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िवलापको पसु्तक
1 एक पटक मािनसहरूले भ रपणूर् सहर अिहले सनुसान बिसरहकेो छ । त्यो

श शाली जाित भए तापिन िवधवाजस्तै भएको छ । त्यो जाित-जाितहरूका
िबचमा राजकुमारीजस्तै िथयो, तर अिहले जबरजस्ती दासत्वमा लिगएको छ ।
2 त्यो रातमा रुन्छ र िवलाप गछर्, अिन त्यसको आसँलुे गला भ रन्छ । त्यसको
कुनै पिन मेीले त्यसलाई सान्त्वना िददँनै । त्यसका सबै िम ले त्यसलाई धोका
िदएका छन ् । ितनीहरू त्यसका श हुरू भएका छन ् । 3 ग रबी र वदेनापिछ
यहूदा िनवार्सनमा गएको छ । त्यो जाित-जाितहरूका िबचमा बस्छ, र त्यसले
चनै पाउदँनै । त्यसलाई खदे् नहरू सबलैे त्यसको घोर िनराशामा त्यसलाई प े
। 4 िसयोनका सडकहरूले शोक गछर्न,् िकनिक कुनै पिन तोिकएका चाडहरूमा
आउँदनै । त्यसका सबै मलू ढोका उजाड भएका छन ्। त्यसका पजुारीहरू ससु्केरा
हाल्दछन ्। त्यसका कन्याहरू शोिकत छन,् र त्यो आफै नै िबलकुल िनराशामा छ ।
5 त्यसका वरैीहरू त्यसको मा लक भएका छन ्। त्यसका श हुरूको उन् नित हुन्छ
। त्यसका धरैे पापको कारण परम भलुे त्यसलाई कष् ट िदनभुएको छ । त्यसका स-
साना बालबच् चाहरू त्यसको वरैीकहाँ िनवार्सनमा जान्छन ्। 6 सौन्दयर्ले िसयोनकी
छोरीलाई छोडकेो छ । त्यसका राजकुमारहरू खकर् पाउन नसक् ने मगृहरूजस्तै
भएका छन,् र ितनीहरू दबुर्ल भएर ितनीहरूलाई खदे् नकेो अिगअिग भाग्छन ्
। 7 त्यसले कष् ट पाएको र घरवारिवहीन भएको िदनमा यरूशलमेले आफूिसत
अिगल्ला िदनमा भएका त्यसका सबै बहुमलू्य खजानाहरूलाई सम्झने छ । त्यसका
मािनसहरू वरैीको हातमा पदार् कसलैे त्यसलाई सहायता गरेन । वरैीहरूले त्यसलाई
दखे,े र त्यसको िवनाशमा हाँस े । 8 यरूशलमेले घोर पाप गर् यो । त्यो अशु
वस्तजुस्तै ितरस्कृत भएको छ । त्यसलाई आदर गन सबलैे अिहले त्यसलाई
ितरस्कार गछर्, िकनिक ितनीहरूले त्यसको नग् नता दखेकेा छन ्। त्यसले ससु्केरा
हाल्छ, र भाग् ने कोिसस गछर् । 9 त्यसको फ रयािभ त्यो अशु भएको छ । त्यसले
आफ्नो भिवष्यको िवषयमा सोचने । त्यसको पतन डरलाग्दो िथयो । त्यसलाई
सान्त्वना िदने कोही िथएन । त्यो िचच् च्यायो, “हे परम भ,ु मरेो कष् टलाई हने ुर्होस,्
िकनिक श ु अित महान ् भएको छ ।” 10 वरैीले हा ा सबै बहुमलू्य खजानामा
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आफ्नो हात हालकेो छ । तपाईंको पिव सभामा जाित-जाितहरू वशे गन ुर्हुदँनै भनी
तपाईंले आज्ञा िदनभुए तापिन त्यसले आफ्नो पिव स्थानमा ितनीहरू वशे गरेको
दखेकेो छ । 11 त्यसका सबै मािनसले रोटीको खोजी गदार् ितनीहरू ससु्केरा हाल्छन ्
। आफ्ना ाण बचाउनलाई खानाको लािग ितनीहरूले आफ्ना बहुमलू्य खजानाहरू
िदएका छन ् । हे परम भ,ु हने ुर्होस,् र मलाई िवचार गन ुर्होस,् िकनिक म बकेम्मा
भएको छु । 12 यताबाट भएर जाने ितमीहरू सबलैाई के यसको वास्ता छैन ?
मलाई िदइएको शोकजस्तै कसकैो शोक छ िक छैन भनरे हरे र िवचार गर, िकनिक
परम भलुेआफ्नो भयङ्कर ोधको िदनमा मलाई यातना िदनभुएको छ । 13उहाँले
उच् चबाट मरेा हड् डीमा आगो सल्काउनभुएको छ, र यसले ितनलाई िजतकेो छ ।
उहाँले मरेो ख ु ाको लािग जाल िफँजाउनभुएको छ, र मलाई फकार्उनभुएको छ ।
उहाँले मलाई िनरन्तर रूपमा उजाड र कमजोर बनाउनभुएको छ । 14 मरेा आज्ञा
उल्लङ्घनहरूको जवुालाई उहाँको हात ारा बाँिधएको छ । ती सगँसगँ बाँिधएर
मरेो काँधमा रा खएका छन ् । उहाँले मरेो बललाई असफल तलु्याइिदनभुएको
छ । परम भलुे मलाई ितनीहरूका हातमा स ु म्पिदनभुएको छ, र म खडा हुन
स क्दन ँ । 15 मरेो ितरक्षा गन मरेा सबै श शाली मािनसलाई परम भलुे एकाितर
फ्याँिकिदनभुएको छ । मरेा ह ाक ा मािनसहरूलाई धलूोिपठो पानर् उहाँले मरेो
िवरु मा सभा बोलाउनभुएको छ । परम भलुे यहूदाका कन्या-छोरीहरूलाई दाखको
कोलमा कु ल्चिमल्ची पान ुर्भएको छ । 16 ियनै कुराहरूको लािग म रुन्छु; मरेा
आखँा आसँकुो धारा बहन्छ । िकनिक मलाई सान्त्वना िदने र मरेो जीवनलाई
पनुस्थार्िपत गन मबाट िनकै टाढा छ । श लुे मलाई परास्त गरेकोले मरेा बालबच् चा
बसेहारा छन ् । 17 िसयोनले आफ्ना हात फैलाएको छ । त्यसलाई सान्त्वना िदने
कोही छैन । याकूबको व रप र हुनहेरू त्यसका वरैीहरू होऊन भ्नी परम भलुेआज्ञा
िदनभुएको छ । यरूशलमे ितनीहरूका लािग अशु छ । 18 परम भु धम हुनहुुन्छ,
िकनिक म उहाँको आज्ञाको िवरु मा बागी भएको छु । हे सबै मािनस हो, सनु र
मरेो शोकलाई िवचार गर । मरेा कन्याहरू र ह ाक ा मािनसहरू िनवार्सनमा गएका
छन ् । 19 मलैे मरेा िम हरूलाई बोलाएँ, तर ितनीहरू म ित धोकेबाज िन स्कए
। मरेा पजुारीहरू र मरेा धमर्-गरुुहरूले आफ्ना ाण बचाउनको लािग खानाको
खोजी गदार् ितनीहरू सहरमा नै नष् ट भए । 20 हे परम भ,ु हने ुर्होस,् िकनिक म
िनराशामा छु । मरेो पटे हुडँल्छ । मरेो हृदय मिभ ै छटप टन्छ, िकनिक म ज्यादै
िव ोही भएको छु । बािहर तरवारले आमालाई नष् ट पाछर्, घरिभ केवल मतृ्य ु
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छ । 21 ितनीहरूले मरेो ससु्केरा सनुकेा छन,् तर मलाई सान्त्वना िदने कोही छैन
। मरेा सबै श लुे मरेो कष् टको िवषयमा सनुकेा छन,् र तपाईंले यसो गन ुर्भएकोमा
ितनीहरू खसुी छन ।् तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएको िदन तपाईंले ल्याउनभुएको छ । अब
ितनीहरू मजस्तै होऊन ्। 22 ितनीहरूका सबै दषु् टता तपाईंको साम ु आऊन ्। मरेा
सबै आज्ञा उल्लङ्घनको कारणले तपाईंले मलाई वहार गन ुर्भएझै ँ ितनीहरूिसत

वहार गन ुर्होस ्। मरेा ससु्केरा धरैे छन,् र मरेो हृदय मछुार् परेको छ ।

2
1 परम भलुे िसयोनकी छोरीलाई आफ्नो रसको बादलमिुन ढाक् नभुएको

छ । उहाँले इ ाएलको गौरवलाई स्वगर्बाट तल पथृ्वीमा फ्याँिकिदनभुएको छ
। आफ्नो रसको िदनमा उहाँले आफ्नो पाउदानको सम्झना गन ुर्भएको छैन ।
2 परमर भलुे याकूबका सबै नगरलाई स्वाहा पान ुर्भएको छ, र ितनलाई दया
दखेाउनभुएको छैन । उहाँको रसको िदनमा उहाँले यहूदाकी छोरीका िकल्लाबन्दी
ग रएका सहरहरू भत्काइिदनभुएको छ । उहाँले राज्य र यसका शासकहरूलाई
अपमानमा भइँु ढाल्नभुएको छ । 3 भयङ्कर रसले उहाँले इ ाएलको हरेक िसङ
का टिदनभुएको छ । उहाँले श कैु सामनु् ने आफ्नो दािहने हात हटाउनभुएको
छ । उहाँले याकूबलाई चारैितर भस्म गन दन्कँदो आगोले जलाउनभुएको छ ।
4 श लुे झै ँ उहाँले धन ु हामीितर उठाउनभुएको छ । उहाँको दािहने हात हान् नलाई
तयार छ । िसयोनकी छोरीको पालमा उहाँले आफूलाई ि य लाग् ने सबलैाई
मान ुर्भएको छ । उहाँले आफ्नो ोध आगोझै ँ खन्याउनभुएको छ । 5 परम भु
श झुै ँ हुनभुएको छ । उहाँले इ ाएललाई िनल्नभुएको छ । उहाँले त्यसका सबै
महललाई िनल्नभुएको छ । उहाँले त्यसका िकल्लाहरूलाई नष् ट पान ुर्भएको छ ।
उहाँले यहूदाकी छोरीमा शोक र िवलाप बढाउनभुएको छ । 6 उहाँले आफ्नो पिव
वासस्थानलाई बगैचँाको छा ोलाई झै ँआ मण गन ुर्भएको छ । उहाँले पिव सभाको
स्थानलाई नष् ट गन ुर्भएको छ । परम भलुे िसयोनमा पिव सभा र शबाथ दवुलैाई
िबसर्न लगाउनभुएको छ, िकनिक उहाँले आफ्नो भयानक रसमा राजा र पजुारी
दवुलैाई ितरस्कार गन ुर्भएको छ । 7 परम भलुे आफ्नो वदेीलाई ितरस्कार गन ुर्भएको
छ, र पिव वासस्थानलाई त्यािगिदनभुएको छ । उहाँले त्यसका महलहरूका
पखार्लहरू श कुो हातमा स ु म्पिदनभुएको छ । तोिकएको चाडको िदनमा जस्तै
ितनीहरूले परम भकुो म न्दरमा िवजयको ध्विन लगाएका छन ् । 8 परम भलुे
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िसयोनकी छोरीको सहरको पखार्ललाई नष् ट गन िनधो गन ुर्भयो । उहाँले नाप् ने
िफ ा तन्काउनभुयो, र पखार्ललाई नष् ट गनर्बाट आफ्नो हात रोक् नभुएको छैन ।
उहाँले गढी र पखार्ललाई िवलाप गनर् लगाउनभुयो । ती सगँसगँै भत्के । 9 त्यसका
मलू ढोकाहरू भइँुमा ढलकेा छन ्। उहाँले त्यसका मलू ढोकाका गजबारहरू नष् ट
गन ुर्भएको छ, र भाँच्नभुएको छ । त्यसका राजा र राजकुमारहरू जाित-जाितहरूका
िबचमा छन,् र वस्था रहदँनै, अिन त्यसका अगमव ाहरूले परम भबुाट कुनै
दशर्न पाउदँनैन ् । 10 िसयोनकी छोरीका धमर्-गरुुहरू चपु लागरे भइँुमा बस्छन ्
। ितनीहरूले आ-आफ्ना िशरमा धलूो हालकेा छन,् र भाङ् ा लगाएका छन ् ।
यरूशलमेका कन्याहरूले भइँुमा आ-आफ्ना िशर झकुाएका छन ्। 11 ितनीहरूको
आसँलुे मरेा आखँा ट ाइसक्यो । मरेो पटे हुडँल्छ । मरेा मािनसहरूकी छोरीको
िवनाशको कारण मरेा मरेो हृदय िछयािछया भयो । बालबच् चा र दधु े बालकहरू
सहरका सडकहरूमा मछुार् खान्छन ्। 12 ितनीहरूले आफ्ना आमाहरूलाई भन्छन,्
“अन् न र दाखम कहाँ छन ् ?” ितनीहरू सहरका सडकहरूमा घाइतझेै ँ मछुार्
पदार् ितनीहरूका ाण ितनीहरूका आमाहरूको काखमा िशिथल हुन्छन ् । 13 हे
यरूशलमेकी छोरी, म तलँाई के भन ूँ ? हे िसयोनकी छोरी, तलँाई सान्त्वना
िदन तलँाई म केिसत तलुना गरूँ ? तरेो घाउ समु जस्तै िवशाल भएको छ ।
कसले तलँाई िनको पानर् सक्छ ? 14 तरेा अगमव ाहरूले तरेो लािग झटुा र
बकेम्मा दशर्नहरू दखेकेा छन ्। तरेो सिुदन पनुस्थार्िपत गनर् ितनीहरूले तरेो अधमर्को
पदार्फास गरेका छैनन,् तर ितनीहरूले तलँाई झटुा र गलत वचनहरू िदएका छन ्
। 15 यस सडक भएर जानहेरू सबलैे तलँाई दखेरे थपडी माछर्न ् । यरूशलमेकी
छोरीको िवरु मा ितनीहरूले िगल्ला गछर्न,् र आफ्ना िशर हल्लाउछँन,् अिन
भन्छन,् “के यो त्यही सहर हो जसलाई ितनीहरूले 'परम सनु्दरी' र 'सारा पथृ्वीको
आनन्द' भन्थे ?” 16 तरेा सबै श लुे तरेो िवरु मा ितनीहरूका मखु खोल्छन ् ।
ितनीहरूले खसी गरेर रसमा आफ्ना दा ा िकट्छन,् र भन्छन,् “हामीले त्यसलाई
िनलकेा छौँ । हामी यही िदनको तीक्षामा िथयौँ । यही हनेर् हामी बाँचकेा छौँ ।”
17 परम भलुे जे गन योजना बनाउनभुयो, त्यही गन ुर्भएको छ । उहाँले आफ्नो
वचन परुा गन ुर्भएको छ । उहाँले दया नदखेाइकन तलँाई फ्याँिकिदनभुएको छ,
िकनिक उहाँले तलँाई दखेरे तरेो श लुाई रमाउने अनमुित िदनभुएको छ । उहाँले
तरेा श हुरूको िसङ उठाउनभुएको छ । 18 हे िसयोनकी छोरीका पखार्लहरू हो,
ितनीहरूका हृदयले परम भलुाई पकुारे । िदनरात नदीझै ँ तरेा आसँ ु बगा । कि
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पिन िव ाम नल;े तरेा आखँालाई िव ाम नदे । 19 रातको हरेक पहरको सरुुमा
उठेर िचच् च्या । परम भकुो महुारको सामनु् ने तरेो हृदय पानीझै ँ खन्या । हरेक
सडकको कुनामा भोकले मछुार् पन तरेा बालबच् चाका ाणको लािग तरेा हात
उहाँितर उठा । 20 हे परम भ,ु हने ुर्होस,् र यसरी वहार गनहरूलाई िवचार गन ुर्होस ्
। के स् ीहरूले आफ्नै गभर्को फल अथार्त ्आफैले जन्माएका बालबच् चालाई खाने
? के पजुारी र अगमव ा परम भकुो पिव वासस्थानमा मा रने ? 21 यवुाहरू
र पाकाहरू सडकहरूका धलूोमा पि न्छन ् । मरेा यवुतीहरू र यवुाहरू तरवारले
ढा लएका छन ् । ितनीहरूलाई दया नदखेाइकन तपाईंले ितनीहरूलाई मान ुर्भएको
छ । 22 चाडको िदनमा मािनसहरू भलेा गरेझँै ँ तपाईंले मरेो हरेक िकनारामा मरेा
ासहरूलाई बोलाउनभुएको छ । परम भकुो रसको िदनमा कोही पिन उम्केन वा

बाँचने । मलैे वास्ता गरेका र हुकार्एकाहरूलाई मरेो श लुे नष् ट पारेको छ ।

3
1 परम भकुो ोधको लाठोमिुन ददुर्शा दखे् ने मािनस म नै हु ँ । 2 उहाँले मलाई

खदे् नभुयो, र उज्यालोमा भन्दा पिन अधँ्यारोमा िहडँ्न लगाउनभुयो । 3 िनश् चय नै
उहाँले मरेो िवरु मा पटक-पटक र िदनभ र आफ्नो हात पसान ुर्भयो । 4 उहाँले
मरेो मास ु र छाला गलाइिदनभुएको छ । उहाँले मरेा हाडहरू भाँिचिदनभुयो ।
5 उहाँले मरेो िवरु मा घरेा लगाउनभुयो, अिन ित ता र क ठनाइले मलाई घने ुर्भयो
। 6 उहाँले मलाई धरैे पिहले मनहरूजस्तै अन्धकार ठाउँहरूमा बस् न लगाउनभुयो
। 7 उहाँले मरो चारैितर पखार्ल लगाउनभुयो । त्यसलैे म भाग् न स क्दन ँ । उहाँले
मरेा साङ्लाहरू ग ौँ बनाइिदनभुयो, 8 र मलैे सहायताको लािग पकुारे र िचच् च्याए
तापिन उहाँले मरेो ाथर्ना थिुनिदनभुयो । 9 का टएको ढुङ्गाको पखार्लले उहाँले
मरेो बाटो थिुनिदनभुयो । उहाँले मरेा बाटाहरू बाङ्गो बनाइिदनभुयो । 10 उहाँ
आ मण गनर् ढुकेर बस् ने भालजुस्तो र लकेुर बस् ने िसहंजस्तो हुनहुुन्छ । 11 उहाँले
मरेा बाटाहरू उल्टो बनाइिदनभुयो । उहाँले मलाई बसेाहारा तलु्याइिदनभुयो ।
12उहाँले आफ्नो धनमुा ताँदो चढाउनभुयो, र मलाई नै काँडको िनसाना बनाउनभुयो
। 13 उहाँले आफ्नो ठो ोका काँडहरूले मरेा मगृौला छेिडिदनभुयो । 14 म मरेा
सबै मािनसका लािग हाँसोको पा बने,ँ र िदनभ र ितनीहरूको ठ ाको िनसाना बने ँ
। 15 उहाँले मलाई ित ताले भ रिदनभुयो, र ऐरेल ु िपउन लगाउनभुयो । 16 उहाँले
रोडाले मरेा दाँत िपधँ् नभुयो, र खरानीमा कु ल्चिमल्ची पा रिदनभुयो । 17 मरेो ाण
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शा न्तबाट व ञ्चत भएको छ । सन् नता के हो भनी मलैे िबसको छु । 18 त्यसलैे
म भन्छु, “मरेो धयैर् नष् ट भएको छ, र मरेो भरोसा परम भमुा नै छ ।” 19 मरेो
कष् ट र मरेो िफरन्तपेन, ऐरेल ु र ित तालाई सम्झनहुोस ् । 20 म िनरन्तर यसलाई
सम्झन्छु, र म मिभ ै हताश भएको छु । 21 तर म यो स्मरण गदर्छु । त्यसलैे म
आशा गदर्छुः 22 परम भकुो अचकु मे किहल्यै समाप् त हुदँनै, र उहाँको दया
किहल्यै अन्त्य हुदँनै । 23 ती हरेक िबहान नयाँ हुन्छन ्। तपाईंको िवश् वसनीयता
महान ्छ । 24 मलैे भने,ँ “परम भु मरेो उ रािधकार हुनहुुन्छ ।” त्यसलैे म उहाँमा
नै आशा गदर्छु । 25 परम भकुो तीक्षा गनहरू, उहाँको खोजी गनहरूका िन म्त
उहाँ भलो हुनहुुन्छ । 26 मौन रूपमा परम भकुो उ ारको तीक्षा गन ुर् रा ो हुन्छ ।
27आफ्नो यवुावस्थामा जवुा बोक् न ु मािनसको लािग रा ो हुन्छ । 28 त्यसमािथ यो
रा खदँा त्यो एक्लै चपु लागरे बसोस ्। 29 त्यसले आफ्नो मखु धलूोमा लगाओस ्
। अझै पिन आशा बाँकी हुन सक्छ । 30 त्यसलाई िहकार्उनलेाई त्यसले आफ्नो
गाला पिन दओेस,् र त्यो िनन्दाले भ रयोस ् । 31 िकनिक परम भलुे हामीलाई
सदासवर्दा त्याग् नहुुने छैन, 32 तर उहाँले शोक ल्याउनभुए तापिन उहाँको अचकु
मेको चरुतामतुािबक उहाँले दया दखेाउनहुुने छ । 33 िकनिक उहाँले हृदयबाट

नै मानव-जाितका सन्तानलाई यातना िदनहुुन् न वा कष् ट िदनहुुन् न । 34 पथृ्वीका
सबै कैदीलाई खु ाले कु ल्चिमल्ची पान, 35 सव च् च परमशे् वरको उप स्थितमा
मािनसको न्यायलाई इन्कार गन, 36 कुनै मािनसलाई न्यायबाट व ञ्चत गनजस्ता
कुराहरू परम भलुे अनमुोदन गन ुर्हुन् न । 37 परम भलुे उद नगन ुर्भएसम्म कसले
बोलकेो कुरा परुा भएको छ ? 38 के सव च् च परमशे् वरको मखुबाट नै िवपि र
रा ा कुराहरू दवुै आउँदनैन ्र ? 39 कुनै जीिवत मािनस कसरी गनगनाउन सक्छ
? आफ्ना पापको लािग पाएको दण्डको िवषयमा कुनचािह ँ ले गनगन गनर्
सक्छ ? 40 हा ा मागर्को जाँच गरौ,ँ र ितनलाई जाँचरे परम भकुहाँ फक ं ।
41 हा ा हृदय र हा ा हात स्वगर्मा हुनहुुने परमशे् वमा उठाऔ,ँ र भनौ:ँ 42 “हामीले
आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौ,ँ र िव ोह गरेका छौ,ँ अिन तपाईंले िबसर्नभुएको छैन
। 43 तपाईंले आफैलाई रसले ढाक् नभुएको छ, र हा ो िपछा गन ुर्भएको छ ।
तपाईंले मान ुर्भएको छ, जोगाउनभुएको छैन । 44 कुनै ाथर्नाले नछेडोस ् भनरे
तपाईंले आफैलाई बादलले ढाक् नभुएको छ । 45 तपाईंले जाित-जाितहरूका िबचमा
हामीलाई फोहोरको थु ो र किसङ्गर बनाउनभुएको छ । 46 हा ा श हुरूलाई
हामीलाई सराप िदन अनमुित िदनहुोस ् । 47 आतङ्क र खतरा, उजाड र िवनाश



3:48 vii िवलाप 4:5

हामीमािथ आइपरेका छन ्। 48 मरेा जाित नष् ट ग रएकाले मरेा आखँाबाट आसँकुो
धारा बहन्छ । 49 मरेा आखँाबाट नरोिककन, िव ाम नगरीकन आसँ ु बहन्छ,
50 जबसम्म परम भलुे स्वगर्बाट तल हने ुर्हुन् न । 51 मरेो सहरका सबै छोरीको
कारण मरेा आखँाले मलाई शोिकत तलु्याए । 52 मरेा श हुरू ारा मलाई चरालाई झै ँ
िसकार ग रएको छ । िवनाकारण ितनीहरूले मरेो िसकार गरे । 53 ितनीहरूले मलाई
खाडलमा फ्याँके, र मलाई ढुङ्गाले हान,े 54 अिन मरेो िशर ढाक् ने गरी ितनीहरूले
पानीको बाढी ल्याए । मलैे भने,ँ “मरेो अन्त्य आइसकेको छ ।” 55 हे परम भ,ु
खाडलको गिहराइबाट मलैे तपाईंको नाउँ पकुारेँ । 56 “मलैे मदतको लािग पकुादार्
तपाईंका कान बन्द नगन ुर्होस”् भनी मलैे भन्दा तपाईंको मरेो सोर सनु् नभुयो । 57मलैे
पकुार गरेको त्यस िदनमा तपाईं निजक आउनभुयो । तपाईंले भन् नभुयो, “नडरा
।” 58 हे परम भ,ु तपाईं मरेो पक्षमा लड्नभुयो । तपाईंले मरेो ज्यान बचाइिदनभुयो
। 59 हे परम भ,ु ितनीहरूले मलाई गरेका खराबी तपाईंले दखे् नभुएको छ । मरेो
म ु ाको इन्साफ ग रिदनहुोस ् । 60 ितनीहरूले मलाई गरेका अपमान, मरेो िवरु मा
रचकेा सबै ष न् तपाईंले दखे् नभुएको छ । 61 हे परम भ,ु ितनीहरूले गरेका
िनन्दा र मरेो बारेमा भएका ितनीहरूका सबै योजना तपाईंले दखे् नभुएको छ । 62मरेो
िवरु मा मरेा श हुरूका बोली र अिभयोग िदनभ र आउँछन ्। 63 ितनीहरू कसरी
बस्छन,् र उठ्छन,् हने ुर्होस ्। ितनीहरूका गीतले मरेो ठ ा गछर्न ्। 64 हे परम भ,ु
ितनीहरूले गरेअनसुार ितनीहरूलाई बदला लनहुोस ्। 65 तपाईंले ितनीहरूका हृदय
ल ज् जत पनर् िदनहुुने छ । तपाईंको दण्डाज्ञा ितनीहरूमािथ परोस ्। 66 हे परम भ,ु
रसमा तपाईंले ितनीहरूलाई खदे् नहुुन्छ, र स्वगर्बाट ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुन्छ ।

4
1 सनुको चमक हराएको छ । कसरी िनखरु सनु बद्लकेो छ! पिव पत्थरहरू

हरेक सडकको कुनामा छरपष् ट छन ् । 2 िसयोनका मलू्यवान ् छोराहरू िनखरु
सनुका तौलजि कै योग्य िथए, तर अिहले ितनीहरू कुमालकेो हातका काम
अथार्त ् माटोको भाँडाजि कै पिन गिनएका छैनन।् 3 स्यालका माउहरूले पिन
आफ्ना बच् चाहरूलाई थनु चसु् न िदन्छन,् तर मरेो जाितकी छोरी मरुभिूमका
अ स् चहरूझै ँ ु र भएकी छे । 4 दधू चसु् ने िशशकुो िज ो ितखार्ले गदार् तालमुा
टाँिसन्छ । बालबा लकाहरूले खानकुेरा माग्छन,् तर ितनीहरूका लािग केही छैन
। 5 िमठा-िमठा खानकुेरा खाएर भोज गनहरू सडकहरूमा भोकले मछर्न ्। वजैनी
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वस् लगाएर हुकार्इएकाहरू अिहले खरानीको थु ोमा बस्छन ् । 6 मरेो जाितकी
छोरीको दण्ड सदोमको भन्दा ठुलो छ, जसलाई एकै क्षणमा फ्याँिकएको िथयो, र
कसकैो हातले त्यसलाई सहायता गरेको िथएन । 7 त्यसका अगवुाहरू िहउभँन्दा
श ु , दधूभन्दा सतेा िथए । ितनीहरूका शरीर मािनकभन्दा राता िथए; ितनीहरूका
रूप नीरजस्तै िथए । 8 अिहले ितनीहरू महुार मोसोभन्दा कालो छ । ितनीहरू
सडकहरूमा िचिनदँनैन ्। ितनीहरूको छाला हड् डीहरूमा टाँिसएको छ । यो काठ
जि कै सकु्खा भएको छ । 9 तरवारले मा रएकाहरू भोकले मरेकाहरूभन्दा खसुी
िथए । जिमनको फसलको कमीको कारणले ितनीहरू भोकाएर सकु्दै जान्छन।्
10 दयाल ु स् ीहरूका हातले ितनीहरूका आफ्नै बालबच् चा पकाएका छन ् ।
मरेो जाितकी छोरीलाई नष् ट पा रदँा ती बालबच् चा ितनीहरूको खानकुेरा बने
। 11 परम भलुे आफ्ना सबै ोध दखेाउनभुयो । उहाँले आफ्नो भयङ्कर रस
खन्याउनभुयो । उहाँले िसयोनमा आगो सल्काउनभुयो जसले त्यसका जगहरूलाई
भस्म पार् यो । 12 श हुरू वा िवरोधीहरू यरूशलमेका मलू ढोकाहरूिभ वशे
गनर् सक् निेथए भनी पथृ्वीका राजाहरूले िवश् वास गरेनन,् न त ससंारको कुनै
बािसन्दाले िवश् वास गर् यो । 13 त्यसका अगमव ाहरू र त्यसका पजुारीहरूका
अधमर्को कारणले यसो भएको िथयो, जसले त्यसकै िबचमा धम हरूको रगत
बगाएका िथए । 14 अन्धाहरूझै ँ ितनीहरू सडकहरूमा यताउता िहडँ्छन ् । त्यस
रगत ारा ितनीहरू यित दिुषत पा रएका िथए, िक ितनीहरूका लगुा छुन कसलैाई
अनमुित िदइएन । 15 ितनीहरूलाई दखेरे मािनसहरू िचच् च्याउँछन,् “भाग, हे
अशु हरू हो! भाग! भाग! नछोओ!” त्यसलैे ितनीहरू यताउता भौँता रए
। मािनसहरूले जाित-जाितहरूका िबचमा भन,े “अबदे ख उसो ितनीहरू यहाँ
बस् न सक्दनैन ् ।” 16 परम भु आफैले ितनीहरूलाई िततरिबतर पा रिदनभुयो ।
उहाँले फे र ितनीहरूको वास्ता गन ुर्हुन् न । ितनीहरूले पजुारीहरूको आदर गदनन,् र
ितनीहरूले धमर्-गरुुहरूलाई िनगाह गरेनन ्। 17 सहायताको लािग तीक्षा गदार्-गदार्
हा ा आखँा थर्मा ट ाइसके । हा ा धरहराहरूबाट हामीले एउटा जाितको बाटो
हरे् यौ,ँ जसले हामीलाई बचाउन सकेन । 18 ितनीहरूले हा ा पाइलाहरू प ाए
। हामी हा ा सडकहरूमा िहडँ्न सकेनौँ । हा ो अन्त्य निजकै िथयो, र हा ा िदन
गन्ती ग रए । हा ो अन्त्य आइसकेको िथयो । 19 हामीले खदे् नहेरू आकाशका
चीलहरूभन्दा पिन िछटा िथए । ितनीहरूले हामीलाई पहाडहरूसम्मे खदे,े र उजाड-
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स्थानमा हामीलाई ढुिकबसे । 20 परम भकुा अिभिष जन अथार्त ्हा ो ाणधार
ितनीहरूको पासोमा परे, जसको बारेमा यसो भिनएको िथयो, “उहाँकै छायामिुन
हामी जाित-जाितहरूका िबचमा बस् ने छौँ ।” 21 हे ऊज दशेमा बस् ने एदोमकी
छोरी, रमा, र खसुी हो । तर तलँाई त्यो कचौरा पिन िदइने छ । त ँ मात् नछेेस,् र
नाङ्गो पा रने छेस ्। 22 हे िसयोनकी छोरी, तरेो दण्ड समाप् त हुने छ । उहाँले तरेो
िनवार्सनको समय लम्ब्याउनहुुने छैन । तर हे एदोमकी छोरी, उहाँले तलँाई दण्ड
िदनहुुने छ । उहाँले तरेा पाप कट ग रिदनहुुने छ ।

5
1 हे परम भ,ु हामीमािथ जे भएको छ, सो सम्झनहुोस ्। हा ो अपमान हने ुर्होस,्

र िवचार गन ुर्होस ् । 2 हा ो उ रािधकार पराईहरू र हा ा घरहरू िवदशेीहरूलाई
िदइए । 3 हामी अनाथ, िपतहृीन भएका छौ,ँ र हा ा आमाहरू िवधवाजस्ता छन ्।
4 हामीले िपउने पानीको लािग र हा ै दाउरा िकन् न हामीले चाँदीको दाम ितन ुर्पछर्
। 5 हामीलाई प ाउनहेरू हा ो छेउमा छन ्। हामी थाकेका छौ,ँ र हामीलाई चनै
छैन । 6 पयार्प् त खानाको लािग हामीले आफैलाई िम र अश्शरूमा स ु म्पिदएका
छौँ । 7 हा ा िपता-पखुार्हरूलपेाप गरे, र अब ितनीहरू छैनन,् र हामीले ितनीहरूका
अधमर्को फल भोग्दछौँ । 8 कमाराहरूले हामीमािथ शासन गछर्न,् र हामीलाई
ितनीहरूको हातबाट छुटकारा िदने कोही छैन । 9 उजाड-स्थानमा भएको तरवारको
कारण हा ा जीवन जो खममा पारेर मा ै हामी रोटी पाउछँौँ । 10 भोकको रापले
गदार् हा ो छाला चलुोझै ँ ताितएको छ । 11 िसयोनमा स् ीहरू र यहूदाका सहरहरूमा
कन्याहरू बलत्कार ग रएका छन ्। 12 राजकुमारहरू ितनीहरूका आफ्नै हात ारा
झणु् ाइएका छन,् र धमर्-गरुुहरूलाई कुनै आदर दखेाइएको छैन । 13 यवुाहरू
जाँतोमा अन् न िपधँ् न बाध्य पा रएका छन,् र ठटाहरू दाउराको भारीले िथिचएर
लडबडाउदँै िहडँ्छन ् । 14 धमर्-गरुुहरूले सहरको मलू ढोका छोडकेा छन,् र
यवुाहरूले ितनीहरूको सङ्गीत छोिडिदएका छन ्। 15 हा ो हृदयको आनन्द हटेको
छ, र हा ो नाच शोकमा प रणत भएको छ । 16 मकुुट हा ो िशरबाट खसकेो छ ।
हामीलाई िधक् कार छ! िकनिक हामीले पाप गरेका छौँ । 17 हा ो यो हृदय दबुर्ल
भएको छ, र ियनै कुराको कारण हा ो आखँा धिम लएका छन ्। 18 िसयोन पवर्त
उजाड छ, जहाँ स्यालहरू घिुमिहडँ्छन ् । 19 तर हे परम भ,ु तपाईंले सदासवर्दा
शासन गन ुर्हुन्छ, र तपाईं पसु्तादे ख पसु्तासम्म आफ्नो िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुने
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छ । 20 तपाईंले हामीलाई िकन सदाको िन म्त िबसर्नहुुन्छ ? तपाईंले हामीलाई यित
धरैे िदनसम्म िकन त्याग् नहुुन्छ ? 21 हे परम भ,ु हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस,् र
हामी पनुस्थार्िपत हुने छौँ । 22 तपाईंले हामीलाई िबलकुलै इन्कार गन ुर्भएको छैन,
र सम्झनै नसक् ने गरी तपाईं हामीिसत रसाउनभुएको छैन भने धरैे पिहले भएजस्तै
हा ा िदन नवीकरण ग रिदनहुोस ्।
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