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यशयैाको पसु्तक
1 यहूदाका राजाहरू उ ज् जयाह, योताम, आहाज र िहजिकयाका समयमा

यरूशलमे र यहूदाको बारेमा आमोसका छोरा यशयैाले दखकेा दशर्न । 2 ए
आकाश सनु,् र ए पथृ्वी कान थाप ् । िकनिक परम भु बोल्नभुएको छः “मलैे
छोराछोरीलाई पालनपोषण गरेको र हुकार्एको छु, तर ितनीहरूले मरेो िवरु मा
िव ोह गरेका छन ्। 3 गोरुले आफ्नो मा लक िचन्छ र गधाले आफ्नो मा लकको
डूडँ िचन्छ, तर इ ाएलले िचन्दनै र इ ाएलले बझु्दनै ।” 4 िधक् कार ! पापी
जाित, अधमर्ले लािदएका मािनसहरू, खराब गनहरूका सन्तानहरू, ष् ट रूपले
काम गनहरूका सन्तानहरू ! ितनीहरूले परम भलुाई त्यागकेा छन,् ितनीहरूले
इ ाएलका परमपिव लाई घणृा गरेका छन,् ितनीहरूले आफैलाई उहाँबाट टाढा
बनाएका छन ् । 5 ितमीहरूलाई अझै पिन िकन िपटाइ खाँदछैौ? ितमीहरू िकन
झन ् िव ोह गछ ? सम् पणुर् टाउको नै िबरामी छ र सम् पणुर् हृदय नै कमजोर
छ । 6 िशरदे ख पाउसम्म हािन नभएको कुनै अगं छैन । घाउहरू, चोटपटक
र भखर्रका खलु्ला घाउहरू मा छन ् । ती बन्द ग रएका, सफा ग रएका, प
लगाइएका छैनन,् न त तलेले उपचार ग रएका छन ् । 7 ितमीहरूका दशे िवनाश
भएको छ । ितमीहरूका सहरहरू भष् म पा रएका छन ् । ितमीहरूका खतेहरू—
निचनकेा मािनसहरूले ितमीहरूकै साम ु ती नष् ट पा ररहकेा छन—् उजाड पारेर
छोिडएको छ, निचनकेा मािनसहरूले सवर्नाश पारेका छन ्। 8 िसयोनकी छोरीलाई
दाखबारीको कटेरोझैं, काँ ाबारीको छायाझैं र घरेा हा लएको सहरझैं त्यािगएको
छ । 9सवर्श मान ्परम भलुे हा ा िन म् त थोरै बाँकी रहकेा िन म्त नछोड्नभुएको
भए, हामी सदोमझैं हुनिेथयौं, हामी गमोराझैं हुनिेथयौं। 10 ए सदोमका शासकहरू
हो, परम भकुो वचन सनु । ए गमोराका मािनसहरू, हा ा परमशे् वरको वस्था
सनु । 11 परम भु भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूका असखं् य ब लदानहरू मरेो िन म् त के
नै हुन ् र? थमुाहरूका होमब ल र मोटा पशहुरूका बोसो मिसत शस् त भएको
छ । र साँढहेरू, थमुाहरू वा बोकाहरूका रगतमा म खसुी हुन् न । 12 ितमीहरू
मरेो साम ु दखेापनर् आउँदा, यसले मरेा चोकहरू कुल्चोस ् भन् ने कसको इच् छा
छ? 13 ाथर्का ब लदानहरू ल्याउन छोड । धपू मरेो िन म्त घिृणत कुरा हो ।
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ितमीहरूका औंसी र सबाथका सभाहरू— यी दषु् ट सभाहरू म सहन स क्दन ँ ।
14 ितमीहरूका औंसीहरू र ितमीहरूका तोिकएका चाडहरूलाई म घणृा गछुर् । ती
मरेो िन म्त बोझ हुन ् । ती बोहोरेर म थािकसकेको छु । 15 त्यसलैे ितमीहरूले
ाथर्नामा आफ् ना हातहरू फैलाउदँा, ितमीहरूबाट म आफ् ना आखँा लकुाउँछु ।

ितमीहरूले धरैे ाथर्ना चढाए तापिन, म सनु् नछैेन । ितमीहरूका हातहरू रगतले
भ रएका छन ् । 16 नहुाओ र आफूलाई श ु पार । मरेो द ृ ष् टबाट ितमीहरूका
सबै दषु् ट कामहरू हटाओ । खराब हुन छोड । 17 असल गनर् िसक । न्याय
खोज, िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई छुटाओ, अनाथलाई न्याय दओे र िवधवाको
रक्षा गर ।” 18 परम भु भन् नहुुन्छ, “अिहले आओ, हामी िमलरे छलफल गरौं
। ितमीहरूका पापहरू बजैनी रङका भए तापिन, ती िहउजँस् तै सतेा हुनछेन ् ।
ती िसन्दरेु रङका भए तापिन ती ऊनजस् तै हुनछेन ् । 19 ितमीहरू आज्ञाकारी र
इच् छुक भयौ भन,े ितमीहरूले दशेका असल कुरा खानछेौ, 20 तर ितमीहरूले
इन्कार गर् यौ र िव ोह गर् यौ भन,े तरवारले ितमीहरूलाई िवनाश पानछ” िकनिक
परम भकुो मखुले यसो भन् नभुएको छ । 21 िवश् वासयोग् य सहर कसरी वशे्या
भएको छ! त्यो न्यायले पणु र् िथयो— त्यो धिमर्कताले भ रपणुर् िथयो, तर अिहले
त्यो हत्याराहरूले भ रएको छ । 22 ितमीहरूका चाँदी अशु भएको छ, ितमीहरूका
दाखम पानी िमसाइएको छ । 23 ितमीहरूका शासकहरू िव ोहीहरू र चोरका
साथीहरू हुन ् । हरेकले घसुलाई मे गछर् र उपहारको पिछ भाग् छन ् । ितनीहरूले
अनाथहरू रक्षा गदनन,् न त न् यायको लािग िवधवाको िब न्त नै ितनीहरूका
साम ु आउँछन ् । 24 यसकारण सवर्श मान ् परम भ,ु इ ाएलका श शाली
परमपिव को घोषणा यो हो, “ितनीहरूलाई िधक् कार! आफ् ना िवरोधीहरूसगँ
बदला म लनछुे र आफ् ना श हुरूसगँ म टो फेनछु । 25 म आफ् ना हात ितमीहरूका
िवरु उठाउनछुे, अशु िम ण हटाएझैं ितमीहरूका मलैा श ु पानछु र ितमीहरूका
सबै मलैाहरू हटाउनछुे । 26 म ितमीहरूका न्यायकतार्हरूलाई पिहलकेो झैं र
ितमीहरूका सल् लाहकारहरूलाई सरुुको झैं पनुस्थार्पना गन छु । त्यसपिछ ितमीहरू
धािमर्कताको सहर र िवश् वासयोग्य नगर भिननछेौ ।” 27 िसयोनलाई न्यायले
उ ार गनछ र त्यसमा भएका पश् चतापीहरूलाई धािमर्कताले नै उ ार गनछ ।
28 िव ोहीहरू र पापीहरू एकसाथ धलूो पा रनछेन ् र परम भलुाई त्याग् नहेरू
नष् ट हुनछेन ्। 29 िकनभने ितमीहरूले इच् छा गरेका फँलाटका पिव रूखहरूिसत
ितमीहरू ल ज् जत हुनछेौ र ितमीहरूले चनुकेा बगैंचा ारा नै ितमीहरू हतासमा
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पनछौ । 30 िकनभने ितमीहरू पातहरू ओइलाउने फलाँटजस्ता र पानी नभएको
बगैंचाजस्ता हुनछेौ । 31 ब लया मािनसहरू चाँडै जल्ने साम ीजस्ता र उसको
काम एउटा िझल्कोजस्तो हुनछेन ् । ती दवुै एकसाथ जल् नछेन ् र कसलैे पिन ती
िनभाउनछैेन ।”

2
1आमोसका छोरा यशयैाले यहूदा र यरूशलमेका बारेमा दशर्नमा दखकेा कुराहरू

। 2 अन्तका िदनहरूमा यस् तो हुनछे परम भकुो म न् दरको पवर्तलाई सबभैन्दा
उच् च पवर्तहरूझैं स्थािपत ग रनछे, र डाँडाहरूभन्दा मािथ त् यो उचा लनछे, र सबै
जाितहरू यतिैतर आउनछेन ।् 3धरैे जना मािनसहरू आउनछेन र् भन् नछेन,् “आओ,
परम भकुो पवर्त, याकूबका परमशे् वरको भवनमा मािथ जाऔं, तािक उहाँले
आफ् ना केही मागर्हरू हामीलाई िसकाउन ु भएको होस ् र हामी उहाँका मागर्हरूमा
िहडं्न सकौं ।” िकनिक िसयोनबाट नै ावस्था र यरूशलमेबाट नै परम भकुो
वचन जानछे । 4उहाँलेजाितहरूका िबचमा न्याय गन ुर्हुनछे र धरैे जना मािनसहरूका
िन म्त िनणर्य िदनहुुनछे । ितनीहरूले आफ्ना तरवारहरू िपटेर फालीहरू र आफ्ना
भालाहरू िपटेर हिँसयाहरू बनाउनछेन ् । एउटा जाितले अक जाितको िवरु मा
तरवार उठाउनछैेन, न त ितनीहरूले फे र य ु को िन म्त ता लम नै िदनछेन ् । 5 ए
याकूबको घराना हो, आओ र परम भकुो काशमा िहडंौं । 6 िकनिक तपाईंले
याकूबको घराना, आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग् नभुएको छ, िकनभने ितनीहरू पवुर्का
चलनले भ रएका छन ्र प लश् तीहरूले झैं ितनीहरू जोखना हछेर्न,् र ितनीहरूले

िवदशेीका छोराहरूसगँ हात िमलाउँछन ्। 7 ितनीहरूका दशे सनु र चाँदीले भ रएको
छ र ितनीहरूका सम्पि को कुनै कमी छैन । ितनीहरूका दशे घोडाहरूले पणु र्
छ, न त ितनीहरूका रथहरूको नै कुनै कमी छ । 8 ितनीहरूको दशे मतू हरूले
पिन भ रएको छ । ितनीहरूले आफ्नै हातहरूका कलाको, ितनीहरूका आफ् नै
औंलाहरूले बनाएका कुराहरूको पजुा गछर्न ् । 9 मािनहरूलाई झकुाइनछेन ् र
व् य क् तहरू घो प् टनछेन ् । त् यसकारण ितनीहरूलाई नउठाउनहुोस।् 10 च ानका
ठाउँहरूमा जाओ र परम भकुो ास र उहाँको वभैवको मिहमाबाट जिमनमा लकु ।
11मािनसहको अहङ्कारी हरेाइलाई तल झा रनछे र मािनसहरूको घमण्डलाई तल
पा रनछे, अिन त् यो िदन परम भलुाई मा उचा लनछे । 12 िकनिक घमण्ड गन र
उच् च पा रएका हरेकको िवरु मा, र हरेक अहङ्कारीको िवरु मा परम भकुो िदन
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आउनछे— र त्यसलाई तल झा रनछे— 13 र लबेनानका अग्ला र मािथ उठेका सबै
दवेदारुका िवरु मा, र बाशानका सबै फँलाटका िवरु मा हुनछे । 14 सवर्श मान ्
परम भकुो त्यो िदन सबै अग् ला पवर्तका िवरु मा, मािथ उठेका सबै डाँडाका
िवरु मा, 15 र हरेक अग्ला धरहराका िवरु मा, छेड् नै नसक् ने हरेक पखार्लका
िवरु मा, 16 र तश शका सबै पानी जहाजका िवरु मा र सबै सनु्दर जहाजका
िवरु मा हुनछे । 17 मािनसको घमण्डलाई तल झा रनछे र मािनसहरूका हठको
पतन हुनछे । त्यो िदनमा परम भु मा उच् च पा रनहुुनछे । 18 मतू हरू पणुर्
रूपमा िबतरे जानछेन ्। 19 पथृ्वीलाई ासमा पानर् जब परम भु खडा हुनहुुन्छ, तब
मािनसहरू उहाँको ास र उहाँको वभैवको मिहमाबाट लकु् न च ानहरूका गफुाहरू
र जिमनको दलुोहरू िभ पस् नछेन ् । 20 त्यस िदन मािनहरूले सनु र चाँदीका
आफ्ना मतू हरू फाल् नछेन,् जसको पजुा गनर् ितनीहरू आफैले बनाएका छन—् ती
ितनीहरूले छुचनु् ा र चमरेाहरूका अिग फाल् नछेन ्। 21 पथृ्वीलाई ासमा पानर् जब
परम भु खडा हुनहुुन्छ, तब मािनसहरू उहाँको ास र उहाँको वभैवको मिहमाबाट
लकु् न च ानहरूका प्वालहरू र कडा च ानहरूका कन्दराहरूमा पस् नछेन ् ।
22 मािनस भरोसा गनर् छोड, जसको िजवनको सास नाकका प्वालहरूमा हुन्छ,
िकनिक उसको के मलू्य हुन्छ र?

3
1 हरे, सवर्श मान ् परम भलुे यरूशलमे र यहूदाबाट, टेवा र ल ी: अथार्त ्

रोटीको सारा आफुत र पानीको सारा आपतु , 2 वीर मािनसहरू र यो ाहरू,
न्यायकतार् र अगमव ा, जोखना हनेहरू र धमर्गरुुहरू, 3 पचास जनाका कप् तानहरू
र आदरिणय नाग रक, सल् लाहकारहरू, िसपाल ु कारीगरहरू र िनपणु जादगूरहरू
हटाउन लाग् नभुएको छ । 4 “यवुाहरूलाई मा म ितनीहरूका अगवुाहरूको
बनाउनछुे र जवानहरूले ितनीहरूमािथ शासन गनछन ् । 5 हरेक मािनस एउटाले
अक लाई, हरेक आफ्नै िछमकेी रा मािनसहरूले अत्याचार गनछन ् । बालकले
व ृ को अपमान गनछ र तचु्छले आदरिणयलाई चनुौित िदनछे । 6 एक जना
मािनसले आफ्नै बबुाको घरमा आफ्नै दाजलुाई समातरे यसो भन् ने छ, 'ितमीसगँ
कोट छ । हा ो शासक होऊ, र यो िवनाश िजम् मा ितमीले लऊे ।' 7 त्यो िदनमा ऊ
िचच्याउनछे र भन् नछे, 'म िनको पान हुनछैेन । मसगँ रोटी वा लगुा छैन । ितमीहरूले
मलाई मािनसहरूका शासक बनाउनछैेनौ' ।” 8 िकनिक यरूशलमेले ठेस खाएको छ
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र यहूदा ढलकेो छ, िकनभने ितनीहरूका बो लवचन र कामहरू परम भकुो िवरु मा
छन,् उहाँको मिहमाको द ृ ष् टको िवरोध गछर्न ्। 9 ितनीहरूका िवरु को गवाहीहरू
ितनीहरूकै अनहुारहरूमा खोज् नहुोस ् । अिन सदोमले झैं ितनीहरूले आफ् ना पाप
भन् नछेन ् । ितनीहरूले त् यो लकुाउने छैनन ् । ितनीहरूलाई िधक् कार ! िकनिक
ितनीहरूले आफ्नै िन म्त सवर्नाश परुा गरेका छन ्। 10धम मािनसलाई रा ो हुनछे
भन, िकनिक ितनीहरूले आफ् ना कामहरूका फल खानछेन ्। 11 दषु् टलाई िधक् कार
! उसलाई खराब हुनछे, िकनिक उहाँको हातको बदला उसमैािथ पनछ । 12 मरेा
मािनसहरू—बालबा लका ितनीहरूका अत् याचारी हुन ् र स् ीहरूले ितनीहरूमािथ
शासन गनछन ् । मरेा मािनसहरू, तलँाई अगवुाइ गनहरूले तलँाई भड्काउनछेन ्
र तरेा मागर् कता जाने भन् ने कुरा नै अलमलमा पानछन ् । 13 दोष लगाउनलाई
परम भु खडा हुनहुुन्छ । मािनसहरूलाई दोष लगाउन उहाँ खडा हुनहुुन्छ ।
14 आफ् ना मािनसहरूका धमर्गरुुहरू र ितनीहरूका अगवुाहरू िवरु परम भु
न् याय लएर आउनहुुनछेः “ितमीहरूले दाखबारी िवनाश पारेका छौ । गरीबलाई
लटेुको माल ितमीहरूका घरहरूमा छन ् । 15 ितमीहरूले मरेा मािनसहरूलाई
िकन कुल्चन्छौ र ग रबहरूको अनहुारहरू िकन िपस् छौ?” यो सवर्श मान ्
परम भकुो घोषणा हो । 16 परम भु भन् नहुुन्छ, िसयोनकी छोरीहरू घमण्डी
छन,् ितनीहरू मणु्टो ठाडो पाद, चञ् चले आखँाल,े िहडं् दा छोटो-छोटो पाइला
सारेर, ितनीहरूका गोडामा भएका पाउजकुा िछन ्िछन ्आवाज िनकाल्दै िहडं्छन ्
। 17 यसकारण परम भलुे िसयोनकी छोरीहरूका टाउकोमा घाव-ैघाउ पान ुर्हुनछे,
र परम भलुे ितनीहरूलाई मडुुलो पान ुर्हुनछे । 18 त्यो िदन परम भलुे ितनीहरूका
सनु्दर पाउजहुरू, िशरबन्दीहरू, चन् हारहरू, 19 कुण्डलहरू, बालाहरू, झमु् काहरू,
20 िशर ढाक् नहेरू,कल्लीहरू, पटुकाहरू,अ रदानीहरू, जन्तरहरू, 21औंठीहरू,
नत्थहरू, 22 चाडका वस् हरू, पछ् यौराहरू, घमु् टोहरू, हात-ेब् यागहरू, 23 हात-े
ऐनाहरू, मिसनो मलमल, िशरफुलहरू र मजे ोहरू हटाउनहुुनछे । 24 सगु न्धत
अ रको स ामा दगूर्न्ध हुनछे । अिन पटुकाको स ामा डोरी हुनछे । रा री कोरेको
कपालको स ामा मडुुलो हुनछे । अिन पोशाकको स ामा भाङ् ाको लगुा हुनछे
। र सनु्दरताको स ामा डाम-ैडाम हुनछे । 25 तरेा मािनसहरू तरवारले मा रनछेन ्
र तरेा ब लया मािनसहरू य ु मा ढल्नछेन ्। 26 यरूशलमेका ढोकाहरूले िवलाप र
िवलौना गनछन ्। अिन त्यो एक्लो हुनछे र भइँूमा बस् नछे ।
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4
1 त्यस िदन सात जना स् ीले एक जना परुुषलाई समात् नछेन ्र भन् नछेन,् “हा ो

आफ् नै खाना हामी खानछेौं, हा ो आफ् नै लगुा हामी लगाउनछेौं । तर हा ो लाज
हटाउनलाई हामीलाई तपाईंको नाउँ लन िदनहुोस ्।” 2 त्यस िदन परम भकुो हाँगा
सनु्दर र मिहिमत हुनछे, अिन इ ाएलमा बाँकी रहकेाहरूका िन म्त, दशेको फल
स्वािदलो र अनन्ददायी हुनछे । 3 िसयोनमा बाँकी छोिडएकाहरू, र यरूशलमेमा
रहनहेरू पिव भिननछेन,् हरेक जो यरूशलमेमा बिसरहकेो भनरे ल खएको छ
। 4 जब परम भलुे िसयोनकी छोरीहरूको मलैा धनुहुुनछे, र फैसलाको आत्मा
र आगोको ज् वालाको आत्माल,े यरूशलमेको माझबाट रगतका दाखहरू शु
पान ुर्हुनछे, तब यसो हुनछे । 5 सम् पणूर् िसयोन पवर्तमािथ र त्यसको सभाको
स्थानमािथ, परम भलुे िदनमा बादल, ध ूवँा, र रातमा ब लरहकेो आगोको चम्कने
ज्वाला सजृना गन ुर्हुनछे । यो नै सबै मिहमामािथको ढाक् ने कुरा हुनछे । 6 िदनको
तापबाट बच् नलाई यो नै िसतल छहारी, र हुरी र झरीबाट बच् नलाई िन म्त शरण र
छ हुनछे ।

5
1 मरेो असल ि यको िन म्त मलाई गाउन, मरेो ि यको दाखबारीको बारेमा

एउटा गीत गाउन िदनहुोस ् । 2 उनले यो खन,े ढुङ्गाहरू हटाए र त् यसमा उ म
जातको दाख रोपे । उनले त् यसको िबचमा एउटा धरहरा बनाए र एउटा दाखको
कोल पिन बनाए । उनले दाख उत्पादन गन समयसम्म पख, तर त् यसले जङ्गली
दाख मा फलायो । 3 त्यसलैे अब ए यरूशलमेका बािसन्दाहरू र यहूदाका मािनस
हो, म र मरेो दाखबारीको िबचमा न्याय गर । 4 मरेो दाखबारीको िन म् त मलैे
नगरेको त्यस् तो के कुरा त् यसको िन म्त गनर् सिकन्थ्यो? त् यसले दाख फलाओस ्
भन् ने मरेो आशा हुदँा, त् यसले िकन जङ्गली दाखहरू फलायो? 5 अब म
आफ् नो दाखबारीलाई के गनछु सो म ितमीहरूलाई भन् नछुे, म त् यसलाई चरनमा
बदल् नछुे, त् यसको पखर्ला म भत्काउनछुे र त् यसलाई कुल्चीिमल्ची ग रनछे । 6 म
त् यसलाई बरबाद गनछु र यसलाई छाँटकाँट वा खनजोत ग रनछैेन । बरु, यसमा
काँढा र िसउडँीहरू उि नछेन ् । त् यसमािथ वषर् नहोस ् भनी म बादललाई आज्ञा
पिन िदनछुे । 7 िकनिक सवर्श मान ् परम भकुो दाखबारी इ ाएलको घराना,
र यहूदाका मािनसचािहं आनन् दको बगैंचा हो । न्यायको िन म्त उहाँ पखर्नभुयो,
तर त् यसको साटोमा त्यहाँ हत्या भयो । धािमर्कताको खोज्नभुयो तर त् यसको
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साटोमा सहायताको िन म् त िचत्कार आयो । 8 ठाउँ नै नरहने गरी घरिसत घर
जोड्ने र खतेिसत खते जोड्नहेरूलाई िधक् कार, र ितमीहरू मा दशेमा रहन्छौ !
9 सवर्श मान ्परम भलुे मलाई भन् नभुयो, धरैे वटा घर, ठुला र भव् य महलसमते
र ा हुनछेन,् त्यसमा बस् ने कोही हुनछैेन ् । 10 िकनिक दस हलको दाखबारीले

पाँच पाथी दाख र पचास पाथी बीउले पाँच पाथी अन् न मा उब् जाउनछे । 11कडा
म िपउनलाई िबहान सबरैे उठ्नहेरू, म ले ितनीहरूलाई चरू नबनाएसम्म राती
अबरेसम्म बस् नहेरूलाई िधक् कार । 12 ितनीहरू वीणा, सारङ्गी, बाँसरुी र म िसत
भोज खान्छन,् तर ितनीहरूले परम भकुो कामको िचन् दनैन,् न त ितनीहरूले
उहाँका हातका कामहरूलाई नै िवचार गरेका छन ् । 13 यसकारण सझुबझुको
कमीला गदार् मरेा मािनसहरू िनवार्सनमा गएका छन ् । ितनीहरूका आदरिणय
अगवुाहरू भोक-भोकै हुन्छन ् र ितनीहरूका साधारण मािनससगँ िपउनलाई कुनै
कुरा छैन । 14 यसकारण िचहानले आफ् नो भोकलाई ठुलो पारेको छ र त् यसले
आफ्नो मखुलाई चौडा पारेको छ । ितनीहरूका कुलीनहरू, मािनसहरू, हल्ले
गनहरू र ितनीहरू माझका खसुी हुनहेरू िचहानमा जान् छन ् । 15 मािनसलाई
िनहु रन बाध् य बनाइनछे र मानवजाित न तलु्याइनछे । घमण्डीका आखँालाई
झकुाइनछेन ् । 16 सवर्श मान ् परम भु आफ् नो न्यायमा उच् च पा रनहुुनछे र
परमपिव परमशे् वरले आफ् नो धिमर्कता ारा आफूलाई पिव कट गन ुर्हुनछे ।
17 तब भडेाहरू ितनीहरूका आफ्नै चरणमा झैं चनछन ् र भग् नावशषेमा थमुाहरू
परदशेीझैं चनछन ् । 18 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अधमर्लाई व् यथर्का डोरीले
तान्छन ्र पापलाई गाडाको डोरीले झैं तान्छन ्। 19 िधक् कार ितनीहरूलाई, जसले
भन्छन,् “परमशे् वरले हतार गन ुर्भएको होस,् उहाँले चाँडै काम गन ुर्भएको होस,्
यसलैे िक हामी यसो भएको दखे् न सक् छौं । र इ ाएलको परमपव र को योजना
परुा होस ् तािक हामीले ती थाहा पाउनछेौं ।” 20 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले
खराबलाई असल र असललाई खराब भन्छन ् । जसले ज्योितलाई अधँ्यारो र
अधँ्यारोलाई ज्योितको रूपमा लन्छन ् । अिन तीतोलाई ग ु लयो र ग ु लयोलाई
तीतोको रूपमा लन्छन ्। 21 िधक् कार ितनीहरूलाई जो आफ्नै आखँामा ब ु मान
र आफ्नै समझमा चतरु छन ् ! 22 िधक् कार ितनीहरूलाई जो दाकम िपउनलाई
िसपाल ु र कडा म हरू िमसाउनमा कुसल छन ् । 23 जसले घसु लएर दषु् टलाई
छोिडिदन् छ र िनद षलाई उसको अिधकार हनन ् गछर् ! 24 यसकारण जसरी
आगोको ज्वालाले िझजंािमजंालाई जलाउछँ र जसरी सकेुको घाँस आगोमा भष् म



5:25 viii यशयैा 6:5

हुन् छ, त्यसरी नै ितनीहरूका जरा सड्नछे र ितनीहरूका फूल धलूोझैं उड् नछे ।
सवर्श मान प्रम भकुो ावस्थालाई ितनीहरूले इन्कार गरेका हुनाले यसो हुनछे,
अिन इ ाएलका परमपिव को वचनलाई ितनीहरूले घणृा गरेका हुनाले यस् तो हुनछे
। 25 यसकारण परम भकुो रस उहाँका मािनसहरूका िवरु द न्कएको छ । उहाँले
आफ्नो हात ितनीहरूका िवरु मा पसान ुर्भएको छ र ितनीहरूलाई दण्ड िदनभुएको
छ । पहडाहरू काँप्छन ् र ितनीहरूका लाशहरू गल् लीहरूमा फोहोर झैं छन ् ।
यी सबै कुरामा उहाँको रस मदन । बरु, उहाँको हात अझै पसा रएको छ ।
26 उहाँले टाढाका जाितहरूका िन म्त िचन्हको झण्डा उठाउनहुुनछे र पथृ्वीको
अन्तमा भएकाहरूलाई ससुलेरे बोलाउनहुुनछे । हरे, ितनीहरू तू गितमा र तरुुन्तै
आउनछेन ् । 27 ितनीहरूका माझमा कोही पिन थाक् नछेन ् न त ठेस खानछैेन ्
। कोही पिन िनदाउनछैेन न त उघँ् नछेन ् । न त ितनीहरूका पटेीहरू खकुुला
हुनछेन,् न त ितनीहरूका जु ाका िफताहरू नै खकुुला हुनछेन ् । 28 ितनीहरूका
काँडहरू तीखा छन ्र ितनीहरूका सबै धनहुरूमा ताँदो चढाइएका छन ्। ितनीहरूका
घोडाहरूका खरु चकमक ढुङ्गाहरूजस्ता छन ्र ितनीहरूका रथहरूका पाङ् ाहरू
आिँधजस्ता छन ्। 29 ितनीहरूका गजर्न िसहंको जस्तो हुनछे । जवान िसहंहरूझैं
ितनीहरू गजर्नछेन ्। ितनीहरू गजर्न्छन ्र िशकार समात् नछेन ्र छुटाउने कोही नभई
त् यो िघसारेर लजैान्छन ् । 30 त्यस िदन िशकारको िवरु मा ितनीहरू समु गजझैं
गजर्नछेन ्। कसलैे दशेलाई हछेर् भन,े उसले अन्धकार र कष् ट दखे् नछे । काशलाई
पिन बादलले अधँ्यारो पानछ ।

6
1 उ ज् जयाह राजाको मतृ्य ु भएको वषर्मा मलैे परम भलुाई िसहंासनमा

िवराजमान हुनभुएको दखेें । उहाँ उच् च र उचा लएको हुनहुुन्थ्यो, अिन उहाँको
पोशाकको छेउले म न्दर नै ढाकेको िथयो । 2 उहाँ मािथ ल्तर सराफहरू िथए ।
त् यकेका छ-छवटा पखटेाहरू िथए । दईु वटा पखटेाहरूले त् यकेले आफ्नो

महुार छोप्थे र दईु वटा पखटेाले ितनले आफ् ना खु ा छोप्थे र दईु वटाले ती
उड्थे । 3 त् यकेले अक लाई बोलाउँथे र यसो भन्थ,े “सवर्श मान ् परम भु
पिव , पिव , पिव हुनहुुन्छ ! सारा पथृ्वी उहाँको मिहमाले भ रएको छ ।” 4 ती
कराइरहकेाहरूको आवाजले सघँारका जगहरू ह ल्लए र म न् दर ध ूवँाले भ रएको
िथयो । 5 तब मलैे भन,े “मलाई िधक् कार होस ् ! िकनभने म सवर्नाश भएँ, म
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त अशु ओठ भएको मािनस हु,ँ र अशु मािनसहरूको िबचमा म बस्छु, िकनभने
सवर्श मान ्परम भु महाराजा परम भलुाई नै मरेा आखँाले दखेकेा छन ्!” 6 तब
सराफहरूमध्ये एउटा उडरे मकहाँ आए । उनको हातमा ब लरहकेो भङु् ो िथयो,
जसलाई उनले वदेीबाट िचम्टाले िनकालकेा िथए । 7 त्यसले उनले मरेो ओठ
छोए र भन,े “हरे, यसले ित ो ओठ छोएको छ । ित ा दोषहरू हटाइएका छन ्
र ित ा पापको ाय श् च ग रएको छ ।” 8 मलैे परम भकुो यसो भन् ने आवाज
सनुें, “म कसलाई पठाऊँ । हा ा िन म्त को जान्छ?” तब मलैे भनें, “म यहाँ
छु । मलाई पठाउनहुोस ् ।” 9 उहाँले भन् नभुयो, “जाऊ, यी मािनहरूलाई भन,
'सनु् छौ, तर बझु्दनैौ । हछे , तर थाहा पाउदँनैौ ।' 10 यी मािनसहरूका हृदयलाई
मखुर् बनाऊ, र ितनीहरूका कानलाई बरैो बनाऊ र ितनीहरूका आखँालाई अन् धो
बनाऊ । अन् यथा ितनीहरूका आफ्नो आखँाले दखे् लान,् ितनीहरूका कानले
सनु् लान ् र ितनीहरूका हृदयले बझु् लान ् र तब फकर िनको होलान ्।” 11 तब मलैे
भन,े “हे परम भ,ु किहलसेम्म?” उहाँले जवाफ िदनभुयो, “ बािसन्दािवनाका
भग् नावशषे सहरहरू ध् वस् त नहुन् जले र मािनसिवनाका घरहरू नहुन् जले, र दशे
उजाड नहुन् जले, 12 अिन परम भलुे मािनसहरूलाई टाढा नपठाउन् जले र दशे
ठुलो िनजर्न नहुन् जलेसम् म । 13 यसमा मािनसहरूको दस भागमा एक भाग रहे
तापिन, फे र पिन त् यो नष् ट पा रनछे । तारपीन र फँलाट का टन्छ र त् यसको ठुटो
बाँकी रहझेैं, त् यसको पिव बीउ त् यसको ठुटोमा हुन्छ ।”

7
1 उ ज् जयाहको नाित, योतामका छोरा यहूदाको राजा आहाजको समयमा,

अरामका राजा रसीन, र इ ाएलका राजा रमल्याहका छोरा पकेह यरूशलमेको
िवरु मा य ु गनर् मािथ गए, तर ितनीहरू त् यसको िवरु मा िवजयी हुन सकेनन ् ।
2 अरामले ए ाइमसगँ सन् धी गर् यो भनी दाऊदको घरानालाई बताइयो । ितनको
हृदय काँप्यो,अिन ितनका मािनसहरूका हृदय जङ्गलका रुखहरू हावाले हल्लाएझैं
काँप्यो । 3 तब परम भलुे यशयैालाई भन् नभुयो, “तरेो छोरा शायार्सबूलाई साथमा
लएर आहाजलाई भटे्न धोबीको खते जाने बाटोमा मािथल्लो पोखरीको नहरको

छेउमा जा । 4 उसलाई भन,् 'होिसयार होऊ, शान्त बस, नडराऊ, रेसीन र
अराम अिन रमल्याहको छोरा पकेहको भयङ्कर रसको ब लरहकेो अगलु्टो ारा
िसत नहोऊ । 5 अराम, ए ाइम र रमल्याहको छोराले ित ो िवरु मा खराब

योजना गरेका छन ् । ितनीहरूले भनकेा छन,् 6 “हामी यहूदालाई आ मण गरौं
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र त्यसलाई िसत बनाऔं, र हामी त्यसिभ पसौं र ताबलेका छोरालाई त् यहाँ
हा ा राजा बनाऔं ।” 7 परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “त् यो कुरा हुन आउनछैेन
। त् यस् तो हुनछैेन, 8 िकनभने अरामको मखु् यालय दमसकस हो र दमसकसको
मु खया रेसीन हो । पैंस ी वषर्िभ , ए ाइम टु ा-टु ा हुनछे र त्यसमा कोही
मािनस हुनछैेन । 9 ए ाइमको मखु् यालय साम रया हो र साम रयाको म ु खया
रमल्याहको छोरा हो । ितमी िवश् वासमा दढृ रहदँनैौ भन,े िनश् चय नै ितमी सरुिक्षत
हुनछैेनौ ।” 10 परम भलुे फे र आहाजसगँ बोल्नभुयो, 11 “परम भु आफ् ना
परमश् वरसगँ एउटा िचन्ह माग ् । गिहराइमा भए पिन वा उच् चाइमा पिन यो माग ्
।” 12 तर आहाजले भन,े “म माग् नछैेन, न त म परम भकुो जाँच नै गनछु ।”
13 त्यसलैे यशयैाले जवाफ िदए, “ए दाऊदका घराना, सनु । के ितमीहरूको िन म्त
मािनसहरूका धयेर्को जाँच नै पयार्प् त हुदँनै र? के ितमीहरूले मरेो परमशे् वरको
धयैर्को पिन जाँच गन ुर्पछर् र? 14 यसकारण परम भलुे नै ितमीहरूलाई एउटा िचन्ह
िदनहुुनछेः हरे, एज जना कन्या केटीले गभर्धारण गनिछन,् एउटा छोरा जन्माउनिेछन ्
र उनको नाउँ इम्मानएुल राख् निेछन ् । 15 जब उनले खराबलाई इन्कार गनर्
र असललाई रोज् न जान् दछन,् तब उनले दही र मह खानछेन ् । 16 िकनिक
बालकले खराबलाई इन्कार गनर् र असललाई रोज् न जान् नअुिघ नै ितमी डराएका
दईु जना राजाहरूका दशे उजाड हुनछेन ् । 17 परम भलुे ितमी, ित ा मािनसहरू
र ित ा बबुाको घरानामािथ ए ाइम यहूदाबाट छुटेदे ख किहल्यै नभएको कुरा
ल्याउनहुुनछे— उहाँले ितमीमािथ अश्शरूका राजा ल्याउनहुुनछे ।” 18 त्यस बलेा
परम भलुेझींगालाई िम दशेको खोलादे ख र मौरीलाई अश्शरूको दशेदे ख ससुलेरे
बोलाउनहुुनछे । 19 ितनीहरू सबै आउनछेन ्र घाँटीहरूमा, च ानको िचराहरूिभ ,
सबै काँढाका झाङमािथ र सबै चरनहरूमा बस् नछेन ् । 20 त्यस बलेा परम भलुे
य ु े टस नदी पा र अश् शरूका राजाकोबाट भाडामा लइएको छुराल,े टाउकाहरू
र खु ाहरूका रौं खौरनहुुनछे । त् यसले दा ीलाई पिन सफा गनछ । 21 त्यस िदन,
एक जना मािनसले एउटा कोरली र दईु वटा भडेा पाल्नछे, 22 र ितनीहरूले िदने
दधूको शस् तताको कारणल,े उसले दही खानछे, िकनिक दशेमा छोिडएका हरेकले
दधू र मह खानछेन ्। 23 त्यस बलेा, हजार बोट दाखको हजार शकेेल पन जग्गामा,
त् यहाँ िसउडँी र काँढा बाहके केही हुनछैेन । 24 मािनहरू त्यहाँ धन ु लएर िशकार
गनर् जानछेन,् िकनभने सबै दशे नै िसउडँी र काँढा हुनछेन ्। 25 ितनीहरू िसउडँी र
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काँढाको डरले खनजोत गरी खतेीपाती ग रएका सबै डाँडाबाट टाढै रहनछेन ्। तर
यो गाईवस् त ु र भडेाहरू चन ठाउँ हुनछे ।

8
1 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “एउटा ठुलो पाटी ले र त् यसमा लखे,् ‘महरे-

शालल-हाज-बज ।' 2 मरेो कुरा पक् का गनर्लाई म िवश् वासयोग्य साक्षीहरू
अथार्त ् पजुारी उ रयाह र यबेरेक्याहका छोरा जक रयालाई बोलाउनछुे ।” 3 म
अगमवािदनीकहाँ गएँ र ितनी गभर्वती भइन ्र एउटा छोरा जन्माइन ्। तब परम भलुे
मलाई भन् नभुयो, “त्यसको नाउँ महरे-शालल-हाज-बज राख ्। 4 िकनिक बालकले
'मरेो बबुा' र 'मरेो आमा' भन् न जान् नअिघ नै दमसकसको धन र साम रयाको
लटूलाई अश् शरूको राजाले बोकेर लजैानछे ।” 5 परम भु फे र मसगँ बोल्नभुयो,
6 “यी मािनसहरूले शीलोको शान्त पानीलाई इन्कार गरेका छन ् अिन रसीन र
रमल्याहको छोरािसत खसुी भएका छन,् 7 त् यसकारण परम भलुे श शाली र
धरैे नदीको पानी अथार्त ् अश् शरूका राजा र ितनका सबै मिहमा ितनीहरूमािथ
ल्याउन लाग् नभुएको छ । त् यसका सबै नहरमा त् यो आउनछे र त् यसका िकनारहरू
भ रएर बग् नछेन ् । 8 यो ितमीहरूका घाँटीसम्म पगुनु् जले नदी बाढी आएर अिघ
बढ्दै यहूदािभ सम्म बग् नछे । ए इम्मानएुल, यसको फै लएका पखटेाहरूले तरेो
दशेकको सबिैतर ढाक् नछे ।” 9 मािनसहरू टु ा-टु ा हुनछेन ् । सनु, ए टाढाका
दशेहरूः य ु को िन म्त आफूलाई हितयारले तयार गर र चकनाचरू होओ । आफूलाई
हितयारले तयार गर र चकनाचरू होओ । 10 योजना बनाओ, तर यो परुा हुनछैेन
। आज्ञा गर, तर यो पालन ग रनछैेन, िकनिक परमशे् वर हामीसगँ हुनहुुन्छ
। 11 परम भलुे मसगँ बोल्नभुयो, उहाँको ब लयो बाहुली ममािथ िथयो र यी
मािनसहरू िहडंकेा मागर् निहडं्न मलाई चतेाउनी िदनभुयो । 12 यी मािनसहरूले
ष ान् भनकेो कुनै पिन कुरालाई ष ान् नभन,् ितनीहरू डराउने कुरािसत त ँ
डराउने छैनस,् र िसत नहो । 13 तैंले पिव मानरे आदर गन परम भु नै हुनहुुन्छ
। तैंले उहाँकै भय मान् नपुछर् र त ँ उहाँिसतै डराउनपुछर् । 14 उहाँ पिव वासस्थान
हुनहुुनछे । तर इ ाएलका दवुै घरानाका िन म्त उहाँ हार गन ढुङ् गो र ठेस लाग् ने
च ान हुनहुुनछे— र यरूशलमेका मािनसहरूका िन म्त उहाँ पासो र जाल हुनहुुनछे
। 15 धरैे जना मािनस यसमा ठेस खानछेन ् र लड्नछेन ् र चकनाचरू हुनछेन,् र
जाल फस् नछेन ् र समाितनछेन ् । 16 मरेो गवाहीलाई बाँध, आिधका रक लखेमा
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छाप लगाऊ र त् यो मरेा चलेाहरूलाई दऊे । 17 याकूबको घरानाबाट आफ्नो
महुार लकुाउनहुुने परम भु म आशा गछुर् । म उहाँमा भरोसा गछुर् । 18 हरे, म
र परम भलुे मलाई िदनभुएको छोरा िसयोन पवर्तमा वास गन ुर्हुने सवर्श मान ्
परम भबुाट, इ ाएलको िन म् त िचन्हहरू र आश् चयर् कामहरू हुन ्। 19 ितनीहरूले
ितमीहरूलाई भन् नछेन,् “भतू खलेाउने र आत्माहरू खलेाउनिेसत सल्लाह लओे”
जसले मन् भन्छन ् र गनुगनुाउछन ् । तर के मािनसहरूले आफ्नो परमशे् वरसगँ
सल्लाह लनपुदन र? के ितनीहरूले जीिवतहरूको िन म् त मतृहरूसगँ सल्लाह
लनपुछर् र? 20 वस्था र गवाहीितर लाग ! ितनले यसो भन्दनैन भ्न,े ितनीहरूसगँ

िबहानको िमरिमरे उज्यालो नभएको हुनाले नै हो । 21 ितनीहरू अित ाकूल भएर
र भोकाएर दशेमा िहडं् नछेन ्। जब ितनीहरू भोकाउँछन,् तब ितनीहरू रसाउनछेन,्
र ितनीहरूले आफ्नो अनहुार मािथ उचाल् दा, आफ् ना राजा र आफ् ना परमशे् वरलाई
सराप् नछेन ्। 22 ितनीहरूले पथृ्वीमा हनेछन ्र व् यकुलता, अन्धकार र अत्याचारको
बादल दखे् नछेन ्। ितनीहरू अन्धकारको दशेमा लिगनछेन ्।

9
1 जो वदेनमा िथयो, उसबाट नरैाश् यता दरू ग रनछे । जबलूनूको दशे र

नप् तालीको दशेलाई, पिहलकेो समयमा उहाँले होच् याउनभुयो, तर पिछल्लो
समयमा उहाँले त् यसको समु जाने बाटोमा, यदर्नपा र जाितहरूका गलीलमा
त् यसलाई मिहिमत पान ुर्हुनछे । 2 अन्धकारमा िहडं्ने मािनसहरूले एउटा ठुलो
ज् योित दखेकेा छन ् । मतृ्यकुो छायाको दशेमा बसकेाहरू, ितनीहरूमािथ ज्योित
चम्केको छ । 3 तपाईंले जाितहरूलाई व ृ गन ुर्भएको छ । तपाईंले ितनीहरूका
आनन्दलाई व ृ गन ुर्भएको छ । कटनीको समयमा झैं ितनीहरू तपाईंको साम ु
आन न् दत हुन् छन,् जसरी मािनसहरूले लटूको माल बाँड्दा ितनीहरू आन न् दत
हुन् छन ् । 4 िकनिक त्यसको भरी जवुा, त्यसको िप कुो नाल, त्यसको
अत्याचारीको ल ीलाई तपाईंले िम ानको समयमा झैं चकनाचरू पान ुर्भएको छ
। 5 दशु् मन िसपाहीका हरेक जु ा र रगतमा मिुछएको पोशाकलाई जलाइनछे र
आगोको िन म्त इन्धन हुनछे । 6 िकनिक हा ा िन म्त एउटा बालकको जन्म
भएको छ, हा ो िन म्त एउटा छोरा जन् मकेो छ, र शासन उहाँको काँधमा हुनछे ।
अिन उहाँको नाउँ अचम्मको सल्लाकार, श शाली परमशे् वर, अनन् तका िपता
र शा न्तका राजकुमार रा खनछे । 7 दाऊदको िसहंासनमा र उनको राज्यलाई
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स्थािपत गनर्, अिन त् यसलाई न्याय र धािमर्कताले थाम् न उहाँले अिहलदेे ख
लएर सदासवर्दा राज् य गन ुर्हुदँा, उहाँको शासन र शा न्त व ृ को अन्त हुनछैेन

। सवर्श मान ् परम भकुो जोशले यो परुा गनछ । 8 परम भलुे याकूबको
िवरु मा वचन पठाउनभुयो र यो इ ाएलमा पर् यो । 9 सबै मािनसहरूले जान् नछेन,्
घमण्डसाथ र अहङ्कारी हृदयले भन् ने ए ाइम र साम रयाले पिन जान् नछेन,्
10 “इँटहरू खसकेा छन,् तर कँुदकेा ढुङ्गाहरूले नै हामी पनुःिनमार्ण गनछौं ।
अञ्जीरका रूखहरू का टएका छन,् तर ितनका ठाउँमा हामी दवेदारुका रूखहरू
रोप् नछेौं ।” 11 यसकारण परम भलुे उसको श ु रसीनलाई उसको िवरु मा खडा
हुनहुुनछे र उसका श हुरूलाई, 12 पवुर्का अरामीहरू र प श् चमका प लश् तीहरू
उक्साउनहुुनछे । ितनीहरूले खलु्ला मखुले इ ाएललाई िनल्नछेन ्। यी सबै कुराले
उहाँको रस मदन । बरु, उहाँको हात अझै पसा रएकै छ । 13 तापिन उहाँले हार
गरेका मािनसहरू उहाँितर फकर् ंदनैन,् न त ितनीहरूले परम भकुो खोजी गनछन ्।
14 यसकारण परम भलुे इ ाएलबाट टाउको र पचु्छर, खजरूको हाँगा र नकर् ट एकै
िदनमा नष् ट पान ुर्हुनछे । 15अगवुाहरू र भ मािनसहरू मु खया हुन ।् झटुो िसकाउने
अगमव ा पचु्छर हो । 16 यी मािनसहरूलाई डोर् याउनहेरूले ितनीहरूलाई
पथ ष् ट पाछर्न ् र ितनीहरू ारा डोर् याइनहेरू िन लन्छन ् । 17 यसकारण परम भु
ितनीहरूका जवानहरूिसत आन न् दत हुनहुुन् न, न त उहाँले ितनीहरूका अनाथ र
िवधवाहरूमािथ दया गन ुर्हुनछे, िकनिक हरेक व् य क् त अधम र दषु् ट छन,् अिन
हरेक मखुले मखूर् कुराहरू गछर्न ् । यी सबै कुराहरूमा उहाँको रस मदन । बरु,
उहाँको हात अझै पसा रएकै छ । 18 दषु् टता आगोझैं बल्छ । त् यसले िसउडँी
र काँढालाई भष् म पाछर् । यसले जङ्गलको झाडीलाई पिन जलाउछँ, जसले
ध ूवँाको मसु्लोमा उठ्नछे । 19 सवर्श मान ् परम भकुो ोधले दशे जलकेो छ
र मािनसहरू आगोको िन म्त इन्धनजस्तै छन ् । कुनै मािनसले आफ्नो भाइलाई
छोड्दनै । 20 ितनीहरूल दािहने हातमा खानकुेरा समात्छन ्तर ितनीहरू अझै भोको
नै हुन् छन ् । ितनीहरूले दे े हातमा खाना खानछेन,् तर अझै तपृ् त हुनछैेनन ् ।
त् यकेले आफ्नै बाहुलीको मास ु पिन खानछे । 21 मनश् शलेे ए ाइमलाई, अिन

ए ाइमले मनश् शलेाई भस्म गनछ । ितनीहरू एकसाथ यहूदालाई आ मण गनछन ्
। यी कुराहरूमा, उहाँको रस मदन । बरु, उहाँको हात अझै पसा रएकै छ ।
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10
1 िधक् कार ितनीहरूलाई जसले अन्यायपणुर् काननु जारी गछर्न ्र अनिुचत िनयम

लखे्छन ् । 2 ितनीहरूले खाँचोमा परेकाहरूलाई न्यायबाट व ञ् चत गछर्न,् मरेा
मािनसका ग रबहरूलाई ितनीहरूका अिधकारहरू लटू्छन,् िवधवालाई लटू्छन ्र
अनाथहरूलाई आफ्नो िशकार बनाउछँन ् । 3 इन् साफको िदनमा टाढाबाट िवनाश
आउँदा ितमीहरू के गनछौ? सहायताको िन म्त ितमीहरू कसकहाँ भागरे जानछेौ
र आफ्नो सम्पि लाई ितमीहरू कहाँ छोड्नछेौ? 4 कुनै पिन कुरा बाँकी रहदँनै
र कैदीहरूका माझमा ितमीहरू झकु् नछेौ वा मा रएकाहरू माझमा ढल्नछेौ ।
यी सबै कुराहरूमा उहाँको रस मदन । बरु उहाँको हात अझै पसा रएकै छ
। 5 अश् शरूलाई िधक् कार, जो मरेो रसको ल ी हो, त् यो लहुरो जस ारा म
आफ् नो ोध मच् चाउँछु! 6 त्यसलाई अहङ्कारी जाितको िवरु र मरेो परुा ोध
पाउने मािनसहरूको िवरु म पठाउँछु । लटूका मालहरू लन,े िशकार लने र
ितनीहरूलाई गल्लीको िहलोलाई झैं कुल्चने आज्ञा म उसलाई िदन्छु । 7 तर यो
उहाँको इच्छा होइन, न त उहाँले यसरी सोच् नहुुन्छ । धरैे जाितहरूलाई िवनाश
गन र िनिम ान् न पान कुरा उहाँको मनमा छ । 8 िकनिक उहाँले भन् नहुुन्छ,
“मरेा सबै शासकहरू राजाहरू होइनन?् 9 के कल्नो ककर् मीशजस्तै होइन र? के
हमात अपार्दजस्तै होइन र? के साम रया दमस् कसजस्तै होइन र? 10 जसरी मरेो
हातले मतू पजुक राज्यहरूलाई िजतकेो छ, जसका कँुदकेा मिूतर्हरू यरूशलमे र
साम रयामा भएका भन्दा धरैे िथए, 11 साम रया र त्यसको ाथर्का मतू हरूलाई
मलैे जे गरें, यरूशलमे र त्यसको मतू हरूलाई पिन म त्यसै गनछैन र?” 12 जब
परम भलुे िसयोन पवर्तमा र यरूशलमेमा आफ्नो काम िसद्ध्याउनभुएको छ, तब
म अश् शरूका राजाको अहङ्कारी हृदयको बोली र त्यसको घमण्डी हरेाइलाई दण्ड
िदनछुे । 13 िकनिक त् यसले भन् छ, “मरेो सामथ्यर् र मरेो ब ु ले मलै े काम गरें ।
मसगँ समझ छ, र मलैे मािनसहरूका िसमानाहरू हटाएको छु । मलैे ितनीहरूको
बहुमलू्य सम्पि चोरेको छु, र साँढले े झैं मलै े बािसन्दाहरूलाई होच् याएको छु ।
14 एउटा ग ुडँबाट झैं, मरेा हातले जाितहरूका सम्पि समातकेो छ, र छोिडएको
अण्डाहरू कसलैे बटुलझेैं, मलैे सारा पथृ्वीलाई बटुलकेो छु । कसलैे पिन आफ् ना
पखटेाहरू चलाएनन ्वा आफ् ना मखु खोलनेन ्वा िचरिबर आवाज िनकालनेन ्।”
15 के बन्चरोले आफूलाई चलाउने िवरु आफैमा घमण्ड गनछ र? के आराले
आफूलाई चलाएर काट्नलेाई भन्दा आफ्नै शसंा गनछ र? यो त ल ी उचल्नलेाई
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ल ीले नै उचालकेो जस्तो भयो, वा लहुरोले एक जना व् य क् तलाई उचालकेो
जस्तो भयो । 16 यसकारण सवर्श मान ्परम भलुे उसका कु लन यो ाहरू माझ
रूढी पठाउनहुुनछे । अिन उहाँको मिहमाको मिुन आगोजस्तै जलन दन्काइनछे ।
17 इ ाएलको काश आगो बन् नछे र त्यसको परमपिव आगोको ज्वालाजस्तो
बन् नहुुनछे । त् यसले उसको काँढाहरू र िसउडँीहरूलाई एकै िदनमा डढाउने र
नष् ट पानछ । 18 त्यसको जङ्गलको गौरव र त्यसको फलवन्त भिूमको ाण
र शरीर दवुलैाई परम भलुे नष् ट पान ुर्हुनछे । यो िबरामीको शरीर गलकेो जस्तो
हुनछे । 19 त्यसको जङ्गलमा रहकेा रूखहरू अित थोर बाँकी हुनछेन,् जसलाई
एक जना बालकले पिन गन् न सक् छ । 20 त्यस िदन इ ाएलका बाँकी, उम्केका
याकूबका घरानाले आफूलाई परािजत गनमािथ भर पन छैनन,् तर ितनीहरू साँच् चै
इ ाएलका परमपिव परम भमुा भर पनछन ् । 21 याकूबका बाँकी रहकेाहरू
श शाली परमशे् वरकहाँ फकर् नछेन ् । 22 िकनिक तपाईंका मानिसहरू इ ाएल
समु िकनारको बालवुाझैं भए तापिन, ितनीहरूमा बाँकी रहकेाहरू मा फकर् नछेन ्
। शस् त धािमर्कताले माग गरेझैं, िवनाशलाई आदशे िदइएको छ । 23 िनधार्रण
ग रएको िवनाशलाई परम भु सवर्श मान ् परम भलुे सम् पणूर् दशेभ र ल्याउन
लाग् नभुएको छ । 24 यसकारण परम भु सवर्श मान ् परम भलुे भन् नहुुन्छ, “ए
िसयोनमा बस् ने मरेा मािनसहरू हो, अश् शरूसगँ नडराओ । त्यसले ितमीहरूलाई
आफ् नो ल ीले हार गनछ र ितमीहरूको िवरु मा त्यसको लहुरो उठाउनछे जस् तो
िम ीहरूले गरे । 25 त्यससगँ नडराओ िकनिक ितमीहरू िवरु को मरेो रस चाँडै
अन् त हुनछे र मरेो ोधले त्यसको िवनाशमा लजैानछे ।” 26 तब सवर्श मान ्
परम भलुे ओरेबको च ानमा िम ानलाई परािजत गरेझैं ितनीहरूका िवरु कोरार्
चलाउनहुुनछे । उहाँले आफ्नो हात समु मािथ उठाउनहुुनछे र उहाँले िम मा
गन ुर्भएझैं यसलाई मािथ उचाल् नहुुनछे । 27 त्यस िदन, ितमीहरूका कुममा भएको
त्यसको बोझ र ितमीहरूको काँधमा भएको जवुा हटाइनछे र मोटोपनको कारणले
जवुा नष् ट पा रनछे । 28 श हुरू अय्यातमा आएका छन ् र िम ोन भएर गएका
छन ्। िमकमाशमा त्यसले आफ् नो खा न् नहरू भण्डारण गरेको छ । 29 ितनीहरूले
भञ् जयाङ पार गरेका छन ् र गबेामा बास बसकेा छन ् । रामा काँप्छ र शाऊलको
िगबा भागकेो छ । 30 ए गल्लीमको छोरी, उच् च सोरमा करा ! हे लाकीश,
ध्यान दे ! त ँ िवचरा अनातोत ! 31 मदमनेा भाग्दछै, गबेीमका बािसन्दाहरू
सरुक्षाको िन म्त भाग्छन ्। 32 त्यसै िदन त्यो नोबमा रोिकनछे र िसयोनका छोरीको
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पवर्त र यरूशलमेका पहाडहरूितर आफ्नो मकु् का हल् लाउनछे । 33 हरे, परम भु
सवर्श मान ् परम भलुे डरलाग् दो िवनाशसगँै हाँगाहरू लछु्नहुुनछे । सबभैन्दा
अग् ला रूखहरू का टनछेन ् र अहङ्कारीलाई होच् याइनछे । 34 उहलँे वनका
झाडीहरूलाई वन्चरोले काट्नहुुनछे र लबेनानको आफ् नो गौरव पतन हुनछे ।

11
1 ियशकैो ठुटोबाट एउटा टुसा पलाउनछे र त्यसका जराहरूबाट पलाएको

एउटा हाँगाले फल फलाउनछे । 2 परम भकुो आत्मा उहाँमािथ रहनेहुुनछे, ब ु
र समझको आत्मा, सझुाव र श को आत्मा, ज्ञान र परम भकुो भयको आत्मा
। 3 परम भकुो भय नै उहाँको आनन्द हुने छ । उहाँका आखँाले दखेकेा कुराले
उहाँले न्याय गन ुर्हुन् न, न त उहाँका कानले सनुकेो कुराले िननर्य गन ुर्हुन्छ । 4 बरु,
उहाँले गरीबहरूका न्याय धािमर्कताले गन ुर्हुन्छ र पथृ्वीका न हरूका िन म्त उिचत
रूपमा िनणर्य गन ुर्हुन्छ । आफ्नो मखुको ल ीले उहाँले पथृ्वीलाई हार गन ुर्हुन्छ
र आफ् नो मखुको सासले उहाँले दषु् टको नाश गन ुर्हुन्छ । 5 धािमर्कता नै उहाँको
कम्मर पटेी हुनछे र िवश् वस् तता उहाँको पटुका हुनछे । 6 ब्वाँसो थमुासगँ बस् नछे र
िचतवुा पाठोसगँ सतु् नछे, बाछा, जवान िसहं र पोिषएको बाछा एकसाथ बस् नछेन ्
। एउटा सानो बालकले ितनीहरूलाई डोर् याउनछे । 7 गाई र भाल ु सगँै चनछन ्र
ितनीहरूका बच् चाहरू सगँै सतु् नछेन ्। गोरुले झैं िसहंले पराल खानछे । 8 एक जना
दधू े बालक सपर्को दलुोमा खले्नछे, र दधू े छाडकेो बालकले सपर्को दलुोिभ हात
हाल्नछे । 9 मरेो सबै पिव पवर्तमा ितनीहरूले चोट परु् याउनछैेनन ्न त िवनाश नै
गछर्न ्। िकनिक जसरी पानीले समु ढाकेको छ त्यसरी नै परम भकुो ज्ञानले पथृ्वी
भ रपणुर् हुनछे । 10 त्यस िदन, ियशकैो जरा मािनसहरूको िन म्त झण्डाको रूपमा
खडा हुनछे । जाितहरूले उहाँलाई खोज् नछेन ्र उहाँको िव ाम स्थल मिहमायकु् त
हुनछे । 11 त्यस िदन परम भलुे अश्शरू, िम , प ोस, कूश, एलाम, शीनार,
हमात र समु का टापहुरूमा बाँकी रहकेा उहाँका मािनसहरूलाई छुटाउन आफ्नो
हात फे र फैलाउनहुुनछे । 12 उहाँले जाितहरूका िन म्त झण्डा खडा गन ुर्हुनछे, र
इ ाएलबाट िनका लएकाहरू र यहूदाका ितततिबतर भएकाहरूलाई पथृ्वीको चारै
कुनाबाट बटुल्नहुुने छ । 13 उहाँ ए ाइमको ईष्यार्लाई उल्टाउनहुुनछे र यहूदाको
श तुाहरू नाश पान ुर्हुनछे । ए ाइमले यहूदाको इष्यार् गनछैन र यहूदा ए ाइमको श ु
हुनछैेन । 14 बरु, ितनीहरूले प श् चमका प लश् तीहरूका पवर्तहरूमािथ झम्टनछेन ्
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र ितनीहरू एकसाथ िमलरे पवुर्का मािनसहरूलाई लटू्नछेन ् । ितनीहरूले एदोम र
मोआबलाई आ मण गनछन ् र अम् मोनका मािनसहरूले ितनीहरूको आज्ञा पालन
गनछन ्। 15 परम भलुे िम दशेको समु का खाडीलाई पणुर् रूपमा नष् ट पान ुर्हुनछे
। तातो हावासगँै उहाँले य ु े टस नदीमािथ आफ्नो हात हल्लाउनहुुनछे र यसलाई
सात वटा खोलाहरूमा िवभाजन गन ुर्हुनछे, यसलैे त् यसमा चप् पलहरू लगाएर तनर्
सिकन्छ । 16 इ ाएल िम दशेबाट फकर् ंदा ितनीहरूका िन म्त भएजस्त,ैअश्शरूबाट
फकर् ने उहाँका बाँकी रहकेा मािनसहरूका िन म्त मलु बाटो हुनछे ।

12
1 त्यस िदन ितमीहरूले यसो भन् नछेौ, “हे परम भ,ु म तपाईंलाई धन्यावाद िदनछुे

। िकनिक तपाईं मसगँ रसाउन ु भए तापिन, तपाईंको रस मरेको छ, र तपाईंले
मलाई सान्त्वना िदनभुएको छ । 2 हरे, परमशे् वर मरेो म ु क् त हुनहुुन्छ । म भरोसा
गनछु र डराउनछैेन, िकन परम भु न,ै हो परम भु नै मरेो बल र गीत हुनहुुन्छ ।
उहाँ मरेो म ु क् त हुनभुएको छ ।” 3 आनन्दसाथ ितमीहरूले म ु क् तको इनारहरूबाट
पानी तान् नछेौ । 4 त्यस िदन ितमीहरूले भन् नछेौ, “परम भलुाई धन्यवाद दऊे र
उहाँको नाउँ पकुार । मािनसहरूका माझमा उहाँको कामहरूको घोषणा गर, उहाँको
नाउँ उचा लएको छ भनी बताऊ । 5 परम भकुो िन म्त गीत गाओ, िकनिक उहाँले
मिहिमत कुराहरू गन ुर्भएको छ । यसलाई सारा पथृ्वीभ र कट ग रयोस ् । 6 ए
िसयोनका बािसन्दाहरू हो, उच् च सोरले कराओ र आनन्दसाथ िचच्याओ, िकनिक
ितमीहरूका माझमा इ ाएलका परमपिव महान ्हुनहुुन्छ ।

13
1 बिेबलोन बारेमा आमोजका छोरा यशयैाले ाप् त गरेका घोषणाः 2 नाङ्गो

पहाडमािथ िचन्हका झण्डाहरू खडा गर, ितनका िन म् त उच् च सोरले कराओ,
भारदारहरूका ढोकाहरूमा जानलाई हातले इशारा गर । 3 मरेो पिव जनलाई
मलैे आज्ञा गरेको छु, हो, मरेो ोध परुा गनर् आफ् ना श शाली मािनसहरूलाई,
गभर्का साथ आन न्दत हुने मरेो जनलाई समते मलैे बोलाएको छु । 4 पवर्तहरूमा
एउटा भीडको जस् तो धरैे जना मािनसहरूको हल्ला ! धरैे जाितहरू भलेा भएका
राज्यहरूको होहल्लाको आवाज ! सवर्श मान ् परम भलुे य ु का िन म्त फौज
भलेा पाद हुनहुुन् छ । 5 ितनीहरू टाढा दशेहरूबाट, िक्षितज परको बाटोबाट
आउँछन ्। परम भलुे आफ्नो न्यायको माध् यामले सम् पणूर् दशेलाई नाश गन ुर्हुन्छ ।
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6 डाँको छोडरे रोओ, िकनिक परम भकुो िदन निजकै छ । यो सवर्श मान ्बाट
िवनाशसगँै आउँछ । 7 यसकारण सबै हात कमजोर हुन्छन ् र हरेक मटुुले
ठाउँ छोड्छ । 8 ितनीहरू िसत हुनछेन ् । सव वदेनामा परेकी स् लाई झै
ितनीहरूलाई पीडा र वदेनाले समात् छ । ितनीहरूले चिकत हुदँै एकअकार्लाई
हनेछन ् । ितनीहरूका अनहुारहरू राता हुनछेन ् । 9 हरे, दशेलाई िवनाश पानर् र
त् यसबाट पापीहरूलाई नाश पानर्, परम भकुो िदन िनदर्यी ोध र चरू रस लएर
आउँछ । 10 आकाशका ताराहरू र तारा पनु् जहरूले आफ् ना काश िदनछैेनन ् ।
िबहानदैे ख सयूर् नै अध्याँरो हुनछे र चन् मा चम्कनछैेन । 11 ससंारलाई त् यसको
दषु् टताको िन म् त अिन दषु् टहरूलाई ितनीहरूका अपराधको िन म्त म सजाय
िदनछुे । घमण्डीको अहङ्कारलाई म अन्त गनछु र िनदर्यीको अहङ्कारलाई तल
खसाल् नछुे । 12 मािनसहरूलाई िनखरु सनुभन्दा पिन दलुर्भ र मानवजाित भटे्न
ओपीरको श ु सनुभन्दा पिन क ठन म बनाउनछुे । 13 यसकारण सवर्श मान ्
परमभकुो डरलाग् दो ोध र उहाँको चण् ड रसको िदनमा, आकाशलाई म
हल्लाउनछुे, र पथृ्वी आफ् नो ठाउँमा ह ल् लनछे । 14 लखे टएको ह रण वा
गठालो नभएको भडेाझैं, हरेक मािनस आफ्ना मािनसितर फकर् नछे र आफ्नै
दशेितर भाग् नछे । 15 भे ाइएका हरेक व् य क् तलाई मा रनछे र कब्जा ग रएका
हरेक व् य क् त तरवारले मनछ । 16 ितनीहरू दधू े बालकहरूलाई पिन ितनीहरूकै
आखँाको साम ु पछारेर टु ा-टु ा पा रनछे । ितनीहरूका घरहरू ल ु टनछे र
ितनीहरूका पत् नीहरूलाई बलत् कार ग रनछे । 17 हरे, ितनीहरूलाई आ मण गनर्
मलै े मादीहरूलाई उक्साउनै लागकेो छु, जसले चाँदीको ख्याल गदनन न् त ितनीहरू
सनुमा नै खसुी हुन्छन ् । 18 ितनीहरूका धनलुे जवान मािनसहरूलाई हार गनछ
। ितनीहरूले दधू े बालकहरूलाई दया दखेाउदँनैन ् र ितनीहरूले बालबा लकालाई
दया दखेाउदँनैन ् । 19 त्यसपिछ राज्यहरूमध्ये धरैे शसंा ग रएको कल्दीहरूका
गौरवको वभैव बिेबलोनलाई, परमशे् वरले सदोम र गमोरालाई झैं नष् ट पान ुर्हुनछे
। 20 पसु् तौं-पसु् तासम्म त् यसमा कोही बसोवास गनछैनन ्। अरबीले त्यहाँ आफ्नो
पाल टाँग् नछैेन, न त गोठालाहरूले आफ्ना बगालहरूलाई त्यहाँ िव ाम गराउनछेन ्
। 21 तर मरूभिुमका जङ् गली पशहुरू त्यहाँ बस् नछेन ् । ितनीहरूका घरहरू
लाटोकोसरेाले भ रनछेन ।् सतुमु ुर्गहरू र घोरलहरू त्यहाँ उ नछेन ।् 22 ितनीहरूका
िकल्लाहरूमा हुडँारहरू कराउनछेन ् र ितनीहरूका सनु्दर दरबारहरूमा स्यालहरू
हुनछेन ्। त्यसको समय निजकै छ र त्यसका िदनहरू िबलम्व हुनछैेनन ्।
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14
1 परम भलुे याकूबलाई दया गन ुर्हुनछे । उहाँले फे र पिन इ ाएललाई

रोज् नहुुनछे र ितनीहरूलाई आफ्नै दशेमा पनुस्थार्पना गन ुर्हुनछे । परदशेीहरू पिन
ितनीहरूसगँै सहभागी हुनछेन ् र आफूलाई याकूबको घरानासगँ आव गराउनछेन ्
। 2 जाितहरूले ितनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा ल्याउनछेन ् । तब इ ाएलको
घरानाले ितनीहरूलाई सवेक र सिेवकाको रूपमा परम भकुो दशेमा लानछेन ्
। ितनीहरूलाई कैदी बनाउनहेरूलाई ितनीहरूले कैदी बनाउनछेन ् र ितनीहरूले
आफ् ना अत्याचारीहरूमािथ राज् य गनछन ् । 3 त् यो िदनमा ितमीहरूका कष् ट
र पीडाबाट, अिन ितमीहरूले गन ुर्पन कडा प र मबाट परम भलुे ितमीहरूलाई
िव ाम िदनहुुन् छ, 4 तब ितमीहरूले बिेबलोनको राजाको िवरु यो िगल्लाको गीत
गाउनछेौ, “अत्याचारीको अन्त् य कसरी भएको छ, घमण्डी ोधको अन्त् य भयो
! 5 परम भलुे दषु् टहरूको ल ी र ती शासकहरूको राजदण्ड भाँच् नभुएको छ,
6 जसले मािनसहरूलाई ोधमा िनरन् तर रूपमा हार गर् यो, जसले अिनय न् त
रूपमा आ मण गरेर जाितहरूमािथ ोधमा राज् य गर् यो । 7 सम् पणूर् पथृ्वी नै
िव ाममा छ र शान्त छ । ितनीहरूले गीत गाउदँै उत्सव मनाउन सरुु गछर्न ् ।
8 सल्लाका रूखहरू लबेनानको दवेदारुहरूसगँै तलँाई दखेरे रमाउँछन ् । ितनीहरू
भन्छन,् 'तलँाई तल खसा लएको हुनाल,े हामीलाई काटेर ढाल्न काठ काट्ने
कुनै मािनस मािथ आउनछैेन ।' 9 त ँ िचहानमा जाँदा, तलँाई भटे्न िचहान उत्सकु
हुन्छ । पथृ्वीका सबै राजालाई, जाितहरूका सबै राजालाई, आफ् ना िसहंासनबाट
मािथ खडा हुन लगाएर तरेो िन म्त त् यसले मतृहरूलाई जगाउछँ । 10 ितनीहरू
सबै बोल्नछेन ् र तलँाई यसो भन् नछेन,् 'त ँ पिन हामीजस्तै कमजोर भएको छस ्
। त ँ पिन हामीजस्तै भएको छस ् । 11 तरेो तडकभडकलाई तरेो वीणाहरूको
आवाजसगँै िचहनामा ल्याइएको छ । तमँिुन औंसाहरू फै लएका छन ् र तलँाई
िकराहरूले ढाकेको छ ,' 12 ए िदनको तारा, िबहानको पु , त ँ कसरी स् वगर्बाट
तल झरेको छस ् ! जाितहरूमािथ िवजय पाएको, तलँाई कसरी भइँूमा ढा लएको
छ ! 13 तैंले आफ्नो हृदयमा भनकेो िथइस,् 'म स्वगर्मा चढ् नछुे, परमशे् वरका
ताराहरूभन्दा मािथ म आफ् नो िसहंासनलाई उचाल्नछुे, र सभाको पहाडमािथ सदूरू
उ रमा म िवराजमान हुनछुे । 14 बादलहरूको उचाइभन्दा मािथ म चड् नछुे । म
आफैलाई सव च् च परमशे् वरजस्तै बनाउनछुे ।' 15 तापिन तलँाई अब िचहानमा,
खडालको गिहराइमा तल खसा लएको छ । 16 तलँाई दखे् नहेरूले तलँाई टुलटुुल ु
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हनेछन ् र ितनीहरूले तलँाई ध्यान िदनछेन ् । ितनीहरूले सोध् नछेन,् 'के यो त् यही
मािनस हो, जसले पथृ्वीलाई थकर् मान पार् यो, जसले राज्यहरूलाई हल् लायो,
17 जसले ससंारलाई उजाड-स् थानजस् तो बनायो, जसले सहरहरूलाई नष् ट पार् यो
र आफ् ना कैदीहरूलाई घर जान िदएन?' 18 जाितहरूका सबै राजा, तीमध् ये
सबै जना, हरेक व् य क् त आ-आफ्ना िचहानमा आदरसाथ सतु् छन ् । 19 तर एउटा
हाँगालाई फालझेैं, तरेो िचहानबाट तलँाई बािहर फा लएको छ । तरवारले छेडरे
मा रएका खाल्डोका ढुङ्गाहरूितर जाने मतृकहरूले तलँाई कपडाले झैं ढाक् छन ्
। 20 तैंले आफ्नो दशेलाई नाश पारेको र आफ्ना मािनसहरूलाई मारेको हुनाले
ितनीहरूसगँै तरेो दफन हुनछैेन । दषु् ट काम गनहरूका सन्तानलाई फे र किहल्यै
याद ग रनछैेन ।” 21 त्यसका सन् तानलाई, ितनीहरूका पखुार्हरूका अपराधको
िन म्त मान ठाउँ तयार पार,् यसरी ितनीहरू उठ्नछैेनन ्र पथृ्वी अधीन गनछैनन ्र
सारा ससंारलाई सहरहरूलेभनछैनन ।् 22“ितनीहरू िवरु मा म खडा हुनछुे,”— यो
सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो । “म बिेबलोनबाट नाउ,ँ सन्तान र वशंज नष् ट
पानछु,”— यो परम भकुो घोषणा हो । 23“म त्यसलाई लाटोकोसरेोको अधीनमा
र पानीको तलाउमा राख् नछुे, र िवनाशको कुचोले म त्यसलाई बढानछु,”—
यो सवर्श मान ् परम भकुो घोषणा हो । 24 सवर्श मान ् परम भलुे शपथ
खानभुएको छ, “िनश् चय न,ै जस्तो मलैे इच् छा गरेको छु, त्यस्तै हुनछे । अिन
जे उ ेश्य मलैे राखकेो छु, त् यो परुा हुनछे । 25 अश्शरूलाई म आफ् नो दशेमा
चकनाचरू पानछु र मरेो पवर्तमा म त् यसलाई खु ामिुन कु ल्चनछुे । ितनीहरूका
काँधबाट त्यसको जवुा हटाइनछे र ितनीहरूका िप बूाट त्यसको भारी िनका लनछे
।” 26सम् पणूर् पथृ्वीको िन म्त इच् छा ग रएको योजना यही हो र सारा जाितहरूमािथ
पसा रएको बहुली यही हो । 27 िकनिक सवर्श मान ् परम भलुे नै यो योजना
गन ुर्भएको छ । उहाँलाई कसले रोक् न सक्छ र? उहाँको हात उचा लएको छ
र त् यसलाई कसले फकार्उने छ र? 28 आहाज राजा मरेको वषर्मा यो घोषणा
आयोः 29 ए सारा प लश् तीहरू हो, ितमीहरूलाई हार गन छडी भाँिचएको छ भनरे
आन न्दत नहोओ । िकनिक साँपको वशंबाट झन ् िवषल ु सपर् बढ् नछे, र त्यसको
सन्तान डरलाग् दो उड्ने सपर् हुनछे । 30 गरीबको जठेा छोरोले मरेो खकर् हरूमा
आफ् ना भडेाहरू चराउनछेन,् र खाँचामा परेकाहरू सरुक्षासगँ प ल्टनछेन ् । तरेो
वशंलाई म अिनकाले मानछु जसले तरेा बाँचकेा सबलैाई मतृ्यमुा परु् याउनछे ।
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31 ए ढोका करा । ए सहर िचच्या । हे प लश् ती, ितमीहरू सबै पग् लरे हराउनछेौ
। िकनिक उ रबाट ध ूवँाको बादल आउँछ र त्यसको प ङ्तमा धरमराउने कोही
छैन । 32 जाितका दलूहरूलाई ितनीहरूले कसरी जवाफ िदनछेन ्? “परम भलुे
िसयोनलाई बसाल्नभुएको छ, त्यसमा कष् टमा परेका मािनसहरूले शरण लनछेन ्
।”

15
1 मोआबको बारेमा एउटा घोषणा । साँच् च,ै मोआबको आरलाई एकै रातमा

उजाड र नष् ट पा रन्छ । साँच् च,ै मोआबको कीरलाई एकै रातमा उजाड र नष् ट
पा रन्छ । 2 ितनीहरू मािथ म न्दरमा गएका छन,् दीबोनका मािनसहरू रुनलाई
अग्लो ठाउँमा गए । नबेोको िन म्त र मदेबाको िन म्त मोआबले िवलाप गछर् ।
ितनीहरूका सबै िशर खौ रएका छन ्र ितनीहरूका सबै दा ीहरू का टएका छन ्।
3 आफ्ना गल्लीहरूमा ितनीहरू भाङ् ा लगाउँछन ्। ितनीहरू घरका छतहरूमािथ
र चोकहरूमा हरेकले आसँ ु बगाउदँै िवलाप गछर्न ्। 4 हशे्बोन र एलाले सहायताको
िन म्त पकुारा गछर्न ् । ितनीहरूको सोर यहसासम्म सिुनन्छ । यसरी मोआबका
हितयारधारी मािनसहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गछर्न ् । ितनीहरू आफैिभ
िसत हुन् छन ् । 5 मरेो मनले मोआबको िन म्त पकुारा गछर् । त्यसका भगौडाहरू

सोअर र एग्लत-शलीिशयाहितर भाग् छन ।् ितनीहरू लहूीतको उकालोमा रुँदै जान्छन ्
। आफ् नो िवनाशको िन म् त होरोनमैको बाटोमा ितनीहरू ठुलो सोरमा िवलाप गछर्न ्
। 6 िन ीमको पानीहरू सखु् खा भएका छन ् । घाँस ओइ लएका छन ् । ह रयाली
सकेुका छन ् । त्यहाँ कुनै ह रयो घाँस छैन । 7 ितनीहरूले शस्त उब् जनी गरेका
कुरा र भण्डारण गरेका कुरा, ितनीहरू लहरे-िपपलहरूको खोलापा र लजैान्छन ्
। 8 िचत् कार मोआबको इलाकभ र नै गएको छ । िवलापचािहं एग्लमे र बअेर-
एलीससम्म पगुकेो छ । 9 िकनभने दीबोनका पानीहरू रगतले भ रएका छन ्। तर
म दीबोनमािथ अझ धरैे ल्याउनछुे । मोआबबाट भाग् ने र त्यो दशेमा बस् नमेा समते
एउटा िसहंले आ मण गनछ ।

16
1 उजाड-स् थानको सलेाको दशेबाट िसयोन पवर्तको छोरीको शासकलाई

थमुाहरू पठाओ । 2 जसरी चराहरू भौंता रन् छन ् र जसरी ग ुडँ छरपष् ट पा रन् छ,
मोआबका स् ीहरू अन नका जाँघारहरूमा तसे् तै भएका छन ् । 3 “िनदशन दओ,



16:4 xxii यशयैा 17:3

न्याय गर । मध्य िदनमा पिन रातको जस्तै केही िसतलता दान गर । भगौडाहरूलाई
लकुाओ । भगौडाहरूलाई धोका नदओे । 4 मोआबबाट आएका शरणाथ हरू
ितमीहरूको माझमा बसोवास गरून ्। िवनाश गनबाट ितनीहरूका िन म्त लकु् ने ठाउँ
होओ ।” िकनिक अत्याचार रोिकनछे, र िवनाश अन्त हुनछे, कुल्चनहेरू दशेबाट
लोप भएर जानछेन ् । 5 करारको िवश् वस्ततामा िसहंासनलाई स्थािपत ग रनछे
। अिन दाऊदको पालबाट आएका एक जना िवश् वस् ततासाथ त्यसमा िवराजमान
हुनहुुनछे । उहाँले न् यायको खोजी गन ुर्हुदँा र धािमर्कतासाथ व् यवहार गन ुर्हुदँा उहाँले
इन् साफ गन ुर्हुनछे । 6 मोआबको घमण्ड, त्यसको अहङ्कार र त्यसको रसको
बारेमा हामीले सनुकेा छौं । तर त्यसका घमण्डहरू खो ा शब्दहरू हुन ्। 7 त्यसलैे
मोआबले मोआबको िन म्त िवलाप गनछ— ितनीहरू सबलैे िवलाप गनछन ।् कीर-
हरेशतेको िकशिमशको झपु् पाको िन म् त पणुर् रूपमा िवनाश भएकाहरूले िवलाप गर
। 8 हशे्बोनका खतेहरू साथै िसब्माका दाखहरू सकेुका छन ् । याजरेमा पगुकेो र
मरुभिूममा फै लएको उ म दाखहरूलाई, जाितहरूका शासकहरूले कुल्चकेा छन ्
। त् यसका टुसाहरू बािहर दशेमा फै लए । ती समु मािथ गए । 9 साँच् च,ै िसब्माको
दाखबारीको िन म्त म याजरेसगँै रुनछुे । ए हशे्बोन र एलाल,े मरेो आसँलुे म तलँाई
िभजाउनछुे । िकनिक तरेो गषृ्मका फलहरू र कटनीको आनन्दको आवाजलाई
मलैे अन्त गरेको छु । 10 फलका रूखहरूबाट खसुी र आनन्द ल ु टएको छ ।
अिन दाखबारीमा कुनै िकिसमको गीत वा आवाज छैन । दाखको कोलमा कसलैे
पिन दाख पले्दनै, िकनिक दाख पाल् नहेरूको आवाज मलैे अन्त गरेको छु ।
11 त्यसलैे मरेो हृदयले मोआबको िन म्त र मरेो अन्तस्करणले कीर-हरेशतेको िन म्त
वीणाले झैं ससु्केरा हाल्छ । 12 जब मोआबले आफूलाई उच् च स्थानमा थिकत
बनाउछँ र ाथर्ना गनर् आफ् नो म न्दरमा वशे गछर्, त्यसको ाथर्नाले केही काम
गनछैन । 13 परम भलुे मोआबको बारेमा पिहले नै बोल्नभुएको वचन यही हो ।
14 फे र परम भु भन् नहुुन्छ, “मोआबको गौरव ितन वषर्िभ हराउनछे । त्यसको
धरैे मािनहरू भए पिन बाँकी रहकेाहरू अित थोरै र नगण्य हुनछेन ्।”

17
1 दमस्कसको बारेमा एउटा घोषणा । 2 अरोएरका सहरहरूलाई त्यािगनछे ।

ितनीहरू बथानहरू बस् ने ठाउँहरू हुनछेन ्र ितनीहरूलाई कसलैे पिन तसार्उनछैेन ।
3 िकल्लाबन् दी ग रएका सहरहरू ए ाइमबाट, दमस्कसको राज्यबाट लोप हुनछेन,्
र अरामका बाँकी रहकेाहरू—ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूको गौरवझैं हुनछेन ्
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— यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो । 4 त् यो िदनमा यस् तो हुनछे, याकूबको
गौरव दबु् लो हुनछे र त्यसको शरीरको मोटाइ पातलो हुनछे । 5 यो अन् न जम् मा
गनले अन् न थपुारेजस्तो हुनछे, र त्यसका हातहरूले अन् न कटानी गछर् । यो
रपाईको बसेीमा िशला-बाला बटुलजेस् तो हुनछे । 6जतैनूको रुखलाई हल्लाए जसरी
पिन िशलाहरू छोिडनछेन:् मािथल् लो हाँगामा दइु-ितन वटा वा फलको सबभन् दा
अग्लो हाँगाहरूमा चार-पाँच वटा जतैनू छोिडन् छन—् यो परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको घोषणा हो । 7 त्यस िदन मािनसहरूले आफ् ना स ृ ष् टकतार्लाई हनेछन ्र
ितनीहरूका आखँाले इ ाएलका पिव लाई हनेछन ्। 8 ितनीहरूले आफ्नो हातका
कामहरू अथार्त ् वदेीहरूितर हनेछैनन,् न त ितनीहरूले आफ्नै औंलाले बनाएका
अशरेाका खम्बाहरू न सयूर्का ितमाहरूलाई नै हनेछन ्। 9 त्यस िदन ितनीहरूका
ब लया सहरहरू डाँडाका टाकुराहरूका िभरहरूमा त्यिगएका जङ् गलजस् तै हुनछेन,्
जसलाई इ ाएलका मािनसहरूका कारणले त्यािगएका िथए र त्यो उजाड हुनछे ।
10 िकनिक तैंले आफ् नो म ु क् तको परमशे् वरलाई िबसको छस ् र तरेो सामथ्यर्को
च ानलाई बवेास्ता गरेको छस ्। त् यसलैे तैंले सनु्दर िबरुवाहरू रोिपस ्र िवदशेीबाट
पाएको दाखका हाँगाहरू रोिपस,् 11 तैंले रोपकेो, बार लगाएको र खतेी गरेको
िदनमा । तरेा बीउहरू चाँडै व ृ हुनछेन,् तर कष् ट र घोर दखुको िदनमा फल
िदनछैेन । 12 िधक् कार ! धरैे मािनसहरूको गजर्न, जनु समु हरूको गजर्न, र
जाितहरूका हल्लाझैं गजर्न्छ, जनु श शाली पानी बगझेैं बग्छ ! 13 जाितहरू
धरैे पानी बगझेैं गजर्न् छन,् तर उहाँले ितनीहरूलाई हप् काउनहुुनछे र ितनीहरू टाढा
भाग् नछेन,् डाँडाहरूमािथ भसुझैं ितनीहरू हावाको साम ु उड् नछेन ् र आधँीको साम ु
मडा रएको झारझैं हुनछेन ।् 14हरे, साँझमा ास ! िबहान हुनअिग ती िबितजानछेन ्
! हामीलाई लटू्नहेरू, हामीलाई डकैती गनहरूको भाग यस् तै हुनछे ।

18
1 ससु् केराको आवाज िनकाल् ने दशेलाई िधक् कार, जनु क्ुसका नदीहरूसगँै

छ । 2 जसले नरकटका डुङ्गाहरूमा समु हुदँ ै राजदतूहरू पठाउँछ । हे फुितर्ला
दतूहरू, सबै अग्ला र िचल्ला जाितकहाँ जाओ, टाढा निजकका मािनसलाई
डराउनहेरू, एउटा ब लयो र िवजयी जाित जसको दशेलाई नदीहरूले िवभाजन
गछर् । 3 ितमीहरू ससंारका सबै बािसन्दाहरू र पथृ्वीमा बसोवास गन, ितमीहरू
जब डाँडाहरूमािथ िचन्ह उठाइन् छ, तब हरे । अिन जब तरुही बजाइन् छ तब
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सनु । 4 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “चक घामको उखमु तापजस्त,ै
कटानीको तापमा कुिहरोजस्तै म आफ् नो घरबाट शान्त भएर हनेछु । 5 कटनीअिग
फूल फुल् ने समय िस एपिछ र फूल दाख हुदँगैदार्, उहाँले छाँट्ने हिँसयाहरूले
छाँट्नहुुनछे र उहाँले फै लरहकेो हाँगाहरूलाई काट्नहुुनछे र लानहुुनछे । 6डाँडाका
चराहरू र पथृ्वीका जनावरहरूका िन म्त ती छोिडनछेन ्। चराहरूले ीष्मको समय
ितनीहरूमा िबताउनछेन ्र पथृ्वीका सबै जनावरहरूले ितनीहरूमा िहउदँ िबताउनछेन ्
।” 7 त्यस िदन अग्ला र िचल्ला मािनसहरूल,े टाढा निजकका मािनसलाई
डराउनहेरू, ब लया र िवजयीले सवर्श मान ् परम भलुाई उपहार ल्याउने छन,्
जसको दशेलाई नदीहरूले िवभाजन गछर्न,् ितनीहरूले सवर्श मान ् परम भकुो
नाउँ भएको िसयोन पवर्तमा ल्याउनछेन ्।

19
1 िम दशेको बारेमा एउटा घोषणा । हरे, परम भु तू गितको बादलमा सवार

हुनहुुन्छ र िम दशेितर आउँदै हुनहुुन्छ । िम दशेको मतू हरू उहाँको साम ु थरथर
काँप् नछेन ् र िम ीहरूको हृदयहरू िभ िभ ै प ग् लनछेन ् , 2 “िम हरूको िवरु मा
िम ीहरूलाई नै म उठाउनछुेः एक जना मिनसले आफ् नो भाइको िवरु मा लड्नछे
र एक जना मािनसले आफ् नो िछमकेीको िवरु मा लड्नछे । सहरले सहरको
िवरु मा र राज्यले राज्यको िवरु मा लड्नछे । 3 िम दशेको आत् मा िभ िभ ै
कमजोर हुनछे । ितनीहरूले मतू हरूका, मतृ मािनसहरूका आत्माहरूका, मन् तन्
गनहरूका र झाँ ीहरूका सल्लाह लए तापिन, त्यसको सल्लाहलाई म नाश
पानछु । 4 िम ीहरूलाई कठोर मा लको हातमा म िदनछुे र ितनीहरूमािथ ब लयो
राजाले राज् य गनछ— यो सवर्श मान ् परम भकुो घोषणा हो ।” 5 समु का
पानीहरू सकु् नछेन,् अिन नदीहरू सकु् नछेन ् र र ो हुनछेन ् । 6 नदीहरू दिूषत
हुनछेन ् । िम दशेका नदीहरू सकु् नछेन ् र सखु् खा हुनछेन ् । नकर् टहरू र काँसहरू
ओइलाउनछेन ् । 7 नील नदीको मखुमा नील नदीको िकनारका नकर् टहरू र नील
नदीको छेउमा बीउ छ रएका खते सखु् खा हुनछेन,् बतासले उडाउनछेन र् रहनछैेनन ्
। 8जालाहरीहरूले िवलाप र शोक गनछन,् र नील नदीमा बल् छी हान् ने सबै जनाले
िवलाप गनछ, पानीहरूमािथ आफ्नो जाल िफजाउनहेरूले शोक गनछन ्। 9 बाटेको
सनपटका कामदारहरू र सतेो कपडा बनु् नहेरू िनराश हुनछेन ् । 10 िम दशेमा
कपडाको काम गनहरूलाई कु ल्चइनछे । ज्यालामा काम गनहरू सबलैे िभ िभ ै
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शोक गनछन ्। 11सोअनका शआसकहरू पणुर् रूपमा मखूर् छन ्। फारोका सबभैन्दा
ब ु मान ्को सल्लाह ाथर्को भएको छ । ितमीहरूले फारोलाई कसरी भन् न सक्छौ,
“म ब ु मान ्मािनसहरूका छोरा, ाचीन राजाहरूका छोरा हु ँ ।” 12 तरेा ब ु मान ्
मािनसहरू कहाँ छन?् सवर्श मान ् परम भलुे िम दशेको बारेमा कस् तो योजना
बनाउनभुएको छ भनी ितनीहरूले तलँाई बताऊन ् र कट गरून ् । 13 सोअनका
शासकहरू मखूर् बनकेा छन,् नोपका शासकहरू धोकामा परेका छन ् । ितनीहरूले
िम दशेलाई पथ ष् ट बनाएका छन,् जो त्यसका कुलहरूका कुनढुेङ्गाहरू हुन ् ।
14 परम भलुे त्यसको माझमा िवकृितको आत्मा िमसाउनभुएको छ र िम दशेले
गन सबै कुरामा आफ्नो बान्तामा लडीबडी गन ज ाँहाजस्तै पथ ष् ट ितनीहरूले
त् यसलाई बनाएका छन ्। 15 िम दशेको िन म्त िशर वा पचु्छर वा खजरूको हाँगा वा
नकर् ट, कसलैे केही गनर् सक्दनै । 16 त्यस िदनमा, िम ीहरू स् ीहरूजस्ता हुनछेन ्।
सवर्श मान ्परम भलुे ितनीहरूमािथ उठाउनहुुने हातको कारणले ितनीहरू थरथर
काँप् नछेन ्र डराउनछेन ्। 17 यहूदाको दशे िम दशेलाई लरखराउने बनाउने कारण
बन् नछे । जब कसलैे त्यसलाई ितनीहरूको याद िदलाउछँ, ितनीहरूका िवरु मा
परम भलुे योजना बनाउदँै गन ुर्भएको उहाँको योजनाको कारणले ितनीहरू भयिभय
हुनछेन ् । 18 त्यस िदनमा िम दशे पाँच वटा सहरहरू हुनछेन ् जसले कनानको
भाषा बोल् नछेन ् र सवर्श मान ् परम भु ित िन ाको शपथ खानछेन ् । ियमध्ये
एउटालाई सयूर्को सहर भिननछे । 19 त्यस िदन िम दशेको माझमा परम भकुो
एउटा वदेी हुनछे र त् यसको छेउमा परम भकुो िन म्त ढुङ्गाको स् मारक हुनछे
। 20 िम दशेमा यो सवर्श मान ् पर भकुो िन म्त एउटा िचन्ह र गवाहीको
रूपमा हुनछे । अत्याचारीहरूको कारणले ितनीहरूले परम भमुा पकुारा गदार्,
उहाँले ितनीहरूका िन म्त एउटा उ ारक र एक जना रक्षक पठाउनहुुनछे र उहाँले
ितनीहरूलाई छुटकारा िदनहुुनछे । 21 िम दशेले परम भलुाई िचन् नछे र त्यस िदन
िम ीहरूले परम भलुाई स्वीकार गनछन ्। ितनीहरूले ब लदानहरू र भटेीहरूिसत
आराधना गनछन,् अिन परम भकुो िन म्त भाकल गनछन ् र ती परुा गनछन ् ।
22 परम भलुे िम दशेलाई कष् ट िददं ै र िनको पाद कष् ट िदनहुुनछे । ितनीहरू
परम भिुतर फिकर् नछेन ् । उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना सनु् नहुुनछे र ितनीहरूलाई
िनको पान ुर्हुनछे । 23 त्यस िदनमा िम दशेदे ख अश्शरूसम्म जाने एउटा मलु बाटो
हुनछे, अिन अश्शरूीहरू िम दशेमा आउनछेन ् र िम ीहरू अश्शरूमा जानछेन ् ।
अिन िम ीहरूले अश्शरूीहरूसगँै आराधना गनछन ् । 24 त्यस िदनमा िम दशे र
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अश्शरूसगँै इ ाएल पथृ्वीको माझमा आिशष ्मा ते ो हुनछे । 25 सवर्श मान ्
परम भलुे ितनीहरूलाई आिशष ् िदनहुुनछे र भन् नहुुनछे, “ए मरेा मािनस, िम दशे
धन्यको होओ । मरेो हातको काम अश्शरू । मरेो उ रािधकार इ ाएल ।”

20
1अश्शरूका राजा सगार्नले टाटर्नलाई अश्दोदमा पठाउँदा, ितनी आएको वषर्मा,

ितनले अश्दोदको य ु लडे र त् यसलाई कब्जा गरे । 2 त्यस बलेा आमोजका छोरा
यशयैा ारा परम भु बोल्नभुयो र भन् नभुयो, “जा र तरेो कम्मरबाट भाङ् ा हटा र
तरेो ख ु ाको जु ा फुकाल ्।” नाङ्गो भएर र खाली खु ाले िहडंरे ितनले त् यसो गरे
। 3 परम भलुे भन् नभुयो, “जसरी मरेो सवेक यशयैा ितन वषर्सम्म नाङ्गै र खाली
खु ाले िहडंकेा छन,् यो िम दशे र कूशको िन म्त िचन्ह र शकून हो— 4 यसरी
नै अश्शरूका राजाले िम दशेका कैदी र कूशका िनवार्िसत, जवान र व ृ हरूलाई
िम दशेलाई लाजमा पानर् नाङ्ग,ै खाली खु ा र चाक नै दखेाएर लजैानछे ।
5 ितनीहरूका आशा कूश र ितनीहरूका गौरव िम दशेको कारणले ितनीहरू ाकुल
र ल ज् जत हुनछेन ्। 6 यी समु ी तटका बािसन्दाहरूले त्यस िदन भन् नछेन,् साच् च,ै
यो हा ो आशाको ोत िथयो, जहा अश्शरूको राजाबाट बच् नलाई हामी भाग्यौं, र
अब हामी कसरी उ म्कन सक् छौं र?'”

21
1 समु निजकको मरुभिूमको बारेमा एउटा घोषणा । नगेवेमा चल्ने आधँीहुरी

जस्तै मरुभिूम र डरलाग् दो दशेबाट यो आउँछ । 2 मलाई एउटा कष् ट द दशर्न
िदइएको छः “धोकेबाजले धोकापणुर् िकिसमले काम गछर् र िवनाश गनले िवनाश
गछर् । ए एलाम, मािथ जा र आ मण गर ् । ए मादी घरेा हाल ् । त्यसको सबै
शोकलाई म रोक् नछुे । 3 यसकारण मरेो कमर दखुकेो छ । स् ीको सव पीडाजस् तो
पीडाले मलाई समातकेो छ । मलैे जे सनुकेो छु त्यस ारा म झकेुको छु । मलैे जे
दखेकेो छु सो ारा म ाकुल भएको छु । 4 मरेो मटुु धड्कन्छ । म डरले काँप्छु
। मलैे साँझको इच्छा गरें, तर त् यसले ममा ास ल्यायो । 5 ितनीहरू टेबल तयार
गछर्न,् ितनीहतरू राडी ओ ाउछँन,् अिन खान्छन ्र िपउँछन ्। ए शासकहरू उठ,
आफ् ना ढालहरूमा तले लगाओ । 6 िकनिक परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो,
“जा, एक जना पहरेदार राख । उसले जे दखे् छ सो बताउनपुछर् । 7 जब उसले
एउटा रथ, एक जोडी घोडचढी, गधामािथ चढ्नहेरू र उटँमािथ चढ्नहेरू दखे्छ,
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तब उसले ध्यान िदनपुछर् र िनकै सजग हुनपुछर् ।” 8 पहरेदार कराउँछ, “हे परम भ,ु
म िदनभ र, हरेक िदन पहरा बस् ने धरहरमािथ बस्छु, अिन आफ् नो अखडामा म
रातभ र खडा रहन्छु ।” 9 यहाँ एक जना मािनस र एक जोडी घोडचढी लएर
एउटा रथ आउँछ । उसले भन्छ, “बिेबलोनको पतन भएको छ, पतन भएको छ र
यसका कँुदकेा सबै दवेताहरूका मतू हरू जिमनमा चकनाचरू भएका छन ्।” 10 ए
मरेा च ु टएका र िनफिनएकाहरू हो, मरेा खलाका सन्तानहरू हो! सवर्श मान ्
परम भु इ ाएलका परमशे् वरबाट मलैे जे सनुकेो छु सो मलैे ितमीहरूलाई घोषणा
गरेको छु । 11 दमुाको बारेमा एउटा घोषणा । कसलैे मलाई सइेरबाट बोलाउँछ,
“ए पहरेदार, रात कित बाँकी छ? ए पहरेदार, रात कित बाँकी छ?” 12 पहरेदारले
भन् यो, “िबहान आउँछ र रात पिन आउँछ । ितमीलाई सोध् नछु भने सोध । अिन
फे र फेकर आऊ ।” 13अरब दशेको बारेमा एउटा घोषणा । ितमीहरू ददानीहरूका
या ी दलहरूले अरबको मरुभिूममा रात िबताओ । 14 ितखार्उनहेरूका िन म्त पानी
ल्याओ । ए तमेा दशेका बािसन्दाहरू, रोटी लएर भगौडाहरूलाई भटे । 15 िकनिक
ितनीहरू तरवार, थतुकेो तरवाट, ताँदो चढाएको धनबुाट र य ु को भारबाट भागकेा
छन ्। 16 िकनिक परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “एक वषर्िभ मा नै ज्यालामा
लइएको िमकले यो दखे् नछे, केदारको सारा गौरवको अन् त हुनछे । 17 केदारका

धनधुार्री अथार्त ् यो ाहरूमध्ये केही मा रहनेछेन,्” िकनिक परम भु इ ाएलका
परमशे् वरले यसो भन् नभुएको छ ।

22
1 दशर्नको बसेीको िवषयमा एउटा घोषणाः के कारणले ितमीहरू सबै जना

घरको छतमािथ गएका छौ? 2 होहल्लाले भ रएको सहर र खसुीले भ रएको
नगरका आवाजहरू सनु् नलाई ितमीहरूले त् यसो गरेका हौ? ितमीहरूका मतृहरू
तरवारले मा रएको िथएनन ्र ितनीहरू य ु मा मरेनन ्। 3 ितमीहरूका सबै शासकहरू
एकसाथ भाग,े तर धन ु समते योग नगरी ितनीहरू समाितए । ितनीहरू धरैे टाढा
भागकेा िथए तापिन ितनीहरू सबै जना एकसाथ समाितए । 4 यसकारण मलैे भनें,
“मलाई नहरे, म धरुुधरुु रुनछुे । मरेा मािनसहरूका छोरीको िवनाशको बारेमा
मलाई सान्त्वना िदने कोिसस नगर ।” 5 िकनिक दशर्नको बसेीमा सवर्श मान ्
परम भकुो िन म् त कोलाहल, कु ल्चने अलमल पान र पखार्लहरू भत्काउने र
मािनसहरू डाँडाहरूितर रुने िदन हो । 6 रथीहरू र घोडचढीहरूका साथमा एलामले
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ठो ो लनछे र कीरले ढाललाई नाङ्गो बनाउछ । 7 तरेा उ म बसेीहरू रथहरूले
भ रनछेन ् र घोडचढीहरूले ढोकाहरूमा आफ् ना ठाउँ ओगट्नछेन ् । 8 उहाँले
यहूदाको सरुक्षालाई हटाउनभुयो । ितमीहरूले त्यस िदन वनको महलमा हितयारहरू
हरे् यौ । 9 ितमीहरूले दाऊदका सहरका प् वालहरू दखे्यौ, ती धरैे िथए र ितमीहरूले
तल् लो तलाउबाट पानी जम् मा गर् यौ । 10 ितमीहरूले यरूशलमेा घरहरू गन्यौ र
ितमीहरूले पखार्ललाई ब लयो पानर् घरहरू भत्कायौ । 11 ितमीहरूले परुानो पानीलो
तलाउको िन म्त पखार्लहरूको िबचमा एउटा जलाशय बनायौ । तर ितमीहरूले
सहरको िनमार्णकतार्लाई िवचार गरेनौ, जसले धरैे पिहले नै यसको योजना गन ुर्भएको
िथयो । 12 त्यस िदन परम भु सवर्श मान ् परम भलुे रुन, िवलाप गनर्, कपाल
खौरन र भाङ् ा लगाउनलाई बोलाउनभुयो । 13 तर त् यसको साटोमा हरे, उत्सव र
खसुी, गाइवस्त ु काट्ने र भडेाहरू मान, मास ु खाने र दाखम िपउने ग रयो । हामी
खाऔं र िपऔं, िकनिक भो ल हामी मनछौं भन् दछैन ्। 14 यो कुरा सवर्श मान ्
परम भलुे मरेो कानमा कट गन ुर्भयोः “िनश् चय नै यो अपराधको िन म् त मतृ् यमुा
पिन ितमीहरूलाई क्षमा हुनछैेन,” परम भु सवर्श मान ् परम भु भन् नहुुन्छ ।
15 परम भु सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “यो शासक शबे् नाकहाँ जसले
महलको रेखदखे गछर् र भन,् 16 'तैंले यहाँ के ग ररहकेो छस,् अिन आफ्नो िन म्त
िचहान खोप् न, उच् च टाउमँा िचहान खन् न र च ानमा िव ाम गन ठाउँ कँुद् न
तलँाई कसले अनमुित िदयो ?” 17 हरे,् परम भलुे तलँाई फाल् न लाग् नभुएको
छ, ए श शाली मािनस, तलँाई फाल् न लाग् नभुएको छ । उहाँले तलँाई कसरे
समात् नहुुनछे । 18 िनश् चय नै उहाँले तलँाई हावामा फनफन घमुाउनहुुनछे र ठुलो
दशेमा बल फालझेैं फाल् नहुुनछे । त ँ त्यहाँ नै मनछस,् तरेा गौरवशा ल रथहरू त्यहाँ
हुनछेन ् । त ँ तरेो मा लकको महलमा त ँ शमर्मा पनछस ् । 19 तरेो अिफसबाट र
तरेो ठाउँबाट तलँाई म िनकाल्नछुे । त ँ तल खसा लनछेस ् । 20 त् यो िदन यस् तो
हुनछे, िह ल्कयाहका छोरा मरेो सवेक एल्याकीमलाई म बोलाउनछुे । 21 तरेो
अलखा म उसलाई लगाइिदनछुे र तरेो पटुका उसलाई बाँिधिदनछुे, तरेो अिधकार
म उसको हातमा स ु म् पनछुे । यरूशलमेका बािसन्दाहरू र यहूदाका घरानाको िन म्त
िन म्त ऊ नै िपता हुनछे । 22 दाऊदको घरानाको साँचो म उसको काँधमा राख् नछुे
। उसले खोल्नछे र कसलैे बन्द गनछैन र कसलैे खोल्नछैेन । 23 म त्यसको
िन म्त सरुिक्षत स्थानमा एउटा िकला गाड् नछुे र आफ् नो िपताको घरानाको िन म्त
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ऊ गौरवको आसन हुनछे । 24 उसको घराना, सन्तानहरू र वशंको, हरेक सानो
भाँडोदे ख कचौराहरू र गा ोहरूका गौरव ितनीहरूले उसमा नै राख् नछेन ्। 25 यो
सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो— त्यो िदन सरुिक्षत स्थानमा गिडएको िकलाले
ठाउँ छोड् नछे, भाँिचनछे र ढल् नछे अिन त्यसमा भएको भार हटाइनछे— िकनिक
परम भलुे भन् नभुएको छ ।

23
1 टुरोसको बारेमा एउटा घोषणाः ए तश शका पानी जहाजहरू हो कराओ ।

िकनिक त्यहाँ न घर छ न बन्दरगाह नै छ । साइ सको दशेबाट यो कुरा ितनीहरूलाई
कट ग रएको छ । 2 ए समु ी तटका बािसन्दाहरू हो, मौन बस । समु मा या ा गन

सीदोनका ापारीहरूले ितमीहरूलाई भ रिदएका छन ।् 3 ठुला पानीमािथ िसहोरको
अन् न िथयो, नील नदीको उत्पादन त्यसको उब् जनी िथयो । अिन त् यो जाितहरूको

ापार भयो । 4 ए सीदोन, ल ज् जत हो, िकनिक समु ल,े समु को श शालीले
बोलकेो छ । त्यसले भन्छ, “म सव वदेनामा परेको छैन, न बालक जन्माएको
छु, न मलैे छोराहरू हुकार्एको छु, न छोरीहरू हुकार्एको छु ।” 5 िम दशेमा खबर
आउँदा, टुरोसको िवषयमा ितनीहरूले शोक गनछन ् । 6 तश शपा र जाओ । ए
समु तटका बािसन्दाहरू हो, ितमीहरू िवलाप गर । 7 ए आन न्दत सहर, के तलँाई
यस्तो भएको छ, जसको उत् पि ाचीन समयमा नै भएको छ, जसका खु ाले
त्यसलाई बसोबास गनर् िवदशेी भिूममा परु् याएको छ ? 8 मकुुटहरू िदने टुरोसको
िवरु मा यो योजना कसले बनाएको हो, जसका ापारीहरू शासकहरू छन,् जसका

ापारीहरू पथृ्वीमा नै आदरिणय छन?् 9 त्यसका घमण्ड र त् यसका सबै गौरवलाई
अपमान गनर्, त् यसका पथृ्वीकै आदरिणयलाई ल ज् जत पानर् सवर्श मान प्रम भलुे
नै यो योजना बनाउनभुएको हो । 10 ए तश शकी छोरी हो, नील नदीलाई जोतझेैं
आफ्नो खते जोत ्। टुरोसमा अब फे र बजार-क्षे छैन । 11 परम भलुे सम ु मािथ
आफ्नो हात पसान ुर्भएको छ र उहाँले राज्यहरूलाई हल्लाउनभुएको छ । फोिनकेको
िवषयमा त् यसका िकल्लाहरूलाई नाश गन आज्ञा उहाँले िदनभुएको छ । 12 उहाँले
भन् नभुयो, “ए सीदोनकी अत् याचारमा परेकी कन्या छोरी, तलैे फे र आनन्द मनाउने
छैनस ् । उठ,् साइ समा पा र जा । तर तैंले त्यहाँ पिन िव ाम पाउनछैेनस ् ।”
13 कल्दीहरूको दशेलाई हरे ्। यी मािनहरू समाप् त भएका छन ् । अश् शरूीहरूले
त् यसलाई जङ्गली जनावरहरूको िन म्त उजाड-स् थान बनाएका छन ्। ितनीहरूले
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आफ् ना घरेा-मचान खडा गरेका छन ् । ितनीहरूले त् यसका दरबारहरू नष् ट गरे ।
ितनीहरूले त् यसलाई भग् नावशषेको थु ो बनाए । 14 ए तश शका पानी जहाजहरू
हो, कराओ । िकनिक ितमीहरूका शरणस्थान िवनाश ग रएको छ । 15 त्यो िदनमा,
राजाका समयमा झैं टुरोसलाई स री वषर्सम्म िबिसर्इनछे । स री वषर्को अन् तमा
टुरोसमा वशे्यको गीतमा जस्तै कुनै कुरा हुनछे । 16 ए िबिसर्एकी वशे् या, एउटा
वीणा ल र सहरमा जा । त् यो रा री बजा, धरैे गीतहरू गा, तािक तरेो सम्झना
ग रनछे । 17 स री वषर्पिछ त् यो िदन यस् तो हुनछे, परम भलुे टुरोसलाई सहायता
गन ुर्हुनछे र त्यसले फे र वशे्यविृ गरेर पसैा कमाउन सरुु गनछे, र त्यसले आफ्ना
सवेाहरू पथृ्वीका सबै राज्यहरूलाई िदनछेे । 18 त्यसका नाफाहरू र कमाइहरू
परम भकुो िन म्त अलग ग रनछे । ती भण्डारमा रा खने वा कोषमा जम् मा ग रने
छैन, िकनिक त्यसका नाफाहरू पम भकुो उप स्थितमा बस् नहेरूलाई िदइनछे र
ितनीहरूलाई शस्त खाना आपतु गनर् योग ग रनछे, र यसरी ितनीहरूसगँ उ म
गणुस्तर लगुा हुनछे ।

24
1 हरे,् परम भलुे पथृ्वीलाई र ो बनाउन, यसलाई िवनाश पानर्, यसको

सतहलाई िबगानर् र यसका बािसन्दाहरूलाई िततरिबतर पानर् लाग् नभुएको छ ।
2 यो मािनसहरूलाई झैं पजुारीहरूलाई, नोकरलाई झैं मा लकलाई, दासीलाई झैं
म लक् नीलाई, िकन् नलेाई झैं बचे् नलेाई, ऋण िदनलेाई झैं ऋण लनलेाई, ब्याज
लनलेाई झैं ब्याज िदनलेाई हुनछे । 3 पथृ्वीलाई पणुर् रूपमा िवनाश ग रनछे र पणुर्

रूपमा नाङ्गो बनाइनछे । िकनिक परम भलुे यो वचन बोल्नभुएको छ । 4 पथृ्वी
सखु् खा हुनछे र ओइलाउनछे, ससंार सकु् नछे र ओइलाएर जानछे। पथृ्वीका
िविशष् ट मािनसहरू दबुर्ल हुनछेन ्। 5 पथृ्वीलाई यसका बािसन्दाहरूले दिूषत पारेका
छन,् िकनभने ितनीहरूले वस्था भङ्ग गरेका छन,् िनयमहरू तोडकेा छन ् र
अनन् तको करार उलङ्घन गरेका छन ।् 6यसकारण सरापले पथृ्वीलाई िवनाश पाछर्
र यसका बािसन्दाहरू दोषी भे ाइएका छन ्। पथृ् वीका बािसन्दाहरू जलाइन् छन ् र
थोरै मािनसहरू मा बाँकी छन ् । 7 नयाँ दाखम सकु्छ, दाख ओइ लन्छ, सबै
आन न्द हृदयहरूले शोक गछर्न ्। 8खैंजडीको समुधरु आवाज बन्द हुन्छ र आनन्द
मनाउनहेरूको आनन् दको सोर पिन बन्द हुन्छ । वीणाको आनन्द बन्द हुन्छ ।
9 ितनीहरूले फे र दाखम िपउँदनैन ्र गाउदँनैन,् र कडा म िपउनलेाई त् यो तीतो
हुन्छ । 10 गोलमालको सहरलाई भत्काइएको छ । हरेक घर बन्द ग रएको र
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र ो छ । 11 दाखम को कारणले गदार् सडकमा िचच्याहट छ । सबै आनन्द
अन्धकार भएको छ, दशेको खसुी लोप भएको छ । 12 सहरमा उजाड छोिडएको
छ र ढोका भग् नावशषे भएर फुटेको छ । 13 िकनिक जस् तो जतैनूको रूखलाई
हल्लाउदँा, जस् तो अङ्गरु टप् दा फाटफुट छुट्छ, सारा पथृ्वीभ र जाितहरू माझ
यस्तै नै हुनछे । 14 आफ् नो सोरलाई ितनीहरूले उचाल् नछेन ्र परम भकुो वभैवको
जयजयकार गनछन ् र समु बाट आनन्दसाथ कराउनछेन ् । 15 यसकारण पवुर्मा
परम भकुो मिहमा गर, समु ा टापहुरूमा परम भु इ ाएलका परमशे् वरको नाउलँाई
मिहमा दओे । 16 हामीले पथृ्वीको सदुरू भागबाट गीतहरू सनुकेा छौं, “धम
जनको मिहमा होस ् !” तर मलैे भनें, “म सकेुर जाँदछुै, म सकेुर जाँदछुै, मलाई
िधक् कार! धोकेबाजले धोकापणुर् वहार गरेको छ । हो, धोकेबाजले धरैे धोकापणुर्

वहार गरेको छ । 17 ए पथृ्वीका बािसन्दाहरू, ितमीहरूमािथ ास, खाल्डो र
पासो आइलागकेो छ । 18 ासको आवाजदे ख भाग् ने खाल्डोमा पनछ, खाल्डोको
िबचबाट बािहर िनस् कने पासोमा पनछ । स्वगर्का झ्यालहरू खो लनछेन ्र पथृ्वीका
जगहरू ह ल्लनछेन ्। 19 पथृ्वी पणुर् रूपमा टुट् नछे, पथृ्वी िचरा पनछ । पथृ्वीलाई
डरलाग् दो िकिसमले हल्लाइनछे । 20 पथृ्वी म ले मातकेो मािनसझैं लरखराउनछे
र यो झु ोझैं यताउता ह ल् लनछे । यसमािथ यसको पाप भा र हुनछे र यो पतन
हुनछे अिन फे र किहल्यै उठ्नछैेन । 21 त्यस िदन परम भलुे स्वगर्का सनेाहरूलाई
आकाशमा र पथृ्वीका राजाहरूलाई पथृ्वीमा दण्ड िदनहुुनछे । 22 ितनीहरूले
कैदीको रूपमा खाल्डोमा एकसाथ जम् मा ग रनछे र झ्यालखानमा बन्द ग रनछे ।
अिन धरैे िदनपिछ ितनीहरूलाई दण्ड िदइनछे । 23 तब चन् मा ल ज् जत हुनछे र सयूर्
अपमानमा पनछ, िकनिक सवर्श मान ्परम भलुे िसयोन पवर्तमा र यरूशलमेमा
अिन मिहमामा आफ् ना धमर्गरुुहरूका साम ु राज् य गन ुर्हुनछे ।

25
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंलाई म उच् च पानछु,

तपाईंको नाउकँो म शसंा गनछु । िकनिक धरैे अिघ योजना बनाइएका कुराहरू,
सनु् दर कुराहरू तपाईंले पणु र् िवश् वस् ततासाथ गन ुर्भएको छ । 2 िकन तपाईंले
सहरलाई एउटा थु ो, िकल्लाबन्दी गरेको सहरलाई भग् नावशषे र परदशेीहरूका
िकल्ला भएको सहरलाई नाश गन ुर्भएको छ । 3 यसकारण ब लया मािनसहरूले
तपाईंको मिहमा गनछन ् । िनदर्यी सहरका जाितहरूले तपाईंको डर मान् नछेन ्
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। 4 िकनिक गरीबको िन म्त तपाईं सरुक्षाको ठाउँ, खाँचोमा परेकाको िन म्त
शरणस्थान— हुरीबाट बच् ने घर र तापबाट बच् ने छहारी हुनभुएको छ । जब
िनदर्यीहरूको सास पखार्लिवरु आधँीजस्तै िथयो, 5 र सखु् खा जिमनको ताप
जस् तो िथयो, तपाईंले िवदशेीहरूका आवाजलाई िनस्तजे गन ुर्भयो, जसरी तापलाई
बादलको छायाले िनस्तजे पाछर्, त्यसरी नै िनदर्यीको गीतको जवाफ िदइन्छ ।
6 यस पवर्तमािथ सवर्श मान ् परम भलुे सबै मािनसहरूका िन म्त मोटा-मोटा
थोकहरू, उ म म हरू, स्विदष् ट मास ु र िमठो म को भोज तयार पान ुर्हुनछे ।
7 उहाँले मािनसहरूमािथका छकनीहरू, सबै जाितहरूमािथ बिुनएका जालोहरू यही
पवर्तमािथ नाश गन ुर्हुनछे । 8 उहाँले मतृ्यलुाई सदाको िन म्त िनल्नहुुनछे, र परम भु
परमशे् वरले सबकैो महुारको आसँ ु पछु्नहुुनछे । उहाँले आफ् ना मािनसहरूको
अपमानलाई सबै पथृ्वीबाट हटाउनहुुनछे, िकनिक यो परम भलुे भन् नभुएको छ
। 9 त्यस िदन यसो भिननछे, “हरे, उहाँ नै हा ो परमशे् वर हुनहुुन्छ । हामीले
उहाँको ितक्षा गरेका छौं र उहाँले हामीलाई बचाउनहुुनछे । उहाँ परम भु हुनहुुन्छ
। उहाँको उ ारमा हामी खसुी हुनछेौं र आनन्द मनाउनछेौं । 10 िकनिक यो पवर्तमा
परम भकुो हातले िव मा लनछे, अिन गोबरले भ रएको खाल्डोमा पराललाई
कुल्चझेैं मोआबलाई त्यसकै ठाउँमा कु ल्चइनछे 11 पौडी खले् नलेे पौडनलाई
आफ्नो हात फैलाएझैं ितनीहरूले त् यसको माझमा आफ् ना हातहरू फैलाउनछेन ्। तर
ितनीहरूका हातहरूका सीपहरूको बाबजतु पिन परम भलुे ितनीहरूका घमण्डलाई
तल झान ुर्हुनछे । 12 तरेा िकल्लाहरूका अग् ला पखार्लहरूलाई उहाँले तल जिमनमा
माटोमा ढाल् नहुुनछे ।

26
1 त्यस िदन यहूदाको दशेमा यो गीत गाइने छः हामीसगँ ब लयो सहर छ ।

परमशे् वरले म ुक् तलाई यसको पखार्लहरू र घरेाहरू बनाउनभुएको छ । 2 ढोका
खलु् ला गर, जसले गदार् िवश् वास कायम राख् ने धम जाित िभ आउन सकोस ् ।
3 तपाईंमा लागकेो मनलाई, तपाईंले उसलाई परुा शा न्तमा राख् नहुुनछे, िकनिक
उसले तपाईंमा िवश् वास गछर् । 4 सदासवर्दा परम भु िवश् वास गर । िकनभने
परम भ,ु परम भु नै अनन्त च ान हुनहुुन्छ । 5 िकनिक घमण्डसाथ िजउनहेरूलाई
उहाँले तल झान ुर्हुनछे । िकल्लबन्दी ग रएको सहरलाई उहाँले तल ढाल् नहुुन्छ,
उहाँले जिमनमा पल्टाउनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई माटोमा िमलाउनहुुन्छ । 6यसलाई
गरीबहरूका खु ाले र खाँचोमा परेकाहरूका खु ाले कुल्चनछे । 7 ए धम जन,
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धम को मागर् िसधा हुन्छ । धम जनको मागर्लाई तपाईंले सोझो बनाउनहुुन्छ
। 8 हे पर भ,ु तपाईंको न्यायको मागर्मा, हामी तपाईंलाई पखर्न्छौं । तपाईंको
नाउँ र तपाईंको ित ा नै हा ो चाहना हो । 9 रातमा मलैे तपाईंको इच् छा गरें
। हो, मरेो आत्माले मिभ उत् कट रूपमा तपाईंको खोजी गछर् । िकनिक जब
तपाईंको न्याहरू पथृ्वीमािथ आउँछन,् तब ससंारका बािसन्दाहरूले धािमर्कताको
बारेमा जान् दछन ् । 10 दषु् ट व् य क् तलाई कृपा ग रयोस,् तर त्यसले धािमर्कता
जान् नछैेन । सोझाको दशेमा उसले दषु् टतासाथ काम गछर् र परम भकुो ऐश् वयर्लाई
दखे्दनै । 11हे परम भ,ु तपाईंको हात उचा लएको छ, तर ितनीहरूले दखे्दनैन ।् तर
मािनसहरूका िन म्त तपाईंको जोशलाई ितनीहरूले दखे् नछेन ् र लजमा पा रन्छन,्
िकनभने तपाईंका िवरोधीहरूका आगोले ितनीहरूलाई नष् ट पानछ । 12 हे परम भ,ु
तपाईंले हा ा िन म्त शा न्त ल्याउनहुुनछे । िकनिक साँच् च,ै हा ा सबै कामहरू
तपाईंले पिन हा ा िन म्त परुा गन ुर्भएको छ । 13 हे परम भ,ु हा ा परमशे् वर, तपाईं
बाहके अरू मा लकहरूले हामीमािथ शासन गरेका छन ्। तर तपाईंको नाउकँो मा
शसंा हामी गनछौं । 14 ितनीहरू मतृ छन,् ितनीहरू िजउनछैेनन ्। ितनीहरू मरेका

छन,् ितनीहरू उठ्नछैेनन ।् साँच् च,ै न्यायको िन म्त तपाईं आउनभुयो र ितनीहरूलाई
नष् ट पान ुर्भयो, र ितनीहरूका सबै सम्झना नाश पान ुर्भयो । 15 हे परम भ,ु तपाईंले
जाितको व ृ गन ुर्भएको छ, तपाईंले जाितको व ृ गन ुर्भएको छ । तपाईंको आदर
ग रन्छ । तपाईंले दशेका सबै िसमानालाई िवस्तार गन ुर्भएको छ । 16 हे परम भ,ु
कष् टमा ितनीहरूले तपाईंलाई हरेेका छन ्। ितनीहरूमािथ तपाईंको अनशुासन पदार्
ितनीहरूले ाथर्ना गनुगनुाएका छन ् । 17 गभर्वती स् ीले बालक जन्माउने समय
निजक भएझैं, ितनी सव वदेना हुदँा झैं र आफ्नो सव वदेनामा िचच्याउँदा झैं,
हे परम भ,ु तपाईंको साम ु हामी त्यस्तै छौं। 18 हामी गभर्वती भएका छौं, हामी
सव वदेनामा परेका छौं, तर यो त हामीले हावालाई मा जन्माएको जस्तो भएको

छ । हामीले पथृ्वीमा उ ार ल्याएका छैनौं र ससंारका बािसन्दाहरू ढलकेा छैनन ्।
19 तपाईंका मतृहरू जीिवत हुनछेन ्। ितनीहरूका मतृ शरीरहरू जीिवत हुनछेन ्। ए
धलूोमा बस् नहेरू हो, उठ र आनन्दको गीत गाओ । िकनिक तपाईंको शीत िबहानको
शीत हो, अिन पथृ्वीले आफ् ना मतृकहरूलाई ल्याउनछे । 20 ए मरेा मािनसहरू हो,
जाओ, आफ्नो कोठािभ पस र पिछ फकर आफ् ना ढोकाहरू बन्द गर । ोध िबतरे
नगएसम्म, केही बरे लकु । 21 िकनिक हरे, पथृ्वीका बािसन्दाहरूलाई ितनीहरूका
अपराधको दण् ड िदनलाई परम भु आफ्नो ठाउँबाट बािहर आउन लाग् नभुएको
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छ । पथृ्वीले आफ् नो रक् तपात कट गनछ र आफ् ना मा रएकाहरूलाई फे र
लकुाउनछैेन ।

27
1 त्यस िदन परम भलुे आफ्नो कठोर, महान ्र डरलाग् दो तरवारले त् यो सलु्कने

सपर् ल ातन, ग ुडुँली पन सपर् ल ातनलाई दण्ड िदनहुुनछे र समु मा भएको
दतै्यलाई उहाँले मान ुर्हुनछे । 2 त्यस िदनमाः दाखम को दाखबरीले यो गीत गाउछँ
। 3 “म परम भु यसको रक्षक हुँ । हरेक पल यसमा म पानी हाल् छु । म यसलाई
िदन र रातमा सरुक्षा गछुर्, यसलैे यसलाई कसलैे चोट परु् याउनछैेन । 4 म रसाएको
छैन, ओहो, त्यहाँ िसउडँी र काँडाहरू िथए भने ! य ु मा ितनीहरूको िवरु मा
म अिग जानिेथएँ । ितनीहरू सबलैाई म एकसाथ जलाउनिेथएँ । 5 ितनीहरू
मरेो सरुक्षामा आउनपुछर् र मसगँ िमल् नपुछर् । ितनीहरूले मसगँ िमलाप गरून ् ।
6 आउने िदनहरूमा, याकूबले जरा हाल् नछे । इ ाएलको कोिपला लाग् नछे र
फुल्नछे । अिन ितनीहरूले जिमनको सतहलाई फलले ढाक् नछेन ् ।” 7 याकूब
र इ ाएललाई आ मण गन जाितहरूलाई परम भलुे आ मण गन ुर्हुदँा के उहाँले
ितनीहरूलाई आ मण गन ुर्भएको छ र? याकूब र इ ाएलले ती जाितहरूलाई
मारेझैं के ितनीहरूलाई म रएका छन?् 8 याकूब र इ ाएललाई टाढा पठाउनभुएर
तपाईंले ठक त् यस् तै िकिसमले व् यवहार गन ुर्भएको छ । पवु य बतासका िदनमा झैं
आफ् नो डरलाग् दो सासले उहाँले ितनीहरूलाई लखटे्नभुएको छ । 9 यसलैे यसरी
याकूबको अपराधको या श् चत ग रनछे, िकनिक यही नै त्यसको पाप हटाउने
कायर्को फल हुनछेः जित बलेा उहाँले वदेीका ढुङ्गाहरूलाई खरी ढुङ्गाजस्तै
बनाउनहुुन्छ र टु ा-टु ा पान ुर्हुन्छ, अिन त्यहाँ कुनै अशरेाको खम्बाहरू वा धपू
चढाउने वदेी रहनछैेन । 10 िकनिक िकल्लाबन्दी ग रएको सहर उजाड भएको
छ, बासस्थानलाई उजाड-स् थानझैं उजाड पा रएको र त् यािगएको छ । त्यहाँ
बाछा चछर्, पल्टन्छ र त् यसको हाँगाहरू खान्छ । 11 जब हाँगाहरू सकु् छन,् तब
ितनीहरू भाँिचनछेन ् । स् ीहरू आउनछेन ् त्यसबाट आगो बाल् नछेन,् िकनिक यी
समझदार मािनसहरू होइनन ् । यसकारण ितनीहरूका स ृ ष् टकतार्ले ितनीहरूलाई
दया गन ुर्हुनछैेन, अिन ितनीहरूलाई बनाउनहुुने ितनीहरू ित दयाल ु हुनहुुनछैेन ।
12 त् यो िदन यस् तो हुनछे, परम भलुे य ू े टस नदीदे ख िम दशेको खोलासम्म
अन् न चटु् नहुुनछे, अिन ितमीहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई एक-एक गरी जम् मा
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गन ुर्हुनछे । 13 त्यस िदन एउटा ठुलो तरुही फुिकनछे । अिन अश्शरूको दशेमा
नष् टभइरहकेाहरू र िम दशेमा िनस् कािसतहरू आउनछेन,् ितनीहरूले यरूशलमेको
पिव पवर्तमा परम भकुो आराधना गनछन ्।

28
1 ए ाइमका त् यके मतवालाहरूले लगाएका गौरवशाली फुलमाला र त् यसको

मिहिमत सनु्दरताको ओइलाउने फुललाई, दाखम ले ल परेकाहरूका ह रयाली
बसेीको िशरमा लगाइएको फुलमालालाई िधक् कार ! 2 हरे, परम भलुे श शाली
र ब लयो एक जनालाई, अिसनाको हुरीबतासझैं अिन िवनाशकारी आधँीझैं,
मसुलधार झरी र बाडीको पानीझैं पठाउनहुुन् छ र उहाँले त् यके फुलमालालाई
जिमनमा फाल् नहुुनछे । 3 ए ाइमका मतवालाहरूका गौरवशाली फुलमालालाई
खु ाले कु ल्चिमल्ची ग रनछे । 4 त् यसको मिहिमत सनु्दरताको ओइलाउने फुल
अथार्त ् धनी बसेीको िशरमा रहकेो छ, त् यो पिहले पाकेको अ न् जरजस् तो हुनछे,
जब कसलैे त् यसलाई दखे् छ, तब आफ्नो हातमा हुदँा नै त्यसले त् यो िन लहाल् छ
। 5 त्यो िदनमा सवर्श मान ् परम भु नै सनु्दर मकुुट बन् नहुुनछे र आफ् ना बाँकी
रहकेा मािनसहरूका िन म् त मिहमाको मकुुट बन् नहुुनछे । 6 न्याय आसनमा बस् नकेो
िन म्त न्यायको आत्मा र आफ् ना ढोकाहरूमा आफ्ना श लुाई फकार्उनहेरूका िन म्त
सामथ्यर् हुनहुुनछे । 7 तर ियनीहरू पिन दाखम ले लरबराउछन ् र कडा म ले
लरखराउछन ् । पजुारी र अगमव ा कडा म ले लरखाराउछन ् र दाखम ले
ितनीहरूलाई िनल्छ । कडा म ले ितनीहरू लरखराउँछन,् ितनीहरू दशर्नमा
लरखराउँछन ् र िनणर्यमा लरबराउँछन ् । 8 साँच् चै नै सबै टेबलहरू बान्ताले
ढाकेकोछ, जसले गदार् त्यहाँ कुनै सफा ठाउँ नै छैन । 9 त्यसले कसलाई ज्ञान
िसकाउनछे र त्यसले कसलाई सन्दशे बताउनछे ? जसलाई दधू छोडाइएका
छन ्वा जसलाई बरखरै दधूबाट अलग ग रका छन?् 10 िकनिक यो आज्ञामािथ
आज्ञा, आज्ञामािथ आज्ञा, िनयममािथ िनयम, िनयममािथ िनयम, अ लकित यहाँ,
अ लकित त्यहाँ । 11साच् च,ै यी मािनहरूसगँ उहाँले िगल् ला गन ओठहरू र िवदशेी
भाषामा बोल् नहुुनछे । 12 िवगतमा उहाँले ितनीहरूलाई भन् नभुयो, “यो िव ाम हो,
जो थिकत हुन् छ त्यसलाई िव ाम गनर् दओे । अिन यो ताजा हुने कुरा हो,” तर
ितनीहरू सनु् दनैन ् । 13 त्यसलैे ितनीहरूको िन म्त परम भकुो वचन आज्ञामािथ
आज्ञा, आज्ञामािथ आज्ञा, िनयममािथ िनयम, िनयममािथ िनयम, अ लकित यहाँ,
अ लकित त्यहाँ हुनछे । तािक ितनीहरू जान र पिछ हट्न र तोिडन र समाितन
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सक्छन ् । 14 त्यसलैे ए िगल्ला गनहरू हो, ितमीहरू जसले यरूशलमेमा भएका
यी मािनसहरूमािथ राज् य गछ , ितमीहरूले परम भकुो वचन सनु । 15 ितमीहरूले
यसो भनकेा हुनाले यस् तो हुनछे, “हामीले मतृ्यिुसत करार बाँधकेा छौं र िचहनसगँ
हामी समहती गरेका छौं । त्यसलैे डरलाग् दो कोरार्ले हामीलाई भे ाउदँा, त् यो
हामीकहाँ पगु् नछैेन । िकनिक हामीले झठुलाई हा ो शरणस्थान बनाएका छौं र
असत् यमा वास बसकेा छौं।” 16 यसकारण परम भु परमशे् वर भन् नहुन्छ, “हरे,्
म िसयोनमा एउटा जगको ढुङ्गा, जाँिचएको ढुङ्गा, बहुमलू् य कुनढुेङ्गा, एउटा
बलयो जग राख् नछुे । जसले िवश् वास गछर् ऊ लाजमा पनछैन । 17 न्यायलाई म
नाप् ने ल ी र धिमर्कतालाई साहुल बनाउनछुे । अिसनाले झटुको शरणस्थानलाई
बढानछ र बाढीले लकु् ने ठाउँलाई डुबाउनछे । 18 मतृ्यसुगँ गरेको ितमीहरूको
करार खारेज हुनछे र िचहानसगँको ितमीहरूको सहमित रहनछैेन । जब उलर्दंो बाढी
आउँछ, त् यसले ितमीहरूलाई डुबाउनछे । 19जब त् यो आउँछ त् यसले ितमीहरूलाई
डुबाउनछे, त् यो हरेक िबहान आउनछे र त् यो िदन र रात आउनछे । जब सन्दशे
बिुझन्छ, त् यसले ास पदैा गनछ । 20 िकनिक तन्केर सतु् नलाई ओ ान छोटो छ
र आफूलाई ढाक् न कम्बल सानो छ ।” 21 पराजीम पवर्तझैं परम भु उठ्नहुुनछे ।
िगबोनको बेंसीमा झैं आफ् नो काम, आफ् नो अनौठो काम र उहाँको अद् भतु काम
गनर् उहाँ उठ्नहुुनछे । 22 यसकारण, अब िगल्ला नगर, न ितमीहरूको बन्धन झन ्
किसलो पा रनछे । मलैे सवर्श मान ् परम भु परमशे् वरबाट पथृ्वीको िवनाशको
उद सनुकेो छु । 23 ध्यान दओे र मरेो आवाज सनु । ध्यान मग् न होओ र मरेा
वचनहरू सनु । 24 छनर्लाई िदनभ र जोत् ने िकसानले के जिमन जोत् ने काम मा
गछर् र? के उसले बाँजो फुटाउने र डल्लो फुटाउछँ मा गछर् र? 25 जब त्यसले
जिमन तयार पाछर्, के त्यसले स ूपँ छन र जीराको बीउ फैलाउन,े गहुलँाई ड् याङमा
रोप् ने र जौलाई ठक ठाउँमा र क ठयालाई यसको छेउहरूमा रोप्दनै? 26 त्यसको
परमशे् वरले त्यसलाई िसकाउनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई ब ु मनीसाथ िसकाउनहुुन्छ
। 27 अिन स ूपँलाई हथौडाले झा रंदनै, न जीरालाई झानर् गाडा नै गडुाइन्छ । तर
स ूपँलाई ल ीले कु टन्छ र जीरालाई लहुुरोले कु टन्छ । 28 रोटी बनाउन अन् नलाई
िपिसन्छ, तर अित िमिहन पा रंदनै, र त् यसको गाडाका पाङ् ाहरू र त्यसका
घोडाहरूले यसलाई छरे तापिन त्यसका घोडाहरूले यसलाई चरूचरू पादनन ्। 29यो
पिन सवर्श मान ्परम भबुाट नै आउँछ, जो िशक्षा िदनमा अित हसल र ब ु मा
उत्कृष् ट हुनहुुन्छ ।  
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29
1 अरीएललाई िधक् कार, ए अरीएल, सहर जहाँ दाऊदले छाउनी हाले !

वषर्मािथ वषर् थप ् । चाडहरू फेरो माद आऊन ् ! 2 तर म अरीएललाई घरेा
हाल्नछुे, र त्यसले िवलाप र शोक गनछ । त्यो मरेो िन म्त ब लको वदेीजस् तो
हुनछे । 3 तरेो िवरु मा गोलाकार छाउनी म हाल् नछुे र तरेो िवरु मा पखार्लसिहत
घरेा म हाल् नछुे, र तरेो िवर घरेा-मचानले म घनेछु । 4 त ँ जिमनमा ढा लनछेस ्
र जिमनबाट बोल् नछेस ् । त ँ धलूोबाट म लन सोरमा बोल् नछेस ् । तरेो आवाज
जिमनबाट बोल् ने आत्माजस्तै हुनछे र धलूोबाट तरेो आवाजले ससु्केर हाल्नछे
। 5 ठुलो सङ् ख् यामा भएका तरेा आ मणकारीहरू मिसनो धलूोजस्ता हुनछेन ्
र असखं्या िनदर्यीहरू उडरे जाने भसुजस्तै हुनछेन ् । यो तरुुन्त,ै एकै क्षणमा नै
हुनछे । 6 सवर्श मान ्परम भु तकँहाँ गजर्न, भकूम्म, ठुलो आवाज, श शाली
हावाहुरी र िहं क आधँी र भष् म पान आगोको ज्वालासिहत आउनहुुनछे । 7 यो
सपनाजस्तो अथार्त ् रातको दशर्नजस्तो हुने छः सबै जाितहरूका हुलले अरीएल
र त्यसको िकल्ला िवरु लडाइँ गनछन ् । त्यसमािथ दावाब पानर् ितनीहरूले
त्यसलाई र त्यसका िकल्लाहरूलाई आ मण गनछन ्। 8 यो भोकाएको मािनसले
खाइरहकेो सपना दखेकेो, तर त्यो ब्य ुझँदा त्यसको पटे र ो भएजस्तै हुनछे ।
यो ितखार्एको मािनसले पानी िपइरहकेो सपना दखेकेो, तर त्यो ब्य ुझँदा आफ्नो
प्यास नमे टएर छट्पटाइरहकेो जस्तै हुनछे । हो, िसयोन पवर्तको िवरु लडाइँ
गन धरैे जाितहरूलाई त्यस्तै हुनछे । 9 आफै चिकत होओ र अचम्म मान ।
आफैलाई अन्धा बन र अन्धा होओ ! मतवाला होओ, तर दाखम ले होइन
। लरखराओ, तर म ले होइन । 10 िकनिक परम भलुले ितमीहरूमािथ गिहरो
िन ाको आत् मा खन्याउनभुएको छ । उहाँले ितमीहरू अथार्त ् अगमव ाहरूका
आखँाहरू बन्द गन ुर्भएको छ र ितमीहरू अथार्त ्दश हरूलाई िशरहरू ढाक् नभुएको
छ । 11 सबै काश ितमीहरूको िन म्त मोहोर लगाइएको एउटा पसु्तकजस्तो
हुनछे, जसलाई मािनसहरूले कोही जान् ने मािनसलाई “पिढिदनहुोस”् भन् दै दलेान ्
। उसले पिन भन्छ, “म पढ्न स क्दन,ँ िकनिक यसमा मोहोर लगाइएको छ ।”
12 कोही पढ्न नसक् नलेाई “यो पिढिदनहुोस”् भन्दै िददंा, उसले भन् छ, “म पढ्न
स क्दन ँ ।” 13 परम भु भन् नभुयो, “यी मािनसहरू आफ् ना मखुले मरेो निजक
आउँछन ्र आफ् ना ओठले मरेो आदर गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदय मबाट टाढा छ
। मरेो िन म्त ितनीहरूले गन आदरचािहं मािनसहरूले िसकाएका आज्ञा मा हुन ्
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। 14 यसकारण, हरे,् म यी मािनसहरूका माझमा अचम् मका कुरा, आश् चयर्मािथ
आश् चयर् गनर्लाई अिघ बढ् नछुे । ितनीहरूका ब ु मान ् मािनसहरूका ब ु नष् ट
हुनछे र ितनीहरूका िववकेशील मािनसहरूका समझ लोप हुनछे ।” 15 परम भबुाट
आफ् ना योजनाहरूलाई गहन रूपमा लकुाउनहेरू र अन्धाकारमा काम गनहरूलाई
िधक् कार ! ितनीहरू भन्छन,् “हामीलाई कसले दखे्छ, र हामीलाई कसले
िचन्छ?” 16 ितमीहरूले कुराहरूलाई उल्टा बनाउछँौ ! के कुमाललेाई माटोजस्तै
ठान् न,े तािक बनाइएको थोकले आफूलाई बनाउनलेाई यसो भनोस,् “त्यसले मलाई
बनाएको होइन” वा बनाएको थोकले आफूलाई बनाउनलेाई भन् न,े “त्यसले मलाई
बझु्दनै”? 17 केही क्षणमा नै लबेनानलाई खते बनाइनछे र खतेचािहं जङ्गल
हुनछे । 18 त्यो िदनमा बिहराले वचनको पसु्तक सनु् नछे र अन् धाका आखँाले
गहन अन्धकारबाट दखे् नछे । 19अत्यचारमा परेकाहरूले फे र परम भमुा आनन्द
मनाउनछेन ् र मािनसहरू माझका भएका गरीबहरूले इ ाएलको परमपिव मा
आनन्द मनाउनछेन ्। 20 िकनभने िनदर्यीहरूको अन्त हुनछे र िगल्ला गनहरू लप
हुनछेन ।् दषु् ट गनर् रुचाउनहेरू सबै जनालाई िनम ूर्ल पा रनछे, 21जसले एक वचनले
मािनसलाई दोष लगाउने बनाउछँ । ितनीहरूले न्याय खोज्ने क् तलाई ढोकामा
पासो थाप्छन ् र झठु बोलरे धम लाई तल खसाल् छन ् । 22 यसकारण, परम भलुे
याकूबको घरानाको बारेमा, अ ाहमलाई उ ार गन ुर्हुने परम भलुे यसो भन् नहुुन्छ,
“याकूब कुनै पिन हालतमा ल ज् जत हुनछैेन, न उसको महुार नै पहेंलो हुनछे ।
23 तर उसले आफ्ना छोराछोरी अथार्त ्मरेा हातका कामलाई दखे् छ, तब ितनीहरूले
मरेो नाउलँाई पिव तलु्याउनछेन ् । ितनीहरूले याकूबको परमपिव को नाउलँाई
पिव तलु्याउनछेन र् ितनीहरू इ ाएलको परमशे् वरको भयमा खडा हुनछेन ।् 24 ती
आत्मामा गल्ती गनहरूले समझ ाप् त गनछन ् र गनगन गनहरूले ज्ञान िसक् नछेन ्
।”

30
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “िधक् कार िव ोही छोराछोरीलाई ! ितनीहरू

योजना बनाउछँन,् तर मबाट योजना होइन । ितनीहरूले अरू जाितहरूसगँ िम ता
गाँस्छन,् तर ितनीहरू मरेो आत्मा ारा िनदिशत भएनन,् त्यसलैे ितनीहरूले पापमािथ
पाप थप्छन ्। 2 ितनीहरू तल िम दशेमा जान िनस्कन्छन,् तर मरेो िनदशन खोजकेा
छैनन ्। ितनीहरूले फारोबाट सरुक्षा खोज्छन ्र िम दशेको छायामा शरण लन्छन ्
। 3 यसकारण फारोको सरुक्षा ितमीहरूको शमर् हुनछे र िम दशेको छायाको शरण
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ितमीहरूको अपमान हुनछे, 4य िप ितनीहरूका शासकहरू सोअनमा र ितनीहरूका
दतूहरू हानसेमा आएका छन ् । 5 आफूलाई सहायता गनर् नसक् ने मािनसहरूको
कारणले ितनीहरू ल ज् जत हुनछेन,् जो न सहायता न मदत हुन,् तर शमर् र अपमान
हुन्छन ् ।” 6 नगेवेको घमण्डको बारेमा एउटा घोषणाः कष् ट र खतराको दशेबाट
भएर िसहंनी र िसहं, साप र उड्ने सपर् िनस्कनछेन,् आफूलाई सहायता गनर् नसक् ने
मािनसहरूकहाँ लजैानलाई ितनीहरूले गधाहरूलाई आफ् ना सम्पि र ऊँटहरूलाई
आफ् ना बहुमलू्य भण्डारहरू बोकाउँछन ् । 7 िकनिक िम दशेको सहायता ाथर्
हुन्छ । यसकारण मलैे त्यसलाई राहाब भन,े जो चपुचाप बस्छ । 8 अब जा,
ितनीहरूको साम ु यो एउटा पाटीमा लखे ् र एउटा म ु ामा यो लखे,् तािक आउने
समयको िन म्त यो गवाहीको रूपमा सरुिक्षत हुन सकोस ् । 9 िकनिक यी िव ोही
मािनसहरू, झटु बोल्ने छोराछोरी, परम भकुो िशक्षा नसनु् ने छोराछोरी हुन ् ।
10 ितनीहरूले दश हरूलाई भन्छन,् “नहने ुर्होस,्” र अगमव ाहरूलाई भन्छन,्
“हामीलाई सत्य अगमवाणी नगन ुर्होस ्। हा ा िन म् त चापलसुी कुरा गन ुर्होस,् म
अगमवाणी गन ुर्होस ्। 11 मागर्बाट तक जानहुोस,् बाटोबाट हट्नहुोस ्। इ ाएलका
परमपिव लाई हा ो साम ु नबोल्ने पान ुर्होस ्।” 12 यसकारण इ ाएलका परमपिव
भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूले यो वचन इन्कार गरेको र अत्यचार र छलमा भरोसा गरेको
अिन त् यसमा अडकेो छौ, 13 त्यसलैे यो पाप खस् नलाई तयार भएको टुटेको
थोकजस्त,ै तरुुन्तै अचानक रूपमा खस् न लागकेो अग् लो पखार्लको िनस्केको
भागजस्तै हुनछे ।” 14 कुमालकेो भाडा फुटेझैं उहाँले त् यसलाई फुटाउनहुुनछे ।
उहाँले त् यसलाई छोड्न ु हुनछैेन, तािक त्यहाँ त् यसका टु ामध्यबेाट चलु्होबाट
आगो िनकाल्ने वा इनारबाट पानी उबाउने टु ा पाइनछैेन । 15 िकनिक परम भु
इ ाएलका परमपिव परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “फकर् न ु र िव ाम गन ुर्ले ितमीहरू
बचाइनछेौ । चपुचाप बस् न ु र भरोसा गन ुर्ले ितमीहरूले बल पाउनछेौ । तर ितमीहरू
तत्पर भएनौ । 16 ितमीहरूले भन्यौ, ‘होइन, िकनिक हामी घोडामा भाग् नछेौं,'
यसरी ितमीहरू भाग् नछेौ । अिन 'हामी िछटो दौडने घोडाहरूमा चढ्नछेौं,' त्यसलैे
ितमीहरूलाई खदे् नहेरू झन ् िछटो हुनछेन ् । 17 एक जनाको धम् कीले एक हजार
जना भाग् नछेन ् । पाँच जनाको धम् कीले ितमीहरूका बाँकी रहकेाहरू डाँडाको
टाकुराको झन्डाको डन्डा वा पवर्तमािथको झन्डाजस्तो नभएसम्म भाग् नछेौ ।
18 तापिन परम भलुे ितमीहरू ित अन ु ही हुनलाई आशा ग ररहनभुएको छ,
यसकारण ितमीहरूलाई दया दखेाउन उहाँ तयार हुनहुुन्छ । िकनिक परम भु
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न्यायको परमशे् वर हुनहुन्छ । उहाँको ितक्षा गन सबै जना धन्यका हुन ।् 19 िकनिक
मािनसहरू िसयोनमा, यरूशलमेा बस् नछेन ् र ितमीहरू फे र रुनछैेनौ । ितमीहरूको
रुवाइको आवाज सनु् दा उहाँ िनश् चय नै अन ु ही हुनहुुनछे । जब उहाँले त् यो
सनु् नहुुन्छ, तब उहाँले ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछे । 20 परम भलुले दःुखको
रोटी र कष् टको पानी िदनभुए तापिन, र त् यसो हुदँा पिन ितमीहरूका िशक्षक
ितमीहरूबाट लकु् नहुुनछैेन, तर ितमीहरूले आफ्नो िशक्षकलाई आफ्नै आखँाले
दखे् नछेौ । 21 जब ितमीहरू दािहने फकर् न् छौ वा जब ितमीहरू दे े फकर् न् छौ,
तब ितमीहरूका पछािडबाट यसो भिनरहकेो आवाज ितमीहरूका कानले सनु् नछेन ्
“बाटो यही हो, यसमैा िहडं ।” 22 ितमीहरूले आफ् ना खोिपएका चाँदीका र
सनुले बनाइएका आकृितहरूलाई अपिव तलु्याउनछेौ । ितमीहरूले मिहनावारीको
फोहर फालझेैं ती फाल्नछेौ । ितनलाई ितमीहरू भन् नछेौ, “यहाँबाट गइहाल ।”
23 ितमीहरूले जिमनमा बीउ छदार् उहाँले ितमीहरूलाई वषार् र जिमनबाट शस् त
रोटी िदनहुुनछे, र अन् नहरू शस् त हुनछेन ् । त्यो िदनमा ितमीहरूका गाइवस्त ु
फरािकलो खकर् मा चनछन ् । 24 जिमन जोत् ने गोरुहरू र गधाहरूले बले्चा र
नाङलोले िनफिनएका दाना खानछेन ्। 25 धरहरा ढलरे ठुलो सहंार भएको िदनमा,
हरेक अग्लो पहाड र हरेक अग्लो डाँडामा, त्यहाँ बिगरहने खोलाहरू र खोल् साहरू
हुनछेन ् । 26 चन् माको ज्योित सयूर्को ज्योितजस्तै हुनछे र सयूर्को ज्योित सात
िदनको सयूर्को ज्योितजस्तै सात गणुा बढी चहिकलो हुनछे । परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूका घाउमा प लगाउनहुुनछे र घाइतहेरूका चोटहरू िनको पान ुर्हुनछे
। 27 हरे, परम भकुो नाउँ टाढाबाट उहाँको रसले ज लरहकेो र गाढा धवूाँमा
आउँछ । उहाँका ओठहरू ोधले पणु र् छन ्र उहाँको िज ो िवनाश गन आगोजस्तै
छ । 28 उहाँको सास जाितहरूलाई िवनाशको नाङ्लोले िनफन् न घाँटीसम्म नै
आउने उलर्दंो जलाधारजस्तै छ । उहाँको सास मािनसहरूलाई भमार्उन लगाउने
मािनसहरूको बङ्गरामा लगाइएको लगामजस्तो छ । 29 ितमीहरूले पिव चाड
मनाउदा झैं रातमा पिन गीत गाउनछेौ र परम भकुो पवर्तमा अथार्त ् इ ाएलको
च ानकहाँ बाँसरुी बजाउदँै जाँदाको जस्तै मन खसुी हुनछे । 30 परम भलुे आफ्नो
आवाजको ताप बनाउनहुुनछे र उहाँको बाहुलीको चाललाई हावाहुरी,आधँीबतास
र अिसनासगँै रसको आधँीमा र आगोको ज्वाला दखेाउनहुुनछे । 31 िकनिक
परम भकुो आवाजमा अश्शरूलाई चरूचरू पा रनछे । उहाँले ितनीहरूलाई ल ीले
चटु्नहुुनछे । 32 ितनीसगँ लड्दा र य ु गदार् परम भलुे ितनीहरूलाई िदनभुएको हरेक
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हारसगँ खैंजडी र वीणाहरूको स ङ्गतले साथ िदइनछे । 33 िकनिक जल्नको
िन म्त ठाउँ धरैे पिहला तयार पा रएको िथयो । वास्तवमा, यो राजाको िन म्त तयार
पा रन्छ र परमशे् वरले यसलाई गिहरो र फरािकलो बनाउनभुएको छ । त्यो आगो र
धरैे दाउरासिहत तयार छ । परम भकुो सासले गन्धकको नदीजस्तै यसलाई आगो
सल्काउनछे ।

31
1 सहायताको िन म्त िम दशेमा जान,े घोडाहरूमा भर पन र रथहरूमा (िकनिक

ती धरैे छन)् र घोडचढीहरूमा (िकनिक ती असखं्य छ्न)् भरोसा गनहरूलाई
िधक् कार ! तर ितनीहरूले इ ाएलका परमपिव को वास् ता गदनन,् न ितनीहरूले
परम भकुो खोजी नै गछर्न ् । 2 तापिन उहाँ ब ु मान ् हुनहुुन्छ, उहाँले िवपि
ल्याउनहुुनछे र आफ् नो वचनबाट उहाँ पिछ हट् नहुुनछैेन । उहाँ दषु् ट घराना र
पाप गनर् सहायता गनहरूका िवरु मा उठ्नहुुनछे । 3 िम दशे मािनस हो र परमशे् वर
होइन, ितनीहरूका घोडाहरू शरीर हुन ् आत्मा होइनन ् । जब परम भलुे आफ् नो
हात पसान ुर्हुन्छ, सहायता गनले ठेस खानछे र सहायता पाउनचेािहं ढल् नछे । दवुै
एकसाथ नाश हुनछेन ्। 4 परम भलुे मलाई यसो भन् नहुुन्छ, “गोठालाहरूका समहू
आफ् नो िवरु मा आउँदा पिन जसरी िसहं अथार्त ्जवान िसहं आफ् नो िशकारमािथ
गजर झम् टन् छ तर ितनीहरूका सोर सनुरे डराउदँनै, न ितनीहरूका सोर सनुरे भाग् छ,
त् यसरी नै सवर्श मान ् परम भु िसयोन पवर्तमा अथार्त ् त्यो पहाडमा लडाइँ गनर्
ओलर्नहुुनछे । 5 ग ुडँको रक्षा गन चराले झैं परम भलुे यरूशलमेको रक्षा गन ुर्हुनछे ।
उहाँ यसबाट भएर जानहुुदँा यसको सरुक्षा गन ुर्हुनछे र छुटकारा िदनहुुनछे र यसको
सरंक्षण गन ुर्हुनछे । 6 ए इ ाएलका मािनस हो, ितमीहरू जसबाट तिकर् एका िथयौ,
उहाँितर नै फकर् । 7 िकनिक त्यो िदनमा ितमीहरूका आफ्नै हातले पापपणुर् िकिसमले
बनाएका चाँदीका मतू हरू र सनुका मतू हरूबाट त् यके व् य क् त मकु् त हुनछे ।
8अश्शरू तरवारले ढल् नछे । मािनसले नचालाएको तरवार ारा त्यो नाश हुनछे । त्यो
तरवारबाट भाग् नछे र त्यसका जवान मािनसहरूलाई िस ैंका काम गनर् लगाइनछे
। 9 ासको कारणले ितनीहरूले सबै दढृता गमुाउनछेन ्र परम भकुो य ु को झन्डा
दखेरे त्यसका शासकहरू डराउनछेन—् यो परम भकुो घोषणा हो— जसको आगो
िसयोनमा छ र जसको मकल यरूशलमेमा छ ।”
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32
1 हरे, एक जना राजाले धिमर्कतामा राज् य गनछन ् र शासकहरूले न्यायमा

राज् य गनछन ् । 2 त् यके व् य क् त हावाबाट बच् ने ठाउँजस्त,ै र आधँीबाट शरण
लने ठाउँजस्त,ै सखु् खा ठाउँको पानीको धारहरूजस्त,ै थकानको दशेमा भएको

ठुलो च ानको छायाजस्तै हुनछे । 3 तब हनेहरूका आखँा धिमलो हुनछैेनन ् र
सनु् नहेरूका कानले ध्यानपवुर्क सनु् नछेन ्। 4 हडबडलेे समझदार भएर होिसयारसाथ
िवचार गनछ, अिन भकभकेले ष् टसगँ र सिजलोसगँ बोल् नछे । 5मखूर्लाई कदािप
आदरणीय भिननछैेन न छलीलाई च र वान भिननछे । 6 िकनिक मखूर्ले मखूर्ताको
कुरा गछर्, उसको मनले दषु् ट र अधम कामहरूका योजना बनाउछ र उसले
परम भकुो िवरु मा गलत िकिसमले बोल्छ । उसले भोकाएकोलाई र ो बनाउछँ
र ितखार्एकोलाई पानीको कमी तलु्याउछँ । 7 छलीका िविधहरू खराब हुन् छन ् ।
गरीबले ठक कुरा भने पिन उसले गरीबलाई िवनाश पान दषु् ट योजनाहरू बनाउछँ
। 8 तर आदरणीय मािनसले आदरणीय योजना बनाउछँ । अिन उसको आदरणीय
कामहरूको कारणले नै ऊ खडा रहन् छ । 9 ए चनैमा बसकेा स् ीहरू, खडा होओ
र मरेो सोरलाई सनु । ए िचन् ता नभएका छोरीहरू, मरेो कुरा सनु । 10 िकनिक ए
िचन् ता नभएका स् ीहरू, एक वषर्भन्दा केही बढी समयमा ितमीहरूको दढृतालाई
तोिडनछे, िकनिक दाखको कटनी िबतरे जानछे, फसल जम् मा गन समय आउनछैेन
। 11 ए चनैमा बस् ने स् ीहरू, थरथर होओ । ए िनधर्क् क हुनहेरू, घबराओ ।
आफ्ना रा ा पोशाकहरू फुकाल र आफैलाई नाङ्गो पार । आफ् ना कम्मरको
व रप र भाङ् ा लगाओ । 12 रा ा खतेहरूका िन म्त र फलदायी दाखहरूका
िन म्त ितमीहरूले िवलाप गनछौ । 13 मरेा मािनसहरूका जिमनमा, कुनै बलेाका
आनन् द गन सहरका घरहरूमा समते काँढाहरू र िसउडँीहरू उि नछेन ्। 14 िकनिक
दरबारहरू त्यािगनछेन,् भीडको सहरलाई उजाड बनाइनछे । पहाड र धरहरा सदाको
िन म्त गफुाहरू, वन-गधाहरूका खसुी, गाइवस्तकुा चरन हुनछे । 15 मािथबाट
हामीमा आत्मा नखन्यासम्म र उजाड-स् थान एउटा फलदायी खते नभएसम्म र
फलदायी खतेलाई एउटा जङ्गझैं नसोचसेम् म । 16 तब न्यान उजाड-स् थान बास
गनछ । अिन धािमर्कताचािहं फलदायी खतेमा बास गनछ । 17 धािमर्कताको
कामचािहं शा न्त हुनछे । अिन धािमर्कताको प रणामचािहं सदासवर्दा शा न्त र
दढृता हुनछे । 18 मरेा मािनसहरू शा न्तपणुर् बासस्थानमा, सरुिक्षत घरहरूमा र
शान्तिसत िव ाम गन ठाउँहरूमा बास गनछन ्। 19 तर अिसना परे पिन र जङ्गल
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नाश भए पिन र सहरलाई पणुर् रूपमा िनम ूर्ल पा रए पिन, 20 ितमीहरू जसले
नदीहरूका िकनारहरूमा बीउ छरेका छौ, ितमीहरूका जसले आफ् ना गोरु र गधालाई
चनर् पठाएका छौ, आिशिषत ्हुनछेौ ।

33
1 िवनाश नभएको िवनाश पान तलँाई िधक् कार ! ितनीहरूले धोका निदएको

धोकेबाजलाई िधक् कार ! जब तैंले िवनाश गनर् छोड्छस ्तब तरेो िवनाश हुनछे ।
जब तलैे धोका िदन छोड्छस ्तब ितनीहरूले तलँाई धोका िदनछेन ्। 2 हे परम भ,ु
हामी ित अन ु ही हुनहुोस ्। हामी तपाईंको आशा गछ ं । हरेक िबहान हा ो बहुली
हुनहुोस,् कष् टको समयमा हा ो उ ार हुनहुोस ् । 3 ठुलो आवाजमा मािनसहरू
भाग् छन ्। तपाईं उठ्नहुुदँा जाितहरू िततरिबतर हुन् छन ्। 4 तपाईंको लटू सलहरूले
जस्तै बटु लन् छ । सलहहरू उ े झैं मािनसहरू उ न्छन ् । 5 परम भु उच् च
पा रनभुएको छ । उच् च स्थानमा उहाँ िवराजमान हुनहुुन्छ । उहाँले िसयोनलाई
न्याय र धािमर्कता भन ुर्हुनछे । 6 ितमीहरूका समयमा उहाँ स्थरता, उ ार, ब ु
र ज्ञानको चरुता हुनहुुनछे । परम भकुो भय नै त् यसको भण्डार हो । 7 हरे,
ितनीहरूका दतूहरू सडकहरूमा कराउँछन ् । शा न्तको आशा गन कुटिनितज्ञहरू
धरुुधरुु रुन्छन ्। 8 मलु बाटोहरू उजाड पा रएका छन ्। त्यहाँ कुनै या ीहरू छैनन ्।
करारहरू तोिडएका छन,् गवाहीहरूको अवहलेना भएको छ र मानव जाितलाई
आदर ग रंदनै । 9 दशेले िवलाप गछर् र ओइलाउछँ । लबेनान ल ज् जत हुन्छ
र ओइलाउछँ । शारोन मरुभिूमको मदैानजस्तै हो । बाशान र कामलले आफ् ना
पातहरू हल् लाउछँन ् । 10 परम भु भन् नहुुन्छ, “अब म उठ्नछुे, अब म उच् च
पा रनछुे; म अब उचा लनछुे । 11 ितमीहरूले भसु गभर्धारण गर् यौ र ितमीहरूले
परालका ठुटाहरू जन्मायौ । ितमीहरूका सास ितमीहरूलाई भष् म पान आगो
हो । 12 काँढाका झाडीहरू काटेर जलाएझैं मािनसहरूलाई चनूझैं जलाइनछे ।
13 ितमीहरू टाढा हुनहेरू, मलैे के गरेको छु सो सनु । अिन ितमीहरू निजक
हुनहेरू, मरेो श लाई स्वीकार गर । 14 िसयोनका पापीहरू भयिभत भएका छन ्
। ईश् वरहीनहरू थरथराउने डरले समातकेो छ । हामीमध्ये कोचािहं ब लरहकेो
आगोसगँ खले् न सक्छ र? हामीमध्ये कोचािहं अनन्त ज लरहने आगोसगँ खले् न
सक्छ र? 15 त्यही नै जो धािमर्कतासाथ िहडं्छ र इमानदारसाथ बोल्छ ।
जसले अत्यचारको लाभलाई घणृा गछर्, जसले घसू स्वीकार नगनर् आफ्नो हात
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टकटकाउँछ, रक् तपातको बारे सनु् नदे ख आफ्ना कानहरू बन्द गछर् र जसले
दषु् टता हनेर्द े ख आफ्ना आखँाहरू बन् द गछर्— 16 यो त् यो मािनस हो जो उच् च
स्थानहरूमा वास गनछ, त्यसको सरुक्षाको स्थान िभरहरू माझको िकल्लाहरूमा
हुनछे, त्यसको खाना िदइनछे र त्यसको पानीको आपतु िनरन् तर हुनछे । 17 तरेा
आखँाहरूले राजालाई उहाँको सनु्दरतामा दखे् नछे । ितनीहरू दशेलाई टाढाको
दरुीमा दखे् नछेन ् । 18 ितमीहरूका मनले ासलाई याद गनछ । शास् ी कहाँ छ,
पसैा तौलने कहाँ छ? धरहराहरूको गन्ती गन कहाँ छ? 19 ितमीहरूले फे र
हठी मािनसहरू, ितमीहरूले नबझु् ने भाषा बोल् ने अनौठो मािनसहरूलाई कदािप
दखे् नछैेनौ । 20 िसयोन, हा ो भोजको सहरलाई हरे । ितमीहरूका आखँाहरूले
यरूशलमेलाई शान्त बासस्थानको रूपमा, नहटाइने पालको रूपमा दखे् नछेौ, जसको
िकलाहरूलाई कदािप उखे लनछैेन न यसको कुनै डोरीलाई चडुाइन्छ । 21 बरु,
परम भु आफ् नो वभैवमा फरािकलो नदीहरू र खोलाहरूको ठाउँमा हामीसगँ
हुनहुुनछे । पतवारले चलाइने कुनै पिन य ु का पानी जहाजहरूले या ा गनछैनन ्
र कुनै पिन ठुला पानी जहाजहरू जानछैेनन ्। 22 िकनिक परम भु हा ो न्यायकतार्
हुनहुुन्छ, परम भु हा ो वस्था िदने हुनहुुन्छ, परम भु हा ा राजा हुनहुुन्छ ।
उहाँले हामीलाई बचाउनहुुने छ । 23 ितमीहरूका जहाजका डोरीहरू खकुुलो छन ्
। ितनीहरूले मस्तलुलाई प न सक्दनैन ्। ितनीहरू पाल टाँग् न सक्दनैन ्। जब ठुलो
लटू बाँिडन्छ, लङ्गडोले पिन लटूको माल िघसारेर लानछे । 24बािसन्दाहरूले “म
बरामी छु” भन् ने छैनन ्। त्यहाँ बस् ने मािनसहरूलाई ितनीहरूको पाप क्षमा ग रनछे
।

34
1 ए जाितहरू, निजक आओ र सनु । ए मािनसहरू, ध्यान दओे । पथृ्वी

र त् यसलाई भन सबलै,े ससंार र त् यसबाट आएका सबै थोकले सनु् नपुछर् ।
2 िकनिक परम भु सबै जाितसगँ सबै जाितहरूसगँ रसाउनभुएको छ र ितनीहरूका
सबै फौज िवरु ोिधत हुनहुुन्छ । उहाँले ितनीहरूलाई पणुर् रूपमा िवनाश
पान ुर्भएको छ, उहाँले ितनीहरूलाई सहंारको िन म्त सम्पनभुएको छ । 3 ितनीहरूका
मतृकहरूका लाशहरू बािहर फा लनछेन ् । लाशहरूको दगुर्न्ध जताततै हुनछे ।
अिन पवर्तहरूले ितनीहरूका रगत सोस् नछे । 4 आकाशका सबै ताराहरू िवलीन
हुनछेन ् र आकाशचािहं एउटा चमर्प को म ु ाझैं बिे नछे । अिन दाखको पात
झरेर ओइलाएझैं र अ ञ् जरका गलकेा अ ञ् जर खसझेैं ितनीहरूका सबै ताराहरू
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िवलीन हुनछेन ् । 5 िकनिक जब मरेो तरवारले स्वगर्मा अघाउञ् जले िपउनछे ।
हरे, मलैे िवनाशको िन म्त अलग ग ररहकेा मािनसहरू एदोममािथ त् यो आउनछे
। 6 परम भकुो तरवारबाट रगत चिुहरहकेो छ र बोसोले ढाकेको छ, थमुाहरू र
बोकाहरूका रगत चिुहरहकेो छ, भडेाहरूका मगृौलाको बोसोले ढािकएको छ ।
िकनिक बो ामा परम भकुो ब लदान छ र एदोममा ठुलो सहंार छ । 7 ितनीहरूसगँै
जङ्गली साँढहेरू, अिन व ृ साँढहेरूसगँै जवानहरू ढल्नछेन ् । ितनीहरूका दशे
रगतले मात् नछे र ितनीहरूका माटो बोसोले मोटाउनछे । 8 िकनिक परम भकुो
िन म्त यो बदलाको िदन हुनछे र उहाँले िसयोनको िन म्त ितनीहरूसगँ साटो फेन
एउटा वषर् हुनछे । 9 एदोमका नदीहरू अक ामा, त्यसको माटो गन्धकमा प रणत
हुनछे र त्यसको दशे ज लरहने अलक ा हुनछे । 10 त् यो रातिदन जल् नछे । त् यसको
धवुाँ सदासवर्दा मािथ उ ठरहनछे । पसु्तादे ख पसु् तासम्म यो उजाड भमूी हुनछे ।
सदासवर्दा यसबाट कोही पिन िहडं् नछैेन । 11 तर जङ्गली चराहरू र जनावरहरू
त्यहाँ बस् नछेन ्। लाटोकोसरेो र कागले त् यसमा आफ् ना ग ुडँ बनाउनछेन ्। उहाँलले
त् यसमािथ नाशको नाप् ने डोरी र िवनाशको सहुल लगाउनहुुनछे । 12 राज्य
भन् नलाई त्यसका भारदारसगँ कुनै कुरा रहनछैन, र त्यसका सबै शासकहरू छन ्
भन् ने नै हुनछेन ् । 13 त्यसको दरबारमा काँढाहरू, अिन त्यसको िकल्लाहरूमा
िसस् नो र िसउडँीहरू उि नछेन ् । त् यो स्यालको बास र सतुमु ुर्गर्को ठाउँ हुनछे ।
14 त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू र हुडँारहरू भटे्नछेन ्अिन घोरलहरू एकआपसमा
कराउनछेन ् । रातका जनावरहरू त्यहाँ बस् नछेन ् र ितनीहरूको िन म्त िव ामको
ठाउँ हुनछे । 15 लाटोकोसरेाहरूले ग ुडँ बनाउनछेन,् अण्डा पानछन ्कोरल्नछेन ्र
ितनीहरूका बचरेाहरूको सरंक्षण गनछन ्। हो, त्यहाँ आ-आफ्ना जोडीसगँ बाजहरू
भलेा हुनछेन ् । 16 परम भकुो चमर्प को म ु ोभ र खोज । ियमध्ये एउटै पिन
हराउनछैेन । कसलैाई पिन जोडीको कमी हुनछैेन । िकनिक उहाँको मखुले यस्तो
आज्ञा िदनभुएको छ र उहाँको आत्माले ितनीहरूलाई भलेा गन ुर्भएको छ । 17उहाँले
नै ितनीहरूका ठाउँहरूका िन म्त िच ा हाल्नभुएको छ र उहाँकै हातले ितनीहरूको
िन म्त डोरीले नाप लनभुएको छ । ितनीहरूले सदासवर्दा त् यसको अिधकार गनछन ्
। पसु्तादे ख पसु् तासम्म ितनीहरू त्यहाँ बस् नछेन ्।

35
1 उजाड-स् थान र अरब खसुी हुनछेन ् । मरुभमूी आन न्दत हुनछे र फुल्नछे ।
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गलुाफजस्त,ै 2 त् यो शस् त गरी फुल्नछे आनन्द र गीतले रमाउनछे । लबेनानको
गौरव, कामलको र शारोनको ताप यसलाई िदइनछे । ितनीहरूले परम भकुो
मिहमा, हा ा परमशे् वरको वभैव दखे् नछेन ्। 3कमजोर हातहरूलाई ब लयो बनाओ
र काँप् ने घ ुडँाहरूलाई िसधा पार । 4 डराएका हृदय भएकाहरूलाई भन, “ब लयो
होओ, नडराओ ! हरे, ितमीहरूका परमशे् वर स ा लएर, परमशे् वरको इनाम लएर
आउनहुुनछे । उहाँ आउनहुुनछे र ितमीहरूलाई बचाउनहुुनछे ।” 5 तब अन् धाहरूका
आखँाहरूले दखे् नछन ् र बिहराहरूका कानले सनु् नछेन ् । 6 तब लङ्गडो मािनस
ह रणझैं उ नछे र ग ूगँाहरूका िज ोले गाउनछेन,् िकनिक अरबमा पानीको मलु
फुट्नछे र उजाड-स् थानमा खोलाहरू बग् नछेन ् । 7 जल् ने बालवुा तलाउ बन् नछे र
सखु् खा जिमन पानीको मलु हुनछे । कुनै बलेा स्यालहरू बस् ने ठाउँहरूमा नकर् ट र
काँशको घाँस हुनछे । 8 त्यहाँ पिव बाटो भिनने मलु बाटो हुनछे । अिव हरूले
त् यसमा या ा गनछैनन ्। तर यो यसमा िहडं्नहेरूका िन म्त हुनछे । यसमा कुनै मखूर्
जानछैेन । 9 त्यहाँ कुनै िसहं हुनछैेन, कुनै डरलाग् दो जङ्गली जनावर हुनछैेन ।
ितनीहरू त्यहाँ भे इनछैेनन,् तर उ ार पाएकाहरू त्यहाँ िहडं्नछेन ्। 10 परम भलुे
मोल ितरेर छटकारा िदनभुएकाहरू फिकर् नछेन ्र गाउदँै िसयोनमा आउनछेन,् अिन
ितनीहरूको िशरमा अनन्तको आनन्द हुनछे । खसुी र आनन्दले ितनीहरूमा वास
गनछ । कष् ट र ससु् केरा भाग् नछे ।

36
1 िहजिकया राजाको चौधौं वषर्मा अश्शरूका राजा सनहरेीबले यहूदाका

िकल्लाबन्दी ग रएका सबै सहरहरूमा आ मण गरे र ित कब्जा गरे । 2 तब
अश्शरूका राजाले मखु कमाण् डरलाई लाकीशबाट यरूशलमेमा िहजिकया
राजाकहाँ ठुलो फौजसिहत पठाए । ितनी धोबीहरूको खतेितर जाने मलु बाटोमा
मािथल् लो तलाउको नहर छेउमा खडा भए । 3 ितनीहरूसगँ कुरा गनर् जाने इ ाएली
अिधकारीहरूमा दरबारका शासक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, राजाका
सिचव शबे् ना र सरकारको िनणर्य लखे् ने आसापका छोरा योआ िथए । 4 मखु
कमाण् डरले ितनीहरूलाई भन,े “िहजिकयालाई भन िक अश्शरूका राजा महाराजाले
भन्छन,् 'ित ो भरोसाको ोत के हो? 5 य ु को िन म्त सल्लाह र सामथ्यर् छ
भनी ितमीले ाथर्का शब्दहरू मा बोल्छौ । अिहले ितमीले कसलाई भरोसा
ग ररहकेा छौ? मरेो िवरु मा िव ोह गनर् ितमीलाई कसले आटँ िदएको छ? 6 हरे,
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ितमीले िम दशेमा भर पदछौ, जनु फुटेको नकर् ट हो, जसलाई ितमीले यसलाई
िहडं्ने ल ीको रूपमा योग गछ , तर एक जना मािनस यसमा ढ ल्कन्छ भन,े
त्यसको हातमा त् यसले घोच् नछे र त् यसलाई छेड्नछे । िम दशेका राजा फारोमा
भरोसा गनहरूका िन म्त त्यो त्यस्तै नै हुनछे । 7 तर, “परम भु हा ा परमशे् वरमा
हामी भरोसा ग ररहकेा छौं” बनरे ितमी मलाई भन्छौ भन,े के त् यो उही होइन
जसका उच् च स्थानहरू र वदेीहरूलाई िहजिकयाले हटाएका छन,् अिन यहूदा र
यरूशलमेलाई भनकेा छन,् “ितमीहरूले यरूशलमेको यस वदेीको साम ु आराधना
गन ुर्पछर्”? 8 यसकारण, अब मरेो मा लक अश्शरूका महाराजाको तफर् बाट म
ितमीलाई असल कुरा िदन चाहन्छु । ितमीले घोडचडीहरू भे उन सक् छौ भन,े म
ितमीलाई दईु हजार घोडाहरू िदनछुे । 9 मरेो मा लकका सवेकहरूमध् ये सबाभन्दा
सानो एक जना कप् तानको पिन ितमीले कसरी सामना गनर् सक्छौ र? ितमीले
रथहरू र घोडचढीहरूका िन म्त िम दशेमा भरोसा गरेका छौ । 10 अब के मलैे
यहाँ यस दशेको िवरु य ु गनर् र यसलाई िवनाश पानर् परम भिुवना नै आएको हु ँ
र? परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “यो दशेलाई आ मण गर ्र त् यसलाई नाश गर ्
।” 11 तब िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शबे् ना र योआले मखु कमाण् डरलाई
भन,े “कृपया, तपाईंका सवेकहरूसगँ आरमइेक भाषा बोल्नहुोस,् िकनिक हामी यो
बझु् छौं । पखार्लमा भएका यी मािनसहरूले सनु् ने गरी यहूदाको भाषामा नबोल्नहुोस ्
।” 12 तर मखु कमाण् डरले भन,े “के ितमीहरूका मा लक र ितमीहरूलाई
मा यो कुरा भन् न मरेा मा लकले मलाई पठाउनभुएको हो र? के पखार्लमािथ
बस् ने मािनसहरूलाई पिन यो कुरा भन् न उहाँले मलाई पठाउनभुएको होइन र,
जसले ितमीहरूसगँै आफ् नो िदसा खानपुछर् र आफ् नो िपसाब िपउनपुछर्?” 13 तब
मखु कमाण् डर खडा भए र ठुलो सोरमा यहूदी भाषामा नै यसो भन,े “महान ्

राजा, अश्शरूका महाराजाका कुरा सनु । 14 महाराजा भन् नहुुन्छ, 'िहजिकयाले
ितमीहरूलाई छल नगरोस,् िकनिक त्यसले ितमीहरूलाई छुटकारा िदन सक् नछैेन
। 15 ितमीहरूलाई यसो भन् दै परम भमुा भरोसा गन बनाउन िहजिकयालाई नदओे,
'परम भलुे िनश् चय पिन हामीलाई छुटकारा िदनहुुनछे । यो सहर अश्शरूका
राजाको हातमा िदइनछैेन' । 16 िहजिकयाको कुरा नसनु, िकनिक अश्शरूका राजा
यसो भन् नहुुन्छ, 'मसगँ िमलाप गर र मकहाँ बािहर आओ । तब ितमीहरूमध् ये
हरेकले आ-आफ्नै दाख र अ ञ्जरको रूखबाट खानछे र आफ्नै इनारबाट पानी
िपउनछे । 17 ितमीहरूको जस्तै दशेमा, अन् न र नयाँ दाखम को दशेमा, रोटी र
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दाखबारीको दशेमा म आएर मलैे ितमीहरूलाई नलगसेम्म ितमीहरूले यसै गनछौ ।'
18 िहजिकयाले ितमीहरूलाई यसो भनरे ममा पानर् नदओे, 'परम भलुे हामीलाई
छुटकारा िदनहुुनछे' । के अश्शरूका राजाका हातबाट मािनसहरूका कुनै दवेताहरूले
ितनीहरूलाई छुटकारा िदएका छन ् र? 19 हमात र अपार्दका दवेताहरू कहाँ
छन?् सपबमका दवेताहरू कहाँ छन?् के ितनीहरूले सम रयालाई मरेो श बाट
छुटकारा िदएका छन ्र? 20 यी दशेहरूका सबै दवेताहरूमध् ये कुनै दवेताले आफ्नो
दशेलाई मरेो श बाट छुटकारा िदएका छन ् । के परम भलुे यरूशलमेलाई मरेो
श बाट बचाउनभुयो भनजेस्तै कुरा गछ ?” 21 तर मािनसहरू चपुचाप बसे र
कुनै जवाफ िदएनन,् िकनिक “त् यसलाई जवाफ निदन”ू भन् ने राजाको हुकुम िथयो
। 22 तब राजदरवारका िनरीक्षक िह ल्कयाहका छोरा एल्याकीम, शास् ी शबे् ना र
लखेक आसापका छोरा योआले आफ् ना लगुा च्यातरे िहजिकयाकहाँ आए र मखु
कमाण् डरका कुरा ितनलाई सनुाए ।

37
1 िहजिकया राजाले ितनीहरूको कुरा सनुपेिछ, ितनले आफ्ना लगुा च्यात,े

आफूलाई भाङ् ाले ढाके र परम भकुो म न् दरमा गए । 2 राजदरवारका िनरीक्षक
एल्याकीम, र शास् ी शबे् ना र पजुारीहरूका धमर्गरुुहरूलाई सबलैाई भङ् ा लगाएर
ितनले आमोजका छोरा यशयैा अगमव ाकहाँ पठाए । 3 ितनीहरूले उनलाई भन,े
“िहजिकयाले भन् नहुुन् छ, 'आजको िदन बालक जन्माउनलाई सव भएको, तर
आफ्नो बलाक जन्माउन आमासगँ कुनै बल नभएजस्तो दःुख, हप् की र अपमानको
िदन हो । 4 सायद तपाईंका परम भु परमशे् वरले मखु कमाण् डरका कुराहरू
सनु् नहुुनछे जसलाई ितनका मा लक अश्शरूका राजाले जीिवत परमशे् वरको िनन्दा
गनर् पठाएका छन,् र परम भु तपाईंको परमशे् वरले सनु् नभुएको कुराको िन म्त
उहाँले हप् काउनहुुनछे । अब अझै यहाँ बाँकी रहकेाहरूका िन म्त तपाईंले ाथर्ना
ग रिदनहुोस ् ।’ ” 5 त्यसलैे िहजिकयाले राजाका सवेकहरू यशयैाकहाँ आए,
6 र यशयैाले ितनीहरूलाई भन,े “आफ् ना मा लकलाई भन, 'परम भु भन् नहुुन्छ,
“अश्शरूका राजाले मरेो अपमान गनर् पठाएका सवेकहरूले भनकेा जनु तैंले सनुकेो
कुरादे ख त ँ नडरा । 7 हरे,् उसमा म एउटा आत्मा हा लिदनछुे, उसले एउटा
खबर सनु् नछे र ऊ फकर आफ्नै दशेमा जानछे । उसको आफ्नै दशेमा म उसलाई
तरवारले मानछु ।” 8 तब मखु कमाण् डर फक र अश्शरूका राजाले लब् नासगँ
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य ु ग ररहकेो भे ाए, िकनिक राजा लाकीशबाट गएका छन ्भन् ने ितनले सनुकेा
िथए । 9 तब कूशका राजा ितहार्काह र िम दशेले सनहरेीबको िवरु य ु सरुु गरे
भन् ने ितनले सनु,े त्यसलैे ितनले िहजिकयालाई यस्तो सन्दशेसिहत दतूहरू पठाएः
10 “यहूदाका राजा िहजिकयालाई यसो भन, 'ितमीले भरोसा गन परमशे् वरले
ितमीलाई यसो भनरे छल नगरून,् 'यरूशलमेचािहं अश्शरूका राजाको हातमा
िदइने छैन' । 11 हरे, अश्शरूका राजाले सबै दशेहरूलाई पणुर् रूपमा नष् ट पारेर
के गरेका छन ् भन् ने ितमीहरूले सनुकेा छौ । त्यसलैे के ितमीले चािहं छुट्कारा
पाउनछेौ र? 12 के मरेा पखुार्हरूले नष् ट पारेका जाितहरूः गोजान, हारान, रेसपे
र तले-अस्सारका अदनका मािनसहरू दवेताहरूले ितनीहरूलाई छुटकारा िदए?
13 हमातका राजा, अपार्दका राजा, सपबम सहरहरूका, हनेाका र इव्वाका राजा
कहाँ छन?्” 14 िहजिकयाले दतूबाट त् यो प ाप् त गरे र त् यो पढे । अिन ितनी
परम भकुो म न् दरमा गए र त् यसलाई उहाँको साम ु िफंजाए । 15 िहजिकयाले
परम भसुगँ ाथर्ना गरे, 16 “हे सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर, तपाईं
करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ, तपाईं नै पथृ्वीका सारा राज्यहरूमािथ एक मा
परमशे् वर हुनहुुन्छ । 17 हे परम भ,ु तपाईंको कान फकार्उनहुोस ् र सनु् नहुोस ् । हे
परम भु तपाईंको आखँा खोल्नहुोस ् र हने ुर्होस,् अिन सनहरेीबका कुरा सनु् नहुोस,्
जनु ितनले जीिवत परमशे् वरको िगल्ला गनर् पठाएका छन ् । 18 हे परम भ,ु यो
सत्य हो, अश्शरूका राजाहरूले सबै जाितहरू र ितनीहरूका दशेलाई िवनाश गरेका
छन ् । 19 ितनीहरूले उनीहरूका दवेताहरूलाई आगोले जलाएका छन,् िकनिक
ित दवेताहरू िथएनन ्तर मािनसको हातले बनकेा काठ र ढुङ्गाका काम मा िथए
। त्यसलैे अश्शरूीहरूले ितनीहरूलाई िवनाश गरेका छन ् । 20 त्यसलैे अब, हे
परम भु हा ो परमशे् वर हामीलाई त् यसको श बाट बचाउनहुोस,् तािक पथृ्वीका
सबै राज्यले जानोस ् िक तपाईं मा परम भु हुनहुुन्छ ।” 21 तब आमोजका
छोरा यशयैाले िहजिकयाकहाँ यसो भनरे सन्दशे पठाए, “परम भु इ ाएलका
परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'तैंले अश्शरूका राजा सनहरेीबको िवषयमा मसगँ ाथर्ना
गरेको हुनाल,े 22 परम भलुे उसको बारेमा भन् नभुएको वचन यही होः “िसयोनका
कन्ये छोरीले तलँाई घणृा गछ र खसी गनर् तमँा हाँस्छे । यरूशलमेकी छोरीले
तलँाई आफ् नो टाउको हल्लाउछेँ । 23 तैंले कसको िनन्दा र अपमान गरेको
छस?् कसको िवरु तैंले घमण्डमा आफ् ना आखँा उचालकेो र आफ् नो सोर
उच् च पारेको छस?् इ ाएलको परमपिव को िवरु हो । 24 तरेो सवेकहरू ारा
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तैंले परम भकुो िनन्दा गरेको छस ् र भनकेो छस,् 'मरेा असखं्या रथहरूसिहत
पहाडहरूको उच् च स्थानहरूमा र लबेनानको उच् च ठाउँहरूमा म गएको छु । यसका
अग् ला-अग् ला दवेदारुहरू र यसका असल-असल सल्ला रूखहरूलाई म काट्नछुे र
यसका सबभभैन्दा उच् च स्थानहरू, यसका सबभन्दा बढी फलदायी जङ्गलहरूमा
म पस् नछुे । 25 मलैे इनारहरू खनकेो छु र पानी िपएको छु । िम दशेका सबै
नदीहरूलाई मरेा गोडाको पतैालमिुन मलैे सकुाएको छु । 26 मलैे यसलाई लामो
समअुिग नै कसरी िन श् चत गरेको छु र यसलाई ाचीन समयमा नै गरेको छु भन् ने
तैंले सनुकेो छैनस?् अिहले म यसलाई परुा गदछु । त ँ यहाँ अभे सहरहरूलाई
भग् नावशषे बनाउनलाई छस ् । 27 थोरै बल भएका ितनीहरूका बािसन्दाहरूलाई
चरूचरू पा रन्छ र ल ज् जत हुन्छन ् । ितनीहरू खतेका िबरुवाहरू, ह रयो घाँस,
पवु य बतासअिगको छाना वा खतेमा भएका घाँस हुन ् । 28 तर तरेो बसाइ, त ँ
बािहर गएको, िभ आएको र त ँ मरेो िवरु रसाएको मलाई थाहा छ । 29 म
िवरु को तरेो रसको कारणले र तरेो अहङ्कार मरेो कानमा परेको हुनाल,े तरेो
नाकमा म आफ् नो बल्छी हाल् नछुे र म आफ् नो लगाम तरेो मखुमा हाल्नछुे । त ँ
जताबाट आएको हो तते ै म तलँाई फकार्उनछुे ।” 30तरेो िन म्त िचन्ह यो हुनछे, “यो
वषर् तैंले आफै उ केा कुरा खानछेस,् र दो ो वषर्मा त्यसबाट उ केा कुरा खानछेस ्
। तर ते ो वषर् तैंले रोप् नपुछर् र कटनी गन ुर्पछर्, दाखबारी रोप् नपुछर् र ितनका फल
खानपुछर् । 31 यहूदाको घरानाका बाँचरे बाँकी रहकेाहरूले फे र जरा हाल् नछेन ्र
फल फलाउनछेन ्। 32 िकनिक यरूशलमेबाट बाँकी रहकेाहरू आउनछेन ्। िसयोन
पवर्तबाट बाँचकेाहरू आउनछेन ् । सवर्श मान ्परम भकुो जोशले यो गनछ ।”
33 यसकारण परम भलुे अश्शरूका राजाको बारेमा यसो भन् नहुुन्छ, “यो सहरिभ
ऊ आउनछैेन र उसलेे यहाँ एउटा वाण पिन हान् नछैेन । यसको साम ु ऊ ढाल लएर
आउनछैेन वा यसको िवरु मा घरेा-मचान बनाउनछैेन । 34 जनु बाटोबाट ऊ आयो
त् यही बाटोबाट ऊ नै जानछे । यस सहरिभ ऊ पस् नछैेन— यो परम भकुो घोषणा
हो । 35 िकनिक मरेो िन म् त र मरेा सवेक दाऊदको िन म् त, म यो सहरको रक्षा गनछु
र यसलाई छुटकारा िदनछुे ।” 36 तब परम भकुो दतू गए र अश्शरूीको छाउनीमा
आ मण गरेर १,८५,००० िसपाहीहरूलाई मारे । िबहान सबरैे मािनसहरू उठे, तब
लाशहरू जताततै छ रएका िथए । 37 त्यसलैे अश्शरूका राजा सनहरेीबले इ ाएल
छाडे र घर गए र िननवमेा नै बसे । 38 पिछ, उसले आफ् नो दवेता िन ोकको
म न् दरमा पजुा ग ररहदँा, उसको छोरा अ म्मलेके र शरेसरले ितनलाई तरवारले
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मारे । त् यसपिछ ितनीहरू आरारातको दशेमा भागरे गए । त्यसपिछ उसको ठाउँमा
उसको छोरा एसरहदोनले राज् य गरे ।

38
1 ती िदनहरूमा िहजिकया िबरामी भएर मतृ्यको मखुमैा पगुे । त्यसलैे आमोजका

छोरा यशयैा अगमव ा ितनीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “परम भु भन् नहुुन्छ,
'आफ्नो घरको वस्थापन गर ् । िकनभने त ँ मनछस,् बाँच् नछैेनस'् ।” 2 तब
िहजिकयाले आफ्नो मखु िभ ाितर फकार्ए र परम भमुा ाथर्ना चढाए । 3 ितनले
भन,े “कृपया, हे परम भ,ु म तपाईंको साम ु कसरी सारा हृदयले िवश् वासयोग् य भएर
िहडंकेो छु र मलैे तपाईंको नजरमा जे असल छ सो कसरी गरेको छु सो सम् झनहुोस ्
।” अिन िहजिकया धरुुधरुु रोए । 4 तब यशयैाकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे
आयो, 5 “जा, मरेा मािनसहरूका अगवुा िहजिकयालाई यसो भन,् 'परम भ,ु तरेो
पखुार् दाऊदका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे तरेो ाथर्ना सनुकेो छु, र मलैे तरेो
आसँ ु दखेकेो छु । हरे,् तरेो जीवनमा पन् वषर् आय ु मलैे थप् न लागकेो छु । 6 तब
म तलँाई र यस सहरलाई अश्शरूका राजाको हातबाट छुटकारा िदनछुे र म यो
सहरको रक्षा गनछु । 7 मलैे जे ितज्ञा गरेको छु सो मलैे गनछु भन् ने कुराको
परम भबुाटको िचन्ह तलँाई यो हुनछे । 8 हरे, म आहाजको िसढंीको छायालाई
दश कदम पछािड जान लगाउनछुे ।” त्यसलैे िसढंीको छाया दस कदम पढािड गयो,
जनु अिग बढकेो िथयो । 9 यहूदाका राजा िहजिकया िबरामी भएर िनको भएपिछ
ितनले लखेकेो ाथर्ना यही िथयो, 10“मलैे भनें मरेो आधा जीवनमा नै म िचहानको
ढोकािभ जानछुे । मरेो बाँकी वषर्हरूका िन म्त मलाई त्यहाँ पठाइन्छ । 11मलैे भनें
परम भलुाई म दखे् नछैेन, जीिवतहरूको दशेमा म परम भलुाई कदािप दखे् नछैेन
। मानवजाित वा ससंारको बािसन्दालाई म फे र दखे् नछैेन । 12 मरेो जीवन मबाट
गोठालोको पालझैं बोकेर लिगएको छ र हटाइएको छ । मरेो जीवनलाई मलैे एउटा
जलुाहाले जस्तो बे केो छु । तपाईंले मलाई तानबाट काट्दै हुनहुुन् छ । तपाईंले मरेो
जीवनलाई िदन र रातको बीचमा अन् त गद हुनहुुन् छ । 13 मलैे िबहानसम्म नै पकुारा
गरें । उहाँले मरेा सबै हड् डीहरूलाई िसहंले झैं तोड्नहुुन्छ । तपाईंले मरेो जीवनलाई
िदन रातको बीचमा अन् त गद हुनहुुन्छ । 14 गौंथलीझैं म िचरिबर गछुर् । ढुकुरझैं
कु लर्न् छु । मािथितर हरेेर मरेा आखँा थिकत भएका छन ्। हे परम भ,ु म दःुखमा
परेको छु । मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 15 मलैे के भन् न सक् छु र? उहाँ मसगँ बोल् ने



38:16 lii यशयैा 39:6

अिन त् यसलाई परुा गन दवुै गन ुर्भएको छ । मरेा सबै वषर्हरूमा म िबस्तारै िहडं्नछुे
िकनभने म शोकले ाकुल भएको छु । 16 हे परम भ,ु तपाईंले पठाउनभुएका
दःुखकष् ट मरेो िन म्त असल छन ्। मरेो जीवन मलाई िफतार् िदइयोस ्। तपाईंले मरो
जीवन र स्वस्थ्यलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 17 मरैे भलाइको िन म्त मलैे यस्तो
शोकको अनभुव गरें । तपाईंले मलाई िवनाशको खाडलबाट छुटकारा िदनभुएको
छ । िकनिक तपाईंले मरेा सबै पापहरूलाई आफ् नो पछािड फाल् नभुएको छ ।
18 िकनिक िचहानले तपाईंलाई धन्यवाद िददंनै । मतृ्यलुे तपाईंको शसंा गदन ।
िचहानितर जानहेरूले तपाईंको िवश् वस् तताको आशा गदनन ् । 19 जस्तो म आज
गदछुर्, जीिवत क् तल,े केवल जीिवत क् तले मा तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छ ।
िपताले तपाईंको िवश् वस् तता छोराछोरीलाई भन् छन ्। 20 परम भलुे मलाई बचाउन
लाग् नभुएको छ र हामीले परम भकुो म न् दरमा हा ो सारा िदनहरूभ र भजन गाउदँै
उत्सव मानउनछेौं।” 21 यित बलेा यशयैाले भनकेा िथए, “अ ञ् जरको लपे लन ु
र त् यसलाई त् यो घाउमा लगाउन ु र उहाँ िनको हुनहुुनछे ।” 22 िहजिकयाले पिन
भनकेा िथए, “म परम भकुो म न् दरमा जानपुछर् भन् ने कुराको लािग के िचन् ह
हुनछे?”

39
1 त्यस बलेा बिेबलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदकबलदानले

िहजिकयालाई प हरू र उपहार पठाए । िकनभने िहजिकया िबरामी भएका
िथए र िनको भए भनी उनले सनुकेा िथए । 2 यी कुराहरूमा िहजिकया शन् न
भएका िथए । ती दतूहरूलाई आफ् ना चाँदी, सनु, मसलाहरू र बहुमलू्य तलेका
भण् डार, आफ् ना हितयारहरूका भण्डार र आफ् ना भण्डारमा भे ाएका सबै थोक
ितनले दखेाए । िहजिकयाले ितनीहरूलाई नदखेाएका ितनक दरवारमा र राज्यमा
कुनै पिन कुरा िथएन । 3 त्यसपिछ यशयैा अगमव ा िहजिकया राजाकहाँ आए
र ितनलाई सोध,े “यी मािनसहरूले तपाईंलाई के भन?े ितनीहरू कहाँबाट आएका
िथए?” िहजिकयाले भन,े “ितनीहरू बिेबलोनको टाढा दशेबाट मकहाँ आएका
हुन ् ।” 4 यशयैाले सोध,े “ितनीहरूले तपाईंको दरवार के कुरा हरेेका छन?्”
िहजिकयाले जवाफ िदए, “ितनीहरूले मरेो दरवारका हरेक कुरा हरेेका छन ् ।
मरेा बहुमलू्य थोकहरूमस ितनीहरूलाई मलैे नदखेाएको कुनै पिन थोक छैन ।”
5 तब यशयैाले िहजिकयालाई भन,े “सवर्श मान ् परम भकुो वचन सनु् नहुोस,्
6 ‘हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ् जित बलेा तरेा दरवारमा भएका हरेक कुरा,
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आजको िदनसम्म तरेा पखुार्हरूले भण्डारण गरेका कुराहरू बिेबलोनमा लिगनछे
। परम भु भन् नहुुन्छ, कुनै कुरा पिन छोिडनछैेन । 7 तबँाट ज न्मएका छोराहरू,
जसका बाब ु त ँ आफैं होस,् ितनीहरूले नै ती लानछेन ् र बिेबलोनका राजाको
दरबारमा ितनीहरू नपङु्सकहरू बन् नछेन ्।’ ” 8 तब िहजिकयाले यशयैालाई भन,े
“तपाईंले भन् नभुएको परम भकुो वचन असल छ ।” िकनिक ितनले सोच,े “मरेो
जीवनकालभ र शा न्त र स्थरता हुनछे ।”

40
1 ितमीहरूका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “सान्त्वना, मरेा मािनसहरू सान्त्वना ।

2 यरूशलमेसगँ कोमलत भएर बोल । अिन त्यसलाई घोषणा गर, त्यसका य ु
समाप् त भएको छ, त्यसका अधमर् क्षमा ग रएको छ, आफ् ना सबै पापहरूका
िन म् त त्यसले परम भबुाट दोब्बर पाएको छ ।” 3 एउटा आवाजले कराउँछ,
“उजाड-स् थानमा परम भकुो बाटो तयार पार । अरबमा हा ा परमशे् वरको िन म्त
मलु बाटो सोझो बनाओ ।” 4 हरेक मदैानलाई मािथ उठाइनछे, र हरेक पवर्त
र डाँडालाई समतल पा रनछे । खाल्टाखलु्टी जिमनलाई समतल बनाइनछे र
निमलकेो ठाउँहरूलाई मदैान बनाइनछे । 5 र परम भकुो मिहमा कट ग रनछे
र सबै मािनसहरूले एकसाथ यो दखे् नछेन ्। िकनिक परम भकुो मखुले यो बोलकेो
छ । 6 एउटा आवाजले भन्छ, “करा ।” अक ले जवाफ िदन्छ, “मलैे के भनरे
कराउन?े” सबै ाणी घाँस हो र ितनीहरूका िवश् वस् तताका करार सबै खतेबारीका
फुलजस्तै हो । 7 यसमािथ परम भकुो सास पदार् घाँस ओइलाउछँ र फुल सकु्छ
। िनश् चय नै मानवहरू घाँस ै हुन ् । 8 घाँस ओइलाउछँ, फुल सकु्छ, तर हा ा
परमशे् वरको वचन सदासवर्दा रहन्छ ।” 9 ए ससुमाचार ल्याउनहेरू हो, उच् च पहाड
िसयोनमािथ जाओ । हे यरूशलमे ठुलो सोरमा कराओ । ए ससुमाचार ल्याउनहेरू
हो, आफ्ना सोर उचाल, नडराओ । यहूदाका सहरहरूलाई भन, “ितमीहरूका
परमशे् वर यहाँ हुनहुुन्छ !” 10 हरे, परम भु परमशे् वर िवजयी यो ाझैं आउनहुुन्छ
र उहाँका श शाली बाहुलीले उहाँको िन म्त शासन गछर् । हरे, उहाको इनाम
उहाँसगँै छ र उहाँले उ ार गन ुर्भएकाहरू उहाँको अिग-अिग जान्छन ्। 11 एक जना
गोठालोले झैं उहाँले आफ्ना बगाललाई खवुाउनहुुनछे, उहाँले थमुाहरूलाई आफ्नो
बाहुलीमा जम् मा गन ुर्हुन् छ र ितनीहरूलाई आफ् ना हृदयको छेउमा बोक् नहुुन् छ, अिन
पाठाहरूलाई दधू खवुाउने भडेाहरूलाई कोमल भएर डोर् याउनहुुन् छ । 12 पानीलाई
कसले आफ्नो हातमा नापकेो छ, आकाशलाई कसले आफ् नो हातले नापकेो छ,
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पथृ्वीको धलूोलाई कसले डालोमा राखकेो छ, पहाडहरू वा पवर्तहरूलाई कसले
तराजमुा जोखकेो छ? 13 परम भकुो मनलाई कसले बझुकेो छ, वा उहाँको
सल्लाहकार भएर उहाँलाई कसले िसकाएको छ? 14 कसबाट उहाँले कुन बलेा
सझुाव पाउनभुयो? उहाँलाई कुराहरू गन ठक त रका कसले िसकाएको छ,
अिन उहालाई कसले ज्ञान िसकाएको वा उहाँलाई कसले समझको बाटो दखेाएको
छ? 15 हरे, जाितहरू बाल्टीमा एक थोपा पानीजस्तै हुन ्र तराजहुरूमा धलूोजस्तै
ठािनन्छ । हरे, उहाँलले टापहुरूलाई छेस्कोझैं जोख् नहुुन्छ । 16 लबेनान दउराको
िन म्त पयार्प् त छैन न त यसका जङ्गली जनावरहरू होम ब लको िन म्त पयार्प् त छन ्
। 17 उहाँको साम ु सबै जाितहरू अपयार्प् त छन ्। उहाँले ितनीहरूलाई केही जस् तो
पिन ठान् नहुुन् न । 18 तब ितमीहरूले परमशे् वरलाई केसगँ तलुना गनछौ? ितमीहरूले
उहाँलाई कुन मतू सगँ तलुना गनछौ? 19 एउटा मतू ! एक जना कारीगरले
यसलाई बनाउछँः सनुारले यसमा सनुको जलप लगाउछँ र यसको िन म्त चाँदीको
िस ी बनाउछँ । 20 ब ल चढाउनलाई कसलैे अ ाखकै दाउरा ल् याउछँ । नढल्ने
मतू बनाउन उसले एक जना िनपणु कारीगर खोज्छ । 21 के ितमीहरूले जानकेा
छैनौ? के ितमीहरूले सनुकेा छैनौ? के सरुुदे ख नै यो कुरा ितमीहरूलाई भिनएको
छैन? पथृ्वीको जगहरू बसालदेे ख नै ितिमहरूले बझुकेा छैनौ? 22 पथृ्वीको
िक्षितजभन् दा मािथ िवराजमान हुनहुुने उहाँ नै हुनहुुन्छ । अिन यसका बािसन्दाहरू
उहाँको साम ुफ ाङ् ाहरू जस्तै छन ।् आकाशहरूलाई उहाँले पदार्झैं तन्काउनहुुन्छ
र ितनीहरूलाई बस् ने पालझैं िफंजाउनहुुन्छ । 23 उहाँले शासकहरूलाई बकामको
बनाउनहुुन्छ र पथृ्वीका शासकहरूलाई नगन् य बनाउनहुुन्छ । 24 ती रोिपनिेबि कै,
छ रनिेबि कै, ितनका जरा जिमन पनिबि कै, जब उहाँले ितमािथ फुक् नहुुन् छ,
तब ितनीहरू ओइलाउनँ,् र हावाले ितनलाई परालझैं लजैान्छ । 25 परमपिव
भन् नहुुन्छ, “तब ितमीहरूले मलाई कोसगँ तलुना गछ , म कोजस्तो छु?” 26मािथ
आकाशमा हरे ! यी सबै ताराहरूलाई कसले सजृकेा हुन?् उहाँले ती बनाउनलाई
उहाँले नै नतेतृ्व गन ुर्हुन्छ र ती सबकैो नाउँ काढरे बोलाउनहुुन्छ । उहाँको श को
माहन ्ता र उहाँको सामथ्यर्को श ारा एउटा पिन हराएका छैनन ्। 27 ए याकूब,
त ँ िकन यसो भन् छस,् ए इ ाएल, त ँ िकन घोषणा गछर्स,् “मरेो बाटो परम भबुाट
लकुाइएको छ र मरेो परमशे् वरले मरेो बदलाको वास्ता गन ुर्हुन् न”? 28 के तैंले
जानकेा छैनस?् के तैंले सनुकेा छैनस?् परम भु अनन्तका परमशे् वर, पथृ्वीको
अन्तसम्मका स ृ ष् टकतार् थिकत वा हरैान बन् नहुुन् न । उहाँको समझको कुनै िसमा
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छैन । 29 उहाँले थिकतहरूलाई बल िदनहुुन्छ । अिन कमजोरहरूलाई उहाँले
नयाँ ऊजार् िदनहुुन्छ । 30 जवान मािनसहरू पिन थिकत र हरैान हुन् छन,् अिन
जवानहरूले ठेस खान् छन ् र ढल् छन:् 31 तर परम भमुा आशा गनहरूले आफ् नो
बललाई नयाँ बनाउनछेन ्। ितनीहरू िचलहरू झैं पखटेाहरूले मािथ-मािथ उड्नछेन ्
। ितनीहरू दौडनछेन ्र हरैान हुनछैेनन ्। ितनीहरू िहडं्नछेन ्र मछूार् पनछैनन ्।

41
1 ए समु ी िकनारहरू, मरेो साम ु चपुचाप सनु । जाितहरूले आफ् ना बल नयाँ

बनाऊन ् । ितनीहरू निजक आऊन ् र बोलनू ् । एउटा िववादको बारेमा बहस गनर्
हामी एकसाथ भलेा हौं । 2आफ् नो काम धािमर्कतामा गनर्लाई पवुर्को एक जनालाई
बोलाएर कसले उ िेजत पारेको छ? उहाँले जाितहरूलाई ितनीकहाँ समु् पनहुुन्छ
र राजाहरूलाई अधीन गनर् ितनलाई सहायता गन ुर्हुन्छ । आफ् नो धनकुो हावाले
उडाएको पतकरझैं, ितनले उनीहरूलाई तरवारले जिमनमा ढाल् छन ् । 3 ितनले
उनीहरूलाई लखटे् छन ् र िछटो पगु् ने बाटो ारा आफ् ना खु ाले जिमन नछोएझैं
गरी ितनले सरुिक्षत रूपमा भे ाउछँन ् । 4 कसले यी कामहरू गरेको र परुा गरेको
छ? कसले सरुुदे खका पसु्ताहरूलाई बलाएको छ? म, परम भु पिहलो र अ न्तम
म नै हु ँ । 5 टापहुरूले दखेकेा छन ् र डराएका छन ् । पथृ्वीका अ न्तम छेउहरू
थरथर काम्छन ् । ितनीहरू तयार हुन् छन ् र आउँछन ् । 6 हरेकले आ-आफ्ना
िछमकेीलाई सहायता गछर् र हरेकले एकआपसमा भन्छन,् 'उत्सािहत होओ ।'
7 त्यसलैे िसकम ले सनुारलाई उत्साह िदन्छ, अिन घन चलाउनलेे लहीमा काम
गनलाई 'यो असल छ' भन्दै वे ल् डङ् गनर् उत्साह िदन्छ । ितनीहरूले त् यो काँटीले
कस्छन,् तािक यो नह ल्लयोस ।् 8 तर त ँइ ाएल, मरेो सवेक, याकूब, जसलाई मलैे
चनुकेो छु, मरेो िम अ ाहमको सन्तान, 9 त ँजसलाई म पथृ्वीको अ न्तम छेउबाट
फकार्एर ल्याउदँछुै र जसलाई मलैे टाढा ठाउँहरूबाट बोलाएँ, अिन जसलाई मलैे
भनें, 'त ँ मरेो सवेक होस।्' मलैे तलँाई चनुकेो छु, र तलँाई इन्कार गरेको छैन ।
10 नडरा, िकनिक म तसँगँ छु । िच न्तत नहो, िकनिक म नै तरेो परमशे् वर हु ँ
। म तलँाई ब लयो बनाउनछुे, र म तलँाई सहायता गनछु, अिन आफ् नो धम
दािहने हातले म तलँाई थाम् नछुे । 11 हरे, तसँगँ रसाएकाहरू सबै जना, ितनीहरू
ल ज् जत र अपमािनत हुनछेन ् । तरेो िवरोध गनहरू, ितनीहरू बकेामको हुनछेन ् र
नाश हुनछेन ।् 12 तसँगँ झगडा गनहरूलाई तैंले खोज् नछेस र् पाउनछैेनस ।् तसँगँ य ु
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गनहरू बकेामको हुनछेन ्र पणु र् रूपमा बकेामको हुनछेन ्। 13 िकनिक म, परम भु
तरेो परमशे् वरले तरेो दािहने हात समातरे यसो भन् नछुे, 'नडरा, म तलँाई सहायता
गदछुर् ।' 14 नडरा, ए िकरा याकूब र इ ाएलका मािनसहरू, तलँाई म सहायात
गनछु— यो परम भ,ु ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव को घोषणा हो ।
15 हरे,् म तलँाई नयाँ र दईु धारहरू भएको एउटा अन् न कुट्ने हितयार बनाउदँछुै
। तैंले पहाडहरूलाई कुट्नछेस ् र ितनीहरूलाई कुल्चनछेस ् । तैंले डाँडाहरूलाई
भसुजस्तै बनाउनछेस ् । 16 तैंले ितनीहरूलाई िनफन् नछेस ् र हावाले ितनीहरूलाई
उडाएर लानछे । हावाले ितनीहरूलाई िततरिबतर पानछ । त ँपरम भमुा रमाउनछेस,्
इ ाएका परमपिव मा त ँ आन न्दत हुनछेस ् । 17 अत्यचारमा परेका र खाँचोमा
परेकाहरूले पानी खोज्नछेन,् तर त्यहाँ हुनछैेन, अिन ितखार्ले गदार् ितनीहरूको
िज ो सकु् खा हुन्छन ् । म, परम भलुे ितनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनछुे ।
म, इ ाएलका परमशे् वरले ितनीहरूलाई त् याग् नछैेन । 18 ठाडो िभरमा म खोला
बगाउनछुे र मदैानको माझमा मलु फुटाउनछुे । मरुभमूीमा पानीको तलाउ र सखु् खा
जिमनमा पानीको मलु म बनाउनछुे । 19 उजाड-स् थानमा म दवेदारु, बबलु, मेंहदी
र जतैनूको रूख रोप् नछुे । मलैे धपूी र सल्लालाई उजाड मदैानमा म खडा गनछु
। 20 परम भकुो हातले नै यसो गरेको छ, इ ाएलको परमपिव ले नै यसलाई
सजृनभुएको छ, भनरे मािनसहरूले हरेून,् िचननू ्अिन बझुनू ्भन् ने उदशे् यले म यो
गनछु । 21 परम भु भन् नहुुन्छ, “तरेो म ु ा पसे गर ्।” याकूबका राजा भन् नहुुन्छ,
“तरेा मतू हरूका िन म्त तरेा उ म बहसहरू पसे गर ।्” 22 ितनीहरूले आ-आफ्ना
बहसहरू ल्याऊन ्। ितनीहरू अिघ आऊन ्र के हुनछे भनी बताऊन,् तािक हामीले
यी कुराहरू रा री जान् न सक् छौं । ितनीहरूले हामीलाई सरुुका अगमवाणीका
कुराहरू भननू,् तािक हामीले ितनमा िवचार गरौं र ती कसरी परुा भए जानौं ।
23 भिवष्यको बारेमा कुराहरू भन, तािक ितमीहरू दवेहरू हौ भनी हामी जान् न
सकौं । कुनै असल वा खराब गर, तािक हामी डराऔं वा भािवत बनौं । 24 हरे,्
मतू हरू केही पिन होइनन,् र ितमीहरूका कामहरू केही पिन होइनन ्। ितमीहरूलाई
रोज् ने मािनस घिृणत हुन्छ । 25 उ रबाट मलैे एक जनालाई खडा गरेको छु, र त्यो
आउँछ । सयुर् उदय हुने िदशाबाट त्यसलाई म बोलाउँछु, जसले मरेो नाउँ पकुाछर्,
अिन िहलोलाई झैं, माटोलाई कुल्चने कुमाललेे झैं त्यसले शासकहरूलाई कुल्चनछे
। 26 यसलाई कसले सरुुदे ख नै घोषणा गर् यौ, तािक हामीले जान् न सकौं? “उहाँ
ठक हुनहुुन्छ” भनी हामीले भन् नभुन् दा पिहले ? वास्तवमा, ितनीहरू कसलैे पिन
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यो घोषणा गरेनन,् हो, ितमीहरूले कुनै कुरा भनकेो कसलैे पिन सनुने । 27 मलैे
पिहले िसयोनलाई भनें, “हरे, ितनीहरू यहाँ छन ् ।” मलैे यरूशलमेमा एक जना
दतूलाई पठाएँ । 28मलैे हदेार् त्यहाँ कोही पिन छैन,असल सल्लाह िदने ितनीहरूका
माझमा कोही पिन छैन । मलैे सोध्दा एक शब्द जवाफ िदने कोही छैन । 29 हरे, ती
सबै केही पिन होइनन,् अिन ितनीहरूका कामहरू केही पिन होइनन ्। ितनीहरूका
ढालकेा धातकुा आकृितहरू हावा र र ा हुन ्।

42
1 हरे, मरेो सवेक, जसलाई म समथर्न गछुर् । मरेो चिुनएको मािनस, जसमा म

खसुी हुन्छु । मरेो आत्मा मलैे ितनमा हालकेो छु । ितनले जाितहरूका माझमा
न्याय ल्याउनछेन ् । 2 ितनी कराउनछैेनन ् न िचच्याउनछेन,् न ितनको आवाज
सडकहरूमा सनुाउनछेन ् । 3 ितनले फुटेको िनगालोलाई भाँच् नछैेनन,् अिन मधरुो
ब ीलाई ितनले िनभाउनछैेनन ्: ितनले िवश् वस् ततासाथ न्याय गनछन ्। 4 पथृ्वीमा
ितनले न्याय स्थािपत नगरेसम्म ितनी मछूार् पनछैनन,् न िनराश हुनछेन ् । अिन
समु िकनारहरूले ितनको न्यायको आशा गछर्न ् । 5 आकाश स ृ ष् ट गन ुर्हुने
र त्यसलाई िफंजाउनहुुन,े पथृ्वी र त्यसले उपन् न गन सबै थोक बनाउनहुुन,े
त् यसमा मािनसहरूलाई सास िदनहुुने र त् यसमा बस् नहेरूलाई जीवन िदनहुुने परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः 6 “म परम भलुे ितमीलाई धािमर्कतामा बोलाएको
छु र ित ो हात समात् नछुे । म ितमीलाई सरुक्षा िदनछुे र मािनसहरूको िन म्त
करारको रूपमा र जितहरूका िन म्त ज्योितको रूपमा खडा गनछु, 7 अन् धाहरूका
आखँा खो लिदन, कालकोठरीबाट कैदीहरूलाई छुटकारा िदन र अन्धकारमा
बस् नहेरूलाई बन्दीगहृबाट छुटकारा िदन । 8 म परम भु हु,ँ मरेो नाउतँ्यही हो ।
म आफ् नो मिहमा अक लाई िदनछैेन न म आफ् नो शसंा मतू हरूलाई िदन् छु ।
9 हरे, पिहलकेा कुरा िबतरे गए, अब म नयाँ घटनाहरूका घोषणा गनर् लागकेो
छु । ती सरुु हुनअिग नै ितनका बारेमा म ितमीलाई भन् नछुे ।” 10 परम भकुो
िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ र पथृ्वीको अ न् तम छेउबाट उहाँको शसंा गाओ ।
ितमीहरू जो तल समु मा जान्छौ, र त् यसमा भएका सबलै,े समु ी िकनारहरू र
त् यहाँ बस् नहेरूले । 11 मरुभिूम र सहरहरूले सोर िनकालनू,् केदार बसकेा गाउहँरू
आनन्दले कराऊन ्! सलेा काबािसन्दाहरूले गाऊन,् पवर्तका चचुरुाबाट ितनीहरू
कराऊन ्। 12 ितनीहरूले परम भलुाई मिहमा िदऊन ्र समु िकनारहरूमा उहाँको
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शसंाको घोषणा गरून ्। 13 परम भु एउटा य ु ाझैं बािहर िनस्कनहुुनछे । एक जना
यो ाले झैं उहाँले आफ्नो जोश जगाउनहुुनछे । उहाँ करानहुुनछे, हो, उहाँले य ु ाको
ध्विन िनकाल्नहुुनछे । उहाँले आफ्ना श हुरूलाई आफ्नो श दखेाउनहुुनछे ।
14 म लामो समयसम्म चपुचाप बसकेो छु । म मौन रहकेो छु र आफैं लाई थामकेो
छु । अब म सव वदेनामा परेको स् झैं कराउँछु । म स्वा-ँस्वाँ गछुर् र िछटो-िछटो
सास फेछुर् । 15 म पहाडहरू र पवर्तहरूलाई उजाड पारेर छोड्नछुे र ितनका सबै
बोटिबरुवालाई सखु् खा बनाउनछुे । अिन नदीहरूलाई टापहुरूमा म प रणत गनछु
र िसमसारहरू सखु् खा हुनछेन ्। 16 अन् धाहरूले निचनकेा बाटो ारा म ितनीहरूले
ल्याउनछुे । ितनीहरूलाई थाहा नभएका बाटोहरूमा म ितनीहरूलाई डोर् याउनछुे
। ितनीहरूका साम ु अन्धकारलाई म उज्यालोमा बद्लनछुे र बाङ्गो टङ्गो
ठाउँहरूलाई सोझो बनाउनछुे । यी कुराहरू म गनछु र म ितनीहरूलाई त्यग् नछैेन
। 17 ितनीहरूलाई फकार्इनछे, ितनीहरूलाई पणुर् रूपमा लाजमा पा रनछे, जसले
कँुिदएको आकृितहरूमा भरोसा गछर्न,् जसले धातकुा आकृितहरूलाई भन्छन,्
“तपाईंहरू हा ा ईश् वरहरू हुनहुुन्छ” । 18 ए बिहरा हो, सनु । अिन अन्धाहरूले
हरे, तािक ितमीहरूले दखे् न सक । 19 मरेो सवेकबाहके को अन्धा छ? वा मलैे
पठाएको मरेो दतूबहके को बिहरो छ? मरेो करारको साझदेारजस्तो बिहरो वा
परम भकुो सवेकजस्तो अन्धा को छ? 20 तैंले धरैे थोक दखे्छस,् तर बझु्दनैस ्
। कानहरू खलु् ला छन,् तर कसलैे सनु्दनै । 21 आफ् नो न्यायको शसंा गनर् र
आफ् नो ावस्थालाई मिहिमत पानर् परम भु खसुी हुनहुुन्छ । 22 तर ियनीहरू
ठिगएका र ल ु टएका मािनसहरू हुन ् । ितनीहरू सबै खल्डाहरूमा जािकएका,
कैदहरूमा रा खएका छन ् । ितनीहरू कसलैे उ ार नगन लटूका माल भएका
छन ् र कसलैे यसो भन् दनै, “ितनीहरूलाई िफतार् ल् याओ ।” 23 ितमीहरूमध्ये
कसले यो सनु् नछे? भिवष्यमा कसले सनु् नछे र ध्यान िदनछे? 24 याकूबलाई
कसले लटेुराको हातमा र इ ाएललाई लटुाहाको हातमा समु्प्यो? के परम भलुे
नै होइन, जसको िवरु मा हामीले पाप गरेका छौं, जसको बाटोमा िहडं्न ितनीहरू
इन्कार गरे र जसको ावस्था पालन गनर् ितनीहरूले इन्कार गरे? 25 यसकारण
उहाँले ितनीहरूमािथ आफ् नो डरलग्दो ोध र य ु को िहसंा खन्याउनभुयो, त् यसको
ज्वालाले ितनीहरूलाई घरे् यो, तापिन ितनीहरूले बझुनेन ् । त् यसले ितनीहरूलाई
भस्म पार् यो, तर ितनीहरूले त् यसलाई मनमा लएनन ्।
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43
1 तर अब ए याकूब तलँाई सषृ् ट गन ुर्हुन,े अिन ए इ ाएल, तलँाई बनाउनहुुने

परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः “नडरा, िकनिक मलैे तलँाई उ ार गरेको छु ।
तरेो नाउँ काढरे मलैे तलँाई बोलाएको छु, त ँ मरैे होस ्। 2 त ँ पानीबाट भएर जाँदा,
म तसँगँ हुनछुे । अिन नदीहरूबाट भएर जाँदा ितनीहरूले तलँाई डुबाउनछैेनन ् ।
त ँ आगोबाट भएर िहडं्दा त ँ जल्नछैेनस ् र ज्वालाहरूले तलँाई भस्म पानछैनन ् ।
3 िकनिक म परम भु तरेो परमशे् वर, इ ाएलको परमपिव तरेो उ ारक हु ँ । मलैे
िम दशेलाई तरेो मलू्यको रूपमा िदएको छु, कूश र सबेालाई तरेो बद्लामा िदएको छु
। 4 त ँ मरेो द ृ ष् टमा मलू्यवान र िवशषे भएको हुनाल,े म तलँाई मे गछुर् । यसकारण
तरेो स ामा म मािनसहरूलाई र जीवनको स ामा अरू मािनसहरूलाई तरेो िदने छु
। 5 नडरा, िकनभने म तसँगँ छु । तरेा सन्तानलाई म पवुर्बाट ल्याउनछुे र तलँाई
प श् चमबाट जम् मा पानछु । 6 म उ रलाई, 'ितनीहरूलाई समु् पीद,े' र दिक्षणलाई,
'कुनलैाई पिन नरोक्,' भन् नछुे। मरेा छोराहरूलाई टाढाबाट र मरेी छोरीहरूलाई
पथृ्वीको सदुरू क्षे हरूबाट ल् याओ । 7 मरेो नाउँ ारा बोलाइएका सबलैाई, जसलाई
मलैे मरेो मिहमाको िन म्त स ृ ष् ट गरेको छु, जसलाई मलैे आकार िदएँ, हो, जसलाई
मलैे बनाएँ । 8 आफूसगँ आखँा भएर पिन अन्धा मािनसहरू, र आफूसगँ कान
भएर पिन बिहराहरूलाई बिहर ल् याओ । 9 सबै जाितहरू एकसाथ भलेा हुन्छन ् र
मािनसहरू जम् मा हुन्छन ्। ितनीहरूमध्ये कसले यो घोषणा गनर् सक्थ्यो र हामीलाई
पिहलकेो कुराहरू बताउन सक्थ्यो? ितनीहरूलाई ठक सािबत गनर् आ-आफ्ना
गवाही ल्याऊन,् ितनीहरूले सनुनू ् र 'यो सत्य हो' भनी पु ष् ट गरून ्। 10 परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ, “ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौ र मलैे चनुकेो मरेो सवेक हौ, तािक
ितमीहरूले मलाई िचन र ममा िवश् वास गर र म उही हु ँ भनी बझु । मभन् दा पिहले
त्यहाँ कुनै ईश् वर बनकेो िथएन, र न मपिछ कुनै ईश् वर हुनछे । 11 म, म परम भु
हु,ँ र मबाहके कुनै उ ारक छैन । 12 मलैे घोषणा गरेको छु, बचाएको छु र बताएको
छु, ितमीहरूका माझमा अरू कुनै ईश् वर छैन । ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौ । म
परमशे् वर हु,ँ” परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 13 आजको िदनदे ख म उही हु ँ र कसलैे
पिन मरेो हातबाट कसलैाई छु ाउनछैेन । म काम गछुर् र कसले त्यो फकार्उन सक्छ
र?” 14 परम भ,ु ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव यसो भन् नहुुन्छ,
“ितमीहरूका िन म् त म बिेबलोनमा पठाउँछु र ितनीहरू सबलैाई भगौडाहरूका रूपमा
तल लानछुे, यसरी बिेबलोनीहरूका आनन्दको गीतलाई िवलापको सोरमा बदली
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गनछु । 15 म परम भ,ु तरेो परमपिव , इ ाएलको स ृ ष् टकतार्, तरेो राजा हु ँ ।”
16  परम भु यसो भन् नहुुन्छ, (जसले समु मा बाटो र श शाली पानीमा गोरेटो
खोल्नभुयो, 17 जसले रथ र घोडा र फौज र श शाली सनेालाई डोर् याउनभुयो
। ितनीहरू एकसाथ ढले । ितनीहरू फे र किहल्यै उठ्नछैेनन ् । ब लरहकेा ब ी
िनभाएझैं ती िनभाइन्छन ् ।) 18 “यी पिहलकेा कुराहरूका बारेमा िवचार नगर, न
त धरैे पिहलकेा कुराहरूका बारेमा िवचार गर । 19 हरे, मलैे एउटा नयाँ कुरा गनर्
लागकेो छु । अब यो परुा हुन सरुु हुन्छ । के ितमीहरूले यो बझु्दनैौ? मरुभिूममा
म एउटा बाटो र उजाड-स्थानमा पानीका खोलाहरू बानउनछुे । 20 खतेबारीका
जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र सतुमु ुर्गर्हरूले मरेो आदर गनछन,् िकनभने मरेा
चिुनएका मािनसहरूलाई िपउनको िन म्त म उजाड-स्थानमा पानी र मरुभिुममा
नदीहरू िदन् छु, 21 यी मािनसहरू जसलाई मलैे आफ् नो िन म्त बनाएँ, तािक
ितनीहरूले मरेा शसंाहरूको वणर्न गरून ्। 22 तर ए याकूब, तैंले मलाई पकुारको
छैनस ् । ए इ ाएल, त ँ मसगँ थिकत भएको छस ् । 23 तैंले तरेो भडेाहरूमध्ये
कुनलैाई पिन होमब लको रूपमा मकहाँ ल्याको छैनस ् न तरेा ब लदानहरूले मरेो
आदर गरेको छस ्। मलैे तमँािथ अन् न ब लहरूको भार थोपारेको छैन न धपूहरूको
माग गरेर तलँाई थिकत बनाएको छु । 24 तैंले मलाई पसैा हालरे सगु न्धत बोझो
िकनकेो छैनस,् न तरेो ब लदानहरूको बोसो ममािथ खन्याएको छस ् । तर तैंले
मलाई आफ् ना पापहरूले भार थोपरेको छस,् तैंले मलाई आफ् ना दषु् ट कामहरू
थिकत बनाएको छस ् । 25 हो, म, म उही हु ँ जसले तरेा अपराधहरूलाई मरेो
आफ् नै िन म् त मे टिदनछुे । अिन तरेा पापहरूलाई म फे र कदािप आफ् नो मनमा
राख् नछैेन ँ । 26 जे भएको िथयो मरेो िन म्त याद गर । हामी एकसाथ बहस गरौं
। तरेो म ु ा पसे गर,् तािक त ँ िनद ष सािबत हुन सक् छस ् । 27 तरेो पिहलो बबुाले
पाप गर् यो, अिन तरेा अगवुाहरूले मरेो िवरु अपराद गरेका छन ्। 28 यसकारण म
पिव अिधकारीहरूलाई अशु तलु्याउनछुे । म याकूबलाई पणुर् िवनाशको िन म्त
र इ ाएललाई अपमानपणुर् िनन् दाको िन म्त समु्पनछुे ।”

44
1ए मरेो सवेक, याकूब, ए इ ाएल जसलाई मलैेचनुकेो छु,अब सनु:् 2परम भु

जसले तलँाई गभर्मा बनाउनभुयो र आकार िदनभुयो, अिन जसले तलँाई सहायता
गन ुर्हुनछेः उहाँले यसको भन् नहुुन्छ, “ए याकूब, मरेो सवेक, नडरा । अिन ए
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यशरूून, जसलाई मलैे चनुकेो छु । 3 िकन सकेुको जिमनमािथ म पानी खन्याउनछुे
र सखु्खा जिमनमािथ खोलाहरू बगाउनछुे । तरेो सन्तानमािथ मरेो आत्मा र तरेा
छोराछोरीमािथ मरेो आिशष ्म खन्याउनछुे । 4 ितनीहरू घाँसहरू माझमा पानीको
नदीको िकनारको लहरे-िपपलहरू झैं उ नछेन ्। 5 कसलैे भन् नछे, “म परम भकुो
हु,ँ' अिन अक ले याकूबको नाउँ लनछे, र अक ले आफ्नो हातमा 'म परम भकुो
हु,ँ' भनी लखे् नछे र आफैलाई इ ाएलको नाउँ िदनछे ।” 6 इ ाएलका राजा,
त्यसको उ ारक, सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “म नै पिहलो हु ँ र म
नै अ न्तम हु ँ । र मबाहके अरू कुनै परमशे् वर छैन । 7 मजस्तो को छ? आफ् ना
ाचीन मािनसहरूलाई मलैे स्थािपत गरेदे ख भएका घटनाहरू त्यसले मलाई घोषणा

गरोस ् र त् यो वणर्न गरोस,् अिन ितनीहरूले हुन आउने घटनाहरूका बारेमा घोषणा
गरून ् । 8 नडरा अथार्त ् भयिभत हो । के मलैे धरैे पिहले नै यो तलँाई घोषणा
गरेको र सचुना िदएको होइन र? ितमीहरू मरेा गवाहीहरू हौः “के मबाहके अरू
कुनै परमशे् वर छ र? त् यहाँ अरू कुनै च ान छैन । म यस्ता कुनलैाई िच न्दन ँ ।”
9 मतू हरू बनाउने सबै जना केही पिन होइनन ्। ितनीहरू शन् न हुने थोकहरू व् यथर्
हुन ्। ितनीहरूका गवाहीहरूले कुनै कुरा पिन दखे् न वा जान् न सक्दनैन ् र ितनीहरू
लजमा पा रनछेन ्। 10 कसले दवेतालाई आकार िदन् छ वा ाथर्को मतू खोप्छ?
11 हरे, त्यसका सबै सहकम लाजमा पा रनछेन ् । कारीगरहरू मािनसहरू मा
हुन ्। ितनीहरूले एकसाथ आफ्ना अडान लऊेन ्। ितनीहरू तिसर्नछेन ्र लज ज् जत
हुनछेन ् । 12 सनुारले आफ् ना औजारहरूले भङु् ोमा काम गरेर त् यो बनाउछँ ।
उसले त् यसलाई घनले आकार िदन्छ र आफ् नो ब लयो पाखरुाले त् यसको काम
गछर् । ऊ भोकाउँछ र उसको बल घट्छ । उसले पानी िपउँदनै र मछुार् पछर् ।
13 िसकम ले काठलाई धागोले नाप्छ र कलमले त् यसमा िचन्ह लगाउछँ । उसले
आफ् ना औजारहरूले त् यसलाई आकार िदन्छ र कम् पासले त् यसमा िचनो लगाउछँ
। उसले त् यसलाई आकषर्क मािनसजस् तै मािनसको आकारमा बनाउछँ, तािक त् यो
घरमा नै रहोस ् । 14 उसले दवेदारु काट्छ, वा सल्लाको रूख वा फलाँटको रूख
छान्छ । उसले आफ्नो िन म्त वनका रूखहरू छान् छ । उसले सल्लाको रूख
लगाउछँ र पानीले त् यसलाई बढाउँछ । 15 अिन मािनसले त् यसलाई दाउरा बाल्न
र आफूलाई न्यानो पानर् योग गछर् । हो, उसले आगो बाल्छ र रोटी पकाउँछ ।
त् यसपिछ उसले त् यसबाट एउटा दउेता बनाउछँ र त् यसमा घोप्टो पछर् । उसले
एउटा मतू बनाउछँ र त् यसमा घोप्टो पछर् । 16 आफूले खाने मास ु पकाउँछ त् यो
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रूखका केही भागलाई उसले दाउरा बाल् छ । उसले खान्छ र तपृ् त हुन् छ । उसले
आफैलाई न्यानो बनाउछँ र भन्छ, “ओहो, म तातो भएको छु, मलैे आगो दखेकेो
छु ।” 17 बाँकी रहकेो काठले उसले एउटा दउेता अथार्त ् आफ् नो खोपकेो मतू
बनाउछँ । त् यसमा ऊ घोप्टो पछर् र त् यसको आदर गछर्, र यसो भन् दै त् यसमा
ाथर्ना चढाउँछ, “मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो ईश् वर हुनहुुन्छ ।”

18 ितनीहरूले जान्दनैन,् न ितनीहरूले बझु्छन,् िकनिक ितनीहरूका आखँा अन्धा
छन ्र दखे् न सक्दनैन,् अिन ितनीहरूका हृदयहरूले बझु् न नै सक्दनैन ्। 19 कसलैे
िवचार गदन, न ितनीहरूले बझु्छन ् र भन्छन,् “मलैे रूखका केही भाग दाउरा
बालें । हो, त् यसको भङु् ोमा मलैे रोटी पिन पकाएको छु । त् यसको भङु् ोमा मलैे
मासकुो सकुुटी पिन बनाएको र खाएको छु । अब के मलैे त् यो रूखबाट बचकेो अरू
भागबाट पजुा गनर् िघन लाग् ने कुरा बनाउन ूर? के म काठको टु ामा घोप्टो पन ूर् र?”
20 यो त उसले खरानी खाएको जस्तो भयो । उसको छलमा परेको हृदयले उसलाई
बहकाउछँ । उसले आफैलाई बचाउन सक्दनै, न उसले यसो भन् छ, “मरेो दािहने
हातमा भएको यो कुरा झटुो दवेता हो ।” 21 ए याकूब र इ ाएल, यी कुराहरूका
बारेमा िवचार गर,् िकनिक त ँ मरेो सवेक होस:् “मलैे तलँाई आकार िदएको हु ँ । त ँ
मरेो सवेक होस:् ए इ ाएल, तलँाई िबिसर्इने छैन । 22 तरेा िव ोहका कामहरूलाई
एउटा बाक् लो बादललाई झैं र तरेा पापहरूलाई एउटा बादललाई झैं मलै े हटाएको छु
। मकहाँ फक , िकनिक मलैे तलँाई उ ार गरेको छु । 23 ए आकाश गाओ, िकनिक
परम भलुे नै यसो गन ुर्भएको हो । ए पथृ्वीका गिहराइ हो कराओ । ए पवर्तहरू,
वनका सबै रूख हो, गीत गाओ । िकनिक परम भलुे याकूबलाई उ ार गन ुर्भएको
छ र इ ाएलमा आफ् नो मिहमा कट गन ुर्हुनछे । 24 तलँाई गभर्मा आकार िदनहुुने
परम भु तरेा उ ारक यसो भन् नहुुन्छः “म परम भु हु,ँ जसले हरेक कुरा बनाएँ,
जसले आकाशलाई एक् लै फैलाएँ, जसले पथृ्वीलाई एक् लै बनाएँ । 25 हात हरेेर
फतफताउनकेा खो ा कुरालाई ाथर् तलु्याउने म नै हु ँ र हात हने कुरा पढ् नलेाई घणृा
गन म नै हु ँ । यस् ता ब ु मान ्हरूका ब ु लाई उल्टाउने र ितनीहरूका सल्लाहलाई
मखूर् बनाउने म नै हु ँ । 26 आफ्ना सवेकका वचनहरू परुा गन र आफ्ना दतूहरूका
भिवष्यवाणी परुा गन परम भुम नै हु,ँ जसले यरूशलमेलाई भन्छ, 'त्यसमा बसोवास
ग रनछे,' र यहूदाका नगरहरूका बारेमा भन्छ, 'ितनीहरूलाई फे र िनमार्ण ग रनछे
र म ितनका भग् नावशषेहरूलाई खडा गनछु ।' 27 जसले गिहरो समु लाई भन्छ,
'सक्ु र तरेा धारहरूलाई म सकुाउनछुे ।' 28 कोरेसलाई यसो भन् नहुुने परम भु
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नै हुनहुुन् छ, 'त्यो मरेो गोठालो हो, त्यसले मरेा हरेक इच्छा परुा गनछ । त्यसले
यरूशलमेको बारेमा, 'त्यसलाई पनुिनमार्ण ग रनछे,' र म न्दरको बारेमा, 'यसको
जग बसा लयोस'् भनरे आदशे िदनछे ।”

45
1 आफ्नो अिभिषक् त कोरेसलाई परम भलुे यसो भन् नहुुन्छ, उसको साम ु रहकेा

जाितहरूलाई अधीन गनर्, राजाहरूलाई िनशस् पानर् र ढोकाहरू खलु् ला रहून ्भनरे
उसको साम ु भएका ढोकाहरू खोल्न, उसको दािहने हातलाई म समात्छुः 2 “म
तरेो अिग-अिग जानछुे र पवर्तहरूलाई समतल बनाउनछुे । काँसाका ढोकाहरूलाई
म टु ा-टु ा बनाउनछुे र ितनीहरूका फलामे बारहरूलाई काटेर टु ा बनाउनछुे।
3 अिन अधँ्यारोका भण्डारहरू र टाढा लकुाइएका धनहरू म तलँाई िदनछुे, जसले
गदार् त ैंले जान् न सक् छस ् िक म परम भु इ ाएलका परमशे् वर हु ँ जसले तरेो नाउँ
काढरे तलँाई बोलाउँछ । 4 मरेो सवेक याकूब र मरेो चिुनएको इ ाएलको िन म् त,
मलैे थोरै आदरको पद तलँाई िदएर तरेो नाउँ काढरे बोलाएको छु, तापिन तैंले मलाई
िचन्दनैस ्। 5 म परम भु हु ँ र त् यहाँ अरू कुनै छैन । मबाहके कोही परमशे् वर छैन ।
तैंले मलाई निचनकेो भए तापिन म तलँाई य ु को िन म्त ससु ज् जत पानछु । 6 तािक
सयूर् उदाउने ठाउँदे ख, र प श् चमदे ख मानिसहरूले मबाहके कुनै ईश् वर छैन भनी
जाननू,् म परम भुहु ँ र अरू कोही छैन । 7म नै ज्योित बनाउछुँ र अन्धकारको स ृ ष् ट
गछुर् । म शा न्त ल्याउछुँ र िवपि को सजृना गछुर् । यी सबै कुराहरू गन परम भु
म नै हु ँ । 8 ए आकाश, मािथबाट वषार् झार ्! आकाशले धािमर्कताको वषार् गओस ्
। पथृ्वीले त्यो सोसरे लओेस ्तािक मु क् त उि होस ्र त् योसगँै धािमर्कता उि योस ्।
म, परम भलुे नै ती दवुकैो स ृ ष् ट गरेको हो । 9 त्यसलाई िधक् कार जसले आफूलाई
बनाउनसेगँ बहस गछर्, जो जिमनमा भएका सबै माटोका भाँडाका माझमा अरू कुनै
माटोको भाँडाजस्तै छ ! के माटोले कुमाललेाई यसो भन् छ, 'तैंले के बनाउदँछैस'् वा
तैंले बनाएको भाँडोमा ह ा नै छैन ?’ 10 िधक् कार त् यसलाई जसले बबुालाई भन्छ,
'तपाईंले के जन् माउनभुयो?' वा आमालाई भन्छ, ‘तपाईंले के जन् म िदनभुयो ?'
11 इ ाएलका स ृ ष् टकतार् परमपिव परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘मरेा छोराछोरीका
बारेमा'मलैे के गनछु भनी ितमीहरूले िकन श् न सोध्छौ? के मरेो हातका कामको
बारेमा मलैे के गन ुर्पछर् भनी ितमीहरू िसकाउँछौ?' 12 मलैे नै पथृ्वी बनाएँ, अिन
त् यसमा मािनसको स ृ ष् ट गरें । मरैे हातले आकाशलाई फैलाएँ, र सबै तारालाई
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दखेा पन आज्ञा मलैे नै िदएँ । 13 मलैे नै कोरेसलाई धािमर्कतामा उ िेजत पारें र
त्यसका सबै मागर्लाई म नै सहज बनाइिदनछुे । त्यसले मरेो सहर िनमार्ण गनछ ।
त्यसले मरेा िनवार्िसत मािनसहरूलाई घर जान िदनछे, न कुनै मलू्य वा घसू लनछे,”
सवर्श मान ्परम भु भन् नहुुन्छ । 14 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िम दशेको कमाइ
र शबेाका अग् ला कदका मािनसहरूसगँ कूशको ापार तकँहाँ ल्याइनछे । ती तरैे
हुनछेन ्। साङ्लामा ितनीहरू तरेो पिछ-पिछ आउनछेन ्। ितनीहरू तरेो साम ु घोप्टो
पनछन र् यसो भन् दै तसँगँ िब न्त गनछन,् 'िनश् चय पिन परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन्छ र
उहाँबाहके अरू कोही छैन' ।” 15 हे इ ाएलका परमशे् वर, उ ारक, साँच् चै तपाईं
परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसले आफैलाई लकुाउनहुुन्छ । 16 ितनीहरू सबै एकसाथ
ल ज् जत र अपमािनत हुनछेन ् । मतू बनाउनहेरू अपमानमा िहडं्नछेन ् । 17 तर
परम भलुे इ ाएललाई अनन्त उ ारसिहत बचाउनहुुनछे । त ँ फे र किहल्यै ल ज् जत
वा अपमािनत हुनछैेनस ।् 18आकाशको स ृ ष् ट गन ुर्हुने परम भ,ु पथृ्वीको स ृ ष् ट गन
र त् यसलाई बनाउने र त् यसलाई स्थािपत गन साँचो परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ । उहाँले
नै त् यसको स ृ ष् ट गन ुर्भयो, उजाड होइन, तर बसोवास गनर्लाई तयार पान ुर्भयोः “म
नै परम भु हु ँ र त् यहाँ अरू कोही छैन । 19 मलैे गपु् तमा अथार्त ्कुनै लकेुको ठाउँमा
बोलकेो छैन । मलैे याकूबका सन्तानलाई, ‘ ाथर्मा मरेो खोजी गर' भनकेो छैन ।
म परम भु हु,ँ जसले िवश् वस् ततासाथ बोल्छु । ठक कुराहरूको घोषणा म गछुर् ।
20 आफूलाई भलेा पार र आओ ! जाितहरूका माझबाटका आएका शरणाथ हरू,
एकसाथ भलेा होओ ! ितनीहरूसगँ ज्ञान नै छैन, जसले खोपकेा मिूतर्हरू बोक्छन ्र
बचाउन नसक् ने दवेताहरूसगँ ाथर्ना गछर्न ्। 21 निजक आओ र मलाई यो घोषणा
गर, माण ल्याओ ! ितनीहरूले एकसाथ ष न् गरून ्। यसलाई धरैे पिहलदेे ख
कसले कट गरेको छ? कसले यो घोषणा गर् यो? के यो म परम भलुे नै िथएन ँ र?
 मबाहके त् यहाँ अरू कुनै परमशे् वर छैन, न्यायी परमशे् वर र उ ारक । मबाहके कुनै
अरू छैन । 22 ए पथृ्वीका अ न् तम छेउका हो, मितर फकर् र बाँच । िकनिक म नै
परमशे् वर हु ँ र त् यहाँ अरू कोही छैन । 23म आफैं मा शपथ खान्छु, मरेो न्यायी आदशे
िदन्छु र यो िफतार् हुनछैेन, 'मरेो साम ु हरेक घुडँा टेक् नछे, हरेक िज ोले स् वकार
गनछ । 24 ितनीहरूले मरेो बारेमा यसो भन् नछेन,् “परम भमुा मा उ ार र श
छ ।” उहाँसगँ रसाउनहेरू सबै लाजमा पनछन ्। 25 परम भमुा नै इ ाएलका सबै
सन्तानहरू धम ठह रनछेन ्। ितनीहरूले उहाँमा नै गवर् गनछन ्।
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1 बले झकु्छ, नबेो िनहु रन्छ । ितनीहरूका मिूतर्हरूलाई जनावरहरू र भारी
बोक् ने पशहुरूले बोक्छन ्। ितमीहरूले बोक् ने यी मतू हरू थिकत पशहुरूका िन म्त
ग ौँ बारी हुन्छन ् । 2 ितनीहरू एकसाथ झकु्छन ् र घ ुडँा टेक्छन ् । ितनीहरूले
मिुतर्हरूलाई छुटकारा िदन सक्दनैन ् र ितनीहरू आफै कैदमा गएका छन ् । 3 ए
याकूबको घराना, मरेो कुरा सनु,् ए इ ाएलका सबै बाँकी रहकेाहरू, जसलाई मलैे
ितमीहरूका जन्म हुनअिगदे ख अथार्त ् गभर्दे ख नै बोकेको छु । 4 ितमीहरूका
बढुसेकालमा पिन उही हु ँ र ितमीहरूका कपाल फुल् ने बलेामा पिन म ितमीहरूलाई
बोक् नछुे । मलैे तलँाई बनाएँ र म नै तलँाई बोक् नछुे । म तलँाई बोक् नछुे र म तलँाई
छुटकारा िदनछुे । 5 मलाई कोसगँ तलुना गनछर्स?् म कोजस्तो छु जस्तो लाग्छ
तािक हामीलाई तलुना गनर् सिकयोस?् 6 मािनहरूले झोलाबाट सनु खन्याउछँन ् र
चाँदीलाई तराजमुा जोख् नछेन ्। ितनीहरूले सनुारलाई ज्याला लन्छन ्र त् यसबाट
उसले एउटा दवेता बनाउछँ । ितनीहरू त् यसको साम ु घोप्टो पछर्न ् र त् यसको
पजुा गछर्न ् । 7 ितनीहरूले त् यसलाई आफ् नो काँधमा राख्छन ् र त् यो बोक्छन ्
। ितनीहरूले त् यसलाई एक ठाउँमा राख्छन ् र त् यो त् यहाँ खडा हुन् छ र त् यो
हलचल गदन । ितनीहरू त् यससगँ पकुारा गछर्न,् तर त् यसले जवाफ िदन सक्दनै
न कुनै व् य क् तको कष् टबाट उसलाई छुटकारा िदन नै सक्छ । 8 ए िव ोहीहरू,
यी कुराहरूका बारेमा िवचार गर । ितनलाई कदािप बवेास्त नगर । 9 पिहलकेा
कुराहरू अथार्त ् िवगतका समयहरूका बारेमा िवचार गर, िकनिक म परमशे् वर हु ँ र
त् यहाँ अरू कोही छैन । म परमशे् वर हु ँ र मजस्तो अरू कोही छैन । 10 सरुुदे ख नै
म अन्तको बारेमा, अिन अझसम् म नघटेको कुराका बारेमा पिहलदेे ख नै म भन् न
सक् छु । म भन्छु, “मरेो योजना परुा हुनछे र मलाई जस् तो इच्छा लाग् छ त् यस् तै
म गनछु ।” 11 िशकारी चरालाई म पवुर्बाट बोलाउँछु, मलैे रोजकेो मािनसलाई म
टाढा दशेबाट बोलाउँछु । हो, मलैे बोलकेो छु । मलैे यसलाई परुा पिन गनछुर् । मलैे
उ ेश्य राखकेो छु, म त् यो परुा गनछु । 12 ए हठी मािनसहरू, मरेो कुरा सनु, जो
ठक कुरा गनर्बाट टाढै बस् छौ । 13 म आफ् नो धािमर्कता निजक ल्याउदँछुै । त् यो

टाढा छैन, र मरेो उ ारले पखर्दंनै । अिन िसयोनलाई मरेो उ ार र इ ाएललाई मरेो
सनु् दरता म िदनछुे ।
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1 ए बिेबलोनकी कन्ये छोरी, तल आइज र धलूोमा बस ् । ए कल्दीकी छोरी

िसहंासनिवना नै जिमनमा बस ् । तलँाई कदािप सकुुमार र कोमल भिननछैेन ।
2 जाँतो ल र पीठो िपधं ् । तरेो घमु्टो हटा, तरेो लामो वस् उतार, तरेा गोडाहरू
नाङ्गो पार,् खोलाहरू तर ् । 3 तरेो नाङ्गोन दे खनछे, हो, तरेो लाज दे खनछे
। म बद्ला लनछुे र एक जना मािनसलाई पिन छोड्नछैेन । 4 सवर्श मान ्
परम भु हा ा उ ारक, इ ाएलको परमपिव उहाँको नाउँ हो । 5 कल्दीकी छोरी,
शान् त बस ् र अधँ्यारोमा जा । िकनिक तलँाई कदािप राज्यहरूको रानी भिननछैेन
। 6 म आफ् ना मािनसहरूिसत रसाएको िथएँ । मलैे मरेो उ रािधकारलाई अशु
तलु्याएँ र ितनीहरूलाई तरेो हातमा समु् पें, तर तैंले ितनीहरूलाई कुनै दया दखेाइनस ्
। व ृ मािनसहरूमािथ तैंले धरैे ग ौं जवुा बोकाइस ्। 7 तैंले भिनस,् “म सदासवर्दा
भतु् वशाली रानी भएर राज् य गनछु ।” यी कुराहरूलाई तैंले मनमा रा खनस,् न

ती के हुनछेन ्भनी तैंले िवचार ग रस ्। 8 त्यसलैे अब यो कुरा सनु, ितमीहरू जो
िवलािसता रुचाउछँौ र िन ष्फि बस्छौ । ितमीहरू जसले आफ्नो मनमा भन्छौ, “म
अ स्तत्वमा छु, र मजस्तो त् यहाँ अरू कोही छैन । म किहल्यै िवधवाझैं बस् नछैेन,
न छोराछोरी नाश भएको अनभुव म किहल्यै गनछु ।” 9 तर यी दईु कुराहरू एकै
िदनमा एकै िछनमा तलँाई हुनछेनः् छोराछोरीको नाश र िवधवापन । तसँगँ मन् तन् ,
टुनामनुा र जन्तरहरू भए पिन ती तमँािथ परुा श क् कका साथ आउनछेन ्। 10 तैंले
आफ् ना दषु् टतामा भरोसा ग रस ्। तैंले भनकेो छस,् “मलाई कसलैे दखे्दनै ।” तरेो
ब ु र तरेो ज्ञानले तलँाई बहकायो तर तैंले आफ् नो मनमा भन्छस,् “म अ स्तत्वमा
छु, त् यहाँ मजस् तो अरू कोही छैन ।” 11 तमँािथ िवपि आइपनछ । आफ् नो
मन् तन् ले तैंले त् यो धपाउन सक् नछैेनस ्। तमँािथ िवनाश आउनछे । तैंले त् यसलाई
तकार्उन सक् नछैेनस ् । तैंले थाहा पाउनअुिग नै िवपि ले तलँाई अचानक हार
गनछ । 12 आफ् नो तन् मन् र आफ् ना धरैे टुनामनुामा िनरन् तर लाग,् जसलाई
तैंले आफ् नो बाल्यकालदे ख नै िवश् वस् ततासाथ उच् चारण गरेको छस ् । सायद त ँ
सफल हुनछेस,् सायद तैंले िवपि लाई भगाउनछेस ् । 13 तरेा धरैे सल्लाहरूदे ख
त ँ थाकेको छस ्। ती मािनसहरू खडा होऊन ्र तलँाई बचाऊन—् ितनीहरू जसले
आकाशको मानिच बनाउछँन,् र ताराहरू हछेर्न,् जसले औंसीको घोषणा गछर्न ्
— तलँाई जे हुनछे सोबाट ितनीहरूले नै तलँाई बचाऊन ् । 14 हरे, ती परालको
झ् यासझैं हुनछेन ् । आगोले ितनलाई जलाउनछे । ज् वालाको हातबाट ितनीहरूले
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आफूलाई बचाउनछैेनन ् । ितनीहरूलाई न्यानो पनर् कुनै भङु् ो छैन र ितनीहरूले
आगो ताप् नलाई आगो छैन ! 15 तरेो िन म्त ितनीहरू यस्तै भएका छन—् जससगँ
तैंले काम गरेको छस,् अिन ितनीहरूसगँ तैंले आफ् नो जवानी ख िकनबचे गरेको
छस,् ितनीहरू हरेक आ-आफ्नै िनदशनमा भौंता रए । तलँाई छुटकारा िदने सक् ने
त् यहाँ कोही छैन ।”

48
1 ए याकूबको घराना, यो कुरा सनु जसलाई इ ाएलको नाउलँे बोलाइन्छ र

यहूदाको वीयर्बाट आएको छ । ितमीहरू जसले परम भकुो नाउमँा शपथ खान्छौ र
इ ाएलको परमशे् वरलाई पकुाछ , तर साँचो रूपले गदनौ न धािमर्क त रकाले गछ
। 2 िकनिक ितनीहरूले आफूलाई पिव सहरका मािनसहरू भन्छन ् र इ ाएलको
परमशे् वरमा भरोसा गछर्न ् । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो । 3 “मलैे धरैे
पिहलदेे ख नै घोषणा गरेको छु । ितनीहरू मरेो मखुबाट िनस्के र मलैे नै ितनीहरूलाई
कट गरें । तब मलैे अचानक ती गरें र ती हुन आए । 4 िकनभने ितमीहरू हठी

भएको म जान्दथें, ितमीहरूका गदर्नका मांशपशेी फलामजस्तै कडा िथयो, अिन
ितमीहरूका िनधार काँसाजस्तै िथयो, 5 यसकारण मलैे यी कुराहरू ितमीहरूलाई
पिहले नै बताएँ । ती हुनअुिग नै मलै े ितमीहरूलाई जानकारी िदएँ, त्यसलैे ितमीहरूले
यसो भन् न सक् नछैेनौ, 'मरेो मतू ले त् यो गरेको छ,' वा 'मरेो खोपकेो आकृित
र मरेो धातबुाट बनाइएको आकृितले यी कुराहरू ठहराए ।’ 6 ितमीहरूले यी
कुराहरूका बारेमा सनु्यौ । यी सबै माणलाई हरे । अिन के मलैे जे भनें सो सत् य
हो भनी ितमीहरू स्वीकार गनछैनौ? अबदे ख, ितमीहरूले नजानकेा नयाँ कुराहरू,
लकुाइएका थोकहरू म ितमीहरूलाई दखेाउदँछुै । 7 अिहले र पिहलदेे ख होइन,
ितनीहरू अ स्तत्वमा आउँछन ् र आजभन्दा पिहले ितनीहरूका बारेमा ितमीहरूले
सनुकेा छैनौ, त्यसलैे ितमीहरूले यसो भन् न सक् दनैौ, 'हो, ितनीहरूका बारेमा मलाई
थाहा िथयो ।' 8 ितमीहरूले किहल्यै सनुनेौ । ितमीहरूले जाननेौ । यी कुराहरू
ितमीहरूका कानमा यसअिघ भिनएको िथएन । िकनिक ितमीहरू धरैे छली भएका
छौ र जन्मदैे ख ितमीहरू िव ोही भएका छौ भनी मलाई थाहा िथयो । 9 मरैे नाउकँो
िन म् त म आफ् नो ोधलाई िढला गनछु, मरेो इज् जतको िन म्त म ितमीहरूलाई
नाश गनर् रोक् नछुे । 10 हरे, ितमीहरूलाई मलैे श ु पारें, तर चाँदीलाई झैं होइन ।
ितमीहरूलाई मलैे दःुखकष् टको भ ीमा श ु पारेको छु । 11 मरैे िन म् त, मरैे िन म् त म
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काम गनछु । िकनिक मरेो नाउलँाई म कसरी अपिव हुन िदन सक्छु र? म आफ् नो
मिहमा अरू कसलैाई िदनछैेन । 12ए याकूब, मरेो कुरा सनु,् ए इ ाएल जसलाई मलैे
बोलाएँ: म उही हु ँ । म पिहलो हु ँ र म अ न्तम पिन हु ँ । 13 हो, मरेो हातले पथृ्वीको
जग बसाल्यो र मरेो दािहने हातलेआकाश िफंजायो । जब म ितनीहरूलाई बोलाउँछु,
तब ितनीहरू एकसाथ खडा हुन् छन ्। 14 ितमीहरू सबलैे आफूलाई भलेा पार र सनु
! ितमीहरूका माझमा कसले यी कुराहरू घोषणा गरेको छ? परम भकुो िम ले
बिेबलोनिवरु उहाँको उ ेश्य परुा गन छ । कल्दीहरूका िवरु मा उसले परम भकुो
इच्छा परुा गनछन ् । 15 म, मलैे बोलकेो छु, हो, मलैे त्यसलाई बोलाएको छु,
मलैे त्यसलाई ल्याएको छु र त्यो सफल हुनछे । 16 मरेो निजक आओ र यो
कुरा सनुः “सरुुदे ख नै मलै े गपु् तमा बोलकेो छैन । जब यो हुन्छ, तब म त्यहाँ
हुन्छु ।” अिहले परम भु परमशे् वरले मलाई र उहाँको आत्मालाई पठाउनभुएको
छ । 17 परम भ,ु ितमीहरूका उ ारक, इ ाएलका परमपिव यसो भन् नहुुन्छ, “म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले कसरी सफल हुने भनी िसकाउँछ, जसले
ितमीहरू जानपुन बाटोमा डोर् याउछँ । 18 ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मा पालन
गरेका भए । ितमीहरूका शा न्त र सम ृ नदीझैं बग् ने िथयो र ितमीहरूका उ ार
समु को छालझैं हुनिेथयो । 19 ितमीहरूका सन्तानहरू बालवुाझैं असखं्या हुने िथए
र ितमीहरूका गभर्बाट जन् मकेा छोराछोरीका बलवुाका कणझैं अनिग न्त हुने िथए
। ितनीहरूका नाउँ मरेो सामबुाट का टने वा मे टने िथएन । 20 बिेबलोनबाट बािहर
आओ ! कल्दीहरूबाट भाग ! गञु् जयमान ्आवाजसगँै यो घोषणा गर ! यसलाई
कट गर, यसलाई पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म जान दओे । यसो भन, 'परम भलुे

आफ्नो सवेक याकूबलाई उ ार गन ुर्भएको छ ।' 21 उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा
डोर् याउनहुुदँा ितनीहरूलाइ ितखार् लागने । उहाँले ितनीहरूको िन म्त च ानबाट
पानी बगाउनभुयो । उहाँले च ानलाई िचरा पान ुर्भयो र पानी बािहर बगरे आयो ।
22 त् यहाँ दषु् टहरूलाई शा न्त हुदँनै,’ परम भु भन् नहुुन्छ ।”

49
1 ए समु िकनारमा बस् नहेरू हो, मरेो कुरा सनु ! ए टाढाका मािनसहरू हो, मरेो

कुरामा ध्यान दओे । मरेो आमाले मलाई ससंारमा ल्याउनहुुदँा नै परम भलुे मलाई
मरेो नाउँ काढरे बोलाउनभुएको छ । 2 उहाँले मरेो मखुलाई धा रलो तरवारजस्तो
बनाउनभुएको छ । उहाँले मलाई आफ् नो हातको छायामा लकुाउनभुएको छ ।
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उहाँले मलाई टल्काएको काँड बनाउनभुएको छ । उहाँले मलाई आफ् नो ठो ोमा
लकुाउनभुएको छ । 3 उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ए इ ाएल, त ँ मरेो सवेक
होस,् जस ारा म आफ् नो मिहमा दखेाउछुँ ।” 4 तर मलैे जवाफ िदएँ, “मलैे

ाथर्मा प र म गरेको छु, मलैे बकेाममा मरेो श खचर् गरेको छु भनी सोचें,
तापिन मरेो न्याय परम भिुसत नै छ र मरेो इनाम मरेो परमशे् वरसगँ छ ।” 5 अब
परम भु बोल् नभुएको छ—उहाँ नै हुनहुुन् छ जसले उहाँको सवेक हुन, याकूबलाई
उहाँमा पनुस्थार्पन गनर् मलाई जन्मदैे ख बनाउनभुयो, तािक इ ाएललाई उहाँमा
जम् मा गनर् सिकयोस,् िकनिक परम भकुो द ृ ष् टमा मरेो इज् जत भएको छ र
मरेो परमशे् वर नै मरेो बल हुनभुएको छ— 6 अिन उहाँ भन् नहुुन्छ, “याकूबको
कुललाई पनुःस्थािपत गनर् र इ ाएलका बचकेाहरूलाई पनुस्थार्पन गनर् मरेो सवेक
हुन ु तरेो िन म् त अित सानो कुरा हो । म तलँाई अरू जाितहरूका िन म्त ज्योित
बनाउनछुे, तािक पथृ्वीको अ न् तम छेउसम् म त ँ नै मरेो उ ार हुन सक् छस ् ।”
7 जाितहरूले तचु् छ ठानकेा, घणृा गरेका र शासकहरूका सवेकलाई इ ाएलको
उ ारक, ितनीहरूका परमपिव परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िवश् वासयोग्य परम भ,ु
इ ाएलका परमपिव ले तलँाई चनु् नभुएको हुनाले राजाहरूले तलँाई दखे् नछेन ् र
खडा हुनछेन,् अिन राजकुमारहरूले तलँाई दखे् नछेन ्र घोप्टो पनछन ्।” 8 परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे आफ् नो कृपा दखेाउन िन श् चत गरेको समयमा म तलँाई
जवाफ िदनछुे, अिन उ ारको िदनमा म तलँाई सहायता गनछु । म तरेो सरुक्षा
गनछु र दशेको पनुःिनमार्ण गनर् र उजाड जिमनमा फे र बस् ती बसाल् न तलँाई
मािनसहरूका करारको रूपमा िदनछुे । 9तैंले कैदीहरूलाई, 'बािहर आओ,'अधँ्यारो
कालकोठरीमा हुनहेरूलाई, 'आफूलाई दखेाओ' भन् नछेस ्। ितनीहरू सडकहरूको
छेउितर चनछन ् र सबै उजाड पाखाहरू ितनीहरूका खकर् हुनछे । 10 ितनीहरू
ितकार्उने वा भोकाउने छैनन ् । न तापले न घामले ितनीहरूलाई पोल् नछे, िकनिक
जसले ितनीहरूलाई दया गन ुर्हुन् छ, उहाँले ितनीहरूलाई डोर् याउनहुुनछे । उहाँले
ितनीहरूलाई पानीको महुानहरूितर लानहुुनछे । 11 तब आफ् ना सबै पवर्तलाई
सडक र मरेा मलु बाटोहरूलाई समतल बनाउने छु ।” 12 हरे, ियनीहरू टाढाबाट,
कोही उ र र प श् चमबाट आउनछेन ् । अिन अरूचािहं आश् वासनको दशेबाट
आउनछेन ् । 13 ए आकाश गाओ र ए पथृ्वी आन न्द होओ । ए पवर्तहरू, गीत
गाओ ! िकनिक परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनहुुन्छ र उहाँका
क मा परेकाहरूलाई दया गन ुर्हुनछे । 14 तर िसयोनले भन्यो, “परम भलुे मलाई
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त्यग् नभुएको छ, र परम भलुे मलाई िबसर्नभुएको छ ।” 15 “के स् ीले आफ् नो
दधू खवुाइरहकेो बालकलाई िबसर्न सक्छे, अिन ितनले जन्माएकी बलकलाई दया
दखेाउिँदनन ् र? हो, ितनीहरूले िबसर्न सक्छन,् तर तलँाई म िबसर्नछैेन । 16 हरे,
मलैे तरेो नाउँ आफ् नो हत्केलामा खोपकेो छु । तरेा पखार्लहरू िनरन्तर मरेो साम ु
छन ्। 17 तरेा छोराछोरी फकर् न हता रंदछैन,् जबिक ितमीहरूलाई िवनाश पानहरू
टाढा जाँदछैन ्। 18 व रप र हरे र दखे,् ितनीहरू भलेा हुदँछैन ्र तकँहाँ आउँदछैन ्
। जस्तो म जीिवत छु— यो परम भकुो घोषणा हो— तैंले ितनीहरूलाई गहनाझैं
लगाउनछेस ्र तैंले ितनीहरूलाई दलुहीले झैं लगाउनछेस ्। 19 त ँ उजाड र िनजर्न,
भग् नावशषेको दशे भए पिन अब बािसन्दाहरूका िन म्त त ँ अित सानो हुनछेस ् र
तलँाई नाश पानहरू टाढा हुनछेन ् । 20 शोकको अविधमा जन् मकेा छोराछोरीले
तैंले सनु् ने गरी भन् नछेन,् 'यो ठाउँ हा ा िन म्त साँगरुो हुन्छ, ठाउँ तयार पार,
तािक हामी बस् न सकौं ।' 21 तब तैंले आफैलाई सोध् नछेस,् ' मरेो िन म्त यी
छोराछोरी कसले जन्माएको हो ? म शोकमा र बाँझी, िनवार्िसत र त् यािगएकी
िथएँ । यी छोराछोरीलाई कसले हुकार्यो? हरे, मलाई एक् लै छोिडएको िथयो
। ियनीहरू कहाँबाट आए ?’ ” 22 परम भु परमशे् वरले यसो भन् नहुुन्छ, “हरे,्
जाितहरूितर म आफ् नो हात उठाउनछुे । मािनसहरूितर म आफ् नो सकेंतको झन्डा
उठाउनछुे । ितनीहरूले तरेा छोराहरूलाई आफ् ना हातमा र तरेी छोरीहरूलाई आफ् ना
काँधमा बोकेर ल्याउनछेन ् । 23 राजहरू तरेा धमर्-बबुाहरू र रानीहरू तरेा धाइ-
आमाहरू हुनछेन ् । ितनीहरूले आफ् ना महुार भइँुमा घोप्टो पारेर तलँाई दण्डवत
गनछन ् र तरेा ख ु ाका धलूो चाट्नछेन ् । अिन म परम भु हु ँ भनी तैंले जान् नछेस ्
। मरेो आशा गनहरू ल ज् जत हुनछैेनन ् ।” 24 के यो ाहरूबाट लटूको माल
लन सिकन्छ, वा ू रबाट कैदीहरूलाई छु ाउन सिकन्छ? 25 तर परम भु यसो

भन् नहुुन्छ, “हो, यो ाहरूबाट कैदीहरूलाई खोिसनछे र लटूका मालहरू छु ाइनछे
। िकनिक तरेो िवरोधीलाई म िवरोध गनछु र तरेा छोराछोरीलाई बचाउनछुे । 26 तरेा
अत्याचारीहरूलाई ितनीहरूका आफ्नै मास ु खवुाउनछुे । अिन ितनीहरू आफ् नै
रगले दाखम ले झैं मात् नछेन ् । तब म परम भ,ु तरेो म ु क् तदाता र तरेा उ ारक,
याकूबको श शाली परमशे् वर हु ँ भनी सारा मानवजाितले जान् नछेन ्।”

50
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे तरेी आमालाई िदएको त्यागप को माणप
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कहाँ छ? मरेो कुनचािहं ऋणीकहाँ मलै े तलँाई बचेें? हरे, ितमीहरूका पापहरूका
कारणले ितमीहरूलाई बिेचयो र ितमीहरूका िव ोहको कारणले ितमीहरूका
आमालाई टाढा पठाइयो । 2म आउँदा त्यहाँ िकन कोही पिन िथएन? मलैे बोलाउँदा
िकन कसलैे पिन जवाफ िदएन? के मोल ितरेर छु ाउन मरेो हात धरैे छोटो भएको
िथयो र? के ितमीहरूलाई छु ाउन ममा कुनै श िथएन र? हरे, मरेो हप् कीले
म समु लाई सकुाउँछु । म नदीलाई सखु्खा बनाउछुँ । पानीको कमीले त्यहाँका
माछाहरू मनछन ्र कुिहनछेन ्। 3आकाशलाई म अन्धाकारले ढाक् नछुे । त् यसलाई
म भाङ् ाले ढाक् नछुे।” 4 परम भु परमशे् वरले मलाई िसकाइएको क् तको
जस्तो िज ो िदनभुएको छ, तािक थिकतलाई म सम्भाल् ने वचनहरू बोल ूँ । उहाँले
मलाई िबहान-िबहान जगाउनहुुन्छ । िसकाइएकाहरूका जस् ता कुरा सनु् न उहाँले
मरेा कानलाई खोल् नहुुन्छ । 5 परम भु परमशे् वरले मरेो कान खोल्नभुएको छ, र म
िव ोही िथइन,ँ न मलैे िप ुँ नै फकार्एँ । 6 मलाई िपट्नहेरूलाई मलैे आफ् नो ढाड र
मरेा दा ी उखले् नहेरूलाई आफ् ना गाला िदएँ । लाज र थकुाइका कामहरूबाट मलैे
आफ् नो मखु लकुाइन । 7 िकनिक परम भु परमशे् वरले मलाई सहायता गन ुर्हुनछे ।
यसकारण म अपमािनत भएको छैन । त्यसलैे मलै े आफ् नो महुार चक्मक ढुङ्गाझैं
बनाएको छु, िकनिक म लाजमा पिदर्न ँभनी म जान्दछु । 8मलाई िनद ष ठहराउनहुुने
निजकै हुनहुुन्छ । कसले मरेो िवरोध गछर् र? हामी खडा हौं र एक-अकार्सगँ
िभडौं । मलाई दोष लगाउने को हो? त्यो मरेो निजक आओस ्। 9 हरे,् परम भु
परमशे् वरले मलाई सहायता गन ुर्हुनछे । मलाई कसले दोषी घोषणा गनछ? हरे, ती
सबै लगुाझैं फाटेर जानछेन ् । िकराले ितनलाई खानछे । 10 ितमीहरूमध्ये कसले
परम भकुो भय मान्छ र? उहाँको सवेकको आवाज कसले पालन गछर् र? घोर
अन्धकारमा उज् यलोिवना को िहडं्छ र? उसले परम भकुो नाउमँा भरोसा गन ुर्पछर्
र आफ् नो परमशे् वरमा नै भर पन ुर्पछर् । 11 हरे,् आगो बाल् ने र आफैलाई राँकोले
ससु ज् जत पान ितमीहरू सबै जनाः आफ् नो आगोको उज्यालोमा र आफूले बालकेा
राँकोमा िहडं । ितमीहरूले मबाट यही कुरा पाएका छौः ितमीहरू पीडाको ठाउँमा
ढ ल् कनछेौ ।

51
1 ितमीहरू जो धािमर्कताको पिछ लाग् छौ, ितमीहरू जो परम भकुो खोजी

गछ , मरेो कुरा सनुः ितमीहरू िनका लएका च ानलाई र ितमीहरू का टएका
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पत्थरलाई हरे । 2 ितमीहरूका पखुार् अ ाहाम र ितमीहरूलाई जन्माउने सारालाई
हरे । िकनिक ऊ एक् लै हुदँा मलै े उसलाई बोलाएँ । मलैे उसलाई आिशष ् िदएँ
र उसलाई धरैै बनाएँ । 3 हो, परम भलुे िसयोनलाई सान्त्वना िदनहुुनछे । उहाँले
त्यसका सबै उजाड ठाउँहरूलाई सान्त्वना िदनहुुनछे । त्यसको उजाड-स् थानलाई
अदनझैं, अिन यदर्न नदी निजकैको त्यसका मरुभिूमका मदैानहरूलाई परम भकुो
बगैंचाझैं उहाँले बनाउनभुयो । त्यसमा खसुी र आनन्द, धन्यवाद र गीतको सोर
हुनछे । 4 “ए मरेा मािनसहरू, मरेो कुरामा ध्यान दओे । अिन ए मरेा मािनसहरू,
मरेा कुरा सनु । िकनिक म एउटा आदशे जारी गनछु र म आफ् नो न्यायलाई
जाितहरूका िन म्त ज्योित बनाउनछुे । 5 मरेो धािमर्कता निजकै छ । मरेो उ ार
बािहर जानछे र मरेो बाहुलीले जाितहरूको न्याय गनछ । समु िकनारहरूले
मलाई प खर्नछेन ् । मरेो बाहुलीका िन म् त ितनीहरू उत् सकुतासाथ आशा गनछन ्
। 6 आफ् ना आखँा आकाशितर उचाल र तल पथृ्वीमिुन हरे, िकनिक आकाश
ध ूवँाझैं हराएर जानछे, पथृ्वी लगुाझैं फाटेर जानछे र त् यसका बािसन्दाहरू िझगंाझैं
मनछन ् । तर मरेो उ ार सदासवर्दा िनरन्तर रहनछे र मरेो धािमर्कताले कदािप
काम गनर् छोड्नछैेन । 7 ठक कुरा जान् न,े आफ्नो हृदयमा मरेो वस्था राख् ने
मािनसहरू, मरेो कुरा सनुः मािनसहरूका अपमानदे ख नडराओ, न ितनीहरूका
दरुाचारदे ख िनराश होओ । 8 िकन लगुा खाएझैं कीराले ितनीहरूलाई खानछे र
ऊन खाएझैं औंसाले ितनीहरूलाई खानछे । तर मरेो धआिमर्कता सदासवर्दा रहनछे
र मरेो उ ार सबै पसु्ताहरूमा रहनछे ।” 9 ए परम भकुा बाहुली हो, जाग, जाग,
आफूमा सामथ्यर् धारण गर । परुाना िदनहरू र ाचीन समयका पसु्ताहरूमा झैं जगा
होओ । राहाबलाई कुल्चने तपाईं नै हुनहुुन् न र, जसले राक्षसलाई छे ो? 10 के
तपाईंले समु लाई अथार्त ् गिहरो पानीलाई सकुाउन ु भएन, र समु को गिहराइलाई
उ ार ग रएकाहरूको िन म्त बाटो बनाउन ु भएन र? 11 परम भलुे मोल ितरेर
छुटाउनभुएकाहरू फिकर् नछेन र् आफ् ना िशरहरूमा सदाको िन म्त आनन्द र खसुीको
सोर लएर िसयोनमा आउनछेन ्। अिन खसुी र आनन्दले ितनीहरूलाई उिछन् नछे,
र कष् ट र शोक भाग् नछेन ् । 12 “ितमीहरूलाई सान्त्वना िदने म नै हु ँ । ितमीहरू
मािनसहरूिसत िकन डराउछँौ, मािनसहरूका छोराहरू, जो मन छन,् जसलाई
घाँसजस्तै बनाइने छन?् 13 परम भु आफ् ना स ृ ष् टकतार्लाई ितमीहरूले िकन
िबसका छौ, जसले आकाशलाई िफंजाउनभुयो र पथृ्वीका जगहरू बसाल्नभुयो?
अत्याचारीले ितमीहरूको नाश गन िनधो गदार्, त् यसको कडा ोधको ासमा
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िनरन् तर परेका छौ । अत्यचारीको ोध कहाँ छ? 14 जो झकेुका छ, परम भलुे
मकु् त गनर् हतार गन ुर्हुनछे । ऊ मन र तल खाडलमा जानछैेन, न रोटीको कमी
हुनछे । 15 िकनिक म परम भु तरेा परमशे् वर हु,ँ जसले समु लाई घोल् नहुुन्छ तािक
त् यसको छालहरू गज ूर्न—् उहाँको नाउँ सवर्श मान ्परम भु हो । 16 मलैे आफ् नो
वचन तरेो मखुमा हालकेो छु, र आफ् नो हातको छायाले मलै े तलँाई ढाकेको छु,
तािक मलैे आकाशलाई राख् न सकँु, पथृ्वीको जगहरू बसाल्न सकँु र िसयोनलाई,
'ितमीहरू मरेा मािनसहरू हौ' भन् न सकँु । 17 ए यरूशलमे जाग,् जाग,् खडा हो,
ितमीहरू जसले परम भकुो हातको ोधको कचौरा िपएर मातकेा छौ । ितमीहरू
जसले कचौराबाट िपएका छौ र धरमराउने कचौराबाट रि ने गरी िपएका छौ ।
18 त्यसलाई डोर् याउन त्यसले जन्माएका सबै छोराहरूमध्ये कोही पिन छैनन ् ।
हात समातरे त्यसलाई डोर् याउनलाई त्यसले हुकार्एको सबै छोरामध्ये कोही पिन
छैनन ् । 19 तमँािथ िवयोग र िवनाश, अिनकाल र तरवार— यी दईु कष् टहरू
आइपरेका छन—् तसँगँ कसले शोक गनछ? तलँाई कसले सान्त्वना िदनछे?
20 तरेा छोराहरू मछूर् परेका छन ।् जालमा परेको िच लझैं ितनीहरू हरेक गल् लीको
कुनाहरूमा ढल् नछेन ् । परम भकुो ोध अथार्त ् ितमीहरूका परमशे् वरको हप् कीले
ितनीहरू भ रएका छन ् । 21 तर अब यो कुरा सनु,् ए अत्यचारमा परेकाहरू र
मि एकाहरू, तर दाखम ले माितएकाहरू होइनन:् 22 परम भु तरेा परमशे् वर,
आफ् ना मािनसहरूका िन म् त बहस गन ुर्हुने परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ, “हरे,् मलैे
तरेो हातबाट धरमराउने कचौरा— मरेो ोधको कचौरा— लएको छु, तािक तैंले
फे र त् यो िपउनछैेनस ् । 23 तलँाई सताउनहेरूका हातमा त् यो म राख् नछुे, जसले
तलँाई भनकेा छन,् 'भइुमा सतु,् तािक तमँािथ हामी िहडं्नछौं ।' ितनीहरूलाई िहडं्न
तैंले आफ् नो ढाडलाई जिमन र बाटोझैं बनाइस ्।”

52
1 ए िसयोन, जाग,् जाग,् आफ्नो श धारण गर ्। ए यरूशलमे, पिव सहर,

आफ् नो सनु्दर पोशाक लगा । िकनिक खतना नग रएका वा अशु चािहं फे र
किहल्यै तिँभ पस् नछैेन । 2 आफैबाट धलूो टक्टक् या । ए यरूशलमे उठ् र
बस ् । ए िसयोनकी कैदी छोरी, आफ् नो घाँटीबाट साङ्ला िनकाल ् । 3 िकनिक
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरू िस ैंमा बिेचएका िथयौ, अिन पसैािवना नै
ितमीहरूको छुटकारा हुनछे ।” 4 िकनिक परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
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“सरुुमा मरेा मािनसहरू अस्थायी रूपमा बसोवास गनर् िम दशेमा गए । अिन
अश्शरूले ितनीहरूलाई कुनै ठक कारणिवना नै अत्याचार गर् यो । 5यो परम भकुो
घोषणा हो, मरेा मािनसहरू िस ैंमा लिगएको दखे् दा, अब मसगँ यहाँ के छ र? यो
परम भकुो घोषणा हो, ितनीहरूमािथ शासन गनहरूले ितनीहरूलाई खसी गछर्न ्र
िदनभ र मरेो नाउकँो िनरन्तर िनन्दा हुन्छ । 6 यसकारण मरेा मािनसहरूले मरेो नाउँ
जान् नछेन ् । “हो, त् यो म नै हु”ँ भन् ने म नै हु ँ भनी ितनीहरूले त्यस िदन जान् नछेन ्
। 7असल समाचार ल्याउने दतूहरूका गोडाहरू पहडाहरूमािथ कित सनु्दर, जसले
श न्तको घोषणा गछर्न,् जसले असल समाचार ल् याउछँन,् जसले उ ारको घोषणा
गछर्न,् जसले िसयोनलाई भन्छन,् “तरेो परमशे् वरले राज् य गन ुर्हुन्छ !” । 8 सनु,्
ितमीहरूका रक्षकहरूले आफ् ना सोर उच् च पाछर्न,् ितनीहरू आनन्दले कराउँछन,्
िकनिक आफ् ना हरेक आखँाले ितनीहरूले परम भु सयोनमा फकर् नभुएको दखे् नछेन ्
। 9 ए यरूशलमेको भग् नावशषेहरू, आनन्दको गीत सगँसगँै गाओ । िकनिक
परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई सान्त्वना िदनभुएको छ । उहाँले यरूशलमेको
उ ार गन ुर्भएको छ । 10 परम भलुे आफ्नो पिव बाहुली सबै जाितहरूको द ृ ष् टमा
कट गन ुर्भएको छ । सारा पथृ्वीले हा ा परमशे् वरको उ ार दखे् नछे । 11 छोड,

छोड, त्यहाँबाट बािहर जाओ । अशु कुनै कुरा नछोओ । त्यसको माझबाट
जाओ । आफैलाई श ु बनाओ, ितमीहरू जसले परम भकुो पा लाई बोक् छौ ।
12 िकनिक ितमीहरू हतारमा बािहर जानछैेनौ, न ितमीहरूले ासमा छोड्नछेौ ।
िकनिक परम भु ितमीहरूको अिग-अिग जानहुुनछे । अिन इ ाएलको परमशे् वर
नै ितमीहरू पछािडको रक्षक हुनहुुनछे । 13 हरे, मरेो सवेकले ब ु मान ्भएर काम
गनछ । ऊ उच् च हुनछे र मािथ उचा लनछे र उसलाई उचा लनछे । 14 जसरी
तसँगँ धरैे जना िसत भएका िथए— उसको अनहुार कुनै मािनसको भन्दा धरैे कुरूप
बनाइएको िथयो, र उसको स्वरूप कुनै मािनसको जस्तो दे खएन । 15 तापिन मरेो
सवेकले धरैे जाितहरूलाई छकर् नछे र उसको कारणले राजाहरूले आफ् ना मखु बन् द
गनछन ् । िकनिक ितनीहरूलाई नभिनएको कुरा ितनीहरूले दखे् नछेन ् र ितनीहरू
नसनुकेा कुरा ितनीहरूले बझु् नछेन ्।

53
1 हामीबाट ितनीहरूले सनुकेा कुरा कसले िवश् वास गरेको छ, र कसलाई

परम भकुो बाहुली कट ग रएको छ? 2 िकनिक क ललो िबरूवाजस्तै र सखु् खा
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जिमनबाट उ केो टुसाजस्तै ऊ परम भकुो साम ु ब ो । उसमा हनेर्लायक आकषर्ण
वा ऐश् वयर् िथएन । हामीले उसलाई हदेार्, हामीलाई आकषर्ण गन कुनै सनु्दरता िथएन
। 3 मािनसहरू ारा उसलाई घणृा र ितरस् कार ग रयो । दखुको मािनस र कष् टसगँ
प रिचत । त् यस् तो जसबाट मािनसहरूले आफ् ना अनहुार लकुाउँछन,् उसलाई घणृा
ग रयो । अिन हामीले उसलाई तचु् छ ठान्यौं । 4 तर िनश् चय नै उसले हा ा रोगहरू
बोकेको र हा ा कष् टहरू उठाएको छ । तापिन हामीले उसलाई परमशे् वर ारा दण्ड
िदइएको, परमशे् वर ारा िहकार्इएको र कष् टमा परेको ठान्यौं । 5 तर हा ा िव ोहपणूर्
कामहरूका कारणले उसलाई घोिचएको िथयो । हा ा पापहरूका कारणले उसलाई
पे लएको िथयो । हा ो शा न्तको िन म्त उसमािथ दण्ड पर् यो र उसका घाउहरूले
हामी िनको भएका छौं । 6 हामी सबै ब ा लएका भडेाहरूजस्ता छौं । हामी
त् यके आ-आफ्नै मागर्ितर लागकेा छौं र परम भलुे हामी सबकैो अधमर् उसमािथ

राख् नभुएको छ । 7उसलाई अत्याचार ग रयो । तापिन उसले आफूलाई होच्याउँदा,
उसले आफ्नो मखु खोलने । जसरी मानर्लाई लिगएको थमुा र ऊन क नहेरूका
साम ु भडेा चपुचाप बस् छ, त् यसरी उसले आफ्नो मखु खोलने । 8 जबजर्स्ती र
इन्साफ ारा उसलाई दोषी ठहर ग रयो । त्यस पसु्ताबाट कसले उसको बारेमा
िवचार गर् यो र? तर उसलाई जीिवहरूको दशेबाट अलग ग रयो । मरेा मािनसहरूले
अपराधहरू गरेका कारणले उसलाई दण् ड िदइयो । 9 उसले कुनै िहसंा गरेका िथएन,
न त उसको मखुमा कुनै छल नै िथयो, तापिन अपराधीहरूसगँै ितनीहरूले उसको
िचहान बनाए । उसको मतृ्यमुा एक जना धनी मािनस िथयो । 10 तापिन उसलाई
धलुो पान र उसलाई िबरामी पान परम भकैु इच्छा िथयो । जब उसले आफ्नो
जीवनलाई पापको िन म्त ब लदान बनाउछँन,् उसले आफ्ना सन्तानहरू दखे् नछे,
उसले आफ् नो समय बढाउनछे र उसै ारा परम भकुो उ ेश्य परुा हुनछे । 11 उसको
जीवनको कष् टपिछ उसले ज्योित दखे् नछे र आफ् नो ज्ञान ारा सन्तषु् ट हुनछे ।
मरेो धिमर्क सवेकले धरैे जनालाई िनद ष ठहराउनछे । उसले ितनीहरूको अधमर्
बोक् नछे । 12 यसकारण म भीडहरूका माझमा उसको भाग उसलैाई िदनछुे, उसले
धरैे जनािसत लटूको माल बाँड्नछे, िकनभने उसले आफूलाई मतृ्यमुा हाल्यो र
अपराधीहरूसगँै गिनयो । उसले धरैे जनाको पाप बोक्यो र अपराधीहरूका िन म्त
मध् यस् थ-िबन्ती गर् यो ।
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54
1“ए बाँझी स् ी, जसले जन्म िदएकी छैन, गीत गा । आनन्दको गीत गा, उच् च

सोरमा करा, त ँ जो किहल्यै सव वदेनामा परेकी छैन । िकनिक बाँझी स् ीको
सन्तानहरू िववािहत स् ीको भन्दा धरैे छन,्” परम भु भन् नहुुन्छ । 2 “उदार भएर,
आफ् नो पाललाई अझ ठुलो बना र आफ् नो पालका पदार्हरू तन् का । आफ् ना
डोरीहरू लामो बना र आफ् ना िकलाहरू ब लयो पार ्। 3 िकनिक त ँ दािहनिेतर र
दे िेतर फै लनछेस,् तरेा सन्तानहरूले जाितहरूलाई िजत् नछेन ्र उजाड सहरहरूमा
पनुः बसोवास गनछन ् । 4 नडरा, िकनिक त ँ ल ज् जत हुनछैेनस,् न त िनराश
हुनछेस,् िकनिक तरेो अपमान ग रेनछैेन । आफ् नो जवानीको लाजलाई र आफ् नो
त् यािगएको अवस् थाको अपमानलाई तैंले िबसर्नछेस ्। 5 िकनभने तलँाई बनाउनहुुने
तरेो स् वामी हुनहुुन्छ । उहाँको नाउँ सवर्श मान प्रम भु हो । इ एलको परमपिव
तरेो उ ारक हुनहुुन्छ । उहाँलाई सारा पथृ्वीको परमशे् वर भिनन्छ । 6 िकनिक
त्यािगएकी र आत्मामा दःुखी पत् नीको रूपमा जवानीमा िववाह भएकी र ितरस् कृत
स् ीलाई झैं परम भलुे तलँाई िफतार् बोलाउनभुएको छ,” तरेो परमशे् वर भन् नहुुन्छ
। 7 “छोटो समयको िन म्त मलैे तलँाई त्यागें, तर ठुलो दयासाथ म तलँाई भलेा
पानछु । 8 रसको झोंकमा मलैे क्षिणक रूपमा आफ् नो मखु तबँाट लकुाएँ । तर
अनन्त करारको िवश् वस् ततामा म तमँािथ दया गनछु— तलँाई छु ाउनहुुने परम भु
भन् नहुुन्छ । 9 िकनिक यो मरेो िन म्त नोआको समयको पानीजस्तै होः जसरी
नोआको पानीले पथृ्वीलाई फे र किहल्यै डुबाउनछैेन भनी मलैे शपथ खाएँ, त्यसरी
नै तसँगँ किहल्यै रसाउिँदन ँ वा तलँाई हप् काउिँदन भनी मलैे शपथ खाएको छु ।
10 पवर्तहरू खसे र पहाडहरू थरथर भए पिन, मरेो अटल मे तबँाट हट् नछैेन, न
त मरेो शा न्तको करारको ह ल् लनछे— तलँाई दया गन ुर्हुने परम भु भन् नहुन्छ ।
11 ए कष् टमा परेका, आधँी-बहेरीले ब ाइएका र सान्त्वना नपाएकाहरू हो, हरे,
तरेो बाटोमा म िफरोजा पत् थरले जोड्नछुे र तरेो जगहरू नीरले बसाल् नछुे । 12 म
तरेो गजरुहरू रूबीले र तरेा ढोकाहरू चम्कने पत्थरहरूले र तरेो बािहरी पखार्ल
सनु्दर ढुङ्गाहरूले बनाउनछुे । 13 अिन परम भु ारा नै तरेा सबै छोराछोरीलाई
िसकाइनछे । अिन तरेा छोराछोरीका शा न्त महान ्हुनछे । 14 धिमर्कतामा तलँाई
स्थािपत ग रनछे, र अत्याचारबाट त ँटाढा हुनछेस,् िकनिक त ँडराउने छैनस ।् अिन
ास तरेो निजक आउनछैेन । 15 हरे,् कसलैे कष् ट ल्यायो भन,े त् यो मबाट हुनछैेन

। तमँािथ कष् ट ल्याउने जोसकैुले पराजय बहेोनछ । 16 हरे,् मलैे कारीगरलाई
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स ृ ष् ट गरेको छु, जसले भङु् ो फुक् छ र आफ् नो कामको रूपमा हितयार बनाउछँ,
अिन नष् ट गनर्लाई मलैे नष् ट गनको स ृ ष् ट गरेको छु । 17 तरेो िवरु मा बनाइएका
कुनै पिन हितयार सफल हुनछैेनन ्। अिन तलँाई दोष लगाउने हरेकलाई तैंले दोषी
ठहराउनछेस ्। परम भकुा सवेकहरूका पतैकृसम्पि र ितनीहरू िनद ष छन ्भनरे
मलैे िदने माण यही हो— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

55
1 “आओ, हरेक व् य क् त जो ितखार्एको छौ आओ, पानीमा आओ, अिन

ितमीहरू जोसगँ पसैा छैन, आओ, िकन र खाओ ! आओ, पसैािवना र मलू्यिवना
दाखम र दधू िकन । 2जे रोटी होइन त्यसको लािग िकन चाँदी तौलन्छौ र जे कुराले
सन्त ु ष् ट िददंनै त्यसको िन म्त ितिमहरू िकन प र म गछ ? मरेो कुरा ध्यानिसत
सनु र जे असल छ सो खाओ,अिन मोटोपनमा आफूलाई खसुी पार । 3आफ् ना कान
थाप र मकहाँ आओ । सनु, तािक ितमीहरू बाँच् न सक् छौ । मलैे दाऊदलाई ितज्ञा
गरेको मरेो भरपद र िवश् वायोग्य मेले— ितमीहरूसगँ म अनन्त करार गनछु
। 4 हरे, मलैे उसलाई जाितहरूका िन म्त गवाहीको रूपमा, मािनसहरूका िन म्त
अगवुा र कमाण् डरको रूपमा राखकेो छु । 5 हरे, परम भु ितमीहरूका परमशे् वर,
इ ाएलको परमपिव , जसले ितमीहरूलाई मिहिमत पान ुर्भएको छ, उहाँको कारणले
ितमीहरूले निचनकेो जाितलाई बोलाउनछेौ, अिन ितमीहरूलाई निचन् ने एउटा जाित
ितमीहरूितर दौडरे आउनछे । 6 जबसम् म परम भलुाई भे ाउन सक् छौ, तबसम् म
उहाँलाई खोज । उहाँ निजक हुनहुुदँा नै उहाँको खोजी गर । 7 दषु् टले आफ्नो
बाटो र पापको मािनसले आफ्ना िवचारहरू त्यागोस ् । ऊ परम भमुा फक स,्
र उहाँले उसलाई दया गन ुर्हुनछे र हा ा परमशे् वरमा जसले उसलाई शस् त गरी
क्षमा गन ुर्हुनछे । 8 “िकनभने मरेा िवचारहरू ितमीहरूका िवचारहरू होइनन,् न त
ितमीहरूका उपायहरू मरेा उपायहरू हुन—् यो पमर भकुो घोषणा हो— 9 िकनिक
जसरी पथृ्वीभन्दा आकाश उच् च छ, त्यसरी नै ितमीहरूका उपायहरूभन् दा मरेा
उपायहरू र ितमीहरू िवचारहरूभन् दा मरेा िवचारहरू उच् च छन ्। 10 िकनिक जसरी
झरी र िहउँ आकाशबाट तल आउँछ, अिन जबसम् म ितनले पथृ्वीलाई िभजाउँदनैन,्
र त् यसलाई उब् जाउने तथा उमान बनाउदँनैन,् र छन िकसानलाई बीउ र खानलेाई
रोटी िददंनैन,् तबसम् म ती त् यहाँ फकर् ंदनैन,् 11 त् यसरी नै मरेो मखुबाट िनस्कने
मरेो वचन पिन हुनछे— त् यो मकहाँ र ै फकर् नछैेन, तर जनु उ ेश्यको िन म्त
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मलैे त् यसलाई पठाएँ, त् यसमा त् यो सफल हुनछे । 12 िकनिक ितमीहरू आनन्दमा
जानछेौ र श न्तिसत डोर् याइनछेौ । ितमीहरूका साम ु पवर्तहरू र पहाडहरू आनन्दको
सोरमा गाउनछेन,् अिन मदैानका सबै रूखले आफ् ना हातले ताली बजाउनछेन ् ।
13 काँढे झाडीको स ामा सल्ला उ नछे । अिन िसउडँीको स ामा महेदँी उ नछे
र यो परम भकुो िन म् त, उहाँको नाउकँो िन म्त अनन्त िचन्हको रूपमा हुनछे, जनु
किहल्यै का टनछैेन ।

56
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जे ठक छ सो गर, जे न्यायोिचत छ सो गर ।

िकनिक मरेो उ ार निजकै छ र मरेो धािमर्कता कट हुनै लागकेो छ । 2 त् यसो
गन र त् यसलाई द ोिसत समात् ने मािनस धन्यको हो । उसले शबाथ-िदनलाई
अपिव नपारी त् यसको पालन गछर् र कुनै खराबी गनर्बाट आफ्नो हातलाई अलग
राख्छ । 3 परम भकुो अनसुरण गन कुनै परदशेीले यसो नभनोस,् “िनश् चय नै
परम भलुे मलाई आफ् ना मािनसहरूबाट बिहस् कार गन ुर्हुनछे ।” नपङु्सकले यसो
भन् नहुुदँनै, “हरे, म सकेुको रूख हुँ ।” 4 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मरेा
शबाथ-िदन पालन गन र मलाई मन पन कुरा गन र मरेो करा ब लयो गरी समात् ने
नपङु्सकहरूलाई, 5 आफ् नो म न् दरमा र मरेा पखार्लहरूिभ छोराहरू र छोरीहरू
हुनभेन्दा असल स्मारकको रूपमा ितनीहरूलाई म खडा गनछु । ितनीहरूलाई
किहल्यै नका टने अनन्तको स्मारक म िदनछुे । 6 ती परदशेीहरू पिन जो परम भमुा
सहभागी हुन् छन—् उहाँको सवेा गनर् र उहाँको आराधना गनर् परम भकुो नाउलँाई
मे गनहरू, हरेक व् य क् त जसले शबाथ-िदन पालन गछर्, र जसले त् यसलाई

अपिव पादन, अिन जसले मरेो करार ब लयो गरी समाउछँ, 7 — म आफ् नो
पिव पवर्तमा ल्याउनछुे र मरेो ाथर्नाको घरमा ितनीहरूलाई आन न्दत बनाउनछुे
। ितनीहरूका होमब लहरू र ब लदानहरू मरेो वदेीमा स्वीकार ग रनछे । िकनिक
मरेो घर सबै जाितका िन म्त ाथर्नाको घर भिननछे, 8 यो इ ाएलबाट बिहष्कृत
भएकाहरूलाई भलेा पान ुर्हुने परम भु परमशे् वरको घोषणा हो— ितनीहरूबाहके
अरूलाई पिन म भलेा पानछु ।” 9 ए मदैानमा भएका सबै जङ्गली पशहुरू, वनका
सबै जङ्गली पशहुरू आओ र खाओ ! 10 ितनीहरूका सबै रक्षकहरू अन् धा
छन,् ितनीहरूले बझु् दनैन ् । ितनीहरू सबै भकु् न नसक् ने शान् त कुकुरहरू हुन ् ।
ितनीहरू सपना दखे्छन ् र ितनीहरू ढल् केर सतु् न मन पराउँछन ् । 11 ती कुकुरहरू
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िनकै भोकाएका छन ् । ितनीहरू किहल्यै अघाउँदनैन ् । ितनीहरू समझ नबइका
गोठालाहरू हुन ् । ितनीहरू आ-आफ्नै बाटोमा लागकेा छन,् त् यके व् य क् तले
अन्यायपणुर् लाभको िन म् त लालच गछर् । 12 ितनीहरू भन्छन,् “आओ, हामी
दाखम र कडा म िपऔं । भो ल पिन आजको जस्तै धरैे महान ्िदन हुनछे ।”

57
1 धम नष् ट हुन्छ तर यो कुरा कसलैे िवचार गदन, र करारको िवश् वस् ततका

मानसहरूलाई टाढा भलेा पा रन् छ, दषु् टबाट धम लाई टाढा लिगन्छन,् तर कसलैे
बझु् दनै । 2ऊ श न्तमा वशे गछर् । जो आफ्नो सोझोपनमा िहडं्छन ि्तनीहरू आफ्ना
ओ ानहरूमा आराम गछर्न ् । 3 तर ितमीहरू झ ँ े नीना छोराहरू, िभचारी र
आफूलाई वशे्या बनाउने स् ीको सन्तानहरू, यहाँ आओ । 4 ितमीहरू खसुी हुदँै
कसलाई िगल् ला गदछौ? कसको िवरु मा ितमीहरूले मखु खोल् दछैौ र िज ो
िनकाल्दछैौ? के ितमीहरू िव ोह र छलका छोराछोरी होइनौ र? 5 ितमीहरूले
फलाँटका रूखहरूमिुन र हरेक ह रयो रूखमिुन सगँै सतुरे आफैलाई यौनको
उ जेनामा पाछ , ितमीहरू जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सखु्खा नदीहरूमा,
च ानका धाँदामिुन ब ल गछ । 6 नदीको बसेीका िचल्ला थोकहरूमा ितमीहरूलाई
िदइएका थोकहरू पिन पछर्न ्। ती ितमीहरूले पजुा गन वस्तहुरू हुन ्। ितमीहरूले
आफ्ना अघर्ब लहरू ितनीहरूमािथ खन्याउछँौ र अन् नब लहरू चढाउँछौ । के यी
कुराहरूमा म खसुी हुन?ू 7 ितमीहरूले आफ्ना ओ ान उच् च पहाडमािथ बनाउछँौ
। ितमीहरू ब लदानहरू चढाउन पिन त्यसमािथ गयौ । 8 ढोका र चौकोसहरूका
पछािड ितमीहरूले िचन्हहरू खडा गर् यौ । ितमीहरूले मलाई त्याग्यौ, र आफैलाई
नाङ्गो बनायौ र मािथ गयौ । ितमीहरूले आफ्ना ओ ान फरािकलो बनायौ ।
ितमीहरूले ितनीहरूिसत करार बाँध्यौ । ितमीहरूले ितनीहरूका ओ ानहरूलाई मे
गर् यौ । ितमीहरूले ितनीहरूका गपु् ताङ्गहरू दखे्यौ । 9 ितमीहरू मोलकेकहाँ तले
लएर गयौ । ितमीहरूले सगु न्धत तले बढायौ । ितमीहरूले आफ् ना राजदतूहरूलाई

टाढा पठायौ । ितमीहरू तल िचहान गयौ । 10 ितमीहरू आफ् नो लामो या बाट
थिकत भयौ, तर ितमीहरूले किहल्यै भननेौ, “यो आशाहीन छ ।” ितमीहरूले
आफ्नो हातमा नै जीवन पायौ । यसकारण ितमीहरू कमजोर भएनौ । 11“ितमीहरू
कसको िवषयमा िच न्तत हुन् छौ? ितमीहरूले कसको भय यित धरैे मान्छौ, जसले
ितमीहरूलाई यित धरैे धोकापणुर् रूपमा काम गन बनाएको छ, यित धरैे िक ितमीहरूले
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मरेो याद गदनौ न त मरेो बारेमा िवचार नै गछ ? म यित लामो समयसम्म मौन
भएको हुनाल,े मसगँ ितमीहरू फे र डराउदँनैौ । 12 ितमीहरूका सबै धिमर्क कामहरू
घोषणा म गन र ितमीहरूले गरेका सबै कुरा भन् नछुे, तर ितनीहरूले ितमीहरूलाई
सहायता गनछैनन ्। 13 ितमीहरूले पकुारा गदार् ितमीहरूले जम् मा गरेका मतू हरूले
नै ितमीहरूलाई बचाऊन ्। बरु, हावाले ितनीहरू सबलैाई उडाएर लानछे, सासले नै
ितनीहरू सबलैाई उडाएर लानछे । तापिन ममा शरण लनलेे दशे अिधकार गनछ
र मरेो पिव पवर्तको अिधकारी हुनछे । 14 उहाँले भन् नहुुनछे, 'बनओ, बनाओ !
बाटो सफा बनाओ ! मरेा मािनसहरूका बाटोबाट ठेस लाग् ने कुराहरू हटाओ' !”
15 उच् च र मािथ उचा लले यसो भन् नहुुन्छ, जो अनन्तसम्म िजउनहुुन,े जसको नाउँ
पिव हो, “म उचा लएको र पिव स्थानमा बस् छु, साथै जसको तोिडएको र न
आत्मा हुन् छ, न हरूका आत्मा जगाउन र पश् चा ापीहरूका हृदयलाई जगाउन,
ितनीहरूमा म पिन बस् छु । 16 िकनिक म सधैं दोष लगाउिँदन,ँ न त म सधैं रसाउछुँ,
िकनिक त् यसो गरें भन,े मािनसको आत्मा मरेो साम ु मिूछर्त हुन् छ, जनु जीवनहरू
मलैे नै बनाएको हो । 17 िहसंाले लएको फाइदाको कारणल,े म रसाएँ, र मलैे
त्यसलाई दण्ड िदएँ । मलैे आफ् नो मखु लकुाएँ र रसाएँ, तर ऊ आफ्नो हृदयको
मागर्मा पछािडितर गयो । 18 मलैे उसका बाटोहरू दखेकेो छु, तर म उसलाई िनको
पानछु । म उसलाई डोर् याउनछुे, र उसको िन म्त शोक गनहरूलाई सान्त्वना र
सहानभुिूत िदनछुे, 19 र म ओठको फल सजृना गछुर् । परम भु भन् नहुुन्छ, शा न्त,
शा न्त, जो टाढा छन ् र जो निजक छन—् म ितनीहरूलाई िनको पानछु । 20 तर
दषु् टहरू उ लर्एको समु जस्तै हुन ज्सले िव ाम गनर् सक्दनै र यसको पानीले िहलो र
दलदल घो लिदन् छ । 21 दषु् टहरूको िन म्त कुनै शा न्त छैन— परमशे् वर भन् नहुुन्छ
।”

58
1 उच् च सोरमा करा, चपु नलाग ् । तरुहीले झैं आफ् नो सोर उचाल ् । मरेा

मािनसहरूलाई ितनीहरूको िव ोह र याकूबको घरानालाई ितनीहरूको पापहरूका
सामना गर ।् 2 तापिन ितनीहरूले दिैनक रूपमा मलाई खोज्छन ्र मरेा यपायहरूका
ज्ञानमा खसुी हुन् छन,् जसरी एउटा जाितले धािमर्कताको अभ्यास गरे र आफ् ना
परमशे् वरको वस्था त्यागनेन ् । ितनीहरूले मसगँ धािमर्क न्यायको िन म्त िबन्ती
गछर्न ्। परमशे् वर निजक आउनहुुने िवचार गरेर ितनीहरू खसुी हुन्छन ्। 3 ितनीहरू
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भन्छन,् 'हामी उपवास बसकेा छौं तर तपाईंले यसलाई िकन दखे् नहुुन् न? हामीले
आफैलाई न तलु्याएका छौं, तर तपाईंले िकन हने ुर्हुन् न?' हरे, ितमीहरूले आफ्नो
उपवासको िदनमा आफ्नै खसुी खोज्छौ र आफ्ना कामदारहरूलाई अत् याचार गछ
। 4 हरे, ितमीहरू झगडा गनर् र लडाइँ गनर् र आफ् नो दषु् टताको मकु्  काले हान् न
उपवास बस्छौ । ितमीहरूले आफ्नो सोर मािथ सनुाउनलाई उपवास बस्दनैौ । 5 के
मलैे चाहकेो उपवास यस् तै िकिसमको हो र? एक िदन मा कसलैे आफैलाई
न तलु्याउन,े आफ्नो िशर िनगालो झैं झकुाउन,े र भाङ् ा लगाउने र खरानीमा
बस् ने हो र? के ितमीहरूले परम भलुाई खसुी पान उपवास यसलैाई भन्छौ? 6 के
मलैे चनुकेो उपवास यो होइनः दषु् टताको बन् धनबाट मकु् त गन ुर्, जवुाका डोरीहरू
फुकाउन,ु चणूर्भएकाहरूलाई स्वतन् पान ुर् र जवुालाई भाँच् न?ू 7 आफ् नो भोजन
भोकाएकाहरूलाई िदन ु र गरीब र घरिवहीनलाई ितमीहरूका घरमा ल्याउन ु होइन
र?” ितमीहरूले कसलैाई नाङ्गो दखे्दा ितमीहरूले त्यसलाई लगुा लगाई िदनपुछर् ।
अिन ितमीहरूले आफूलाई आफ्ना नातदेारदे ख लकुाउनहुुदँनै । 8 तब ितमीहरूको
ज् योित सयू दय हुदँाझैं खलु्नछे र ितमीहरूको चङ्गाइ झ ै आउनछे । ितमीहरूको
धािमर्कता ितमीहरूको अिग जानछे र परम भकुो मिहमा ितमीहरूको पछािडको
रक्षक हुनछे । 9 तब ितमीहरूले पकुानछौ र परम भलुे ितमीहरूलाई जवाफ
िदनहुुनछे । ितमीहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गनछौ र उहाँले भन् नहुुनछे,
“म यहाँ छु ।” ितमीहरूले आफ् ना माझबाट जवुा, दोष लगाउने औंला र
दषु् ट बोली हटायौ भन,े 10 ितमीहरू आफैले भोकालाई िदन्छौ र िवपद स्तको
खाचो परुा गछ भन,े ितमीहरूको ज् योित अन्धकारमा च म् कनछे र ितमीहरूको
अन्धकारचािहं मध्ये िदनजस्तो हुनछे । 11 तब परम भलुले ितमीहरूलाई िनरन्तर
रूपले डोर् यउनहुुनछे र पानी नभएको क्षे हरूमा तपृ् त पान ुर्हुनछे र उहाँले ितमीहरूको
हड् डीलाई ब लयो पान ुर्हुनछे । ितमीहरू पानी हा लएको बगैंचाझैं र पानी किहल्यै
नसकु् ने पानीको मलुजस्तै हुनछेौ । 12 ितमीहरूमध्ये केहीले ाचीन भग् नावशषेको
पनुःिनमार्ण गनछौ । धरैे पसु्ताको भग् नावशषेलाई खडा गनछौ । ितमीहरूलाई यसो
भिननछे, “पखार्ल मरम्मत गनहरू,” बस् नलाई गल् लीहरू पनुःस्थार्पना गनहरू।”
13 अब ितमीहरूले शबाथ-िदनमा या ा गनर्बाट आफ्नो पाउहरू फकार्उँछौ र मरेो
पिव िदनमा ितमीहरूको आफ्नो खसुी गनर्बाट फकर् न् छौ । ितमीहरूले शबाथ-
िदनलाई आनन्द भन् छौ र परम भकुो कुराहरूलाई पिव र आदरिणय भन् छौ
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। ितमीहरूका आफ्ना काम छोडरे, र ितमीहरूका आफ्नै खसुी गनर् छोडरे र
ितिमहरूका आफ् नै शब्दहरू नबोलरे ितमीहरूले शबाथ-िदनलाई आदर गछ
भने । 14 तब ितमीहरूले परम भमुा आनन्द पाउनछेौ । अिन म ितमीहरूलाई
पथृ्वीको उच् च स्थानहरूमा सवार गनर् लगाउनछुे । ितमीहरूका पखुार् याकूबको
उ रािधकारबाट म ितमीहरूलाई खान िदनछुे— िकनिक परम भकुो मखुले बोलकेो
छ ।”

59
1 हरे, परम भकुो हात यित छोटो छैन िक त् यसले बचाउन सक् दनै । न त उहाँको

कान यित मन्द नै छ िक त् यसले सनु् न सक् दनै । 2 तापिन ितमीहरूका पापपणुर्
कामहरूले ितमीहरूलाई परमशे् वरबाट अलग गरेको छ, र ितमीहरूका पापहरूले
ितमीहरूबाट र ितमीहरूका कुरा सनु् नबाट उहाँलाई आफ्नो मखु लकुाउने बनाएको
छ । 3 िकनिक ितमीहरूका हातहरूमा रगतका र ितमीहरूको औंलाहरूमा पापका
दाग छन ्। ितमीहरूका ओठहरूले झटु बोल्छन ् र ितमीहरूका िज ाले छलपवुर्क
बोल्छन ् । 4 कसलैे पिन धािमर्कतामा पकुारा गदन र कसलैे पिन आफ्नो म ु ाको
िन म् त सत्यतामा िब न् त गदन । ितनीहरू र ा शब्दहरूमा भर पछर्न ्र झटु बोल्छन ्
। ितनीहरूले कष् ट गभर्धारण गछर्न ् र पाप जन्माउछँन ् । 5 ितनीहरूले िवषाल ु
सपर्को अण्डा ओथछर्न ् र माकुराको जालो बनु्छन ् । ितनीहरूका अण्डा जसले
खान्छ त् यो मछर् र एउटा अण्डा फुटाइयो भन,े त् यसबाट िवषल ु सपर् िनस् कन् छ ।
6 ितनीहरूका जालोहरू लगुाको िन म्त योग गनर् सिकंदनै, न त ितनीहरूले आफ् ना
कामहरूले आफूलाई ढाक् न सक्छन ्। ितनीहरूका कामहरू पापका कामहरू हुन ्र
ितनीहरूका हातहरूमा िहसंाका कामहरू छन ् । 7 ितनीहरूका पाउहरू दषु् टताितर
हता रन्छ र ितनीहरू नोद ष रगत बगाउन दौिडन्छन ् । ितनीहरूका िवचारहरू
पापका िवचारहरू हुन ् । िहसंा र िवनाश ितनीहरूका बाटोहरू हुन ् । 8 शा न्तको
बाटो ितनीहरूले जान्दनैन ् र ितनीहरूका बाटोहरूमा न्याय हुदँनै । ितनीहरूले
बाङ्गा बाटोहरू बनाएका छन ् । यी बाटोहरूमा या ा गनहरूले शा न्त जान्दनैन ्
। 9 यसकारण न्याय हामीबाट टाढा छ, न त धािमर्कता हामीकहाँ आइपगु्छ ।
हामी ज् योितको आशा गछ ,ं तर अन्धकार दखे् छौं । हामी उज् यालोको ितक्षा
गछ ,ं तर हामी अन् धकारमा िहडं् छौं । 10 अन् धाले झैं र दखे् न नसक् नहेरूले झैं
हामी िभ ा छाम् छौं । हामी मध्यिदनमा नै साँझमा झैं ठेस खान्छौं । ब लयोहरूका
माझमा हामी मरेका मािनसझैं छौं। 11 हामी भालझुैं कराउँछौं र ढुकुरझैं िवलाप
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गछ ं । हामी न्यायको आशा गछ ,ं तर त्यहाँ छैन । छुटकाराको खोज् छौं, तर त् यो
हामीबाट टाढा छ । 12 िकनिक हा ा धरैे अपराधहरू तपाईंका साम ु छन ् र हा ा
पापहरूले हा ा िवरु मा गवाही िदन्छन ्। िकनिक हा ा अपराधहरू हामीसगँ छन ्र
हामी आफ् ना पापहरू जान्दछौं। 13 परम भलुाई इन्कार गरेर र हा ा परमशे् वरको
अनसुरण गनर् छाडरे हामीले िव ोह गरेका छौं । हामीले झटु बोलकेा छौं, अिन
तिकर् एर हृदय र झटुका शब्दहरूबाट गनगन गरेका छौं । 14 न्याय हटाइएको छ र
धािमर्का टाढै खडा हुन् छ । िकनिक सत्यता खलु्ला ठाउँ ठेस खान्छ र ठक कुरा
आउन सक् दनै । 15भरोसा हराएको छ, र जो दषु् टताबाट फिकर् न् छ उसले आफूलाई
िशकार बनाउछँ । परम भलुे यो दखे् नभुयो र त् यहाँ न्याय नदखेरे अ शन् न हुनभुयो
। 16 त् यहाँ उहाँले कुनै मािनसलाई दखे् नभुएन र मध्यस्थ गन कोही नभएकोमा उहाँ
छक् क पन ुर्भयो । यसकारण उहाँको आफ्नै बहुलीले उसको उ ार गर् यो र उहाँको
धािमर्कताले उसलाई सम्भाल्यो । 17 उहाँले धािमर्कतालाई छातीपाताको रूपमा
र आफ् नो िशरमा म ु क् तको टोप लगाउनभुयो । उहाँले आफूलाई बदलाको पोशाल
पिहरनभुयो र जोशलाई आवरणको रूपमा लगाउनभुयो । 18आफ् ना िवरोधीहरूलाई

ोधको इन्साफल,े आफ् ना श हुरूलाई बदलाल,े टापहुरूलाई ितनीहरूका इनामको
रूपमा दण्डल,े ितनीहरूले जे गरेका िथए, त् यसको ितफल उहाँले ितनीहरूलाई
िदनभुयो । 19 त्यसलैे ितनीहरूले प श् चमदे ख परम भकुो नाउकँो भय मान् नछेन ्
र सयू दयदे ख उहाँको मिहमा दखे् नछेन ् । िकनिक परम भकुो सासले डोर् याएर
उहाँ उलर्दंो नदीझैं आउनहुुनछे । 20 “िसयोनमा र याकूबका िव ोही कामहरूबाट
फकर् नहेरूकहाँ— एक जना उ ारक आउनहुुने छ— यो परम भकुो घोषणा हो
। 21 परम भु भन् नहुुन्छ— मरेो िन म् त, ितनीहरूसगँ यो मरेो करार हो । मरेो
आत्मा तमँािथ छ, र मरेो वचन मलैे तरेो मखुमा राखकेो छु, त् यो तरेो मखुबाट
जानछैेन वा तरेा छोराछोरीका मखुबाट जानछैेन, अिहलदेे ख सदासवर्दासम्मै—
परम भु भन् नहुुन्छ ।

60
1 उठ,् काशमान ् हो, िकनिक तरेो काश आएको छ र परम भकुो मिहमा

तमँािथ उदाएको छ । 2 पथृ्वीलाई अधँ्यारोले र जाितहरूलाई बाक् लो अधँ्यारोले
ढाके तापिन, परम भु तमँािथ उदाउनहुुनछे र उहाँको मिहमा तमँा दे खनछे ।
3 जाितहरू तरेो काशमा आउनछेन ् र राजाहरू उदाउदँै गरेको तरेो चहिकलो
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काशमा आउनछेन ् । 4 व रप र चारैितर हरे ्र दखे ् । ितनीहरू सबै आफै भलेा
हुन्छन ्र तकँहाँ आउँछन ्। तरेा छोराहरू टाढाबाट आउनछेन ्र ितनीहरूका हातले
तरेी छोरीहरूलाई बोकेर ल् याउनछेन ् । 5 तब तैंले हनेछस,् ज्व लत हुनछेस,्
तरेो हृदय आन न् दत हुनछे र भ रएर पो खनछे, िकनभने समु को शस् तता तलँाई
खन्याइनछे र जाितहरूका सम्पि तकँहाँ आउनछेन ्। 6 ऊँटका बथानहरू, िम ान
र एपाका सवार गन ऊँटहरूले तलँाई ढाक् नछेन ् । ती सबै शबेाबाट आउनछेन ् ।
ितनीहरूले सनु र धपू ल्याउनछेन ्र परम भकुो शसंा गाउनछेन ्। 7 केदारका सबै
भडेाबा ालाई तकँहाँ जम् मा पा रनछेन ् । नबायोतका भडेाहरूले तरेो आवश्यक् ता
परुा गनछन ्। ितनीहरू मरेो वदेीमा स्वीकारयोग्य ब लदान हुनछेन ्। अिन आफ् नो
मिहिमत भवनलाई म मिहिमत बनाउनछुे । 8 बादलझैं र ढुकुरहरू आफ् ना ग ुडँहरूमा
गएझैं उड्ने यी को हुन?् 9समु िकनारहरूले मरेो खोजी गछर्न ्। टाढाबाट परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर र इ ाएलका परमपिव को िन म्त ितमीहरूका छोराहरूलाई
आफूसगँ भएका सनु र चाँदीसगँै ल्याउनलाई तश शका जहाजहरूले नतेतृ् व गछर्न,्
िकनभने उहाँले तलँाई इज् जत गन ुर्भएको छ । 10 िवदशेीहरूका छोराहरूले तरेा
पखार्लहरू पनुःिनमार्ण गनछन ् र ितनीहरूका राजाहरूले तरेो सवेा गनछन ् । मरेो

ोधमा मलैे तलँाई दण्ड िदए तापिन मरेो कृपामा म तलँाई दया दखेाउनछुे । 11 तरेा
ढोकाहरू पिन िनरन् तर रूपमा खलुा रहनछे । ती िदन वा रात किहल्यै बन्द ग रनछैेन,
तािक जाितहरूका सम्पि ितनीहरूका राजाहरूलाई अिग राखरे ल्याउन सिकयोस ्
। 12वास्तवमा, तरेो सवेा नगन जाितहरू र राज्यहरू नाश हुनछेन ्। ती जाितहरू पणुर्
रूपमा नष् ट पा रनछे । 13 लबेनानको मिहमा तकँहा आउनछे । सल् लो र धपूीका
रूखहरू मरेो पिव स्थानलाई सनु्दर बनाउन आउनछेन ् । अिन म मरेो पाउ राख् ने
ठाउँलाई मिहिमत तलु्याउनछुे । 14 तलँाई तचु्छ पानहरूका छोराहरू तलँाई दण्डवत
गनर् आउनछेन ्। ितनीहरूले तरेा पाउ ढोग् नछेन ्। ितनीहरूले तलँाई परम भकुो सहर
अथार्त ् इ ाएलको परमपिव को िसयोन भन् नछेन ्। 15 तबँाट भएर कोही निहडं्ने
गरी त्यािगएको र घणृा ग रएको अवस् थामा रहनकुो साटोमा, म तलँाई सदाको
िन म्त गौरवको वस्त,ु पसु्तादे ख पसु् तासम् मको िन म्त आनन्द बनाउनछुे । 16 तैंले
जाितहरूको दधू पिन िपउनछेस ् र राजहरूका दधू कानछेस ् । म, परम भु नै तरेो
उ ारक र मु क् तदाता, याकूबको श शाली हु ँ भन् ने तैंले जान् नछेस ्। 17 काँसाको
स ामा म सनु ल् याउनछुे, फलामको स ामा म चाँदी ल् याउनछुे । काठको साटो
काँसा र ढङ्गाको साटो फलाम ल्याउनछुे । श न्तलाई म तरेो गभनर्र र न्यायलाई
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तरेो शासक िनयकु् त गनछु । 18 तरेो दशेमा िहसंा कदािप सिुननछैेन, न त तरेो
िसमानािभ िवध्वांस वा तोडफोड सिुननछे, तर तैंले तरेा पखार्लहरूलाई मु क् त
र तरेा ढोकाहरूलाई शसंा भन् नछेस ् । 19 सयूर् िदनमा तरेो काश हुनछैेन, न त
चन् माको उज्यालो तमँािथ च म्कनछे । तर परम भु नै तरेो अनन्तको काश र
तरेो परमशे् वर नै तरेो मिहमा हुनहुुनछे । 20 तरेो सयूर् किहल्यै अस्ताउनछैेन, न त
तरेो चन् मा पिछ हट्ने र लोप हुनछे । िकनिक परम भु नै तरेो अनन्तको काश
हुनहुुनछे र तरेा शोकका िदनहरू समाप् त हुनछेन ्। 21 तरेा सबै मािनस धम हुनछेन ्
। ितनीहरूले सदाको िन म्त दशे अिधकार गनछन ्। म मिहिमत हुन सकँू भनरे ती
मलैे रोपकेा िबरुवाका हाँगा र मरेा हातका काम हुन ्। 22थोरैचािहं एक हजार हुनछे,
सानो एउटा पिन ब लयो जाित हुनछे । जब समय आउँछ, तब म, परम भलुे यी
कुराहरू चाँडै नै परुा गनछु ।

61
1 परम भु परमशे् वरको आत्मा ममािथ हुनहुुन्छ, िकनभने कष् टमा परेकाहरूलाई

ससुमाचार घोषणा गनर् परम भलुे मलाई अिभषके गन ुर्भएको छ । तोिडएका
हृदय भएकाहरूलाई िनको पानर्, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गनर् र बन्धनमा
परेकाहरूलाई कैदबाट छुटकारा िदन उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ । 2 परम भकुो
कृपाको वषर्, हा ा परमशे् वरको बदलाको िदनको घोषणा गनर् र शोक गनहरू
सबलैाई सान्त्वना िदन उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ । 3 िसयोनमा शोक गनहरू,
ितनीहरूलाई खरानीको स ामा एउटा मकुुट, शोकको स ामा आनन्दको तले,
िनराशाको आत्माको स ामा शसंाको आवरण िदन, ितनीहरूलाई धिमर्कताका
फलाँटहरू, परम भकुो िबरुवा भन् न उहाँले मलाई पठाउनभुएको छ, तािक उहाँलाई
नै मिहमा होस ् । 4 ितनी हरूले ाचीन भग् नावशषेहरूको पनुःिनमार्ण गनछन ् ।
ितनीहरूले पिहलकेा उजाड अवस् थाहरूबाट पनुस्थार्पना गनछन ् । ितनीहरूले
भग् नावशषे भएका सहरहरू र परुानो पसु् ताका उजाड अवस् थाहरूबाट पनुस्थार्पना
गनछन ् । 5 िवदशेीहरू खडा हुनछेन ् र ितमीहरूका भडेाबा ा चराउनछेन,् र
िवदशेीका छोराहरूले ितमीहरूका खतेबारी र दाखबारीहरूमा काम गनछन ् ।
6 ितमीहरूलाई परम भकुो पजुारीहरू भिननछे । ितनीहरूले ितमीहरूलाई हा ा
परमशे् वरका सवेकहरू भन् नछेन ् । ितमीहरूले जाितहरूिक सम्पि खानछेौ र
ितनीहरूका धनहरूमा ितमीहरूले गवर् गनछौ । 7 ितमीहरूको शमर्को साटोमा
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ितमीहरूले दोब् बर पाउनछेौ । अिन अपमनाको साटोमा ितनीहरू आफ् ना अशंमा
आन न्दत हुनछेन ् । यसरी ितनीहरूले आफ् नो दशेको दोब् बर अशं पाउनछेन ् ।
अनन्तको आनन्द ितनीहरूकै हुनछे । 8 िकनिक म परम भलुे न्यान मन पराउँछु र
म डकैती र अन्यायलाई घणृा गछुर् । ितनीहरूलाई इमानदार भएर म ितफल िदनछुे
र ितनीहरूिसत म अनन्तको करार बाँध् नछुे । 9 ितनीहरूका सन् तानहरू जाितहरूका
माझमा र ितनीहरूका सन्तानहरू मािनसहरूका िबचमा िचिननछेन ् । ितनीहरूलाई
दखे् ने सबलैे ितनीहरू परम भलुे आिशष ् िदनभुएका मािनसहरू हुन ्भनी स्वीकार
गनछन ्। 10 पर भमुा म अत्यन्तै आन न्दत हुनछुे । मरेो परमशे् वरमा म धरैै खसुी
हुनछुे । िकनिक उहाँले मलाई उ ारको पोशाक लगाउनभुएको छ । उहाँले मलाई
धािमर्कताको वस् ले ढाक् नभुएको छ, जसरी एउटा दलुहाले आफूलाई मकुुटले
सजाउछँ र एउटी दलुहीले आफूलाई गहनाहरूले सजाउछेँ । 11 िकनिक जसरी
पथृ्वीले आफ् ना िबरुवाहरू उमाछर् र जसरी बगैंचाले त् यसका िबरुवाहरू बढाउँछ,
त् यसरी नै पमरम भु परमशे् वरले सबै जाितहरूका साम ु धािमर्कता र शसंा िनस् कने
बनाउनहुुनछे ।

62
1 िकनिक िसयोनको खाितर चपू लाग् नछैेन र यरूशलमेको खाितर म मौन

रहनछैेन, जबसम् म त्यसको धािमर्कता चहिकलो रूपमा बढ् दनै र त्यसको उ ार
दन्केको एउटा राँकोझैं हुदँनै । 2जाितहरूले तरेो धािमर्कता र राजाहरूले तरेो मिहमा
दखे् नछेन ् । परम भलुे चनु् नहुुने नयाँ नाउलँ े तलँाई बोलाइनछे । 3 परम भकुो
हातमा त ँ एउटा सनु्दरताको मकुुट र आफ् नो परमशे् वरको हातमा राजकीय मकुुट
हुनछेस ्। 4 तरेो बारेमा कदािप “त्यािगएकी” भिननछैेनस ्। न त तरेो दशेलाई फे र
किहलै “उजािडएको” भिननछे । तलँाई साँच् च,ै “त् योसगँ म खसुी छु” र तरेो
दशेलाई “िववािहत” भिननछे, िकनिक परम भु तमँा खसुी हुनहुुन्छ र तरेो दशे
िववािहत हुनछे । 5 साँच् चै एक जना जवान मािनसले जवान स् ीलाई िववाह गरेझैं,
तरेा छोराहरूले तलँाई िववाह गनछन ् । अिन एक जना दलुहा आफ् नी दलुहीसगँ
आन न् दत भएझैं तरेा परमशे् वर तिँसत आन न् दत हुनहुुनछे । 6 ए यरूशलमे, मलैे तरेा
पखार्लहरूमा रक्षकहरू राखकेो छु । ितनीहरू िदनरात चपु बस्दनैन ्। ितमीहरू जो
परम भलुाई पकुाछ , िव ाम नलओे । 7 उहाँले यरूशलमेलाई पनुःस्थापना गरेर र
पथृ्वीमा यसलाई शसंा नबनाएसम्म उहाँलाई िव ाम गनर् नदओे । 8 परम भलुे
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आफ्नो दािहने बाहुली र आफ्नो सामथ्यर् ारा शपथ खानभुएको छ, “िनश् चय
नै तरेो अन् न तरेो श हुरूलाई म फे र िदनछैेन । िवदशेीहरूले तरेो नयाँ दाखम
िपउनछैेनन,् जसको िन म्त तैंले काम गरेको छस ्। 9कटनी गनहरूले त् यो खानछेन ्
र पमर भकुो शसंा गनछन ्। अिन दाख टप् नहेरूले मरेो पिव स्थानको चोकमा
दाखम िपउनछेन ् ।” 10 ढोकाबाट आओ, ढोकाबाट आओ ! मािनसहरूको
िन म्त बाटो तयार पार ! यसलाई िनमार्ण गर, मलु बाटो बनाओ ! ढुङ्गाहरू
बटुल ! जाितहरूको िन म्त सकेंतको झन्डा उठाओ । 11 हरे, परम भलुे पथृ्वीको
अ न्तम छेउसम्म घोषणा गन ुर्हुन्छ, “िसयोनकी छोरीलाई भनः हरे,् तरेो म ु क् तदाता
आउँदहैुनहुुन्छ । हरे,् उहाँको इनाम उहाँसगँै छ र उहाँको ितफल उहाँको अिघ
जाँदछै ।” 12 ितनीहरूले तलँाई यसो भन् नछेन,् “पिव मािनसहरू । परम भलुे
उ ार गन ुर्भएकाहरू,” अिन तलँाई “खोिजएको । नत्यािगएको सहर” भिननछे ।

63
1 उहाँ को हुनहुुन् छ जो एदोमबाट, बो ाबाट रातो पिहरनमा आउनहुुन् छ?

जो आफ् नो महान ् सामथ्यर्को कारणले राजकीय पोशाकमा रवाफका साथ आउँदै
हुनहुुन् छ? धािमर्कतामा बोल्ने र बचाउनलाई श शाली रूपमा सक्षम म नै
हु?ँ 2 तपाईंका पोशाकहरू िकन राता छन ् र तपाईंले दाखको कोलमा दाख
पले्नभुएको जस्तो ती िकन दे खन् छन?् 3 मलैे दाखको कोलमा एक् लै दाख
पलेकेो छु, र जाितहरूबाट कोही पिन मसगँ सहभागी भएनन ् । मलैे आफ् नो

ोधमा ितनीहरूलाई पलेें र आफ् नो रसमा ितनीहरूलाई कुल्चें । ितनीहरूका
रगत मरेो लगुाहरूमा ािपएका छन ् र मरेा सबै लगुाहरूमा दाख लागकेो छ ।
4 िकनिक मलैे बदला लने िदनको आशा गरें र मरेो उ ारको वषर् आइपगुकेो िथयो
। 5 मलैे हरेें र सहायता गन कोही एक जना पिन िथएन । सहयता गनर्लाई त् यहाँ
कोही एक जना पिन नभएको दखेरे म छक् क परें, तर मरेो आफ्नै हातले मरेो
िन म् त िवजय ल् यायो र मरेो कडा रसले मलाई डोर् यायो । 6 आफ् नो ोधमा मलैे
मािनसहरूलाई कुल्चें र ितनीहरूलाई मरेो ोधमा िपउन लगाएँ । अिन ितनीहरूका
रगतलाई मलैे पथृ्वीमा खन्याएँ । 7 परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरू
र परम भकुो शसंायोग्य कामहरू म भन् नछुे । परम भलुे हा ा िन म् त गन ुर्भएको
सबै काम र इ ाएलको घराना ित उहाँका महान ् भलाइको बारेमा म भन् नछुे ।
उहाँको दया र करारको िवश् वस् तताका धरैे वटा कामहरूका कारणले उहाँले यो
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दया हामीलाई दखेाउनभुएको छ । 8 िकनिक उहाँले भन् नभुयो, “िनश् चय नै
ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुन,् छोराछोरी जो बइेमान छैनन ् ।” उहाँ ितनीहरूका
मु क् तदाता हुनभुयो । 9 ितनीहरूका सबै कष् टहरू ारा उहाँले पिन कष् ट भोग् नभुयो,
र उहाँको उप स्थितको स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई बचायो । आफ् नो मे र दयामा
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो र उहाँले ितिनहरूलाई मािथ उठाउनभुयो र सारा
ाचीन समयभ र ितनीहरूलाई बोक् नभुयो । 10 तर ितनीहरूले िव ोह गरे र पिव

आत्मालाई दःुखी तलु्याए । यसरी उहाँ ितनीहरूका श ु हुनभुयो र ितनीहरूका
िवरु मा य ु गन ुर्भयो । 11 उहाँका मािनसहरूले मोशाको ाचीन समयको बारेमा
िवचार गरे । ितनीहरूले भन,े “ परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले आफ् ना बथानका
गोठालाहरूसगँै ितनीहरूलाई समु बाट ल्याउनभुयो? परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ
जसले आफ् नो पिव आत्मा ितनीहरूका िबचमा राख् नभुयो? 12 परमशे् वर कहाँ
हुनहुुन्छ जसले मोशाको दािहने हातसगँै आफ् नो मिहिमत श जान िदनभुयो र
आफ् नो िन म्त अनन्तको नाउँ बनाउन ितनीहरूका साम ु भएको पानीलाई िवभाजन
गन ुर्भयो? 13 परमशे् वर कहाँ हुनहुुन्छ जसले ितनीहरूलाई गिहरो पानीबाट
डोर् याउनभुयो? मदैानमा घोडा दौडझेैं, ितनीहरूले ठेस खाएनन ् । 14 गाइवस्त ु
बसेीमा झरेझैं, परम भकुो आत्माले ितनीहरूलाई िव ाम िदनभुयो । यसरी आफ् नो
िन म् त शसंाको नाउँ बनाउनलाई तपाईंले आफ् ना मािनसहरूलाई डोर् याउनभुयो?
15 स्वगर्बाट तल हने ुर्होस ् र आफ् नो पिव र मिहिमत वासस्थानबाट द ृ ष् ट
लगाउनहुोस ्। तपाईंको जोश र तपाईंको श शाली कामहरू कहाँ छन?् तपाईंको
दया र तपाईंको कृपापणुर् कामहरू हामीबाट अलग रा खएका छन ् । 16 िकनिक
तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ । अ ाहामले हामीलाई निचने र इ ाएलले हामीलाई
निचने तापिन, तपाईं परम भु हा ो िपता हुनहुुन्छ । ाचीन समयदे ख तपाईंको नाउँ
'हा ा उ ारक' हो । 17 हे परम भ,ु हामीलाई िकन तपाईंको मागर्हरूबाट तकर् ने र
हा ा हृदयहरूलाई कठोर पान बनाउनहुुन्छ, यसलैे हामीले तपाईंका आज्ञा पालन
गदनौं? तपाईंको सवेक, तपाईंको उ रािधकारका कुलहरूका िन म् त फकर् नहुोस ्।
18 तपाईंका मािनसहरूले तपाईंको पिव ठाउँलाई छोटो समय अिधकार गरे, तर
हा ा श हुरूले त् यसलाई कुल्चे । 19 हामी त तपाईंले हामीमािथ किहल्यै शासन
नगन ुर्भएजस्तो र तपाईंको नाउँ ारा किहल्यै नबोलाइएजस्तै भएका छौं।”
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64
1 ओहो, तपाईंले आकाशलाई िचरेर खोल् नभुएको र तल आउनभुएको भए त

हुन्थ्यो ! तपाईंको उप स्थितमा पहाडहरू काम् ने िथए, 2 जसरी आगोले अि सो
जलाउछँ वा आगोले पानी उमाल्छ । ओहो, तपाईंका िवरोधीहरूले तपाईंको नाउँ
जानकेो भए त , तपाईंको उप स्थितमा जाितहरू काम् ने िथए । 3 पिहले हामीले
आशा नै नगरेको अचम्मका कामहरू तपाईंले गन ुर्हुदँा, तपाईं तल आउनभुयो र
तपाईंको उप स्थितमा पहडाहरू कामे । 4 चीन समयदे ख नै कसलैे पिन सनुकेो वा
दखेकेो छैनन,् न त आखँाले तपाईंबाहके अरू कुनै परमशे् वरलाई दखेकेो छन,् जसले
आफ् नो आशा गनहरूका िन म्त कामहरू गन ुर्हुन् छ । 5 जे ठक छ त्यो गनर् खसुी
हुन,े तपाईंका मागर्हरू मनमा याद गन र ितनीहरूलाई पालन गनहरूलाई सहायता
गनर् तपाईं आउनहुुन्छ । हामीले पाप गदार् तपाईं रसाउनभुयो । तपाईंका मगर्हरूमा
हामी सधैं बचाइनछेौं। 6 िकनिक हामी सबै अशु झैं भएका छौं र हा ा सबै धािमर्क
कामहरू मिहनावारीको कपडाझैं भएका छन ् । हामी सबै पातहरू झैं ओइलाएका
छौं । हावाले झैं हा ा अपराधहरूले हामीलाई उडाएर दलान्छन ्। 7 तपाईंको नाउँ
पकुान कोही छैन, तपाईंलाई समात् ने कोिसस गन कोही छैन । िकनिक तपाईंले
हामीबाट आफ् नो अनहुार लकुाउनभुएको छ र हा ा अधमर्हरूका हातमा हामीलाई
बकेम् मा बनाउनभुएको छ । 8 तापिन, हे परम भ,ु तपाईं हा ा िपता हुनहुुन्छ । हामी
माटो हौं । तपाईं हा ो कुमाले हुनहुुन्छ । अिन हामी सबै तपाईंको हातका काम हौं ।
9 हे परम भ,ु हामीसगँ न रसाउनहुोस,् न त तपाईंको मनमा हा ो िवरु मा िननहुोस ्।
कृपया हामी तपाईंका मािनसहरूलाई हने ुर्होस ्। 10 तपाईंका पिव सहरहरू उजाड-
स्थान भएका छन ्। िसयोन उजाड-स्थान, यरूशलमे िनजर्न भएको छ । 11 हा ा
पखुार्हरूले तपाईंको शसंा गरेको हा ो पिव र सनु्दर म न्दर आगोले नष् ट भएको
छ र ज् यादै ि य कुराहरू सबै भग् नावशषे भएका छन ्। 12 हे परम भ,ु तपाईं कसरी
अझै पिछ हट् नहुुन्छ? तपाईं कसरी शान् त बस् न र हामीलाई िनरन्तर अपमािनत हुन
हुन िदनहुुन्छ?”

65
1 “जसले सोधनेन ् ितनीहरू ारा खोिजन म तयार िथएँ । जसले खोजनेन ्

ितनीहरू ारा भे ाइन म तयार िथएँ । मरेो नाउँ नपकुान जाितलाई मलैे भनें, 'म
यहीं छु । म यहीं छु ।’ 2 हठी मािनसहरूलाई िदनभ र मलैे आफ् ना हातहरू
फैलाएको छु, जो त्यस्ता मागर् िहडं्छन ् जनु असल छैन, जो ितनीहरूका आफ्नै



65:3 xc यशयैा 65:15

िवचारहरू र योजनाहरूमा िहडंकेा छन ् । 3 ितनीहरूले मलाई बगैंचामा ब लदान
चढाएर र इँटको वदेीमािथ धपू बालरे मलाई िनरन्तर ोिधत बनाए । 4 ितनीहरू
िचहानहरूका व रप र बस्छन ्र रातभ र जा ाम बस्छन ्अिन आफ् ना भाँडाहरूमा
अशु मासकुो झोलसगँै स ुगँरुको मास ु खान्छन ् । 5 ितनीहरू भन्छन,् “टाढै खडा
हो, मरेो निजक नआइज, िकनिक तभँन्दा म पिव छु ।' यी कुराहरू मरेो नाकमा
िदनभ र बल् ने आगो ध ूवँा हुन ् । 6 हरे, मरेो साम ु यस्तो ले खएको छः म चपूचाप
रहनछैेन,ँ िकनिक ितनीहरूलाई म साटो फेनछु । ितनीहरूकै काखमा ितनीहरूलाई
म बदला िदनछुे, 7 ितनीहरूका पापहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूका पापहरूको िन म्त
एकसाथ,” परम भु भन् नहुुन्छ । “डाँडाहरूमािथ धपू बालकेो र पहाडहरूमािथ मरेो
िगल् ला गरेकोमा म ितनीहरूसगँ बदला लनछुे । यसकारण ितनीहरूको िवगतका
कामहरूलाई ितनीहरूको काखमा म नािपिदनछुे ।” 8 परम भु यसो यसो भन् नहुुन्छ,
“दाखको झपु् पामा रस भे ाउदँा, एक जनाले 'यसलाई नाश नपार, िकनिक यसमा
असल कुरा छ' भने जस्तो हो । मरेो सवेकको खितर म यसै गनछुः ितनीहरू सबलैाई
म नाश गनछैन । 9 याकूब र यहूदाका सन्तानहरूलाई म ल्याउनछुे, जसले मरेो
पवर्तहरू अिधकार गनछन ्। मरेा चिुनएका जनहरूले दशेलाई अिधकार गनछन ्र
मरेा सवेकहरू त्यहाँ बस् नछेन ्। 10 मलाई खोज् ने मरेा मािनसहरूका िन म्त शारोन
भडेाबा ाको चरन र आकोरको बसेी गाईवस्तकुो िव ाम गन ठाउँ बन् नछेन ।् 11 तर
ितमीहरू जसले परम भलुाई त्याग्छौ, जसले मरेो पिव पवर्तलाई िबसर्न्छौ, जसले
भाग्य-दवेको िन म्त टेबल तयार पाछ र भावी-दवेीको िन म्त िमसाएको म का
िगलासहरू भछ । 12 ितमीहरूलाई म तरवारको िन म्त खटाउनछुे र ितमीहरू सबै
जना हत् यारा साम ु घो प् टनछेौ, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई बोलाउँदा ितमीहरूले
जवाफ िदएनौ । म बोल्दा ितमीहरूले सनुनेौ । तर ितमीहरूले मरेो द ृ ष् टमा जे
खराब िथयो त्यही गर् यौ र मलाई खसी नपान काम गनर् रोज् यौ ।” 13 परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, मरेा सवेकहरूले खानछेन,् तर ितमीहरू भोकै
हुनछेौ । मरेा सवेकहरूले िपउनछेन,् तर ितमीहरू ितखार्उनछेौ । मरेा सवेकहरूले
आन न्दत हुनछेन,् तर ितमीहरू लाजमा पनछौ । 14 हरे, हृदयको खसुीको कारणले
मरेा सवेकहरू आनन्दसाथ कराउनछेन,् तर ितमीहरू हृदयको पीडाको कारणले
कराउनछेौ र आत्माको पीडाको कारणले िवलाप गनछौ । 15 मरेा चिुनएका
जनहरूलाई बोल्न ितमीहरूले सरापको रूपमा आफ् ना नाउँ छोड्नछेौ । म परम भु
परमशे् वरले नै ितमीहरूलाई मानछु । म मरेा सवेकहरूलाई म अक नाउलँे बोलाउनछुे
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। 16 पथृ्वीमा आिशष ् िदनहेरू म ारा अथार्त ् सत्यताको परमशे् वर ारा आिशिषत ्
हुनछेन ् । पथृ्वीमा शपथ लनलेे मरेो अथार्त ्सत्यताको परमशे् वरको नाउमँा शपथ
लनछे, िकनभने पिहलकेा कष् टहरू िबिसर्इनछेन,् िकनिक ती मरेा द ृ ष् टबाट

लकुाइनछेन ्। 17 िकनिक हरे, मलैे नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी स ृ ष् ट गनर् लागकेो
छु । अिन पिहले कुराहरू याद हुने वा मनमा आउनछैेन । 18 तर मलैे स ृ ष् ट गनर्
लागकेो कुरामा ितमीहरू सदासवर्दा खसुी र आन न्दत हुनछेौ । हरे, यरूशलमेलाई
आनन्दको रूपमा र त्यसका मािनसहरूलाई खसुीको रूपमा मलैे स ृ ष् ट गनर् लागकेो
छु । 19 यरूशलमेिसत म आन न्दत र मरेा मािनसहरूिसत खसुी हुनछुे । त्यसमा
रुवाइ र कष् टको सोर कदािप सिुननछैेन । 20 त्यहाँ बालक फे र किहल्यै केही
िदन मा िजउनछैेन । न त व ृ मािनस अकालमा मनछ । एक सय वषर्को
उमरेमा मन क् तलाई जवान भिननछे । एक सय वषर्को उमरेसम्म पगु् न नसक् ने
कुनै पिन क् त ािपत ठािननछे । 21 ितनीहरूले घरहरू बनाउनछेन ् र ितनमा
बसोवास गनछन ् । ितनीहरूले दाखबारीहरू लगाउनछेन ् र ितनका फल खानछेन ्
। 22 ितनीहरूले घर िनमार्ण गरेपिछ फे र त् यसमा अरू कोही बस् ने कुरा कदािप
हुनछैेन । ितनीहरूले रोप् ने र फल अरूले खाने हुनछैेन, िकनिक मािनसहरूका
िदनहरू रूखहरूका िदनहरू जस्तै हुनछे । मरेा चिुनएकाहरूले आफ् ना हातका
कामको पणुर् रूपमा उपभोग गनछन ्। 23 ितनीहरूले थर्मा प र म गनछैनन,् न त
िनराशामा जन् म िदनछेन ्। िकनिक ितनीहरू र ितनीहरूसगँै ितनीहरूका सन्तानहरू
पिन परम भु ारा आिशष ् िदइएका सन्तानहरू हुन ् । 24 ितनीहरूले पकुानर्अिग म
जवाफ िदनछुे । अिन ितनीहरू बोल्दै गदार् नै मलै े सनु् नछुे । 25 ब्वाँसो र थमुा
सगँै चनछन,् र िसहंले गोरूले झैं पराल खानछे । तर सपर्को खाना धलूो हुनछे
। ितनीहरूले मरेो सबै पिव पहाडमािथ फे र चोट परु् याउनछैेनन ् न त िवनाश
गनछन,्” परम भु भन् नहुुन्छ ।

66
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “स्वगर् मरेो िसहंासन हो र पथृ्वी मरेो पाउदान हो ।

तब ितमीहरूले मरेो िन म्त भवन कहाँ बनाउने छौ? मलैे िव ाम गन ठाउँ कहाँ छ?
2 यो परम भकुो घोषणा हो, “यी सबै कुराहरू मरैे हातले बनाएका हुन ् । यसरी
नै ती हुन आए ।” मलैे स् याबसी िदने मािनस यही हो, जो आत्मामा तोिडएको
र चणूर् छ र जो मरेो वचनमा काम्दछ । 3 जसले गोरु माछर् त्यसले मािनसको
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हत्या पिन गछर् । जसले थमुा ब ल चढाउँछ, त्यसले कुकुरको घाँटी पिन भाँच्छ
। जसले अन् नब ल चढाउँछ त्यसले स ुगँरुको रगत पिन चढाउँछ । जसले सम्झना
स्वरूप धपू चढाउँछ, त्यसले दषु् टतालाई पिन आिशष ् िदन् छ । ितनीहरूले आफ्नै
मागर्हरू रोजकेा छन ्र आफ् ना घिृणत थोकहरूमा ितनीहरू रमाउँछन ्। 4 त्यसरी नै
ितनीहरूको आफ्नो दण्ड म चनु् नछुे । ितनीहरूले जे कुराको डर मान्छन ्त्यही नै म
ितनीहरूमा ल्याउनछुे िकनभने मलै े बोलाउँदा कसलैे जवाफ िदएन । मलैे बोलाउँदा
कसलैे सनुने । मरेो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो ितनीहरूले त्यही गरे र मलाई जे
कुराले खसुी पदन त्यही गरे ।” 5 परम भकुो वचनमा काम् नहेरू हो, उहाँको वचन
सनु, “ितमीहरूलाई मरेो नाउकँो कारणले घणृा गन र बिहस्कार गन ितमीहरूका
भाइहरूले भनकेा छन,् 'परम भु मिहिमत हुनभुएको होस,् अिन हामीले ितमीहरूको
आनन्द दखे् नछेौ,ँ' तर ितनीहरू शमर्मा पा रनछेन ्। 6 सहरबाट य ु को होहल्लाको
आवाज आउँछ, म न्दरबाट एउटा आवाज, परम भलुे आफ् ना श हुरूलाई बदला
लनभुएको आवाज आउँछ । 7 सवको वथेा लाग् नभुन् दा पिहले नै त्यसले बालक

जन्माउनछेे । त्यसमािथ पीडा आउनअिग नै त्यसले छोरा जन्माई । 8 यस्तो कुरा
कसले सनुकेो छ? यस्तो कुरा कसले दखेकेो छ? के दशे एकै िदनमा जन्मन्छ?
के जाित एकै क्षणमा स्थािपत हुन सक्छ? तापिन िसयोन सवको वथेामा जाने
िबि कै, त्यसले आफ् ना छोराछोरी जन्माउछेँ । 9 परम भु सोध् नहुुन्छ, “के म
बालकलाई जन्मने समयमा ल्याउ,ँ अिन बालकलाई ज न्मन निदऊँ? वा के म
बालकलाई जन् मने क्षणमा ल्याउँ र त् यसलाई पछािड धकेल ू?ँ तरेा परमशे् वर
सोध् नहुुन्छ ।” 10 यरूशलमेिसत आन न्दत होओ र त्यसको िन म्त खसुी होओ,
ितमीहरू सबै जसले त्यसलाई मे गछ । त्यसको िन म्त िवलाप गनहरू सबै त्योसगँै
आन न्दत होओ । 11 िकनिक ितमीहरू खानछेौ र तपृ् त हुनछेौ । त्यसका स्तनहरूले
ितमीहरूलाई सान्त्वना िदनछे, िकनिक ितमीहरू आघाउञ् जले ती िपउनछेौ र
त्यसको मिहमाको शस्ततासगँै खसुी हुनछेौ । 12 परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
“त्यसमािथ सम ृ लाई नदीझैं र जाितहरूका धनलाई उलको खोलाझैं मलै े िफंजाउन
लागकेो छु । ितमीहरूले त्यसको तफर् बाट पालनपोषण गनछौ, त्यसको बाहुलीमा
बोिकनछेौ र त्यसको घ ुडँामा खलेाइनछेौ । 13आमाले आफ् नो बालकलाई सान्त्वना
िदएझैं म ितमीहरूलाई सान्त्वना िदनछुे, र यरूशलमेमा ितमीहरूलेसान्त्वना पाउनछेौ
।” 14 ितमीहरूले यो दखे् नछेौ र ितमीहरूको हृदय आन न्दत हुनछे, ितमीहरूका
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हड् डीहरू क ललो घाँसझैं पलाउनछे । परम भकुो बाहुलीले आफ् ना सवेकहरूलाई
कट गनछ, तर आफ्ना श हरूका िवरु मा उहाँले आफ् नो रस कट गन ुर्हुनछे ।

15 हरे, परम भु आगोसगँै आउँदै हुनहुुन्छ, र उहाँको ोधको ताप र आगोको
ज्वालासगँै उहाँको हप् की ल्याउनलाई उहाका रथहरूचािहं आधँीझैं आउँदछैन ् ।
16 िकनिक परम भलुे आगो ारा र आफ् नो तरवारले मानवजाितमािथ न्याय गन ुर्हुन्छ
। परम भु ारा मा रनहेरू धरैै हुनछेन ् । 17 ितनीहरू आफैलाई पिव पाछर्न ् र
आफैलाई श ु पाछर्न,् तािक सुगँरुको मास ु र मसुाजस्तै िघन लाग् दा थोकहरू खानकेो
पिछ लागरे बगैंचािभ जान सकून ् । ितनीहरूको अन्त्य हुनछे— यो परम भकुो
घोषणा हो । 18 िकनिक ितनीहरूका कामहरू र ितनीहरूका िवचारहरू म जान्दछु
। सबै जाितहरू र भाषाहरू मलैे भलेा पान समय आउँदछै । ितनीहरू आउनछेन ्र
मरेो मिहमा दखे् नछेन ्। 19 ितनीहरूको माझमा म आफ् नो एउटा श शाली िचन्ह
खडा गनछु । तब म ितनीहरूबाट बाँचकेाहरूलाई जाितहरूकहाँ: तश श, पटु र
लडु, आफ् ना धन ु तान् ने धनधुार्रीहरू, तबुल, जावन र टाढाका समु का िकनारितर
पठाउनछुे जहाँ ितनीहरूले मरेो बारेमा सनुकेा छैनन,् न त मरेो मिहमा दखेकेा छैन ्
। ितनीहरूले जाितहरूका माझमा मरेो मिहमाको घोषणा गनछन ् । 20 ितनीहरूले
ितमीहरूका सबै भाइहरूलाई परम भकुो िन म्त ब लदान झैं सबै जाितहरूबाट
िफतार् ल्याउनछेन ् । ितनीहरू घोडाहरूमा, रथहरूमा, गाडाहरूमा, खच् चरहरूमा
र ऊँटहरूमा चढरे मरेो पिव पवर्त यरूशलमेमा आउनछेन,् परम भु भन् नहुुन्छ ।
िकनिक इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो भवनमा एउटा श भाँडामा अन् नब ल
ल्याउनछेन ् । 21 ियनीहरूमध्ये कसलैाई म पजुारीहरू र लवेीहरूको रूपमा पिन
चनु् नछुे, परम भु भन् नहुुन्छ । 22 िकनिक, यो परम भकुो घोषणा हो, जसरी
मलैे बनाउने नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी मरेो साम ु रहनछेन,् त्यसरी नै ितमीहरूका
सन्तानहरू र ितमीहरूको नाउँ मरेो साम ु रहनछे । 23 एक मिहनदेे ख अक सम् म र
एक शबाथ-िदनदे ख अक सम् म सबै मािनसहरू मलाई दण्डवत गनर् आउनछेन,्
परम भु भन् नहुुन्छ । 24 ितनीहरू बािहर जानछेन ् र मरेो िवरु मा िव ोह गन
मािनसहरूको लासहरू हनेछन,् िकनिक ितनीहरूलाई खाने कीराहरू मनछैनन ् र
ितनीहरूलाई जलाउने आगो िनभ् नछैेन । यो सबै मािनसहरूका िन म्त एउटा घणृा
हुनछे ।"



xciv

पिव बाइबल
The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal

Bible translation.
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: नपेाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra
Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari,
Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem
Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang,
Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet,
Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok
Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe,
Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor
Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National
Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 10 Jun 2020
f5ef3ec6-22be-58b2-a7e8-51ed3f6ae8c8

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/npi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	यशैया

