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योएलको पसु्तक
1 पतएुलका छोरा योएलकहाँ आएको परम भु वचन यही हो । 2 ए धमर्गरुुहरू

हो, यो कुरा सनु, र ए दशेका सबै बािसन्दाहरू हो ध्यानसगँ सनु । ितमीहरूका िदनमा
वा ितमीहरूका पखुार्हरूका िदनमा किहल्यै यस्तो भएको छ? 3 यसको िवषयमा
आफ्ना छोराछोरीलाई भन, र ितमीहरूका छोराछोरीले आफ् ना छोराछोरीलाई
भननू,् र ितनीहरूका छोराछोरीले अक पसु्तालाई भननू ् । 4 बथानमा िहडं्ने
सलहहरूले जे बाँकी छोडकेा छन,् ती ठुला सलहले खाएका छन,् ठुला सलहले जे
बाँकी छोडकेा छन ्ती फट् याङ् ाले खाएका छन,् र फट् याङ् ाले जे बाँकी छोडकेा
छन ् ती झिुस ल् कराले खाएका छन ् । 5 ए म ले मातकेाहरू हो, उठ र रोओ!
ए दाखम िपउनहेरू, सबै िवलाप गर, िकनभने िमठो दाखम लाई ितमीहरूबाट
खोिसएको छ । 6 िकनिक मरेो दशेमा एउटा जाित आएको छ, ब लयो र अनिगन्ती
छ । त्यसका दाँत िसहंका दाँतझैं छन,् र त्यसका दा ा िसहंनीका झैं छन ्। 7 त्यसले
मरेो दाखबारीलाई उजाड ठाउँ बनाएको छ र मरेो नभेाराका बोटलाई लाछेर नाङ्गो
पारेको छ । त्यसका बो ाहरू त्यसले ताछेको छ र टाढा फालकेो छ, र हाँगाहरू
केवल सतेा मा छन ् । 8 आफ्नो भखर्रको पितको मतृ्य ु भएर भाङ् ा लगाएकी
कन्या केटीले झैं िवलाप गर । 9 परम भकुो म न् दरबाट अन् नब ल र अघर्ब ल
हटाइएका छन ् । परम भकुो सवेा गन पजुारीहरू िवलाप गछर्न ् । 10 खतेहरू
सखाप पा रएका छन,् र अन् नहरू नष् ट पा रएका हुनाले भिूमले िवलाप गदछ
। नयाँ दाखम सकेुको छ, तले बाँकी छैन । 11 ए िकसानहरू हो, ल ज् जत
होओ, र दाखबारी लगाउनहेरू हो, िवलाप गर । िकनभने भिूमको उब्जनी नष् ट
भएको छ । गहु ँ र जौका बिढरहकेा छैनन ्। 12 दाखका बोटहरू ओइलाएका छन ्र
नभेाराका बोटहरू सकेुका छन,् र अनार बोटहरू,खजरू बोटहरू र स्याउको बोटहरू,
खतेबारीका सबै बोटहरू ओइलाएका छन ् । िकनभने मानवजाितका सन्तानबाट
आनन्द िवलाएर गएको छ । 13 ए पजुारीहरू हो, भाङ् ा लगाओ र िवलाप
गर! वदेीमा सवेा गनहरू हो, िवलाप गर । ए मरेा परमशे् वरका सवेा गनहरू
हो, आओ, र रातभर भाङ् ा लगाएर बस । िकनभने ितमीहरूका परमशे् वरको
म न् दरबाट अन् नब ल र अघर्ब ल हटाइएका छन ् । 14 पिव उपवासको घोषणा
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गर, र पिव सभा आव् हान गर । परम भु आफ् ना परमशे् वरको म न् दरमा दशेका
सबै धमर्गरुुहरू र बािसन्दाहरूलाई भलेा गराओ र, अिन परम भमुा पकुार ।
15 हाय! त्यो िदन, िकनिक परम भकुो िदन निजकै छ । त्योसगँै सवर्श मान ्बाट
िवनाश आउनछे । 16 के हा ै आखँाका साम ु खानकुेरा, अिन हा ा परमशे् वरको
म न् दरबाट आनन्द र रमाहट रोिकएको छैन र? 17 माटोका डल् लामिुन बीउहरू
सड,े भण् डारहरू उजाड भए, र अन् नका भकारीहरू भत् काइए, िकनिक अन् न
सकेुको छ । 18 पशहुरू कसरी िवलाप ् गछर्न!् पाल् त ु पशकुा बथानहरूले कष् ट
भोग् दछैन,् िकनिक ितनीहरूका िन म्त खकर् छैन । साथ,ै भडेाका बगालहरू पिन
कष् ट भोग् दछैन ् । 19 हे परम भ,ु म तपाईंमा पकुारा गदर्छु । िकनिक उजाड-
स् थानका खकर् हरूलाई आगोले भस्म पारेका छ, र खतेका सबै रूखहरूलाई आगोले
जलाएको छ । 20 जिमनका पशहुरू पिन तपाईंका िन म्त त ड् पन् छन,् िकनिक
पानीका खोलाहरू सकेुका छन,् र उजाड-स् थानका खकर् हरूलाई आगोले भस् म
पारेको छ ।

2
1 िसयोनमा तरुही फुक, र मरेो पिव पवर्तमा चतेावनी ध्विन बजाओ! दशेका

सबै बािसन्दाहरू डरले थरथर होऊन,् िकनिक परम भकुो िदन आउँदछै, वास्तवमा,
त्यो निजकै छ । 2 यो अन्धकार र उदासको िदन हो, बादलहरू र बाक् लो
अन्धकारको िदन हो । जसरी पवर्तहरूमा िझसिमसे िबहानी फै लन् छ, त् यसरी नै
एउटा ठुलो र श शाली सनेा निजक आउँदछै । त् यस् तो सनेा पिहले किहल्यै
िथएन, अिन पसु्तौं-पसु्ता पिछसम्म पिन, त् यहाँ त् यस् तो फे र किहल्यै हुनछैेन
। 3 त्यसको अगािडका सबै कुरालाई आगोले भष् म पादछ, र त्यसको पछािड
आगोको ज्वाला ब लरहकेो छ । त्यसको अगािडको दशे अदनको बगैंचाजस् तो
छ, तर त्यसको पछािड एउटा नाश भएको उजाड-स् थान छ । त्यसबाट कुनै
कुरा फुत् कनछैेन । 4 त् यो सनेा घोडाहरूझैं दखेा पछर्, र ितनीहरू घोडचढीहरूझैं
दौडन् छन ् । 5 पवर्तहरूका टाकुराहरूमा रथहरूले गरेझैं, िझजंाहरू भस् म पान
भयङ्कर ज्वालाको आवाजझैं, य ु को िन म्त तयार भएको श शाली सनेाझैं,
आवाज गरेर ितनीहरू उ न् छन ् । 6 ितनीहरूको उप स्थितले मािनसहरू वदेनामा
पछर्न,् अिन ितनीहरूका सम् पणूर् अनहुार पहेंलो हुन्छ । 7 श शाली लडाकुहरूझैं
ितनीहरू दौडन् छन,् सनेाहरूझैं ितनीहरू पखार्लहरूमा चढ् छन,् ितनीहरू हरेक
व् य क् त प ङ्तव भएर िहडं् छन,् र आफ्नो प ङ्तलाई िबगादनन ्। 8 न त एउटाले
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अकार्लाई धक् का िदन्छन ् । ितनीहरू त् यके नै आ-आफ्नै बाटोमा िहडं्छन ् ।
ितनीहरू सरुक्षाबलहरूलाई तोड् दै अिघ बढ्छन,् र आफ्नो लाइनभन् दा बािहर
पगु्दनैन ् । 9 ितनीहरूले सहरलाई आ मण गछर्न,् ितनीहरू पखार्लमा दौडन् छन,्
ितनीहरू घरहरूमािथ चढ्छन,् र चोरहरूझैं ितनीहरू झ्यालहरूबाट िभ जान् छन ्।
10 ितनीहरूको अिग पथृ्वी काम्छ, आकाश थरथर हुन् छ, सयूर् र चन् मा अधँ्यारो
हुन्छन,् अिन ताराहरू चम्कन छोड् छन ्। 11 परम भलुे आफ् नो सनेाको साम ु ठुलो
सोरले कराउनहुुन्छ, िकनिक उहाँका यो ाहरू असङ्ख् य छन,् िकनिक उहाँका
आज्ञा पालन गनहरू, ती ब लया छन ्। िकनिक परम भकुो िदन महान ्र अत्यन्तै
भयानक हुन् छ । त् यसबाट को बाँच् न सक्छ र? 12 परम भु भन् नहुुन्छ “अिहले
पिन, आफ् ना सारा हृदयले मकाहाँ फकर् । उपवास बस, रोओ, र िवलाप गर
।” 13 आफ्ना लगुामा होइन तर आफ्ना हृदय पिन धजुाधजुा पार, र परम भु
आफ् ना परमशे् वरकाहाँ फकर् । िकनिक उहाँ अन ु ही र कृपापणूर्, रसाउनमा िढला
र करारको िवश् वसततामा शस् त हुनहुुन्छ, र दण्डको िपडा िदनबाट उहाँ पकर् न
चाहनहुुन् न । 14 कसले जान्दछ? सायद उहाँ पकर् नहुुन्छ, र दया दखेाउनहुुन्छ,
र आफ् नो पिछ आिशष ् छोड् नहुुन् छ, ितमीहरूका परम भु परमशे् वरका िन म्त
अन् नब ल र अघर्ब ल िदनहुुन्छ िक? 15 िसयोनमा तरुही फुक, पिव उपवासको
आव् हान गर, र पिव सभा बोलाओ । 16 मािनसहरूलाई भलेा गराओ, पिव सभा
बोलाओ । धमर्गरुुहरूलाई भलेा गर, बालबा लका र दधू े बालकहरूलाई भलेा गराओ
। दलुहाहरू आफ्ना कोठाहरूबाट बािहर आऊन,्अिन दलुहीहरू आफ्ना सङृ्गारका
कोठाहरूबाट बािहर आऊन ् । 17 पजुारीहरू, परम भकुा सवेकहरू, दलान र
वदेीको िबचमा रोऊन ् । ितनीहरूले यसो भननू,् “हे परम भ,ु आफ् ना मािनसहरू
बाँकी राख् नहुोस,् र आफ्नो उ रािधकारलाई घणृाको पा बन् न निदनहुोस,् र
जाितहरूले ितनीहरूको िगल्ला नगरून ् । ितनीहरूले जाितहरूका िबचमा यस्तो
िकन भन् न,ू ‘ितनीहरूका परमशे् वर कहाँ छ?’ ” 18 आफ्नो दशेको िन म् त परम भु
डाही हुनभुयो र आफ्ना मािनसहरूलाई दया दखेाउनभुयो । 19 परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूलाई जवाफ िदनभुयो, “हरे, म ितमीहरूका िन म्त अन् न, नयाँ दाखम ,
र तले पठाउनछुे । ती कुराहरूले ितमीहरू सन्तषु् ट हुनछेौ, र ितमीहरूलाई फे र म
जाितहरूका िबचमा अपमािनत तलु् याउनछैेन ँ । 20 उ रबाट आ मण गनहरूलाई
म ितमीहरूबाट टाढा हटाइिदनछुे, र ितनीहरूलाई एउटा सकु् खा र त् यािगएको
दशेमा लखे टिदनछुे । ितनीहरूको सनेाको अ प ङ् पवू य समु मा, अिन
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पिछल्लो प ङ् चािहं प श् चमी समु मा जानछे । त्यसको दगुर्न्ध मािथ उठ्नछे,
त्यसको सडकेो दगुर्न्ध मािथ उठ्नछे ।” िनश् चय नै उहाँले महान ्काम गन ुर्भएको
छ । 21 ए दशे, नडरा, रमाहट गर र आन न्दत हो, िकनिक परम भलुे महान ्
काम गन ुर्हुनछे । 22 ए मदैानका पशहुरू हो, नडराओ, िकनिक उजाड-स् थानका
खकर् हरूमा पलाउनछेन,् र बोटहरूले आफ् ना फलहरू िदनछेन,् र नभेाराका बोटहरू
र दाखका बोटहरूले आ-आफ्ना फसल परुा रूपमा िदनछेन ् । 23 ए िसयोनका
मािनस हो, खशुी होओ, आफ् ना परम भु परमशे् वरमा आन न्दत होओ । िकनिक
उहाँले ठक समयमा चाँडै शरदको वषार् िदनहुुनछे, र ितमीहरूका िन म्त झरी
पान ुर्हुनछे, पिहलझेैं नै शरद ् र बसन्तका दवुै झरी हुनछेन ् । 24 खलाहरू गहुलँे
भ रनछेन,् र घ् याम् पोहरू नयाँ दाखम र तलेले भ रएर पो खनछेन ्। 25“बथानमा
िहडं्ने सलहले— ठुला सलह, सखाप पान सलह र नाश गन सलहले — मलैे
ितमीहरूका िबचमा पठाएको मरेो श शाली सनेाल,े वष ंदे ख खाएको बालीको
म ितमीहरूलाई क्षितपिुतर् िदनछुे । 26 ितमीहरू शस् त गरी खानछेौ र भरपटे
हुनछेौ, र आफ् ना परम भु परमशे् वरको नाउकँो शसंा गनछौ, जसले ितमीहरूका
िबचमा अचम् मका काम गन ुर्एको छ, र म किहल्यै आफ् ना मािनसहरूमा जाल
ल्याउनछैेन ँ । 27 म इ ाएलको िबचमा छु भनी ितमीहरूले जान् नछेौ, र म नै
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ र त्यहाँ अक कोही पिन छैन, र म किहल्यै
आफ् ना मािनसहरूमा लाज ल्याउनछैेन ँ । 28 केही समयपिछ सबै मािनसमािथ,
म आफ् नो आत्मा खन्याउनछुे, र ितमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूले अगमवाणी
बोल्नछेन ्। ितमीहरूका व ृ मािनसहरूले सपनाहरू दखे् नछेन,् र ितमीहरूका जवान
मािनसहरूले दशर्नहरू दखे् नछेन ्। 29 साथै ती िदनहरूमा दासहरू र दासीहरूमा, म
आफ् नो आत्माबाट खन्याउनछुे । 30 आकाश र पथृ्वीमा अचम् मका कामहरू,
रगत, आगो, र ध ूवँाका मसु्लाहरू म दखेाउनछुे । 31 परम भकुो त्यो महान ् र
भयानक िदन आउनअुिघ, सयूर् अन्धकारमा अिन चन् मा रगतमा प रवतर्न हुनछे
। 32 परम भकुो नाउँ पकुान हरेक व् य क् त बचाइनछे । िकनिक जस् तो परम भलुे
भन् नभुएको छ, िसयोन पवर्तमा र यरूशलमेमा छुटकारा पाएका मािनसहरू हुनछेन,्
जसलाई परम भलुे बोलाउनहुुन्छ ।

3
1 हरे, ती िदनमा र त् यो समयमा, यहूदा र यरूशलमेका िनवार्िसतहरूलाई
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मलैे फकार्उँदा, 2 सबै जाितहरूलाई म भलेा गनछु, र ितनीहरूलाई यहोशापातको
बेंसीमा तल लजैानछुे । मरेा मािनसहरू र मरेो उ रािधकार इ ाएलको कारणल,े
जसलाई ितनीहरूले जाितहरूका िबचमा छरपष् ट पारेको, र मरेो दशेलाई ितनीहरूले
भाग-भागको पारेको कारणल,े त्यहाँ म ितनीहरुको न् याय गनछु । 3 ितनीहरूले
मरेा मािनसहरूका िन म्त िचट् ठा हाल,े एउटी वशे् या पाउनलाई केटालाई बचे,े र
दाखम िपउनलाई केटीलाई बचे,े यसरी ितनीहरूले जाँड-रक् सी िपए । 4 अब,
टुरोस, सीदोन र प लश् तीका सबै क्षे हरू, ितमीहरू िकन मसगँ रसाउछँौ?
के ितमीहरूले मलाई बदला लन सक्छौ? ितमीहरूले मलाई बदला लयौ
भने पिन, ितमीहरूको बदलालाई म तरुुन्तै ितमीहरूकै थाप् लोमा फकार्उनछुे ।
5 िकनिक ितमीहरूले मरेो चाँदी र सनु लग् यौ, र मरेा बहुमलु्य धनसम्पि
ितमीहरूले आफ्ना म न्दरहरूमा लग् यौ । 6 यहूदा र यरूशलमेका मािनसहरूलाई
ितनीहरूका इलाकाबाट टाढा हटाउनलाई, ितमीहरूले ितनीहरूलाई ीकहरूका
हातमा बिेचिदयौ । 7 हरे, ितमीहरूले ितनीहरूलाई बचेकेा ठाउँबाट, म ितनीहरूलाई
मािथ उठाउनछुे, र ितमीहरूकै टाउकोमा त् यसको मलु् य चकुाउनछुे । 8 यहूदाका
मािनसहरूका हात ारा, ितमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूलाई म बिेचिदनछुे ।
टाढाको जाित शबाहरूका हातमा, ितनीहरूले उनीहरूलाई बचे्नछेन,् िकनिक
परम भलुे बोल् नभुएको छ ।” 9 जाितहरूका िबचमा यो कुरा घोषणा गर, “य ु को
िन म्त आफैं लाई तयार गर, श शाली मािनसहरूलाई जगाओ, ितनीहरूलाई
निजक आउन दओे, य ु का सबै मािनसहरू मािथ आऊन ् । 10 आफ्ना फालीहरू
िपटेर तरवारहरू बनाओ र िछमल्ने खकुुरीहरू िपटेर भालाहरू बनाओ । कमजोरले
भनोस,् ‘म ब लयो छु ।’ 11 ए सबै निजकका जाितहरू, हतार गर र आओ,
आफूलाई एकसाथ त्यहाँ भलेा पार । हे परम भ,ु आफ् ना श शाली यो ाहरूलाई
तल ल्याउनहुोस ् । 12 जाितहरूले आफैं लाई जगाऊन ् र यहोशापातको बसेीमा
उक् लरे आऊन ्। िकनिक व रप रका सबै जाितको न् याय गनर्, म त्यहीं बस् नछुे ।
13 हिँसया बोक, िकनिक फसल पाकेको छ । आओ, दाखहरूलाई पले, िकनको
दाखको कोल भ रएको छ । घ् याम् पोहरू भ रएर पो खन् छन,् िकनिक ितनीहरूका
दषु् टता िवशाल छ ।” 14 त् यहाँ होहल् ला छ, इन्साफको बसेीमा कोलाहल छ ।
िकनिक इन्साफको बसेीमा परम भकुो िदन निजकै छ । 15सयुर् र चन् मा अन्धकार
हुन्छन,् र ताराहरूलेआफ्नो चमक लकुाउँछन ।् 16 िसयोनबाट परम भुगजर्नहुुन्छ,
र यरूशलमेबाट आफ्नो आवाज उठाउनहुुन्छ । आकाश र पथृ् वी थरथर काम् नछेन,्
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तर परम भु आफ् ना मािनसहरूका िन म्त शरणस्थान, र इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त िकल् ला हुनहुुनछे । 17 “यसलै,े परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ भनी
ितमीहरूले जान् नछेौ, म आफ् नो पिव पवर्त िसयोनमा बास गछुर् । तब यरूशलमे
पिव हुनछे, र त्यसबाट फे र किहलै कुनै सनेा िहडं् नछैेन । 18 त्यो िदनमा
यस् तो हुनछे, पहाडहरूबाट िमठो दाखम चिुहनछे, डाँडाहरूबाट दधू बग् नछे,
यहूदाका सबै खोलाहरूमा पानी बग् नछे, र परम भकुो म न् दरबाट मलू फुट्नछे,
र िशि मको उपत्यकालाई िभजाउनछे । 19 यहूदाका मािनसहरूमािथ अत्याचार
ग रएको हुनाल,े ितनीहरूले आफ्नो दशेमा िनद ष रगत बगाएको हुनाल,े िम
त् यािगएर उजाड हुनछे, र एदोमचािहं त्यािगएको उजाड-स् थान हुनछे । 20 तर
यहूदामा सधैं मािनसहरू बसोबास गनछन,् र यरूशलमेमा चािहं पसु्तादे ख पसु्तासम्म
बसोबास हुनछे । 21 मलैे बदला न लएको रगतको म बदला लनछुे, िकनिक
परम भु िसयोनमा बास गन ुर्हुन् छ ।”
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