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यिमर्याको पसु्तक
1 बने्यामीनको क्षे मा पन अनातोतका पजुारीहरूमध्ये एक जना िह ल्कयाहका

छोरा यिमर्याका वचन ियनै हुन ् । 2 यहूदाका राजा अमोनका छोरा योिशयाहको
शासनकालको ते ौं वषर्मा परम भकुो वचन ितनीकहाँ आयो । 3 यहूदाका राजा
योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको समयदे ख यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा
िसदिकयाहको शासनकालको एघारौं वषर्को पाँचौं मिहनासम्म, यरूशलमेका
मािनसहरू कैदीका रूपमा नलिगएसम् म नै परम भकुो वचन आइर ो ।
4 परम भकुो यो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 5 “मलैे तलँाई गभर्मा रच्नभुन्दा
पिहल,े मलैे तलँाई चनुें । त ँ गभर्बाट बािहर आउनअुिग मलैे तलँाई अलग गरें ।
मलैे तलँाई जाित-जाितहरूका िन म्त अगमव ा बनाएँ । 6 मलैे भनें, “हे परम भु
परमशे् वर, कसरी बोल्ने भनी मलाई थाहा छैन, िकनिक म त धरैे सानो बालक छु
।” 7 तर परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ यसो नभन,् 'म सानो बालक छु' । मलैे
पठाउने हरेक ठाउँमा त ँ जानपैछर्, र मलैे तलँाई आज्ञा गन हरेक कुरा तैंले भनपैछर् ।
8 ितनीहरूदे ख नडरा, िकनिक तरेो उ ार गनर् म तिँसत छु, यो परम भकुो घोषणा हो
।” 9 तब परम भलुे आफ्नो हात पसान ुर्भयो, मरेो मखु छुनभुयो, र मलाई भन् नभुयो,
“अब मलैे तरेो मखुमा मरेो वचन हा लिदएको छु । 10 उखले्न र भत्काउन, नाश
गनर् र भताभङु्ग पानर्, बनाउन र रोप्न, आज मलैे तलँाई जाितहरू र राज्यहरूमािथ
िनय ु गदछु ।” 11 परम भकुो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, “ए यिमर्या, त ँ
के दखे्छस ्?” मलैे भनें, “हाड-ेबदामको एउटा हाँगा म दखे्छु ।” 12 परम भलुे
मलाई भन् नभुयो, “तैंले रा री दखेकेो छस,् िकनिक आफ् नो वचन परुा गनर्लाई म
त् यसलाई िनयालरे हदेछु ।” 13 परम भकुो वचन दो ो पटक मकहाँ यसो भनरे
आयो, “तैंले के दखे्छस ्?” मलैे भनें, “म एउटा तताइएको भाँडो दखे्छु जसको
मािथल्लो सतह छच ल् कएर उ र िदशाबाट घो प्टहरेको छ ।” 14 परम भलुे
मलाई भन् नभुयो, “यस दशेमा बस् ने सबमैािथ िवपि उ र िदशाबाट नै आउन
सरुु हुनछे । 15 िकनिक मलैे उ री राज्यहरूका सबै कुललाई बोलाउँदछुै भनी
यो परम भकुो घोषणा हो । ितनीहरू आउनछेन,् र यरूशलमेका मलू ढोकाहरूको
वशे ारमा आ-आफ्नो िसहंासन स्थािपत गनछन,्अिन ितनीहरू यसका चारैितरका
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पखार्लहरू र यहूदाका सबै सहरको िवरु मा लाग् नछेन ्। 16 अरू दवेताहरूलाई धपु
बालरे र ितनीहरूका आफ्नै हातले बनाएका वस्तहुरूलाई पजुा गरेर मलाई त्यागकेा
हुनाले ितनीहरूका सबै दषु् ट कामको िवरु मा म इन्साफ गनछु । 17आफूलाई तयार
पार! खडा हो, र मलैे तलँाई जे आज्ञा गछुर्, त्यो ितनीहरूलाई भन ।् ितनीहरूको साम ु
नडरा,अन् यथा ितनीहरूका साम ु म तलँाई नै डरमा पानछु । 18 हरे, सारा दशे अथार्त ्
यहूदाका राजाहरू, यसका अिधकारीहरू, पजुारीहरू र दशेका मािनसको िवरु मा
आज मलैे तलँाई एउटा िकल्लाबन्दी ग रएको सहर, फलामे खम्बा र काँसाको
पखार्ल बनाएको छु । 19 ितनीहरू तरेो िवरु मा लड्नछेन,् तर ितनीहरूले तलँाई
परािजत गनछैनन,् िकनिक तरेो उ ार गनर् म तिँसतै हुनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो
।”

2
1 परम भकुो वचन मकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “जा र यरूशलमेले सनु् ने गरी

घोषणा गर ।् यसो भन,् ‘परम भु यसो भन् नहुुन्छः तरेो यवुावस्थामा भएको करारको
िवश् वसिनयता, हा ो मगनी भएको बलेाको तरेो मे, बीउ नछ रएको त्यस दशेको
उजाड-स्थानमा त ँ मरेो पिछ लागकेो समयलाई याद गनर् मलै े तलँाई बोलाएको छु ।
3 परमप भकुो फसलको अगौटे फल इ ाएललाई उहाँको िन म्त अलग ग रयो ।
अगौटे फलबाट खाने सबै जना दोषी ठह रए । ितनीहरूमािथ िवपि आइपर् यो, यो
परम भकुो घोषणा हो ' ।” 4 हे याकूबका घराना र इ ाएलको घरानाका सबै वशं
हो, परम भकुो वचन सनु । 5 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूका पखुार्हरूले
ममा के ग ल्त भे ाए जसको कारणले गदार् मलाई प ाउनबाट ितनीहरू टाढा भए
? ितनीहरू बकेम्मा मिुतर्हरूको पिछ गए र आफै बकेम्मा भए । 6 ितनीहरूले यसो
भननेन,् 'हामीलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भु कहाँ हुनहुुन्छ ? हामीलाई
उजाड-स्थानमा,अराबाको दशे र खाडलहरूमा, सखु् खा र घोर अन्धकारको दशेमा,
कोही नजाने र कोही नबस् ने दशेमा अगवुाइ गन ुर्हुने परम भु कहाँ हुनहुुन्छ ?
7 तर मलैे ितमीहरूलाई कमलको फल र अन्य असल खानकुेराहरू खान त् यस
दशेमा ल्याएँ । तापिन जब ितमीहरू आयौ, ितमीहरूले मरेो दशेलाई दिुषत पार् यौ ।
ितमीहरूले मरेो उ रािधकारलाई घिृणत बनायौ । 8 पजुारीले सोधने, 'परम भु कहाँ
हुनहुुन्छ ?', र वस्थाका ज्ञाताहरूले मरेो बारेमा वास्तै गरेनन ् । गोठालाहरूले
मरेो िवरु मा अपराध गरे । अगमव ाहरूले बाल दवेताको लािग अगमवाणी बोल,े
र थका कुराहरूको पिछ लागे । 9 त्यसलैे परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, म अझै
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पिन ितमीहरूलाई दोष लगाउनछुे र ितमीहरूका छोराहरूलाई दोष लगाउनछुे ।
10 िकनिक िक ीमका िकनारहरू पार गर र हरे । केदारमा सन्दशेवाहकहरू पठाओ
र प ा लगाओ, र त्यहाँ यस्तो काम पिहले किहल्यै भएको रहछे िक भनी हरे ।
11 के कुनै जाितले आफ्ना दवेताहरू साटेका छन ्? य िप ती दवेताहरू नै िथएनन ्
। तर जनु कुराले मरेो जाितलाई मदत गनर् सक्दनै, ितनै कुरािसत ितनीहरूले आफ् नो
मिहमालाई साटेका छन ् । 12 यही कारणले गदार् हे आकाशमण्डल, थरथर हो,
चिकत हो र डरले काँप, यो परम भकुो घोषणा हो । 13 िकनिक मरेो जाितले
मरेो िवरु मा दईुवटा दषु् ट काम गरेको छः ितनीहरूले िजउँदो पानीको मलुलाई
त्यागकेा छन,् र ितनीहरूले आफ्नै िन म्त पानी चिुहने कुवाहरू खनकेा छन ् ।
14 के इ ाएल दास हो ? के त्यो आफ्नो मा लकको घरमा जन्मकेो िथयो ?
त्यसो भए, त्यो िकन लटुको माल भएको छ त ? 15 जवान िसहंहरू त्यसको
िवरु मा गज । ितनीहरूले ठुलो स् वरले गजका छन,् र त्यसको दशेलाई िसत
पारेका छन ् । त्यसका सहरहरू बािसन्दाहरू नरहने गरी नष् ट पा रएका छन ् ।
16 साथ,ै मे म्फस र तहपनसेका मािनसहरूले तरेो िशर खौ रनछेन ् । 17 परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई अगवुाइ ग ररहनहुुदँा ितमीहरूले उहाँलाई
त्यागरे के यो ितमीहरू आफ् नै िन म् त गरेका होइनौ र ? 18 त्यसलैे अब, िशहोर
नदीको पानी िपउन िकन िम दशेमा परु् याउने बाटो भएर जान्छौ ? य ू े टस
नदीको पानी िपउन िकन अश्शरूमा परु् याउने बाटो भएर जान्छौ ? 19 ितमीहरूको
दषु् टताले नै ितमीहरूलाई हप्काउछँ, र ितमीहरूको अिवश् वासले नै ितमीहरूलाई
दण्ड िदन्छ । त्यसलैे यसबारे िवचार गर, र बझु, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई
त्यागरे उहाँको डर नमान् न ु भनकेो दषु् ट र िततो कुरा हो, यो सवर्श मान ्परम भु
परमशे् वरको घोषणा हो । 20 िकनिक तिँसत ािचन समयमा भएको तरेो जवुा मलैे
भाँिचिदएँ । मलैे तरेा बन्धनहरू फुकाइिदएँ । तरै पिन तैंले भिनस,् 'म तपाईंको सवेा
गनछैन!ँ' िकनिक हरेक अग्लो डाँडा र हरेक झ्याम्म परेको रुखमिुन तैंले आफ् नो
िशर झकुाइस,् त ँ वशे् या होस ् । 21 मलैे तलँाई पणूर् रूपले श ु बीउबाट असल
दाखको बोटको रूपमा रोपकेो िथएँ । तब तैंले आफैलाई ष् ट र बकेम्मा दाखको
बोटको रूपमा कसरी प रवतर्न ग रस ्? 22 तैंले आफैलाई नदीमा सफा ग रस ्वा
साबनुले धोइस ्भने पिन, तरेो अधमर् मरेो साम ु दागझैं छ, यो परम भु परमशे् वरको
घोषणा हो । 23 'म िबटुलो पा रएको छैन!ँ म बाल दवेताको पिछ लागकेो छैन'ँ
भनी तलैे कसरी भन् न सक्छस ्? तैंले उपत्यकाहरूमा के ग रस,् सो हरे ् । तैंले
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गरेको कुरालाई िवचार गर ्। त ँ यताउता कुिदिहडं्ने चञ्चल पोथी ऊँट हो, 24 त ँ
उजाड-स्थानमा बस् न आदत भएको कामातरु भएर हावा स ुघँ् दै िहडं्ने वन-गधनैी हो।
त्यसको कामवासनालाई कसले िनयन् ण गनर् सक्छ ? त्यसको पिछ लाग् ने कुनै
पिन गधा थिकत हुनपुदन । मथैनुको समयमा ितनीहरूले त्यसलाई फेला पानछन ्
। 25 तरेो ख ु ालाई नाङ्गो हुनबाट र तरेो घाँटीलाई ितखार्उनबाट तैंले िनयन् ण
गन ुर्पछर् । तर तैंले भनकेो छस,् 'यो आशारिहत छ! अह,ँ म परदशेीहरूलाई मे
गछुर् र ितनीहरूकै पिछ लाग्छु ।' 26चोर समाितदंा त्यो ल ज् जत भएझैं, इ ाएलको
घराना ल ज् जत हुने छ । ितनीहरू, ितनीहरूका राजाहरू, ितनीहरूका राजकुमारहरू,
र ितनीहरूका पजुारीहरू र ितनीहरूका अगमव ाहरू ल ज् जत हुनछेन ् । 27 यी
ितनै हुन ्जसले रुखलाई भन् छन,् 'ितमी मरेा िपता हौ', र ढुङ्गालाई 'ितमीले मलाई
जन्म िदयौ' । िकनिक ितनीहरूले मतफर् िप ठउँ फकार्उँछन,्आफ् ना अनहुार होइन ।
तापिन सङ्कष् टको समयमा ितनीहरू भन्छन,् 'उठ्नहुोस ्र हामीलाई बचाउनहुोस!्'
28 तापिन ितमीहरूले आफ्ना िन म्त बनाएका दवेताहरू कहाँ छन ्? ितमीहरूको
सङ्कष् टको समयमा ितमीहरूलाई बचाउन ितनीहरूको इच्छा भए ितनीहरू उठून,्
िकनिक हे यहूदा, तरेा जित सहरहरू छन,् त्यित नै तरेा मिुतर्हरू छन ।् 29 त्यसलैे मलै े
गलत गरेको छु भनी मलाई िकन दोष लगाउछँस ?् ितमीहरू सबलैे मरेो िवरु मा पाप
गरेका छौ, यो परम भकुो घोषणा हो । 30 मलैे तरेो जाितलाई थमा दण्ड िदएको
छु । ितनीहरूले अनशुासनलाई स्वीकार गदनन ्। ितमीहरूको तरवारले ितमीहरूका
अगमव ाहरूलाई िवनाश गन िसहंलेझैं िनलकेो छ । 31हे यस पसु्ताका मािनस हो,
मरेा वचन, परम भकुो वचनमा ध्यान दओे । के म इ ाएलको िन म्त उजाड-स्थान
वा घोर अन्धकारको दशे भएँ र ? िकन मरेो जाितले यसो भन्छ, 'हामी व रप र घमु् न
िदनहुोस,् हामी फे र तपाईंकहाँ आउनछैेनौं' ? 32 के कन्याले आफ्नो गरगहना,
दलुहीले आफ्ना घमु्टो भलु्छे र ? तरै पिन मरेो जाितले मलाई गन् नै नसक् ने िदनदे ख
भलुकेो छ । 33 मेको खोजी गनर् कसरी तैंले आफ्नो मागर् बनाउछेँस ्? तैंले दषु् ट
स् ीहरूलाई पिन आफ्ना मागर्हरू िसकाएको छेस ् । 34 तरेा वस् हरूमा िनद ष
ग रब मािनसहरूको जीवनको रगत भे ाइएको छ । यी मािनसहरू घरमा िचरी
ग ररहदँा भे ाइएका होइनन ् । 35 तरै पिन त ँ भन्छेस,् 'म िनद ष छु । िनश् चय नै
उहाँको ोध मबाट तकर गएको छ ।' तर हरे! 'मलैे पाप गरेको छैन'ँ भनी तैंले
भनकेो हुनाले म तमँािथ इन्साफ ल्याउनछुे । 36 तरेा मागर्मा यो बद्लाउलाई त ँ
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िकन िनकै हलकुािसत लन्छेस ्? जसरी अश्शरूले तलँाई िनरुत्साही पार् यो, त्यसै
गरी िम दशेले पिन तलँाई िनरुत्साही पानछ । 37आफ्नो िशरमा आफ्ना हात राखरे
त ँ त्यहाँबाट दःुखी भएर जानपुन हुन्छ, िकनिक तैंले जस-जसमािथ भरोसा गरेको
छेस,् ितनीहरूलाई परम भलुे इन्कार गन ुर्भएको छ । त्यसलैे ितनीहरूबाट तैंले मदत
पाउनछैेनस ्।

3
1 “कुनै परुुषले आफ्नी पत् नीिसत सम्बन्ध-िवच्छेद गर् यो, र उसको जीवनबाट

त्यो गई अिन अक परुुषकी पत् नी भई भन,े ऊ फे र फकर त्योकहाँ जान्छ र ? के
त्यो दशे औधी दिुषत हुदँनै र ? त ँधरैे मेी भएकी वशे्याजस्तै भएर बसकेो छेस ्। के
त ँ मकहाँ फकर् न्छेस ्? यो परम भकुो घोषणा हो । 2 नाङ्गा डाँडाहरूतफर् आफ्ना
आखँा उठा र हरे ् । के कुनै त् यस्तो ठाउँ छ, जहाँ तरेो अवधै यौनधन् दा छैन ?
एक जना अरबी उजाड-स्थानमा बसझेैं त ँ आफ्ना मेीहरूको तीक्षा गद बाटोका
िकनारहरूमा बस्छेस ्। तरेो वशे्याविृ र दषु् टताले तैंले दशेलाई दिुषत पारेको छेस ्
। 3 त्यसलैे वषार् थािमएको छ, र वसन्त ऋतकुो पानी परेको छैन । तरै पिन तिँसत
वशे्याको िनधार छ । त ँ ल ज् जत हुन इन्कार गछस ्। 4 के भखर्रै मा तैंले मलाई
पकुा रनस,् “हे मरेा िपता, मरेो यवुावस्थादे खको मरेो घिन िम । 5 के उहाँ
सधैं रसाउनहुुन्छ र ? के उहाँले आफ् नो ोधलाई सधैं अन्त्यसम्म राख् नहुन् छ
र ?' हरे!् तैंले यसरी भनकेो छेस,् तर तैंले त सके जित दषु् ट काम गछस ् ।”
6 तब राजा योिशयाहको शासनकालमा परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “िवश् वासहीन
इ ाएलले के गरेको छ, त ँ दखे्छस ् ? त्यो हरेक अग्लो डाँडा र हरेक झ्याम्म
परेको रुखमिुन गएकी छ, र त्यहाँ त्यसले वशे्याले झैं काम गरेकी छ । 7 मलैे
भनें, “यी सबै कुरा गरेपिछ त्यो म कहाँ फकर् न्छे', तर त्यो फिकर् न । तब त्यसकी
िवश् वासहीन बिहनी यहूदाले यी सबै दखेी । 8 त् यसलैे मलै े दखेे,ँ त्यसरी नै त्यस
िवश् वासहीन इ ाएलले िभचार गरेकी छे, र मलैे त्यसलाई िनकालकेो छु, र
त्यसको िवरु मा त्यागप िदएको छु । त्यसकी िवश् वासहीन बिहनी यहूदा डराइन
। त्यो पिन गई र वशे्याले झैं काम गरी । 9 त्यसको वशे्याविृ त्यसको लािग
केहीजस्तो भएन । त्यसले दशेलाई दिुषत पारी, र त्यसले ढुङ्गा र रुखहरूिसत

िभचार गरी । 10 यी सबै कुरापिछ त्यसकी िवश् वासहीन बिहनी यहूदा सारा
हृदयले होइन तर झटू लएर मकहाँ फक , यो परम भकुो घोषणा हो ।” 11 तब
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परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “िवश् वासहीन इ ाएल िवश् वासहीन यहूदाभन्दा बढी
धम भएको छ । 12 जा र उ रलाई यी वचन घोषणा गर,् “'हे िवश् वासहीन
इ ाएल, फक ' यो परम भु घोषणा हो, 'म तिँसत सधैं रसाउनछैेन ँ ।' परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ, 'म िवश् वासयोग्य भएको हुनाले म सदासवर्दा रसाउनछैेन ।'
13 तरेो अधमर्लाई स्वीकार गर,् िकनिक परम भु तरेा परमशे् वरको िवरु मा तैंले
अपराध गरेको छस,् हरेक झ्याम्म परेको रुखमिुन तैंले परदशेीहरूिसत तरेा मागर्हरू
बाँडकेो छस ् । िकनिक तैंले मरेो कुरा सनुकेो छैनस,् यो परम भकुो घोषणा हो ।
14 'ए िवश् वासहीन जाित, फक ' यो परम भकुो घोषणा हो, 'म तरेा पित हु ँ ।'
सहरबाट एक जना र एउटा प रवारबाट दईु जना गरी म तलँाई लनछुे र म तलँाई
िसयोनमा ल्याउनछुे । 15 मरैे जस् तो हृदय भएका गोठालाहरू म तलँाई िदनछुे, र
ज्ञान र अन्तद ृर् ष् टले ितनीहरूले तरेो हरेचाह गनछन ्। 16 तब ती िदनमा दशेमा तरेो
व ृ हुनछे, र तलैे फल फलाउनछेस ्भनी परम भु घोषणा गन ुर्हुन् छ । ितनीहरूले
फे र यसो भन् नछैेनन,् 'परम भकुो करारको सन्दकु' । फे र यो िवषय ितनीहरूका
हृदयमा आउनछैेन, वा सम्झना हुनछैेन । यो गमु् नछैेन र अक बनाइनछैेन ।’
17 त्यस बलेा ितनीहरूले यरूशलमेको बारेमा घोषणा गन छन,् 'यो परम भकुो
िसहंासन हो ।' अिन अरू सबै जाित परम भकुो नाउमँा यरूशलमेमा जम्मा हुनछेन ्
। अब उसो ितनीहरू ितनीहरूका दषु् ट हृदयको हठमा िहडं्नछैेनन ्। 18 ती िदनमा
यहूदाको घराना इ ाएलको घरानासगँै िहडं्नछे । ितनीहरू उ रको दशेबाट मलैे
ितनीहरूका पखुार्हरूलाई पतैकृ-सम्पि को रूपमा िदएको दशेमा सगँसगँै आउनछेन ्
। 19 मरेो बारेमा मलैे भनें, 'मरेो छोरोको रूपमा म ितमीहरूलाई वहार गनर्
र ितमीहरूलाई मनमोहक दशे िदन चाहन्छु । यो पतैकृ-सम्पि अन्य कुनै पिन
जाितिसत भएको भन्दा सनु्दर छ । मलैे भन् ने िथएँ, ‘ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ,
'हे मरेा िपता' । ितमीहरू मलाई प ाउनदे ख तकर् निेथएनौ भनी मलैे भन् ने िथएँ ।
20 तर आफ्नो पितको लािग िवश् वासहीन भएकी स् ीझैं, ए इ ाएलका घराना
हो, तैंले मलाई धोका िदएको छस,् यो परम भकुो घोषणा हो । 21 मदैानहरूमा
इ ाएलका मािनसहरूको रुवाइ र िचच् च्याइको एउटा आवाज सिुनन्छ । िकनिक
ितनीहरूले आफ्ना मागर् बद्लकेा छन ्। ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई
िबसका छन ्। 22“हे िवश् वासहीन मािनस हो, फकर् । ितमीहरूको िवश् वासघातलाई
म िनको पानछु ।” “हने ुर्होस!् हामी तपाईंकहाँ फकर् नछेौं िकनिक तपाईं परम भु
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हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 23 िनश् चय नै डाँडाहरूबाट झटू आउँछ र पवर्तहरूबाट
अलमल पान आवाज आउँछ । िनश् चय नै परम भु हा ा परमशे् वर इ ाएलको
उ ार हुनहुुन्छ । 24 तरै पिन लाजलाग्दा मिूतर्हरूले हा ा पखुार्हरूले प र म गरेका
ितनीहरूका बगाल, बथान, ितनीहरूका छोराछोरीलाई भस्म पारेका छन ्। 25 हामी
लाजमा पल्टौं । हा ो लाजले हामीलाई ढाकोस,् िकनिक हामीले परम भु हा ा
परमशे् वरको िवरु मा पाप गरेका छौं । हा ो यवुावस्थादे ख आजको िदनसम्म हामी
र हा ा पखुार्हरूले परम भु हा ा परमशे् वरको आवाजलाई सनुकेा छैनौं ।”

4
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “ए इ ाएल, त ँ फिकर् स ् भने त ँ मितरै फिकर् नपुछर्

। तैंले मरेो सामबुाट िघनलाग्दा वस्तहुरू हटाइस ् र फे र मबाट तकर गइनस ्भन,े
2 'परम भकुो नाउमँा' भनरे तैंले शपथ खाँदा त ँ सत्य, न्यायी र धम हुनपुछर्। तब
जाित-जाितहरू उहाँमा आिशिषत हुनछेन,् र उहाँलाई नै ितनीहरूले मिहमा िदनछेन ्
।” 3 यहूदा र यरूशलमेमा भएका हरेक लाई परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
‘ितमीहरूको खते जोत, र काँडाहरूका िबचमा बीउ नछर । 4 हे यहूदाका मानिसहरू
र यरूशलमेका बािसन्दाहरू हो, परम भकुो िन म्त आफ्नो खतना गर, र ितमीहरूको
हृदय छोप् ने छाला हटाओ, न ता ितमीहरूका कायर्को दषु् टताको कारणले कसलैे
िनभाउन नसक् ने गरी बल्नछे, मरेो ोध आगोझैं दन्कनछे । 5 यहूदामा कराओ
र यरूशलमेमा सिुनयोस ् । यसो भन, 'दशेमा तरुही फुक ।' यसो भनरे घोषणा
गर, 'सगँसैगँै भलेा होओ । हामी िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा जाऔं ।'
6 सङ्केत िदने झण्डा उठाओ र त्यसलाई िसयोनतफर् औंल्याओ, र सरुक्षाको
लािग दौड । नबस, िकनिक म उ रबाट ठुलो िवनाश र िवपि ल्याउदँछुै ।
7 आफ्नो झािडबाट िसहं बािहर आउँदछै, र जाित-जाितहरूलाई नष् ट पान
स्थान ग रसकेको छ । ितमीहरूको दशेमा ास ल्याउन, ितमीहरूका सहरहरूलाई

कोही नबस् ने गरी भग् नावशषेमा प रणत गनर् त्यो आफ्नो ठाउँ छाडरे आउँदछै
। 8 यही कारणले गदार्, आफैलाई भाङ् ाले बरे, िवलाप गर र रोओ । िकनिक
परम भकुो रसको श हामीबाट तकर गएको छैन । 9 यो परम भकुो घोषणा
हो, “त्यस िदन राजा र ितनका अिधकारीहरूका हृदय काम्नछेन ् । पजुारीहरू
भयभीत हुनछेन,् र अगमव ाहरू िसत हुनछेन ्।” 10 त्यसलैे मलै े भनें, “हाय,
परम भु परमशे् वर, 'ितमीहरूका लािग शा न्त हुनछे' भनरे िनश् चय नै तपाईंले यी
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मािनस र यरूशलमेलाई पणूर्तः धोका िदनभुएको छ । तापिन तरवारले ितनीहरूको
जीवनको िवरु मा हार गदछ ।” 11 त्यस बलेा यरूशलमे र यस जाितको
िवषयमा यसो भिननछे, “मरुभिूमका मदैानहरूबाट आएको एउटा पोल्ने बतासले
मरेो मािनसहरूका छोरीकहाँ आफ्नो मागर् बनाउछँ । यसले ितनीहरूलाई िनफन् ने
वा श ु पान छैन । 12 मरेो आज्ञामा त्योभन्दा अझै चण्ड बतास आउनछे, र अब
म ितनीहरूको िवरु मा दण्डाज्ञा ल्याउनछुे । 13 हरे, बादलले झैं उहाँले आ मण
गद हुनहुुन्छ, र उहाँका रथहरू आधँीजस्ता छन ्। उहाँका घोडाहरू गरुडहरूभन्दा
िछटो कु न ् । हामीलाई िधक् कार छ, िकनिक हामी सवर्नाश हुनछेौं । 14 ए
यरूशलमे, दषु् टताबाट आफ् नो हृदय शु पार ् जसले गदार् त ँ बाँच् न सक् छस ् ।
तरेा गिहरा-गिहरा िवचारहरू किहलसेम्म कसरी पाप गन भन् ने िवषयमा हुनछे ?
15 दानबाट एउटा आवाजले खबर ल्याउदँछै, र ए ाइमका पवर्तहरूबाट आउँदो
िवपि सिुनदंछै । 16 जाित-जाितहरूलाई यस िवषयमा सोच्न लगाः हरे,् यहूदाका
सहरहरूको िवरु मा य ु को हल् ला मच् चाउन टाढाको दशेबाट घरेा हाल्नहेरू
आउँदछैन ्भनी यरूशलमेलाई सचुना गर ।् 17 ितनीहरू खनजोत ग रएको बारीको
चारैितर रुँग् नहेरूजस्तै हुनछेन,् िकनिक त्यो मरेो िवरु मा बागी भएको छ, यो
परम भकुो घोषणा हो, 18 र तरेा चाल र कामहरूले तमँािथ यी कुरा ल्याएका छन ्
। यो तरेो दण्ड हुनछे । यो कित भयानक हुनछे! यसले तरेो हृदयलाई नै हार गनछ
। 19 ए मरेो हृदय, मरेो हृदय! म आफ् नो हृदयको पीडामा छु । मरेो हृदय मिभ ै
ह ल्लएको छ । म चपु रहन स क्दन ँ िकनिक मलैे तरुहीको आवाज अथार्त ्य ु को
ध्विन सनुकेो छु । 20 िवपि पिछ िवपि आउनछे । िकनिक सारा दशे भग् नावशषे
हुन्छ । अकस्मात ्मरेा पालहरू अिन मरेा पदार्हरू एकै क्षणमा नष् ट पा रए । 21 मलैे
किहलसेम्म श कुो य को झण्डा हने ? के मलैे तरुहीको आवाजलाई सनु् नछुे ?
22 मरेो जाितको मखूर्ताको कारणले ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन ्। ितनीहरू िनब ुर् ी
मािनसहरू हुन,् र ितनीहरूको समझश छैन । ितनीहरूमा दषु् ाइँको िसप छ,
तर भलाइ गनर् जान्दनैन ्। 23 मलैे दशेलाई हरेें। हरे, यो आकारहीन र शनू्य िथयो
। िकनिक आकाशमण्डलको लािग कुनै ज्योित िथएन । 24 मलैे पवर्तहरूलाई हरेें
। हरे,् ती थरथर काँप्दै िथए, र सबै डाँडा यताउता ह ल्लरहकेा िथए । 25 मलैे हरेें
। हरे,् त्यहाँ कोही िथएन, र आकाशका सबै चरा उडरे भागकेा िथए । 26 मलैे हरेें
। परम भकुो साम,ु उहाँको भयानक ोधको साम ु बगैचँा मरुभिूम भएको िथयो, र
सबै सहरहरू ध्वस्त भएका िथए । 27 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “सारा दशे ध्वस्त
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हुनछे, तर म यसलाई पणूर् रूपमा नष् ट पािदर्न ँ । 28 यसकारण पथृ्वीले शोक गनछ,
र मािथ आकाशमण्डल अधँ्यारो हुनछे । िकनिक मलैे आफ् नो मनको कुरा घोषणा
गरेको छु । म त्यसलाई रो क्दन ँ । त्यसलाई कायार्न्वयन गनर्दे ख म तकर् न् न ँ ।
29 घोडचढीहरू र काँड बोकेका धनधुार्रीहरूको आवाज सनुरे हरेक सहर भाग् नछे
। ितनीहरू जङ्गलिभ दौडनछेन ् । हरेक सहर च ानका ठाउँहरूमा उक्लनछे
। सहरहरू त्यािगने छन,् िकनिक ितनमा बसोबास गन कोही हुनछैेन । 30 अब
त ँ उजाड पा रएकी छेस,् तब त ँ के गनछेस ्? तैंले रातो पोशाक पिह रन,े सनुका
गरगहना लगाउने र तरेा आखँा गाजले ठुला बनाउने गरे तापिन तिँसत कामवासनामा
फसकेा परुुषहरूले नै अब तलँाई इन्कार गछर्न ् । बरु, ितनीहरूले तरेो जीवन लन
खोज्दछैन ्। 31 त्यसलैे म पीडाको आवाज, पिहलो बच् चाको जन्ममा हुने सव-
वदेना र िसयोनकी छोरीको िचच् याहट सनु् दछुै । त्यसले स्वा-ँस्वाँ गद सास फेदछे
। त्यसले आफ्ना हात फैलाउछेँ, 'मलाई िधक् कार छ! यी हत्याराहरूको कारणले
गदार् म मछूार् प ररहकेी छु ।”

5
1 “यरूशलमेका सडकहरूबाट िछटो जा । त्यसका चोकहरूमा पिन खोजी

गर ् । त्यसपिछ हरेे अिन यस कुरा बारेमा िवचार गर:् न्यायपवूर्क काम गन र
इमानदारीपवूर्क काम गनर् खोज्ने कुनै मािनस तैंले फेला पा रस भ्न,े म यरूशलमेलाई
क्षमा िदनछुे । 2 ितनीहरू भन् छन् छन,् 'जीिवत परम भकुो नाउमँा' तापिन ितनीहरूले
झटूा शपथ खाँदछैन ् ।” 3 हे परम भ,ु के तपाईंका आखँाले िवश् वसनीयताको
खोजी गदनन ् र ? तपाईंले मािनसहरूलाई हार गन ुर्भयो, तर ितनीहरूलाई िपडा
महससु हुदँनै । तपाईंले ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा परािजत गन ुर्भएको छ, तर ितनीहरू
अझै पिन अनशुासन मान् न इन्कार गछर्न ्। ितनीहरूले आफ्ना अनहुार च ानभन्दा
कडा बनाउछँन,् िकनिक ितनीहरू पश् चा ाप गनर् इन्कार गछर्न ् । 4 त्यसलैे मलै े
भनें, “िनश् चय नै ियनीहरू मा दःुखी मािनसहरू रहछेन ् । ितनीहरू मखूर् छन,्
िकनिक ितनीहरू परम भकुा मागर् जान्दनैन,् न त ितनीहरूका परमशे् वरका आज्ञाहरू
जान्दछन ्। 5 म ठुला मािनसहरूकहाँ जानछुे, र ितनीहरूलाई परमशे् वरको सन्दशे
घोषणा गनछु, िकनिक कमसकेम आफ् ना परमशे् वरका मागर्, परमशे् वरका आज्ञाहरू
ितनीहरूले त जान्दछन ्।” तर ितनीहरू सबलैे आफ् ना जवुा सगँसगँै भाँचे । ितनीहरू
सबलैे आफूलाई परमशे् वरिसत बाँध् ने बन्धनलाई चुडँाले । 6 त्यसलैे झाडीबाट
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िनस्केर आउने िसहंले ितनीहरूलाई आ मण गनछ । अराबाबाट आउने ब्वाँसोले
ितनीहरूलाई नष् ट पानछ । ढुकेर बस् ने िचतवुा ितनीहरूका सहरहरूको िवरु मा
आउनछे । आफ्नो सहरबािहर जाने कोही पिन टु ाटु ा पा रनछे । िकनिक
ितनीहरूका अपराध बढ्दो छन ् । ितनीहरूका िवश् वासहीन कामहरू असीिमत
छन ् । 7 यी मािनसहरूलाई मलैे िकन क्षमा िदने ? ितमीहरूका छोराहरूले मलाई
त्यागकेा छन,् र ितनीहरूले त् यो नाउमँा शपथ खान्छन ्जो ईश् वरहरू नै होइनन ् ।
मलैे ितनीहरूलाई पटेभ र खवुाएँ, तर ितनीहरूले िभचार गरे, र ठुलो सङ्ख्यामा
वशे्याहरूका घरहरूमा गए । 8 ितनीहरू कामवासनाले मस् त घोडाहरूजस्ता िथए
। मथैनुको चाहनाले ितनीहरू चारैितर डुल्दै िथए । त्यके आफ्नो िछमकेीको
पत् नीको लािग िहनिहनायो । 9 त्यसलै,े यो परम भकुो घोषणा हो, के मलैे
ितनीहरूलाई दण्ड िदनपुदन र, के मलैे यस्तो जाितिसत बदला लनपुदन र ? ।
10 त्यसका दाखबारीका गराहरूमा जा र नष् ट ग रद।े तर ितनमा पणूर् िवनाश नगर
। ितनका हाँगाहरू िछंवल, िकनिक ती दाखका बोट परम भबुाट आएका होइनन ्
। 11 िकनिक इ ाएल र यहूदाका घरानाहरूले मलाई पणूर् रूपमा धोका िदएक छन,्
यो परम भकुो घोषणा हो । 12 ितनीहरूको परम भकुो बारेमा झटू बोलकेा छन ्र
यसो भनकेा छन,् “उहाँले केही गन ुर्हुने छैन । हामीमािथ कुनै हािन आउनछैेन, र
हामीले कुनै तरवार वा अिनकाल दखे् ने छैनौं । 13 अगमव ाहरू हावा हुनछेन,् र
ितनीहरूमा वचन छैन । त्यसलैे ितनीहरूले भनकेा कुरा ितनीहरूमािथ नै आइपरून ्
।” 14 त्यसलैे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “तैंले यसो भनकेो
हुनाले हरे, म तरेो मखुमा मरेो वचन हाल्नै लागकेो छु । यो आगोजस्तो हुनछे, र
यी मािनसहरू दाउराजस्ता हुनछेन ् । िकनिक यसले ितनीहरूलाई भस्म पान छ ।
15 हरे! ए इ ाएलको घराना हो, मलैे तरेो िवरु मा धरैे टाढाबाट एउटा जाितलाई
ल्याउनै लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो, यो एउटा िदगो र ाचीन जाित हो ।
यो एउटा त् यस्तो जाित हो जसको भाषा तैंले जान्दनैस,् न त ितनीहरूले के भन् छन ्
त् यो तैंले बझु्नछेस ् । 16 ितनीहरूका वाणका ठो ाहरू खलुा िचहानजस्तै छन ् ।
ितनीहरू सबै िसपाही हुन ्। 17 त्यसलैे ितमीहरूका फसल, ितमीहरूका छोराछोरी
अिन ितमीहरूका खानकुेरा स्वाहा पा रनछेन ्। ितनीहरूले ितमीहरूका भडेा-बा ा
र गाईवस्त ुखानछेन ।् ितनीहरूले ितमीहरूका दाखका बोट र अञ्जीरका बोटहरूका
फल खानछेन ्। ितमीहरूले भरोसा गरेका ितमीहरूका िकल्ला भएका सहरहरूलाई
ितनीहरूले तरवारले नष् ट पानछन ।् 18तर ती िदनमा पिन म ितमीहरूलाई पणूर् रूपमा
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नाश पान इच्छा गिदर्न,ँ यो परम भकुो घोषणा हो । 19 जब त,ँ इ ाएल र यहूदाले
यसो भन् छस,् ‘परम भु हा ा परमशे् वरले िकन हामीलाई यी सबै कुरा गन ुर्भएको?’
तब त ँ यिमर्याले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् “जसरी ितमीहरूले परम भलुाई त्याग् यौ र
आफ् नै दशेमा िवदशेी दवेताहरूको सवेा गर् यौ, त्यसरी नै ितमीहरूले िवदशेमा पिन
िवदशेीहरूको सवेा गन ुर्पनछ ।” 20 याकूबको घरानामा यो चार गर,् र यहूदामा
यो सिुनयोस ् । यसो भन,् 21 “हे समझ नभएको मखूर् मािनस हो, यो कुरा सनु
। ितमीहरूका आखँा छन,् तर दखे् न सक्दनैौ, कान छन,् तर सनु् न सक्दनैौ ।
22 मदे ख नडराओ, न त मरेो महुारको साम ु थरथर होओ, यो परम भकुो घोषणा
हो । समु लाई बालवुाको िसमाना राखकेो छु जनु नभ त् कने स्थायी, िनरन् तर रहने
आज्ञा हो, छाल ठोिकने र फिकर् ने भए तापिन त् यसले अझै भत् काउनछैेन । यसका
तरङ्गहरू गज तापिन ितनले यसलाई पार गदनन ् । 23 तर यी मािनसहरूको हठी
हृदय छ । यो िव ोहमा बरा लन् छ र टाढा जान्छ । 24 िकनिक ितनीहरूले आफ्ना
हृदयमा यसो भन्दनैन,् “हामी परम भु हा ा परमशे् वरको भय मानौं जसले वषार्
ल् याउनहुुन् छ, हामीले खिेत गन ुर्पन हप् ताहरूमा, ठक समयमा अिगल्लो र पिछल्लो
वषार् िदनहुुन् छ।” 25 ितमीहरूका अधमर्हरूले गदार् यी कुरा हुनबाट रोिकएका छन ्
। ितमीहरूका पापले गदार् भलाइ ितमीहरूकहाँ आउन रोिकएको छ । 26 िकनिक
मरेा मािनसहरूसगँै दषु् ट मािनसहरू भे ाइएका छन ्। कोही मािनस चरा समाउनलाई
चपु बसझेैं ितनीहरू ढुिकबस्छन ्। ितनीहरूले पासो थाप् छन ्र मािनसहरू समात्छन ्
। 27 चराहरूले भ रएका िपजंराजस्तै ितनीहरूका घरहरू छलले भ रएका छन ्।
त्यसलैे ितनीहरू ठुला र धनी भएका छन ्। 28 ितनीहरू मोटाएका छन ्। ितनीहरू
सकुसल िचल्ला भएका छन ्। ितनीहरूले दषु् टताको सबै सीमा पार गरेका छन ्।
ितनीहरूले मािनसहरू वा अनाथहरूको भलाइको िन म्त िबन्ती गदनन ्। ितनीहरूले
खाँचोमा परेकाहरूलाई न्याय निदए तापिन ितनीहरूको उन् नित हुन् छ । 29 के यी
कुराको लािग मलैे ितनीहरूलाई दण्ड निदने त, के यस्तो जाितलाई मलैे बदला
न लते त ? यो परम भकुो घोषणा हो । 30 यस दशेमा बीभत्स र ासदीपणूर् कामहरू
भएका छन ।् 31अगमव ाहरूले छलपणूर् अगमवाणी गछर्न,् र पजुारीहरूले आफ्नै
श ले शासन गछर्न ्। मरेो मािनसहरूले यही त रका मन पराउँछन,् तर अन्त्यमा
के हुने छ ?”
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6
1 हे बने्यामीनका मािनसहरू हो, यरूशलमेलाई छोडरे सरुक्षा खोज । तकोमा

तरुही फुक । बथेहक् केरेममािथ सङ्केतबाट इशारा दओे, िकनिक उ रबाट दषु् टता
दखेा पदछ। एउटा ठुलो िमचाहा आउँदछै । 2 िसयोनकी सनु्दरी र कोमल छोरी नष् ट
पा रन्छे । 3 गोठालाहरू र ितनका बगालहरू ितनीहरूकहाँ जानछेन ् । ितनीहरूले
चारैितर त्यसको िवरु मा पालहरू टाँग् नछेन ् । हरेक मािनसले आफ्नो हातले
चराउनछे । 4 “य ु को लािग आफैलाई दवेताहरूकहाँ अपर्ण गर । उठ, हामी
मध्यिदनमा आ मण गरौं । िदन ढल्कँदै जान ु र बलेकुीको छायाँ पद जान ु धरैे
नरा ो कुरा हो । 5 तरै पिन हामी रातमा आ मण गरौं र त्यसको िकल्लालाई
नष् ट पारौं ।” 6 िकनिक सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “त्यसका रुखहरू
का टद,े र यरूशलमेको िवरु मा घरेामचानहरू बनाओ । आ मण गनर्लाई यो नै
ठक सहर हो, िकनिक यो अत्याचारले भ रएको छ । 7जसरी इनारले ताजा पानी

िदन्छ, त्यसरी नै यो सहरले िनरन् तर दषु् टता उत्पादन गछर् । त् यसको िभ िहसंा र
उप व सिुनन्छ । रोग र घाउहरू मरेो अनहुारको साम ु िनरन्तर छन ्। 8 ए यरूशलमे,
अनशुासनलाई स्वीकार गर,् न ता म तबँाट तकर् नछुे, र तलँाई कोही नबस् ने उजाड
दशे बनाउनछुे ।” 9 सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िनश् चय नै ितनीहरूले
दाखबारीमा छािडएका फललाई झैं इ ाएलमा छािडएकाहरूलाई टप्नछेन ् ।
दाखका बोटहरूबाट दाख टप्न फे र तरेो हात पसार ् । 10 म कसलाई घोषणा
गरूँ र चतेाउनी िदऊँ तािक ितनीहरूले मरेो कुरा सनुनू ्? हरे,् ितनीहरूका कान
खतना ग रएका छैनन ् । ितनीहरू ध्यान िदन सक्दनैन ् । हरे,् ितनीहरूलाई सधुानर्
परम भकुो वचन ितनीहरूकहाँ आएको छ, तर ितनीहरूले यसको इच् छा गदनन ्।
11 तर म परम भकुो ोधले भ रएको छु । यसलाई थामरे म थािकसकेको छु ।
उहाँले मलाई भन् नभुयो, “सडकका बालबा लका र यवुाहरूको समहूमा यसलाई
खन्याइदे । िकनिक हरेक परुुषलाई त्यसकी पत् नीसगँ,ै अिन कान नसनु् ने हरेक
बढुा मािनसलाई लिगनछे । 12 ितनीहरूका घरहरू, खतेहरू र पत् नीहरू एकसाथ
अरूलाई िदइनछे । िकनिक म आफ् नै हातले यस दशेका बािसन्दाहरूलाई आ मण
गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 13 सानादे ख ठुलासम्म सबै जना बइेमान
आजर्नको लािग लोभी भएका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । अगमव ादे ख
पजुारीसम्म सबलैेछलको अभ्यास गछर्न ।् 14शा न् त नै नहुदँा पिन, 'शा न्त, शा न्त'
भन्द,ै ितनीहरूले मरेा मािनसहरूको चोटलाई अ लअ ल मा िनको पारेका छन ्।
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15 ितनीहरूले घिृणत कामहरू गदार् के ितनीहरू ल ज् जत भए ? ितनीहरू ल ज् जत
भएनन ्। ितनीहरूलाई शमर् मान् न पिन आउँदनै । त्यसलैे पतन भएकाहरूका िबचमा
ितनीहरू पतन हुनछेन ् । ितनीहरूलाई दण्ड िददंा ितनीहरू तल खसा लनछेन,्
परम भु भन् नहुुन्छ । 16 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “दोबाटोमा खडा हो र हरे ् ।
ाचीन मागर्हरू बारेमा सोधखोज गर ्। 'यो असल मागर् कहाँ छ ?' तब त्यसमैा

िहडं, र आफ्नो लािग िव ामस्थल प ा लगा । तर मािनसहरू भन्छन,् 'हामी जाने
छैनौं ।' 17 तरुहीको आवाज सनु् न मलैे ितमीहरूका िन म्त पहरेदारहरू िनय ु गरें
। तर ितनीहरूले भन,े 'हामी सनु् ने छैनौं ।' 18 त्यसकारण हे जाित-जाितहरू हो,
सनु । हे गवाही िदनहेरू हो, ितनीहरूलाई के हुने छ सो हरे । 19 हे पथृ्वी, सनु ्
। मलैे यी मािनसहरूमािथ िवपि ल्याउनै लागकेो छु, जनु ितनीहरूका िवचारको
नितजा हो । ितनीहरूले मरेो वचन वा वस्थालाई ध्यानै िदएनन,् तर ितनीहरूले
यसलाई इन्कार गरे । 20 मरेो लािग शबेाबाट मािथ गएको यस धपुको अथर् के हो
? वा टाढाको दशेबाट आएका यी सगुन्धको ? ितमीहरूका होमब लहरू मरेो लािग
स्वीकारयोग्य छैनन,् न त ितमीहरूका ब लदानहरू छन ्। 21 त् यसलैे परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “हरे,् मलैे यी मािनसको िवरु मा ठेस लाग् ने अवरोध राख् न लागकेो छु ।
ितनीहरूका बाबहुरू र छोराहरू एकैसाथ त् यसमािथ ठक् कर खानछेन ्। बािसन्दाहरू
र ितनीहरू िछमकेीहरू पिन नष् ट हुनछेन ् ।” 22 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘हरे,्
उ र दशेबाट एउटा जाित आउँदछै, पथृ्वीको पल्लो भागबाट एउटा महान ्जाित
उ िेजत हुदँछै । 23 ितनीहरूले धन ु र भालाहरू उठाउने छन ्। ितनीहरू ु र छन ्र
दया नै छैन । ितनीहरूको आवाज समु को गजर्नजस्तो छ, र ितनीहरू घोडाहरूमा
सवार हुदँछैन ्। हे िसयोनकी छोरी, तरेो िवरु मा य ु गनर् ितनीहरू प ङ् ब भएर
आउने मािनसहरूजस्तै अगािड बढ्छन ्।” 24 हामीले ितनीहरूका बारेमा खबरहरू
सनुकेा छौं, र िनराश हुदँा हा ा हातहरू नै ल केा छन ्। जन्म िददंा स् ीलाई भएझैं
सङ्कष् टले हामीलाई समात्छ । 25 बािहर खतेबाट नजाओ, र सडकहरूमा निहडं,
िकनिक श कुा तरवार र ास चारैितर छन ्। 26 हे मरेा मािनसकी छोरी, भाङ् ा
लगा र खरानीमा लडीबडी हो । एक मा छोरोको लािग िवलाप गरेझैं श ुकँ-शुकँ
गरेर शोक गर, िकनिक िवनाशक हामीमािथ अकस्मात ्आउनछे । 27 “हे यिमर्या,
ितनीहरूका मागर् िनरीक्षण गनर् र जाँच गनर् मलै े तलँाई धात ु जाँच गनजस्तै मरेा
मािनसहरूको जाँच गन मािनस बनाएको छु । 28 ितनीहरू अित नै हठी मािनसहरू
हुन ज्ो अरूहरूको बदख्याइँ गद यताउता जान्छन ।् ितनीहरू सबै ष् टतापवूर्क काम
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गन काँसा र फलाम हुन ्। 29 आगोले भस्म गन पदाथर्लाई भस्म गनर् खलाँतीलाई
जोडिसत फुिकन्छ । आगोको रापमा फलाम पग्लन्छ । ितनीहरूका िबचमा श ु े इँ
जारी छ, तर यो अथर्हीन छ, िकनिक दषु् ाइँलाई हटाइएको छैन । 30 ितनीहरू
ितरस् कृत भएको चाँदी भिननछेन ि्कनिक परम भलुे ितनीहरूलाई इन्कार गन ुर्भएको
छ ।”

7
1 परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “परम भकुो म न्दरको

मलू ढोकामा खडा हो र यो वचन घोषणा गर ्। यसो भन,् 'परम भलुाई आराधना
चढाउन यी ढोकाहरूबाट वशे गन यहूदाका सबै मािनसहरू हो, परम भकुो वचन
सनु । 3 सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूका
मागर् र अभ्यास असल बनाओ, र म ितमीहरूलाई यस ठाउँमा बिसरहन िदनछुे ।
4छलपणूर् वचनहरूमा आफू भर नपर र यसो नभन, 'परम भकुो म न्दर! परम भकुो
म न्दर! परम भकुो म न्दर!' 5 िकनिक ितमीहरूले वास्तवमै ितमीहरूका मागर् र
अभ्यासहरू असल बनायौ भन,े अिन ितमीहरूले मािनस र त्यसको िछमकेीको
िबचमा न्यायलाई पणूर् रूपमा कायम राख्यौ भन,े 6 ितमीहरूले दशेमा बस् ने मािनस,
अनाथ वा िवधवालाई शोषण गरेनौ र यस ठाउँमा िनद षको रगत बगाएनौ र
आफैलाई हािन परु् याउन अरू दवेताहरूको पिछ लागनेौ भन,े 7 म ितमीहरूलाई यस
ठाउँमा बस् न िदनछुे, जनु दशे मलैे ाचीन समयदे ख नै सदाको लािग ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िदएँ । 8 हरे! ितमीहरूले छलपणूर् वचनहरूमािथ भरोसा गदछौ जसले
ितमीहरूको मदत गदनन ्। 9 के ितमीहरू चोछ , माछ , र िभचार गछ ? के
ितमीहरू छलपवूर्क शपथ खान् छौ अिन बाल दवेतालाई धपु चढाउँछौ र ितमीहरूले
निचनकेा अरू दवेताहरूको पिछ लाग्छौ ? 10 त्यसपिछ ितमीहरू आउँछौ अिन
मरेो नाउलँे बोलाइने यस म न् दरमा मरेो साम ु खडा हुन् छौ र यसो भन्छौ, “हामी
बचाइएका छौं”, यसरी ितमीहरू यी सबै घिृणत कामहरू गनर् सक् छौ ? 11 के
मरेो नाउलँे पकुा रने यो घर ितमीहरूको द ृ ष् टमा डाँकुहरूको ओडार हो ? तर हरे,
मलैे यो दखेकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।’ 12 ‘त्यसलैे शीलोमा भएको मरेो
ठाउँ जाओ, जहाँ सरुुमा मलैे मरेो नाउँ रहने अनमुित िदएँ, र मरेो जाित इ ाएलको
दषु् टताको कारणले मलैे यसलाई के गरें त् यो हरे । 13 त्यसलैे अब यो परम भकुो
घोषणा हो, ितमीहरूका यी सबै अभ्यासको बारेमा ितमीहरूिसत म बलेाबलेामा बोले,ँ
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तर ितमीहरूले सनुनेौ । मलैे ितमीहरूलाई बोलाएँ, तर ितमीहरूले जवाफ िदएनौ ।
14 त्यसकारण मलैे शीलोलाई जे गरें, मरेो नाउँ ारा बोलाइने यस म न्दरलाई पिन म
त्यसै गनछु, ितमीहरूले भरोसा गरेको यो घर हो, जनु मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई िदएँ । 15 जसरी मलैे ितमीहरूका सबै दाजभुाइ अथार्त ् ए ाइमका
सबै सन्तानलाई िनकाले,ँ त्यसरी नै मरेो सामबुाट म ितमीहरूलाई िनकाल्नछुे ।”
16“ए यिमर्या, तैंलचेािहं यी मािनसहरूको लािग ाथर्ना नगर,् र ितनीहरूको पक्षमा
िवलाप नगर,् न त िबन्ती चढा, िकनिक म तरेो कुरा स ु न्दन ँ । 17 यहूदाका सहरहरू
र यरूशलमेका सडकहरूमा ितनीहरूले के ग ररहकेा छन ्भनी के त ँ दखे्दनैस ्?
18 छोराछोरीले दाउरा बटुल्दछैन,् र बबुाहरू आगो बाल्दछैन ्। ितनीहरूले मलाई
िच ाउनलाई स्वगर्की रानीको िन म्त फुरौला बनाउन स् ीहरू िपठो मछु्दछैन,् र
अरू दवेताहरूका लािग अघर्ब ल खन्याउदँछैन ्। 19 के ितनीहरूले साँच् चै मलाई
िच ाउदँै छन ्त ? यो परम भकुो घोषणा हो, के लाज ितनीहरूमािथ नै आइपरोस ्
भनरे ितनीहरूले आफैलाई िच ाइरहकेा होइनन ् र ? 20 त्यसकारण परम भु
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, यस ठाउँमा मािनस र पशु दवुमैािथ, शतेबारीका
रूखहरू र जिमनका फलमािथ मरेो रस र ोधको ज्वाला फुट्नछे । यसले
जलाउनछे, र किहल्यै िनभाइनछैेन ।” 21 इ ाएलका सवर्श मान ् परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूका ब लदानहरूमा होमब लहरू िमसाओ, र तीबाट मास ु
पिन िमसाओ । 22 िकनिक मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउदँा
ितमध् ये कुनै कुरा पिन मलैे इच् छा ग रन । होमब ल र ब लदानहरूको िवषयमा मलैे
ितनीहरूलाई कुनै आज्ञा िदइन ँ । 23 मलैे ितनीहरूलाई यो आज्ञा मा िदएँ, “मरेो
आवाजलाई सनु, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितमीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेौ
। त्यसलैे ितमीहरूको भलो होस ्भनरे मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आज्ञामा िहडं
।” 24 तर ितनीहरूले सनुनेन,् वा ध्यान नै िदए । ितनीहरू आफ् ना दषु् ट हृदयका
आफ्नै हठी योजनामतुािबक िजए । त्यसलैे ितनीहरू पिछ ल्तर गए, अिग ल्तर
बढनेन ।् 25 ितमीहरूका पखुार्हरू िम दशेबाट आएको समयदे ख आजको िदनसम्म
मलैे आफ् ना हरेक सवेक र अगमव ाहरू ितमीहरूकहाँ पठाएको छु । मलैे
ितनीहरूलाई पठाउन जोड ग ररहे ँ । 26तर ितनीहरूले मरेो कुरा सनुनेन ।् ितनीहरूले
ध्यानै िदएनन ् । बरु, ितनीहरू अटेरी भए । आफ् ना पखुार्हरूभन्दा ितनीहरू अझै
दषु् ट भए ।’ 27 त्यसलैे यी सबै वचन ितनीहरूलाई सनुा, तर ितनीहरूले तरेो कुरा
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सनु् नछैेनन ् । ितनीहरूलाई यी कुराको घोषणा गर,् तर ितनीहरूले तलँाई जवाफ
िदनछैेनन ्। 28 ितनीहरूलाई यसो भन,् “यो परम भु आफ्ना परमशे् वरको आवाज
नसनु् ने र अनशुासन पालन नगन जाित हो । सत्यता नष् ट ग रएको छ, र ितनीहरूका
मखुबाट बिहष्कृत ग रएको छ । 29 आफ्नो कपाल काट र आफूलाई खौरी ।
खलुा ठाउँहरूमा मतृ् य ु ससं् कारको गीत गा । िकनिक परम भलुे आफ्नो ोधमा
यस पसु्तालाई इन्कार गन ुर्भएको छ र त्याग् नभुएको छ । 30 िकनिक यहूदाका
छोराहरूले मरेो द ृ ष् टमा दषु् ट काम गरेका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । मरेो
नाउँ ारा पकुा रने यस म न्दरलाई अपिव तलु्याउनलाई ितनीहरूले त् यसमा घिृणत
कुराहरू राखकेा छन ्। 31अिन बने-िहन् नोमको बेसँीमा ितनीहरूले तोपतेका अग्ला
ठाउँहरू बनाए । ितनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा जलाउन त् यो बनाए ।
यो कुरो मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा िदएको िथइन,ँ न त मरेो मनमा नै पसकेो िथयो
। 32 यसलैे हरे, यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् यो परम भकुो घोषणा हो, त् यसबलेा
त् यो फे र तोपते वा िहन् नोमको बेसँी भिनने छैनन ् । त् यो हत्याको बेसँी भिननछे ।
तोपतेमा खाली ठाउँ रहुञ्जलेसम्म ितनीहरूले त्यहा लाशहरू गाड्नछेन ् । 33 यो
जाितका लाशहरू आकाशका चराहरू र जङ्गली जनावरहरूका लािग आहारा
हुनछेन,् र ितनीहरूलाई तसार्एर लखटे्ने कोही पिन हुनछैेन । 34 यहूदाका सहरहरू
र यरूशलमेका सडकहरूबाट हषर् र आनन्दको आवाज, दलुहा र दलुहीको सोरलाई
म अन्त्य ग रिदनछुे, िकनिक यो दशे उजाड हुनछे ।”

8
1 “यो परम भकुो घोषणा हो, त्यस बलेा ितनीहरूले िचहानहरूबाट यहूदाका

राजाहरू, यसका अिधकारीहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र यरूशलमेका
बािसन्दाहरूका हड् डीहरू िनकाल्नछेन ् । 2 त्यसपिछ ितनीहरूले सयूर्, चन् मा र
आकाशका सबै ताराको काशमा ितनलाई फैलाउनछेन ् । ितनीहरूले आकाशका
यी कुराहरूलाई प ाएका छन,् सवेा गरेका छन,् ितनको खोजी गरेका छन ्र पजुा
गरेका छन ्। हड् डीहरू फे र जम्मा ग रने र गािडने छैनन ्। ती जिमनको सतहमा
मलझैं प ररहनछेन ्। 3 हरेक बाँकी रहकेो ठाउँ जहाँ मलै े तनीहरूलाई धपाएको छु,
त्यहाँ ितनीहरूले आफ् नो िन म् त जीवनको साटो मतृ्य ु रोज्नछेन,् यो सवर्श मान ्
परम भकुो घोषण हो । 4 त्यसलैे ितनीहरूलाई भन,् “परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'के कोही लडरे उठ्दनै र ? के कोही हरायो भने त्यो फकर आउन खोज्दनै र
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? 5 यरूशलमेका मािनसहरू िकन स्थायी िवश् वासहीनतामा तकर गएका छन ्
त ? ितनीहरू िवश् वासघातमा टाँिसरहन्छन,् र पश् चा ाप गनर् इन्कार गछर्न ् ।
6 मलैे ध्यान िदएँ, र सनुें, तर ितनीहरूले सही कुरा बोलनेन ् । आफ्नो दषु् टताको
लािग कोही पिन दःुखी भएन, 'मलैे के गरेको छु ?' भनरे सोध् ने कुनै व् य क् त
छैन । घोडा य ु मा गएझैं ितनीहरू सबै आफूलाई इच्छा लागकेो ठाउँमा जान्छन ्।
7आकाशको सारस अिन ढुकुर, गौँथली र सा रका चरा पिन आफ्नो समय थाहा छ
। ितनीहरू ठक समयमा बसाइँ सछर्न,् तर मरेा मािनसहरूले परम भकुा आज्ञाहरू
जान्दनैन ्। 8 'परम भकुो वस्था हामीिसत भएको हुनाले हामी ब ु मान छौं' भनी
ितमीहरू कसरी भन् न सक्छौ ? वास्तवमा, हरे, शास् ीहरूको छलपणूर् कलमले
धलको सजृना गरेको छ । 9 ब ु मान ् मािनसहरू ल ज् जत हुनछेन ् । ितनीहरू
हताश भएका छन ्र पासोमा परेका छन ्। हरे, ितनीहरूले परम भकुो वचन इन्कार
गछर्न,् यसलैे ितनीहरूको ब ु को के काम ? 10 त्यसलैे म ितनीहरूका पत् नीहरू
अरूलाई िदनछुे, र ितनीहरूका खतेबारी अिधकार गनहरूलाई म ित िदनछुे, िकनिक
सानादे ख ठुलासम्म सबै जना बइेमान आजर्नको लािग लोभी छन ।् अगमव ादे ख
पजुारीसम्म सबलैे छलको अभ्यास गछर्न ्। 11शा न् त नै नहुदँा पिन 'शा न्त, शा न्त'
भनरे ितनीहरूले मरेा मािनसहरूको चोटलाई अ लअ ल मा िनको पारेका छन ्।
12 ितनीहरूले घिृणत कामहरू गदार् के ितनीहरू ल ज् जत भए ? ितनीहरू ल ज् जत
भएनन ्। कसरी शमर् मान् ने भन् ने कुरा पिन ितनीहरूलाई थाहा भएन । त्यसलैे पतन
भएकाहरूका िबचमा ितनीहरू पतन हुनछेन ् । ितनीहरूलाई दण्ड िदइँदा ितनीहरू
तल खसा लने छन,् परम भु भन् नहुुन्छ । 13 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा हटाइिदने
छु, यो परम भकुो घोषणा हो । दाखका बोटहरूमा दाख हुनछैेन, न त अञ्जीरका
रुखहरूमा अञ्जीर हुनछे । िकनिक पात सकेुर जानछे, र मलैे ितनीहरूलाई िदएका
कुरा हराएर जानछे । 14 हामी िकन यहाँ बिसरहकेा छौं ? सगँसगँै आओ । हामी
िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा जाऔं, र त्यहाँ हामी मरेर चपु बनौं । िकनिक
परम भु हा ा परमशे् वरले हामीलाई चपु पान ुर्हुनछे । उहाँले हामीलाई िवष िपउन
लगाउनहुुनछे िकनिक हामीले उहाँको िवरु मा पाप गरेका छौं । 15 हामी शा न्तको
अपके्षा गदछौं, तर त्यहाँ कुनै असल कुरो हुनछैेन । हामी चङ्गाइको समयको
आशा गदछौं, तर त्यहाँ ास हुनछे । 16 दानबाट त्यसका घोडाहरूको घ्वार-घ्वार
आवाज सिुनन्छ । त्यसका श शाली घोडाहरूको िहनिहनाइको आवाजमा परैु
पथृ्वी ह ल्लन्छ । िकनिक ितनीहरू आउनछेन ् र यो दशे र यसको सम्पि , सहर
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र यसमा बस् नहेरूलाई स्वाहा पानछन ् । 17 िकनिक हरे, म ितमीहरूका िबचमा
सपर्हरू, ितमीहरूका टुनामनुाले वशमा पानर् नसक् ने िवषाल ु सपर्हरू पठाउँदछुै ।
ितनीहरूले ितमीहरूलाई डस् नछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । 18 मरेो शोकको कुनै
अन्त छैन, र मरेो हृदय ाकुल भएको छ । 19 हने ुर्होस,् टाढाको दशेमा भएका मरेो
मािनसहरूको छोरीको न्दन सनु् नहुोस ् । के परम भु िसयोनमा हुनहुुन् न र ? के
त्यसका राजा अिहले त्यहाँ हुनहुुन् न र ? त्यसो भए, ितनीहरूले आफ्ना खोिपएका
मिूतर्हरू र बकेम्मा िवदशेी दवेताहरूले मलाई िकन रस उठाउँछन त् ? 20कटनीको
समय िबतकेो छ, ीष्म ऋतु पिन सिकएको छ । तरै पिन हामी बचाइएका छैनौं
। 21 मरेा मािनसहरूको छोरीको चोटको कारणले मलाई मलाई चोट लागकेो छ ।
त्यसलाई आइपरेका डरलाग्दा कुराहरूमा म शोक गछुर् । म ल ज् जत भएको छु ।
22 के िगलादमा कुनै औषधी छैन ? के त्यहाँ कुनै िनको पानर् व् य क् त छैन ? मरेा
मािनसहरूको छोरीको चोट िकन िनको भएको छैन त ?

9
1 मरेो िशरले पानी उत्पादन गनर् सके हुन् थ् यो र मरेा आखँा आसँकुो फुहारा भए

हुन् थ् यो ! िकनिक मरेा मािनसहरूका छोरीको िबचमा मा रएकाहरूका िन म्त म
िदनरात रुने इच् छा गछुर् । 2 उजाड-स्थानमा या हुरू बस् नका िन म्त कसलैे मलाई
एउटा ठाउँ िदए हुन् थ् यो, म आफ् ना मािनसहरूलाई त् याग् न त्यहाँ जान सक् थे ।
ितनीहरूलाई मलैे छोड् न सके हुन् थ् यो, िकनिक सबै िभचारी, िवश् वासघातीको
जमात हुन ्! 3 परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “आफ् ना झटूका धनहुरूलाई ितनीहरूले
आफ्ना िज ाले दबाउछँन,् तर ितनीहरूको िवश् वसनीयताको कारणले ितनीहरू
पथृ्वीमा ब लया भएर बढ्ने होइनन ् । ितनीहरू एउटा दषु् ट कामदे ख अक
दषु् ट काम गछर्न ् । ितनीहरूले मलाई िचन्दनैन ् ।” 4 ितमीकरू हरेक आ-आफ्नो
िछमकेीदे ख होिसयार बस, र आफ्नो कुनै भाइमािथ भरोसा नगर । िकनिक हरेक
भाइ िनश् चय नै छली हो, र हरेक िछमकेी बदख्याइँ गद िहडं्छ । 5 हरेक मािनसले
आफ्नो िछमकेीको ठ ा गछर्, र साँचो बोल्दनै । ितनीहरूका िज ाले छली कुराहरू
िसकाउँछन ्। ितनीहरू अपराध गदार्-गदार् थाकेका छन ्। 6 तरेो बासस्थान छलको
िबचमा छ । आफ् नो छलमा ितनीहरूले मलाई इन्कार गछर्न,् यो परम भकुो घोषणा
हो । 7 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे ितनीहरूलाई खानर् र जाँच्न
लागकेो छु, िकनिक मरेा मािनसहरूले जे गरेका छन,् त्यसको लािग म अरू के
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गनर् सक्छु र ? 8 ितनीहरूका िज ा ितखा काँडहरू हुन ् । ितनले िवश् वास गनर्
नसिकने कुराहरू बोल्छन ।् आफ्ना मखुलेआफ्ना िछमकेीहरूिसत शा न्तको घोषणा
ितनीहरूले गछर्न,् तर ितनीहरूका हृदयले चािहं ितनीहरूलाई ढुकेर बस्छन ्। 9 के
यी कुराको काणले मलैे ितनीहरूलाई दण्ड निदने ? यो परम भकुो घोषणा हो, र
के यस्तो जाितलाई म आफैले बदला न लने त ? 10 म शोकको गीत गाउनछुे,
र पहाडहरूका िन म्त िवलाप गनछु, र खकर् हरूका िन म्त मतृ् य ु ससं् कारको गीत
गाइनछे । िकनिक ती जलाइएका छन,् यसलैे कोही पिन त्यसबाट जान सक्दनै ।
ितनीहरूले कुनै पिन गाईवस्तकुो आवाज सनु् नछैेनन ्। आकाशका चराहरू र पशहुरू
सबै भागरे गएका छन ्। 11 त्यसलैे म यरूशलमेलाई भत्केको थु ो, स्यालहरूको
लकु् ने ठाउँ तलु्याउनछुे । म यहूदाका सहरहरूलाई मािनसहरू नबस् ने गरी उजाड
तलु्याउनछुे ।” 12 यसलाई बझु्न कुनचािहं मािनस साँच् चै ब ु मानी छ ? कसलाई
परम भकुो मखुले बोल्नभुएको छ, र त्यसले यो घोषणा गनछ ? यो दशे िकन
नष् ट पा रएको छ र उजाड-स्थानजस्तै िवनाश ग रएको छ जसबाट कोही पिन
जान सक्दनै ? 13 परम भु भन् नहुुन्छ, “मलैे ितनीहरूका साम ु राखकेो मरेो

वस्थालाई ितनीहरूले त्यागकेा हुनाल,े ितनीहरूले मरेो आवाज सनुरे त्यस ारा
निहडंकेा हुनाले यस्तो भएको हो । 14 ितनीहरू आ-आफ्ना हठी हृदय ारा िहडंकेा
हुनाले र आफ् ना पखुार्हरूले िसकाएझैं गरी ितनीहरूले बाल दवेताहरूको अनसुरण
गरेको हुनाले यस्तो भएको हो । 15 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “हर, मलैे यो जाितलाई ऐरेल ु खवुाउन र िवषाल ु पानी
िपयाउन लागकेो छु । 16 त्यसपिछ म ितनीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा
िततर-िबतर पान छु, जसलाई न ितनीहरूले न त ितनीहरूका पखुार्हरूले िचनकेा
छन ् । मलै ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट नपारेसम्म म ितनीहरूको पिछ तरवार
पठाउनछुे ।” 17 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “यस िवषयमा िवचार
गरः मतृ् य ु ससं् कारका गीत गाउनहेरूलाई बोलाओ । ितनीहरू आऊन ् । िवलाप
गनर् िसपाल ु स् ीहरूलाई बोलाउन पठाओ । ितनीहरू आऊन ्। 18 ितनीहरू हतार
गरून,् र हा ा लािग शोकको गीत गाऊन,् तािक हा ा आखँाबाट आसँ ु बगनू ्र हा ा
परेलाबाट पानी बगनू ् । 19 िकनिक िसयोनमा िवलापको सोर सिुनएको छ, 'हामी
कसरी तहस-नहत भएका छौं । हामी ज्यादै ल ज् जत भएका छौं । ितनीहरूले
हा ा घरहरू भत्काएको समयदे ख नै हामीले यो दशे त् यागकेा छौं ।' 20 त्यसलैे
हे स् ीहरू हो, परम भकुो वचन सनु । उहाँको मखुबाट िनस्कने सन्दशेमा ध्यान
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दओे । तब आ-आफ्ना छोरीहरूलाई शोकको गीत र हरेक िछमकेी स् ीलाई मतृ् य ु
ससं् कारको गीत िसकाओ । 21 िकनिक मतृ्य ु हा ा झ्यालबाट आएको छ । यो
हा ा राजमहलहरूमा जान्छ । यसले बािहरका बालबा लका र सहरका चोकहरूका
यवुाहरूलाई नष् ट पाछर् । 22 यसो भन, “यो परम भकुो घोषणा हो, मािनसहरूका
लाशहरू खतेबारीका मलझैं र बाली काट्नहेरूले छाडकेा िसलाबालाझैं छोिडनछेन,्
र ित जम्मा गन कोही हुनछैेन ।” 23 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ब ु मान ्मािनसले
आफ्नो ब ु मा वा यो ाले आफ्नो श मा घमण्ड गनर् नदओे । धनी मािनसले
आफ्ना धनमा घमण्ड गनर् नदओे । 24 िकनिक कुनै मािनसले कुनै कुरामा घमण्ड
गछर् भन,े त्यसले यस कुरामा गरोस ् िक उिसत अन्तद ृर् ष् ट छ र मलाई िचन् छ ।
िकनिक म परम भु हु ँ जसले पथृ्वीमा करारको बफादारी, न्याय र धािमर्कतामा काम
गछुर् । िकनिक ियनै कुरामा म सन् न हुन्छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 25 यो
परम भकुो घोषणा हो, हरे, िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म शरीरमा मा खतना
भएकाहरू सबलैाई दण्ड िदनछुे । 26 म िम , यहूदा, एदोम, अम्मोन, मोआब र
िशरमा आफ्नो कपाल छोटो गरी काट्ने सबै मािनसलाई दण्ड िदनछुे । िकनिक यी
सबै जाित बखेतनाका हुन,् र इ ाएलका सबै घरानािसत बखेतनको हृदय छ ।”

10
1 हे इ ाएलका घराना हो, परम भलुे ितमीहरूलाई घोषणा ग ररहनभुएको

वचन सनु । 2 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जाित-जाितहरूका चाल निसक, र
आकाशका िचन्हहरूदे ख भयभीत नहोओ िकनिक जाितहरू यसबाट भयभीत
हुन्छन ्। 3 िकनिक यी मािनसहरूका धािमर्क चलनहरू बकेम्मा छन ्। ितनीहरू
जङ्गलमा भएको एउटा रुख काट्छन,् र कारीगरले काठको मिूतर् बनाउछँ ।
4 त्यसपिछ ितनीहरूले सनु र चाँदीले त् यसलाई सजाउछँन ् । त् यो नढलोस ् भनरे
ितनीहरूले त् यसलाई घन र िकल्लाले ठोक्दछन ् । 5 ितनीहरूले हातले बनाएको
कुरो काँ ोको बारीमा रा खने पतुलाजस्तो हो, िकनिक ितनीहरूले पिन केही
भन् न सक्दनैन,् र ितनीहरू िहडं्न नसक् ने भएका हुनाले ितनलाई बोक् नपुछर्
। ितनीहरूदे ख नडराओ, िकनिक ितनीहरूले खराबी ल्याउन सक्दनैन,् न त
ितनीहरूले कुनै भलाइ नै गनर् सक्छन ।्” 6 हे परम भ,ु तपाईंजस्तो कोही पिन छैन ।
तपाईं महान ह्ुनहुुन्छ, र तपाईंको नाउँ श मा महान छ् । 7हेजाितहरूका महाराजा,
तपाईंदे ख को डराउदँनै र ? तपाईं यसकैो लािग योग्य हुनहुुन्छ, िकनिक जाितहरूका
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सबै ब ु मान ्मािनसहरू र ितनीहरूका सबै राज्यहरूका िबचमा तपाईंजस्तो कोही
पिन छैन । 8 ितनीहरू सबै उस्तै छन ् । ितनीहरू ब ु हीन र मखूर् छन ् । ितनीहरू
मतू का चलेाहरू हुन ्जनु काठबाहके केही पिन होइन । 9 तश शबाट िप टएका
चाँदी अिन उपज दशेबाट सनुारहरू, शु पानका हात ारा बनाइएका सनु ितनीहरूले
ल्याउछँन,् ितनीहरूका वस् हरू िनलो र बजैनी कपडा हुन ् । ितनीहरूका िसपाल ु
मािनसहरूले यी सबै कुरा बनाए । 10 तर परम भु नै साँचो परमशे् वर हुनहुुन्छ
। उहाँ नै जीिवत परमशे् वर र अनन्तका राजा हुनहुुन्छ । उहाँको रसमा पथृ्वी
ह ल्लन्छ, र जाितहरूले उहाँको रस सहन सक्दनैन ् । 11 तपाईं ितनीहरूिसत
यसरी बोल्नहुुन्छ, “स्वगर् र पथृ्वी नबनाउने दवेताहरू पथृ्वीबाट र यी आकाशको
तलबाट नष् ट हुनछेन ् । 12 तर उहाँले पथृ्वीलाई आफ्नो श ले बनाउनभुयो, र
उहाँले आफ्नो ब ु ले ससंार स्थािपत गन ुर्भयो, र आफ्नो समझश ले आकाशलाई
फैलाउनभुयो । 13 उहाँको आवाजले आकाशमा पानीको गजर्न ल्याउछँ, र उहाँले
पथृ्वीको कुनाबाट तसुारो ल्याउनहुुन्छ । उहाँले वषार्को लािग च ाङ पान ुर्हुन्छ, र
आफ्नो भण्डारबाट बतास पठाउनहुुन्छ । 14 हरेक मािनस ज्ञानिवना अज्ञानी भएको
छ । धातकुो काम गन हरेक आफ्ना मिूतर्हरूबाट नै लाजमा परेको छ । िकनिक
त्यसले बनाएका मिूतर्हरू झटूा हुन ् । ितनमा जीवन छैन । 15 ती बकेम्मा छन,्
िगल्ला गनहरूको काम हुन ्। ितनीहरूको दण्डको समयमा ितनीहरू नष् ट हुनछेन ्
। 16 तर परमशे् वर जो याकूबको िहस्सा हुनहुुन्छ, उहाँ तीजस्ता छैनन,् िकनिक
उहाँ त सबै कुराका िनमार्णकतार् हुनहुुन्छ । इ ाएल उहाँको उ रािधकारको कुल
हो । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो । 17 ए घरेाबन्दीमा बाँचकेा मािनसहरू
हो, आ-आफ्नो पोकोपन्तरो जम्मा गर र दशे छोड । 18 िकनिक परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “हरे,् यस बलेा यो दशेका बािसन्दाहरूलाई मलैे बािहर फाल् न लागकेो
छु । म ितनीहरूमािथ सङ्कष् ट ल्याउनछुे, र ितनीहरूले यस्तै भएको भे ाउनछेन ।्”
19 मलाई िधक् कार छ! मरेा हड् डी भाँिचएका हुनाले मरेो चोट सङ् िमत भएको
छ । त्यसलैे मलै े भनें, “िनश् चय नै यो वदेना हो, तर मलैे त् यो सहनपैछर् ।” 20 मरेो
पाल तहस-नहस पा रएको छ, र मरेा पालका सबै डोरी दईु टु ा पारेर का टएका
छन ्। ितनीहरूले मरेा बालबा लकालाई मबाट टाढा लगकेा छन,् त् यसलैे ितनीहरू
अब छैनन ्। मरेो पाल टाँग् न वा मरेा पदार्हरू उठाउन त् यहाँ अब फे र कोही छैन ।
21 िकनिक गोठालाहरू मखूर् छन,् र ितनीहरूले परम भकुो खोजी गदनन ्। त्यसलैे
ितनीहरूको उन् नित भएको छैन, र ितनीहरूका सबै बगाल िततर-िबतर भएका छन ्
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। 22 समाचारको खबर आएको छ, “हरे, यहूदाका सहरहरूलाई उजाड पारेर
स्यालहरूका लकु् ने ठाउँ बनाउनलाई उ रको दशेबाट एउटा ठुलो भकूम्प आउँदछै
।” 23 हे परम भ,ु म जान्दछु, मािनसको चाल ऊ आफैबाट आउँदनै । िहिंडरहकेो
कुनै पिन ले आफ्ना कदमहरूलाई िनदशन िददंनै । 24 हे परम भ,ु मलाई
न्यायले अनशुािसत गन ुर्होस,् तपाईंको रसमा होइन, न ता तपाईंले मलाई नष् ट
गन ुर्हुनछे । 25 तपाईंले निचन् ने जाितहरू र तपाईंको नाउँ नपकुान प रवारहरूमािथ
तपाईंको ोध खन्याउनहुोस ्। िकनिक ितनीहरूले याकूबलाई िनलकेा छन ्र भष् म
पारेका छन ्यसरी उसलाई पणूर् रूपमा नास पारेका र उसको बासस्थानलाई उजाड
पारेका छन ्।

11
1 परम भबुाट यिमर्याकहाँ यसो भनरे वचन आयो, 2 “यस करारका

वचनहरूलाई सनु,् अिन यहूदाका हरेक मािनस र यरूशलमेका बािसन्दाहरूलाई ती
घोषणा गर ्। 3 ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
यस करारका वचनहरू नसनु् ने जोसकैु ािपत होस ।् 4मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई
िम दशे अथार्त ्फलाम पगाल्ने भ ीबाट ल्याएको िदनमा यो करारको पालन गनर्
आज्ञा िदएको िथएँ । मलैे भनें, 'मरेो आवाजलाई सनु र मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा
गरेका यी सबै कुरा पालन गर, िकनिक ितमीहरू मरेो जाित हुनछेौ, र म ितमीहरूका
परमशे् वर हुनछुे ।' 5 मरेो आज्ञा पालन गर तािक दधू र मह बग् ने दशे िदनछुे
भनी मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूिसत खाएको शपथ म परुा गनर् सक् छु ।' तब म
यिमर्याले जवाफ िदएँ र भनें, 'ह,े परम भु हवस ्।' 6 परम भलुे मलाई भन् नभुयो,
“यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूका यी सबै कुराको घोषणा गर ।् यसो
भन,् 'यस करारका वचनहरूलाई सनु र ितनलाई कायार्वन्यन गर । 7 िकनिक
मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याएको िदनदे ख वतर्मान समयसम्म
िनरन्तर रूपमा ितनीहरूलाई चतेाउनी िददं ै र 'मरेो आवाज सनु,' भन् दै गम्भीर
आज्ञाहरू िददंै आएको छु । 8 तर ितनीहरूले सनुनेन,् वा ध्यानै िदएनन ् । हरेक

आफ्नै दषु् ट हृदयको कठोरतामा िहिंडरहकेो छ । त्यसलैे यस करारमा
मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै ाप मलैे ितनीहरूका िवरु मा ल्याएँ । तर
मािनसहरूले अझै पिन आज्ञा माननेन ्।” 9 त्यसपिछ परम भलुे मलाई भन् नभुयो,
“यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरूका िबचमा भएको एउटा ष न्
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प ा लागकेो छ । 10 ितनीहरू आफ् ना पिहलकेा पखुार्हरूका अधमर्तफर् लागकेा
छन ् जसले मरेो वचन सनु् न इन्कार गरी अरू दवेताहरूको पजुा गनर् ितनीहरूको
पिछ लागे । इ ाएलको घराना र यहूदाको घरानाले मलै े ितनीहरूका पखुार्हरूिसत
स्थािपत गरेको मरेो करार तोडे । 11 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,
मलैे ितनीहरूमािथ यस्तो िवपि ल्याउनै लागकेो छु, जनु िवपि बाट ितनीहरू
भाग् न सक् ने छैनन ् । तब ितनीहरूले मरेो पकुारा गनछन,् तर म ितनीहरूको
कुरा सनु् नछैेन ँ । 12 यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरू जानछेन,् र
ितनीहरूले भटेी चढाएका दवेताहरूलाई पकुानछन,् तर ितनीहरूको िवपि को
समयमा िनश् चय पिन ितनीहरू ती दवेताहरू ारा बचाइनछैेनन ् । 13 िकनिक त ँ
यहूदाले तरेा दवेताहरूको सङ्ख्या व ृ गरेर तरेा सहरहरूको सङ्ख्या बराबर
तलु्याएको छस ् । तैंले यरूशलमेमा त्यसका सडकहरूको सङ्ख्या जि कै धरैे
लज् जास्पद वदेीहरू, बाल दवेताको िन म्त धपु बाल्ने वदेीहरू बनाएको छस ् ।
14 त्यसलैे ए यिमर्या, त ँआफूले यी मािनसहरूको िन म्त ाथर्ना नचढा । ितनीहरूको
पक्षमा तैंले िवलाप वा िबन्ती गनर्हुदँनै । िकनिक ितनीहरूले आफ्नो िवपि मा मलाई
पकुारा गदार् म ितनीहरूको पकुारा सनु् नछैेन् न ँ । 15 मरेी ि य जसिसत धरैे दषु् ट
मनसाय िथए, त्यो िकन मरेो म न्दरमा छे ? तरेा ब लदानहरूको मासलुे तलँाई मदत
गनर् सक्दनै । तरेा दषु् ट कामहरूको कारणले त ँ आनन्द मनाउछँस ् । 16 िवगतमा
परम भलुे तलँाई झ्याम्म परेको जतैनूको रुख, रहरलाग्दो फल भएको सनु्दर रुख
भन् नभुयो । तर उहाँले यसमा आगो सल्काउनहुुनछे, जनु आधँीबहेरीको गजर्नजस्तो
सिुननछे । यसका हाँगाहरू भिँचनछेन ्। 17 इ ाएलको घराना र यहूदाको घरानाले
गरेका दषु् ट कामहरूको कारणले ितमीहरूलाई रोप्नहुुने सवर्श मान ् परम भलुे
ितमीहरूको िवरु मा िवपि को आदशे िदनभुएको छ— ितनीहरूले बाल दवेतालाई
भटेीहरू चढाएर मलाई रस उठाएका छन ् ।” 18 परम भलुे मलाई यी कुराहरू
अवगत गराउनभुयो, त् यसलैे म यी जान् दछु । हे परम भ,ु तपाईंले नै मलाई
ितनीहरूका कामहरू दखेाउनभुयो । 19 म त कसाइकहाँ लिगदंै गरेको अवोध
थमुाजस्तै िथएँ । ितनीहरूले मरेो िवरु मा यस्तो योजना रचकेा िथए भनी मलाई
थाहा िथएन, “रुखलाई त् यसको फलसमते नष् ट पारौं । फे र त्यसको नाउँ नै
नसम्झने गरी त्यसलाई जीिवतहरूको दशेबाट िनष्कािशत गरौं ।” 20 तापिन
सवर्श मान ् परम भु धािमर्क न्यायाधीश हुनहुुन्छ जसले हृदय र मनको जाँच
गनर्हुन्छ । ितनीहरूको िवरु मा तपाईंको बदलाको म साक्षी बन् नछुे िकनिक मलैे
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मरेो िवषय तपाईंको साम ु पसे गरेको छु । 21 त्यसकारण परम भु तरेो ाण लन
खोज्ने अनातोतका मािनसहरूको सम्बन्धमा यसो भन् नहुुन्छ, “ितनीहरू भन्छन,्
'तैंले परम भकुो नाउमँा अगमवाणी बोल् नहुदँनै, न ता त ँ हा ा हातबाट मनछस ्
।' 22 त्यसकारण सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, मलैे ितनीहरूलाई
दण्ड िदनै लागकेो छु । ितनीहरूका ह ाक ा यवुाहरू तरवारले मा रनछेन ् ।
ितनीहरूका छोराहरू र छोरीहरू अिनकाल ारा मनछन ् । 23 ितनीहरूमध् ये कोही
पिन छािडनछैेन, िकनिक म अनातोतका मािनसहरूको िवरु मा िवपि ल्याउदँछुै,
जनु ितनीहरूको दण्डको वषर् हुनछे' ।”

12
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंकहाँ िववाद ल्याउदँा तपाईं धम हुनहुुन्छ । मलैे गनुासो

गन ुर्पन कारण िनश् चय पिन मलैे तपाईंलाई बताउनपुछर्ः िकन दषु् टका मागर्हरू सफल
हुन्छन ्? सबै िवश् वासहीन मािनस सफल छन ्। 2 तपाईंले ितनीहरूलाई रोप्नभुयो,
र ितनीहरूले जरा हाले । ितनीहरूले िनरन् तर फल फलाउँछन ् । ितनीहरूका
मखुमा तपाईं ितनीहरूको निजक हुनहुुन्छ, तर ितनीहरूका हृदयबाट धरैे टाढा
हुनहुुन्छ । 3 तापिन हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जान् नहुुन्छ । तपाईंले मलाई
दखे् नहुुन्छ, र तपाईं ितको मरेो हृदयलाई जाँच गनर्हुन्छ । मा रनलाई लिगने
भडेाजस्तै ितनीहरूलाई लजैानहुोस,् र मा रने िदनको लािग ितनीहरूलाई अलग
गन ुर्होस ् । 4 दशे किहलसेम्म सकु्खा भइरहन् छ, यसका बािसन्दाहरूको दषु् टताको
कारणले हरेक खतेका बोटिबरुवा ओइलाउछँन ?् पशहुरू र चराहरू लिगएका छन ।्
वास्तवमा मािनसहरू भन्छन,् “हामीमािथ के भएको छ, सो परमशे् वरले दखे् नहुुन् न
।” 5 परम भलुे भन् नभुयो, “वास्तवमा, त ँ यिमर्या पदैल िहडं्ने िसपाहीहरूिसत
दगरेुको भए, र ितनीहरूले तलँाई थकाएका भए, तैंले कसरी घोडाहरूको िवरु मा
ितस्पधार् गनर् सक्छन ् ? त ँ सरुिक्षत पाखामा खसकेो छस ् भन,े यदर्ननरेका

झाडीहरूमा तैंले के गनछस ् ? 6 िकनिक तरैे दाजभुाइ र तरैे बबुाको प रवारले
तलँाई धोका िदएका अिन खलुआेम कराएर तलँाई इन् कार गरेका छन ्। ितनीहरूले
तलँाई रा ा कुराहरू गरे तापिन ितनीहरूमािथ भरोसा नगर ्। 7 मलैे आफ् नो घरलाई
त्यागकेो छु । मलैे मरेो पतैकृ-सम्पि लाई इन् कार गरेको छु । मलैे मरेी ि यलाई
उसका श हुरूका हातमा समु् पकेो छु । 8 मरेो उ रािधकार मरेो िन म् त झाडीमा
भएको िसहंजस्तै भएको छ । त्यो आफ् नै आवाजले त् यसले मलाई गजर्न् छ,
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त्यसलैे म त्यसलाई घणृा गछुर् । 9 के मलैे मलू् य ितरेको उ रािधकार िछरिबरे
िसकारी चराजस्तै बनकेो छैन, जसका िवरु मा अरू िसकारी चराहरू आइलाग् छन ्
? जा र सबै जङ्गली जनावरहरूलाई जम्मा गर,् र त्यसलाई िनल्न ितनीहरूलाई
लएर आइज । 10 धरैे गोठालाहरूले मरेो दाखबारीलाई नष् ट पारेका छन ् ।

ितनीहरूले मरेो खतेको भागलाई कुल्चकेा छन ् । मरेो खशुीको भागलाई उजाड-
स्थान, ितनीहरूले िनजर्न मरुभिूममा प रणत गरेका छन ्। 11 ितनीहरूले त्यसलाई
उजाड पारेका छन ् । म त्यसको िन म्त शोक गछुर् । त्यो उजाड छ । सारा दशे
उजाड पा रएको छ, िकनिक यसलाई हृदयमा लने कोही छैन । 12 िवनाशकहरू
उजाड-स्थानका सबै नाङ्गा स्थानहरूको िवरु मा आएका छन,् िकनिक परम भकुो
तरवारले ितनीहरूलाई दशेको एउटा छेउदे ख अक छेउसम्म नाश पादछ । दशेमा
कुनै पिन जीिवत ाणीको लािग सरुक्षा छैन । 13 ितनीहरूले गहु ँ रोपकेा छन,्
तर काँढा कटनी गरेका छन ् । ितनीहरू काम गरेर थिकत भएका छन,् तर केही
आजर्न गरेका छैनन ्। त्यसलैे परम भकुो ोधको कारणले ितमीहरूको आजर्न ित
ल ज् जत होओ ।” 14 मलैे आफ् ना मािनस इ ाएललाई उ रािधकारको रूपमा
िदएको कुरामा हार गन मरेा सबै दषु् ट िछमकेीका िवरु मा परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
“हरे, ितनीहरूको आफ्नै भिूमबाट जरैदे ख ितनीहरूलाई उखले्ने लागकेो मलैे नै हो
र यहूदाको घरानालाई म ितनीहरूका िबचबाट मािथ तान् नछुे । 15 त् यसपिछ म ती
जाितहरूलाई जरैदे ख उखलेपेिछ म ितनीहरूलाई दया दखेाउनछुे, र ितनीहरूलाई
फकार्एर ल्याउनछुे । म हरेक मािनसलाई त्यसको आफ्नै उ रािधकार र दशेमा
फकार्एर ल्याउनछुे । 16 ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई बाल दवेताको नाउमँा शपथ
खान िसकाएझैं ितनीहरूले 'जीिवत परम भकुो नाउमँा' शपथ खान िसकाएर ती
जाितहरूले मरेा मािनसहरूका मागर्लाई होिसयारीपवूर्क िसके भन,े ितनीहरू मरेा
मािनसहरूका िबचमा स्थािपत हुनछेन ्। 17 तर कुनै जाितले सनुने भने म त्यसलाई
जरैदे ख उखले्नछुे । त् यो िनश् चय नै जरैदे ख उखे लनछे, र नष् ट ग रनछे, यो
परम भकुो घोषणा हो ।

13
1 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “जा र एउटा सतुीको पटुका िकन,् र

यसलाई तरेो कम्मरको चारैितर बाँध, तर त्यसलाई पिहले पानीमा निभजा ।”
2 परम भलुे िनदशन िदनभुएझैं मलैे एउटा पटुका िकनें र त्यसलाई मरेो कम्मरको
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चारैितर ब ें । 3 तब दो ो पटक परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 4“तैंले
िकनकेो पटुका जनु तरेो कम्मरको चारैितर बाँिधएको छ, त्यसलाई िनकाल,् र
उठ र परातमा जा । त्यहाँ च ानको धाँदोमा त्यसलाई लकुा ।” 5 त्यसलैे जसरी
परम भलुे मलाई आज्ञा िदनभुएको िथयो त् यसरी नै म गएँ र त्यसलाई परातमा
लकुाएँ । 6 धरैे िदनपिछ परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “खडा हो र परातमा फकर
जा । मलैे तलँाई लकुाउन भनकेो त्यो पटुका लएर आइज ।” 7 त्यसलैे म
परातमा फकर गएँ, र मलैे लकुाएको ठाउँबाट त्यसलाई खनरे िझकँे, र हरे, त् यो
त नष् ट भएको र पणूर् रूपमा बकेम्मा भएको िथयो । 8 तब परम भकुो वचन यसो
भनरे मकहाँ आयो, 9 “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त्यसरी नै यहूदा र यरूशलमेको
ठुलो अहकंारलाई म नाश गनछु । 10 मरेो वचन सनु् न इन्कार गन, आफ्नो
हृदयको कठोरतामा िहडं्न,े अरू दवेताहरूको पजुा गनर् ितनीहरूका पिछ जाने र
ितनीहरूको साम ु िनहुरने यो दषु् ट जाित त्यही पटुकाजस्तै हुनछे, जसको कुनै
काम छैन । 11 जसरी एउटा पटुका कसकैो कम्मरमा किसएको हुन्छ, त्यसरी
नै मलै े इ ाएलका सबै घराना र यहूदाका सबै घरानालाई मरेो जाित हुन, मरेो
नाउँ राख् न, मलाई इज् जत, शसंा र आदर गनर् ममा किसन लगाएको छु, यो
परम भकुो घोषणा हो । तर ितनीहरूले मरेो कुरा सनु्दनैन ् । 12 त्यसलैे तैंले यो
वचन ितनीहरूलाई भन् नपुछर्, 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः हरेक
मशक दाखम ले भ रनछे ।' ितनीहरूले तलँाई भन् नछेन,् 'हरेक मशक दाखम ले
भ रनछे भनरे के हामीलाई थाहा छैन र ?' 13 त्यसलैे ितनीहरूलाई भन,् 'परम भु
यसो भन् नहुुन्छः हरे, यस दशेको हरेक बािसन्दा अथार्त ् दाऊदको िसहंासनमा
बस् ने राजाहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू र यरूशलमेका सबै बािसन्दालाई मलैे
िपयक् कडपनले भनर् लागकेो छु । 14 तब त् यके मािनसलाई अक को िवरु मा,
बबुाहरूलाई छोराछोरीका िवरु मा नष् ट पानर् लगाउनछुे, यो परम भकुो घोषणा
हो, म ितनीहरूलाई दया दखेाउने वा ट ानछैेन,ँ र ितनीहरूलाई िवनाशबाट
जोगाउनछैेन ँ ।' 15 सनु, र ध्यान दओे । अहङ्कारी नहोओ, िकनिक परम भलुे
बोल्नभुएको िथयो । 16 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले अन्धकार ल्याउनअुिग र
उहाँले ितमीहरूका खु ा अधँ्यारोमा पहाडहरूमा ठेस लगाउन ु अिग उहाँलाई आदर
दओे । िकनिक ितमीहरू ज्योितको खोजी गदछौ, तर उहाँले त्यस ठाउँलाई घोर
अन्धकार, बाक्लो बादलमा प रणत गन ुर्हुनछे । 17 त्यसलैे ितमीहरूले सनुनेौ भन,े
ितमीहरूको अहङ्कारको कारणले म एक्लै रुनछुे । िनश् चय नै म रुनछुे, र मरेा
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आखँाबाट आसँकुा धारा बग् नछे, िकनिक परम भकुो बगाल कैदमा लिगएको छ
। 18 “राजा र राजमातालाई भन,् 'आ-आफ्नो िसहंासनबाट ओलर तल आओ,
िकनिक ितमीहरूका गौरवशाली मकुुटहरू ितमीहरूका िशरबाट खसकेा छन ् ।'
19 नगेवेका सहरहरू थिुनने छन ् । ितनलाई खोल्ने कोही हुनछैेन । सारा यहूदा
कैदमा लिगनछेन ् । पणू र् रूपमा कैदमा लिगनछेन ् । 20 आफ्ना आखँा उठाओ र
उ रबाट आइरहकेाहरूलाई हरे ्। उहाँले तलँाई िदनभुएको बगाल, तरेो लािग सा ै
सनु्दर बगाल कहाँ छ ? 21 तैंले ता लम िदएकाहरूलाई नै तरेा खास िम हरू हुन
परमशे् वरले तमँािथ राख् नहुुदँा तैंले के भन् नछेस ् ? के यी एउटी स् ीले सव-
वदेनामा पीडा भोगजेस्तै तैंले भोग् ने पीडाको थालनी होइन र ? 22 तब तैंले आफ्नो
हृदयमा भन्लास,् 'यी कुरा ममािथ िकन आइरहकेा छन ्?' तरेा अपराधको थु ोको
कारणले तरेो फ रया उचा लएको छ, र तलँाई कु वहार ग रएको छ । 23 के
कूशका मािनसहरूले आफ् नो छालाको रङ बद्लन सक्छन ्र, वा िचतवुाले आफ्नो
छालाको थोप्ला बद्लन सक्छ र ? त्यसो हो भन,े दषु् टताको िन म्त बानी परेको तैंले
पिन भलाइ गनर् सक्छस ्। 24 मरुभिूमको बतासमा उडाइने भसुजस्तै म ितनीहरूलाई
िततर-िबतर पानछु । 25 मलैे तलँाई यही कुरा िदएको छु, तरेो िन म् त मलैे आदशे
िदएको िहस्सा यही हो, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक तैंले मलाई भलुकेो छस ्
र छलमािथ भरोसा गरेको छस ्। 26 त्यसलैे म आफैले पिन तरेो फ रया उठानछुे, र
तरेो गपु् ताङ् ग दे खनछे । 27मलैे तरेो िभचार, िहनिहनाइ, डाँडाहरू र मदैानहरूमा
भएको तरेो वशे्याविृ को दषु् टता दखेकेो छु, र यी घिृणत कुराहरू मलैे दखेकेो छु
। ए यरूशलमे, तलँाई िधक् कार! तलँाई फे र श ु हुन कित समय लाग् नछे ?”

14
1 खडरेीको सम् बन् धमा यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो,

2 “यहूदाले शोक गरोस ् । त्यसका मलूा ढोकाहरू भाँिचऊन ् । ितनीहरू दशेको
लािग िवलाप गदछन ् । यरूशलमेको िन म्त ितनीहरूको न्दन मािथ जाँदछै ।
3 ितनीहरूका श शाली मािनसहरूले आफ् ना नोकरहरूलाई पानीको लािग बािहर
पठाउँछन ् । जब ितनीहरू कुवामा जान् छन ् तब ितनीहरूले पानी पाउन सक् दनैन ्
। ितनीहरू असफल भएर फकर् न्छन ् । ितनीहरू ल ज् जत र बइेजत आफ्ना िशर
ढाक्छन ् । 4 दशेमा पानी नपरेको हुनाल,े जिमन िचरािचरा परेको छ । हलो
जोत् नहेरू ल ज् जत भएका छन ् र आफ्ना िशर ढाक्छन ् । 5 घाँस नभएकोले
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मडुुली मगृले पिन आफ्ना बच् चाहरूलाई मदैानमा छोड् छ र ितनलाई त् यिगिदन् छ
। 6 जङ्गली गधाहरू नाङ्गा मदैानहरूमा खडा हुन्छन,् र ितनीहरू स्यालझैं
हाँप्छन ् । ह रयो खकर् नभएको कारणले ितनीहरूका आखँा ितरिमराउँछन ् ।”
7 हे परम भ,ु हा ा अधमर्ले हा ो िवरु मा गवाही िदए तापिन तपाईंकै नाउकँो
ना म् त काम गन ुर्होस ् । िकनिक हा ा िवश् वासहीन कामहरू व ृ हुन्छन ्। हामीले
तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छौं । 8 तपाईं नै इ ाएलको आशा हुनहुुन्छ, जसले
सङ्कष् टको समयमा त्यसलाई बचाउनहुुन्छ । पाल टाँग् ने र एक रातको िन म्त
मा बस् ने अप रिचत परदशेीजस्तै तपाईं यस दशेमा िकन बन् नहुुन् छ? 9 तपाईं
िकन आश् चयर्मा परेको मािनसझैं व छुटकाराको िन म्त श नभएको यो ाजस्तै
हुनहुुन्छ ? हे परम भ,ु तपाईं हा ा िबचमा हुनहुुन्छ, र हा ा िबचमा तपाईंकै
नाउँ पकुा रन्छ । हामीलाई नत् याग् नहुोस ् । 10 परम भु आफ् ना मािनसलाई यसो
भन् नहुुन्छ, “ितनीहरू बरा लन मन पराउने भएको हुनाले त्यसो गनर्दे ख ितनीहरूले
आफ्ना खु ालाई रोकेका छैनन ् ।” परम भु ितनीहरूिसत खसुी हुनहुुन् न । अब
उहाँले ितनीहरूका अधमर् सम्झनभुएको छ, र ितनीहरूका पापलाई दण्ड िदनभुएको
छ । 11 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “यी मािनसहरूको पक्षमा भलाइको
िन म्त ाथर्ना नगर ।् 12 िकनिक ितनीहरूले उपवास बसे भने म ितनीहरूका िवलाप
सनु् नछैेन,ँ अिन ितनीहरूले होमब ल र अन् नब ल चढाए भने म ितनमा खशुी हुनछैेन
। िकनिक तरवार, अिनकाल र िवपि ले म ितनीहरूको अन्त्य ल्याउनछुे ।”
13 तब मलैे भनें, “हे परम भु परमशे् वर, हने ुर्होस,् अगमव ाहरूले मािनसहरूलाई
भन्दछैन,् 'ितमीहरूले तरवार दखे् नछैेनौ । ितमीहरूका िन म्त अिनकाल पनछैन,
िकनिक म यस ठाउँमा ितमीहरूलाई साँचो सरुक्षा िदनछुे' ।” 14 परम भलुे
मलाई भन् नभुयो, “अगमव ाहरूले मरेो नाउमँा छलको अगमवाणी बोल्छन ् ।
मलैे ितनीहरूलाई पठाइन,ँ न मलैे ितनीहरूलाई कुनै आज्ञा िदएँ वा ितनीहरूिसत
बोले ँ । तर छली दशर्न र बकेम्मा, छली मन् तन् ितनीहरूका आफ्नै समझबाट
आएका हुन,् जनु ितनीहरूले ितमीहरूलाई अगमवाणी बोल्दछैन ्।” 15 त्यसकारण
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “मलैे नपठाएका अगमव ाहरू जसले मरेो नाउमँा
अगमवाणी बोल्छन,् जसले यस दशेमा कुनै तरवार वा अिनकाल पनछैन भन्छन,् यी
अगमव ाहरू तरवार र अिनकालले नष् ट पा रनछेन ्। 16 त्यसपिछ ती मािनसहरू
जसलाई ितनीहरूले अगमवाणी बोल,े ितनीहरू अिनकाल र तरवारको कारणले
यरूशलमेका सडकहरूमा फ्याँिकनछेन,् िकनिक त्यहाँ ितनीहरू, ितनीहरूका
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पत् नीहरू, छोराछोरीलाई गाड्ने कोही हुने छैनन,् िकनिक म ितनीहरूका दषु् टता
ितनीहरूमािथ नै खन्याउनछुे । 17 ितनीहरूलाई यो वचन भन,् ‘मरेा आखँाबाट
िदनरात आसँ ु बिगरहोस ् । त्यसलाई नरोक्, िकनिक मरेो जाितकी कन्याको ठुलो
िवनाश हुनछे । त्यसले ठुलो र िनको नहुने चोट पाउनछे । 18 म मदैानमा गएँ
भन,े त्यहाँ तरवारले मा रएकाहरू हुन्छन ्। म सहरमा आएँ भन,े त्यहाँ अिनकालले
ल्याएका रोगहरू हुन्छन ्। अगमव ा र पजुारी दवुै दशेको यताउता बरा लन्छन,्
र ितनीहरूलाई थाहछैैन' ।” 19 के तपाईंले यहूदालाई िबलकुलै इन्कार गन ुर्भएको
हो ? के तपाईं िसयोनलाई घणृा गन ुर्हुन्छ ? जब हामी िनको हुनछैुन भने िकन
तपाईं हामीलाई कष् ट िदनहुुन्छ ? हामीले शा न्तको आशा गर् यौ,ँ तर त्यहाँ
कुनै असल कुरा िथएन र िनको हुने समय िथएन, तर हने ुर्होस ् त् यहाँ ास मा
छ । 20 हे परम भ,ु हामी हा ा दोष, हा ा पखुार्हरूका अपराध स्वीकार गछ ,ं
िकनिक हामीले तपाईंको िवरु मा पाप गरेका छौं । 21 हामीलाई नत्याग् नहुोस ्
। तपाईंको नाउकँो िन म् त तपाईंको मिहिमत िसहंासनलाई अपमािनत नगन ुर्होस ् ।
हामीिसत बाँध् नभुएको आफ् नो करार सम्झनहुोस,् र त् यसलाई नतोड्नहुोस ्। 22 के
जाितहरूका कुनै बकेम्मा मिूतर्ले वषार् ल्याउछँ सक् छ र ? वा के आकाश आफैले
झरी पठाउँछ ? हे परम भु तपाईं नै हा ा परमशे् वर हुनहुुन् न र ? हामीले तपाईंमा
तीक्षा गछ ,ं िकनिक यी सबै कुरा गन ुर्हुने तपाईं नै हुनहुुन्छ ।

15
1 तब परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “मोशा र शमएूल मरेो साम ु खडा भए तापिन

म यी मािनसका पक्षमा खडा हुन् न ँ । ितनीहरूलाई टाढा जानलाई मरेो सामबुाट
ितनीहरूलाई हटाइदे । 2 यस् तो हुनछे, ितनीहरूले तलँाई यसो भन् नछेन,् 'हामी
कहाँ जाने ?' तब तैंले ितनीहरूलाई भन् नपुछर्, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मतृ्यकुो
िन म्त साँिचएकाहरू मतृ्यमुा जानपुछर् । तरवारको िन म्त साँिचएकाहरू तरवारमा
जानपुछर् । अिनकालको िन म्त साँिचएकाहरू अिनकालमा जानपुछर्, र िनवार्सनको
िन म्त साँिचएकाहरू िनवार्सनमा जानपुछर् ।' 3 म ितनीहरूलाई चारवटा समहूमा
िवभाजन गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो— केहीलाई मानर् तरवारलाई, केहीलाई
िघसानर् कुकुरहरूलाई, केहीलाई स्वाहा पानर् र नष् ट पानर्लाई आकाशका चराहरू र
जिमनका पशहुरूलाई । 4यहूदाका राजा िहजिकयाहका छोरा मनश्शलेे यरूशलमेमा
जे गरेका िथए, त्यसकैो कारणले म ितनीहरूलाई पथृ्वीका सबै राज्यका लािग एक
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डरलाग्दो कुरो तलु्याउनछुे । 5 ए यरूशलमे, तलँाई कसले दया दखेाउने छ ? तरेो
िन म्त कसले शोक गनछ ? 6 तैंले मलाई त्यागकेो छस,् यो परम भकुो घोषणा हो
— त ँमबाट फकर गएको छस ।् त्यसलैे म आफ् नो हातले तलँाई हार गनछु र तलाई
नाश पानछु । तलँाई दया दखेाउदँा-दखेाउदँा म थिकत भइसकेको छु । 7 त्यसलै
म ितनीहरूलाई दशेका मलू ढोकाहरूमा नाङ्लोले िनफन् नछुे । म ितनीहरूलाई
शोकमा पानछु । मरेा मािनसहरू आफ्ना मागर्बाट नफकर् ने भएकाले म ितनीहरूलाई
नष् ट पानछु । 8 म ितनीहरूका िवधवाहरूको सङ्ख्या समु तटको बालवुाभन्दा धरैे
बनाउनछुे । यवुाहरूका आमाहरूको िवरु मा म िदउसँ ै िवनाशक पठाउनछुे । शोक र
ासलाई ितनीहरूमा अकस्मात ्आउने म बनाउनछुे । 9 सात जना सन्तान जन्माउने

आमा उजाड हुनछेे । त् यसले उफ् उफ् गनछे । िदन छदँै त्यसको घाम अस्ताउनछे
। त्यो ल ज् जत र अपमािनत हुनछेे, िकनिक बाँकी रहकेाहरूलाई म ितनीहरूका
श हुरूको उप स्थितमा तरवारलाई िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 10 हे मरेी
आमा, मलाई िधक् कार छ! िकनिक तपाईंले मलाई जन्म िदनभुयो, म जो दशेभै र
तकर् र िववादको मािनस हु ँ । मलैे ऋण िदएको छैन,ँ न कसलैे मलाई ऋण िदएको छ,
तर ितनीहरू सबलैे मलाई ाप िदन्छन ्। 11 परम भलुे भन् नभुयो, “के म भलाइको
लािग तलँाई छुटानछैेन ँ र ? िनश् चय नै सङ्कष् ट र िवपि को समयमा म तरेा
श हुरूलाई मदतको िन म्त तिँसत िबन्ती गनर् लगाउनछुे । 12 के कसलैे फलामलाई
टु ा-टु ा पानर् सक्छ ? खास गरी, उ रबाट आउने काँसा िमिसएको फलामलाई
? 13 म तरेा श हुरूलाई तरेा धन-सम्पि र खजाना िस ैंमा लटुको मालको रूपमा
िदनछुे । तरेा सबै िसमानिभ ग रएका तरेा सबै पापको कारणले म यसो गनछु ।
14 त्यसपिछ तैंले निचन् ने दशेमा म तलँाई तरेा श हुरूको सवेा गनर् लगाउनछुे,
िकनिक तरेो िवरु मा मरेो रसमा आगो दन्कने छ ।” 15 हे परम भ,ु तपाईं
जान् नहुुन्छ । मलाई सम्झनहुोस,् र सहायता गन ुर्होस ् । मलाई सतावट गनहरूको
िवरु मा मरेो पक्षमा बदला लनहुोस ्। तपाईं धयैर्वान ्हुनहुुन्छ, तर मलाई टाढा लाने
अनमुित ितनीहरूलाई निदनहुोस ्। तपाईंको िन म् त मलैे िनन्दा भोग्छु भनी जान् नहुोस ्
। 16 तपाईंका वचनहरू भे ाइएका छन,् र मलैे ती खाएँ । तपाईंका वचनहरू मरेो
लािग रमाहट बन,े र मरेो हृदयको आनन्द बन,े िकनिक हे सवर्श मान ् परम भु
परमशे् वर म तपाईंको नाउँ लन् छु । 17 म उत्सव मनाउने वा रमाहट गनहरूका
िबचमा बिसन ँ । तपाईंको श शाली हातको कारणले म एकान्तमा बसे,ँ िकनिक
तपाईंले मलाई ोधले भन ुर्भयो । 18 िकन मरेो िपडा िनरन् तर छ, र मरेो चोट िनको
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हुन नमान् न,े िनको नहुने भएको छ ? के तपाईं मरेो लािग झु क् कने खोला, सकेुर
जाने खोलाजस्तो बन् नहुुने छ र ? 19 त्यसकारण परम भलुे यसो भन् नभुयो, “ए
यिमर्या, तैंले पश् चा ाप ग रस ्भने म तलँाई पनुस्थार्िपत गनछु, र त ँ मरेो साम ु खडा
हुनछेस ्र मरेो सवेा गनछस ्। िकनिक तैंले मखूर् थोकहरूलाई मलु्यवान थ्ोकहरूबाट
अलग ग रस ्भने त ँ मरेो मखुजस्तै हुनछेस ्। मािनसहरू तकँहाँ फकर आउने छन,्
तर त ँ आफै भने ितनीहरूकहाँ जानहुुदँनै । 20 यी मािनसको िन म्त म तलँाई छेड्नै
नसिकने काँसाको पखार्लजस्तै बनाउनछुे, र ितनीहरूले तरेो िवरु मा य ु छेड्नछेन ।्
तर ितनीहरूले तलँाई परािजत गनछैनन,् िकनिक तलँाई बचाउन र छुटकारा िदन म
तिँसतै हुन् छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 21 िकनिक म तलँाई दषु् टहरूको हातबाट
बचाउनछुे, र िनदर्यीको हातबाट छुटकारा िदनछुे ।”

16
1 तब परम भकुो यो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 2 “यो ठाउँमा आफ्नो

लािग पत् नी नल,े र आफ्नो लािग छोराछोरी नजन्मा । 3 िकनिक यस ठाउँमा
जन्मने छोराहरू र छोरीहरू, ितनीहरूलाई जन्माउने आमाहरू र ितनीहरूलाई यस
दशेमा जन्मने पान बाबलुाई परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 4 'ितनीहरू रोग लागरेले
मनछन ् । ितनीहरूका िन म्त शोक ग रने वा गािडनछैेन । ितनीहरू जिमनमा
गोबरजस्तै हुनछेन ् । िकनिक तरवार र अिनकालले ितनीहरूको अन्त्य हुनछे,
र ितनीहरूका लाशहरू आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूका लािग आहार
हुनछेन ।्' 5 िकनिक परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, “शोक भएको घरमा
वशे नगर ्। ितनीहरूका िन म् त शोक गनर् वा सहानभुिूत दखेाउन नजा, िकनिक

यी मािनसबाट मलैे आफ् नो शा न्त, मरेो अचकु मे र कृपा लएर गएको छु, यो
परम भकुो घोषणा हो । 6 यस दशेमा साना र ठुला दवुै मनछन ् । ितनीहरूलाई
गािडनछैेन, र कसलैे पिन ितनीहरूको िन म्त शोक गन वा आफूलाई काट्ने वा
आफ्ना कपाल खौरनछैेन । 7 मतृ्यकुो कारणले ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन शोकमा
कसलैे पिन खानकुेरा नबाँडोस,् र ितनीहरूलाई सान्त्वना िदन कसलैे पिन त्यसका
बाब ु वा त्यसकी आमालाई सान्त्वनाको कचौरा नदओेस ्। 8 त ँ खान र िपउनलाई
ितनीहरूसगँै बस् न भोजको घरमा तैंले जानहुुदँनै ।' 9 िकनिक सवर्श मान ्परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् तरैे आखँाको साम,ु तरैे समयमा यसै
ठाउँमा मलैे आनन्दको सोर, खसुीको सोर, दलुहीको सोर र दलुहाको सोरको अन्त्य
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गन लागकेोछु ।' 10 तब तैंले यी सबै वचन यी मािनसलाई भन् नछेस,् र ितनीहरूले
तलँाई भन् नछेन,् 'परम भलुे िकन हा ो िवरु मा यो सबै ठुला िवपि को आदशे
िदनभुएको छ ? परम भु हा ा परमशे् वरको िवरु मा हामीले गरेका अपराध र पाप
के हो ?' 11 त्यसलैे ितनीहरूलाई यसो भन,् 'ितमीहरूका पखुार्हरूले मलाई त्यागे
र ितनीहरू अरू दवेताहरूको पिछ गए र पजुा गरे, र ितनीहरूको साम ु िनहुरे, यो
परम भकुो घोषणा हो । ितनीहरूले मलाई त्यागे र र मरेो वस्था पालन गरेका छैनन ्
। 12 तर ितमीहरूका पखुार्हरूले भन्दा ितमीहरूले अझै धरैे दषु् ट काम गरेका छौ,
िकनिक हरे, त् यके आफ् नो दषु् ट हृदयको कठोरता ारा िहडंकेो छ । मरेो
कुरा सनु् ने कोही छैन । 13 त्यसलैे यस दशेबाट ितमीहरूले निचनकेो, न ितमीहरूल,े
न त ितमीहरूका पखुार्हरूले िचनकेो दशेमा म ितमीहरूलाई फाल् नछुे, र त्यहाँ
ितमीहरूले िदनरात अरू दवेताहरूको पजुा गनछौ, िकनिक म ितमीहरूलाई कुनै कृपा
गनछैन ँ ।' 14 त्यसकारण, हरे, यो परम भकुो घोषणा हो, यस् ता िदन आउँदछैन,्
जनु बलेा फे र यसो भिननछैेन, 'िम दशेबाट इ ाएलका मािनसहरूलाई ल्याउनहुुने
जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' 15 तर यसो भिननछे, 'इ ाएलका मािनसहरूलाई
उ रको दशे र उहाँले ितनीहरूलाई िततर-िबतर पान ुर्भएका दशेहरूबाट ल्याउनहुुने
जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' िकनिक मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेमा
म ितनीहरूलाई फकार्एर ल् याउनछुे । 16 हरे, म धरैे मछुवालाई पठाउनछुे, र
यसरी ितनीहरूले मािनसहरूलाई प नछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । यसपिछ
म धरैे िसकारीलाई पठाउनछुे, र ितनीहरूले पहाडहरू र पवर्तहरूका िबचमा अिन
च ानका धाँदोमा ितनीहरूको िसकार गनछन ्। 17 िकनिक मरेो द ृ ष् ट ितनीहरूका
सबै मागर्मा परेको छ । ित मरेो सामबुाट लकु् न सक्दनैन ् । ितनीहरूका अधमर्
मरेा आखँाको सामबुाट लकुाउन सिकंदनै । 18 ितनीहरूका अपराध र पापको
िन म् त म ितनीहरूलाई दोब्बर दण्ड िदनछुे, िकनिक ितनीहरूले आफ्ना िघनलाग्दा
मिूतर्हरूले मरेो दशे अपिव पारेका छन,् र मरेो उ रािधकारलाई आफ्ना िघनलाग्दा
मिूतर्हरूले भरेका छन ् ।” 19 हे परम भ,ु तपाईं मरेो िकल्ला र मरेो शरणस्थान,
सङ्कष् टको िदनमा मरेो सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ । पथृ्वीका कुनाबाट जाितहरू
तपाईंकहाँ आउनछेन ्र भन् नछेन,् “िनश् चय नै हा ा पखुार्हरूले छललाई अिधकार
गरे । ितनीहरू र ा छन ्। ितनीहरूमा कुनै लाभ छैन । 20 के मािनसहरूले आफ्नै
लािग ईश् वरहरू बनाउछँन ् र ? तर ित त ईश् वरहरू नै होइनन ् ।” 21 त्यसकारण
हरे,् यस पटक म ितनीहरूलाई जान् न लगाउनछुे । म ितनीहरूलाई मरेो हात र मरेो
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श जान् न लगाउनछुे, यसरी परम भु नै मरेो नाउँ हो भनरे ितनीहरूले जान् नछेन ्
।

17
1 “यहूदाको पाप िहराको िनब भएको फलामको कलमले ले खएको छ ।

त् यसलाई ितनीहरूका हृदयका पाटी र ितनका वदेीहरूका िसङहरूमा कँुिदएको
छ । 2 ितनीहरूका बालबा लकाले ितनीहरूका वदेीहरू र ितनीहरूका अशरेाका
खम्बाहरूलाई सम्झन्छन,् जनु झ्याम्म परेका रुखहरूका छेउमा र अग्ला पहाडहरूमा
िथए । 3 आफ् ना सबै इलाकामा ितमीहरूले गरेका पापको कारणले ितमीहरूका
अग्ला ठाउँहरूसगँै खलुा दशेमा भएको मरेो पवर्त र ितमीहरूका धन-सम्पि र
ितमीहरूका सबै खजाना म लटुको मालको रूपमा िदनछुे । 4 मलैे ितमीहरूलाई
िदएको उ रािधकार ितमीहरूले गमुाउने छौ । ितमीहरूले निचनकेो दशेमा म
ितमीहरूलाई आफ् ना श हुरूको दास तलु्याउनछुे, िकनिक ितमीहरूले मरेो ोधमा
आगो सल्काएका छौ, जनु सदासवर्दा बल् नछे ।” 5 परम भु भन् नहुुन्छ, “मानव-
जाितमा भरोसा गन ािपत होस ्। त्यसले शरीरलाई आफ्नो श सम्झन्छ,
तर आफ्नो हृदय परम भबुाट टाढा लजैान्छ । 6 त्यो अराबाको पो ोझैं हुनछे, र
त्यसले कुनै असल कुरो आइरहकेो दखे् ने छैन । त्यो बािसन्दा नभएको उजाडस्थान,
सखु् खा भिूमका च ानहरूमा बस् नछे । 7 तर परम भमुा भरोस गन धन्यको
हो, िकनिक परम भु नै त्यसको दढृताको कारण हुनहुुन्छ । 8 त्यो पानीको छेउमा
रोिपएको िबरुवाजस्तै हुनछे । यसका जरा खोलाको िकनारमा फै लएको हुनछेन ्
। जब ताप आउँछ तब त् यो डराउनछैेन, िकनिक यसका पात सधैं ह रया हुन्छन ्
। खडरेीको वषर्मा यो िच न्तत हुदँनै, र यसले फल फलाउन छोड् दनै । 9 कुनै
पिन कुराभन्दा हृदय बढी छली हुन्छ । यो रोगले स्त छ । यसलाई कसले बझु् न
सक्छ र ? 10 मनको खोजी गन, हृदयको जाँच गन परम भु म नै हु ँ । हरेक

को आफ्नो चालअनसुार, त्यसका कामहरूको फलअनसुार म त्यसलाई इनाम
िदन्छु । 11 ित ोले आफूले नपारेको अण्डा ओ ने काम गछर् । कोही मािनस
अन्यायपवूर्क धनी बन् न सक्छ, तर त् यसका आधा उमरे सिकन् छन ् तब ती धनले
त्यसलाई छाड्नछेन,् र अन्त्यमा त्यो मखूर् हुनछे ।” 12 सरुुदे ख नै उच् च पा रएको
हा ो म न्दरको ठाउँ एउटा मिहिमत िसहंासन हो । 13 परम भु नै इ ाएलको आशा
हुनहुुन्छ । तपाईंलाई त्याग् नहेरू सबै लाजमा पनछन ् । दशेमा तपाईंबाट तकर
जानहेरू धलुोमा ले खनछेन,् िकनिक ितनीहरूले परम भ,ु िजउँदो पानीको मलूलाई
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त्यागकेा छन ् । 14 हे परम भ,ु मलाई िनको पान ुर्होस,् र म िनको हुनछुे । मलाई
छुटकारा िदनहुोस,् र मलैे छुटकारा पाउनछुे । िकनिक तपाईं नै मरेो शसंाको गीत
हुनहुुन्छ । 15 हने ुर्होस,् ितनीहरू मलाई यसो भन्दछैन,् 'परम भकुो वचन कहाँ छ
? त् यो आओस ् ।' 16 मरेो बारेमा, म तपाईंको अनसुरण गरेर गोठालो हुनदे ख
भागरे म गइन । मलैे िवपि को समयको तीक्षा ग रन ँ । मरेो िज ोबाट िनस्केको
घोषणाहरू तपाईं जान् नहुुन्छ । ती तपाईंकै उप स्थितमा ग रएका िथए । 17 मरेो
लािग ास नबन् नहुोस ् । सङ्कष् टको िदनमा तपाईं नै मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ ।
18 मरेो िपछा गनहरू लाजमा परून,् तर मलाई ल ज् जत हुन निदनहुोस ्। ितनीहरू
ासमा परून,् तर मलाई ासमा पनर् निदनहुोस ् । ितनीहरूको िवरु मा िवपि को

िदन पठाउनहुोस,् र ितनीहरूलाई िवनाशको दोब्बर भागले टु ा-टु ा पान ुर्होस ्।”
19 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो, “जा र मािनसहरूका मलू ढोकामा खडा हो,
जहाँबाट यहूदाका राजाहरू वशे गछर्न ् र जहाँबाट ितनीहरू बािहर िनस्कन्छन ्
। त्यसपिछ यरूशलमेका अन्य सबै ढोकामा खडा हो । 20 ितनीहरूलाई भन,्
'यी ढोकाहरूबाट आवातजावत गन हे सबै यहूदाका राजा, यहूदाका सबै मािनस
र यरूशलमेका हरेक बािसन्दा हो, परम भकुो वचन सनु । 21 परम भु यसो
भन् नहुुन्छः आफ् नो जीवनको िन म् त होिसयार होओ, र यरूशलमेका ढोकाहरूमा
ल्याउन शबाथ-िदनमा भारी नबोक । 22शबाथ-िदनमा आफ् ना घरबाट भारी बोकेर
बािहर नल्याओ । मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई आज्ञा गरेझैं, शबाथ-िदनमा कुनै
काम नगन ूर्, तर त्यसलाई अलग गन ूर् ।'” 23 तर ितनीहरूले सनुनेन ् वा ध्यानै
िदएनन ् । ितनीहरूले मरेा कुरा सनु् न नसकून ् न त अनशुासनलाई स्वीकार गरून ्
भनरे ितनीहरू अटेरी भए । 24 यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूले साँच् चै
मरेो कुरा सनु्यौ र शबाथ-िदनमा यस सहरका ढोकाहरूसम्म भारी बोकेर ल् याएनौ
तर शबाथ-िदनलाई परम भकुो िन म्त अलग गर् यौ र त् यसमा कुनै काम गरेनौ
भन,े 25 राजाहरू, राजकुमारहरू, यहूदाका मािनसहरू, यरूशलमेका बािसन्दाहरू,
ितनीहरूका अगवुाहरू र दाऊदको िसहंासनमा बस् नहेरू रथहरू र घोडाहरूमा चढरे
यस सहरका ढोकाहरूमा आउनछेन,्अिन यो सहरमा सदासवर्दा मािनसको बसोबास
हुनछे । 26 ितनीहरू यहूदाका सहरहरूबाट, यरूशलमेका चारैितरबाट, बने्यामीन
इलाका र तराइबाट, पहाडहरूबाट र नगेवेबाट आउनछेन,् र ितनीहरूले होमब ल
र ब लदानहरू, अन् नब ल र धपु, धन्यवादका ब लहरू परम भकुो म न्दरमा
ल्याउनछेन ् । 27 तर ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ, शबाथ-िदनलाई अलग गरेनौ
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र त्यस िदन गर् हौँ भारी नबोक भन् दा माननेौ र यरूशलमेका ढोकाहरूिभ वशे
गर् यौ भन,े तब म यसका ढोकाहरूमा आगो सल्काउनछुे, र त् यसले यरूशलमेका
िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ, र त् यसलाई िनभाउन सिकंदनै ।”

18
1परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2“उठ् र कुमालकेो घरमा जा,

िकनिक त्यहाँ म तलँाई मरेो वचन सनुाउनछुे ।” 3 त्यसलैे म कुमालकेो घरमा गएँ
र हरेें । कुमाले आफ्नो चक् कामा काम ग ररहकेो िथयो । 4 तर त्यसले बनाइरहकेो
माटोको भाँडो त्यसको आफ्नै हातमा िबि यो । त्यसलैे उसले आफ्नो मन बद्ल् यो
र आफ् नो द ृ ष् टमा असल लागअेनसुार अक भाँडो बनायो । 5 तब परम भकुो यो
वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 6“ए इ ाएलका घराना हो, के म ितमीहरूलाई यही
कुमाललेे जस्तै गनर् स क्दन ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । हरे, ए इ ाएलका
घराना हो, कुमालकेो हातमा माटो भएझैं ितमीहरू मरेो हातमा तसे् तै छौ । 7 एक
समय एक जाित वा राज्यलाई म धपाउनछुे, त् यसलाई तोड्नछुे वा नष् ट गनछु भनी
म घोषणा गनर् सक्छु । 8 तर मलैे त् यस्तो घोषणा गरेको त्यो जाित दषु् ाइँबाट
फकर् न्छ भने मलै े त्यसमािथ ल्याउने योजना गरेको िवपि म ल्याउनछैेन ँ । 9अक
समयमा मलैे कुनै जाित वा राज्यलाई बनाउने वा रोप्नछुे भनी म घोषणा गनर्
सक्छु । 10 तर मरेो कुरा नसनुरे त् यसले मरेो द ृ ष् टमा खराबी गछर् भन,े मलैे
त्यसलाई गनछु भनकेो घोषणाको भलाइ गनर् म रोक् नछुे । 11 त्यसलैे अब, यहूदाका
मािनसहरू र यरूसलमेका बािसन्दाहरूिसत बोल ्र भन,् “परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'हरे, मलैे ितमीहरूको िवरु मा िवपि को रचना गन लागकेो छु । मलैे ितमीहरूको
िवरु मा योजना बनाउने लागकेो छु । ितमीहरूका चाल र ितमीहरूका अभ्यासहरूले
ितमीहरूलाई भलो ल् याउने गरी हरेक ले आफ्नो दषु् ट चालबाट पश् चा ाप
गरोस ् ।' 12 तर ितनीहरू भन्छन,् 'यो थर् छ । हामी आफ् नै योजनाअनसुार
काम गनछौं । हामी हरेकले आफ्नै दषु् ट, हठी हृदयले इच्छा गरेअनसुार गनछौं
।' 13 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “जाितहरूलाई सोध,् यो जस् तो कुरो
कसले किहलै सनुकेो छ ? इ ाएली कन्याले अित घिृणत काम गरेकी छे ।
14 के लबेनानको िहउलँे किहल्यै यसका च ानका पहाडहरूलाई छोड्छ र ?
के टाढाबाट आउने पहाडका नदीहरू, ती िचसा नदीहरू किहल्यै सकु् छन ् र ?
15 तापिन मरेा मािनसहरूले मलाई भलुकेा छन ्। ितनीहरूले बकेम्मा मिूतर्हरूलाई
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भटेी चढाएका छन,् र आफ् ना मागर्हरूमा ठक् कर खाएका छन ् । कच् ची बाटोमा
िहडं्न भनरे ितनीहरूले ाचीन बाटोलाई छाडकेा छन ् । 16 ितनीहरूको दशे ास
बन् नछे । सदासवर्दा िगल्लाको वस्त ु बन् नछे । त्यसबाट भएर जाने हरेक डराउनछे,
र टाउको हल्लाउनछे । 17 ितनीहरूका श हुरूकै साम ु म ितनीहरूलाई पवु य
बतासझैं िततर-िबतर पानछु । ितनीहरूको िवपि को िदनमा म ितनीहरूलाई मरेो
िप ठउँ फकार्उनछुे, मरेो महुार होइन ।” 18 त्यसलैे मािनसहरूले भन,े “आओ,
हामी यिमर्याको िवरु मा ष न् हरू रचौं, िकनिक पजुारीहरूबाट वस्था वा
ब ु मान ्मािनसहरूबाट सरसल्लाह वा अगमव ाहरूबाट वचन किहल्यै नष् ट हुने
छैनन ्। आओ, हा ा वचनहरूले त्यसलाई आ मण गरौं, अिन अब फे र त्यसले
घोषणा गरेका कुराहरूमा हामी ध्यान निदऊँ ।” 19 हे परम भ,ु मरेो कुरा ध्यानिसत
सनु् नहुोस,् र मरेा श हुरूका आवाज सनु् नहुोस ् । 20 म ितनीहरूका लािग असल
भएको हुनाले के साँच् चै ितनीहरूबाट आउने िवपि मरेो इनाम हुनछे ? िकनिक
ितनीहरूले मरेो लािग एउटा खाडल खनकेा छन ् । ितनीहरूबाट तपाईंको ोध
हटाउन ितनीहरूको कल्याणको पक्षमा म कसरी तपाईंको साम ु खडा भएको िथएँ
भनी सम्झनहुोस ।् 21 त्यसकारण ितनीहरूका सन्तानलाई अिनकालमा पनर् िदनहुोस,्
र ितनीहरूलाई तरवार खलेाउनहेरूका हातमा स ु म्पनहुोस ् । यसरी ितनीहरूका
स् ीहरू शोकमा परून ् र िवधना होऊन,् अिन ितनीहरूका परुुषहरू मा रऊन,् र
ितनीहरूका यवुाहरू य ु मा तरवारले मा रऊन ् । 22 तपाईंले ितनीहरूको िवरु मा
एक् कािस आ मणकारीहरू ल्याउनहुुदँा ितनीहरूका घरहरूबाट रुवाबासीको सोर
सिुनयोस ् । िकनिक ितनीहरूले मलाई प न एउटा खाडल खनकेा छन,् र मरेो
ख ु ाका लािग लकुाएर पासो थापकेा छन ् । 23 तर हे परम भ,ु मलाई मानर्
ितनीहरूले मरेो िवरु मा बनाएका ितनीहरूका सबै योजना तपाईंलाई थाहा छ ।
ितनीहरूका अधमर् र पाप क्षमा नगन ुर्होस ्। ितनीहरूका पाप तपाईंबाट नहटाउनहुोस ्
। बरु, ितनीहरू तपाईंकै साम ु परािजत होऊन ।् तपाईंको ोधको समयमा ितनीहरूको
िवरु मा उ नहुोस ्।

19
1 परम भलुे यसो भन् नभुयो, “जा र त ँ मािनसहरू र पजुारीहरूका धमर्-

गरुुहरूिसत हुदँा कुमालकेो माटोको भाँडो िकन ।् 2 त्यसपिछ बने-िहन् नोमको बेसँीमा
भएको फुटेको भाँडाको ढोकामा जा र मलैे तलँाई बताउने वचनहरू त्यहाँ घोषणा
गर । 3 यसो भन,् 'हे यहूदाका राजाहरू र यरूशलमेका बािसन्दाहरू हो, परम भकुो
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वचन सनु । सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् मलैे
यस ठाउँमािथ िवपि ल्याउनै लागकेो छु, र यस िवषयमा सनु् ने हरेकको कान
झनझनाउने छ । 4 ितनीहरूले मलाई त्यागकेा र यस ठाउँलाई अपिव तलु्याका
हुनाले म यसो गन छु । यही ठाउँमा आफूले निचनकेा अन्य दवेताहरूलाई ितनीहरूले
ब लदान चढाउँछन ्। ितनीहरू, ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू र यहूदाका राजाहरूले
यही ठाउँमा िनद ष रगत पिन बगाएका छन ्। 5 आफ्ना छोराहरू बाल दवेतालाई
आगोमा होमब लको रूपमा चढाउन ितनीहरूले त् यसका अग्ला ठाउँहरू बनाए,
यस् तो कुनै कुरो जनु मलैे आज्ञा ग रन ँ वा बताइन ँ न त मरेो मनमा नै िथयो ।
6 त्यसकारण, यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,् त् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् त् यित
बलेा यस ठाउँलाई तोपते अथार्त ्बने-िहन् नोमको बेसँी भिननछैेन, तर हत्याको बेसँी
भिननछे । 7यही ठाउँमा म यहूदा र यरूशलमेका योजनाहरूलाई बकेम्मा तलु्याउनछुे
। म ितनीहरूका आफ् ना श कुो तरवार र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूको
हात ारा नष् ट गनछु । त्यसपिछ म ितनीहरूका लाशहरू आकाशका चराहरू र
जिमनका जनावरहरूलाई आहाराको रूपमा िदनछुे । 8 अिन म यस सहरलाई
भग् नावशषे र िगल्लाको वस्त ु बनाउनछुे, िकनिक यसबाट भएर जाने हरेकले यी सबै
िवपि दखेरे डराउनछे र िगल्ला गनछ । 9 ितनीहरूलाई आफ्नै छोराछोरीको मास ु
खाने म बनाउनछुे । ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरू ारा
ल्याइएको घरेाबन्दी र सङ्कष् टमा हरेक मािनसले आफ्नै िछमकेीको मास ु खानछे
।” 10 “तब तसँगै गएका मािनसहरूका आखँाकै साम ु तैंले त्यो माटोको भाँडा
फुटाइदे । 11 तैंले ितनीहरूलाई यसो भन,् 'सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः
जसरी यो माटोको भाँडो फे र ममर्त हुनै नसक् ने गरी यिमर्याले फुटाएको छ,
त्यसरी नै म यी मािनस र यस सहरलाई गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो । अरू
बढी लासहरू गाड्ने ठाउँ नभएसम्म नै मािनसहरूले तोपतेमा लासहरू गाड्नछेन ्।
12 मलैे यो सहरलाई तोपतेजस्तै बनाउदँा यो ठाउँ र यसका बािसन्दालाई म यसै
गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो, 13 यसरी, यरूशलमेका घरानाहरू र यहूदाका
राजाहरू, ती सबै घर जसका कौसीहरूमा अशु मािनसहरूले आकाशमण् डलका
सबै ताराहरूको पजुा गरे र अरू दवेताहरूलाई अघर्ब ल चढाए, ितनीहरू तोपतेजस्तै
हुनछेन'् ।” 14 तब यिमर्या तोपतेबाट गए, जहाँ अगमवाणी बोल्न परम भलुे
ितनलाई पठाउनभुएको िथयो । ितनी परम भकुो म न्दरको चोकमा खडा भए र
ितनले सबै मािनसलाई भन,े 15 “सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
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भन् नहुुन्छ, 'हरे,् मलैे यो सहर र यसका सबै नगरहरूको िवरु मा घोषणा गरेका सबै
िवपि ल्याउनै लागकेोछु, िकनिक ितनीहरू अटेरी भए र मरेा वचन सनु् न इन्कार
गरे' ।”

20
1 यिमर्याले परम भकुो म न्दरको साम ु यी वचनहरू अगमवाणी ग ररहकेा छन ्

भनरे इम्मरेका छोरा पजुारी पशहूर, एकजना मखु् य अिधकारीले सनुे । 2 त्यसलैे
पशहूरले यिमर्या अगमव ालाई कुटे र त् यसपिछ ितनलाई परम भकुो म न्दर स्थत
बने्यामीनको मािथल्लो ढोकामा भएको ठंगरुोमा हाले । 3 अक िदन पशहूरले
यिमर्यालाई ठंगरुोबाट िनकालरे ल्याए । तब यिमर्याले ितनलाई भन,े “परम भलुे
ित ो नाउँ पशहूर नभई मागोर-िमस्साबीब राख् नभुएको छ । 4 िकनिक परम भु
यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,् म त ँ र तरेा सबै ि यलाई ासको वस् त ु बनाउनछुे, िकनिक
ितनीहरू आफ् ना श हुरूका तरवारले ढा लनछेन,् र तरैे आखँाले यो दखे् नछेस ्
। सारा यहूदालाई बिेबलोनका राजाको हातमा म िदनछुे । त्यसले ितनीहरूलाई
बिेबलोनमा कैद गरेर लानछे वा तरवारले आ मण गनछ । 5 म त्यसलाई यस
सहरका सबै धनसम्पि , यसका सबै बहुमलू्य थोकहरू र यहूदाका राजाहरूका सबै
खजाना िदनछुे । म यी थोकहरू तरेा श हुरूका हातमा रा खिदनछुे, र ितनीहरूले
ती समात् नछेन ् । ितनीहरूले ितनलाई लानछेन ् र बिेबलोनमा परु् याउनछेन ् । 6 तर
त ँ पशहूर र तरेो घरानाका सबै बािसन्दा कैदमा लिगनछेन ्। त ँ बिेबलोनमा जानछेस ्
र त्यहीं मनछस ् । त ँ र तरेा सबै ि यहरू जसको िन म् त तैंले छली कुराहरूको
अगमवाणी बोलकेो छस,् त्यहीं गािडनछेन'् ।” 7 “हे परम भ,ु तपाईंले मलाई
धोका िदनभुयो, र म धोका िदइयो । मभन्दा तपाईं नै श शाली हुनहुुन्छ, र तपाईं
ममािथ िवजयी हुनभुयो । म िदनभ र नै हाँसोको वस् त ु बनें । हरेकले मरेो िगल्ला
गछर् । 8 िकनिक मलैे जिहले बोले पिन मलैे यसो भनकेो र घोषणा गरेको छु,
'िहसंा र िवनास ।' तब परम भकुो वचन मरेो लािग हरेक िदन िनन्दा र ठ ाको
कारण भएको छ । 9 यसो भन् छु भन,े 'म परम भकुो बारेमा फे र िवचार गिदर्न,
म फे र उहाँको नाउमँा बो ल्दन ँ ।' तब त्यो मरेा हड् डीहरू िभ थिुनराखकेो, मरेो
हृदयमा आगोजस्तो हुन् छ । त् यसलैे म यसलाई िभ ै थिुनराख् न सङ्घषर् गछुर्, तर
म स क्दन ँ । 10 चारैितर भएका धरैे जना मािनसबाट मलैे ासको हल्ला सनुकेो
छु, 'खबर गर! हामीले यसबारे खबर गन ुर्पछर्!' मरेा निजक हुनहेरू म पतन
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हुनछुे िक भनरे हछेर्न ् । सायद त् यसलाई छल गनर् सिकन् छ । त्यसो भयो भन,े
हामीले त्यसलाई परािजत गनर् सक्छौं र त्यसमािथ हा ो बदला लन सक्छौं ।'
11 तर श शाली यो ाझैं परम भु मिसत हुनहुुन्छ । त्यसलैे मरेो िपछा गनहरू ठेस
खाएर लड्नछेन ्। ितनीहरूले मलाई परािजत गनछैनन ्। ितनीहरू अत्यन्तै ल ज् जत
हुनछेन,् िकनिक ितनीहरू सफल हुनछैेनन ् । ितनीहरूको लाजको अन्त्य हुनछैेन,
त् यो किहल्यै िबिसर्नछैेन । 12 तर हे सवर्श मान ् परम भ,ु तपाईंले धम हरूको
जाँच गन ुर्हुन्छ, अिन मन र हृदय दखे् नहुुन्छ । मलैे आफ् नो मामला तपाईंमा समु् पकेो
हुनाले ितनीहरूमािथ तपाईंले लनहुुने बदला मलाई दखेाउनहुोस ्। 13 परम भकुो
िन म्त गाओ ! परम भकुो शसंा गर ! िकनिक उहाँले दषु् ट काम गनहरूको
हातबाट िथचोिमचोमा परेकाहरूको जीवनलाई बचाउनभुएको छ । 14 त् यो िदन

ािपत होस ् जित बलेा म जन्मकेो िथएँ । मरेी आमाले मलाई जन्म िदएकी िदन
आिशिषत नहोस ्। 15 मरेा बबुालाई यो खबर िदने मािनस ािपत होस,् जसले यसो
भनरे बडो आनन्द िदयो, 'तपाईंको छोरो ज न्मएको छ' । 16 त्यो मािनस परम भलुे
नष् ट गन ुर्भएका सहरहरूजस्तो होस ् जसलाई उहाँले दया दखेाउनभुएन । त्यसले
िबहानै मदतको गहुार र मध्यिदनमा य ु को रोदन सनु् न परोस ्। 17 िकनिक त्यसले
मरेी आमालाई नै मरेो िचहान बनाएर मलाई गभर्मै मारेन । त्यो गभर् सधैं गभर्वती नै
रहनिेथयो । 18 सङ्कष् ट र वदेना हनेर्, यसरी मरेा िदनहरू लाजमा िबताउन म िकन
गभर्बाट बािहर िनस्केर आएँ ?”

21
1 परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ त् यित बलेा आयो, जित बलेा िसदिकयाह

राजाले म ल्कयाहका छोरा पशहूर र मासयेाहका छोरा पजुारी सपन्याहलाई
ितनीकहाँ पठाए, र ितनीहरूले भन,े 2 “हा ो पक्षमा परम भबुाट सल्लाह खोज,
िकनिक बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले हामीमािथ य ु गदछन ्। सायद िवगतको
समयमा जस्तै परम भलुे हा ो लािग आश् चयर्कमर् गन ुर्हुनछे र उसलाई हामीबाट
िफतार् जाने बनाउनहुुनछे ।” 3 त्यसलैे यिमर्याले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले
िसदिकयाहलाई यसो भन् नपुछर्, 4 'परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
हरे,् तरेो हातमा लडाइँका जनु हितयारहरू छन,् जस ारा तैंले बिेबलोनका राजा र
तलँाई पखार्लबािहर घरेाबन्दी गन कल्दीहरूको िवरु मा लड्दछैस,् ती हितयारहरू
म तरैे िवरु मा चलाउन लागकेोछु । िकनिक म ितनलाई यस सहरको िबचमा जम्मा
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गनछु । 5तब पसा रएको हात, श शाली पाखरुा, ोध, बदला र भयङ्कर रसले
म आफै तरेो िवरु मा लड्नछुे । 6 िकनिक म यस सहरका बािसन्दाहरू, मािनस
जनावरहरू दवुलैाई आ मण गनछु । भयङ् कर रुढीले ितनीहरू मनछन ् । 7 यो
परम भकुो घोषणा हो, यसपिछ यहूदाका राजा िसदिकयाह, त्यसका सवेकहरू,
मािनसहरू अिन रुढी, तरवार र अिनकालको हार ारा पिछ यस सहरमा बाँकी
रहकेाहरू सबलैाई बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर, र ितनीहरूको जीवन लन खोज्ने
ितनीहरूका श हुरूको हातमा म िदनछुे । त् यसपिछ उसले ितनीहरूलाई तरवारले
मानछ । उसले ितनीहरूलाई दया दखेाउन,े छोिडिदने वा कृपा गनछैन ।' 8 “यी
मािनसलाई तैंले यसो भन् नपुछर्, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे, मलैे ितमीहरूका साम ु
जीवनको मागर् र मतृ्यको मागर् स् ततु गनर् लागकेो छु । 9 यस सहरमा बस् ने कुनै
पिन व् य तरवार, अिनकाल र िवपि ले मनछ, तर यहाँबाट बािहर िनस् केर जाने
र ितमीहरूका िवरु मा घरेाबन्दी गन कल्दीहरूका साम ु आफ् ना घ ुडँा टेक् ने कुनै
पिन व् य बाँच्नछे । उसले आफ्नो ाण बचाउनछे । 10 िकनिक भलाइ होइन
र िवपि ल्याउनलाई मलैे यस सहरको िवरु मा आफ् नो अनहुार फकार्एको छु, यो
परम भकुो घोषणा हो । यसलाई बिेबलोनका राजाको हातमा िदइएको छ, र उसले
यसमा आगो लगाउनछे ।' 11 “यहूदाका राजाको घरानाको िवषयमा परम भकुो
वचन सनु । 12 ए दाऊदका घराना हो, परम भु भन् नहुुन्छ, 'िबहान न्याय कायम
गर । अत्याचार गनको हातबाट ल ु टएको व् य क् तलाई बचाओ, न ता मरेो ोध
आगोझैं िनस्केर जानछे र जलाउनछे, र ितमीहरूका दषु् ट कामहरूका कारणले
यसलाई िनभाउन सक् ने त् यहाँ कोही छैन । 13 ए बेसँीका बािसन्दा हो, मदैानका
च ानमा बस् ने हो, म ितमीहरूको िवरु मा छु, यो परम भकुो घोषणा हो— यसो
भन् ने कुनै पिन व् य क् तको िवरु मा म छु, 'हामीलाई आ मण गनर्लाई को ओलर
आउनछे र ?' वा 'हा ा घरहरूमा को पस् नछे र ?' 14 ितमीहरूका िवरु मा
आउनलाई मलैे ितमीहरूका अभ्यासको फल तोकेको छु, यो परम भकुो घोषणा हो
— र झाडीहरूमा म आगो सल्काउनछुे, र त् यसले आफ्नो व रप र भएका हरेक
कुरालाई भस्म पानछ ।”

22
1 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “यहूदाको राजाको घरमा तल जा र त्यहाँ यो वचन

घोषणा गर,् 2 यसो भन, 'ए यहूदाका राजा, त ँ जो दाऊदको िसहंासनमा बस् छस,्
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त ँ र तरेा सवेकहरू र यी ढोकाहरू ारा आउने तरेा मािनसहरू हो, परम भकुो
वचन सनु । 3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः न्याय र धािमर्कता कायम राख, अिन
ल ु टएको कुनै लाई िथचोिमचो गनको हातबाट छुटकारा दओे । ितमीहरूको
दशेमा भएका कुनै पिन िवदशेी वा अनाथ वा िवधवालाई द ु र्वहार नगर । यस
ठाउँमा िहसंा नगर वा िनद ष रगत नबगाओ । 4 ितमीहरूले साँच् चै यी कुरा गर् यौ
भन,े दाऊदको िसहंासनमा बस् ने राजाहरू, रथ र घोडाहरूमा सवार ऊ, उसका
सवेकहरू र उसका मािनसहरू यी ढोकाहरूिभ यो म न् दरमा पस् नछेन ् । 5 तर
मलैे घोषणा गरेका यी वचन ितमीहरूले सनु् दनैौ भने—यो राजदरबार भग् नावशषे
हुनछे, यो परम भकुो घोषणा हो' ।” 6 िकनिक यहूदाका राजाको घरानाको बारेमा
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त ँ मरेो लािग िगलाद वा लबेनानको टाकुराजस्तै छस ्
। तापिन म तलँाई उजाड-स्थान, मािनसहरू नबस् ने सहरहरूजस्तै तलु्याउनछुे ।
7 िकनिक तरेो िवरु मा आउनलाई मलैे िवनाशकहरू तोकेको छु । मािनसहरूले
आ-आफ्ना हितयारहरूले सबभैन्दा रा ा-रा ा दवेदारुहरू काट्नछेन ् र ितनलाई
आगोमा जलाउने छन ् । 8 तब धरैे जाितहरू त्यस सहर भएर जानछेन ् । एउटाले
अक लाई सोध् ने छ, 'यस महान स्हर ित परम भलुे िकन यसरी वहार गन ुर्भएको
होला ?' 9 तब अक ले जवाफ िदनछे, 'िकनिक ितनीहरूले परम भु आफ् ना
परमशे् वरको करारलाई त्यागे र अरू दवेताहरूको साम ु िनहुरे र ितनीहरूको पजुा
गरे ।” 10 मतृ् य ु भएको को िन म् त नरोओ वा त्यसको िनम्तो शोक गर, तर
टाढा लिगन लागकेो ित धरुुधरुु रोओ, िकनिक त्यो फे र किहल्यै फिकर् ने
अिन आफ्नो जन्मभिूम दखे् नछैेन ।' 11 िकनिक यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा
यहोआहाज जसले आफ्ना िपता योिशयाहको स ामा राजा भई सवेा गरे, ितनको
बारेमा परम भु भन् नहुुन्छ, 'ऊ यस ठाउँबाट गएको छ, र फकर आउनछैेन ।
12 जहाँ ितनीहरूले उसलाई कैद गरेर लगकेा छन,् ऊ त्यहीं मनछ, र उसले
फे र किहल्यै यो दशे दखे् नछैेन ।' 13 जसले आफ्नो घर अधािमर्कता, आफ्ना
मािथल्ला कोठाहरू अन्यायले बनाउछँ, जसले आफ्नो िछमकेीलाई िस मैा काम
लगाउछँ, अिन जसले उसलाई ज्याला िददंनै, त् यसलाई िधक् कार छ । 14 उसले
भन्छ, 'आफ्नो िन म्त मािथल्ला कोठाहरू फरािकलो भएको एउटा ठुलो महल
म बनाउनछुे ।' त्यसले उसले त् यसको िन म् त ठुला-ठुला झ्यालहरू बनाउछँ र
त् यसमा दवेदारुका पल्लाहरू हाल् छ अिन उसले त् यसमा रातो रङ लगाऊँछ ।
15 के यही कुराले तलँाई असल राजा बनाउछँन,् िक तैंले दवेदारुका फल्याकहरू
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पाउने इच् छा ग रस ् ? तरेा बाबलुे पिन खाए र िपए, तापिन न्याय र धािमर्कता
कायम राख,े होइन र ? त्यसको लािग असल कुराहरू नै भए । 16 उसले ग रबहरू
र खाँचोमा परेकाहरूको पक्षमा न्याय गर् यो । त्यस बलेा रा ै भएको िथयो । के
मलाई िचन् नकुो अथर् यही होइन र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 17 तर तरेो
द ृ ष् ट र हृदयमा बइेमान नाफा कमाउन,ु िनद षहरूको रगत बगाउन,ु अरूहरूलाई
िथचोिमचो र अत्याचार गरेर कमाउनबुाहके अरू केही छैन । 18 त्यसकारण
यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छः
'हाय, मरेा दाज!ु हाय मरेी बिहनी!' भन्दै ितनीहरूले त्यसको लािग िवलाप गनछैनन ्
। 'हाय, मरेा मा लक! हाय, उहाँको गौरव!' भन्दै ितनीहरूले त्यसको लािग
िवलाप गनछैनन ् । 19 त्यसलाई एउटा गधालाई गाडझेैं िघसारेर टाढा लिगन् छ र
यरूशलमेका ढोकाहरूको बािहर फ्याँिकनछे । 20 लबेनानका पहाडहरूमा उक्लरे
जा र चक गरी करा । बाशानमा तरेो सोर िनकाल ्। अबारीम पहाडहरूबट चक
गरी करा, िकनिक तरेा सबै िम हरू नष् ट ग रनछेन ्। 21 त ँ सरुिक्षत हुदँा मलैे तिँसत
बोले,ँ तर तैंले भिनस,् 'म सनु् ने छैन ँ ।' तरेो यवुावस्थादे ख यो तरेो चलन िथयो,
िकनिक तैंले मरेो सोर सनुकेो छैनस ् । 22 बतासले तरेा सबै गोठालालाई उडाएर
लजैानछे, र तरेा िम हरू िनवार्सनमा लिगनछेन ् । तब तरेा सबै दषु् ट काम ारा त ँ
िनश् चय नै ल ज् जत हुनछेस,् र अपमािनत हुनछेस ्। 23 त ँजो 'लबेनान' मा बस् छस,्
जनु दवेदारुले बनकेा घरहरू हुन,् सव-वदेनमा भएकी स् ीलाई जस्तै तमँािथ पीडा
आउँदा त ँ कसरी तमँािथ दया ग रनछे र ।” 24 “यो परम भकुो घोषणा हो, जस्तो
म जीिवत छु, ए यहूदाका राजा यहोयाकीमको छोरो यहोयाकीन, त ँ मरेो हातको
छाप-औंठी होस,् म तलँाई धजुाधजुा पानछु । 25 िकनिक मलैे तलँाई तरेो ज्यान
लन खोज्नहेरूको हातमा र जससगँ त ँ डराउछँस ् ितनीहरूकै हातमा, बिेबलोनका

राजा नबकूदनसेर र कल्दीहरूको हातमा स ु म्पिदएको छु । 26 तलँाई र तलँाई जन्म
िदने तरेी आमालाई म आक दशेमा फल् नछुे, जनु दशेमा त ँजन् मकेो िथइनस ्र त्यहाँ
ितमीहरू मनछौ । 27 यस दशेको बारेमा जहाँ ितनीहरू फकर आउन इच् छा गनछन,्
ितनीहरू यहाँ फकर आउनछैेनन ्। 28 के यो ितरस्कृत र टु टु ा भएको भाँडो हो
? के यो मािनस यहोयाकीन एउटा त् यस् तो भाँडो हो जसले कसलैाई खसुी पादन
? ऊ र उसका सन्तानहरूलाई िकन ितनीहरूले बािहर फालकेा छन ् र ितनीहरूले
निचनकेा दशेमा ितनीहरूलाई पठाएका छन ?् 29ए दशे, ए दशे, ए दशे! परम भकुो
वचन सनु ्। 30 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'यो मािनस यहोयाकीनको बारेमा लखेः ऊ
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सन्तानहीन हुनछे । उसको आफ्नो जीवनकालमा उसले उन् नित गनछैन, र उसका
सन्तानहरूमध्ये कसलैे पिन सफलता हािसले गनछैनन,् वा फे र किहल्यै दाऊदको
िसहंासनमा बस् नछेन ्र यहूदामािथ राज् य गनछन ्।”

23
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “मरेो खकर् का भडेाहरूलाई नष् ट गन र छरपष् ट

पान गोठालाहरूलाई िधक् कार!” 2 त्यसकारण आफ् ना मािनसका रेखदखे गन
गोठालाहरूको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूले
मरेो बगाललाई छरपष् ट पारेका छौ, र ितनीहरूलाई धपाइिदएका छौ । ितमीहरूले
ितनीहरूको वास्ता गरेका छैनौ । त् यसलैे ितमीहरूले गरेका दषु् ाइँको लािग मलैे
ितमीहरूलाई दण्ड िदनै लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 3 मरेो बगालका
वचकेाहरूलाई मलैे ितनीहरूलाई धपाएका सबै दशेबाट म आफै जम्मा गनछु,
र म ितनीहरूलाई एउटा खकर् मा फकार्उनछुे, जहाँ ितनीहरू फलवन्त हुनछेन ्
र बढ्नछेन ् । 4 त् यसपिछ म ितनीहरूको रेखदखे गन गोठालाहरू खडा गनछु
जसले ितनीहरूलाई गोठाला गनछन,् यसरी ितनीहरू फे र डराउने वा छरपष् ट
हुनछैेनन ् । ितनीहरूमध्ये कोही पिन हराउनछैेनन,् यो परम भकुो घोषणा हो ।
5 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म दाऊदको
लािग एउटा धािमर्क हाँगा खडा गनछु । उसले राजाको रूपमा राज्य गनछ ।
ितनले ब ु मानीपवूर्क काम गनछ, र दशेमा न्याय र धािमर्कता कायम राख् नछे
। 6 उसको िदनमा यहूदा यहूदा बचाइनछे, र इ ाएल सरुिक्षतसाथ िजउनछे । तब
यो नाउलँे उसलाई बोलाइनछेः परम भु हा ो धािमर्कता हुनहुुन्छ । 7 यो परम भकुो
घोषणा हो, यसकारण हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा ितनीहरूले फे र
यसो भन् ने छैनन,् 'इ ाएलका मािनसहरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने जीिवत
परम भकुो नाउमँा ।' 8 त् यसको सटोमा, ितनीहरूले यसो भन् नछेन,् 'इ ाएलको
घरानाका सन्तानहरूलाई उ र दशे र जहाँ ितनीहरू धपाइए, ती सबै दशेबाट
िनकालरे ल्याउनहुुने जीिवत परम भकुो नाउमँा ।' तब ितनीहरूका आफ्नै दशेमा
ितनीहरू बस् नछेन ् । 9 अगमव ाहरूको सम्बन्धमा मरेो हृदय टुटेको छ, र
मरेा सबै हड् डी काम्दछन ् । परम भु र उहाँको पिव वचनको कारणले म एक
जना मातकेो मान्छेजस्तै भएको छु, जसलाई मिदराले िनयन् ण गरेको हुन् छ ।
10 िकनिक दशे िभचारीहरूले भ रएको छ । यी कारणले गदार् दशे सकु्खा
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भएको छ । उजाड-स्थानमा भएको खकर् सकेुको छ । यी अगमव ाहरूका
मागर्हरू दषु् ट छन ् । ितनीहरूको श ठक त रकाले योग ग रएको छैन ।
11 “अगमव ा र पजुारीहरू दवुै दिुषत भएका छन ् । मरैे म न्दरमा पिन मलैे
ितनीहरूको दषु् टता भे ाएको छु,” यो परम भकुो घोषणा हो— 12 त्यसकारण
ितनीहरूको मागर् अन्धकारमा िचप्लने ठाउँजस्तै हुनछे । ितनीहरू धके लनछेन,् र
ितनीहरू त् यसमा लोट्नछेन ् । िकनिक ितनीहरूको दण्डको वषर्मा म ितनीहरूको
िवरु मा िवप ी पठाउनछुे,” यो परम भकुो घोषणा हो । 13 “िकनिक साम रयामा
भएका अगमव ाहरूले घिृणत कायर् गरेका मलैे दखेकेो छुः ितनीहरूले बाल
दवेताको नाउमँा अगमवाणी बोल,े र मरेो मािनस इ ाएललाई कुमागर्ितर डोर् याए
। 14 यरूशलमेका अगमव ाहरूका िबचमा मलैे अित िघनलाग्दा कुराहरू दखेकेो
छु । ितनीहरू िभचार गछर्न,् र झटूो चालमा िहडं्छन ्। खराब काम गनहरूका
हात ितनीहरूले ब लयो पाछर्न,् र कोही पिन आफ्नो खराबीबाट पिछ हट्दनै ।
मरेो लािग ितनीहरू सबै सदोमझैं र यसका बािसन्दाहरू गमोराझैं भएका छन ् ।”
15 त्यसकारण सवर्श मान ् परम भु अगमव ाहरूको िवषयमा यसो भन् नहुुन्छ,
“हरे, मलैे ितनीहरूलाई ऐरेल ु खवुानै लागकेो छु, र िवषाल ु पानी िपयाउनै लागकेो
छु, िकनिक यरूशलमेका अगमव ाहरूबाट दषुण सबै दशेमा फै लएको छ
।” 16 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “ितमीहरूलाई अगमवाणी बोल्ने
अगमव ाहरूका वचनहरू नसनु । ितनीहरूले ितमीहरूलाई िमत तलु्याएका
छन ्। ितनीहरूले परम भकुो मखुबाट नभई आफ्नै समझबाट दशर्नहरूको घोषणा
गद छन ् । 17 मरेो अनादर गनहरूलाई ितनीहरूले िनरन्तर यसो भिनरहकेा छन,्
'ितमीहरूका िन म्त शा न्त हुने छ भनी परम भु घोषणा गन ुर्हुन् छ ।' आफ्नै हृदयको
हठमा िहडं्ने हरेक व् य क् तले भन्छ, 'ितमीहरूमािथ िवपि आउनछैेन ।' 18 तापिन
परम भकुो प रषद ् सभामा को खडा भएको छ र ? उहाँको वचनलाई कसले
दखे् ने र कसले सनु् ने गछर् र ? उहाँको वचनलाई कसले ध्यान िदने र सनु् ने गछर्
र ? 19 हरे, परम भबुाट आधँी-बहेरी आउँदछै । उहाँको ोध बािहर िनस्केको
छ, र तफुान व रप र चक् कर मादछ । दषु् टहरूका िशरव रप र त् यसले चक् कर
मादछ । 20 परम भकुो ोध कायार्न्वयन हुने र उहाँको हृदयका मनसायहरू
परुा हुने नभएसम्म त् यो थािमने छैन । आ खरी िदनमा ितमीहरूले बझु्नछेौ ।
21 यी अगमव ाहरूलाई मलैे पठाइन ँ । ितनीहरू आफै दखेा परे । ितनीहरूलाई
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मलैे कुनै कुरा पिन घोषणा ग रन,ँ तर ितनीहरूले अझै पिन अगमवाणी गरेका
छन ् । 22 िकनिक ितनीहरू मरेो प रषद ् सभामा खडा भए त ितनीहरूले मरेा
मािनसहरूलाई मरेो वचन सनु् न लगाउनिेथए, ितनीहरूले उनीहरूका दषु् ट वचन
र ष् ट अभ्यासहरूबाट फकर् न लगाउनिेथए । 23 के म निजक मा रहने तर
टाढा नरहने परमशे् वर हु ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 24 के मलैे दखे् न
नसक् ने गरी कोही गपु् त ठाउँमा लकु् न सक्छ र ? यो परम भकुो घोषणा हो,
र के स्वगर् र पथृ्वीलाई म ढा क्दन ँ र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 25 मरेो
नाउमँा छलको अगमवाणी बो लरहकेा अगमव ाहरूले के भनकेा छन,् त् यो
मलैे सनुकेो छु । ितनीहरूले भन,े 'मलैे एउटा सपना दखेे!ँ मलैे एउटा सपना
दखेे!ँ' 26 अगमव ाहरूले आफ्नै मनबाट झटूा कुराहरूको अगमवाणी बोल् न,े र
ितनीहरूले आफ्ना हृदयबाट छली अगमवाणी बोल् ने कुरा किहलसेम्म भइरहन् छ ?
27जसरी बाल दवेताको नाउमँा मरेा मािनसहरूका पखुार्हरूले मरेो नाउँ िबस, त्यसरी
नै ितनीहरू त् यकेले आफ्नो िछमकेीलाई बताएका सपनाहरू ारा उनीहरूलाई मरेो
नाउँ िबसार्उने योजना ितनीहरूले बनाउदँछैन ् । 28 सपना दखे् ने अगमव ाल,े
आफूले दखेकेो सपना बताओस ्। तर जसलाई मलैे कुनै कुराको घोषणा गरेको छु,
त्यसले साँचो तवरले मरेो वचन घोषणा गरोस ्। परालको अन् निसत के सरोकार छ ?
यो परम भकुो घोषणा हो । 29 यो परम भकुो घोषणा हो, के मरेो वचन आगोजस्तै
छैन र ? च ानलाई टु ा-टु ा पान घनजस्तै छैन र ? 30 त्यसलै,े हरे, अक

बाट वचन चोन र मबाट आएजस्तै गरी बोल्ने अगमव ाहरूको िवरु मा म
हुन् छु, यो परम भकुो घोषणा हो । 31 हरे, म त् यस् ता अगमव ाहरूको िवरु मा
हुन् छु, जसल,े यो परम भकुो घोषणा हो, भनरे घोषणा गनर् आफ् नो िज ोलाई
चलाउछँन ् । 32 हरे, यो परम भकुो घोषणा हो, भनरे छलपणूर् सपनाहरू दखे् ने र
त् यसपिछ ती घोषणा गन र यसरी आफ् ना छल र अहङ्कारले मरेा मािनसहरूलाई

ममा पान अगमव ाहरूका िवरु मा म छु । म ितनीहरूको िवरु मा छु, िकनिक
मलैे ितनीहरूलाई पठाएको होइन, न त ितनीहरूलाई आज्ञा िदएको छु । त्यसलैे
ितनीहरूले िनश् चय नै यी मािनसलाई मदत गनछैन, यो परम भकुो घोषणा हो
। 33 यी मािनसहरू, वा अगमव ा वा पजुारीले तलँाई 'परम भकुो बोझ के
हो ?' भनी सोधे भने तैंले ितनीहरूलाई भन् नछेस,् 'ितमीहरू नै बोझ हौ, र म
ितमीहरूलाई िनष्कािसत गनछु,' यो परम भकुो घोषणा हो । 34 ‘यो परम भकुो
बोझ हो,’ भिनरहने अगमव ा, पजुारी र मािनसका सम् बन् धमा म त् यो मािनस र
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उसको घरानालाई दण्ड िदनछुे । 35 ितमीहरू हरेक व् य क् तले आफ्नो िछमकेीलाई
र हरेक मािनसले आफ्नो भाइलाई िनरन् तर सोिधरहन्छौ, 'परम भलुे के जवाफ
िदनभुयो ?' र 'परम भलुे के घोषणा गन ुर्भयो ?' । 36 तर ितमीहरू फे र
'परम भकुो बोझ' को बारेमा कुरा गनछैनौ, िकनिक बोझचािहं हरेक मािनसको
आफ्नै वचन हो, र ितमीहरूले जीिवत परमशे् वर, सवर्श मान ् परम भ,ु हा ा
परमशे् वरका वचनलाई बङ्ग्याएका छौ । 37 अगमव ालाई तैंले यसो भनरे
सोध् नछेस,् 'परम भलुे ितमीलाई के जवाफ िदनभुयो ?' वा 'परम भलुे के भन् नभुयो
?' 38 तर ितमीहरू भन् छौ, 'यो परम भकुो बोझ हो,' भन,े परम भु यसो भन् नहुुन् छः
‘यो परम भकुो बोझ हो,’ भनी ितमीहरूले भन् नछैेनौ भनरे मलैे ितमीहरूलाई
पठाउँदा पिन ितमीहरूल,े ‘यो परम भकुो बोझ हो,’ भन् यौ, 39 यसकारण, हरे,
ितमीहरू र ितमीहरूका पखुार्हरूलाई मलैे िदएको सहरसाँगै म ितमीहरूलाई समातरे
मरेो उप स्थितबाट टाढा फल् नै लागकेो छु । 40 तब म ितमीहरूमािथ अनन्त लाज
र अपमान हा लिदनछुे, जनु किहल्यै िबिसर्ने छैन ।”

24
1 परम भलुे मलाई केही कुरो दखेाउनभुयो । हरे, परम भकुो म न्दरको साम ु

अञ्जीरका दईुवटा डाला रा खएका िथए । (बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले
यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन, यहूदाका अिधकारीहरू,
कारीगरहरू, र धातकुा काम गनहरूलाई यरूशलमेबाट कैद गरेर लगकेो र
ितनीहरूलाई बिेबलोनमा ल् याएको समयपिछ यो दशर्न दे खयो ।) 2 एउटा डालोमा
भएका अञ्जीरहरू पिहले पाकेका अञ्जीरहरूजस्तै असाध्यै रा ा िथए, तर अक
डालोमा भएका अञ्जीरहरू असाध्यै खराब िथए, जसलाई खानै सिकंदनैथ्यो
। 3 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ए यिमर्या, त ँ के दखे्छस ् ?” मलैे भनें,
“अञ् जीरहरू । अञ्जीरहरू जनु रा ा छन ् र अञ्जीरहरू जनु खानै नसिकने
असाध्यै खराब छन ् ।” 4 तब परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो,
5 “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे यस ठाउँबाट कल्दीको
दशेमा िनष्कािसत गरेका यहूदाका िनवार्िसतहरूलाई ितनीहरूको लाभको िन म् त यी
रा ा अञ्जीरहरूजस्तै गरी म हनेछु । 6 ितनीहरूको भलाइको िन म्त म आफ् नो
द ृ ष् ट ितनीहरूमा लगाउनछुे, र ितनीहरूलाई यस दशेमा पनुस्थार्िपत गराउनछुे । म
ितनीहरूलाई बनाउनछुे, र ितनीहरूलाई भत्काउनछैेन ँ । म ितनीहरूलाई रोप्नछुे, र
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ितनीहरूलाई उखले्नछैेन ँ । 7 त्यसपिछ मलाई िचन् ने हृदय म ितनीहरूलाई िदनछुे,
िकनिक म परम भु हु ँ । ितनीहरू मरेो मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर
हुनछुे । यसरी ितनीहरू आफ्ना सारा हृदयसले मितर फकर् नछेन ् ।' 8 तर परम भु
भन् नहुुन् छ, यहूदाका राजा िसदिकयाह, त्यसका अिधकारीहरू र यस दशेमा भएका
यरूशलमेमा रहकेा र िम दशेमा गएका बाँकी मािनसहरूिसत म खानै नसिकने यी
खराब अञ्जीरहरूझैं वहार गनछु । 9 पथृ्वीमा भएका सबै राज्यको द ृ ष् टमा
मलैे ितनीहरूलाई धपाएको हरेक ठाउँमा, म ितनीहरूलाई तसार्उने कुरा, िवपि ,
अपमान, घणृा, िगल्ला, हाँसो र सरापको पा मा प रणत ग रिदनछुे । 10 ितनीहरू
र ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेबाट ितनीहरू नष् ट नहुञ्जले, म ितनीहरूको
िवरु मा तरवार, अिनकाल र िवपि पठाउनछुे' ।”

25
1 यहूदाका सबै मािनसको िवषयमा यिमर्याकहाँ आएको वचन यही हो ।

यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर्मा यो वचन आयो ।
त्यो बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको पिहलो वषर् िथयो । 2 यिमर्या अगमव ाले
यो वचन यहूदाका सबै मािनस र यरूशलमेका सबै बािसन्दालाई घोषणा गरे ।
3 ितनले भन,े “यहूदाका राजा अमोनका छोरा योिशयाहको ते ौं वषर्दे ख आजको
िदनसम्म अथार्त ् तइेस वषर्सम्म परम भकुो वचन मकहाँ आइरहकेो छ, र मलैे
ितमीहरूिसत पटक-पटक बोलकेो छु, तर ितमीहरूले सनुकेा छैनौ । 4 परम भलुे
आफ्ना सबै दास, अगमव ाहरूलाई ितमीहरूकहाँ पटक-पटक पठाउनभुयो, तर
ितमीहरूले सनुकेा वा ध्यान िदएका छैनौ । 5 यी अगमव ाहरूले भन,े ‘हरेक
मािनस आफ्नो दषु् ट चाल र आफ्ना ष् ट अभ्यासहरूबाट फक स,् अिन परम भलुे
ाचीन समयमा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू र ितमीहरूलाई स्थायी उपहारको रूपमा

िदनभुएको दशेमा फक स ् । 6 त्यसलैे अरू दवेताहरूको पजुा गनर् वा ितनीहरूको
साम ु िनहु रन ितनीहरूको पिछ नलाग, र उहाँले ितमीहरूको हािन गन गरी
ितमीहरूका हातले बनाएका कामबाट उहलँाई रस नउठाओ ।” 7 तर ितमीहरूले
मरेो कुरा सनुकेा छैनौ । त् यसलैे ितमीहरूको हािन गनर् ितमीहरूका हातको कामले
उहालाई रस उठाएका छौ, यो परम भकुो घोषणा हो ।’ 8 त्यसलैे सवर्श मान ्
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले मरेा वचन नसनुकेा हुनाल,े 9 हरे,् मरेो
दास बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरसगँै उ रका सबै मािनसलाई जम्मा गनर् एउटा
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आदशे मलैे िदनै लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो, ितनीहरूलाई म यस दशे
र यसका बािसन्दाहरूको िवरु मा र ितमीहरूका व रप र भएका सबै जाितको
िवरु मा ल्याउनछुे । िकनिक म ितनीहरूलाई िवनाशको िन म्त अलग गनछु ।
म ितनीहरूलाई ास, िगल्ला र अनन्तको िवनाशको पा मा प रणत ग रिदनछुे
। 10 म आनन्द र खसुीको सोर, दलुहा र दलुहीको सोर, जाँतो िपधंकेो सोर र
बि को उज्यालोको अन्त्य ग रिदनछुे । 11 तब यो सारा दशे उजाड र ासको पा
हुनछे, अिन स री वषर्सम्म यी जाितहरूले बिेबलोनका राजाको सवेा गनछन ् ।
12 तब स री वषर् परुा भएपिछ म बिेबलोनका राजा, र त्यो जाित र कल्दीहरूको
दशेलाई ितनीहरूको अधमर्को कारण दण्ड िदनछुे र त् यसलाई अनन्तको उजाड
पानछु, यो परम भकुो घोषण हो । 13 त्यसपिछ मलैे त्यस दशेको िवरु मा बोलकेा
सबै वचन र यिमर्याले सबै जाितको िवरु मा बोलकेा अगमवाणीका वचनहरू जनु
यो पसु्तकमा ले खएका छन,् ती सबै परुा गनछु । 14 िकनिक अरू धरैे जाितहरू र
महान ्राजाहरूले यी जाितहरूका मािनसहरूलाई कमारा तलु्याउनछेन ्। ितनीहरूका
कामहरू र ितनीहरूका हातका कायर्हरूका कारण म ितनीहरूलाई बदला लनछुे
।” 15 िकनिक परम भु इ ाएलका परमशे् वरले मलाई यसो भन् नभुयो, “मरेो
हातबाट ोधको मिदराले भ रएको यो कचौरा ल, र मलैे तकँहाँ पठाउने सबै
जाितलाई यो िपउन लगा । 16 ितनीहरूले िपउनछेन ् र त् यसपिछ धरमराउने छन,्
र मलैे ितनीहरूका िबचमा पठाएको तरवारको साम ु बौलाहा हुनछेन ्।” 17 त्यसलैे
मलै े परम भकुो हातबाट कचौरा लएँ, र ती सबै जाित जसकहाँ परम भलुे मलाई
पठाउनभुएको िथयो, मलैे ितनीहरूलाई िपउन लगाएँ, 18 अथार्त ् ितनीहरू आजको
िदनमा भएझैं ितनीहरूलाई िवनाश, भय अिन िगल्ला र सरापको पा बनाउन
यरूशलमे, यहूदाका सहरहरू, त्यसका राजाहरू र अिधकारीहरूलाई यो िपउन
लगाएँ । 19 अरू जाितहरूले पिन यसलाई िपउनपुर् यो, अथार्त ्िम का राजा फारो,
र उसका सवेकहरू, अिधकारीहरू र उसका सबै मािनस, 20 िविभन् न जातका सबै
िमि त मािनस, र ऊज दशेका सबै राजा, प लश्तीहरू अश्कलोन, गाजा, ए ोन र
अश्दोदका बाँकी रहकेाहरू सबै राजा, 21 एदोम, मोआब र अम्मोनका मािनसहरू,
22 टुरोस र सीदोनका राजाहरू, समु पा र िकनाराका सबै राजा, 23 ददान,
तमेा र बजू, ितनीहरूका िशरका िकनाराहरूमा कपाल काट्नहेरू सबलैे यसलाई
िपउनपुर् यो । 24 यसबाहके, अरबका सबै राजा, उजाड-स्थानमा बस् ने िमि त
मािनसहरूका सबै राजा, 25 िज ीका सबै राजा, एलामका सबै राजा, मादीका सबै



25:26 xlix यिमर्या 25:37

राजा, 26 उ रका, निजक र टाढा बस् ने सबै राजा, पथृ्वीमा हुने सबै राज्यहरूले
ितनीहरूका भाइसगँै परम भकुो हातको कचौरा िपउनपुर् यो । अन्त्यमा, बिेबलोनका
राजाले पिन त्यस कचौरालाई िपउनछे । 27 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “अब
तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छः िपओ र मात, अिन बान्त गर, लिडबिड गर, र मलैे ितमीहरूका िबचमा
पठाउँदै गरेको तरवारको साम ु खडा नहोओ ।' 28 तब ितनीहरूले िपउनलाई तरेो
हातबाट कचौरा लन इन्कार गरे भन,े तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् न,ू 'सवर्श मान ्
परम भु यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूले िनश् चय पिन यसलाई िपउनपैछर् । 29 िकनिक
हरे, मरेो नाउँ ारा कहलाइने सहरमािथ मलैे िवपि ल्याउनै लागकेो छु, र के
ितमीहरू आफूचािहं दण्डबाट उम्कने छौ र ? ितमीहरू उम्कने छैनौ, िकनिक दशेका
सबै बािसन्दाको िवरु मा म एउटा तरवार पठाउँदछुै, यो सवर्श मान ्परम भकुो
घोषणा हो ।' 30 ितनीहरूका िवरु मा तैंले यी सबै वचनको अगमवाणी बोल् नपुछर्
र ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'परम भु उच् च ठाउँहरूबाट गजर्नहुुनछे, र आफ्नो
पिव बासस्थानबाट उहाँको स् वरले उहाँले चक गरी कराउनहुुनछे, अिन आफ्ना
जाितको िवरु मा उहाँ जोडिसत गजर्नहुुनछे, र अङ्गरु पले् नहेरूजस्तै पथृ्वीमा बस् ने
सबकैो िवरु मा उहाँले चक गरी कराउनहुुनछे । 31य ु को आवाज पथृ्वीको कुना-
कुनासम्म ग ु न् जनछे, िकनिक परम भलुे जाित-जाितहरूको िवरु मा अिभयोग
लगाउनहुुन् छ, र सबै मािनसमािथ इन्साप ल्याउनहुुने छ, अिन दषु् टहरूलाई उहाँले
तरवारले काट्नहुुनछे, यो परम भकुो घोषणा हो ।’ 32 सवर्श मान ्परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, 'हरे, िवपि एक जाितदे ख अक जाितकहाँ जाँदछै, र पथृ्वीका पल् लो
कुनाबाट चण्ड आधँी सरुु हुदँछै । 33 तब त्यस िदन परम भु ारा मा रएकाहरू
पथृ्वीको एउटा कुनादे ख अक कुनासम्म हुनछेन ।् ितनीहरूका िन म्त शोक ग रन,े
जम्मा गरने र गािडनछैेन । ितनीहरू भइँुमा मलजस्तै हुनछेन ्। 34 हे गोठालाहरू हो,
िवलाप गर, मदतको लािग कराओ । बगालका अगवुाहरू हो, धलुोमा लडीबडी
गर, िकनिक ितमीहरूको हत्या ग रने िदन आएको छ । ितमीहरू माटोको भाँडाझैं
खस्दा छरपष् ट हुनछेौ । 35 गोठालाहरूका लािग कुनै शरणस्थान छैन । बगालका
अगवुाहरूका लािग त्यहाँ भाग् ने ठाउँ हुनछैेन । 36 गोठालाहरूको रुवाइ र बगालका
अगवुाहरूको िवलाप सनु, िकनिक परम भलुे ितनीहरूका खकर् हरू नष् ट पाद
हुनहुुन्छ । 37 त्यसलैे परम भकुो डरलाग्दो रसको कारणले शा न्तमय खकर् हरू
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उजाड पा रनछेन ् । 38 जवान िसहंले झैं उहाँले आफ्नो ठाउँ छाड्नभुएको छ,
िकनिक अत्याचारीको रस र उहाँको बल्दो ोधको कारणले ितनीहरूको दशे
ासको ठाउँ हुनछे ।

26
1 योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको शासनकालको सरुुमा परम भकुो यो वचन

मकहाँ आयो, 2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'मरेो म न्दरको चोकमा खडा हो र मरेो
म न्दरमा आराधना गन आउने यहूदाका सबै सहरको बारेमा भन ् । ितनीहरूलाई
भन् न मलैे तलँाई आज्ञा गरेका सबै वचन घोषणा गर ् । एउटै शब् द पिन नछोड
। 3 सयद ितनीहरूले सनु् नछेन,् अिन हरेक मािनस आफ्ना दषु् ट चालहरूबाट
फकर् नछेन,् यसरी ितनीहरूका अभ्यासको दषु् टताको कारणले मलैे ितनीहरूमािथ
ल्याउने योजना गरेको िवपि ल्याउनबाट मलैे आफ् नो मन म बद्लनछुे । 4 त्यसलैे
तैंले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलैे ितमीहरूको अिग
रा खिदएको मरेो वस्थाअनसुार िहडं्नलाई ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन,े 5मलैे
ितमीहरूकहाँ िनरन्तर रूपमा पठाइरहकेा मरेा दास, अगमव ाहरूका वचनहरू
ितमीहरूले सनुनेौ भन,े तर ितमीहरूले सनुकेा छैनौ, 6 तब म यो म न्दरलाई
शीलोजस्तै बनाउनछुे । म यस सहरलाई पथृ्वीका सबै जाितको द ृ ष् टमा ापको पा
बनाउनछुे' ।” 7 यिमर्याले परम भकुो म न्दरमा यी वचन घोषणा गरेका पजुारीहरू,
अगमव ाहरू र सबै मािनसले सनुे । 8 त् यसलैे जब परम भलुे यिमर्यालाई भन् न ू
भनी आज्ञा गन ुर्भएका वचन ितनले घोषणा गरेर सके, तब पजुारीहरू,अगमव ाहरू
र सबै मािनसले ितनलाई समाते र भन,े “त ँ िनश् चय नै मनछस ् । 9 यो म न्दर
शीलोझैं हुनछे र यो सहर बािसन्दारिहत उजाड हुनछे भनरे िकन परम भकुो नाउमँा
अगमवाणी ग रस ् ?” िकनिक सबै मािनसले परम भकुो म न्दरमा यिमर्याको
िवरु मा िभड जम्मा गरेका िथए । 10 तब यहूदाका अिधकारीहरूले यो खबर सनु,े
र ितनीहरू राजाको महलदे ख परम भकुो म न्दरमा गए । ितनीहरू परम भकुो
म न्दरको नयाँ मलू ढोकामा बसे । 11 पजुारीहरू र अगमव ाहरूले अिधकारीहरू
र सबै मािनससगँ बोले । ितनीहरूले भन,े “यो मािनसलाई मान ुर् ठक छ, िकनिक
यसले यो सहरको िवरु मा अगमवाणी बोलकेा छ, जस्तो तपाईंहरूले आफ्नै कानले
सनु् नभुएको छ ।” 12 त्यसलैे यिमर्याले सबै अिधकारी र सबै मािनससगँ बोले
र भन,े “तपाईंहरूले सनु् नभुएका यी वचन भन् न परम भलुे मलाई यो म न्दर र
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यो सहरको िवरु मा अगमवाणी बोल्न पठाउनभुएको छ । 13 त्यसलैे अब, आ-
आफ्ना चाल र अभ्यासहरू सधुान ुर्होस ् र परम भु तपाईंहरूका परमशे् वरको सोर
सनु् नहुोस,् तािक उहाँले तपाईंहरूको िवरु मा घोषणा गन ुर्भएको िवपि को िवषयमा
उहाँले आफ्नो मन बद्लनहुुनछे । 14 मरेो आफ् नै बारेमा, मलाई हने ुर्होस,् म
आफै तपाईंहरूकै हातमा छु । तपाईंहरूको द ृ ष् टमा जे ठक र उिचत लाग्छ,
मलाई त्यही गन ुर्होस ् । 15 तर तपाईंहरूले िनश् चय नै जान् नपुछर्, िक तपाईंहरूले
मलाई मान ुर्भयो भन,े तब तपाईंहरूले िनद ष रगतको दोष आफैमा, यो सहरमा र
यहाँका बािसन् दाहरूमा ल् याउदँै हुनहुुन् छ, र िकनिक तपाईंहरूले सनु् ने गरी यी वचन
घोषणा गनर् साँच् चै नै परम भलुे मलाई तपाईंहरूकहाँ पठाउनभुएको हो ।” 16 तब
अिधकारीहरू र सबै मािनसले पजुारीहरू र अगमव ाहरूलाई भन,े “यो मािनस
मनर् लायक छैन, िकनिक उसले परम भु हा ा परमशे् वरको नाउमँा यी कुराहरूको
घोषणा गरेको छ ।” 17 तब दशेका धमर्-गरुुहरूका माझबाट मािनसहरू खडा भए, र
सारा मािनसहरूको सभालाई भन,े 18 ितनीहरूले भने “मोरेशतेका मीकाले यहूदाका
राजा िहजिकयाको शासनकालमा अगमवाणी बोल्दै िथए । ितनले यहूदाका सबै
मािनससगँ बोले र भन,े 'सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः िसयोन जोितएको
खतेझैं हुनछे, यरूशलमेचािहं िगटीको थु ो हुनछे र म न्दरको डाँडाचािहं झाडीझैं
हुनछे ।' 19 के यहूदाका राजा िहजिकया र यहूदाका सारा मािनसले ितनलाई
मारे त ? के ितनले परम भकुो भय मान् ने काम गरे र परम भलुे ितनीहरूमािथ
ल्याउने घोषणा गन ुर्भएको िवपि ल्याउनबाट उहाँको मन बद्लने गरी के ितनले
परम भकुो महुारलाई शान्त पारेनन ्र ? यसरी हामी आफ्नै ाणको िवरु मा अझै
ठुलो दषु् ट काम गन र ?” 20 त्यसै बलेा त्यहाँ परम भकुो नाउमँा अगमवाणी
बोल्ने अकार् मािनस, िकयर्त-यारीमा बस् ने शमायाहका छोरा उ रयाह पिन िथए
। यिमर्याका वचनहरूिसत सहमत हुने गरी ितनले पिन यस सहर र यस दशेको
िवरु मा अगमवाणी बोले । 21 तर जब राजा यहोयाकीम, ितनका सबै िसपाही र
अिधकारीहरूले ितनको वचन सनु,े तब राजाले ितनलाई मानर् खोज,े तर उ रयाहले
यो कुरा सनुे र ितनी डराए । त्यसलैे ितनी भागे र िम मा गए । 22 तब राजा
यहोयाकीमले िम मा अक्बोरका छोरा एल्नातान र त्यसका साथमा केही मािनसहरू
उ रयाहको पिछपिछ िम मा पठाए । 23 ितनीहरूले उ रयाहलाई िम बाट ल् याए र
ितनलाई राजा यहोयाकीमकहाँ ल्याए । तब यहोयाकीमले ितनलाई तरवारले मारे,
र ितनको लाशलाई साधारण मािनसका लाशहरू भएको ठाउँमा पठाए । 24 तर
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शापानका छोरा अहीकामको हात यिमर्यािसत िथयो । त्यसलैे ितनलाई मा रनलाई
मािनसहरूका हातमा िदइएन ।

27
1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहको शासनकालको सरुुमा

परम भकुो यो वचन यिमर्याकहाँ आयो । 2 परम भलुे मलाई यसो भन् नभुयो,
“आफ्नो िन म्त डोरीहरू र एउटा जवुा बना । ती तरेो घाँटीमा बाँध ्। 3 तब ितनलाई
एदोमका राजा, मोआबका राजा, अम्मोनका मािनसहरूका राजा, टुरोसका राजा
र सीदोनका राजाकहाँ पठा । यहूदाका राजा िसदिकयाहकहाँ यरूशलमेमा आउने
ती राजाहरूका दतूहरूको हात ारा ती पठा । 4 ितनीहरूका मा लकहरूका लािग
ितनीहरूलाई आज्ञा दे र यसो भन,् 'सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः ितमीहरूले आ-आफ्ना मा लकहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 5 'मरेो
महाश र पसा रएको पाखरुा ारा म आफैले पथृ्वी बनाएँ । मलैे पथृ्वीका
मािनसहरू र जनावरहरू पिन बनाएँ, र मरेो द ृ ष् टमा ठक लागकेो जोकसलैाई
म यो स ु म्पिदन्छु । 6 त्यसलैे अब म आफैले यी सबै दशे मरेो दास, बिेबलोनका
राजा नबकूदनसेरको हातमा िददंछुै । साथ,ै त्यसको सवेा गनर्लाई जिमनका
जीिवत ाणीहरू पिन म त्यसलाई िददंछुै । 7 िकनिक उसको दशेको िन म् त
समय नआएसम्म सबै जाितले ऊ, उसको छोरो र उसको नाितको सवेा गनछन ्
। त्यसपिछ धरैे जाितहरू र महान ्राजाहरूले त्यसलाई अधीन गनछन ्। 8 त् यसलैे
बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको सवेा नगन जाित वा राज्य र बिेबलोनका राजाको
जवुामिुन आफ्नो काँध थाप् न नमान् ने जोकसलैाई उसको हात ारा त् यो नष् ट
नहुञ्जले म तरवार, अिनकाल र िवपि ले दण्ड िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा
हो । 9 त्यसलैे 'बिेबलोनका राजाको सवेा नगन ूर्' भनरे ितमीहरूसगँ बो लरहने
ितमीहरूका अगमव ाहरू, जोखना हनेहरू, सपनाको अथर् खोल्नहेरू, भतू ते
खलेाउनहेरू र जादगुरी गनहरूको कुरा नसनु् न ू । 10 ितमीहरूलाई आफ्नो दशेबाट
टाढा पठाउन भनरे ितनीहरूले ितमीहरूलाई झटूा कुराको अगमवाणी बोल्दछैन,्
िकनिक म ितमीहरूलाई धपाउनछुे, र ितमीहरू मनछौ । 11 तर बिेबलोनका
राजाको जवुामिुन आफ्नो काँध थाप् ने र उसको सवेा गन जाितलाई चािहं आफ् नै
दशेमा िव ाम गनर् म िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, र ितनीहरूले त् यसको
खनजोत गनछन,् र त् यहाँ आफ्ना घरहरू बनाउनछेन'् ।” 12 त्यसलैे यहूदाका राजा
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िसदिकयाहिसत मलैे बोलें र ितनलाई यो सन्दशे िदएँ, “आफ् नो काँधमा बिेबलोनका
राजाको जवुा थाप र ऊ र उसका मािनसहरूको सवेा गर, अिन ितमी बाँच्नछेौ
। 13 ितमी िकन मन—ितमी र ित ा मािनसहरू तरवार, अिनकाल र िवपि ले
िकन मन, जसरी बिेबलोनका राजाको सवेा गनर् इन्कार गन जाितको िवषयमा
मलैे घोषणा गरेको छु ? 14 ती अगमव ाहरूको वचन नसनु जसले ितमीिसत
बोल् छन ् र यसो भन् छन,् 'बिेबलोनका राजाको सवेा नगर,' िकनिक ितनीहरूले
ितमीलाई झटूो कुराको अगमवाणी बोल्दछैन ्। 15 ‘िकनिक यो परम भकुो घोषणा
हो, मलैे ितनीहरूलाई पठाएको छैन,ँ िकनिक ितनीहरूले मरेो नाउमँा झटूा कुरो
अगमवाणी बोल्दछैन ् जसको कारणले म तलँाई धपाउनछुे, अिन ितमी र ित ो
िन म् त अगमवाणी बो लरहने अगमव ाहरू दवुै मनछौ' ।” 16 मलैे पजुारीहरू
र सबै मािनसहरूलाई यो कुरा घोषणा गरें र यसो भनें, “परम भु यसो भन् नहुुन्छः
ितमीहरूका अगमव ाहरूको वचन नसनु जसले ितमीहरूका िन म् त अगमवाणी
बोल्छन ्र यसो भन् छन,् 'हरे, परम भकुो म न्दरका सामानहरू अिहले बिेबलोनबाट
फकार्इँदछैन ् ।' ितनीहरूले ितमीहरूलाई झटूो कुरा अगमवाणी बोल्दै छन ् ।
17 ितनीहरूको कुरा नसनु् न ू । ितमीहरूले बिेबलोनका राजाको सवेा गन ुर्पछर् र
बाँच्नपुछर् । यो सहर िकन भग् नावशषे हुने ? 18 ितनीहरू अगमव ाहरू हुन,्
र परम भकुो वचन ितनीहरूकहाँ साँच् चै आएको हो भन,े यस म न्दर, यहूदाका
राजाको महल र यरूशलमेका सामानहरू बिेबलोनमा नलान भनरे ितनीहरूले
सवर्श मान ् परम भलुाई िबन्ती चढाऊन ् । 19 स्तम्भहरू, 'खडँ्कुलो' भनरे
िचिनने िवशाल बाटा र यसको आधार अिन यस सहरमा बाँकी रहकेा सामानहरूका
बबारेमा सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ— 20 अथार्त ् बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीनका साथमा यहूदा र
यरूशलकेा सबै कुलीनहरूलाई यरूशलमेबाट कैद गरेर बिेबलोनमा लजैाँदा ितनले
नलगकेा समानहरू । 21 परम भकुो म न्दर, यहूदाका राजाको महल र यरूशलमेमा
बाँकी रहकेा सामानहरूका िवषयमा सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 22 'ती बिेबलोनमा लिगनछेन,् र ती फकार्इने िदन नआएसम्म ती
त्यहीँ नै रहनछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो । त्यसपिछ म ितनलाई ल्याउनछुे, र
ितनलाई यस ठाउँमा पनुस्थार्िपत गराउनछुे' ।”

28
1 त्यही वषर् अथार्त ् यहूदाका राजा िसदिकयाहले राज् य गरेको चौथो
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वषर्को पाँचौं मिहनामा अज् जरूका छोरा, िगबोनमा बस् ने अगमव ा हनन्याहले
परम भकुो म न्दरमा पजुारीहरू र सबै मािनसको साम ु मिसत बोले । ितनले भन,े
2 “सवर्श मान,् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'बिेबलोनका
राजा ारा लािदएको जवुा मलैे भाँचकेो छु । 3 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले
यस ठाउँबाट लगकेो र बिेबलोनमा ओसारेको परम भकुो म न्दरका सबै सामान म
दईु वषर्िभ मा यही ठाउँमा फकार्एर ल्याउनछुे । 4 त्यसपिछ बिेबलोनमा पठाइएका
यहूदाका राजा यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीन र यहूदाका सबै बन्दीलाई म फकार्एर
ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक बिेबलोनका राजाको जवुालाई
म भाँच् नछुे' ।” 5 त्यसलैे परम भकुो म न्दरमा खडा भएका पजुारीहरू र सबै
मािनसको साम ु यिमर्या अगमव ाले हनन्याह अगमव ािसत बोले । 6 यिमर्या
अगमव ाले भन,े “परम भलुे यसै गरून!् ितमीले अगमवाणी बोलकेा वचनहरू
परम भलुे परुा गरून,् अिन परम भकुो म न्दरका सबै सामान र सबै बन्दीलाई
बिेबलोनबाट यस ठाउँमा फकार्एर ल्याऊन ् । 7 तापिन ितमीले सनु् ने गरी अिन
सबै मािनसले सनु् ने गरी मलैे घोषणा गरेको वचनलाई सनु । 8 ितमी र मभन्दा धरैे
पिहलकेा अगमव ाहरूले पिन धरैे जाितहरू, महान ् राज्यहरू, य ु , अिनकाल र
िवपि को िवषयमा अगमवाणी बोले । 9 त्यसलैे शा न्त हुनछे भनी अगमवाणी
बोल्ने अगमव ाले भनकेो वचन परुा भयो भन,े त्यो वास्तवमै परम भु ारा
पठाइएको अगमव ा रहछे भनी थाहा हुनछे ।” 10 तर हनन्याह अगमव ाले
यिमर्या अगमव ाको काँधबाट जवुा िनकाले र त्यसलाई भाँिचिदए । 11 तब
हनन्याहले सबै मिनसका साम ु बोले र यसो भन,े “परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर ारा लािदएको जवुा म हरेक जाितको काँधबाट दईु
वषर्िभ मा यसै गरी भाँिचिदनछुे' ।” तब यिमर्या अगमव ा आफ्नो बाटो लागे ।
12 हनन्याह अगमव ाले यिमर्या अगमव ाको काँधबाट जवुा िनकालरे भाँचपेिछ
परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13 “जा र हनन्याहिसत बोल र
यसो भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः तैंले त काठको जवुा भाँिचस,् तर यसको
साटो म फलामको जवुा बनाउनछुे ।' 14 िकनिक सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको सवेा गनर्लाई मलैे
यी सबै जाितको काँधमा फलामको जवुा राखकेो छु, र ितनीहरूले उसको सवेा
गनछन ् । शासन गनर्लाई मलैे उसलाई जङ्गलका वन्यजन्तहुरू पिन िदएको छु'
।” 15 अिन यिमर्या अगमव ाले हनन्याह अगमव ालाई भन,े “हे हनन्याह,
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सनु, परम भलुे ितमीलाई पठाउनभुएको होइन, तर ितमी आफैले यी मािनसलाई
झटूो कुरामा िवश् वास गनर् लगाएका छौ । 16 त्यसलैे परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'हरे,् तलँाई मलैे पथृ्वीबाट हटाउनै लागकेो छु । तैंले परम भकुो िवरु मा िव ोही
कुराको घोषणा गरेको हुनाले त ँयही वषर् मनछस'् ।” 17 त्यही वषर्को सातौँ मिहनामा
हनन्याह अगमव ा मरे ।

29
1 िनवार्िसतहरूका िबचमा बाँकी रहकेा धमर्-गरुुहरू, पजुारीहरू,अगमव ाहरू र

सबै मािनस जसलाई नबकूदनसेरले यरूशलमेबाट बिेबलोनमा िनवार्िसत गरेर लगकेा
िथए, ितनीहरूलाई यिमर्या अगमव ाले पठाएको म ु ोमा ल खत वचनहरू यी नै
हुन ्। 2 राजा यहोयाकीन, राजमाता, उच् च अिधकारीहरू, यहूदाका र यरूशलमेका
अगवुाहरू र कारीगरहरू यरूशलमेबाट िनवार्सनमा लिगएपिछ यो वचन ले खयो
। 3 ितनले यो म ु ो शापानका छोरा एलासा र िह ल्कयाहका छोरा गमयार्हको
हातबाट पठाएका िथए, जसलाई यहूदाका राजा िसदिकयाहले बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरकहाँ पठाएका िथए । 4 मु ामा यस्तो ले खयो, “मलैे यरूशलमेबाट
बिेबलोनमा िनवार्िसत गरेका सबै कैदीलाई, म, सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् छु, 5 'घरहरू बनाओ र ितनमा बस । बारीहरूमा बीउ रोप र
ितनको फल खाओ । 6 िबहबेारी गर र छोराहरू र छोरीहरू जन्माओ । त्यसपिछ
आफ्ना छोराहरूका लािग पत् नीहरू ल्याओ, र आफ्ना छोरीहरू ितनीहरूका
पितहरूलाई दओे । ितनीहरूले छोराहरू र छोरीहरू जन्माऊन,् र त्यहाँ आफ्नो
सङ्ख्या बढाओ, घटाउने होइन । 7 मलैे ितमीहरूलाई जहाँ िनवार्िसत गरेको छु,
त्यस सहरको शा न्त खोज, र यसको पक्षमा मलाई अन्तर-िबन्ती चढाओ, िकनिक
यो शा न्तमा रह् यो बने ितमीहरूलाई शा न्त हुनछे ।' 8 िकनिक सवर्श मान ्
परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूका िबचमा भएका
अगमव ाहरू र जोखना हनेहरूले ितमीहरूलाई धोका नदऊेन,् र ितमीहरू आफैले
दखेकेा सपनाका कुराहरू नमान । 9 िकनिक ितनीहरूले मरेो नाउमँा ितमीहरूलाई
छलको अगमवाणी बोल्दछैन ्। मलैे ितनीहरूलाई पठाइन,ँ यो परम भकुो घोषणा हो
।' 10 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'बिेबलोनले ितमीहरूमािथ स री वषर्सम्म
शासन ग रसकेपिछ म ितमीहरूलाई मदत गनछु, र ितमीहरूलाई यस ठाउँमा
फकार्एर ल्याउछु भन् ने मरेो असल वचन परुा गनछु । 11 िकनिक ितमीहरूका
िन म्त मलैे बनाएका योजनाहरू म जान्दछु, यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूलाई
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एउटा भिवष्य र आशा िदनलाई ती शा न्तका योजनाहरू हुन,् िवपि का होइनन ्
। 12 तब ितमीहरूले मलाई पकुानछौ, र जानछेौ र मलाई ाथर्ना चढाउनछेौ, र म
ितमीहरूको ाथर्ना सनु् नछुे । 13 िकनिक ितमीहरूले मलाई खोज् नछेौ र भे ाउनछेौ,
िकनभने ितमीहरूले मलाई आफ् ना सारा हृदयले खोज्नछेौ । 14 तब ितमीहरूले
मलाई भे ाइनछेौ, यो परम भकुो घोषणा हो, र म ितमीहरूका सिुदन फकार्उनछुे
। मलैे ितमीहरूलाई छरपष् ट पारेका सबै जाित र ठाउँहरूबाट म ितमीहरूलाई
जम्मा गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो, मलैे ितमीहरूलाई जनु ठाउँबाट िनवार्िसत
गरें, त्यहाँबाट म ितमीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे ।' 15 परमशे् वरले हा ा िन म्त
बिेबलोनमा नै अगमव ाहरू खडा गन ुर्भएको छ भनी ितमीहरूले भनकेको हुनाल,े
16 दाऊदको िसहंासनमा बस् ने राजा र त्यस सहरमा बसोबास गरेका सबै मािनसलाई
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ितमीहरूका दाजभुाइ जो ितमीहरूसगँ िनवार्सनमा गएका
छैनन—् 17 हरे, ितनीहरूकहाँ मलै े तरवार, अिनकाल र िवपि ल्याउनै लागकेो
छु, सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ । िकनिक म ितनीहरूलाई कुहकेा
अञ्जीरहरूजस्तै तलु्याउनछुे जनु खानलाई असाध् ये खराब हुन् छन ्। 18 त् यसपिछ
म ितनीहरूलाई तरवार, अिनकाल र िवपि ले खदे् नछुे, अिन म ितनीहरूलाई
पथृ्वीका सबै राज्यमा घणृाको दशृ् य, मलैे ितनीहरूलाई छरपष् ट पारेका सबै
जाितका िबचमा ितनीहरूलाई ास, सराप र िगल्लाको पा र लाजका कुरा
बनाउनछुे । 19 ितनीहरूकहाँ मरेा दासहरू र अगमव ाहरूमाफर् त मलैे पठाएको
मरेो वचन ितनीहरूले नसनुकेो कारणले यसो हुनछे, यो परम भकुो घोषणा हो ।
मलैे ितनीहरूलाई पटक-पटक पठाएँ, तर ितमीहरूले सनुनेौ, यो परम भकुो घोषणा
हो ।' 20 त्यसलैे हे सबै िनवार्िसतहरू हो, जसलाई उहाँले यरूशलमेबाट बिेबलोनमा
पठाउनभुएको छ, ितमीहरू आफूले भने परम भकुो वचन सनु । 21 'कोलायाहका
छोरा आहाब र मासयेाहका छोरा िसदिकयाह, जसले मरेो नाउमँा ितमीहरूलाई झटूा
अगमवाणी बोल् छन,् हरे,् ितनीहरूको िवषयमा सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे ितनीहरूलाई बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको
हातमा िदनै लागकेो छु । उसले ितनीहरूलाई ितमीहरूकै आखँाको साम ु मानछ
। 22 त् यसपिछ बिेबलोनमा भएका यहूदाका सबै िनवार्िसत ारा यी हरूको
बारेमा सरापको वचन बो लनछे । सराप यस् तो हुनछे, 'परम भलुे ितमीहरूलाई
िसदिकयाह र आहाबजस्तै बनाऊन,् जसलाई बिेबलोनका राजाले आगोमा पोलकेा
िथए । 23 ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीहरूका पत् नीहरूिसत िभचार गरेर अिन
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मलैे ितनीहरूलाई भन् नलाई किहल्यै आज्ञा नगरेका झटूा कुराहरू मरेो नाउमँा
घोषणा गरेर, ितनीहरूले इ ाएलमा गरेका ल ज् जत कुराहरूका कारणले यस् तो
हुनछे । िकनिक मलाई यो कुरा थाहा छ, र म साक्षी हु,ँ यो परम भकुो घोषणा
हो । 24 नहेलेामवासी शमायाह बारेमा यसो भन,् 25 “सवर्श मान ् परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'यरूशलमेका सबै मािनस, पजुारी मासयेाहका
छोरा सपन्याह र सबै पजुारीलाई तरेो आफ् नै नाउमँा िच ीहरू लखेरे यसो भिनस,्
26 'पजुारी यहोयादाको स ामा परम भलुे ितमीलाई परम भकुो म न्दरको िजम्मा
लन पजुारी बनाउनभुएको छ । ितमी बरबराएर आफैलाई अगमव ाहरू बनाउने

सबै मािनसको िनयन् णमा छौ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई साङ्लाले बाँधरे ठंगरुोमा
हाल्न ू । 27 त्यसलैे अब, ित ो िवरु मा आफैलाई अगमव ा बनाउने अनातोतको
यिमर्यालाई िकन हप्काएनौ ? 28 िकनिक बिेबलोनमा उसले हामीलाई यस्तो िच ी
पठाएको छ र भनकेो छ, 'िनवार्सन लामो समयसम्म हुनछे । घरहरू बनाओ र ितनमा
बस, र खतेबारीमा बीउ रोप र ितनको फल खाओ' ।” 29 यिमर्या अगमव ाले
सनु् ने गरी पजुारी सपन्याहले यो प पढे । 30 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ
यसो भनरे आयो, 31 “सबै िनवार्िसतकहाँ यो खबर पठा र यसो भन,् 'नहेलेामवासी
शमायाहको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छः म आफैले शमायाहलाई नपठाउँदा
पिन उसले ितमीहरूलाई अगमवाणी बोलकेो र उसले ितमीहरूलाई झटूा कुराहरूमा
िवश् वास गनर् डोर् याएको छ, 32 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छः नहेलेामवासी
शमायाह र त्यसका सन्तानहरूलाई मलैे दण्ड िदनै लागकेो छु । यस जाितको िबचमा
बस् न त्यसको लािग कुनै मािनस हुनछैेन । मलैे आफ् ना मािनसहरूलाई गन भलाइ
त्यसले दखे् नछैेन, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक उसले परम भकुो िवरु मा
िव ोहको घोषणा गरेको छ' ।”

30
1 परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 2 “परम भु इ ाएलका

परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'मलैे तलँाई भनकेा सबै वचन एउटा म ु ामा लखे ् ।
3 िकनिक यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म आफ् ना जाित, इ ाएल र
यहूदाको सिुदन पनुस्थार्िपत गराउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । म परम भलुे नै
यो भनकेो हु ँ । िकनिक मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूलाई िदएको दशेमा म ितनीहरूलाई
फकार्एर ल्याउनछुे, र ितनीहरूले त् यसमा अिधकार गनछन ् ।” 4 इ ाएल र
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यहूदाको िवषयमा परम भलुे घोषणा गन ुर्भएका वचनहरू यी नै हुन,् 5 “िकनिक
परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हामीले ासको डरलाग्दो आवाज सनुकेा छौं र शा न्तको
होइन । 6 परुुषले बच् चा जन्माउन सक्छ िक सक्दनै भनी सोध र हरे । िकन
हरेक जवान मािनस सव-वदेनामा परेकी स् ीझैं आफ्नो हातले पटे समातकेो म
दखे्छु त ? िकन ितनीहरू सबकैा अनहुार पहेंला भएका छन ् त? 7 हाय! त्यो
िदन कस्तो डरलाग्दो िदन हुनछे । त्यस्तो अरू कुनै िदन हुनछैेन । यो याकूबको
िन म्त दःुखकष् टको समय हुनछे, तर त्यसबाट ऊ बचाइनछे । 8 यो सवर्श मान ्
परम भकुो घोषणा हो, िक त्यस िदन म ितमीहरूका काँधको जवुा भाँच् नछुे, र म
ितमीहरूका साङ्लाहरू िछनाउनछुे, यसलैे िवदशेीहरूले ितमीहरूलाई फे र किहल्यै
दास बनाउनछैेनन ् । 9 तर ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरको आराधना
गनछन,् र ितनीहरूका राजा दाऊदको सवेा गनछन ्जसलाई म ितनीहरूमािथ राजा
बनाउनछुे । 10 यो परम भकुो घोषणा हो, त् यसलैे त,ँ मरेो दास याकूब, नडरा, अिन
इ ाएल, हताश नहो । िकनिक हरे,् मलैे तलँाई टाढा दशेबाट र तरेा सन्तानलाई
िनवार्सनको दशेबाट ल्याउनै लागकेो छु । याकूब फकर् नछे, र शा न्तमा रहनछे
। ऊ सरुिक्षत हुनछे, र त्यहाँ फे र ास हुनछैेन । 11 िकनिक तलँाई बचाउन म
तिँसतै छु, यो परम भकुो घोषणा हो । तब मलैे तलँाई िततर-िबतर पारेको सबै
जितका, सबलैाई म िबलकुलै खतम पानछु । तर म िनश् चय नै तलँाई खतम पान
छैन,ँ य िप म तलँाई न्यायपवूर्क अनशुासन गछुर्, र तलँाई दण्ड निदई छोड् नछैेन ँ
।' 12 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'तरेो घाउलाई िनको पानर् सिकंदनै ।
तरेो चोट सङ् िमत भएको छ । 13 तरेो िवषयमा िन म्त िब न्त ग रिदने कोही
छैन । तरेो चोटलाई िनको पानर्लाई तरेो िन म् त कुनै उपचार छैन । 14 तरेा सबै
मेीले तलँाई भलुकेा छन ् । ितनीहरूले तरेो खोजी गन छैनन,् िकनिक तरेा धरैे

अधमर् र तरेा अनिगन्ती पापको कारणल,े मलैे तलँाई श कुो चोट र ु र मा लकको
अनशुासनले चोट लगाएको छु । 15 तरेो घाउको लािग िकन मदतको माग् दछैस ्?
तरेो पीडालाई िनको पानर् सिकंदनै । तरेा धरैे अधमर् र तरेा अनिगन्ती पापको कारणले
मलैे तमँािथ यी कुरा ल्याएको हु ँ । 16 त्यसलैे तलँाई िनल्नहेरू सबै िन लनछेन,्
र तरेा सबै वरैीहरू िनवार्सनमा लिगनछेन ् । िकनिक जसले तलँाई लटेुका छन,्
ितनीहरू ल ु टनछेन,् र तलँाई लटु् नहेरू सबकैो म िबगार गनछु । 17 िकनिक म
तलँाई स्वास्थ्य बनाउनछुे । म तरेा चोटहरू िनको पानछु, यो परम भकुो घोषणा
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हो, ितनीहरूले तलँाई 'बिहष्कृत' भनकेो हुनाले म यसो गनछु । यस िसयोनको
लािग कसलैे वास्ता गदन ।” 18 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, मलैे याकूबका
पालहरूको सिूदन फकार्उन लागकेो छु र उसका घरहरूमा दया दखेाउनै लागकेो
छु । त्यसपिछ भग् नावशषेको थु ोमािथ सहर िनमार्ण हुनछे, र पिहलकैे ठाउँमा
िकल्ला िनमार्ण हुनछे । 19 तब ितनीहरूले शसंाको गीत गाउनछेन,् र आनन्दको
सोर िनकाल्नछेन,् िकनिक म ितनीहरूलाई बढाउनछुे, र घटाउने होइन । ितनीहरू
अपमािनत नहोऊन ्भनरे म ितनीहरूको आदर गनछु । 20 त् यित बलेा ितनीहरूका
मािनसहरू पिहलजेस्तै हुनछेन,् र ितनीहरूको सभा मरेो साम ु स्थािपत हुनछे, जित
बलेा ितनीहरूलाई अिहले यातना िदने सबलैाई मलैे दण्ड िदन् छु । 21 ितनीहरूका
बीचबाटै ितनीहरूका अगवुा आउनछे । मलैे उसलाई निजक ल्याउदँा र त्यो मितर
आउँदा त्यो ितनीहरूकै िबचबाट ऊ आउनछे । मलैे यसो ग रन ँ भन,े मरेो निजक
आउने साहस कसले गलार् र ? यो परम भकुो घोषणा हो । 22 तब ितमीहरू मरेा
मािनसहरू हुनछेौ, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुनछुे । 23 हरे, परम भकुो आधँी,
उहाँको ोध बािहर िनस्केको छ । यो आइरहने आधँी हो । यसले दषु् ट मािनसहरूका
िशरमा चक् कर लगाउनछे । 24आफ्नो मनका उ शे्यहरू परुा नहुञ्जले परम भकुो

ोध शान्त हुनछैेन । आ खरी िदनमा ितमीहरूले यो कुरा बझु्नछेौ ।”

31
1 यो परम भकुो घोषणा हो, “त्यस बलेा म इ ाएलका सबै वशंको परमशे् वर

हुनछुे, र ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन ् ।” 2 परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
“तरवारबाट बाँचकेा मािनसहरूले उजाड-स्थानमा िनगाह ाप् त गरेका छन ् ।
इ ाएललाई िव ाम िदन म बािहर िनस्कनछुे ।” 3 िवगतमा परम भु मकहाँ
दखेा पन ुर्भयो र भन् नभुयो, “ए इ ाएल, मलैे तलँाई अनन्त मेले मे गरेको
छु । त्यसलैे मलै े तलँाई करारको िवश् वसनीयताले मितर खचँकेो छु । 4 ए
कन्या इ ाएल, म तलँाई फे र िनमार्ण गनछु, यसरी त ँ िनमार्ण हुनछेस ् । तैंले
फे र आफ्ना खैजँडीहरू लनछेस ् र खसुीको नाचसिहत बाहर िनस्कनछेस ् ।
5 साम रयाका पहाडहरूमा तैंले फे र दाखबारीहरू लगाउनछेस ् । िकसानहरूले
रोप्नछेन,् र फललाई असलको उ शे्यको लािग योग गनछन ् । 6 िकनिक एक
िदन आउनछे, जनु बलेा ए ाइमका पहाडहरूका पहरेदारहरूले घोषणा गनछन,्
'उठ, हामी परम भु हा ा परमशे् वरकहाँ िसयोनमा जाऔं' ।” 7 िकनिक परम भु
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यसो भन् नहुुन्छ, “याकूबको िन म्त आनन्दले कराओ । जाितहरूका मािनसहरूका
मखुको लािग खसुीले िचच् च्याओ । शसंा सिुनयोस ् । यसो भन, 'परम भलुे

आफ्ना जाित, इ ाएलका बाँकी रहकेाहरूलाई उ ार गन ुर्भएको छ ।' 8 हरे, मलैे
ितनीहरूलाई उ री दशेहरूबाट फकार्एर ल्याउनै लागकेो छु । म ितनीहरूलाई
पथृ्वीका पल्ला छेउहरूबाट जम्मा गनछु । ितनीहरूका िबचमा द ृ ष् टिवहीन र
लङ्गडाहरू हुनछेन ्। गभर्वती स् ीहरू र बच् चा जन्माउनै लागकेाहरू ितनीहरूिसतै
हुनछेन ।् एउटा ठुलो समदुाय यहाँ फकर् नछे । 9 ितनीहरू रुँदै आउनछेन ।् ितनीहरूले
आ-आफ्ना िबन्ती िबसाउदँा म ितनीहरूलाई अगवुाइ गनछु । म ितनीहरूलाई िसधा
मागर्मा पानीका खोलाहरूबाट या ा गराउनछुे । ितनीहरू यसमा ठोिकनछैेनन,्
िकनिक म इ ाएलको िपता हुनछुे, र ए ाइम मरेो जठेो छोरा हुनछे ।” 10 “हे
जाितहरू हो, परम भकुो वचन सनु । टाढाका समु तटका दशेहरूलाई घोषणा गर,
जितहरूले यसो भन् नपुछर्, 'इ ाएललाई िततर-िबतर पान ुर्हुनले े ितनीहरूलाई जम्मा
गद हुनहुुन्छ र गोठालोलो आफ्ना भडेाहरूलाई रक्षा गरेझैं रक्षा गद हुनहुुन्छ ।'
11 िकनिक परम भलुे याकूबलाई मोल ितरेर छुटाउनभुएको छ, र उसको भन्दा धरैे
श शाली हातबाट उसलाई छुटकारा िदनभुएको छ । 12 तब ितनीहरू आउनछेन ्
र िसयोनका पवर्तहरूमा रमाउनछेन ् । मकै र नयाँ दाखम , तले र गाईवस्तकुा
बाछाहरू भडेा-बा ाका पाठाहरूमािथ परम भकुो भलाइको कारणल,े ितनीहरूका
महुार चम्कनछेन ्। िकनिक ितनीहरूको जीवन पानीले िभजकेो बगैचँाजस्तै हुनछे,
र ितनीहरूले फे र किहल्यै दःुखको महससु गनछैनन ् । 13 तब कन्याहरू नाच्दै
रमाउनछेन,् र यवुा अिन पाकाहरू एकै ठाउँमा आउनछेन ् । िकनिक ितनीहरूको
शोकलाई म उत्सवमा प रणत गनछु । म ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे, र शोक
गन ुर्को साटो आनन्द मनाउन लगाउनछुे । 14 तब पजुारीहरूका जीवनलाई म शस्त
मा ामा प रपणूर् पानछु । मरेा मािनसहरू मरेो भलाइले भ रनछे, यो परम भकुो
घोषणा हो ।” 15 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “रामामा िवलाप गरेको र धरुुधरुु
रोएको एउटा सोर सिुनएको छ । राहले आफ्ना सन्तानका लािग रुँदछेै । त्यसले
सान्त्वना पाउनलाई इन्कार गरेकी छे, िकनिक ितनीहरू अब फे र जीिवत छैनन ्
।” 16 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “रुनदे ख आफ्नो सोर रोक, र आखँाबाट
आसँ ु नखसाल । ितमीहरूको कामको लािग एउटा इनमा छ, यो परम भकुो हो,
ितमीहरूका छोराछोरी श कुो दशेबाट फकर् नछेन ् । 17 ितमीहरूको भिवष्यको
लािग आशा छ, यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूका सन्तानहरू ितमीहरूका
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िसमानाहरूिभ फकर् नछेन ्।” 18 “िनश् चय नै मलै े ए ाइमको शोक गरेको सनुकेो
छु, 'तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो, र एउटा नदाएको बाछालाई झैं मलाई दण्ड
िदइएको छ । मलाई फकार्एर ल्याउनहुोस,् र म फकार्इनछुे, िकनिक तपाईं परम भु
मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 19 िकनिक म तपाईंकहाँ फकपिछ म दःु खत भएँ ।
मलाई ता लम िदइएपिछ मलैे आफ्नो ित ामा िहकार्एँ । म ल ज् जत र अपमािनत
भएँ, िकनिक मलैे आफ् नो यवुावस्थाको दोष बोकेको छु ।' 20 के ए ाइम मरेो
बहुमलू्य बालक होइन र ? के त्यो मरेो ि य, आन न्दत छोरो होइन र ? िकनिक
मलैे जिहलसेकैु त्यसको िवरु मा बोल्दा, म िनश् चय नै त्यसलाई मरेो िेमलो
हृदयमा सम्झन्छु । यसरी मरेो हृदय त्यसको लािग लालाियत हुन्छ । म िनश् चय नै
त्यसमािथ दया दखेाउने छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 21 “आफ्ना लािग बाटो
दखेाउने सङ्केतहरू राख ्। आफ्ना लािग खम्बाहरू खडा गर ।् तरेो मन त ँ िहडं्नपुन
ठक मागर्मा लगा । ए कन्या इ ाएल, फकर आइज । तरेा यी सहरहरूमा फकर

आइज । 22 ए िवश् वासघाती छोरी, त ँ किहलसेम्म यताउता ग रबस्छेस ्? िकनिक
परम भलुे पथृ्वीमा केही नयाँ कुरो सजृनभुएको छ अथार्त ् एक जना स् ीले एक
जना ब लयो परुुषलाई घछे ।” 23सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छ, “मलैे यस जाितलाई ितनीहरूको दशेमा फकार्एर ल्याउदँा ितनीहरूले
यहूदा र यसका सहरहरूमा यसो भन् नछेन,् 'उहाँ बस् नहुुने ए धम बासस्थान,् ए
पिव पवर्त, परम भलुे तलँाई आिशष ् दऊेन ् ।' 24 िकनिक िकसानहरू र आफ्ना
बगालहरूिसत घमु्ने गोठालाहरूझैं यहूदा र यसका सहरहरू सगँसगँै त् यहाँ बस् नछेन ्
। 25 िकनिक थाकेकाहरूलाई म िपउन लयाउनछुे, र मछूार् खाएकाहरूलाई म
सन्तषु् ट पानछु ।” 26 यसपिछ म ब्य ुझँे,ँ र मरेा भडेाहरू ताजा हुदँै गरेको मलैे
थाहा पाएँ । 27 यो परम भकुो घोषणा हो, “हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ्, जनु
बलेा इ ाएल र यहूदाका घरानाहरूलाई मान्छे र पशकुा सन्तानहरूले म रोप्नछुे ।
28 िवगतमा मलैे ितनीहरूलाई जरैदे ख उखले्न, लछानर्, नष् ट पानर् र हािन गनर्
ितनीहरूलाई मरेो िनगरानीमा राखे ँ । तर आउने िदनहरूमा, ितनीहरूलाई िनमार्ण गनर्
र ितनीहरूलाई रोप्न, म ितनीहरूको रेखदखे गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो ।”
29 “ती िदनमा कसलैे पिन यसो भन् नछैेन, 'अिमलो अङ्गरु खानचेािहं बबुा, तर
दाँत कँुिडनचेािहं छोराछोरीको!' 30 िकनिक हरेक मािनस आफ्नै अधमर्मा मनछ ।
जसले अिमलो अङ्गरु खान्छ, त्यसकै दाँत कँुिडनछे । 31 यो परम भकुो घोषणा
हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जनुा बलेा म इ ाएल र यहूदाका घरानािसत एउटा
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नयाँ करार स्थािपत गनछु । 32 मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूिसत बाँधकेो करारजस्तो
यो हुनछैेन, जब मलैे ितनीहरूलाई ितनीहरूका हात समातरे िम दशेबाट बािहर
ल्याएँ, िकनिक ितनीहरूले मरेो करार भङ्ग गरे तापिन म ितनीहरूका पित भएँ,
यो परम भकुो घोषणा हो । 33 इ ाएलको घरानािसत मलैे बाँध् ने करार यही हो, यो
परम भकुो घोषणा हो । यी िदनपिछ म आफ् नो वस्था ितनीहरूिभ हाल् नछुे, र
ितनीहरूका हृदयमा यो लखे् नछुे, िकनिक म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, र ितनीहरू
मरेा मािनसहरू हुनछेन ् । 34 तब हरेक मािनसले फे र आफ्नो िछमकेी वा हरेक
मािनसले आफ्नो भाइलाई यसो भनरे िसकाउने छैन, 'परम भलुाई िचन ।' िकनिक
सानादे ख ठुलासम्म ितनीहरू सबलैे मलाई िचन् नछेन ्, यो यो परम भकुो घोषणा हो
। िकनिक म ितनीहरूको अधमर् क्षमा िदनछुे, र फे र ितनीहरूका पाप सम्झनछैेन ँ।”
35 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “िदनमा काश िदन सयूर् र रातमा काश िदन चन् मा
र ताराहरूलाई उहाँले नै िनधो गन ुर्हुन्छ । समु का छाल गजर्नलाई उहाँले नै यसलाई
गितवान ब्नाउनहुुन्छ । सवर्श मान प्रम भु उहाँको नाउँ हो ।” 36यो परम भकुो
घोषणा हो, “यी स्थायी थोकहरू मरेो द ृ ष् टबाट गायब भए भने मा ,ै इ ाएलका
सन्तानहरू मरेो साम ु सदा एउटा जाित हुनबाट खतम हुनछे ।” 37 परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, “उच् चतम आकाशलाई नाप्न सिकयो भन,े अिन मिुन पथृ्वीको जगलाई
प ा लगाउन सिकयो भने मा , इ ाएलका सबै सन्तानले गरेका कुराको कारणल,े म
ितनीहरूलाई इन्कार गनछु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 38 यो परम भकुो घोषणा
हो, “हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन ्, जनु बलेा यो सहर हननलेको धरहरादे ख कुन-े
ढोकसम्मै पनुिनर्मार्ण ग रनछे । 39 तब नाप्ने डोरी फे र अझै टाढा गारेब डाँडासम्म
अिन घमुरे गोआसम्म जानछे । 40लाशहरू र खरानीको सारा उपत्यका अिन पवूर्ितर
िक ोन खोल्सासम्मका सबै खते अश् व ढोकाको कुनासम्मको भाग परम भकुो
िन म्त अलग ग रनछे । त्यो सहर सदाको िन म् त फे र किहल्यै उखे लन,े वा
भत्काइने छैन ।”

32
1 यहूदाका राजा िसदिकयाहको दसौं वषर्, नबकूदनसेरको अठारौं वषर्मा

यिमर्याकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । 2 त्यस बलेा बिेबलोनका
राजाको सनेाले यरूशलमेलाई घरेाबन्दी गद िथयो, र यिमर्या अगमव ा यहूदाका
राजमहलको गारदको चोकमा थनुामा रा खएका िथए । 3 यहूदाका राजा
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िसदिकयाहले ितनलाई थनुामा राखे र भन,े “ितमी िकन यसो भन्दै अगमवाणी
बोल्छौ, 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः मलैे यस सहरलाई बिेबलोनका राजाको हातमा
िदनै लागकेो छु, र उसले यसलाई कब्जा गनछ । 4 यहूदाका राजा िसदिकयाह
कल्दीहरूको हातबाट उम्कनछैेन, िकनिक िनश् चय नै ऊ बिेबलोनका राजाको
हातमा िदइनछे । उसले राजिसत आमनसेामने कुरा गनछ, र उसका आखँाले
राजाका आखँालाई हनेछन ् । 5 त्यसले िसदिकयाहलाई बिेबलोनमा लानछे, र
मलैे त्यसिसत वहार नगरेसम्म ऊ त्यहीँ रहनछे, यो यो परम भकुो घोषणा हो
। तैंले कल्दीहरूको िवरु मा लडाइँ गरे तापिन त ँ सफल हुनछैेनस'् ।” 6 यिमर्याले
भन,े “परम भकुो वचन यसो भनरे मकहाँ आयो, 7 तरेो काका शल्लमूको छोरो
हनमले तकँहाँ आउँदछै, र उसले यसो भन् नछे, ‘अनातोतमा भएको मरेो खते
िकन् नहुोस,् िकनिक त्यो िकन् ने हक तपाईंकै हो ।' 8 परम भलुे घोषणा गन ुर्भएझैं
मरेो काको छोरा हनमले गारदको चोकमा मकहाँ आयो, र उसले मलाई भन् यो,
'बने्यामीनको इलाकामा पन अनातोतमा भएको मरेो खते िकन् नहुोस,् िकनिक यसको
उ रािधकारको तपाईं नै हो, र त् यो िकन् ने हक पिन तपाईंकै हो । आफ्नो लािग त् यो
िकन् नहुोस ् ।' तब यो परम भकैु वचन रहछे भनी मलैे थाहा पाएँ । 9 त्यसलैे मरेो
काकाको छोरो हनमलेबाट अनातोतमा भएको खते मलैे िकनें, र त्यसलाई चाँदीको
स सकेेलको दाम जोखरे िदएँ । 10 तब मलैे तमसकुमा सही गरी छाप लगाएँ, र
मलैे यसको लािग साक्षीहरू राखे ँ । मलैे तराजमुा चाँदी जोखरे िदएँ । 11 आज्ञा र
िवधानहरूको अनसुरण गरेर मलैे छाप लगाइएको र नलागाइएको तमसकु लएँ ।
12 मरेो काकाको छोरो हनमले, तमसकुका साक्षीहरू र गारदको चोकमा बसकेा
सबै यहूदीका सामनु् ने छाप लगाइएको तमसकु मलैे ने रयाहका छोरा, मसयेाहका
नाित बारूकलाई िदएँ । 13 ितनीहरूकै साम ु मलै े बारूकलाई आज्ञा िदएँ । मलैे
यसो भनें, 14 “सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः छाप
लगाइएको र नलगाइएको तमसकुका यी दवुै ितका यी कागजप समात ्र ियनलाई
एउटा माटोको भाँडोमा हाल ्, यसरी लामो समयसम्म ती रहनछेन ् । 15 िकनिक
सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यस दशेमा घरहरू,
जिमनहरू र दाखबारीहरू फे र िकिननछेन ् ।” 16 ने रयाहका छोरा बारूकलाई
खते िकनकेो तमसकु िदएपिछ मलैे परम भलुाई ाथर्ना चढाएँ र यसो भन,े 17 “हे
परम भु परमशे् वर! हने ुर्होस,् आफ्नो महाश र पसा रएको पाखरुा ारा तपाईंले
नै स्वगर् र पथृ्वी सजृनभुयो । तपाईंले भन् नहुुने कुनै पिन कुरो गनर् तपाईंलाई कि



32:18 lxiv यिमर्या 32:30

पिन क ठन हुदँनै । 18 हजारौंलाई तपाईंले करारको िवश् वस्तता दखेाउनहुुन्छ,
र मािनसहरूका दोष ितनीहरूपिछ ितनीहरूका छोराछोरीमािथ खन्याउनहुुन्छ ।
तपाईं महान ् र श शाली परमशे् वर हुनहुुन् छ । सवर्श मान ् परम भु तपाईंको
नाउँ हो । 19 तपाईं ब ु मा महान ् र काममा श शाली हुनहुुन्छ, िकनिक हरेक
मािनसलाई त्यसका चाल र कामहरूको आधारमा उसलाई इनाम िदन, मािनसहरूका
सबै चाल हनेर् तपाईंको द ृ ष् ट खलुा हुन् छन ् । 20 िम दशेमा तपाईंले िचन्ह र
आश् चयर्हरू गन ुर्भयो । आजको िदनसम्म यहाँ इ ाएलमा र सबै मानव-जाितका
िबचमा तपाईंले आफ्नो नाउँ िस तलु्याउनभुएको छ । 21 िकनिक तपाईंले
िचन्ह, आश् चयर्, श शाली हात, पसा रएको पाखरुा र भीषण ासले आफ्ना
मािनस इ ाएललाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याउनभुयो । 22 त्यसपिछ तपाईंले
ितनीहरूलाई दधू र मह बग् ने दशे िदनभुयो, जनु िदनलाई तपाईंलै ितनीहरूका
पखुार्हरूिसत शपथ खानभुएको िथयो । 23 त्यसलैे ितनीहरू यसिभ पसे र यसको
अिधकार गरे । तर ितनीहरूको तपाईंको कुरा माननेन ्वा तपाईंको वस्थाअनसुार
िजएनन ्। तपाईंले ितनीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका कुनै पिन कुरा ितनीहरूले माननेन,्
त्यसलैे तपाईंले ितनीहरूमािथ यी सबै िवपि ल्याउनभुयो । 24 हने ुर्होस,् यो सहर
कब्जा गनर्लाई घरे-मचान सहरसम्मै आइपगुकेो छ । तरवार,अिनकाल, िवपि को
कारणले यो सहरको िवरु मा लडाइँ गन कल्दीहरूको हातमा यसलाई िदइएको
छ । िकनिक जे हुनछे भनी तपाईंले भन् नभुयो, त्यो हुदँछै, र तपाईंले त् यो हदे
हुनहुुन् छ । 25 तब तपाईं आफैले मलाई भन् नभुयो, “यो सहर कल्दीहरूको हातमा
िददं ै गरेको भए तापिन चाँदीको दाम ितरेर तरेो िन म् त एउटा खते िकन र त् यसको
िनित साक्षीहरू राख ।” 26 त् यसपिछ परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे
आयो, 27 “हरे,् म परम भु सबै मानव-जाितका परमशे् वर हु ँ । के कुनै कुरा मलैे
गन नसक् ने क ठन छ र ? 28 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, ‘ हरे,् यो
सहरलाई कल्दीहरू र बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको हातमा मलैे िदनै लागकेो
छु । उसले यो कब्जा गनछ । 29 यस सहरको िवरु मा लडाइँ ग ररहकेा कल्दीहरू
आउनछेन,् र यस सहरलाई र मलाई रस उठाउनलाई मािनसहरूले छानाहरूमा
बाल दवेताको पजुा गरेको र अरू दवेताहरूलाई अघर्ब लहरू चढाएका घरहरूलाई
समते आगो लगाउनछेन ् । 30 िकनिक इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूले आफ् ना
यवुावस्थादे ख नै मरेा आखँाकै साम ु िनश् चय नै दषु् ट काम गद आएका मािनस
भएका छन ् । इ ाएलका मािनसहरूले िनश् चय नै आफ् ना हातका अभ्यासहरूले
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मलाई चोट परु् याएका छन,् यो यो परम भकुो घोषणा हो । 31 परम भु घोषणा
गन ुर्हुन्छ, ‘ितनीहरूले यस सहरलाई बनाएको िदनदे ख यसले मरेो रस र ोधको
पाएको छ । आजको िदनसम् म पिन यस् तै भएको छ । त्यसलैे म यसलाई मरेो
महुारबाट हटाउनछुे । 32 इ ाएल र यहूदाका मािनसहरूका, ितनीहरू, ितनीहरूका
राजाहरू, राजकुमारहरू, पजुारीहरू, अगमव ाहरू अिन यहूदाको हरेक मािनस र
यरूशलमेको हरेक बािसन्दाले मलाई रस उठाउनलाई गरेका सारा दषु् ट कुराहरू
कारणले म त् यो गनछु । 33 मलैे ितनीहरूलाई उत्सकुतापवूर्क िसकाए तापिन
ितनीहरूले आफ्ना महुार मितर फकार्उनकुो साटो िप ठउँ फकार्एका छन ् । मलैे
ितनीहरूलाई िसकाउने कोिसस गरें, तर सधुारलाई स्वीकार गनर् तीमध् ये एक जनाले
पिन ध्यान िदएन । 34 मरेो नाउँ ारा कहलाइने म न् दरलाई दिुषत पानर् ितनीहरूले
त्यसमा आफ् ना िघनलाग्दा मिूतर्हरू खडा गरे । 35 मोलोखको लािग आगोमा
आफ्ना छोराछोरीलाई ब ल गनर् ितनीहरूले बने-िहन् नोमको बेसँीमा बाल दवेताको
लािग अग्ला वदेीहरू बनाए । त् यसो गनर् मलै े ितनीहरूलाई कदािप आज्ञा िदइन ँ ।
ितनीहरूले यस् ता िघनलाग्दो कुरा गन ुर्पछर् र यहूदालाई पाप गनर् लगाउनपुछर् भनरे
मरेो मनमा कदािप आएन ।’ 36 त्यसकारण अब, 'तरवार, अिनकाल, र िवपि ारा
यो बिेबलोनका राजाको हातमा िदइएको छ,' भनरे ितमीहरूले भन् दै गरेको यस
सहरको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन् छ । 37 हरे,् मरेो
रस, ोध, गजर्न र ठुलो रसले मलैे ितनीहरूलाई धपाएको हरेको दशेबाट मलैे

ितनीहरूलाई जम्मा गन लागकेो छु । ितनीहरूलाई यस ठाउँमा फकार्एर ल्याउन
र ितनीहरूलाई सरुिक्षतसाथ बस् नलाई मलैे ितनीहरूलाई सक्षम पान लागकेो छु ।
38 त्यसपिछ ितनीहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे ।
39 म ितनीहरूलाई हरेक िदन मरेो आदर गनर् एकै िकिसमको हृदय र एउटा मा
मागर् िदनछुे, यसरी ितनीहरू र ितनीहरूपिछ आउने ितनीहरूका सन्तानहरूका लािग
भलो होस ्। 40 तब म ितनीहरूिसत एउटा अनन्त रहने करार बाँध् नछुे, जसअनसुार
ितनीहरूको भलो गनर्दे ख म तकर् नछैेन ँ । ितनीहरू किहल्यै मबाट तकर नजाऊन ्
भनरे म ितनीहरूका हृदयमा मरेो िन म्त आदर हाल् नछुे । 41 तब ितनीहरूको भलो
गनर्मा म आन न्दत हुनछुे । मरेा सारा हृदय र मरेा सारा जीवनले म िवश् वासका
साथ ितनीहरूलाई यस दशेमा स्थािपत गनछु । 42 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'जसरी मलैे यी मािनसहरूमािथ यी सबै डरलाग्दा िवपि ल्याएको छु, त्यसरी नै
मलै े ितनीहरूका िन म् त गछुर् भनकेा सबै असल कुराहरू म ितनीहरूका िन म् त गनछु
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। 43 तब यस दशेमा जिमनहरू िकिननछेन,् जसको िवषयमा ितमीहरू भन्दछैौ, 'यो
उजाड पा रएको दशे हो, जसमा न त मािनस छ, न पशु छ । यसलाई कल्दीहरूको
हातमा िदइएको छ ।' 44 ितनीहरूले चाँदीले जिमन िकन् नछेन,् र म ु ो लखेरे
छाप लगाउनछेन ्। ितनीहरूले बने्यामीनको इलाकामा, सारा यरूशलमेको चारैितर,
र यहूदाका सहरहरू, पहाडी दशेहरूका सहरहरू र तराई र नगेवेका सहरहरूमा
साक्षीहरू भलेा गनछन ्। िकनिक म ितनीहरूको सिुदन फकार्उनछुे, यो परम भकुो
घोषणा हो ।”

33
1तब यिमर्या गारदको चोकमा थिुनएकै अवस्थामा परम भकुो वचन दो ो पटक

ितनीकहाँ यसो भनरे आयो, 2“बनाउनहुुने परम भु यसो भन् नहुुन्छ— सदुढृ गनार्का
लािग परम भलुे रचना गन ुर्हुन्छ, परम भु उहाँको नाउँ हो । 3 'मलाई पकुार,् र म
तलँाई जवाफ िदनछुे । म तलँाई महान ् कुराहरू, तैंले नबझु्ने रहस्यहरू दखेाउनछुे
।' 4 िकनिक घरेा-मचान र तरवारको कारणले भत्काइएका यस सहरमा भएका
घरहरू र यहूदाका राजाहरूका महलहरूको िवषयमा परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, 5 'मरेो ोध र मरेो रसमा लडाइँ गनर् र मलैे मान मािनसहरूका
लाशहरूले म ती घरहरू भ रिदन कल्दीहरू आउँदछैन,् जित बलेा ितनीहरूका सबै
दषु् टताको कारणले म यस सहरबाट आफ् नो अनहुार लकुाउनछुे । 6 तर हरे,् मलैे
िनको पानर् र हरेिवचार गन लागकेो छु, िकनिक म ितनीहरूलाई िनको पानछु, र
ितनीहरूकहाँ चरुता, शा न्त र िवश् वासयोग्यता ल्याउनछुे । 7 यहूदा र इ ाएलको
सिुदन म फकार्उनछुे । सरुुमा जस्तै म ितनीहरूलाई िनमार्ण गनछु । 8 तब ितनीहरूले
मरेो िवरु मा गरेका सबै अधमर्बाट म ितनीहरूलाई श ु पानछु । ितनीहरूले मरेो
िवरु मा गरेका सबै अधमर् र ितनीहरूले मरेो िवरु मा चालकेा सबै िव ोहलाई म
क्षमा िदनछुे । 9 िकनिक यो सहर मरेो लािग आनन्दको वस्त ु अिन पथृ्वीका सबै
जाितका लािग शसंाको गीत र सम्मान हुनछे । मलैे यसको लािग गन सबै असल
कुराहरू ितनीहरूले सनु् ने छन ्। त्यसपिछ मलैे यस सहरलाई िदने सबै असल कुरा
र शा न्तको कारणले ितनीहरू डराउनछेन,् र थरथर काँम् नछेन ्।' 10 परम भु यसो
भन् नहुुन्छ, ‘ितमीहरूले यसो भिनरहकेो यस ठाउँको िवषयमा, “मािनस वा पश ु
नभएको यो उजाड-स्थान हो,” यहूदाका सहरहरू र न त मािनस नत पशु भएर
भएर उजाड भएका यरूशलमेका सडकहरूमा, त् यहाँ फे र पिन आवाज सिुननछे,
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11 आनन्द र हषर्को सोर, दलुहा र दलुहीको सोर अिन परम भकुो म न्दरमा यसो
भन्दै धन्यवादको ब ल ल्याउनहेरूको सोर सिुननछे, 'सवर्श मान ् परम भलुाई
धन्यवाद चढाओ, िकनिक परम भुअसल हुनहुुन्छ, र उहाँको अचकु मे सदासवर्दै
रिहरहन्छ ।' िकनिक यस दशेको सिुदन पिहलकेो जस्तै बनाएर पनुस्थार्िपत गनछु,’
परम भु भन् नहुुन्छ । 12 सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'अिहले न त
मािनस न त पशु भएको यस उजाड-स्थानमा— यसका सबै सहरमा फे र खकर् हरू
हुनछेन,् जहाँ गोठालाहरूले आफ्ना बगालहरू चराउनछेन ् । 13 पहाडी दशेका
सहरहरू, तराई र नगेवे, बने्यामीनको इलाका र सारा यरूशलमेको चारैितर, र
यहूदाका सहरहरूमा बगालहरू ितनीहरूको गोठाला गनहरूका हातले गनी-गनीकन
चराउनछेन,्’ परम भु भन् नहुुन्छ । 14 ‘हरे,् यो परम भकुो घोषणा हो, यस् ता
िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा मलैे इ ाएलको घराना र यहूदाको घरानालाई ितज्ञा
गरेको कुरा परुा गनछु । 15 ती िदनमा र त्यस बलेा म दाऊदको िन म्त एउटा धािमर्क
हाँगा लकाल् नछुे, र ितनले दशेमा न्याय र धािमर्कता कायम गनछन ् । 16 ती
िदनमा यहूदा बचाइनछे, र यरूशलमे सरुक्षामा िजउनछे, िकनिक त् यसको नाउँ यो
हुनछे, 'परम भु हा ा धािमर्कता हुनहुुन्छ ।' 17 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
'इ ाएलको घरानाको िसहंासनमािथ बस् न दाऊदको वशंबाट कुनै मािनसको अभाव
कदािप हुनछैेन, 18 न त मरेो साम ु हर समय होमब ल, अघर्ब ल र अन् नब लहरू
चढाउन लवेी कुलका पजुारीहरूमा कुनै मािनसको कमी हुनछे ।'” 19 परम भकुो
वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 20 “परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले
िदन र रातिसत बाँिधएको मरेो करारलाई भङ्ग गनर् सक्यौ, र तोिकएको समयमा
फे र िदन र रात भएनन ्भन,े 21 तब ितमीहरूले मरेा दास दाऊदिसत बाँिधएको मरेो
करारलाई भङ्ग गनर् सक् नछेौ, जसको कारणले उसको िसहंासनमा बस् न उसको
कुनै छोरो हुनछैेन, र लवेी कुलका पजुारीहरू अथार्त ् मरेा दासहरूिसत बाँिधएको
मरेो करार पिन भङ्ग हुनछे । 22 जसरी आकाशका ताराहरू गन् न सिकंदनै, र
समु िकनारमा बालवुा जो खन सिकंदनै, त्यसरी नै मरेा दास दाऊद र मरेो साम ु
सवेा गन लवेीहरूका सन्तानहरूको सङ्ख्या म बढाउनछुे' ।” 23 परम भकुो वचन
यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 24“के यी मािनसले भनकेा कुरामा तैंले ध्यान िदएको
छैनस ् ? ितनीहरूले भनकेा छन,् 'परम भलुे चनु् नभुएका दईुवटा प रवारलाई
उहाँले अिहले त्याग् नभुएको छ ।' यसरी ितनीहरूले मरेो मािनसलाई ितरस्कार
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गछर्न ् । ितनीहरूका दषृ् टमा उनीहरू अब फे र कुनै एउटा जाितको रूपमा हरेनन ्
भन्दछैन ्। 25 म, परम भु यसो भन् छु, 'मलैे िदन र रातको करार स्थािपत नगरेको
भए, र मलैे स्वगर् र पथृ्वीका िनयमहरू िनधो नगरेको भए, 26 मलैे याकूब र मरेा
दास दाऊदका सन्तानलाई इन्कार गनिथएँ, र ितनीहरूबाट अ ाहाम, इसहाक र
याकूबका सन्तानमािथ राज् य गनर् एक जना लाई ल्याउनिेथइन ँ । िकनिक म
ितनीहरूको सिुदन पनुस्थार्िपत गनछु, र ितनीहरूमािथ कृपा दखेाउनछुे' ।”

34
1 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर र ितनका सबै सनेा, ितनको अधीनका पथृ्वीमा

भएका सबै राज्य र ितनमा भएका सबै मािनसले यरूशलमे र यसका सबै सहरको
िवरु मा य ु सरुु गदार् यिमर्याकहाँ परम भकुो वचन यसो भनरे आयोः 2 “परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः जा र यहूदाका राजा िसदिकयाहसगँ बोल र
यसो भन,् 'परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे यो सहरलाई बिेबलोनका राजाको
हातमा िदनै लागकेो छु । उसले यसलाई जलाउनछे । 3 त ँ उसको हातबाट
उम्कनछैेनस,् िकनिक त ँ िनश् चय नै समाितनछेस ् र उसको हातमा िदइनछे ।
तरेा आखँाले बिेबलोनका राजाको आखँालाई हनेछन ् । त ँ बिेबलोनमा जाँदा
उसले तिँसत िसधै कुरा गनछ ।' 4 ए यहूदाका राजा िसदिकयाह, परम भकुो यो
वचन सनु ् । तरेो िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'त ँ तरवारले मा रनछैेनस ् ।
5 त ँ शा न्तमा मनछस ् । तरेा पखुार्हरू अथार्त ् तभँन्दा अिगका राजाहरूको मतृ्य ु
ससं्कारमा भएजस्तै ितनीहरूले तरेो लाश जलाउनछेन ् । ितनीहरूले भन् नछेन,्
'हाय मा लक!' ितनीहरूले तरेो िन म्त िवलाप गनछन ् । मलै यो कुरा भनकेो
छु, यो परम भकुो घोषणा हो ।” 6 तब यिमर्या अगमव ाले यरूशलमेमा यी
सबै वचन यहूदाका राजा िसदिकयाहलाई घोषणा गरे । 7 बिेबलोनका राजाका
सनेाले यरूशलमे र यहूदाका बाँकी रहकेा सबै सहरः लाकीश र आजकेाको
िवरु मा य ु गरे । यहूदाका यी सहर िकल्लाबन्दी ग रएका सहरको रूपमा बाँकी
रहकेा िथए । 8 राजा िसदिकयाहले यरूशलमेका सबै मािनसिसत ितनीहरूको
छुटकाराको घोषणा गन करार बाँधपेिछ यिमर्याकहाँ परम भकुो यो वचन आयो,
9 हरेक मािनसले आ-आफ्ना िह ू कमारा-कमारीलाई फुक् का गन ुर्पछर् । कसलैे
पिन आफ्नो यहूदी दाजभुाइलाई कमारा राख् नहुुदँनैथ्यो । 10 त्यसलैे सबै अगवुा र
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मािनसहरू यस करारमा सलंग् न भए, जसमा ितनीहरू हरेकले आ-आफ्ना कमारा-
कमारी फुक् का गन ुर्पथ्य , जसले गदार् ितनीहरू फे र कमारा हुनछैेनन ्। ितनीहरूले
पालन गरे र ितनीहरूलाई फुक् का गरे । 11 तर यसपिछ ितनीहरूले आफ्नो मन
बद्ले । ितनीहरूले फुक् का ग रिदएका कमारा-कमारीहरूलाई फकार्एर ल्याए, र
ितनीहरूलाई फे र कमारा-कमारी हुन जबरदस्ती गरे । 12 त्यसलैे परम भकुो वचन
यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13 “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशे अथार्त ्दासत्वको दशेबाट िनकालरे ल्याएको
िदनमा म आफैले ितनीहरूिसत एउटा करार बाँधें । त् यसित बलेा मलैे भनकेो िथएँ,
14 ' त्यके सात वषर्को अन्त्यमा हरेक मािनसले आफ्नो िह ू दाजभुाइलाई म ु
ग रिदन,ू जसले आफैलाई तकँहाँ बचेकेो छ र छ वषर्सम्म तरेो सवेा गरेको छ ।
त्यसलाई स्वतन् गराएर पठाउन ू ।' तर ितमीहरूका पखुार्हरूले मरेो कुरा सनुनेन ्
वा मरेा कुरा सनु् नमा आफ् ना ध्यान लगानन ् । 15 तर ितमीहरू आफैले चािहं
पश् चा ाप गरेका र मरेो द ृ ष् टमा जे ठक छ, सो गनर् थालकेा छौ । ितमीहरू
हरेकले आफ्नो िछमकेीलाई स्वतन् ताको घोषणा गर् यौ, र मरेो नाउँ ारा कहलाइने
म न्दरमा ितमीहरूले मरेो साम ु करार बाँध्यौ । 16 तर ितमीहरू तकर गयौ र मरेो
नाउलँाई दिुषत पार् यौ । ितमीहरूले हरेक मािनसलाई आ-आफ्ना कमारा-कमारी
ितनीहरूका आफ् ना इच् छाले जहाँ गएका िथए त् यहाँबाट ितनीहरूलाई ितमीहरूले
िफतार् ल्याउन लगायौ । ितमीहरूले फे र ितनीहरूलाई जबरदस्ती आफ् ना कमारा
तलु्यायौ ।' 17 त्यसकारण परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरू आफूले पिन मरेो कुरा
सनुकेा छैनौ । ितमीहरू हरेकले आफ्ना दाजभुाइ र इ ाएली बन् धलुाई स्वतन् ताको
घोषणा गन ुर्पथ्य । त्यसलैे हरे,् अब मलैे ितमीहरूका िन म्त स्वतन् ताको घोषणा
गन लागकेो छु, यो परम भकुो घोषणा हो । ितमीहरूलाई तरवार, िवपि र
अिनकालबाट मन स्वतन् ताको घोषणा गदछु, िकनिक म ितमीहरूलाई पथृ्वीका
हरेक राज्यको द ृ ष् टमा िघनलाग्दो पा बनाउनछुे । 18 त्यसपिछ मरेो करार भङ्ग
गरेका मािनसहरू, मरेो साम ु गरेका करारका वचन परुा नगन ती मािनसहरूसगँ
म त्यही साँढिेसत गरेजस्तै वहार गनछु, जसलाई ितनीहरूले दईु फ्याक पारे
र त्यसको िबचबाट िहडं,े 19 र यहूदा र यरूशलमेका अगवुाहरू, नपुसंकहरू र
पजुारीहरू अिन दशेका सबै मािनस त्यही दईु फ्याक ग रएको साँढकेो िबचबाट िहडंे
। 20 म ितनीहरूलाई ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूका
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हातमा िदनछुे । ितनीहरूका लाश आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूका लािग
आहारा हुनछेन ् । 21 म यहूदाका राजा िसदिकयाह र त्यसका अगवुाहरूलाई
ितनीहरूका श हुरूका हातमा, र ितनीहरूको ज्यान लन खोज्नहेरूका हातमा र
ितमीहरूका िवरु मा खडा भएका बिेबलोनका राजाका सनेाको हातमा िदनछुे ।
22 यो परम भकुो घोषणा हो, हरे म्लै े एउटा आज्ञा िदनै लागकेो छु, र यस सहरको
िवरु मा य ु गनर् र यसलाई कब् जा गनर् र यसलाई जलाउनलाई म ितनीहरूलाई यहाँ
फकार्एर ल्याउन लागकेो छु । िकनिक म यहूदाका सहरहरूलाई भग् नावशषेको ठाउँ
बनाउनछुे, जसमा बािसन् दाहरू हुनछैेनन ्।”

35
1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको शासनकालमा यिमर्याकहाँ

यसो भनरे परम भकुो वचन आयो, 2 “रेकाबीका प रवारहरूकहाँ जा र
ितनीहरूिसत बात गर ् । त्यसपिछ ितनीहरूलाई मरेो म न्दरमा लएर आइज,
त् यहाँको एउटा कोठामा राख, र ितनहरूलाई दाखम िपउन दे ।” 3 त्यसलैे मलै े
यिमर्याका छोरा, हबिसन्याहका नाित याजन्याह र ितनका भाइहरू, ितनका सबै छोरा
र रेकाबीहरूका सबै प रवारलाई ल् याएँ । 4 मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो म न्दरमा
परमशे् वरका मािनस ियग्दल्याहका छोरा हानानका छोराहरूको कोठामा लगे ँ ।
यी कोठाहरू अगवुाहरूको कोठाको छेउमा िथए, जनु शल्लमूका छोरा मासयेाह
ारपालको कोठाको मा स्तर िथयो । 5 तब मलैे रेकाबीहरूका साम ु दाखम ले

भ रएका कचौरा र िगलासहरू रा खिदएँ, र ितनीहरूलाई भनें, “अ लकित दाखम
िपओ ।” 6तर ितनीहरूले भन,े “हामी दाखम िपउनछैेनौं, िकनिक रेकाबका छोरा
हा ा पखुार् योनादाबले हामीलाई आज्ञा िदए, 'ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानले
किहल्यै पिन दाखम निपउन ू ।’ 7 साथ,ै कुनै घरहरू नबनाओ, बीउ नरोप वा
दाखबारी नलगाओ । यो ितमीहरूका लािग होइन । िकनिक आफ् नो जीवनभर
ितमीहरू पालमा बस् नपुछर्, तािक ितमीहरू िवदशेीहरूको रूपमा बिसरहकेा दशेमा
धरैे िदन बाँच् न सक् नछेौ ।' 8 हामी, हा ा पत् नीहरू, हा ा छोराछोरीहरूले आफ्नो
जीवनभ र किहल्यै दाखम िपउनहुुदँनै भन् ने हा ा पखुार् रेकाबका छोरा योनादाबले
हामीलाई िदएका सबै आज्ञा हामीले मानकेा छौं । 9 बस् नको लािग हामी किहल्यै
घरहरू बनाउनछैेनौं, र हा ो सम्पि को रूपमा दाखबारी, जग्गाजिमन वा बीउ
हुनछैेन । 10 हामी पालमा बसकेा छौं, र हा ा पखुार् योनादाबले हामीलाई िदएका
सबै आज्ञा हामीले पालन गरेका छौं । 11 तर जब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले
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यस दशेलाई आ मण गरे, तब हामीले भन्यौँ, 'आओ, कल्दी र अरामी सनेाबाट
उम्कन हामी यरूशलमे जाऔं ।' त्यसलैे हामी यरूशलमेमा बिसरहकेा छौं ।”
12 तब परम भकुो वचन यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 13“सवर्श मान ्परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः जा र यहूदाका मािनसहरू र यरूशलमेका
बािसन्दालाई यसो भन,् 'के ितमीहरू सधुारलाई स्वीकार गदनौ र मरेा वचन सनु्दनैौ
? यो परम भकुो घोषणा हो । 14 दाखदम निपउन ूभनरे रेकाबका छोरा योनादाबले
आफ्ना छोराहरूलाई आज्ञाको रूपमा िदएको वचनलाई आजको िदनसम्म पालन
ग रएको छ । ितनीहरूले आफ्ना पखुार्हरूको आज्ञा मानकेा छन ्। तर मरेो िवषयमा
म आफैं ले ितमीहरूका लािग िनरन्तर घोषणा ग ररहकेो छु तर ितमीहरू मरेा कुरा
सनु्दनैौ । 15 मलैे ितमीहरूकहाँ मरेा सबै दास, अगमव ाहरू पठाएँ । यसो भन् न
मलैे ितनीहरूलाई िनरन् तर पठाएँ, 'हरेक मािनस आफ्नो दषु् ट चालबाट फक स ्
र त्यसले असल कामहरू गरोस ् । कोही पिन अरू दवेताहरूको पिछ लाग् ने र
ितनीहरूको पजुा गन काम नगरोस ्। बरु, मलैे ितमीहरू र ितमीहरूका पखुार्हरूलाई
िदएको दशेमा फकर आओ ।' तापिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनु् दनैौ वा ध्यानै िददंनैौ
। 16 रेकाबका छोरा योनादाबका सन्तानहरूले आफ् ना पखुार्ले ितनीहरूलाई िदएका
आज्ञा मानकेा छन,् तर यी मािनसले मरेो कुरा सनु् न इन्कार गछर्न ् ।'” 17 त्यसलैे
परम भु सवर्श मान ्परमशे् वर, इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, यहूदा
र यरूशलमेमा बसोबास गन हरेकमािथ मलैे ितनीहरूको िवरु मा घोषणा गरेका
िवप ीहरू ल्याउदँछुै, िकनिक मलैे ितनीहरूलाई बोलें, तर ितनीहरूले सनुनेन ्। मलैे
ितनीहरूलाई बोलाएँ, तर ितनीहरूले जवाफै िदएनन ्।'” 18यिमर्याले रेकाबीहरूको
प रवारलाई भन,े “सवर्श मान ् परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'ितमीहरूले आफ्ना पखुार् योनादाबका आज्ञाहरू सनुकेा छौ र ती सबै पालन गरेका
छौ— उसले ितमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा ितमीहरूले पालन गरेका छौ—
19 त्यसलैे सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'रेकाबका
छोरा योनादाबको वशंमा मरेो सवेा गनर् सधैं कोही न कोही हुनछे' ।”

36
1 यहूदाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर्मा परम भकुो यो

वचन यिमर्याकहाँ आयो, अिन उहाँले भन् नभुयो, 2 “आफ्नो िन म्त एउटा म ु ा
लएर आइज र इ ाएल, यहूदा र हरेक जाितको िवषयमा मलैे तलँाई भनकेा
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सबै वचन त्यसमा लखे ् । योिशयाहको समयदे ख आजको िदनसम्म मलैे तलँाई
बताएको सबै कुरा लखे ्। 3 सायद मलैे यहूदाका मािनसहरूमािथ ल्याउन चाहकेा
सबै िवपि बारे ितनीहरूले सनु् नछेन ् । सायद हरेक व् य क् त आफ्नो दषु् ट मागर्बाट
फकर् नछे, यसरी मलैे ितनीहरूको अधमर् र ितनीहरूको पाप क्षमा िदन सकँू ।”
4 तब यिमर्याले ने रयाहका छोरा बारूकलाई बोलाए, र परम भलुे यिमर्यासगँ
बोल् नभएको सबै वचनको आवाज ितनको मखुबाट सनुरे बारूकले एउटा म ु ोमा
लखेे । 5 त् यसपिछ यिमर्याले बारूकलाई एउटा आज्ञा िदए । ितनले भन,े “म
थनुामा छु, र परम भकुो म न्दरमा जान स क्दन ँ । 6 त्यसलैे ितमी जानपुछर् र
मरेो आवाज सनुरे ितमीले म ु ोमा लखेकेा कुरा पढ्नपुछर् । उपवासको िदनमा
परम भकुो म न्दरमा मािनसहरू सनु् ने गरी र यहूदाका सहरहरूबाट आएका सबलैे
सनु् ने गरी ितमीले परम भकुो वचन पढ्नपुछर् । यी वचन ितनीहरूका लािग घोषणा
गर । 7 सायद कृपाको लािग ितनीहरूको िबन्ती परम भकुो साम ु आउनछे ।
परम भलुे यस जाितको िवरु मा घोषणा गन ुर्भएको रस र ोध ग म् भर भएको
हुनाले सायद हरेक आफ्नो दषु् ट मागर्बाट फकर् नछे ।” 8 त्यसलैे यिमर्या
अगमव ाले ने रयाहका छोरा बारूकलाई िदएका आज्ञाका हरेक कुरा ितनले गरे
। ितनले परम भकुो म न्दरमा परम भकुा वचन चक सोरमा पढे । 9 यहूदाका
राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको पाँचौं वषर्को नवौँ मिहनामा यरूशलमेका
सबै मािनस र यहूदाका सहरहरूबाट यरूशलमे आएका सबै मािनसले परम भकुो
साम ु उपवासको घोषणा गरे । 10 मािथल्लो चोकमा, परम भकुो म न्दरको नयाँ
मलू ढोकाको छेउमा भएको सिचव शापानका छोरा गमयार्हको कोठाबाट बारूकले
परम भकुो म न्दरमा यिमर्याका वचनहरू चक सोरमा पढे । सबै मािनसले सनु् ने
गरी ितनले यसो गरे । 11 गमयार्हका छोरा, शापानका नाित मीकायाले म ु ोमा
ले खएका परम भकुा सबै वचन सनुे । 12 ितनी राजमहलमा भएको सिचवको
कोठामा गए । हरे, त्यहाँ सबै अिधकारी अथार्त ् सिचव एलीशामा, शमायाहका
छोरा दलायाह, अक्बोरका छोरा एल्नातान, शापानका छोरा गमयार्ह र हनन्याहका
छोरा िसदिकयाह र अन् य सबै अिधकारी बिसरहकेा िथए । 13 तब सबै मािनसले
सनु् ने गरी बारूकले चक सोरमा पढकेा सबै वचन जनु मीकायाले सनुकेा िथए,
ितनले ितनीहरूलाई ती बताइिदए । 14 त्यसलैे सबै अिधकारीले नतन्याहका
छोरा, शलेमे्याहका नाित, कूशीका पनाित यहूदीलाई बारूककहाँ पठाए । यहूदीले
बारूकलाई भन,े “सबै मािनसले सनु् ने गरी ितमीले पढकेो म ु ो आफ्नो हातमा
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लऊे र आऊ ।” त्यसलैे ने रयाहका छोरा बारूकले आफ्नो हातमा म ु ा लए र
अिधकारीहरूकहाँ गए । 15 तब ितनीहरूले ितनलाई भन,े “बस र यो हामीले सनु् ने
गरी पढ ।” त्यसलैे बारूकले म ु ो पढे । 16 जब ितनीहरूले यी सबै वचन सनु,े
तब डरले हरेक मािनसले एक-अकार्लाई हनेर् लाग,े बारूकलाई भन,े “िनश् चय
नै हामीले यी सबै वचन राजालाई बताउनपैछर् ।” 17 तब ितनीहरूले बारूकलाई
सोध,े “हामीलाई बताऊ, ितमीले यिमर्याको आवाज सनुरे यी सबै वचन कसरी
लखे्यौ ?” 18 बारूकले ितनीहरूलाई भन,े “ितनले यी सबै वचन मलाई बोले र
मलैे ितनलाई यस मु ोमा मसीले लखेें ।” 19 तब अिधकारीहरूले बारूकलाई भन,े
“जाऊ ितमी र यिमर्या पिन गएर लकु । ितमीहरू कहाँ छौ भनरे कसलैे पिन थाहा
नपाओस ् ।” 20 त्यसलैे ितनीहरूले त्यस मु ोलाई सिचव एलीशामाको कोठामा
रा खिदए, र ितनीहरू चोकमा राजाकहाँ गए, अिन राजाले सनु् ने गरी हरेक कुरा
ितनीहरूले बताए । 21 तब राजाले यहूदीलाई त्यो म ु ो लन पठाए । यहूदीले
सिचव एलीशामाको कोठाबाट त् यो म ु ो लए । तब ितनले राजा र ितनको छेउमा
उिभरहकेा सबै अिधकारीले सनु् ने गरी त् यो पढे । 22 नवौँ मिहनमा राजा िहउँदमा
बस् ने महलमा बिसरहकेा िथए, र ितनको साम ु मकलमा आगो ब लरहकेो िथयो ।
23 जब यहूदीले ितन वा चार खण्ड पढरे सकेका मा िथए, राजाले चक् कूले ती
काटे र जम्मै म ु ो नष् ट नभएसम्म त् यसलाई ब लरहकेो मकलमा फाले । 24 तर यी
वचन सनु् ने न राजा न ितनका अिधकारीहरू डराए, न त ितनीहरूले आफ्ना लगुा
नै च्याते । 25 एल्नातान, दलायाह र गमयार्हले राजालाई म ु ो नजलाउन िबन्ती
गरेका पिन िथए तर ितनले उनीहरूका कुरा सनुनेन ् । 26 तब राजाले एक जना
आफन्त यरहमले, अ ीएलका छोरा सरायाह र अबदीलका छोरा शलेमे्याहलाई
सिचव बारूक र यिमर्या अगमव ालाई िगरफ् तार गन हुकुम गरे, तर परम भलुे
ितनीहरूलाई लकुाउनभुएको िथयो । 27 तब मु ो र त् यसमा भएको यिमर्याको
आवाज सनुरे बारूकले लखेकेा वचनहरू राजाले जलाएपिछ परम भकुो वचन
यिमर्याकहाँ यसो भनरे आयो, 28 “फकर जा, आफ् नो िन म् त अक मु ा ल,
अिन यहूदाका राजा यहोयाकीमले जलाएको पिहलकेो म ु ामा ले खएका सबै वचन
त् यसमा लखे ् । 29 तब यहूदाका राजालाई तैंले यसो भन् नपुछर्, 'तैंले त्यो म ु ोलाई
यसो भनरे जलाइस,् “बिेबलोनका राजा िनश् चय पिन आउनछेन र् यस दशेलाई नष् ट
पानछन,् िकनिक उसले मािनस र पशु दवुलैाई नष् ट पानछन”् भनरे तैंले यसमा िकन
लखेकेो छस ्?’ 30 त्यसकारण यहूदाका राजा यहोयाकीमको िवषयमा परम भु
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यसो भन् नहुुन्छः तरेो कुनै पिन सन्तान किहल्यै पिन दाऊदको िसहंासनमा बस् नछैेन
। तरेो िवषयमाचािह,ं तरेो लाश िदउसँोको घाममा र रातीको शीतमा लिडरहने छ
। 31 िकनिक ितमीहरू सबलैे गरेका अधमर्को दण् ड म तरेा सन्तानहरू र तरेा
सवेकहरूलाई िदनछुे । त,ँ यरूशलमेका सबै बािसन् दा र यहूदामा भएका हरेक

मािथ मलैे ल्याउनछुे भनी घोषणा गरेका सबै िवपि म ल्याउनछुे, तर तैंले
त् यसमा ध्यानै िदइनस'् ।” 32 त्यसलैे यिमर्याले अक मु ो लए र त् यो ने रयाहका
छोरा सिचव बारूकलाई िदए । यहूदाका राजा यहोयाकीम ारा जलाइएको म ु ोमा
यिमर्याको आवाज सनुरे बारूकले लखेकेा सबै वचन त् यसमा लखेे । यसबाहके,
अन्य धरैे उस्तै वचनहरू पिन त्यस मु ोमा थिपए ।

37
1 यहोयाकीमका छोरा यहोयाकीनको स ामा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहले

राजा भएर राज् य गरे । बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले िसदिकयाहलाई यहूदा
दशेका राजा बनाएका िथए । 2तर िसदिकयाह, ितनका सवेकहरू र दशेका मािनसले
यिमर्या अगमव ाको हात ारा परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको उहाँको वचनलाई
सनुनेन ् । 3 त्यसलैे राजा िसदिकयाह, शलेमे्याहका छोरा यहूकल र मासयेाहका
छोरा सपन्याह पजुारीले यिमर्या अगमव ालाई एउटा सन्दशे पठाए । ितनीहरूले
यसो भन,े “हा ा िन म्त परम भु हा ा परमशे् वरसगँ ाथर्ना गर ।” 4 यस बलेा
यिमर्या मािनसहरूकहाँ आउने र जाने गथ, िकनिक ितनलाई अझै पिन थनुामा
रा खएको िथएन । 5 फारोको सनेा िम दशेबाट आयो, र यरूशलमेलाई घरेाबन्दी
गन कल्दीहरूले ितनीहरूका बारेमा खबर सनुे र यरूशलमे छाडे । 6 तब परम भकुो
वचन यिमर्या अगमव ाकहाँ यसो भनरे आयो, 7 “परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः यहूदाका राजाले मबाट सल्लाह लन तकँहाँ मािनसहरू पठाएको
हुनाले तैंले उसलाई यसो भन् नछेस,् 'हने ुर्होस,् तपाईंलाई मदत गनर् आएको फारोको
सनेा आफ्नै दशे, िम दशेमा फकर जानै लागकेो छ । 8कल्दीहरू फकर आउनछेन ।्
ितनीहरूले यस सहरको िवरु मा य ु गनछन,् यसलाई कब्जा गनछन,् र जलाउनछेन ्
।' 9 परम भु यसो भन् नहुुन्छः यसो भनरे आफैलाई धोका निदनहुोस,् 'िनश् चय
पिन कल्दीहरूले हामीलाई छाडरे जाँदछैन,्' िकनिक ितनीहरू छोड् नछैेनन ् ।
10 तपाईंको िवरु मा लड्ने सम्पणूर् कल्दी सनेालाई तपाईंले िजतकेो, जसले गदार्
पालहरूमा घाइते मािनसहरू मा छािडएको भए पिन ितनीहरू उठ् नछेन ् र यस
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सहरलाई जलाउनछेन ् ।” 11 त् यसलैे फारोको सनेा आउँदै गदार् कल्दीको सनेाले
यरूशलमे छा ो, 12 तब यिमर्या यरूशलमेबाट स्थान गरेर बने्यामीनको इलाकामा
गए । त्यहाँ ितनले आफ्ना मािनसहरूका िबचमा आफ्नो जग्गाको अशं लन चाहन्थे
। 13 जसै ितनी बने्यामीनको मलू ढोकामा पगु,े त्यहाँ मखु्य पहरेदार िथए । ितनको
नाउँ िय रयाह िथयो, जो हनन्याहका नाित, शलेमे्याहका छोरा िथए । ितनले यिमर्या
अगमव ालाई समाते र भन,े “ितमी कल्दीहरूकहाँ भागरे जाँदछैौ ।” 14 तर
यिमर्याले भन,े “त्यो साँचो होइन । म कल्दीहरूकहाँ भागरे जानछैेन ।” तर
िय रयाहले ितनको कुरा सनुनेन ् । ितनले यिमर्यालाई समाते र अिधकारीहरूकहाँ
लगे । 15 अिधकारीहरू यिमर्यािसत रसाए । ितनीहरूले ितनलाई कुटे र थनुामा
हाले जनु सिचव जोनाथनको घर िथयो, िकनिक ितनीहरूले यसलाई झ्यालखानामा
प रणत गरेका िथए । 16यसरी यिमर्यालाई झ्यालखानाको कालकोठरीमा हा लयो,
जहाँ ितनी धरैे िदनसम्म रहे । 17 तब राजा िसदिकयाहले कसलैाई पठाए जसले
ितनलाई दरबारमा ल्याए । आफ्नो महलमा राजाले ितनलाई गपु् तमा सोध,े “के
परम भबुाट कुनै वचन आएको छ ?” यिमर्याले जवाफ िदए, “वचन छः तपाईंलाई
बिेबलोनका राजाको हातमा िदइनछे ।” 18 तब यिमर्याले िसदिकयाह राजालाई भन,े
“तपाईं, तपाईंका सवेकहरू र यी मािनसहरूको िवरु मा मलैे कसरी पाप गरें जसको
कारण तपाईंले मलाई झ्यालखानामा हाल् नभुयो ? 19 तपाईंका ती अगमव ाहरू
कहाँ छन ् जसले तपाईंको िन म् त अगमवाणी बोले र यसो भन,े िक बिेबलोनका
राजा तपाईं र यस दशेको िवरु मा आउनछैेनन ्? 20 तर हे मरेा मा लक राजा, अब
सनु् नहुोस ् । मरेा िबन्ती हजरुको साम ु राख् न िदनहुोस ् । मलाई सिचव जोनाथनको
घरमा नफकार्उनहुोस,् न ता म त्यहीँ मनछु ।” 21 त्यसलैे राजा िसदिकयाहले एउटा
हुकुम िदए । ितनका अिधकारीहरूले यिमर्यालाई गारदको चोकमा थनुे । सहरमा
सबै रोटी नसकुञ्जलेसम्म ितनलाई हरेक िदन एउटा रोटी िदइन्थ्यो । यसरी यिमर्या
गारदको चोकमा रहे ।

38
1 म ानका छोरा शपत्याह, पशहूरका छोरा गदल्याह, शलेमे्याहका छोरा

यहूकल र म ल्कयाहका छोरा पशहूरले यिमर्याले सबै मािनसलाई घोषणा ग ररहकेा
यी वचन सनुे । ितनले भन् दै िथए, 2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः यस सहरमा
बस् ने कुनै पिन व् य क् त तरवार, अिनकाल र िवपि ले मा रनछे । तर िनस् केर
कल्दीहरूकहाँ जाने कुनै पिन व् य क् त बाँच्नछे । त्यसले आफ्नो ाण बचाउनछे, र
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िजउनछे । 3 परम भु यसो भन् नहुुन्छः यो सहर बिेबलोनका राजाको सनेाको हातमा
िदइनछे, र उसले यसलाई कब्जा गनछ ।” 4 त्यसलैेअिधकारीहरूले राजालाई भन,े
“यो मान्छे मरोस,् िकनिक यसरी यो मािनसले यस सहरमा बाँकी रहकेा यो ाहरू
र सबै मािनसको हातलाई कमजोर पाद छ । त्यसले यी वचनहरू घोषणा गदछ,
िकनिक मािनसहरूको सरुक्षाको लािग उसले केही ग ररहकेो छैन, तर िवपि को
घोषणा गदछ ।” 5 त्यसलैे राजा िसदिकयाहले भन,े “ितमीहरूको िवरोध गनर्
कुनै राजाले पिन नसक् ने हुनाले ऊ ितमीहरूकै हातमा छ ।” 6 तब ितनीहरूले
यिमर्यालाई लग,े र राजकुमार म ल्कयाहको इनारमा फा लिदए । यो इनार गारदको
चोकमा िथयो । ितनीहरूले यिमर्यालाई डोरी ारा तल झारे । इनारमा पानी िथएन,
तर त् यसमा दलदले िहलो िथयो, र ितनी िहलोमा गािडए । 7 राजदरबारमा भएका
नपुसंकमध्ये कूशी एबदे-मलेके एक जना िथए । ितनीहरूले यिमर्यालाई इनारमा
राखे भनी ितनले सनुे । त्यस बलेा राजा बने्यामीनको मलू ढोकामा बिसरहकेा
िथए । 8 त्यसलैे एबदे-मलेके राजदरबाट गए र राजािसत बात गरे । ितनले भन,े
9 “हे मरेा मा लक राजा, यी मािनसहरूले यिमर्या अगमव ासगँ जसरी व् यवहार
गरे त् यो दषु् ट काम हो । सहरमा खानलाई अब कुनै कुरा नभएको हुनाले भोकले
मनर्लाई ितनीहरूले ितनलाई इनारमा हाले ।” 10 तब राजाले कूशी एबदे-मलेकेलाई
हुकुम गरे । ितनले भन,े “यहाँबाट ितस जना मािनस साथमा लएर जाऊ र यिमर्या
अगमव ा मन ुर्अिग ितनलाई इनारबाट िनकाल ।” 11 त्यसलैे एबदे-मलेकेले ती
मािनसहरूलाई लए र राजदरबारको एउटा भण्डर कोठामा गए । त्यहाँबाट ितनले
थो ा र फाटेका कपडाहरू िनकाल,े र त् यसपिछ ितनले इनारमा यिमर्याको लािग
डोरीले बाँधरे ती झा रिदए । 12 कूशी एबदे-मलेकेले यिमर्यालाई भन,े “ित ा पाखरुा
र डोरीहरूको मािथप यी थो ा र फाटेका लगुाहरू लगाऊ ।” यिमर्याले त्यसै गरे
। 13 त्यसपिछ ितनीहरूले यिमर्यालाई डोरीको सहायताले ताने । यसरी ितनीहरूले
ितनलाई इनारबाट बािहर िनकाले । यसरी यिमर्या गारदको चोकमा बसे । 14 तब
राजा िसदिकयाहले खबर पठाए र यिमर्या अगमव ालाई आफूकहाँ परम भकुो
म न्दरको ते ो वशे ारमा ल्याए । राजाले यिमर्यालाई भन,े “म ितमीलाई केही
कुरो सोध् न चाहन्छु । मबाट जवाफ नलकुाऊ ।” 15 यिमर्याले िसदिकयाहलाई
भन,े “मलैे तपाईंलाई जवाफ िदएँ भन,े के तपाईंले मलाई साँच् चै नै मान ुर्हुन् न त
?” तर मलैे तपाईंलाई सल्लाह िदएँ भने तपाईंले सनु् नहुुनछैेन ।” 16 तर राजा
िसदिकयाहले यिमर्यािसत गपु् तमा वाचा बाँध े र भन,े “हामीलाई बनाउनहुुने जीिवत
परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर भन्दछु, िक म ितमीलाई मानछैन ँ वा ित ो ज्यान
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लन खोज्नहेरूको हातमा स ु म्पिदनछैेन ँ ।” 17 त्यसलैे यिमर्याले िसदिकयाहलाई
भन,े “परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर, इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः
त ँ वास्तवमै बिेबलोनका राजाका अिधकारीहरूकहाँ गइस ् भन,े त ँ बाँच्नछेस,् र
यो सहर जलाइनछैेन । त ँ र तरेो प रवार बाँच्नछेन ् । 18 तर त ँ बिेबलोनका
राजाका अिधकारीहरूकहाँ गइनस ्भन,े यो सहरलाई कल्दीहरूको हातमा िदइनछे
। ितनीहरूले यसलाई आगो लगाउनछेन,् र त ँ ितनीहरूको हातबाट उम्कनछैेनस ्
।” 19 िसदिकयाह राजाले यिमर्यालाई भन,े “तर कल्दीहरूकहाँ भागरे गएका
यहूदाका मािनसहरूदे ख म डराएको छु, िकनिक ममािथ खराब व् यवहार गनर्लाई
मलाई ितनीहरूको हातमा स ु म् पएला ।” 20 यिमर्याले भन,े “ितनीहरूले तपाईंलाई
उनीहरूका हातमा स ु म्पनछैेनन ् । परम भबुाट आएको सन्दशेलाई मान् नहुोस,्
जनु मलैे तपाईंलाई बताउदँछुै जसले गदार् तपाईंको भलो हुनछे, र जसले गदार्
तपाईं बाँच्नहुुनछे । 21 तर जान तपाईंले इन्कार गन ुर्भयो भने त परम भलुे मलाई
दखेाउनभुएको कुरो यही हो । 22 हने ुर्होस,् यहूदाका राजा अथार्त ्तपाईंको महलमा
छािडएका सबै स् ीहरूलाई बिेबलोनका राजाका अिधकारीहरूकहाँ लिगनछे ।
यी स् ीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन,् 'तपाईंका िम हरू ारा तपाईं छलमा पन ुर्भएको
छ । ितनीहरूले तपाईंलाई नष् ट पारेका छन ् । अब तपाईंका खु ा िहलोमा
डुबकेा छन,् र तपाईंका िम हरू भाग् नछेन ् ।' 23 िकनिक तपाईंका सबै पत् नी
र छोराछोरी कल्दीहरूकहाँ लिगनछेन,् र तपाईं आफै पिन ितनीहरूको हातबाट
उम्कनहुुनछैेन । तपाईं बिेबलोनका राजाको हातबाट प ाउ पन ुर्हुनछे, र यो सहरलाई
जलाइनछे ।” 24 तब िसदिकयाहले यिमर्यालाई भन,े “यी वचनको िवषयमा
कसलैाई नभन, जसले गदार् ितमी मा रनछैेनौ । 25 मलैे ितमीिसत कुराकानी गरेको
कुरा अिधकारीहरूले सनुे र ितमीकहाँ आएर यसो भन् छन ्भन,े 'ितमीले राजालाई
के भन्यौ, सो हामीलाई बताऊ, र हामीबाट त् यो नलकुाऊ, न ितमीलाई हामी
मनछौ,' 26 तब ितमीले ितनीहरूलाई यसो भन् न,ू 'राजाले मलाई जोनाथनको घरमा
मनर्लाई नपठाऊन ् भनी मलैे राजाको साम ु िवन िबन्ती चढाएँ' ।” 27 तब सबै
अिधकारी यिमर्याकहाँ आए र ितनलाई गरे, यसलैे राजाले ितनलाई िनदशन
िदएअनसुार ितनले उनीहरूलाई जवाफ िदए । उनीहरूले यिमर्या र राजाको िबचमा
भएको बातिचतलाई नसनुकेा हुनाले उनीहरूले ितनीिसत थप कुराकानी गरेनन ् ।
28 यसरी यरूशलमे कब्जा नभएसम्म यिमर्या गारदको चोकमा नै बसे ।
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39
1 यहूदाका राजाको नवौँ वषर्को दसौँ मिहनामा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर

यरूशलमेका िवरु मा आफ्ना सबै सनेा लएर आए, र यसलाई घरेाबन्दी गरे
। 2 िसदिकयाहको एघारौं वषर्को चौथो मिहनाको नवौँ िदनमा सहरको पखार्ल
भत्काइयो । 3 तब बिेबलोनका राजाका सबै अिधकारी अथार्त ् नबेो-ससिकम,
सम्गर-नबेो र एक उच् च अिधकारी ससिचम आएर मध्य ढोकामा बसे । नबेो-
ससिकम बिेबलोनका राजाका िविशष् ट अिधकारी िथए, र अरू बाँकी सबै
अिधकारीहरू िथए । 4 जब यहूदाका राजा िसदिकयाह र सबै यो ाले ितनीहरूलाई
दखे,े ितनीहरू भागे । ितनीहरू रातमा दईु पखार्लको िबचमा भएको ढोकाबाट िछरेर
राजको बगैचँाको बाटो भएर सहरबाट भागे । राजा अराबा जाने बाटोितर लागे
। 5 तर कल्दीहरूका सनेाले ितनीहरूलाई खदे,े र यरीहो निजकै यदर्न नदीको
बेसँीको मदैानमा िसदिकयाहलाई भे ाए । ितनीहरूलाई ितनलाई प े र हमात दशेको
रब्ला भन् ने ठाउँमा बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरकहाँ ल्याए, जहाँ नबकूदनसेरले

ितनलाई दण्डाज्ञा िदए । 6 रब्लामा बिेबलोनका राजाले िसदिकयाहका आखँाकै
साम ु ितनका छोराहरूलाई मारे । ितनले यहूदाका सबै कुलीनहरूलाई पिन मारे ।
7 तब ितनले िसदिकयाहका आखँा िनकाल,े र ितनलाई बिेबलोनमा लान काँसाको
साङ्लाले बाँध े । 8 अिन कल्दीहरूले राजदरबार र मािनसका घरहरू जलाए
। ितनीहरूले यरूशलमेका पखार्लहरू पिन भत्काए । 9 राजाको अङ्गरक्षकका
सनेापित नबजूरदानले सहरमा बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई िनवार्सनमा लगे ।
कल्दीहरूकहाँ भागरे गएका र सहरमा छािडएका बाँकी मािनसहरू सबै नै लिगए
। 10 तर अङ्गरक्षकका कप् तापन नबजूरदानले केही नभएका सबभैन्दा ग रब
मािनसहरूलाई यहूदा दशेमा छाडे । त्यही िदन ितनले ितनीहरूलाई दाखाबारी र
खतेहरू िदए । 11 बिेबलोनका राजा नबकूदनेसरले राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान
नबजूरदानलाई यिमर्याको िवषयमा हुकुम िदएका िथए, 12 “ितनलाई लजेाऊ र
ितनको रा ो हरेचाह गर । ितनलाई कुनै हािन नगर । त्यसले ितमीलाई भनकेा हर
कुरा गन ूर् ।” 13 त्यसलैे राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदान, उच् च नपुसंक
नबशुजबान, उच् च अिधकृत नगेर्ल-सरेसर र बिेबलोनका राजाका अरू सबै उच् च
अिधकारीहरूले अरू मािनसहरूलाई बािहर पठाए । 14 ितनीहरूका मािनसहरूले
यिमर्यालाई गारदको चोकबाट लएर गए, र घरमा नै लजैान शापानका नाित,
अहीकामका छोरा गदल्याहको हातमा िजम्मा िदए । यसरी यिमर्या मािनसहरूकै
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िबचमा बसे । 15 यिमर्या गारदको चोकमा िगरफ्तार भएकै बलेामा परम भकुो
वचन यसो भनरे ितनीकहाँ आयो, 16 “कूशी एबदे-मलेकेलाई भन,् 'सवर्श मान ्
परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः यस सहरको िवरु मा भलाई नभई
िवपि ल्याएर मलैे मरेा वचन परुा गन लागकेो छु । त्यस िदन तरैे साम ु यी सबै वचन
परुा हुनछेन ।् 17तर त्यस िदन म तलँाईचािहं छुटकारा िदनछुे, यो परम भकुो घोषणा
हो, र त ँ जसदे ख डराउछँस,् म तलँाई ितनीहरूको हातमा िदनछैेन ँ । 18 िकनिक म
िनश् चय नै तलँाई छुटकारा िदनछुे । त ँ तरवारले ढा लनछैेनस ्। तैंले ममािथ भरोसा
गरेको हुनाले तरेो जीवन जोिगनछे, यो परम भु घोषणा िथयो' ।”

40
1 रामामा राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदानले यिमर्यालाई म ु गरेपिछ

परम भबुाट यिमर्याकहाँ यो वचन आयो । ितनले यिमर्यालाई बिेबलोनमा िनवार्सनमा
लिगने यरूशलमे र यहूदाका सबै बन्दीका िबचमा साङ्लाले बाँिधएको भे ाए ।
2 अङ्गरक्षकका कप् तानले यिमर्यालाई लगे र भन,े “परम भु ित ा परमशे् वरले
यस ठाउँको लािग यो िवपि को आज्ञा िदनभुयो । 3 त्यसलैे परम भलुे नै यो
िवपि ल्याउनभुयो । उहाँले भन् नभुएझैं उहाँले गन ुर्भयो, िकनिक ितमीहरूले उहाँको
िवरु मा पाप गर् यौ, र उहाँको कुरा माननेौ । त्यसकारण यो िवपि ितमीहरूमािथ
आइपरेको हो । 4 तर अब हरे, ित ा हातमा भएका साङ्लाबाट मलैे ितमीलाई
आज मु गरेको छु । ित ो द ृ ष् टमा मिसतै बिेबलोन आउनु उिचत हो भने
आऊ, र म ित ो हरेचाह गनछु । तर ित ो द ृ ष् टमा मिसतै बिेबलोन आउनु
उिचत होइन भन,े त् यसो नगर । ित ो साम ु भएको सबै दशेलाई हरे । ित ो
द ृ ष् टमा जहाँ जान ठक र उिचत लाग्छ, त्यहीँ जाऊ ।” 5 यिमर्याले जवाफ
निदएपिछ नबजूरदानले भन,े “शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहकहाँ
जाऊ,जसलाई बिेबलोनका राजाले यहूदाका सहरहरूको रेखदखे गन िजम्मा िदएका
छन ् । मािनसहरूका िबचमा ितनीसगँै बस वा ित ो द ृ ष् टमा जहाँ जान ु उिचत
लाग्छ, त्यहीँ जाऊ ।” राजाक अङ्गरक्षकका कप् तानले ितनलाई खाना र उपहार
िदए, र त् यसपिछ ितनलाई पठाए । 6 त्यसलैे यिमर्या िमस्पामा अहीकामका छोरा
गदल्याहकहाँ गए । ितनी दशेमा छािडएका मािनसहरूकै िबचमा ितनीिसत बसे
। 7 बिेबलोनका राजाले अहीकामका छोरा गदल्याहलाई दशेको गभनर्रमा िनय ु
गरेका िथए भनी गाउबँस्तीमा बाँकी रहकेा यहूदी िसपाहीहरूका केही अिधकारीहरू
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र ितनीहरूका मािनसहरूले सनुे । बिेबलोनमा िनवार्िसत नभएका सबभैन्दा ग रब
परुुषहरू, स् ीहरू, बालबा लकाहरूको िजम्मामा ितनलाई िनय ु ग रएको िथयो
भनरे पिन ितनीहरूले सनुे । 8 त्यसलैे ितनीहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ गए । यी
मािनसहरू यी नै िथएः नतन्याहका छोरा इश्माएल, कारेहका दईु छोरा योहानान
र जोनाथन, तन्हूमतेका छोरा सरायाह, नतोपाती एफैका छोराहरू, माकातीका
छोरा याजन्याह र यी सबकैा मािनसहरू । 9 शापानका नाित, अहीकामका छोरा
गदल्याहले ितनीहरू र ितनीहरूका मािनसहरूलाई शपथ खवुाए र ितनीहरूलाई भन,े
“कल्दी अिधकारीहरूको सवेा गनर्दे ख नडराओ । यही दशेमा बसे र बिेबलोनका
राजाको सवेा गर, र ितमीहरूको भलो हुनछे । 10 हामीकहाँ आउने कल्दीहरूिसत
भटे गनर् म िमस्पामा बस्दछुै । त्यसलैे ितमीहरूले दाखम , ीष्म ऋतकुा फलहरू र
तलेको खतेी गर र आफ्ना भाँडाहरूमा जम्मा गर । ितमीहरूले छानकेा सहरहरूमा
बस ।” 11 तब मोआबमा भएका सबै यहूदी, अम्मोनीहरू र एदोमीहरूका िबचमा
भएका र हरेक दशेमा भएका यहूदीहरूले यो कुरा सनु,े िक बिेबलोनका राजाले
यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई बस् न िदएका छन,् र शापानका नाित, अहीकामका
छोरा गदल्याहलाई ितनीहरूमािथ अिधकारी िनय ु गरेका छन ्। 12 त्यसलैे सबै
यहूदी आफू छरपष् ट भएको हरेक ठाउँबाट फक । ितनीहरू यहूदाको दशेको
िमस्पामा गदल्याहकहाँ फकर आए । ितनीहरूले चरु मा ा दाखम र ीष्म
ऋतकुो फल उत्पादन गरे । 13 कारेहका छोरा योहानान र गाउबँस्तीमा भएका
सनेाका अिधकृतहरू िमस्पामा गदल्याहकहाँ आए । 14 ितनीहरूले ितनलाई भन,े
“अम्मोनीहरूका राजा बालीसले नतन्याहका छोरा इश्माएललाई तपाईंको हत्या गनर्
पठाएका छन ्भन् ने कुरो तपाईंलाई थाहा छ ?” तर अहीकामका छोरा गदल्याहले
ितनीहरूको कुरो िवश् वास गरेनन ्। 15 त्यसलैे िमस्पामा कारेहका छोरा योहानानले
गदल्याहलाई गपु् तमा कुरा गरे र भन,े “नतन्याहको छोरो इश्माएललाई मानर् मलाई
अनमुित िदनहुोस ् । कसलैे मलाई शङ्का गनछैन । त्यसले तपाईंलाई िकन मान
? तपाईंकहाँ जम्मा भएका सबै यहूदीलाई िकन िततर-िबतर हुन िदने र यहूदाका
बाँकी रहकेाहरूलाई िकन नष् ट हुन िदने ?” 16 तर अहीकामका छोरा गदल्याहले
कारेहका छोरा योहानानलाई भन,े “यो कुरो नगर, िकनिक ितमीले इश्माएलको
िवषयमा मिसत झटू बोल्दछैौ ।”

41
1 सातौँ मिहनामा एलीशामाको नाित, नतन्याहको छोरो इश्माएल, जो राजकीय
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घरानाका िथए, ितनी राजाका दस जना अिधकारीसगँै िमस्पामा अहीकामका छोरा
गदल्याहकहाँ आए । िमस्पामा ितनीहरूले सगँसगँै खानपान गरे । 2 तर नतन्याहको
छोरो इश्माएल र ितनीिसत भएका दस जना मािनस उठे, र शापानका नाित,
अहीकामका छोरा गदल्याहलाई तरवारले आ मण गरे । इश्माएलले गदल्याहलाई
मारे, जसलाई बिेबलोनका राजाले दशेको गभनर्र िनय ु गरेका िथए । 3 त्यसपिछ
इश्माएलले िमस्पामा गदल्याहिसत भएका सबै यहूदी र त्यहाँ भे ाइएका कल्दी
यो ाहरूलाई मारे । 4 तब गदल्याह मा रएको दो ो िदन भएको थयो तर पिन
कसलैाई थाहा िथएन । 5 शकेम, शीलो र साम रयाबाट आ-आफ्ना दारी खौरेका,
लगुा च्यातकेा र शरीर िचरै-िचरा पारेका असी जना मािनस आ-आफ्ना हातमा
खानाका भटेीहरू र धपु लएर परम भकुो म न्दरमा जानलाई आए । 6 ितनीहरू
रुँदै जाँद ै गदार् नतन्याहको छोरो इश्माएल िमस्पाबाट ितनीहरूलाई भटे्न िनस्के
। ितनीहरूिसत ितनको भटे हुदँा ितनले ितनीहरूलाई भन,े “अहीकामका छोरा
गदल्याहकहाँ आओ ।” 7 जब ितनीहरू सहरिभ वशे गरे, तब नतन्याहको
छोरो इश्माएलले ितनीहरूको हत्या गरे, ितनी र ितनका मािनसहरूका लाशलाई
एउटा खाडलमा फाले । 8 तर ितनीहरूका िबचमा भएका दस जना यस्ता मािनस
िथए जसले इश्माएललाई भन,े “हामीलाई नमान ुर्होस,् िकनिक हामीिसत खतेमा
लकुाइएका हा ा खा पदाथर्हरू अथार्त ्गहू,ँ जौ, तले र मह छन ्।” त्यसलैे ितनले
ितनीहरू र ितनका साथीहरूलाई मारेनन ् । 9 इश्माएलले हत्या गरी जनु इनारमा
ती लाशहरू फलकेा िथए, त् यो एउटा ठुलो इनार िथयो जसलाई आसा राजाले
इ ाएलका राजा बाशाको िवरु मा सरुक्षाको िन म्त खनकेा िथए । नतन्याहको
छोरो इश्माएलले यसलाई लाशहरूले भरे । 10 त्यसपिछ इश्माएलले िमस्पामा
भएका अरू सबै मािनस, राजाका छोरीहरू र अहीकामका छोरा गदल्याहको
िजम्मामा अङ्गरक्षकका कप् तान नबजूरदानले िमस्पामा छाडकेा सबै मािनसलाई
समाते । यसरी नतन्याहको छोरो इश्माएलले ितनीहरूलाई कैद गरे र िसमाना
पार गरेर अम्मोनका मािनसहरूकहाँ गए । 11 तर कारेहका छोरा योहानान र
ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानले नतन्याहको छोरो इश्माएलले ल्याएका
सबै हािनको िवषयमा सनुे । 12 त्यसलैे ितनीहरूले आफ्ना सबै मािनसलाई लए र
नतन्याहको छोरो इश्माएलको िवरु मा य ु गनर् गए । ितनीहरूले ितनलाई िगबोनको
ठुलो तलाउमा फेला पारे । 13 जब इश्माएलिसत भएका सबै मािनसले कारेहका
छोरा योहानान र ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानलाई दखे,े तब ितनीहरू
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सा ै खसुी भए । 14 इश्माएलले िमस्पामा समातकेा सबै मािनस फक र कारेहका
छोरा योहानानकहाँ गए । 15 तर नतन्याहको छोरो इश्माएल आठ जना मािनससगँै
योहानानबाट भागे । ितनी अम्मनेका मािनसहरूकहाँ गए । 16 कारेहका छोरा
योहानान र ितनीिसत भएका सबै सनेाका कप् तानले नतन्याहको छोरो इश्माएलबाट
उ ार ग रएका सबै मािनसलाई िमस्पाबाट लगे । यो इश्माएलले अहीकामका
छोरा गदल्याहलाई मारेपिछको कुरो िथयो । योहानान र ितनका साथीहरूले
िगबोनमा उ ार ग रएका ब लया परुुषहरू, यो ाहरू, स् ीहरू, बालबा लका र
नपुसंकहरूलाई लगे । 17 त्यसपिछ ितनीहरू गए, र केही समय बथेलहेमे निजकै
गरेूथ-िकम्हाममा बसे । 18 कल्दीहरूको कारणले ितनीहरू िम दशे जाँदै िथए
। ितनीहरू उनीहरूदे ख डराएका िथए, िकनिक नतन्याहको छोरो इश्माएलले
अहीकामका छोरा गदल्याहलाई मारेका िथए, जसलाई बिेबलोनका राजाले दशेको
गभनर्र बनाएका िथए ।

42
1 तब सनेाका सबै कप् तान र कारेहका छोरा योहानान, होशयाहका छोरा

यजेन्याह अिन सानादे ख ठुलासम्म सबै मािनसले यिमर्या अगमव ाकहाँ आए
। 2 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “हा ो िबन्ती सनु् नहुोस ् । परम भु तपाईंका
परमशे् वरलाई यी बाँकी रहकेा मािनसहरूको पक्षमा िबन्ती चढाउनहुोस,् िकनिक
तपाईं दखे् नहुुन्छ, हामी सङ्ख्यामा एकदम थोरै छौं । 3 हामीले जानपुन बाटो
हामीलाई दखेाउन र हामीले के गन ुर्पछर् भनरे परम भु तपाईंका परमशे् वरलाई
सोध् नहुोस ्।” 4 त्यसलैे यिमर्या अगमव ाले ितनीहरूलाई भन,े “मलैे ितमीहरूको
कुरा सनुकेो छु । हरे, ितमीहरूले अनरुोध गरेझैं म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरलाई ाथर्ना चढाउनछुे । परम भलुे जे जवाफ िदनहुुन्छ, म ितमीहरूलाई
बताउनछुे । म ितमीहरूबाट कुनै कुरो लकुाउनछैेन ँ ।” 5 ितनीहरूले यिमर्यालाई
भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले हामीलाई भन् नभुएअनसुार हामीले गरेनौं
भन,े परम भु नै हा ा िवरु मा साँचो र िवश् वासयोग्य साक्षी होऊन ् । 6 असल
होस ् या खराब होस,् हामी परम भु हा ा परमशे् वरको कुरा मान् नछेौं, जसकहाँ
हामी तपाईंलाई पठाउँदछैौं, जसको कारण हामीले परम भु हा ा परमशे् वरको
कुरा मान्दा हा ो भलो होस ् ।” 7 दस िदनको अन्त्यमा परम भकुो वचन
यिमर्याकहाँ आयो । 8 त्यसलैे यिमर्याले कारेहका छोरा योहानान र ितनीिसत
भएका सनेाका सबै कप् तान र सानादे ख ठुलासम्म सबै मािनसलाई बोलाए ।
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9 तब ितनले उनीहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
जसकहाँ ितमीहरूले मलाई ितमीहरूका िबन्ती राख् न पठायौ, 10 'ितमीहरू फकर
जान् छौ र यस दशेमा बस् छौ भन,े म ितमीहरूलाई िनमार्ण गनछु, भत्काउनछैेन ँ
। म ितमीहरूलाई रोप्नछुे, उखले्नछैेन,ँ िकनिक मलैे ितमीहरूमािथ ल्याएको
िवपि म हटाउनछुे । 11 बिेबलोनका राजा जसदे ख ितमीहरू डराउदँछैौ, अब
त्यसदे ख नडराओ । उदे ख नडराओ, यो परम भकुो घोषणा हो, िकनिक उसको
हातबाट ितमीहरूको उ ार गनर् र ितमीहरूलाई छुटकारा िदन म ितमीहरूसगँै छु ।
12 िकनिक म ितमीहरूलाई कृपा दखेाउनछुे । म ितमीहरूमािथ दया दखेाउनछुे,
र म ितमीहरूलाई फकार्एर ितमीहरूकै दशेमा ल्याउनछुे । 13 तर ितमीहरूले यसो
भन् छौ, 'हामी यस दशेमा बस् नछैेनौं'—अिन ितमीहरूले मरेो आवाज, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको आवाज सनु् दनैौ । 14 ितमीहरूले यसो भन् छौ, 'हामी
िम दशेमा जानछेौं, जहाँ हामीले फे र य ु दखे् नछैेनौं, जहाँ हामीले तरुहीको
आवाज सनु् नछैेनौं, र हामी खानाको लािग भोकाउनछैेनौं । हामी त् यहाँ बस् नछेौं'
।” 15 ए यहूदामा बाँकी रहकेा मािनसहरू हो, परम भकुो यो वचन सनु ।
सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'ितमीहरूले िम दशेमा
नै जान,े त् यहाँ जाने र बस् ने पक् का ग रसकेका छौ भन,े 16 तब जनु तरवारदे ख
ितमीहरू डराउछँौ, त्यसले खदेरे ितमीहरूलाई िम दशेमा भे ाउनछे । ितमीहरू जनु
अिनकालको िवषयमा िच न्तत छौ, त्यसले नै ितमीहरूलाई िम सम्म खदे् नछे,
र ितमीहरू त्यहीँ मनछौ । 17 त्यसलैे िम मा गएर त्यहीँ बस् ने िनधो गरेका
सबै परुुष तरवार, अिनकाल र िवपि ले मनछन ् । ितनीहरूका िबचमा कोही
पिन बाँच्नछैेन, मलैे ितनीहरूमािथ ल्याउने िवपि बाट कोही पिन उम्कनछैेन ।
18 िकनिक सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः जसरी
मरेो रस र ोध यरूशलमेका बािसन्दाहरूमािथ खन्याइएको िथयो, ितमीहरू िम मा
गयौ भने त् यसरी नै मरेो ोध खन्याइनछे । ितमीहरू सराप र ासको पा , सराप
खाने पा र अपमानको कुरा बन् नछेौ, र फे र ितमीहरूले यो दशे दखे् नछैेनौ ।”
19तब यिमर्यालेभन,े “ए यहूदाका बाँकी रहकेा मािनसहरू हो, ितमीहरूको िवषयमा
परम भलुे बोल्नभुएको छ । ितमीहरू िम मा नजाओ । आज मलैे ितमीहरूको
िवरु मा गवाही िदएको छु भनी ितमीहरूलाई पक् का थाहा छ । 20 ितमीहरूले
मलाई परम भु आफ् ना परमशे् वरकहाँ यसो भनरे पठाउँदा ितमीहरूले आफैलाई
घातक रूपमा धोका िदयौ, 'हा ा िन म्त परम भु हा ा परमशे् वरमा ाथर्ना गन ुर्होस ्
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। परम भु हा ा परमशे् वरले बताउनहुुने हरेक कुरा हामीलाई बताउनहुोस,् र हामी
त्यो परूा गनछौं ।' 21 िकनिक मलैे आज ितमीहरूलाई त्यो बताएको छु, तर
ितमीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरको कुरा सनुकेा छैनौ वा जे कुरा भन् न ू भनी
उहाँले मलाई ितमीहरूकहाँ पठाउनभुयो, त्यो ितमीहरूले मानकेा छैनौ । 22 त्यसलैे
अब ितमीहरूले जनु ठाउँमा गएर बस् ने इच्छा गरेका छौ, त्यहाँ ितमीहरू तरवार,
अिनकाल र िवपि ले मनछौ भन् ने कुरा ितमीहरूले पक् का रूपले जािनराख ।”

43
1 परम भु ितनीहरूका परमशे् वरले यिमर्यालाई भन् न िदनभुएका परम भु

ितनीहरूका परमशे् वरका सबै वचन ितनले सबै मािनसहरूलाई भनरे िसद्ध्याए ।
2 होशयाहका छोरा अजयार्ह, कारेहका छोरा योहानान र सबै अहङ्कारी मािनसले
यिमर्यालाई भन,े “ितमी झटू बोल्दछैौ । 'िम दशेमा बसोबास गनर् त् यहाँ नजाओ'
भनरे परम भु हा ा परमशे् वरले ितमीलाई भन् न पठाउनभुएको छैन । 3 हामीलाई
बिेबलोनमा बन्दी बनाएर लजैान र मानर्का लािग कल्दीहरूको हातमा स ु म्पिदन
ने रयाहका छोरा बारूकले ितमीलाई हा ो िवरु मा उक्साउँदछैन ् ।” 4 त्यसलैे
कारेहका छोरा योहानान, सनेाका सबै अिधकृत र सबै मािनसले यहूदा दशेमा बस् न ू
भन् ने परम भकुो आज्ञालाई इन्कार गरे । 5 कारेहका छोरा योहानान र सनेाका सबै
कप् तानले यहूदमा बाँकी रहकेा सबै मािनसलाई लएर गए, जो छरपष् ट भएका
सबै जाितकहाँबाट यहूदा दशेमा बस् न आएका िथए । 6 ितनीहरूले परुुषहरू र
स् ीहरू, बालबा लका र राजाका छोरीहरू अिन राजाका अङ्गरक्षकका कप् तान
नबजूरदानले शापानका नाित, अहीकामका छोरा गदल्याहिसत बस् न अनमुित
िदएका हरेक लाई लगे । ितनीहरूले यिमर्या अगमव ा र ने रयाहका
छोरा बारूकलाई पिन लगे । 7 ितनीहरू िम दशेमा, तहपनेसमा गए िकनभने
ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा माननेन ् । 8 त्यसलैे तहपनेसमा परम भकुो वचन
यसो भनरे आयो, 9 “तरेा हातमा केही ठुला-ठुला ढुङ्गाहरू ल,े र यहूदाका
मािनसहरूको द ृ ष् टमा तहपनेस स्थत फारोको दरबारको वशे ारमा इँटा छापकेो
बाटोमिुन ितनलाई गाड ् ।” 10 त्यसपिछ ितनीहरूलाई भन,् 'सवर्श मान ्परम भु
इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छः मलैे नबकूदनसेरलाई मरेो सवेकको रूपमा
बोलाउन सन्दशेवाहकहरू पठाउनै लागकेो छु । यिमर्याले गाडकेा ती ढुङ्गाहरूमािथ
म त्यसको िसहंासन बसाल्नछुे । नबकूदनसेरले तीमािथ आफ्नो मण्डप खडा
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गनछ । 11 िकनिक ऊ आउनछे, र िम दशेलाई आ मण गनछ । मतृ्यकुो
लािग िनधो ग रएको मतृ् यलुाई िदइनछे । िनवार्सनको लािग िनधो ग रएको

िनवार्सनमा लिगने छ । तरवारको लािग िनधो ग रएको तरवारको
धारमा पनछ । 12 त्यसपिछ म िम का दवेताहरूका म न्दरहरूमा आगो लगाउनछुे
। नबकूदनसेरले ितनलाई जलाउने वा कब्जा गनछ । गोठालाहरूले आफ्ना
लगुाबाट उिपयाँ िनखारेझैं उसले िम दशेलाई र ो पानछ । 13 उसले िम दशेको
हे लयोपो लसमा भएका ढुङ्गाका मिूतर्हरू भत्कानछे । उसले िम का दवेताहरूका
म न्दरहरू जलानछे ।”

44
1 िम दशे बसोबास गरेका, िमग्दोल, तहपनसे, नोप र मािथल्लो िम मा

बिसरहकेा सबै यहूदीको िवषयमा यो वचन यिमर्याकहाँ आयोः 2 “सवर्श मान ्
परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, ‘यरूशलमे र यहूदाका सबै सहरमािथ
मलैे ल्याएका िवपि हरू ितमीहरू आफैले दखेकेा छौ । हरे, आज ती भग् नावशषे
भएका छन ् । ितनमा बस् ने कोही छैन । 3 धपु बाल्न र अरू दवेताहरूको पजुा
गनर् गएर ितनीहरूले मलाई चोट परु् याउनलाई गरेका ितनीहरूका दषु् ट कुराहरूले
गदार् यसो भएको हो । यी दवेताहरूलाई न ितनीहरूले िचन्दथ,े न ितमीहरू
िचन्छौ, न त ितमीहरूका पखुार्हरूले िचन्दथे ।' 4 त्यसलैे मलै े बारम् बार मरेा दास
अगमव ाहरूलाई ितनीहरूकहाँ पठाएँ । मलैे ितनीहरूलाई यसो भन् न पठाएँ, 'मलैे
घणृा गन यी िघनलाग्दा कुराहरू गनर् छोड ।’ 5 तर ितनीहरूले सनुनेन ् । अरू
दवेताहरूलाई धपु बाल्ने ितनीहरूको दषु् टताबाट ध् यान हटाउने वा फकर् ने कुरालाई
ितनीहरूले इन् कार गरे । 6 त्यसलैे यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा
मरेो रस र ोध खन्याइयो, र आगो लगाइयो । ती उजाड र सवर्नाश भए, जस्तो
आजको िदनसम् म छ ।' 7 त्यसलैे अब परम भु सवर्श मान ्परमशे् वर, इ ाएलका
परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'आफ्नै िवरु मा ितमीहरू िकन ठुला-ठुला दषु् ट काम
गदछौ ? यहूदाका परुुषहरू, स् ीहरू, बालबा लका तथा दधू े बालकहरूबाट िकन
आफै बिहष्कृत हुदँछैौ ? ितमीहरूका कोही पिन बाँकी छािडनछैेनौ । 8 ितमीहरूका
हातका कामहरू ारा, ितमीहरू बस् न गएका िम दशेमा अरू दवेताहरूलाई धपु
बालरे ितमीहरूका हातले गरेका कामका दषु् टता ितमीहरूले मलाई चोट परु् याएका
छौ । ितमीहरू नष् ट ग रन र पथृ्वीका सबै जाितका िबचमा सराप र िनन्दाको पा
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बन् न ितमीहरू त्यहाँ गएका छौ । 9 ितमीहरूका पखुार्हरू अिन यहूदाका राजाहरू
र ितनीहरूका पत् नीहरूले गरेका दषु् टतालाई के ितमीहरूले िबसका छौ ? यहूदा
दशेमा र यरूशलमेका सडकहरूमा ितमीहरू आफै र ितमीहरूका पत् नीहरूले गरेका
दषु् ट कामलाई के ितमीहरूले िबसका छौ ? 10आजको िदनसम्म पिन ितनीहरू न
भएका छैनन ्। मलैे ितनीहरू र ितनीहरूका पखुार्हरूका साम ु राखकेो मरेा वस्था
वा िवधानहरूलाई ितनीहरूले आदर गदनन,् न त ितनीहरू तीअनसुार िहडं्छन ् ।'
11 त्यसकारण सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे,
ितमीहरूमािथ िवपि ल्याउन र सारा यहूदालाई नष् ट गनर् मलै े आफ् नो अनहुारलाई
ितमीहरूबाट हटाउनै लागकेो छु । 12 िकनिक िम दशेमा बस् न जाने िनधो गरेका
यहूदाका बाँकी रहकेाहरूलाई म नष् ट पानछु । ितनीहरू सबै िम दशेमा नष् ट होऊन ्
भनरे म यसो गनछु । ितनीहरू सबै तरवार र अिनकालले ढल्नछेन ् । सानादे ख
ठुलासम्म ितनीहरू तरवार र अिनकालले नष् ट हुनछेन ् । ितनीहरू मनछन,् अिन
कसम, सराप, िनन्दा र घणृाका पा बन् नछेन ।् 13जसरी मलैे यरूशलमेलाई तरवार,
अिनकाल र िवपि ले दण्ड िदएँ, त्यसै गरी िम दशेमा बसकेा मािनसहरूलाई दण्ड
िदनछुे, 14 जसको कारणले िम दशेमा बस् न गएका यहूदाका बाँकी रहकेाहरूमध्ये
कोही पिन उम्कने वा बाँच्ने वा यहूदामा फकर् नछैेन, जहाँ फकर जाने र बस् ने
ितनीहरूको इच्छा छ । अिन त्यहाँबाट भागकेा थोरैबाहके अरू कोही फकर् नछैेन'
।” 15 तब आफ् ना पत् नीहरूले अरू दवेताहरूलाई धपु बाल्दिैथए भनी थाहा पाएका
त्यस ठुलो सभाका सबै मािनस र उक् त सभामा भएका सबै स् ी अिन तल्लो
र मािथल्लो िम मा बस् ने सबै यहूदीले यिमर्यालाई जवाफ िदए, 16 ितनीहरूले
भन,े “परम भकुो नाउमँा ितमीले हामीलाई भनकेा वचनका ित ा कुरा हामी
सनु् नछैेनौं । 17 िकनिक हामीले गनछौं भनकेा सबै कुरा हामी िनश् चय नै गनछौं,
अथार्त ् स्वगर्की रानीलाई धपु बाल्नछेौं, अिन यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका
सडकहरूमा हामी, हा ा पखुार्हरू, हा ा राजाहरू र हा ा अगवुाहरूले गरेझैं हामी
ितनको िन म् त अघर्ब लहरू खन्याउनछेौं । तब हामी भोजनले िभपणूर् हुनछेौं, र
कुनै िवपि िवना हा ो उन् नित हुनछे । 18 हामीले स्वगर्की रानीलाई धपु बाल्न र
उनलाई अघर्ब लहरू खन्याउन छोड्दा हामी सबै जनाले ग रबी भोग्दै िथयौँ अिन
हामी तरवार र अिनकालले मद िथयौँ ।” 19 स् ीहरूले भन,े “हामीले स्वगर्की
रानीको साम ु धपु बाल्दा र उनलाई अघर्ब लहरू खन्याउदँा, उनको ितरूपका
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फुरौलाहरू बनाउदँा र उनलाई अघर्ब लहरू चढाउँदा के हामीले आफ्ना पितहरूले
भनकेो नमानरे यी कुराहरू गर् यौँ र ?” 20 तब यिमर्याले सबै मािनस अथार्त ्
परुुषहरू र स् ीहरू अिन ितनलाई जवाफ िदने सबै मािनसहरूलाई ितनले घोषणा गरे
र भन,े 21 “के ितमीहरू, ितमीहरूका पखुार्हरू, ितमीहरूका राजाहरू, अगवुाहरू
र दशेका मािनसहरूले यहूदाका सहरहरू र यरूशलमेका सडकहरूमा चढाएका
धपुलाई परम भलुे सम्झनभुएन र ? िकनिक परम भलुे यो सम्झनहुुन्छ । यो
उहाँको िवचारमा आउँछ । 22 तब ितमीहरूका दषु् ट अभ्यासहरूका कारणले र
ितमीहरूले गरेका िघनलाग्दा कुराहरूको कारणले उहाँले यसलाई सहन सक् नभुएन
। तब ितमीहरूको दशे उजाड, ास र सराप बन्यो, यसलैे आजको िदनसम्म त्यहाँ
एक जना बािसन् दा छैन । 23 ितमीहरूले धपु बालकेा र परम भकुो िवरु मा
पाप गरेको कारणले अिन ितमीहरूले उहाँको स् वोर, उहाँको वस्था, उहाँका
िवधानहरू वा उहाँका करारका आदशेहरू पालन नगरेको कारणले ितमीहरूको
िवरु मा यो िवपि आएको हो, जस्तो आजको िदनसम्म छ ।” 24 तब यिमर्याले
सबै मािनस र सबै स् ीलाई भन,े “हे िम दशेमा भएका यहूदाका सबै मािनस हो,
परम भकुो वचन सनु । 25 सवर्श मान ् परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छः 'स्वगर्की रानीलाई पजुा गनर् र उनलाई अघर्ब लहरू चढाउन हामीले
खाएका भाकलहरूलाई हामी िनश् चय नै परुा गनछौं' भनी ितमीहरू र ितमीहरूका
पत् नीहरू दवुलै े ितमीहरूका मखुले भनकेा िथयौ र ितमीहरूले आफ्ना हातले परुा
गरेका छौ । अब ितमीहरूका भाकलहरू परुा गर । ितनलाई िनरन् तर गर ।’
26 त्यसलैे िम दशेमा बस् ने सारा यहूदा हो, परम भकुो यो वचन सनु ‘हरे, मरेो
महान ्नाउँ ारा मलै े शपथ खाएको छु, परम भु भन् नहुुन् छ । सारा िम दशेमा भएका
यहूदाका मािनसको मखुले अिहल,े 'जीिवत परम भकुो नाउमँा' भनरेझैं फे र मरेो
नाउँ किहलै पिन पकुानछैनन ्।” 27 हरे, मलैे ितनीहरूलाई भलाइको िन म्त होइन,
िवपि को िन म्त हदेछु । िम दशेमा भएको यहूदाको हरेक सखाप नभएसम्म
ितनीहरू तरवार र अिनकालले नष् ट हुनछे । 28 तब तरवारबाट बाँचकेामध् यकेा थोरै
सङ्ख्या मा ितनीहरू िम दशेबाट यहूदाको दशेमा फकर् नछेन ् । तब ितनीहरूको
िक मरेो कसको वचन सत्य ठहद रहछे भनी िम दशेमा बस् न गएका यहूदाका
बाँकी भएकाहरूले जान् नछेन ्। 29 यो परम भकुो घोषणा हो, ितमीहरूका िवरु मा
मलैे ितमीहरूलाई यो ठाउँमा िदने िचन् हचािहं यो हुनछे, यसलैे िक मरेो वचनले
िनश् चय पिन ितमीहरूलाई िवपि ले आ मण गनछ भनी ितमीहरूलाई थाहा होस ्
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। 30 परम भु यसो भन् नहुुन्छ, 'हरे, िम को राजा फारो हो ालाई त्यसका श हुरू र
त्यसको ज्यान लन खोज्नहेरूको हातमा मलैे स ु म्पिदनै लागकेो छु । यहूदाका राजा
िसदिकयालाई मलैे त्यसको ज्यान लन खोज्ने श ुबिेबलोनको राजा नबकूदनसेरको
हातमा समु्पकेो जस् तै त् यो हुनछे ।’ ”

45
1 यिमर्या अगमव ाले ने रयाहका छोरा बारूकलाई भनकेा वचन यही हो ।

यिमर्याको आवज सनुरे ितनले यी वचन एउटा म ु ोमा लखे—े यो यहूदाका राजा
योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर् िथयो र ितनलेभन,े 2“बारूक, परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले ितमीलाई यसो भन् नहुुन्छः 3तैंलेभिनस,् 'िधक् कार छ मलाई!
िकनिक परम भलुे मलाई पीडामा वदेना थप् नभुएको छ । मरेो ससु्केराले मलाई
थकाएको छ । मलैे िव ाम पाइन ।' 4 तैंले उसलाई यसो भन् नपुछर्, ‘परम भु यसो
भन् नहुुन्छः हरे, जे मलैे बनाएँ, त् यो म अब भत्काउँदछुै । जे मलै े रोपे,ँ त् यो अिहले म
उखले्दछुै— सारा पथृ्वीभ र नै म यसै गनछु । 5 तर के तचँािहं आफ्नै िन म्त ठुला-
ठुला कुराहरूको आशा गछर्स ्? त्यसको आशा नगर ्। िकनिक हरे,् सारा मानव-
जाितमािथ िवपि आउँदछै, यो परम भकुो घोषणा हो— तर त ँ जहाँ जानछेस,्
त्यहाँ म तरेो जीवन तरेो लटुको रूपमा तलँाई नै िदनछुे' ।”

46
1जाित-जाितहरूको िवषयमा यिमर्या अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन

यही हो । 2 िम दशेको िवषयमाः “यो य ू े टस नदीको तीरमा अव स्थत
ककर् मीशमा भएका िम दशेका राजा फारो नकेोका सनेाको िवषयमा हो । यहूदाका
राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको चौथो वषर्मा यही सनेालाई बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले परािजत गरेका िथए । 3 साना र ठुला ढालहरू तयार पार, अिन य ु
गनर्लाई अगािड बढ । 4घोडाहरूमा जीन-लगाम कस । घोडाहरूमा सवार होओ, र
टोप लगाएर आफ्नो ठाउँमा खडा होओ । भालाहरू टल्काओ, र आ-आफ्नो कवच
लगाओ । 5 म यहाँ के दखे्दछुै ? ितनीहरू ासले भ रएका छन,् र टाढा भाग्दछैन,्
िकनिक ितनीहरूका िसपाहीहरू परािजत भएका छन ्। सरुक्षाको लािग ितनीहरूको
भाग्दछैन,् र पछािड फकर हे ररहकेा छैनन ् । ास चारैितर छ, यो परम भकुो
घोषणा हो— 6 ती गितमा कुद् नहेरू भाग् न सक्दनैन,् र िसपाहीहरू उम्कन सक्दनैन ्
। ितनीहरू उ रमा ठक् कर खान्छन,् र य ू े टस नदीको छेउमा ढल्छन ् । 7 नील
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नदीझैं बढरे आउने यो को हो, जसको पानी नदीको झैं उलर्न्छ र झछर् ? 8 िम दशे
नील नदीझैं बढरे आउँछ । त् यो नदीको पानीझैं उलर्न्छ र झछर् । िम दशेले भन्छ,
'म मािथ जानछुे र पथृ्वीलाई ढाक् नछुे । सहरहरू र ितनका बािसन्दाहरूलाई म
नष् ट पानछु ।' 9 ए घोडाहरू हो, मािथ जाओ । ए रथहरू हो, रसाओ । िसपाहीहरू
बािहर जाऊन,् ढाल बोक् ने कूश र पतूका िनपणु मािनसहरू अिन लदूका बाण हान् न
िनपणु मािनसहरू हो, अिग बढ ।’ 10 त्यस िदन सवर्श मान ् परम भकुो लािग
ितशोधको िदन हुनछे, र उहाँले आफ्ना वरैीहरूलाई आफै बदला लनहुुनछे ।

तरवारले स्वाहा पानछ, र त्यो सन्तषु् ट हुनछे । यसले ितनीहरूको रगत िपउनछे ।
िकनिक य ू े टस नदीको िकनारमा अव स्थत उ र दशेमा सवर्श मान प्रम भकुा
लािग ब लदान चढाइनछे । 11 ए िम दशेका कन्या-छोरी हो, िगलादमा उक्लरे
जाओ, र औषधी ाप् त गर । तैंले धरैे औषधी लगाए तापिन त्यो थर् हुन्छ । तरेो
लािग कुनै उपचार छैन । 12जाितहरूले तरेो अपमानको बारेमा सनुकेा छन ्। पथृ्वी
तरेो िवलापले भ रएको छ, िकनिक िसपाहीहरू एक-अकार्मा ठक् कर खान् छन ् ।
ितनीहरू दवुै एकसाथ ढल् छन ् ।” 13 बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर िम दशेमा
आउँदा र आ मण गदार् परम भलुे यिमर्या अगमव ालाई भन् नभुएको वचन यही
होः 14 “िम दशेमा सचुना द,े र िमग्दोल, मे म्फस र तहपनसेमा यो घोषणा गर ्
। 'आ-आफ्नो ठाउँ लओे र आफूलाई तयार राख, िकनिक ितमीहरूको व रप र
भएकाहरूलाई तरवारले स्वाहा पानछ ।' 15 तरेा श शाली मािनसहरू िकन भइँुमा
घोप्टो पछर्न ्? ितनीहरू खडा हुने छैनन,् िकनिक म परम भलुे ितनीहरूलाई भइँुमा
धकेलकेो हु ँ । 16 उहाँले ठक् कर खानहेरूको सङ्ख्या बढाउनहुुन् छ । हरेक िसपाही
अक मा ढल् नछे । ितनीहरू भन्दछैन,् 'खडा होऊ । हामी घर जाऔं । हा ा आफ्नै
मािनसहरूकहाँ, हा ो आफ्नै मातभृिूममा जाऔं । हामीलाई हार गन यो तरवारलाई
हामी छोडौं ।' 17 ितनीहरूले त्यहाँ घोषणा गरे, 'िम दशेका राजा फारो हल्ला
गन सोर मा हो, मौका पाएको व् य क् त िचप् लकेो छ ।' 18 जस् तो म जीिवत छु,
सवर्श मान ्परम भु महाराजा घोषणा गन ुर्हुन् छ— कोही एक जना तबोर पवर्तझैं र
समु िकनारको कमल पवर्तझैं आउनछे । 19 ए िम दशेमा बस् नहेरू हो, िनवार्सनमा
लानलाई आफ्ना िन म् त पोकापन् तरा बाँध । िकनिक मे म्फस उजाड हुनछे । यो
भग् नावशषे हुनछे, र त्यहाँ कोही पिन बस् नछैेन । 20 िम दशे एउटा सनु्दरी गाई
हो, तर उ र िदशाबाट एउटा िचल्ने िकरा आउँदछै । त् यो आउँदछै । 21 त्यसको
िबचमा भएका ज्यालादार िसपाहीहरू पोिसएका साँढहेरूजस्तै हुन,् तर ितनीहरू
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पिन फकर भाग् नछेन ् । ितनीहरू एकसाथ खडा हुनछैेनन,् िकनिक ितनीहरूका
िवरु मा ितनीहरूका िवपि को िदन, ितनीहरूको दण्डको समय आउँदछै । 22सपर्ले
झैं िम दशेले आवाज िनकाल् नछे र िघ रे भाग् नछे, िकनिक त्यसका श हुरू
त्यसको िवरु मा अिग बढ्दछैन ्। दाउरा काट्नहेरूले बन् चरो लएर िहडंझेैं ितनीहरू
त्यसतफर् जाँदछैन ्। 23 जङ्गल घना भए तापिन ितनीहरूले त्यसलाई काट्नछेन,्
यो परम भकुो घोषणा हो । िकनिक श हुरू गन् नै नसिकने गरी सलहहरूभन्दा
धरैे हुनछेन ् । 24 िम दशेकी छोरी लाजमा पा रनछेे । त्यसलाई उ रबाट आउने
मािनसहरूको हातमा िदइनछे ।” 25 सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, थबेसेको अमोन, फारो, िम दशे र त्यसका दवेताहरू,
त्यसका राजा फारोहरू र ितनीहरूमािथ भरोसा गनहरूलाई मलैे दण्ड िदनै लागकेो
छु । 26 मलैे ितनीहरूका ज्यान लन खोज्नहेरू र बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर
र उसका सवेकहरूका हातमा ितनीहरूलाई िदन लागकेो छु । त्यसपिछ िम दशे
पिहलझेैं आबादी हुनछे,’ यो परम भकुो घोषणा हो । 27 तर ए मरेो दास याकूब,
त ँ नडरा । ए इ ाएल, त ँ हताश नहो, िकनिक हरे,् मलैे तलँाई धरैे टाढाबाट र
तरेा सन्तानलाई ितनीहरूको िनवार्सनको दशेबाट फकार्एर ल्याउनै लागकेो छु । तब
याकूब फकर् नछे, शा न्त पाउनछे र सरुिक्षत हुनछे, र उसलाई आत ङ्कत पान कोही
हुनछैेन । 28 ए मरेो दास याकूब, त ँ नडरा, यो परम भकुो घोषणा हो— िकनभने
म तिँसत छु, यसलैे मलै े तलँाई जहाँजहाँ छरपष् ट पारें त् यहाँका सबै जाितहरूको
िवरु मा म पणूर् िवनाश ल्याउनछुे । तर म तलँाई भने पणू र् रूपमा नष् ट गनछैन ँ ।
तापिन म तलँाई न्यायपवूर्क अनशुासन गनछु, र म तलँाई िनश् चय पिन दण्डिवना
छाड्नछैेन ँ ।”

47
1 प लश्तीहरूको िवषयमा यिमर्या अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन

यही हो । फारोले गाजालाई आ मण गन ुर्अिग यो वचन ितनीकहाँ आयो ।
2 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः उ रमा पानीको बाढी उलर्दंछै । ितनीहरू बाढीको
भलझैं हुनछेन ्। ितनीहरूले यस दशे र यसमा भएका हरेक थोक, यसका सहरहरू र
यसका बािसन्दाहरूलाई डुबाउनछेन ्। त्यसलैे हरेको मदतको लािग गहुार माग् नछे,
र दशेका सबै बािसन्दाले िवलाप गनछन ्। 3 ब लया घोडाहरूको टापले फड् केको
आवाजमा, ितनीहरूका रथका वगे र ितनीहरूका पाङ् ाका हल्लामा, बबुाहरूको



47:4 xci यिमर्या 48:10

आफ्नै कमजोरीको कारणले ितनीहरूले आफ्नै छोराछोरीलाई सहायता गनछैनन ्
। 4 िकनिक सारा प लश्तीहरूको सवर्नाश हुने िदन आउँदछै । बाँचकेाहरूमध्ये
टुरोस र सीदोनलाई मदत गनर् चाहनहेरू बिहष्कृत हुने छन ् । िकनभने परम भलुे
कप् तोरको टापमुा बाँकी रहकेा प लश्तीहरूलाई सवर्नाश पाद हुनहुुन्छ । 5 गाजाको
ताल ु खइु लनछे । अश्कलोनको बेसँीमा बाँकी रहकेा मािनसहरू मौन रहनछेन ्
। शोक गरेर किहलसेम्म ितमीहरूले आ-आफ्नो शरीरलाई काट्नछेौ ? 6 हाय
परम भकुो तरवार! त ँ मौन हुनलाई कित लामो समय लाग् नछे ? तरेो म्यानमा
फकर जा । रोकी र मौन हो । 7अशक्लोन र समु िकनारका दशेहरूलाई आ मण
गनर् परम भलुे नै यसलाई आज्ञा िदनभुएको छ भन,े यसले कसरी िव ाम गनर् सक्छ
र ?

48
1 सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर मोआबलाई यसो भन् नहुुन्छः

“नबेोलाई िधक् कार! िकनिक यसलाई सवर्नाश पा रएको छ । कयार्तमैलाई
अपमािनत ग रएको छ र कब्जा ग रएको छ । त्यसका िकल्लाहरू लाजमा
पा रएका छन,् र भत्काइएका छन ्। 2 फे र मोआबको आदर ग रनछैेन । हशे्बोनमा
भएका त्यसका श हुरूले त्यसको िवरु मा िवनाशको ष न् रचकेो छ । ितनीहरूले
भन,े 'आओ र जाितको रूपमा त्यसलाई नाश पारौं । बौलाहाहरू पिन नष् ट हुनछेन ्
। तरवाले तलँाई खदे् नछे ।' 3 सनु! होरोनमैबाट न्दनको सोर आइरहकेो छ,
जहाँ भग् नावशषे र ठुलो िवनाश छ । 4 मोआब नष् ट पा रएको छ । त्यसका
बच् चाहरू िचच् च्याएको सोर सिुनन्छ । 5 ितनीहरू रुँदै लहूीतको डाँडामा जान्छन,्
िकनिक िवनाशको कारण होरोनमैको ओ ालोमा न्दन सिुनन्छ । 6 भाग, आ-
आफ्ना ज्यान बचाओ, र उजाड-स्थानमा पो ाजस्तै बन । 7 िकनिक ितमीहरूका
अभ्यास र धनमा भएको ितमीहरूको भरोसाको कारण ितमीहरू समाितनछेौ ।
तब कमोश त्यसका पजुारीहरू र अगवुाहरूसगँै िनवार्सनमा लिगनछे । 8 िकनिक
िवनाशक हरेक सहरमा आउनछे । कुनै पिन सहर उम्कनछैेन । त्यसलैे बेसँी नष् ट
हुनछे, र मदैान सवर्नाश पा रनछे जस्तो परम भलुे भन् नभुएको छ । 9 मोआबलाई
पखटेा दओे, िकनिक िनश् चय नै त् यसले उड् नपुनछ । त्यसका सहरहरू काम
नलाग् ने भिूम हुनछेन,् जहाँ बस् ने कोही हुनछैेन । 10 परम भकुो काम गनर्मा
अल्छे कुनै पिन ािपत होस ् । रगत बगाउनदे ख आफ्नो तरवारलाई
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रोक् ने कुनै ािपत होस ्। 11 आफ्नो यवुावस्थादे ख नै मोआबले आफूलाई
सरुिक्षत ठानकेो छ । त्यो एउटा भाँडोदे ख अक भाँडोमा किहल्यै नखन्याइएको
दाखम जस्तो हो । त्यसलाई किहल्यै िनवार्सनमा लिगएको छैन । त्यसकारण
त्यसको स्वाद सदा स्वािदष् ट हुन्छ । त्यसको बास् ना नबदी रहन् छ । 12 त्यसलैे
हरे, यो परम भु घोषणा हो, यस्ता िदनहरू आउँदछैन ् जित बलेा म त्यसलाई ती
मािनसहरूकहाँ पठाउनछुे, जसले त्यसमािथ भाँडा घोप् ाउनछेन,् र त्यसका सबै
घैटँा र याउनछेन,् र त्यसका गा ाहरू चरूचरू पारेर फुटाइिदनछेन ्। 13 तब जसरी
आफूले भरोसा गरेको बथेलेदे ख इ ाएलको घराना लाजमा परेको िथयो, त्यसै
गरी मोआब कमोशदे ख लाजमा पा रनछे । 14 त ँ कसरी यसो भन् न सक्छस,्
'हामी िसपाही, श शाली यो ाहरू हौं’ ? 15 मोआब सवर्नाश पा रनछे, र
यसका सहरहरू आ मणमा पनछन ् । िकनिक यसका सबभैन्दा उ म यवुाहरू
हत्याको स्थानमा गएका छन ्। यो महाराजको घोषणा हो । सवर्श मान ्परम भु
उहाँको नाउँ हो । 16 मोआबको िवनाश चाँडै आउँनछे । िवपि झ ै हता रंदछै ।
17 मोआबको व रप र भएका ितमीहरू सबै िवलाप गर, र यसको ख्याित जान् नहेरू
सबै यसो भन्दै कराओ, 'िधक् कार श शाली ल ीलाई! त्यो गौरवको लौरो
भाँिचएको छ ।' 18 ए दीबोनकी छोरी हो, तरेो इज् जतदार ठाउँबाट तल झरेर
आइज, र सकु्खा भइँुमा बस ् । िकनिक मोआबलाई नष् ट गनले तलँाई आ मण
गदछ, जसले तरेा िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूलाई नष् ट गनछ । 19 ए अरोएरमा
बस् ने मािनसहरू हो, बाटोमा खडा होओ र हरे । भािगरहकेा र उ म्करहकेाहरूला
सोध, 'के भएको छ ?' 20 मोआब लाजमा परेको छ, िकनिक यसलाई चरूचरू
पा रएको छ । रोओ र िवलाप गर! मदतको लािग गहुार! मोआब सवर्नाश पा रएको
छ भनी अन न नदीको िकनारमा बस् ने मािनसहरूलाई बताओ । 21 दण्ड पहाडी
इलाकाहरूमा आएको छ– होलोन, यहसाह र मपेातमािथ, 22 दीबोन, नबेो र बथे-
िदब्लातमैमािथ, 23 िकयार्तमै, बथे-गमएूल र बथे-मोनमािथ, 24 िकय त, बो ा र
मोआब दशेका निजक र टाढाका सबै सहरमािथ आएको छ । 25 मोआबको िसङ
टु ा-टु ा पा रएको छ । यसको पाखरुा भाँिचएको छ, यो परम भकुो घोषणा
हो । 26 त्यसलाई म याओ, िकनिक त्यो परम भकुो िवरु मा अहङ्कारी भयो ।
मोआब आफ्नै बान्तामा लडीबडी खलेोस,् र त्यो हाँसोको पा बनोस ्। 27 िकनिक
के इ ाएल तरेो लािग हाँसोको पा बनकेो िथएन र ? के त्यसलाई चोरहरूका
िबचमा पाइएको िथयो तािक तैंले त्यसिसत ायः कुरा गदार् त ैंले तरेो िशर हल्लाइस ्
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? 28 ए मोआबका बािसन्दाहरू हो, सहरहरूलाई छोड र च ानहरूमा छाउनी
हाल । च ानको दलुोको मखुमा ग ुडँ लगाउने ढुकुरजस्तो होओ । 29 हामीले
मोआबको घमण्ड अथार्त ्त्यसको अहङ्कार, त्यसको हठ, त्यसको शखेी, त्यसको
आत्मगौरव र त्यसको हृदयमा भएको छलको बारेमा सनुकेा छौं । 30यो परम भकुो
घोषणा हो, त्यसको अटेरी बोली म आफैं लाई थाहा छ, जनु त्यसका कामहरूजस्तै

थर्को छ । 31 त्यसलैे म मोआबको िन म्त िवलाप गनछु, र म सारा मोआबको
लािग शोकमा काराउनछुे । म कीर-हरेशतेका मािनसहरूका लािग िवलाप गनछु ।
32 ए िसब्माका दाखको बोट हो, याजरेको लािग रोएको भन्दा म तरेो लािग बढी
रुनछुे । तरेा हाँगाहरू ननुको समु पार गरी याजरेसम्मे पगुे । िवनाशकहरूले तरेो
ीष्म ऋतकुो फल र तरेो दाखम लाई आ मण गरेका छन ् । 33 मोआब दशे र

त् यसका फल फलाउने रुखहरूबाट उत्सव र रमाहट खोिसएको छ । ितनीहरूका
दाखको कोलबाट दाखको रस मलैे बन्द गरेको छु । ितनीहरू आनन्दले कराउँदै
कुल्चनछैेनन ् । कुनै पिन स् वर आनन्दको स् वर हुनछैेन । 34 ितनीहरू रोएको सोर
हशे्बोनबाट एलालसेम्म र सोअरदे ख होरोनमै र एग्लत-शलीिशयाहसम्मै सिुनएको
छ, िकनिक िन ीमको पानी सिुकसकेको छ । 35 िकनिक मोआबमा आफ्ना
दवेताहरूलाई उच् च स्थानहरूमा ब लदान चढाउने र धपु बाल्नहेरू जोकसलैाई
म खतम पानछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 36 त्यसलैे मरेो हृदयले मोआबको
लािग बाँसरुीझैं िवलाप गदछ । कीर-हरेशतेका मािनसहरूका लािग मरेो हृदयले
बाँसरुीझैं िवलाप गदछ । ितनीहरूले कमाएका धन-सम्पि नष् ट भएका छन ् ।
37 िकनिक हरेक ताल ु खइुलकेो छ, र हरेक दारी खौ रएको छ । हरेकको हात
काटेर िच रएको छ, र ितनीहरूका कम्मरको चारैितर भाङ् ा छ । 38 मोआबको
हरेक समतल कौसी र मोआबका चोकहरूमा जताततै शोक छ । िकनिक मलैे
मोआबलाई कसलैे नचाहने भाँडोलाई झैं नाश पारेको छु, यो परम भकुो घोषणा हो
। 39 त्यो कस्तो चरूचरू पा रएको छ! आफ् नो िवलापमा ितनीहरू कसरी रुन्छन!्
मोआबलेलाजमा आफ्नो िप ठउँ फकार्उँछ । त्यसलैेआफ्नो व रप र भएका सबकैा
लािग मोआब हाँसो र ासको पा बन् नछे ।” 40 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ,
“श ु मोआबमािथ आफ्नो पखटेा फैलाउँदै गरुडझैं उडरे आउनछे । 41 िकय त
कब्जा ग रएको छ, र यसका िकल्लाहरू घे रएका छन ् । िकनिक त्यस िदन
मोआबका िसपाहीहरूका हृदयहरू सव-वदेनामा भएका स् ीहरूका हृदयझैं हुनछेन ्
। 42 त्यसलैे मोआब पणूर् रूपमा नष् ट पा रनछे, र यो फे र एउटा जाित रहनछैेन,
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िकनिक परम भकुो िवरु मा यसले आफैलाई ठुलो बनायो । 43 ए मोआबका
बािसन्दा हो, तमँािथ ास, खाडल र पासो आउँदछैन,् यो परम भकुो घोषणा हो
। 44 ासको कारणले भाग् ने जो कोही पिन खाडलमा खस् नछे, र खाडलबाट
िनस्केर आउने जो कोही पिन पासोमा पनछ, िकनिक म ितनीहरूमािथ मरेो बदलाको
वषर्मा यी कुरा ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो । 45भागरे जानहेरू ताकतिवनै
हशे्बोनको छायामा अिडनछेन,् िकनिक हशे्बोनबाट आगो िनस्कनछे, सीहोनको
िबचबाट ज्वाला आउनछे । यसले मोआबको िनधारलाई भस्म पानछ, र घमण्डी
मािनसहरूका िशरको थाप्लोलाई जलाइिदन्छ । 46 ए मोआब, तलँाई िधक् कार छ!
कमोशका मािनसहरू नष् ट पा रएका छन,् िकनिक तरेा छोराहरू कैदीको रूपमा
लिगएका छन,् र तरेा छोरीहरू िनवार्सनमा लिगएका छन ्। 47 तर पिछल्ला िदनमा
म मोआबको सिुदन फकार्इिदने छु, यो परम भकुो घोषणा हो । मोआबको इन्साफ
यहीँ समाप् त हुन्छ ।

49
1 अम्मोनीहरूको िवषयमा परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “के इ ाएलका छोराछोरी

छैनन ् र ? के इ ाएलमा कुनै उ रािधकारी छैन ? िकन मोलोखले गाद
कब्जा गछर् र त्यसका मािनसहरू यसका सहरहरूमा बस्छन ् त ? 2 त्यसलै,े यो
परम भकुो घोषणा हो, हरे,् यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म अम्मोनीहरूका
िबचमा रब्बाको िवरु मा य ु -ध्वनीको लािग सङ्केतको आवाज िनकाल्नछुे, यसरी
यो भग् नावशषेको थु ो हुनछे, र यसका गाउहँरूमा आगो लगाइनछे । िकनिक
इ ाएललाई अिधकार गनहरूलाई त्यसले अिधकार गनछ,” परम भु भन् नहुुन्छ ।
3 ए हशे्बोन, िवलापको आवाज िनकाल,् िकनिक ऐ सहरलाई सवार्नाश ग रनछे
। ए रब्बाकी छोरीहरू हो, िचच् च्याओ । भाङ् ा लगाओ । िवलाप गर, र

थमा यताउता कुद, िकनिक मोलोख त्यसका पजुारीहरू र अगहुरूसगँै िनवार्सनमा
लिगनछे । 4 ए िवश् वासहीन छोरी, त ँ िकन तरेा ज्यादै फलवन्त बेसँीहरूको िवषयमा
घमण्ड गछस ्? आफ्नो धन-सम्पि मा भरोसा गरी त ँ भन्छस,् 'मरेो िवरु मा को
आउनछे ?' 5 यो सवर्श मान ् परम भकुो घोषणा हो, हरे,् मलैे तमँािथ ास
ल्याउनै लागकेो छु, यो ास तरेो व रप र भएका सबबैाट आउनछे । यसको साम ु
ितमीहरू हरेक िततरिबतर हुनछेौ । ती भाग् नहेरूलाई जम्मा गन कोही पिन हुनछैेन
। 6 तर यसपिछ म अम्मोनका मािनसहरूको सिुदन फकार्उनछुे, यो परम भकुो



49:7 xcv यिमर्या 49:19

घोषणा हो ।” 7 एदोमको िवषयमा सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “के
तमेानमा अबदे ख कुनै ब ु पाइँदनै ? के समझदारहरूबाट असल सल्लाह गायब
भएको छ ? के ितनीहरूको ब ु ष् ट भएको छ ? 8 ए ददानमा बािसन्दाहरू
हो, भाग र फकर् , जिमनका गफुाहरूमा बस । िकनिक मलैे त्यसलाई दण्ड िदने
बलेामा म त्यसमािथ एसावको िवपि ल्याउदँछुै । 9 दाख टप्नहेरू तकँहाँ आए
भने के ितनीहरूले केही दानाहरू छोड् दनैन ् र ? रातमा चोरहरू आए भने के
ितनीहरूले आफूले चाहे जित मा लजैाँदनैन ् र ? 10 तर मलैे एसावलाई नाङ्गै
पारेको छु । मलैे त्यसका लकु् ने ठाउँहरू दखेाएको छु, यसलैे उसले आफैलाई
लकुाउन सक् नछैेन । त्यसका छोराछोरी, दाजभुाइ र िछमकेीहरू नष् ट पा रएका
छन,् र त्यो नष् ट भएको छ । 11 तरेा अनाथहरूलाई पछािड छोड ् । ितनीहरूका
जीवनको हरेचाह म गनछु, र तरेा िवधवाहरूले ममािथ भरोसा गनर् सक्छन ् ।”
12 िकनिक परम भु यसो भन् नहुुन्छ, “हरे, कचौरा िपउन ु नपनले त िनश् चय नै
केही िपउनपैछर् । के तचँािहं दण्डिवना उम्कन्छस ्भनी सोच्छस ्? त ँउम्कने छैनस,्
िकनिक तैंले िनश् चय नै िपउनछेस ् । 13 यो परम भकुो घोषणा हो, म आफैले यो
शपथ खाएको छु, िक बो ा ास, अपमान, उजाड र सरापको पा बन् नछे ।
यसका सबै सहर सदाको लािग सवर्नाश पा रनछेन ्। 14 मलैे परम भबुाट समाचार
सनुकेो छु, र जाितहरूकहाँ एक जना सन्दशेवाहक पठाइएको छ, 'एकसाथ जम्मा
होओ र त्यसलाई आ मण गर । य ु को लािग तयार रहो ।' 15 “िकनिक हरे!
अरू जाितहरूको तलुनामा मलैे तलँाई सानो, मािनसहरू ारा घिृणत तलु्याएको छु
। 16 तरेो ासको िवषयमा, ए च ानका ठाउँहरूमा बस् ने बािसन्दाहरू हो, तरेो
हृदयको घमण्डले तलँाई धोका िदएको छ, गरुडले झैं तैंले आफ्नो ग ुडँ अग्लो
ठाउँमा बनाउन भनरे अग्ला डाँडाका टाकुराहरू ओगटेर बस् नहेरू हो, म त्यहाँबाट
तलँाई तल झानछु, यो परम भकुो घोषणा हो । 17 एदोमबाट भएर जाने हरेकको
लािग यो ासको पा बन् नछे । यसका सबै िवपि को कारण हरेक तसर्नछे
र िगल्ला गनछ । 18 जसरी सदोम र गमोरा अिन ितनीहरूका िछमकेीहरूको
पतन भयो,” परम भु भन् नहुुन् छ, “त्यहाँ कोही पिन बस् नछैेन । कुनै पिन
त्यहाँ रहनछैेन । 19 हरे,् यदर्नका जङ्गलहरूबाट ह रया खकर् हरूमा िसहंझैं ऊ
मािथितर उक्लनछे । िकनिक म एदोमलाई त् यहाँबाट तरुुन् तै भाग् ने बनाउने छु, र
चिुनएको कुनै व् य क् तलाई म त् यसको िजम्मा लगाउनछुे । िकनिक मजस्तो को
छ र कसले मलाई बोलाउनछे ? कुनचािहं गोठालोले मरेो िवरोध गनर् सक्छ ?”
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20 “त्यसलैे परम भलुे एदोमको िवरु मा िनधो गन ुर्भएका योजनाहरू, तमेानका
बािसन्दाहरूको िवरु मा बनाउनभुएका योजनाहरू सनु । िनश् चय नै ितनीहरूका स-
साना बगालका पिन िघस्याएर लिगनछेन ् । ितनीहरूका खकर् हरू उजाड-स्थानमा
प रणत हुनछेन ् । 21 ितनीहरूको पतनको सोरमा पथृ्वी ह ल्लन्छ । िनराशाको
िचत् कारको सोर लाल समु मा सिुननछे । 22 हरे,्कसलैे बो ालाई गरुडझैं आ मण
गनछ, तलितर बगे हानी यसमािथ आफ्ना पखटेा फैलाउनछे । तब त्यस िदनमा
एदोमका िसपाहीहरूका हृदयहरू सव-वदेनामा भएकी स् ीको हृदयजस्तै हुनछेन ्
।” 23 दमस्कसको िवषयमाः “हमात र अपार्द लाजमा पनछन,् िकनिक ितनीहरूले
िवपि को खबर सनुकेा छन ् । ितनीहरू पग् लरे जान्छन ् । ितनीहरू शान्त नरहने
सम ु झैं छटपठीमा हुन्छन ्। 24 दमस्कस सा ै कमजोर भएको छ । यो भाग् नलाई
फकर् न्छ । ासले यसलाई प न् छ । सव-वदेनामा भएकी स् ीझैं िनराशा र
पीडाले यसलाई प न्छन ् । 25 त्यो शसंाको सहर अथार्त ् मरेो आनन्दको नगर
िकन त्यािगएको छैन ? 26 त्यसकारण त्यस िदन त् यसका यवुाहरू सावर्जिनक
ठाउँहरूमा ढल्नछेन,् र सबै यो ा नष् ट हुनछेन,् यो सवर्श मान ् यो परम भकुो
घोषणा हो ।” 27 “िकनिक दमस्कसको पखार्लमा म आगो लगाउनछुे, र यसले
बने-हददका िकल्लाहरूलाई भस्म पानछ ।” 28 केदार र हासोरका राज्यहरूको
िवषयमा परम भु नबकूदनसेरलाई यसो भन् नहुुन्छ (यित बलेा बिेबलोनका राजा
नबकूदनसेरले यी ठाउँहरूलाई आ मण गनर् लागकेा िथए): “उठ,् र केदारलाई
आ मण गर,् अिन पवूर्का ती मािनसहरूलाई नष् ट पार ् । 29 ितनीहरूका पाल
र ितनीहरूका बगाल लिगनछेन,् साथमा ितनीहरूका पालका पदार्हरू र ितनका
सबै सरसामान पिन । ितनीहरूका ऊँटहरू ितनीहरूबाट लिगनछेन,् र मािनसहरू
ितनीहरूमािथ िचच् याउनछेन,् ' ास जताततै छ!” 30 ए हासोरका बािसन्दाहरू
हो, भाग, धरैे टाढा जाओ, जिमनका गफुाहरूमा लकु, यो परम भकुो घोषणा हो
— िकनिक बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले ितमीहरूको िवरु मा योजना रच्दछै ।
भाउ, पिछ फकर् । 31 उठ,् आराम भएको जाितलाई आ मण गर, जनु सरुक्षामा
बस् छ,” परम भु भन् नहुुन्छ । “ितनीहरूका मलू ढोकाहरू वा ितनमा गजबारहरू
छैनन,् अिन त्यसका मािनसहरू त् यि कै बस्छन ्। 32 िकनिक ितनीहरूका ऊँटहरू
लटुको माल बन् नछेन,् र ितनीहरूको चरु धन-सम्पि य ु मा ल ु टने माल बन् नछेन ्
। तब शोकमा आफ् ना कपाल काट्ने हरेकलाई म हावामा िततरिबतर पानछु, र
ितनीहरूमािथ म हरेक कुनाबाट िवपि ल्याउनछुे, यो परम भकुो घोषणा हो ।



49:33 xcvii यिमर्या 50:6

33 हासोर स्यालहरूको अखडा अथार्त ्सदाको िन म्त उजाड-स्थान बन् नछे । त्यहाँ
कोही बस् नछैेन । कुनै मािनस त्यहाँ रहनछैेन ।” 34 एलामको िवषयमा यिमर्या
अगमव ाकहाँ आएको परम भकुो वचन यही हो । यहूदाका राजा िसदिकयाहले
राज् य गनर् सरुु गदार् यो वचन आएको िथयो, र ितनले भन,े 35 “सवर्श मान ्
परम भु यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे एलामका धनधुार्रीहरूलाई तोड्नै लागकेो छु,
जनु ितनीहरूको श को मखु्य कुरा हो । 36 िकनिक आकाशका चार कुनाबाट म
चारवटा बतास ल्याउनछुे, र एलामका मािनसहरूलाई म ती सबै हावामा िततरिबतर
पानछु । त् यहाँ कुनै राज् य नै हुनछैेन जहाँ एलामबाट छ रएकाहरू नपगुकेो होस ्
। 37 यसरी एलामीहरूलाई म ितनीहरूका श हुरू र ितनीहरूको ज्यान लन
खोज्नहेरूको साम ु चरूचरू पानछु । िकनिक म ितनीहरूको िवरु मा िवपि अथार्त ्
मरेो ोधको ज्वाला दन्काउनछुे— यो परम भकुो घोषणा हो— र मलैे ितनीहरूलाई
िनिमट् ान् न नपारेसम्म म ितनीहरूका पिछ तरवार पठाउनछुे । 38 त्यसपिछ
एलाममा म आफ् नो िसहंासन स्थािपत गनछु, र त् यहाँबाट त् यसका राजाहरू र
अगवुाहरूलाई नष् ट पानछु— यो परम भकुो घोषणा हो— 39 र यस् तो हुनछे िक
पिछल्ला िदनहरूमा म एलामको सिुदन फकार्उनछुे— यो परम भकुो घोषणा हो ।”

50
1 यिमर्या अगमव ाको हात ारा कल्दीहरूको दशे बिेबलोनको िवषयमा

परम भलुे घोषणा गन ुर्भएको वचन यही हो, 2 “जाितहरूलाई खबर गर र
ितनीहरूलाई सनु् न लगा । सङ्केत उठा र ितनीहरूलाई सनु् न लगा । यसलाई
नलकुा । यसो भन,् 'बिेबलोनलाई लइएको छ । बलेलाई लाजमा पा रएको छ
। मरोदक हताश भएको छ । यसका मिूतर्हरू लाजमा पा रएका छन ् । यसका
ितमाहरू हताश पा रएका छन ् ।' 3 यसको िवरु मा उ रबाट एउटा जाितको

उदय हुनछे, र यसको दशेलाई उजाड पानछ । यसमा कोही बस् ने छैन । मािनस
र पशु दवु ै भाग् नछेन ् । 4 यो परम भकुो घोषणा हो, ती िदनमा र त् यो समयमा
इ ाएल र यहूदाका मािनसहरू रुँदरैुँद ै जान र परम भु आफ् ना परमशे् वरको खोजी
गनर् सगँसगँै आउनछेन ् । 5 ितनीहरूले िसयोनितर जाने बाटो सोध् नछेन,् र यसो
भन्दै त् यतिैतर फकर् नछेन,् हािम जानछेौं र परम भिुसत किहलै निबिसर्ने अनन्त
करारमा सहभगी हुनछेौं ।” 6 मरेा मािनसहरू एउटा हराएको बगाल भएको छ ।
ितनीहरूका गोठालाहरूले ितनीहरूलाई पहाडहरूमा बरा लिदएका छन ।् ितनीहरूले
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उनीहरूलाई एउटा पहाडदे ख अक पडाहमा फकार्एका छन ्। ितनीहरू गए, अिन
आफू बसकेो ठाउँ ितनीहरूले िबस । 7 ितनीहरूकहाँ जाने हरेकले ितनीहरूलाई
िनले । ितनीहरूका वरैीहरूले भन,े 'हामी दोषी छैनौं, िकनिक ितनीहरूले परम भ,ु
आफ् ना साँचो घर, आफ् ना पखुार्हरूको आशाको िवरु मा पाप गरे ।' 8 बिेबलोनको
िबचबाट िनस्केर आओ । कल्दीहरूको दशेबाट बािहर जाओ । बोकाहरूजस्ता
होओ जनु अरू बगालभन्दा अिगअिग जान् छन ्। 9 िकनिक हरे, मलैे काम गनर् र
बिेबलोनको िवरु मा उ रबाट म महान ्जाितहरूको समहूलाई खडा गनर् लागकेो छु
। ितनीहरू आफै त्यसको िवरु मा व स्थत हुनछेन ्। त्यहाँबाट बिेबलोन कब्जा
ग रनछे । ितनीहरूका काँडहरू िनपणु यो ाजस्ता छन ् जो र ो हात फकर् दँनैन ्
। 10 कल्दी लटुको माल बन् नछे । यसलाई लटु्नहेरू सबै सन्तषु् ट हुनछेन,् यो
परम भकुो घोषणा हो । 11 त ँ रमाउँछस ् । मरेो उ रािधकारको लटुको मालमा
तैंले उत्सव मनाउछँस ्। खकर् मा नाच्ने बाछोझैं त ँ व रप र उ न्छस ्। श शाली
घोडाझैं त ँ िहनिहनाउछँस ्। 12 त्यसलैे तरेी आमा अत्यन्तै ल ज् जत हुनछेे । तलँाई
जन्म िदने शमर्मा पनछे । हरे, त् यो जाितहरूका िबचमा नीच हुनछेे । त्यो उजाड,
सक्खा भिूम र मरुभिूम हुनछेे । 13 परम भकुो ोधको कारणले बिेबलोनमा आबादी
हुनछैेन, तर यो पणूर् रूपमा सवर्नाश हुनछे । बिेबलोनको कारणले यसबाट भएर जाने
हरेक व् य क् त तसर्नछे, र यसका सबै चोटको कारण ितनीहरू िगल् ला गनछन ् ।
14 बिेबलोनको चारैितर भएकाहरू हो, यसको िवरु मा आफैलाई व स्थत गर ।
धन ु तन्काउने हरेकले यसलाई हार गन ुर्पछर् । आफ्नो कुनै पिन काँड बाँकी नराख,
िकनिक त्यसले परम भकुो िवरु मा पाप गरेको छ । 15 चारैितर त्यसको िवरु मा
सोर उच् च पार । त्यसले आत्मसमपर्ण गरेको छ । त्यसका धरहराहरू ढलकेा छन ्।
त्यसका पखार्लहरू भत्काइएका छन,् िकनिक यो परम भकुो बदला हो । त्यसमािथ
बदला लओे । त्यसले जस् तो गरेको छ तसे्तै त्यसलाई गर । 16बिेबलोनमा बीउ छन
िकसान र कटनीको समयमा हिँसया योग गन दवुलैाई नाश पार । अत्याचारीको
तरवारबाट हरेक आफ्नै मािनसहरूकहाँ फक स ् । ितनीहरू आफ्नै दशेमा
फकूर् न ् । 17 इ ाएल िसहंहरू ारा िततरिबतर पा रएको र लखे टएको भडेा हो ।
पिहले अश्शरूका राजाले त्यसलाई खायो । त्यसपिछ बिेबलोनका राजाले त्यसका
हड् डीहरू भाँिचिदयो । 18 त्यसकारण सवर्श मान ्परम भु इ ाएलका परमशे् वर
यसो भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे बिेबलोनका राजा र त्यसको दशेलाई दण्ड िदनै लागकेो
छु, जसरी मलैे अश्शरूको दशेलाई दण्ड िदएँ । 19 इ ाएललाई त्यसको मातभृिूममा
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म पनुस्थार्िपत गनछु । ऊ कमल र बाशानमा चनछ । त्यसपिछ ऊ ए ाइम र
िगलादका पहाडी इलाकामा सन्तषु् ट हुनछे । 20 परम भु भन् नहुुन्छ, ती िदनमा
र त्यो समयमा इ ाएलमा अधमर्को खोजी ग रनछे, तर केही पिन पाइनछैेन ।
यहूदाका पापको िवषयमा म जाँचबझु गनछु, तर केही पिन पाइने छैन, िकनिक
मलैे जोगाउने बाँकीहरूलाई म क्षमा िदनछुे ।” 21 “मरातमै दशे र पकोदका
बािसन्दाहरूको िवरु मा खडा होओ । यो परम भु घोषणा हो, ितनीहरूलाई तरवारमा
राख, र िवनाशको लािग ितनीहरूलाई अलग गर— मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेझैं
हरेक कुरा गर । 22 दशेमा य ु को ध्वनी र िवशाल िवनाशको सोर सिुनएको छ ।
23सबै दशेका घन काटेर टु ा-टु ा पारेर नाश ग रएका छन ्। जाितहरूका िबचमा
बिेबलोनचािहं एउटा नष् ट ग रएको ठाउँ भएको छ । 24 ए बिेबलोन, मलैे तरेो लािग
एउटा पासो थापकेो छु, र त ँ िनवार्सनमा लिगइस ्अिन तलँाई त् यसको बारेमा थाहा
नै भएन । तलँाई भे ाइयो र कब्जा ग रयो, िकनिक तैंले परम भकुो िवरोध ग रस ्
। 25 परम भलुे आफ्नो अस् भण् डार खोल् नभुएको छ, र आफ्नो रसले काम गन
उहाँले हातहितयार ल्याउदँै हुनहुुन्छ । कल्दीहरूको दशेमा सवर्श मान ् परम भु
परमशे् वरको काम छ । 26 टाढाबाट त्यसलाई आ मण गर । त्यसका अन् नका
ढुकुटीहरू खलुा गर, र त्यसलाई अन् नको थु ोझैं थपुार । त्यसलाई िवनाशको
लािग अलग गर । त्यसको बाँकी रहकेो एउटैलाई पिन नछोड । 27 त्यसका
सबै साँढहेरूलाई मार । ितनीहरूलाई का टने ठाउँमा पठाओ । ितनीहरूलाई
िधक् का छ! िकनिक ितनीहरूका िदन— ितनीहरूका दण्डको समय आएको छ ।
28 बिेबलोनको दशेबाट भािगरहकेाहरू र त् यहाँ बाँचकेाहरूको आवाज सिुनन्छ ।
ियनीहरूले िसयोनका लािग परम भु हा ा परमशे् वरको बदला र उहाँको म न्दरको
बदलाको खबर िदनछेन ् ।” 29 “बिेबलोनको िवरु मा काँड हान् नहेरू, आफ् ना
धन ु तान् नहेरूलाई बोलाओ । त्यसको िवरु मा छाउनी हाल, र कोही पिन भाग् न
नपाओस ्। त्यसले गरेको कामअनसुार त्यसको बदला लओे । त्यसले योग गरेको
नापअनसुार त्यसलाई गर । िकनभने त्यसले परम भ,ु इ ाएलका परमपिव लाई
दिुषत पारेको िथयो । 30 त्यसलैे त्यसका यवुाहरू सहरका चोकहरूमा ढल् नछेन,् र
त्यस िदन त्यसका यो ाहरू नष् ट हुनछेन,् यो परम भकुो घोषणा हो ।” 31 “हरे,्
अहङ्कारी, म तरेो िवरु मा छु, यो सवर्श मान ्परम भकुो घोषणा हो, िकनिक
ए अहकंारी, तलँाई दण्ड िदने तरेो िदन आइपगुकेो छ, जित बलेा म तलँाई
दण् ड िदनछुे । 32 त्यसलैे अहङ्कारीहरू ठक् कर खानछेन ् र ढल् नछेन ् । कसलैे
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ितनीहरूलाई उठाउनछैेन । म ितनीहरूका सहरहरूमा आगो लगाउनछुे । त् यसले
उसको व रप र भएको हरेक कुरोलाई भस्म पानछ । 33सवर्श मान प्रम भुयसो
भन् नहुुन्छः यहूदाका मािनसहरूसगँै इ ाएलका मािनसहरूलाई िथचोिमचो ग रएको
छ । ितनीहरूलाई कब्जा गनहरूले अझै पिन ितनीहरूलाई थिुनराखकेा छन ् ।
ितनीहरूले उनीहरूलाई जान िदन इन् कार गछर्न ् । 34 ितनीहरूलाई छुटकारा िदने
बलवान ्हुनहुुन्छ । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो । दशेमा चनै ल्याउन र
बिेबलोनमा बस् नहेरूकहाँ न् द ल्याउन उहाँले साँच् चै ितनीहरूको पक्षमा बोल्नहुुनछे
। 35 यो परम भकुो घोषणा हो, कल्दीहरूको िवरु मा र बिेबलोनका बािसन्दाहरू,
त् यसका अगवुाहरू र यसका ब ु मानी मािनसहरूको िवरु मा एउटा तरवार छ ।
36 थर्का कुराहरू गनहरूको िवरु मा तरवार छ । ितनीहरू मखूर् हुनछेन ्। त्यसका
िसपाहीहरूको िवरु मा तरवार छ । ितनीहरू ासले भ रनछेन ् । 37 ितनीहरूका
घोडाहरू, ितनीहरूका रथहरू र बिेबलोनको िबचमा भएका सबै मािनसको िवरु मा
तरवार छ, यसलैे ितनीहरू स् ीहरूझैं हुनछेन ् । त्यसका भण्डारहरूमा तरवार
आउँदछै, र ती ल ु टनछेन ्। 38 त्यसका नदीहरूमा खडरेी पदछ, र ती सकु् नछेन ्।
िकनिक त्यो बकेम्मा मिूतर्हरूको दशे हो, र आफ्ना डरलाग्दा मिूतर्हरू ारा बौलाहा
बनाइएका मािनसहरूले झैं ितनीहरू वहार गछर्न ् । 39 स्यालहरूसगँै मरुभिूमका
जनावरहरू त्यहाँ बस् नछेन,् र अ स् चका बच् चाहरू त्यहाँ बस् नछेन ् । िकनिक
त्यसमा फे र किहल्यै बािसन् दा बस् नछैेनन ्। पसु्तादे ख पसु्तासम्म त्यहाँ कोही पिन
बस् नछैेन । 40 जसरी परमशे् वरले सदोम र गमोरा अिन ितनीहरूका िछमकेीहरूलाई
नष् ट गन ुर्भयो, त्यसरी नै त्यहाँ कोही बस् नछैेन, कुनै त्यहाँ रहनछैेन, यो
परम भकुो घोषणा हो ।” 41 “हरे, उ रबाट एउटा जाित आउँदछै । पथृ्वीको
पल्लो छेउबाट एउटा जाित र धरैे राजाहरूलाई उ िेजत पा रंदछै । 42 ितनीहरूले
धन ु र भालाहरू उठाउनछेन ्। ितनीहरू ु र छन ्र दया दखेाउदँनैन ्। ए बिेबलोनकी
छोरी हो, ितनीहरूको सोर समु को गजर्नझैं छ, र य ु गनर् तयार मािनसहरूझैं तरेो
िवरु मा ितनीहरू घोडामा सवार हुदँछैन ।् 43बिेबलोनका राजाले ितनीहरूको बारेमा
खबर सनु्यो, र त्यसका हात िचन्ताले फतक् कै गले । सव-वदेनामा परेकी स् ीझैं
वदेनाले त्यसलाई समात्यो । 44 हरे,् त्यो यदर्नका जङ्गलहरूबाट सधैं ह रया रहने
ठाउँमा िसहंझैं मािथ उक्लनछे । िकनिक ितनीहरूलाई म तरुुन् तै त्यहाँबाट भाग् न
लगाउनछुे, र यसको िजम्मामा म चिुनएको कसलैाई िनय ु गनछु । िकनिक
मजस्तो को छ अिन कसले मलाई बोलाउनछे र ? कुनचािहं गोठालोले मरेो
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िवरोध गनर् सक्छ ? 45 त्यसलैे परम भलुे बिेबलोनको िवरु मा िनधो गन ुर्भएका
योजनाहरू, कल्दीहरूको दशेको िवरु मा उहाँले रच्नभुएका योजनाहरू सनु ।
िनश् चय नै स-साना बगालका पिन िघस्याएर लिगनछेन ् । ितनीहरूका खकर् हरू
उजाड-स्थानमा प रणत हुनछेन ् । 46 बिेबलोन परािजत ग रएको सोरमा पथृ्वी
ह ल्लन्छ, र जाितहरूका िबचमा ितनीहरूको िचन्ताको सोर सिुनन्छ ।”

51
1 “परम भु यसो भन् नहुुन्छः ‘हरे,् बिेबलोनको िवरु मा र लबे-कमाइमा

बस् नहेरूको िवरु मा समते मलैे िवनाशको हुरीबतासलाई उ िेजत पान लागकेो
छु । 2 म बिेबलोनमा िवदशेीहरू पठाउनछुे । ितनीहरूले त् यसलाई िततर-िबतर
पानछन,् र त्यसको दशेलाई सवर्नाश गनछन,् िकनिक िवपि को िदनमा ितनीहरू
चारैितरबाट त्यसको िवरु मा आउनछेन ् । 3 धनधुार्रीहरूलाई आफ्ना धन ु तान् न
नदओे । ितनीहरूलाई कवच लगाउन नदओे । त्यसका यवुाहरूलाई नजोगाऊ ।
त्यसका सम्पणूर् सनेालाई िवनाशको लािग अलग गर । 4 िकनभने घाइते मािनसहरू
कल्दीहरूको दशेमा ढल्नछेन ् । मा रएकाहरू त्यसका सडकहरूमा ढल्नछेन ् ।
5 िकनभने इ ाएल र यहूदाको दशे इ ाएलका परमपिव को िवरु मा ग रएको
अपराधले भ रएको भए तापिन सवर्श मान ् परम भु ितनीहरूका परमशे् वरले
ितनीहरूलाई िबसर्नभुएको छैन । 6 बिेबलोनको िबचबाट भाग । हरेक मािनसलाई
आफ्नै ज्यान बचाउन दओे । त्यसको अधमर्मा नष् ट नहोओ । िकनिक यो
परम भकुो बदलको समय हो । त्यसका सबै कुराको बदला उहाँले लनहुुनछे ।
7 परम भकुो हातमा बिेबलोन एउटा सनुको कचौरा िथयो जसले सारा ससंारलाई
म  याएको िथयो । जाितहरूले त्यसको दाखम िपए र बौलाहा भए । 8 बिेबलोन
अकस्मात ्ढल् नछे, र नष् ट हुनछे । त्यसको लािग िवलाप गर । त्यसको पीडाको
लािग औषधी दओे । सायद त्यो िनको हुनछे । 9 'हामीले बिेबलोनलाई िनको पानर्
चा ौं, तर त्यो िनको भएन । हामी सबलैे त्यसलाई छोडौं र हा ो आफ्नै दशेमा
जाऔं । िकनिक त्यसको दोष आकाशसम्मै पगुकेो छ । यो बादलमा थिु एको
छ । 10 परम भलुे हामीलाई िनद ष घोषणा गन ुर्भएको छ । आओ, िसयोनमा
परम भु हा ा परमशे् वरका कामहरू बताऔं ।' 11काँडहरू ितखा बनाओ र ढालहरू
उठाओ । बिेबलोनलाई नष् ट गन योजनामा परम भलुे मादीका राजाको आत्मालाई
उ िेजत पाद हुनहुुन्छ । यो परम भकुो बदला हो, उहाँको म न्दरको िवनाशको लािग
लइने बदला हो । 12 बिेबलोनका पखार्लहरूमा झण्डा फहराओ । गाडर्हरूलाई
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सजग बनाओ । पहरेदारहरू खडा गर । लकेुर हमला गन ठाउँहरू तयार गर ।
िकनभने बिेबलोनको िवषयमा परम भलुे जे भन् नभुएको छ, त्यो उहाँले गन ुर्हुनछे
। 13 ए धरैे पानी भएको ठाउँनरे बस् ने मािनसहरू हो, ए धरैे धन-सम्पि भएका
मािनसहरू हो, ितमीहरूको अन्त्य आएको छ । ितमीहरूको जीवनको धागो अब
काटेर छोटो पा रएको छ । 14 सवर्श मान ् परम भलुे आफ्नै जीवनको शपथ
खानभुएको छ, ‘सलहको हुलझैं म ितमीहरूका िबचमा मािनसहरूले भनछु, र
ितनीहरूले ितमीहरूको िवरु मा य ु को सोर िनकाल्ने छन ् ।’ 15 उहाँले आफ्नै
श ले पथृ्वी बनाउनभुएको छ । उहाँले आफ्नै ब ु ले ससंारलाई त् यसको ठाउँमा
राख् नभुयो । उहाँले आफ्नो समझश ारा उहाँले आकाशलाई तान् नभुयो ।
16 उहाँ गजर्नहुुदँा आकाशमा पानीको ग ाङगडुुङ हुन्छ, िकनिक उहाँले पथृ्वीको
छेउबाट तवुाँलो ल्याउनहुुन्छ । उहाँले वषार्को लािग िबजलुी चम्काउनहुुन्छ, र
आफ्नो भण्डारहरूबाट बतास पठाउनहुुन्छ । 17 हरेक मािनस ज्ञानिवना अज्ञानी
भएको छ । हरेक सनुार उसका मिूतर्हरू ारा लाजमा पा रएको छ । िकनभने उसले
ढालरे बनाएका ितमिूतर्हरू झटूा हुन,् र ितनमा जीवन हुदँनै । 18 ती बकेम्मा
छन ् । ती िगल्ला गनहरूका काम हुन ् । ितनीहरूको दण्डको समयमा ती नष् ट
हुनछेन ् । 19 तर परमशे् वर जो याकूबको िहस्सा हुनहुुन्छ, उहाँ यीजस्ता हुनहुुन् न,
िकनिक उहाँले नै सबै थोक बनाउनहुुन्छ । इ ाएल उहाँको उ रािधकारको कुल
हो । सवर्श मान ्परम भु उहाँको नाउँ हो । 20 त ँ मरेो य ु को घन, य ु को लािग
मरेो हितयार हो । त ँ ारा नै म जाितहरूलाई टु ा-टु ा पानछु, र राज्यहरूलाई नष् ट
पानछु । 21 त ँ ारा नै म घोडाहरू र ितनमा सवार हुनहेरूलाई टु ा-टु ा पानछु
। त ँ ारा नै म रथहरू र सारथीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । 22 त ँ ारा नै म हरेक
परुुष र स् ीलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म पाकाहरू र बालबा लकालाई
टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म यवुाहरू र कन्या केटीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु ।
23 त ँ ारा नै म गोठालाहरू र ितनीहरूका बगालहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा
नै म जोत् ने मािनसहरू र ितनीहरूको समहूलाई टु ा-टु ा पानछु । त ँ ारा नै म
गभनर्रहरू र अिधकारीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु । 24 तैंले दखे् ने गरी म बिेबलोन
र कल्दीका सबै बािसन्दालाई बदला लनछुे, िकनिक ितनीहरूले िसयोनमा सारा
िकिसमका दषु् ट काम गरेका छन,् यो परम भकुो घोषणा हो । 25 ए िवनाशको
पहाड, म तरेो िवरु मा छु जसले सारा पथृ्वीलाई नष् ट पाछर्, यो परम भकुो घोषणा
हो । तरेो िवरु मा म आफ् नो हात पसानछु, र तलँाई िभरबाट तल खसाल् नछुे, र
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तलँाई डढलेो लागकेो पहाड तलु्याउनछुे । 26 त्यसलैे ितनीहरूले भवनको कुन-े
ढुङ्गो वा जग बसाल्न तबँाट कुनै कुनै ढुङ्गा लनछैेनन ् । िकनिक त ँ सदाको
िन म्त सवार्नाश हुनछेस,् यो परम भकुो घोषणा हो । 27 पथृ्वीमा झण्ड फहराओ
। जाितहरूका िबचमा तरुही फुक । त्यसलाई आ मण गनर् जाितहरू अथार्त ्
आरारात, िमन् नी र अशकनजलाई बोलाओ । त्यसलाई आ मण गनर् कमान् डर
िनय ु गर । सलहहरूको हुलझैं घोडाहरू ल्याओ । 28 त्यसलाई आ मण गनर्
जाितहरूलाई तयार पार । मादीका राजाहरू, त्यसका गभनर्रहरू, त्यसका सबै
अिधकारी र त्यसले शासन गरेका सबै दशेलाई तयार पार । 29 िकनिक दशे
ह ल्लनछे, र वदेनामा हुनछे, िकनिक कुनै बािसन्दा नबस् ने गरी बिेबलोनको दशेलाई
उजाड पान परम भकुा योजनाहरू बिेबलोनका िवरु मा जारी छन ्। 30 बिेबलोनका
िसपाहीहरूले लडाइँ गनर् रोकेका छन ्। ितनीहरू आ-आफ्ना िकल्लाहरूमा बस्छन ्
। ितनीहरूको ताकत हराएर गएको छ । ितनीहरू स् ीझैं भएका छन ् । त्यसका
घरहरू आगो लगाइएका छन,् र त्यसका मलू ढोकाका गजबारहरू भाँिचएका छन ्।
31बिेबलोनका राजाको सहरको एउटा छेउदे ख अक छेउसम्म कब्जा ग रएको छ
भनी राजालाई सनुाउन एउटा समाचारवाहक अक समाचारवाहककहाँ दौडन्छ, र
एउटा धावकले अक धावकलाई बताउछँ । 32 नदीका जघँारहरू कब्जा ग रएका
छन ् । श लुे िसमसारहरूमा आगो लगाउदँछै, र बिेबलोनका यो ाहरू अलमलमा
पा रएका छन ् ।” 33 िकनिक सवर्श मान ् परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छः बिेबलोनकी छोरी खलाजस्तै छे । यो त्यसलाई कुल्चने समय हो । केही
क्षणमा नै त्यसको कटनीको समय आउनछे । 34 'बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले
मलाई खाएको छ, उसलेमलाई अलमलमा पारेको छ, र मलाई र ो भाँडो बनाएको
छ । राक्षसले झैं त्यसले मलाई िनलकेो छ । मरेा स्वािदष् ट खानाले त्यसले आफ् नो
पटे भरेको छ, र त्यसले मलाई बान्ता गरेर फालकेो छ ।' 35 िसयोनमा बस् नलेे भन्छ,
'म र मरेो िवरु मा ग रएको िहसंा बिेबलोनमािथ नै परोस ् ।' यरूशलमेले भन् नछे,
'मरेो रगत कल्दीका बािसन्दाहरूमािथ परोस'् ।” 36 त्यसकारण परम भु यसो
भन् नहुुन्छः हरे,् मलैे तरेो पक्ष लन र तरेो लािग बदला लन लागकेो छु । िकनिक
म बिेबलोनको नदी सकुानछुे, र त्यसका पानीका महुानहरू सकु्खा तलु्यानछुे ।
37 बिेबलोन भग् नावशषेको थु ो, स्यालहरू ओडार, ास र िगल्लाको पा हुनछे,
जहाँ कोही बािसन् दा छैन । 38 बिेबलोनीहरू जवान िसहंहरूजस्तै गजर्न्छन ् ।
ितनीहरू िसहंका बच् चाहरूजस्तै कराउँछन ् । 39 ितनीहरू लोभले रसाउदँा म



51:40 civ यिमर्या 51:54

ितनीहरूका िन म्त भोज तयार पानछु । म ितनीहरूलाई म याउनछुे, यसलैे िक
ितनीहरू खसुी हुनछेन,् र ितनीहरू िचर िन ामा सतु् नछेन,् अिन िबउँझने छैनन,्
यो परम भकुो घोषणा हो— 40 म ितनीहरूलाई मा रनलाई लिगएका थमुाहरू,
बोकाहरूसगँै भडेाहरूझैं तल पठाउनछुे । 41 कसरी बिेबलोनलाई कब्जा ग रएको
छ! सारा पथृ्वीको शसंा प ाउमा परेको छ । कसरी बिेबलोन जाितहरूका िबचमा
भग् नावशषेको ठाउँ भएको छ! 42 बिेबलोनको मािथ समु आएको छ । यसका
उलर्दंा छालहरूले त्यो ढािकएको छ । 43 त्यसका सहरहरू उजाड, सकु्खा भिूम र
मरुभिूम भएका छन,् जहाँ कोही बस्दनै, र कुनै मािनस त्यताबाट जाँदनै । 44 त्यसलैे
म बिेबलोनमा नै बलेलाई दण्ड िदनछुे । त्यसलेआफ्नो मखुमा जे िनलकेो िथयो, त्यो
म बािहर िनकाल्नछुे, र जाितहरूले आ-आफ्ना उपहारहरू लएर फे र त्यसकहाँ
ओइ रने छैनन ् । बिेबलोनका पखार्लहरू ढल्नछेन ् । 45 ए मरेा मािनसहरू हो,
त्यसको िबचबाट बािहर जाओ । मरेो ोधको ज्वालाबाट ितमीहरू हरेले आफ्नो
ाण बचाओ । 46 दशेमा सिुनएको खबरले ितमीहरूको हृदयमा डर वा भय नहोस,्

िकनिक खबर एक वषर्सम्म आउनछे । यसपिछ अक वषर् दशेमा खबर र िहसंा
हुनछे । शासक शासकको िवरु मा हुनछे । 47 त्यसकारण, हरे, यस् ता िदनहरू
आउँदछैन,् जित बलेा म बिेबलोनका खोपरे बनाइएका मिूतर्हरूलाई दण्ड िदनछुे
। त्यसका सारा दशे लाजमा पनछन,् र त्यसका मा रएकाहरू सबै त्यसकै िबचमा
ढल्नछेन ।् 48 त्यसपिछ स्वगर् र पथृ्वी अिन ितनमा भएका सबै कुराले बिेबलोनमािथ
रमाहट गनछन ् । िकनिक त्यसका िवनाशकहरू उ रबाट आउनछेन —् यो
परम भकुो घोषणा हो । 49जसरी बिेबलोनले इ ाएलका मा रएकाहरूलाई ढालकेो
छ, त्यसरी नै त्यस दशेका मा रएकाहरू बिेबलोनमा ढल् नछेन ् । 50 तरवारबाट
बाँचकेाहरू हो, जाओ । अझै नबस । टाढा-टाढाबाट मनले परम भलुाई पकुार ।
यरूशलमेको सम्झना ग रयोस ्। 51 हामी ल ज् जत छौं, िकनिक हामीले अपमान
सनुकेा छौं । िनन्दाले हा ा महुार ढाकेको छ, िकनिक िवदशेीहरू परम भकुो
म न्दरको पिव स्थानमा िछरेका छन ्। 52 त्यसकारण, हरे,् यो परम भकुो घोषणा
हो, यस् ता िदनहरू आउँदछैन,् जित बलेा म त्यसका खोपरे बनाइएका मिूतर्हरूलाई
दण्ड िदनछुे, र त्यस दशेका चारैितर घाइते मािनसहरू पीडामा कराउनछेन ् ।
53 िकनिक बिेबलोन स्वगर्सम्मै उक्ले वा त्यसका अग्ला-अग्ला िकल्लाहरूलाई
मजबतु बनाए तापिन, मबाट त्यसकहाँ िवनाशकहरू आउनछेन—् यो परम भकुो
घोषणा हो । 54 बिेबलोनबाट िनराशाको िचत् कार, कल्दीहरूको दशेबाट ठुलो
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िवनाश आयो । 55 िकनिक पर भलुे बिेबलोनलाई नाश पाद हुनहुुन्छ । उहाँले
त्यसको ठुलो सोरलाई नष् ट पाद हुनहुुन्छ । ितनीहरूका श हुरू धरैे पानीको छालझैं
गजर्न्छन ् । ितनीहरूको हल्ला अत्यन्तै ब लयो हुन्छ । 56 िकनिक िवनाशकहरू
बिेबलोनको िवरु मा आएका छन,् र त्यसका यो ाहरू कब्जामा परेका छन ् ।
ितनीहरूका धनहुरू भाँिचएका छन,् िकनिक परम भु बदलाको परमशे् वर हुनहुुन्छ
। उहाँले िनश् चय नै यो बदला लन ु नै हुनछे । 57 िकनिक म त्यसका राजकुमारहरू,
ब ु मान ्मािनसहरू, अिधकारीहरू र िसपाहीहरूलाई म याउनछुे, र ितनीहरू िचर
िन ामा सतु् नछेन ् अिन किहलै िबउँझने छैनन—्द यो महाराजाको घोषणा होः
उहाँको नाउँ सवर्श मान ्परम भु हो । 58 सवर्श मान ्परम भु यसो भन् नहुुन्छः
बिेबलोनका चौडा पखार्लहरू पणूर् रूपमा भत्काइनछेन,् र त्यसका अग्ला-अग्ला
मलू ढोकाहरू जलाइनछेन ्। तब त्यसलाई सहयोग गनर् आउने मािनसहरूले थमा
प र म गनछन ्। जाितहरूले त्यसको लािग गनर् खोज्ने हरेक कुरो जलाइनछे ।”
59 यहूदाका राजा िसदिकयाहले राज् य सरुु गरेको चौथो वषर्मा ितनी बिेबलोनमा
जाँदा यिमर्या अगमव ाले महसयेाहका नाित, ने रयाहका छोरा सरायाहलाई आज्ञा
िदएका वचन यही हो । यित बलेा सरायाह मखु्य अिधकारी िथए । 60बिेबलोनमािथ
आउन लागकेा सबै िवपि को िवषयमा यिमर्याले एउटा म ु ोमा लखेकेा िथए । यी
सबै वचन बिेबलोनको िवषयमा ले खएका िथए । 61 यिमर्याले सरायाहलाई भन,े
“तपाईं बिेबलोन जानहुुदँा तपाईंले यी वचन हने ुर्हुनछे, र तपाईंले यी वचन चक
सोरमा पढ्नहुुनछे । 62 तब तपाईंले भन् नहुुनछे, 'हे परम भ,ु यस ठाउँलाई नष् ट
गनछु, र कुनै मािनस वा पश ु यस ठाउँमा बस् नछैेन, र यो सदाको लािग उजाड हुनछे
भनी तपाईं आफैले घोषणा गन ुर्भएको छ ।' 63 तब तपाईंले यस मु ाको वचनलाई
पढरे िसद्ध्याउनहुुन् छ, तब यसमा एउटा ढुङ्गा बाँध् नहुोस ् र यसलाई य ू े टस
नदीको िबचमा फाल् नहुोस ्। 64 यसो भन् नहुोस,् 'बिेबलोन यसरी नै डुब्नछे । मलैे
यसको िवरु मा ल्याइरहकेो िवपि को कारण यो उठनछैेन, र यसको पतन हुनछे'
।” यिमर्याका वचनहरू यहाँ समाप् त हुन् छन ्।

52
1 िसदिकयाहले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी एक् काइस वषर्का िथए । ितनले

यरूशलमेमा एघार वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ हमतुल िथयो । उनी
लब्नाका यिमर्याकी छोरी िथइन ् । 2 परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो,
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ितनले त्यही गरे । यहोयाकीमले गरेका हरेक कुरा ितनले गरे । 3 परम भलुे
आफ्नो सामबुाट ितनीहरूलाई नधपाउनभुएसम्म उहाँको ोध ारा यी सबै घटना
यरूशलमे र यहूदामा घटे । तब िसदिकयाह बिेबलोनको िवरु मा िव ोह गरे ।
4 राजा िसदिकयाहको शासनकालको नवौं वषर्को दसौं मिहनाको दसौं िदनमा
बिेबलोनका राजा नबकूदनसेर यरूशलमेको िवरु मा आफ्ना सबै सनेासगँै आए ।
ितनीहरूले यसको साम ु छाउनी हाल,े र ितनीहरूले यसको चारैितर घरेाबन्दी गरे
। 5 यसरी राजा िसदिकयाहको शासनकालको एघारौं वषर्सम्म सहरलाई घरेाबन्दी
ग रयो । 6 चौथो मिहनाको नवौं िदनसम्म सहरमा यस्तो घोर अिनकाल पर् यो,
िक दशेका मािनसहरूका लािग कुनै खानकुेरा नै िथएन । 7 तब सहरको पखार्ल
भत्काइयो, र कल्दीहरू सहरको चारैितर भए तापिन सहरको पखार्ललाई भत्काएर
सबै यो ा रातमा राजाको बगैंचानरे भएका दईुवटा पखार्लको िबचको ढोकाको
बाटो भएर भागे । ितनीहरू अराबाको िदशाितर गए । 8 तर कल्दीहरूका सनेाले
राजा िसदिकयाहलाई खदे,े र यरीहो निजकैको यदर्न नदीका मदैानहरूमा भे ाए
। ितनका सबै सनेा ितनीबाट िततर-िबतर भए । 9 ितनीहरूले राजालाई समाते र
हमात दशेको रब्लामा बिेबलोनका राजाकहाँ ितनलाई ल्याए जहाँ राजाले ितनलाई
दण्डको फैसला सनुाए । 10बिेबलोनका राजाले िसदिकयाहका छोराहरूलाई ितनकै
आखँाका साम ु मारे, र रब्लामा ितनले यहूदाका सबै अगवुालाई पिन मारे ।
11 तब ितनले िसदिकयाहका आखँा िनकाल,े ितनलाई काँसाका साङ्लाहरूले
बाँध े र बिेबलोनमा ल्याए । ितनको मतृ्य ु नभएसम्म नै बिेबलोनका राजाले ितनलाई
झ्यालखानामा राखे । 12 अब बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरको राज् य सरुु गरेको
उन् नाइसौं वषर्को पाँचौं मिहनाको दसौं िदनमा नबजूरदान यरूशलमेमा आए ।
ितनी राजाका अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर अिन बिेबलोनका राजाका सवेक िथए
। 13 ितनले परम भकुो म न्दर, राजदरबार र यरूशलमेका सबै घर जलाए ।
अिन सहरमा भएका हरेक मह वपणूर् भवन ितनले जलाए । 14 यरूशलमेको
व रप र भएका पखार्लहरूका सन् दभर्मा, अङ्गरक्षकहरूका कमान् डरको अधीनमा
रहकेा बिेबलोनका सबै सनेाले ती नष् ट पारे । 15 सबभैन्दा ग रब मािनसहरू,
सहरमा बाँकी रहकेा मािनसहरू, बिेबलोनका राजाकहाँ भागरे गएकाहरू र बाँकी
रहकेा कारीगरहरूका िवषयमा, अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले तीमध् ये
कसलैाई िनवार्सनमा लगे । 16 तर अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले
दाखबारी र खतेहरूमा काम गनर् दशेका सबभैन्दा ग रबहरूलाई त्यहीं छोडे ।
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17 परम भकुो म न्दरमा रा खएका काँसाका स्तम्भहरू, आधारहरू र काँसाको
िवशाल खड्कँुलो िवषयमा कल्दीहरूले ती टु ाटु ा पारे, र सबै काँसाचािहं
बिेबलोनमा लगे । 18 भाँडाहरू, बले्चाहरू, सलदेाका िचम्टाहरू, चम्चाहरू र
म न्दरमा पजुारीहरूलेसवेा गदार् योग ग रने काँसाका सबै सामान पिन,कल्दीहरूले
तीसबै लगे । 19 राजाका अङ्गरक्षकका कमान् डरले कञ् चन सनु वा चाँदीले
बनकेा स् नान-बाटाहरू, धपुौराहरू, छकर् ने बाटाहरू, भाँडाहरू, सामदानहरू, अघर्-
ब लमा चढाइने कचौरा र बाटाहरू पिन लगे । 20 सोलोमनले म न्दरको लािग
बनाएका दईुवटा स्तम्भ, िवशाल खड्कँुलो भनरे िचिनने काँसाको बाटा, त् यसमिुन
भएका बा वटा काँसाका साँढे जोख् नै नसक् ने गरी धरैे काँसा िथयो । 21 स्तम्भहरू
त् यकेका उचाइ अठार हात िथयो, र गोलाइ बा हात िथयो । त्यकेको मोटाइ

चार अङ्गलु चौडा र खो ो िथयो । 22 स्तम्भमािथ एउटा स्तम्भ-िशर िथयो
। स्तम्भ-िशर पाँच हात अग्लो िथयो, र यो काँसाको जाली र दा रमका ब ु ाले
चारैितर भ रएको िथयो । अक स्तम्भ पिन त्यसका दा रमहरूसिहत पिहलकेो
जस्तै िथयो । 23 स्तम्भ-िशरका छेउ-छेउमा छयानब् बवेटा दा रम िथए । चारैितर
जालीलाई घे रराखकेा दा रमहरू जम् मा एक सयवटा िथए । 24अङ्गरक्षकहरूका
कमान् डरले मखु्य पजुारी बन्दी सरायाह, दो ो दजार्का पजुारी सपन्याह र ितन जना
ारपाललाई लएर गए । 25 ितनले िसपाहीहरूको िजम्मामा भएका अिधकारी,

सहरमा अझै बाँकी रहकेा राजाका सात जना सल्लाहकारलाई सहरबाट कैद
गरेर लगे । ितनले दशेका मािनसहरूलाई सनेाम भत गन मखु्य अिधकारी र
दशेमा भएका अन्य साठी जना िविशष् ट मािनसलाई पिन कैद गरेर लगे । 26 तब
अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले ितनीहरूलाई रब्लामा बिेबलोनका
राजाकहाँ लगे । 27 बिेबलोनका राजाले हमात दशेको रब्लामा ितनीहरूलाई मारे
। यसरी यहूदा आफ्नो दशेबाट िनवार्सनमा लिगयो । 28 नबकूदनसेरले िनवार्सनमा
लगकेा मािनसहरू यी नै िथएः सातौँ वषर्मा ३,०२३ जना यहूदी । 29 नबकूदनसेरको
अठारौं वषर्मा ितनले यरूशलमेबाट ८३२ जना मािनसलाई लगे । 30 नबकूदनसेरको
तइेसौं वषर्मा अङ्गरक्षकहरूका कमान् डर नबजूरदानले यहूदाका ७४५ जना
मािनसलाई लगे । िनवार्िसत भएका जम्मा मािनस ४,६०० जना िथए । 31 यहूदाका
राजा यहोयाकीन िनवार्सन भएको सैंितसौं वषर्को बा ौं मिहनाको प च् चसौं िदनमा,
बिेबलोनका राजा एबील-मरोदकले यहूदाका राजा यहोयाकीनलाई कैदबाट मु
गरे । एबील-मरोदकले राज् य सरुु गरेको वषर्मा यसो ग रयो । 32 राजाले ितनीिसत
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दयापवूर्क बोल,े र बिेबलोनमा ितनीिसत भएका अन्य राजाहरूलाई भन्दा ितनलाई
िति त स्थान िदए । 33 एबील-मरोदकले यहोयाकीनका कैदका लगुाहरू हटाए,

र यहोयाकीनले आफ्नो बाँकी जीवनभर िनयिमत रूपमा राजाको टेबलुमा खानपान
गरे, 34 र ितनको मतृ्य ु नभएसम्म नै ितनको बाँकी जीवनभर हरेक िदन ितनलाई
िनयिमत रूपमा खानाको भ ा िदइयो ।
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