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नहूमको पसु्तक
1 िननवकेो िवषयमा भएको घोषणा । एल्कोशी नहूमको दशर्नको पसु्तक ।

2 परम भु डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँले बदला लनहुुन्छ । परम भलुे बदला
लनहुुन्छ र उहाँ ोधले भ रनभुएको छ । उहाँले आफ्ना िवरोधीहरूसगँ बदला
लनहुुन्छ र आफ्ना श हुरू ित उहाँको रस रिहरहन्छ । 3 परम भु रसाउनमा

िढला र श मा महान ् हुनहुुन्छ । उहाँले दषु् टलाई दण्डबाट उम्कन िदनहुुन् न ।
परम भलुे भमुरी र आधँीमा आफ्नो मागर् तयार गन ुर्हुन्छ, र बादलहरू उहाँका पाउका
धलुो हुन ् । 4 उहाँले सम ु लाई हप्काउनहुुन्छ र त्यसलाई सकु्खा बनाउनहुुन्छ ।
उहाँले सबै नदीहरूलाई सकुाइिदनहुुन्छ । बाशान र कमल कमजोर छन ।् लबेनानका
फूलहरू कमजोर छन ् । 5 पवर्तहरू उहाँको उप स्थितमा काँप्छन,् र पहाडहरू
प ग्लन् छन ् । उहाँको उप स्थितमा पथृ्वी, सारा ससंार र त्यसमा बसोबास गन सबै
मािनस नष् ट हुन्छन ् । 6 उहाँको ोधको अगािड को खडा हुन सक्छ? उहाँको

ोधको चण्डता कसले सहन सक्छ? उहाँको ोध आगोझै ँ खन्याइन् छ, र
उहाँ ारा च ानहरू टु ा-टु ा पा रन्छन ्। 7 परम भु असल हुनहुुन्छ, र कष् टको
समयमा उहाँ ब लयो गढ हुनहुुन्छ, र उहाँमा शरण लनकेो िन म्त उहाँ िवश् वसनीय
हुनहुुन्छ । 8 तर उहाँले महान ्बाढीले आफ्ना श हुरूको अन्त गन ुर्हुनछे, र उहाँले
ितनीहरूलाई अन्धकारमा लानहुुनछे । 9 ितमीहरूले परम भकुो िवरु के ष न्
गदछौ? उहाँले पणू र्रूपमा त्यो अन्त गन ुर्हुनछे । समस्या दो ो पटक आइपनछैन ।
10 िकनभने ितनीहरू काँढाघारीहरूझै ँ अ ल्झनछेन ्। ितनीहरू आफ्नै पये पदाथर्ले
भरपटे हुनछेन ् । ितनीहरू सकेुका ठोसाहरूझै ँ आगो ारा पणू र् रूपमा भस्म हुनछेन ्
। 11 िननव,े ितमीहरूका िबचमा कोही खडा भयो, जसले परम भकुो िवरु मा
योजना बनायो, र त्यसले दषु् टतालाई बढुवा िदयो । 12 परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ,
“ितनीहरू आफ्ना पणूर् श र पणूर् सङ्ख्याको अवस्थामा भए तापिन ितनीहरू
का टनछेन,् र ितनीहरूका मािनसहरू बाँकी रहनछैेनन ् । तर यहूदा, मलैे तलँाई
पीडा िदएको भए तापिन अब म तलँाई पीडा िदनछैेन ँ । 13 अब म मािनसहरूका
जवुा भाँची तबँाट िनका लिदनछुे, तरेा बन्धनहरूलाई म तोिडिदनछुे ।” 14 िननव,े
तरेो िवषयमा परम भलुे एउटा आज्ञा िदनभुएको छ, “अब तरेो नाम बोक् ने कोही
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वशं बाँकी रहनछैेन । कलात्मक रूपमा हातले बनाइएका र फलाम गालरे बनाइएका
मिुतर्हरूलाई ितमीहरूका दवेताहरूका घरबाट म हटाइिदनछुे । म तरेो िचहान तयार
गनछु, िकनिक त ँ तचु्छ छस ् ।” 15 हरे, असल समाचार ल्याउनहुुन,े र शा न्त
घोषणा गन ुर्हुनकेा पाउ पवर्तहरूमा छन ्। यहूदा, आफ्ना चाडहरू मनाओ, र आफ्ना
ितज्ञाहरू परुा गर, िकनिक दषु् टले अब तलँाई आ मण गनछैन, त्यो पणूर्रूपमा

नाश भएको छ ।

2
1 तलँाई टु ा-टु ा पान ुर्हुने तरेो िवरु मा आउँदै हुनहुुन्छ । सहरहरूका

पखार्लहरूमा मािनसहरू खटाओ, बाटोहरूलाई पहरा दओे, आफँैलाई ब लया
बनाओ, आफ्ना सनेाहरूलाई एक ा गर । 2 लटेुराहरूले ितनीहरूलाई तहस-
नहस गरे तापिन, र ितनीहरूका दाखका हाँगाहरूलाई नष् ट गरे तापिन, परम भलुे
इ ाएलको गौरवझै ँ याकूबको गौरव पनुस्थार्िपत गद हुनहुुन्छ । 3 त्यसका
श शाली मािनसहरूका रक्षा कवचहरू राता छन,् र त्यसका सिैनकहरू वजैनी
रङ्गका पोशाकमा छन ् । ितनीहरूका रथहरू तयार भएका िदनमा ितनीहरूका
धात ु ारा च म्कन्छन,् र सल्लोका भालाहरू हावामा लहराइन् छन ् । 4 ती रथहरू
सडकहरूबाट ती गितमा अिग बढ्छन,् फरािकला सडकहरूमा ती अगािड र
पछािड दौडन् छन ् । ितनीहरू राँकाझै ँ द े खन्छन,् र ितनीहरू िबजलुीझै ँ दौडन् छन ्
। 5 तलँाई टु ा-टु ा पानले आफ्ना अिधकारीहरूलाई बोलाउँछ, तर ितनीहरू
िहडँ्ने ममा एक आपसमा ठेस खाई लड्छन ् । ितनीहरू सहरको पखार्ललाई
आ मण गनर् हता रन्छन ् । यी आ मण गनहरूलाई बचाउनको िन म्त ठुलो रक्षा
कवच बनाइन्छ । 6 नदीका बाँधहरू खलुा पा रन्छन,् र दरबारचािह ँ नाश हुनछे
। 7 हुज् जाबका वस् फुका लएकाछन ् र त्यो िनवार्सनमा लिगनछेे । त्यसका
कमारीहरू छाती िपट्दै ढुकुरहरूझै ँ िवलाप गछर्न ् । 8 िननवे चिुहरहकेो पोखरीझै ँ
हो, जसका मािनसहरू जोडले बिगरहकेो पानीझै ँ भािगरहकेा छन ्। अरूहरूले ठुलो
सोरमा भन्छन,् “रोक, रोक,” तर कसलैे पिन पिछ फकर हदेन । 9चाँदी र सनुका
लटुका सामान लओे, िकनभने िननवकेा सबै सनु्दर कुराहरूका वभैवको कुनै अन्त्य
छैन । 10 िननवे र ो र नष् ट भएको छ । सबकैा हृदय प ग्लन् छन,् सबकैा घ ुडँाहरू
एक आपसमा ठोिकन्छन,् र पीडा सबमैा छ, ितनीहरू सबकैा अनहुारहरू पहेलँा
छन ्। 11 िसहंको गफुा, जहाँ जवान िसहंहरूलाई खवुाइन्थ्यो, जहाँ िसहं र िसहंनी
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आफ्ना डमरुहरूसगँ िहडँ्थ,े जहाँ ितनीहरू कोहीसगँ डराउदँनैथ,े त्यो ठाउँ कहाँ
छ? 12 िसहंले आफ्ना डमरुहरूका िन म्त त्यसका िशकारहरूलाई टु ा-टु ा गर् यो
। त्यसले आफ्ना िसहंनीहरूका िन म्त िशकारको घाँटी िनमोठी मार् यो, र आफ्नो
गफुालाई िशकारहरूले , र आफ्नो ओडारलाई टु ा-टु ा पा रएका िसनहुरूलेभर् यो
। 13 सनेाहरूका परम भु यो घोषणा गन ुर्हुन्छ, “हरे,् म तरेो िवरु मा छु । म तरेा
रथहरूलाई जलाएर ध ुवँा बनाउनछुे र तरेा जवान िसहंहरूलाई तरवारले नष् ट पानछ
। तरेो भिुमबाट तरेो िशकारलाई म हटाइिदनछुे र तरेा समाचारबाहकहरूका आवाज
अब किहल्यै सिुननछैेन ।”

3
1 रगतले भ रएको सहरलाई िधक् कार! त्यो झटू र लटूको सम्पि ले भ रएको

छ । त्यसका िशकारहरू सधै ँ त्यहीँिभ छन ् । 2 तर अब त्यहाँबाट कोरार्हरूको,
तजे पाङ् ाहरू, उ दै गरेका घोडाहरू, र रथहरूको कुदाइको आवाज आउँछन ्
। 3 आ मण गन घोडचढीहरू, टल्कने तरवारहरू, चम्कने भालाहरू, लास र
मदुार्हरूको थु ो त्यहाँ छन ् । त्यहाँ अनिगन्ती लाशहरू छन ् । त्यसलाई आ मण
गनहरू लाशमा ठोकर खाँदै िहडँ्छन ् । 4 टुनामनुामा िनपणु, त्यो सनु्दर वशे्या,
जसले आफ्नो, र टुनामनुाले जाित-जाितहरूलाई बचे्छे, त्यसको कामवासनापणूर्
कामहरूका कारण यो भइरहकेो छ । 5 सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, “हरे,्
म तरेो िवरु छु । म तरेो फ रयालाई तरेो अनहुारभन्दा मािथसम्म उचा लिदनछुे र
तरेा गपु् तांगहरू जाित-जाितहरूलाई, र तरेो शमर् राज्यहरूलाई दखेाइिदनछुे । 6 म
तमँािथ िघनलाग्दो फोहोर फ्याँक् नछुे र तलँाई घिृणत बनाइिदनछुे । म तलँाई यस्तो
बनाउनछुे, िक सबलैे तलँाई हनेछन ् । 7 तलँाई हने सबै तबँाट टाढा भाग् नछेन ् र
भन् नछेन,् ‘िननवे नष् ट भएको छ, त्यसको िन म्त कसले िवलौना गलार्?’ तलँाई
शान्त्वना िदने मलै े कहाँ पाउन सक्छु?” 8 िननव,े के त ँ नील नदीको िकनारमा
बनाइएको नो शहरभन्दा असल छस,् त्यो शहर जसको व रप र पानी िथयो, जसको
सरुक्षा सागर, र जसको पखार्ल समु िथयो? 9 कूश र िम त्यसका श िथए, र
त्यसको कुनै अन्त िथएन । पतू र लिबया त्यसका िम राष् हरू िथए । 10 तथािप
नो शहर िनवार्सनमा लिगयो, त्यो दासत्वमा लिगयो, त्यसका छोराछोरीहरू हरेक
सडकहरूका मखुमा टु ा-टु ा पा रए । त्यसका श हुरूले त्यसका भारदारहरूका
िन म्त िच ा हाल,े र त्यसका सबै महान ् मािनसहरू साङ्लाले बाँिधए । 11 त ँ
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मतवाला हुनछेस,् त ँ लकु् न कोिसस गनछस,् र तैलँ े आफ्नो श बुाट भाग् नलाई
शरणस्थान खोज्नछेस ्। 12 तरेा सबै िकल्लाहरू पिहले नै फल पाकेका अ न्जरका
रूखहरूझै ँ हुनछेन ् । ती हल्लाइए भन,े त्यसका सबै फल खानवेालाको मखुमा
झनछन ् । 13 हरे,् तरेा िबचमा भएका मािनसहरू स् ीहरू मा छन ् । तरेो दशेका
वशे ारहरु श हुरूका िन म्त खलुा भएका छन ् । आगोले त्यसका गजबारहरू

भस्म पारेको छ । 14 घरेावन्दीको िदनको िन म्त पानी भर,् आफ्ना िकल्लाहरू
ब लयो पार ् । िहलोमा जा, र त्यसलाई कुल्ची । इट बनाउने भाँडो बोक् ।
15 आगोले तलँाई त्यहाँ भस्म पानछ, र तरवारले तलँाई नाश गनछ । सलहहरूले
सबै कुरा सखाप पारेझै ँ त्यसले तलँाई सखाप पानछ । फटेङ् ाहरू जस्ता अनिगन्ती
हो, र सलाहहरूझै ँ सखं्यामा बढ् । 16 तैलँ े आफ्ना ापारीहरूलाई आकाशका
ताराहरूभन्दा पिन धरैे बनाएको छस,् तर ितनीहरू सलहहरूझै ँ हुन,् ितनीहरूले
भिुमलाई लटेुर उिडजान्छन ् । 17 तरेा राजकुमारहरू सलहहरूझै ँ धरैे छन,् र तरेा
अिधकारीहरू सलहका बथानझै ँ छन,् जो िचसो िदनमा पखार्लहरूमा बस्छन ्। तर
घाम उदाएपिछ ती कहाँ उडरे जान्छन ्भन् ने नै थाहा हुदँनै । 18अश्शरूको राजा, तरेा
गोठालाहरू सतुकेा छन,् तरेा शासकहरू िव ाम गद पल्टेका छन ्। तरेा मािनसहरू
पवर्तहरूमा छ रएका छन,् र ितनीहरूलाई त्यहाँ भलेा गन कोही छैन । 19 तरेा
घाउहरू िनको हुदँनैन ्। ती गिहरा छन ्। तरेो िवषयमा सनु् ने सबलैे रमाहटले ताली
बजाउछँन ्। तरेो लगातारको दषु् टताबाट को भागकेो छ र?
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