ए
मािनस हो, ितमीहरू िगलगालमा नजाओ मािथ बथे-आवनमा नजाओ, र “परम भु
िजउँदो हुनभुएझैं” भनरे शपथ नखाओ । 16 िकनिक एउटी अटेरी साँडी-गाईले
झैं इ ाएलले अटेरी भएर वहार गरेको छ । भडेाहरूलाई घाँस-ेमदैानमा लगझेैं
परम भलुे कसरी ितनीहरूलाई खकर् मा लान सक् नहुुन् छ? 17 ए ाइमले आफूलाई
मिूतर्हरूसगँ िमलाएको छ । त्यसलाई वास् तै नगर । 18 ितनीहरूका कडा दाखम ले
छोड्दा पिन, ितनीहरू िनरन् तर िभचारमा गछर्न ्। र त्यसको शासकहरूले आफ् नो
लज् जास् पद कुरालाई ज्यादै मन पराउँछन ्। 19 हावाले त्यसलाई आफ्ना पखटेामा
बनेछ, र आफ्ना ब लदानहरूका कारणले ितनीहरू शमर्मा पनछन ्।

5
1“ए पजुारीहरू हो, यो कुरा सनु! ए इ ाएलको घराना, ध्यान दओे! ए राजाको

घराना, सनु! िकनिक ितमीहरू सबकैा िवरु न् याय आउँदछै । ितमीहरू िमस् पामा
पासो, र तबोरमािथ फै लएको जाल भएका छौ । 2 िव ोहीहरू मारकाटमा सा ै
नै सलंग् न हुन् छन,् तर म ितनीहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे । 3 ए ाइम र इ ाएल
मबाट लकेुका छैनन ् भनी म जान् दछु । ए ए ाइम, त ँ अब वशे् याझैं भएको
छस ् । इ ाएल अपिव पा रएको छ । 4 ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरूलाई
परमशे् वरतफर् फकर् न िददंनैन,् िकनिक ितनीहरूमा िभचारको मन छ, र ितनीहरूले
परम भलुाई िचन्दनैन ्। 5 इ ाएलको घमण्डले उसकै िवरु गवाही िदन्छ । यसलैे
इ ाएल र ए ाइम आफ् नै दोषमा ठेस खानछेन,् र यहूदा पिन ितनीहरूसगँै ठेस
खानछे । 6आफ्ना बगाल र बथानसगँ परम भकुो खोजी गनर् ितनीहरू जानछेन,् तर
ितनीहरूले उहाँलाई भटे् टाउने छैनन,् िकनिक उहाँले आफैं लाई ितनीहरूबाट टाढा
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लानभुएको छ । 7 ितनीहरू परम भु ित िवश् वासघाती भए, िकनिक ितनीहरूले
अवधैािनक छोराछोरी जन्माएका छन ् । अब औंसीका पवर्हरूले ितनीहरूका
भिूमसगँै ितनीहरूलाई पिन िन लिदनछे । 8 िगबामा तरुही र रामामा िबगलु फुक
। बथे-आवनमा य ु -ध्विन बजाओः ‘ए बने्यामीन, हामी तरेो पिछ लाग् छौं!’
9 न्यायको िदनमा ए ाइम िनजर्न हुनछे । इ ाएलका कुलहरू िबचमा िनश् चय
हुन आउने कुरा मलैे घोषणा गरेको छु । 10 यहूदाका अगवुाहरू त् यस् ता हुन ्जसले
िसमानाको ढुङ्गा साछर् । पानी खन्याएझैं ितनीहरूमािथ म आफ् नो ोध खन्याउनछुे
। 11 ए ाइम कु ल्चएको छ, त्यो न्यायमा कु ल्चएको छ, िकनभने त्यो आफ्नै
इच् छामा मिूतर्हरूको पिछ लागकेो छ । 12यसलैे ए ाइमको िन म्त म कपडा काट्ने
िकराझैं हुनछुे र यहूदाको घरानाको िन म्त सडाउने कुराझैं हुनछुे । 13जब ए ाइमले
आफ्नो रोग दखे् यो, र यहूदाले आफ्नो घाउ दखे् यो, तब ए ाइम अश् शरूमा गयो,
र यहूदाले महान ् राजाकहाँ सन्दशेवाहक पठायो । तर त्यसले तरेा मािनसहरूलाई
िनको पानर् वा ितमीहरूका घाउ िनको पानर् सकेन । 14 यसलैे ए ाइमको िन म्त म
िसहंझैं हुनछुे, र यहूदाको घरानाको िन म्त जवान िसहंझैं हुनछुे । मलैे नै ितनीहरूलाई
टु ा-टु ा पानछु र जानछुे । म ितनीहरूलाई बोकेर लानछुे, र ितनीहरूलाई बचाउने
कोही पिन हुनछैेन । 15 ितनीहरूले आफ्ना दोष स् वीकार गरेर मरेो खोजी नगरेसम्म,
र आफ् ना द:ुखको समयमा मलाई तत्परतासाथ नखोजसेम्म, म जानछुे र आफ्नै
ठाउँमा फकर् नछुे ।”

6
1 “आओ, हामी परम भतुफर् फक ं । िकनिक उहाँले हामीलाई टु ा-टु ा

पान ुर्भएको छ, तर उहाँले हामीलाई िनको पान ुर्हुनछे । उहाँले हामीलाई घाइते
बनाउनभुएको छ, तर उहाँले हा ो घाउमा पट् टी लगाउनहुुनछे । 2 दईु िदनपिछ
उहाँले हामीलाई पनुज िवत पान ुर्हुनछे । ते ो िदनमा उहाँले हामीलाई उठाउनहुुनछे,
र हामीहरू उहाँको साम ु िजउनछेौं । 3 हामी परम भलुाई िचनौं । परम भलुाई
िचन् नपुन दवावमा हामी परौं । िझसिमसे िबहानीझैं उहाँको आगमन िन श् चत छ ।
उहाँ हामीकहाँ झरीझैं, जिमनलाई िभजाउने बसन् त ऋतकुो झरीझैं आउनहुुनछे ।”
4 ए ए ाइम, म तलँाई के गरूँ? ए यहूदा, म तलँाई के गरूँ? तरेो िवश् वस् तता
िबहानीको बादलझैं, चाँडै हराएर जाने शीतझैं छ । 5 यसलैे ितनीहरूलाई मलैे
अगमव ाहरू ारा टु ा-टु ा पारेको छु, ितनीहरूलाई मलैे आफ् नो मखुको वचनले
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मारेको छु । ितमीहरूका आदशेहरू च म्कने िबजलुीझैं छन ् । 6 िकनिक म
ब लदान होइन, िवश् वस् तता चाहन्छु, र होमब लहरूभन्दा धरेै परमशे् वरको ज्ञान
भएको चाहन्छु । 7 आदमले झैं ितनीहरूले करार तोडकेा छन,् ितनीहरू म ित
िवश् वासहीन भएका छन ् । 8 िगलादचािहं दषु् ट काम गनहरूको सहर हो, जसका
पाइलाहरूमा रगत छ । 9 डाँकुहरूका समहुले कसलैाई प खर्रहझेैं, शकेम जाने
बाटोमा पजुारीहरू मानर्लाई समहुमा बस्छन ् । ितनीहरूले लज् जास् पद अपराधहरू
गरेका छन ् । 10 इ ाएलको घरानामा मलैे िघनलाग् दो कुरा दखेकेो छु । त्यहाँ
ए ाइमको वशे् यागमन छ, र इ ाएल अशु भएको छ । 11 ए यहूदा तरेो िन म्त
पिन कटनी तोिकएको छ, जित बलेा म आफ् ना मािनसहरूको सिुदन पनुस्थार्पना
गनछु ।

7
1 मलैे इ ाएललाई िनको पान इच् छा गदार्, ए ाइमको पाप र साम रयाका दषु् ट

कामहरू कट हुन्छन,् िकनिक ितनीहरू धोकापणूर् काम गछर्न ् । एक जना चोर
िभ वशे गछर्, र डाँकूहरूको समहुले सडकमा आ मण गछर् । 2 ितनीहरूका सबै
दषु् ट कामलाई मलैे याद गछुर्, भनी ितनीहरूले आफ्नो हृदयहरूमा महससु नै गदनन ्
। अब ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरूलाई नै घछेर्न ्। ती मरेो अनहुारको साम ु छन ्
। 3 ितनीहरूले आफ्ना दषु् टताले राजालाई, र आफ्ना झटुले अिधकारीहरूलाई
खशुी बनाउछँन ् । 4 रोटी बनाउनलेे तताएको तावाजस् त,ै जसले िपठो मछेुर
नफुलसेम्म आगो बाल् दनै, ितनीहरू सबै िभचारीहरू हुन ्। 5 हा ा राजाको िदनमा
अिधकारीहरूले आफैं लाई दाखम को मातले िबरामी पाछर्न ् । ठ ा गनहरूसगँ
उसले आफ्नो हात िमलायो । 6 िकनिक एउटा तावाजस् तो हृदयहरूल,े ितनीहरू
आफ्ना छलपणूर् योजना बनाउछँन ् । ितनीहरूको रस रातभ र द न्कन्छ । िबहान
त्यो ज्वालामय आगोझैं बल्दछ । 7 ितनीहरू सबै तावाजस् तै तातो छन,् र आफूमािथ
शासन गनलाई ितनीहरू भस्म पाछर्न ्। ितनीहरूका सबै राजा पितत भएका छन ्।
तीमध् ये कसलैे मलाई पकुारा गदनन ् । 8 ए ाइमले आफैं लाई अरू मािनसहरूसगँ
िमसाएको छ । नफकार्इएको रोटीजस् तै ए ाइम छ । 9 परदशेीहरूले उसको
श लाई नष् ट गरेको छ, तर उसलाई त्यो थाहा नै छैन । उसमा यताउता केश
फुलकेा छन,् तर उसलाई त्यो थाहा छैन । 10 इ ाएलको घमण्डले आफ् नै िवरु
गवाही िदन्छ, तापिन ितनीहरू परम भु आफ् ना परमशे् वरितर फकका छैनन,् न
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त यी सबै कुरापिछ पिन ितनीहरूले उहाँलाई खोजकेा छन ् । 11 ए ाइमचािहं
सिजलै छकाउन सिकने र िववकेहीन ढुकुरजस् तो छ, िम दशेलाई पकुारा गदछ,
त् यसपिछ अश् शरूितर उड्दछै । 12 जब ितनीहरू जान्छन,् तब ितनीहरूमािथ म
आफ् नो जाल फैलाउनछुे, आकाशका चराहरूझैं ितनीहरूलाई म तल खसाल् नछुे
। ितनीहरू एकसाथ जम् मा हुदँा म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे । 13 ितनीहरूलाई
िधक् कार छ! िकनिक ितनीहरू मबाट टाढा बहिकएका छन ्। ितनीहरूमािथ िवनाश
आउँदै छ ! ितनीहरूले मरेो िवरु िव ोह गरेका छन!् मलैे ितनीहरूलाई बचाउन
सक् थें, तर ितनीहरूले मरेो िवरु मा झटु बोले । 14आफ्ना सारा हृदयल,े ितनीहरूले
मसगँ पकुारा गरेका छैनन,् तर आफ्ना ओ ानमा ितनीहरू िवलाप गछर्न ्। अन् न,
र नयाँ दाखम को िन म्त ितनीहरू एकसाथ भलेा हुन्छन,् र ितनीहरू मबाट टाढा
जान्छन ्। 15 मलैे ितनीहरूलाई ता लम िदएँ र ितनीहरूका पाखरुाहरूलाई सशक् त
बनाएँ, तापिन अिहले ितनीहरू मरेो िवरु मा नै खराब षड ्यन् रच् छन ्। 16 ितनीहरू
फकर् न्छन,् तर म, अथार्त ्सव च् चितर भने फकर् ंदनैन ् । ितनीहरू धोका िदने धनझुैं
छन ्। आफ्ना िज ोको िनलर्ज् जताका कारणल,े ितनीहरूका अिधकारीहरू तरवारले
मा रनछेन ्। िम दशेमा यही ितनीहरूको उपहास हुनछे ।

8
1 “तरुही फुक् न तयार होओ! परम भकुो म न् दरमािथ एउटा गरुड आउँदछै,

िकनभने मािनसहरूले मरेो करार भङ्ग गरेका छन,् र मरेो वस्थाको िवरु बागी
भएका छन ्। 2 ितनीहरू मलाई पकुारा गछर्न,् ‘हे मरेा परमशे् वर, इ ाएलीमा हामी
तपाईंलाई िचन्दछौं ।’ 3 तर इ ाएलले जे असल छ त्यो इन् कार गरेको छ, र
स लुे त्यसलाई खदे् नछे । 4 मलैे नचनुकेा राजाहरूलाई, ितनीहरूले स्थािपत गरेका
छन ्। ितनीहरूले मलाई नसोधी राजकुमारहरू िनयकु् त गरेका छन ्। आफ् ना चाँदी
र सनुल,े आफ्नै िन म्त ितनीहरूले मिूतर्हरू बनाएका छन,् तर ितनीहरूको िवनाश
हुनलाई नै यसो भयो ।” 5 “ए समा रया, तरेो बाछो ितरस् कृत भएको छ । यी
मािनसहरूका िवरू मा मरेो ोध जल् दछै । िकनिक किहलसेम्म ितनीहरू दोषी
रहनछेन?् 6 िकनिक यो मिूतर् इ ाएलबाट आएको हो । एउटा का रगरले त् यो
बनायो । त्यो परमशे् वर होइन! साम रयाको बाछोलाइ टु ा-टु ा पा रनछे ।
7 िकनिक मािनसहरूले बतास छछर्न,् र आिँधको कटनी गछर्न ् । खडा बालीमा
बालाहरू छैनन,् र त्यसले केही फसल िददंनै । त्यसमा फसल लाग् यो भन,े
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परदशेीहरूले त्यो सखाप पानछन ् । 8 इ ाएल िन लएको छ । अब जाितहरूमा
िबचमा ती काम नलाग् ने वस्तझुैं रहन् छन ् । 9 िकनिक वन-गधा एक्लै गएझैं,
ितनीहरू अश् शरूसम् म गए । ए ाइमले आफ्नै िन म्त मेीहरू िनयकु् त गरेको छ ।
10 ितनीहरूले जाितहरूका िबचमा मेीहरू िनयकु् त गरे तापिन, अब ितनीहरूलाई
म एकसाथ भलेा गराउनछुे । राजकुमारहरूका राजाको दमनको कारणल,े ितनीहरू
दःुखी हुन लाग् नछेन ् । 11 िकनिक पापब लहरूका िन म्त ए ाइमले वदेीहरूको
सङ्ख्या बढाएका छन,् तर झन ्पाप गन वदेीहरू ती भएका छन ्। 12 ितनीहरूका
िन म्त मलैे आफ् नो वस्थालाई दस हजारपल् ट लखेे पिन, ितनीहरूले त्यसलाई
कुनै नयाँ कुराजस् तो गरी हछेर्न ्। 13मरेा भटेीहरूका ब लदानको बारेमा, ितनीहरूले
मास ु चढाउँछन ् र त्यो खान् छन,् तर म, परम भलुे त्यो हण गिदर्न ँ । अब म
ितनीहरूका अधमर्का बारेमा िवचार गनछु, र ितनीहरूका पापलाई दण्ड िदनछुे ।
ितनीहरू िम दशेमा फकर् नछेन ्। 14 इ ाएलले आफ् ना स ृ ष् टकतार्, मलाई िबसको
छ, र दरबारहरू बनाएका छ । यहूदाले धरैे सहरहरूलाई िकल् लाबन् दी गरेको छ, तर
त्यसका सहरहरूमा म आगो पठाउनछुे, र त्यसले उसका िकल् लाहरू भष् म पानछ
।

9
1 ए इ ाएल, अरू मािनसहरूझैं आन न्दत नहोओ । िकनिक आफ्ना

परमशे् वरलाई त्यागरे, ितमीहरूले िवश् वासहीन भएका छौ । अन् नका सबै खलामा
वशे् यालाई ितन ुर्पन ज्याला ितनर् ितमीहरू मन पराउँछौ । 2 तर अन् नका खला र
दाखबारीका कोलले ितनीहरूलाई खवुाउनछैेन, र नयाँ दाखम ितनीहरूका िन म्त
पयार्प् त हुनछैेन । 3 ितनीहरू परम भकुो दशेमा सधैंभ र रहनछैेनन,् बरु, ए ाइम
िम दशेमा फकर् नछे, र एक िदन ितनीहरूले अश् शरूमा अशु भोजन खानछेन ् ।
4 ितनीहरूले परम भलुाई दाखम को भटेी चढाउनछैेनन,् न त ितनीहरूले उहाँलाई
सन् न तलु्याउनछेन ् । ितनीहरूका ब लदानहरू ितनीहरूका िन म्त शोक गनको

भोजनझैं हुनछे । जितले त्यो खान्छन ्ती सबै अशु हुनछेन ्। िकनिक ितनीहरूका
भोजन ितनीहरूकै िन म्त मा हुनछे । त्यो परम भकुो म न् दरमा आउनछैेन ।
5तोिकएको चाडको िदनमा, परम भकुो िन म्त चाडको िदनमा ितमीहरू के गनछौ?
6 िकनिक, हरे, ितनीहरू िवनाशबाट उम्के भन,े िम दशेले ितनीहरूलाई एकसाथ
भलेा गनछ, र मोपका मािनसहरूले ितनीहरूलाई गाड्नछेन ्। ितनीहरूका चाँदीका
धन काँढाघारीले ढाक् नछे, र ितनीहरूका पालहरू काँढाका झाँगहरूले भ रनछे ।
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7 दण्डका िदनहरू आउँदछैन ्। बदलाका िदनहरू आउँदछैन ्। सबै इ ाएलीहरूले
यी कुरा जाननू ् । ितमीहरूका घोर अधमर् र वरैभावका कारणल,े अगमव ा मखुर्
हुन् छ र रेणा पाएको मािनसचािह बौलाह हुनछे । 8 अगमव ाचािहं ए ाइममािथ
मरेा परमशे् वरको िन म्त रेखदखे गन व् य क् त हो । तर त्यसका सबै मागर्हरूमा
चराको पासो थािपएको छ, र त् यसको परमशे् वरको म न् दरमा त्यो ित श तुा छ
। 9 िगबाका िदनहरूमा झैं, ितनीहरूले आफैं लाई िभ ी रूपमा ष् ट पारेका छन ्
। ितनीहरूको अधमर् परमशे् वरले सम्झना गन ुर्हुनछे र उहाँले ितनीहरूका पापको
दण्ड िदनहुुनछे । 10 परम भु भन् नहुुन्छ, “मलैे इ ाएललाई भटे् टाउदँा, त् यो
उजाड-स् थानमा दाख पाएको जस् तै िथयो । नभेाराको बोटमा ऋतकुो पिहलो
फलझैं, मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई भटे् टाएँ । तर ितनीहरू बाल-पोरमा गए,
र ितनीहरूले आफैं लाई त्यस लज् जास्पद मिूतर्कहाँ अपर्ण गरे । ितनीहरूले मे
गन मिूतर्हरूझैं ितनीहरू पिन घिृणत भए । 11 ए ाइमको बारेमाचािह,ं ितनीहरूको
मिहमा चराझैं उिडजानछे । त्यहाँ कुनै जन् म, कुनै गवर्वास, र कुनै गभर्धारण
हुनछैेन । 12 ितनीहरूले छोराछोरीलाई हुकार्एको भए पिन, एउटै पिन बाँकी नरहने
गरी म ितनीहरूलाई लजैानछुे । ितनीहरूबाट म फकर् दँा, ितनीहरूलाई िधक् कार
होस ् । 13 मलैे ए ाइमलाई टुरोसजस्तै सनु्दर मदैानमा रोिपएको दखेकेो छु, तर
ए ाइमले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यसकहाँ लानछे, जसले ितनीहरूको हत् या गनछ
।” 14 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई िदनहुोस—् तपाईंले ितनीहरूलाई के िदनहुुन्छ
? ितनीहरूलाई तिुहने गभर् र दधू नआउने स्तन िदनहुोस ् । 15 “ितनीहरूले
िगलगालमा गरेका सबै दषु् टताका कारणल,े ितनीहरूलाई मलैे त् यहाँ घणृा गनर् सरुु गरें
। ितनीहरूका पापी कामहरूका कारणल,े मरेो म न् दरबाट म ितनीहरूलाई धपाउनछुे
। म ितनीहरूलाई फे र मे गनछैन ँ । ितनीहरूका सबै अिधकारीहरू िव ोहीहरू हुन ्
। 16 ए ाइम रोगले स् त भएको छ, र ितनीहरूको जरा सकेुका छ । ितनीहरूले
फल िददंनैन ।् ितनीहरूका छोराछोरी भए पिन, ितनीहरूका अित ि य छोराछोरीलाई
म मानछु ।” 17 मरेा परमशे् वरले ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्हुन्छ िकनभने ितनीहरूले
उहाँको आज्ञा मानकेा छैनन ्। जाितहरूका िबचमा ितनीहरू िफरन् तहेरू हुनछेन ्।

10
1 इ ाएल एउटा मौलाएको दाखको बोट हो जसले फल फलाउछँ । त्यसको

फलको जित ब ो, त्यसले त् यित नै धरैे वदेी बनायो । त्यसको दशेले जित
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धरैे उब् जनी िदयो, त्यसले त् यित नै धरैे स् तम् भ खडा गर् यो । 2 िकनिक
ितनीहरूको हृदय छलपणूर् छ । अब ितनीहरूले आफ्नो दोषको दण्ड भोग् नपैछर्
। परम भलुे ितनीहरूका वदेीहरू भत् काउनहुुन्छ, ितनीहरूका स् तम् भहरू नाश
गन ुर्हुन्छ । 3 िकनिक तब ितनीहरूले यसो भन् नछेन,् “हा ा राजा छैनन,् िकनिक
हामीले परम भकुो भय माननेौं, अिन राजा भए पिन उनले हा ो िन म्त के गनर्
सक् थे र?” 4 ितनीहरू फो ा शब् दहरू बोल्छन,् र झटुो कसम खाएर करार
बाँध् छन ् । यसलैे जोतकेो डोबहरूमा िवषाल ु झारहरू उ झेैं, न्याय बढ्नछे ।
5 बथे-आवनका बाछाहरूका कारणल,े साम रयामा बसोबास गनहरू डराउनँछेन ्
। त्यसका मािनसहरूले ितनीहरूका िन म्त िवलाप गरे, अिन तीमािथ र ितनका
गौरवमा, आनन्द मनाउने ती मिूतर्पजुक पजुारीहरूले पिन िवलाप गरे, तर ितनीहरू
अब त्यहाँ छैनन ् । 6 महान ् राजाका िन म्त उपहारको रूपमा, ितनीहरू अश् शरूमा
लिगनछेन ्। ए ाइम अपमान हुनछे, र इ ाएल आफ्नो मिूतर्को लािग लाजमा पनछ
। 7 पानीको सतहमािथको काठको एउटा टु ाझैं, साम रयाका राजा नष् ट पा रनछे
। 8 दषु् टताका उच् च ठाउँहरू नष् ट हुनछे । यो इ ाएलको पाप हो! ितनीहरूका
वदेीहरूमािथ काँडाहरू र िसउढँीहरू पलाउनछेन ् । मािनसहरूले पवर्तहरूलाई,
“हामीलाई छोप!” अिन पहाडहरूलाई, “हामीमािथ खस!” भन् नछेन ् । 9 “ए
इ ाएल, तैंले िगबाको िदनदे ख नै पाप गरेको छस ् । त ँ अिहले त् यहाँ नै बसकेो
छस ्। के िगबामा खराब गनहरूका छोराहरूलाई य ु ले सखाप पानछैन र? 10जब
म चाहन् छु, तब म ितनीहरूलाई अनशुािसत गनछु । ितनीहरूका िवरू जाितहरू
एकसाथ भलेा हुनछेन ् अिन ितनीहरूको दोब् बर अधमर्को िन म् त ितनीहरूलाई
बन्धनमा राख् नछेन ् । 11 ए ाइम दाइँ गनर् मनपराउने दाइएको बाछोझैं हो, यसलैे
त्यसको सनु्दर काँधमा म एउटा जवुा हाल् नछुे । म ए ाइमको काँधमा म एउटा
जवुा राख् नछुे, यहूदाले हलो जोत् नछे । र याकूब आफैले लडं् को लगाउनछे
।” 12 आफ्ना िन म्त धािमर्कता छर, अिन करारको िवश् वस् तताको फल कटनी
गर । आफ् नो बाँझो बारी जोत, िकनिक परम भु आएर ितमीहरूमािथ धािमर्कता
नबषार्उनभुएसम्म यो उहाँको खोजी गन समय यही हो । 13 ितमीहरूले दषु् टता
जोतकेा छौ, अिन ितमीहरूले अन्यायको कटनी गर् यौ । ितमीहरूले छलको फल
खाएका छौ, िकनभने ितमीहरूले आफ्ना योजनाहरू, र आफ् ना धरैे िसपाहीहरूमा
भर पर् यौ । 14 यसलैे ितमीहरूका मािनसहरूमा य ु को गजर्न हुनछे, र ितमीहरूका
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िकल् लाबन् दी ग रएका सहरहरू नष् ट हुनछेन ् । य ु को िदनमा शल्मनले बथे-
आबललाई नाश गरेझैं त् यो हुनछे, जनु बलेा आमाहरूलाई आफ् ना छोराछोरीिसतै
टु ा-टु ा पा रएको िथयो । 15 यसलैे ए बथेले, तरेो ठुलो दषु् टताको कारणल,े
तलँाई पिन यस्तै हुनछे । िझसिमसमेा इ ाएलका राजा पणूर् रूपले नाश पा रनछे ।

11
1 “जब इ ाएल जवान मािनस िथयो, तब मलैे त्यसलाई मे गरें, र मलैे मरेो

प ु लाई िम बाट बािहर ल्याएँ । 2जित धरैे ितनीहरूलाई बोलाइयो, ितनीहरू मबाट
त्यित नै टाढा गए । ितनीहरूले बाल दवेतालाई ब लदान चढाए, र मिूतर्हरूलाई
धपू बाले । 3 तापिन ए ाइमलाई िहडं्न िसकाउने म नै िथएँ । ितनीहरूका हात
समतरे ितनीहरूलाई उठाउने म नै िथएँ, तर मलैे ितनीहरूको वास्ता गरें भन् ने कुरा
ितनीहरूलाई थाहै भएन । 4 ितनीहरूलाई मानवताका डोरीहरू र मेको बन्धनहरूले
मलैे डोर् याएँ । ितनीहरूका काँधका जवुालाई सिजलो पा रिदने कोही व् य क् त जस्तै
म ितनीहरूका िन म् त िथएँ, र ितनीहरूका अिग म झकुें र ितनीहरूलाई खवुाएँ ।
5 के ितनीहरू िम दशेमा फकर् ने छैनन ्र? ितनीहरू मकहाँ फकर् न नमानकेा हुनाल,े
के अश् शरूले ितनीहरूमािथ राज् य गन छैन र? 6 ितनीहरूका सहरहरूमा तरवार
चल् नछे र ितनीहरूका मखु्य ढोकाका बारहरूलाई नष् ट गनछ । ितनीहरूका आफ् नै
योजनाहरूका कारणल,े त्यसले ितनीहरूलाई नष् ट गनछ । 7 मबाट तकर जानलाई
मरेा मािनसहरूले िन श् चत गरेका छन ्। ितनीहरूले सव च् चलाई पकुारे पिन, कसलैे
पिन ितनीहरूलाई सहायता गनछैन । 8 ए ए ाइम, म कसरी तलँाई त्याग् न सक् छु?
ए इ ाएल, म कसरी तलँाई अरूकहाँ स ु म् पन सक् छु र? म तलँाई कसरी अदमाझैं
बनाउन सक्छु? म तलँाई कसरी सबोयीमझैं बनाउन सक्छु? मरेो हृदय मिभ
प रवतर्न भएको छ, र मरेो सम्पणूर् दया जागकेो छ । 9 म आफ् नो चण्ड ोधलाई
योग गनछैन ँ । म फे र ए ाइमलाई नष् ट गनछैन ँ । िकनिक म परमशे् वर हु ँ र म

मािनस होइन ँ । ितमीहरूका िबचमा म परमपिव हु,ँ र म ोधमा आउनछैेन ँ ।
10 ितनीहरूले परम भकुो अनसुरण गनछन,् र उहाँ िसहंझैं गजर्नहुुनछे । जब उहाँ
गजर्नहुुन्छ, उहाँका छोराछोरी प श् चमबाट थरथर काम्दै आउनछेन ्। 11 ितनीहरू
िम दशेबाट चराझैं र अश् शरूबाट ढुकुरझैं काम्दै आउनछेन ् । ितनीहरूका आफ् नै
घरमा बस् ने म ितनीहरूलाई बनाउनछुे— यो परम भकुो घोषणा हो । 12 ए ाइमले
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झटुल,े अिन इ ाएलको घरानाले छलले मलाई घछेर् । तर यहूदाचािहं अझै पिन म,
परमशे् वरसगँ िहडं् दछै, र म, परमपिव मा िवश् वासयोग् य छ ।”

12
1 ए ाइमले हावा खान् छ र त्यसले पवू य बतासको पिछ लाग् छ । त्यसले

झटु र िहसंालाई िनरन्तर बढाउँछ । ितनीहरूले अश् शरूसगँ करार बाँध् दछन ् र
िम दशेमा जतैनूको तले लान्छन ् । 2 यहूदाको िवरु परम भसुगँ एउटा म ु ा छ
र याकूबले जे गरेको छ, त्यसको लािग दण्ड िदनहुुनछे । त्यसका कामहरूका
िन म् त उहाँले त्यसलाई बदला िदनहुुनछे । 3 गभर्मा नै याकूबले आफ्नो दाजकुो
कुकुर् च् चा समात,े र आफ्नो जवान अवस्थामा ितनले परमशे् वरसगँ लडन् त गरे ।
4 ितनले स्वगर्दतूसगँ लडन् त गरे र िजते । ितनी रोए र उहाँको िनगाहको िन म्त िबन्ती
गरे । ितनले बथेलेमा परमशे् वरलाई भटेे । त्यहाँ ितनीसगँ परमशे् वर बोल् नभुयो
। 5 उहाँ सवर्श मान ् परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ । पकुारा गन ुर्पन उहाँको नाउँ
“परम भ”ु हो । 6 यसलैे आफ्नो परमशे् वरकहाँ फकर् । करारको िवश् वस् तता र
न्याय कायम राख र आफ्नो परमशे् वरमा िनरन्तर पखर् । 7 ापारीहरूका हातमा
छलको तराजु रहकेो छ, ितनीहरूलाई छल गनर् मन पराउँछन ्। 8 ए ाइमले भन् यो,
“िनश् चय नै म धरैे धनी भएको छु । आफ् नो िन म्त मलैे धनसम्पि पाएको
छु । मरेो सबै काममा कुनै अपराध हुने कुरा, पाप हुने कुनै कुरा ितनीहरूले
भटे् टाउनछैेनन ् ।” 9 “िम दशेदे ख नै म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।
तोिकएको चाडका िदनहरूमा झैं, ितमीहरूलाई फे र म पालहरूमा बस् ने बनाउनछुे ।
10 म अगमव ाहरूसगँ बोलें, र ितमीहरूका िन म्त मलैे ितनीहरूलाई धरैे दशर्नहरू
िदएँ । अगमव ाहरूका हात ारा मलैे दषृ् टान् तहरू िदएँ ।” 11 िगलादमा दषु् टता छ
भन,े िनश् चय नै त्यहाँका मािनसहरू बकेामका छन ्। िगलगालमा ितनीहरू साँढहेरू
ब ल चढाउँछन ्। ितनीहरूका वदेीहरू जोतकेो खतेमा ढुङ्गाका थु ोझैं हुनछेन ् ।
12 याकूब अरामको दशेमा भागे । एक जना पत् नी पाउनलाई इ ाएलले काम गरे,
र एक जना पत् नी पाउनलाई ितनले भडेाका बगालको रेखदखे गरे । 13 परम भलुे
एक जना अगमव ा ारा इ ाएललाई िम दशेबाट बािहर ल्याउनभुयो, र एक जना
अगमव ा ारा नै उहाँले ितनीहरूको रेखदखे गन ुर्भयो । 14 ए ाइमले परम भलुाई
अत्यन्तै ोिधत पारेको छ । यसलैे त्यसका परम भलुे त्यसको रगतको दोष
त्यसमािथ नै छोड्नहुुनछे र त्यसको अपमान त् यसलैाई फकार्उनहुुनछे ।
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13
1 “जब ए ाइम बोल् थ् यो, तब त्यहाँ कम्पन हुन्थ्यो । त्यसले आफैं लाई

इ ाएलमा उच् च पार् यो, तर बाल दवेताको उपासना गरेको कारणले त्यो दोषी
ठह रयो, र त्यो मर् यो । 2 अब ितनीहरू झन ्धरैे पाप गछर्न ् । आफ्ना चाँदीलाई
ढालरे ितनीहरू मिूतर्हरू बनाउछँन,् सकेसम् म रा ो िसपले ती मिूतर्हरू बनाउछँन,् र
ती सबै िशल्पकारका काम हुन ्। मािनसहरूले ितनीहरूका बारेमा भन्छन,् ‘ब लदान
चढाउने यी मािनसहरूले बाछाहरूलाई चमु्बन गछर्न ्।’ 3 यसलैे ितनीहरू िबहानको
बादलझैं, चाँडै नै िबलाइजाने िशतझैं, खलाबाट हुरीले टाढा उडाएको भसुझैं, र
िचम्नीबाट िनस् कने धवूाँझैं हुनछेन ्। 4 तर िम दशेदे ख नै म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु ँ । मबाहके अक कुनै परमशे् वर छैन भनी ितमीहरूले स् वीकार गन ुर्पछर् ।
र मबाहके कुनै अक उ ारकतार् छैन भनी ितमीहरूले स् वीकार गन ुर्पछर् । 5 उजाड-
स् थानमा, अित सकु् खा भिूममा न,ै मलैे ितमीहरूलाई िचनें । 6 जब ितमीहरूले
खकर् मा खायौ, तब ितमीहरू भरपटे भयौ, र जब ितमीहरूको पटे भ रयो, तब
ितमीहरूका हृदयमा घमण्ड पलायो । त्यही कारणले ितमीहरूले मलाई भलु्यौ ।
7 ितनीहरूका िन म्त म एउटा िसहंझैं हुनछुे, र िचतवुाझैं म ितनीहरूको बाटोभ र
ढुक् नछुे । 8छाउराहरू खोिसएको माउ भाललूे झैं म ितनीहरूलाई आ मण गनछु ।
ितनीहरूका छातीहरूलाई म च्यात् नछुे, र त्यहाँ म ितनीहरूलाई िसहंले झैं िनल् नछुे
जसरी जङ्गली पशलुे ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पाछर् । 9 ए इ ाएल, म तलँाई
नष् ट गनछु । कसले तलँाई सहायता गनछ? 10 तरेो राजा कहाँ छ, जसले तलँाई
सबै सहरहरूमा बचाउन सक् ला? तरेा शासकहरू कहाँ छन,् जसको िवषयमा तैंले
मलाई भिनस,् ‘मलाई एउटा राजा र राजकुमारहरू िदनहुोस’्? 11 मलैे आफ् नो

ोधमा तलँाई एउटा राजा िदएँ, र मरेो ोधमा त्यसलाई मलैे हटाएँ । 12 ए ाइमको
अपराध थिु एको छ । त्यसको पाप थिु एको छ । 13 सवको पीडा त्यसमािथ
आउनछे, तर त्यो एउटा मखूर् छोरा हो, िकनिक जन्मने समय हुदँा पिन त्यो कोखबाट
बािहर आउँदनै । 14 के म ितनीहरूलाई िचहानको श दे ख बचाउनछुे र? के
म ितनीहरूलाई मतृ् यबुाट बचाउनछुे र? ए मतृ् य,ु तरेा िवपि हरू कहाँ छन?् ए
िचहान, तरेो िवनाश कहाँ छ? मरेा आखँाबाट दया लकेुको छ ।” 15 ए ाइम
आफ्ना दाजभुाइका िबचमा सम ृ भए पिन, पवू य बतास आउनछे, परम भकुो
बतास उजाड-स् थानबाट बहनछे । ए ाइमको महुान सकु् नछे, र त्यसको इनारमा
पानी हुनछैेन । त्यसका हरेक बहुमलु्य थोकको भण्डारलाई त्यसको श लुे लटु् नछे
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। 16साम रया दोषी ठह रनछे, िकनिक त्यसले आफ्नो परमशे् वरको िवरु मा िव ोह
गरेको छ । ितनीहरू तरवार ारा मा रनछेन,् र ितनीहरूका जवान छोराछोरीलाई
पछारेर टु ा-टु ा पा रनछे, र ितनीहरूका गभर्वती स् ीहरूका पटे िच रनछेन ्।

14
1 ए इ ाएल, परम भु आफ् ना परमशे् वरकहाँ फकर् , िकनिक आफ्ना अपराधको

कारणले ितमीहरू पितत भएका छौ । 2 आफ्नो साथमा वचन लओे र परम भकुहाँ
फकर् । उहाँलाई भन, “हा ा सबै अपराध क्षमा गन ुर्होस ् र जे असल छ त्यो हण
गन ुर्होस,् तािक तपाईंलाई हामी आफ् ना ओठको फल चढाउन सकौं । 3 अश् शरूले
हामीलाई बचाउनछैेन । हामी य ु गनर्लाई घोडाहरूमा सवार हुनछैेनौं । न त
आफ् ना हातले बनाएका कुरालाई हामी यसो भन् नछेौं, ‘तपाईं हा ा दवेता हुनहुुन् छ,’
िकनिक तपाईंमा नै टुहुरोले दया पाउछँ ।” 4 “ितनीहरू तकका भए पिन म िनको
पानछु, म ितनीहरूलाई िस ैंमा मे गनछु, िकनिक त्यस ितको मरेो रस मरेको छ
। 5 इ ाएलको िन म्त म शीतझैं हुनछुे । लली फूलझैं त्यो फुल्नछे र लबेनानको
दवेदारुझैं त्यसले जरा गाड्नछे । 6 त्यसका हाँगाहरू फै लनछेन ्। त्यसको सनु्दरता
जतैनूको रूखझैं हुनछे, र त्यसको सगुन्ध लबेनानको दवेदारुझैं हुनछे । 7 त्यसको
छहारीमा बस् ने मािनसहरू फकर् नछेन ्। ितनीहरू अन् नझैं बढ्नछेन ्र दाखको बोटझैं
फुल्नछेन ।् त्यसको ख्याित लबेनानको दाखम झैं हुनछे । 8ए ए ाइम, मिूतर्हरूसगँ
मरेो अरू के काम छ? म त्यसलाई जवाफ िदनछुे र त्यसको वास्ता गनछु । म
सल् लोको रूखझैं हु,ँ जसका पातहरू सधैं ह रया हुन्छन,् र मबाट नै तरेो फल
आउँछ ।” 9 को ब ु मान छ, जसले यी कुराहरू बझु् न सक् छ? कसले कुराहरू
बझु् छ जसले गदार् उसले ती जान् न सक् छ? िकनिक परम भकुा मागर्हरू ठक
हुन् छन,् र धम चािहं ितनमा िहडँ्छन,् तर िव ोह गनहरूचािहं ितनमा ठेस खानछेन ्
।
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