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जक रयाको पसु्तक
1 दाराको शासनकालको दो ो वषर्को आठौँ मिहनामा, अगमव ा इ ोका

नाित बरेेक्याहका छोरा जक रयाकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आय। 2 “परम भु
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूसगँ अत्यन्तै रसाउनभुएको िथयो! 3 ितनीहरूलाई भन,्
‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मितरफकर् !- परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ- र
म ितमीहरूितर फकर् नछुे, सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 4 ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूझै ँ नहोओ जसलाई अगमव ाहरूले यस्तो भनकेा िथए, “सनेाहरूका
परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: ितमीहरूका खराब मागर्हरू र दषु् ट कामहरूबाट फकर् !”
तर ितनीहरूले सनुनेन ् र मलाई ध्यान िदएनन ् - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।’ ”
5 ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू कहाँ छन?् अगमव ाहरू कहाँ छन,् के ितनीहरूयहाँ
सधै ँ रहन्छन?् 6 तर मलैे मरेा दास अगमव ाहरूलाई आज्ञा गरेका मरेा वचन
र िनणर्यहरूले के ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई उिछनकेाछैनन ् र? यसकैारण
ितनीहरूले पाश् चाताप गरे र भन,े ‘हा ा चाल र कामहरूअनसुारसहुाउदँो सनेाहरूका
परम भलुे हामीसगँ जस्तो वहार गन योजना गन ुर्भयो, उहाँले हामीिसत त्यस्तै
गन ुर्भएको छ ।’ ” 7 दाराको शासनकालको दो ो वषर्को एघारौँ मिहनाको चौिबसौँ
िदन, अथार्त ् शबेातको मिहनामा, अगमव ा इ ोका नाित बरेेक्याहका छोरा
जक रयाकहाँ परम भकुो यस्तो वचन आयो, 8 “मलैे रातमा यस्तो दखेे!ँ एउटा
मािनस रातो घोडामा सवार िथए, र ितनी बेसँीको असारे-फूलका रूखहरूका
माझमा िथए, र उनको पछािड रातो, रातो-खरैो, र सतेो घोडाहरू िथए ।” 9 मलैे
भने,ँ “परम भ,ु यी कुराहरू के हुन?्” अिन मसगँ बो लरहकेा स्वगर्दतूले
मलाई भन,े “यी कुराहरू के हुन,् म ितमीलाई दखेाउनछुे ।” 10 ती असारे-
फूलका रूखहरूिबचमा उिभरहकेा मािनसले जवाफ िदए, “यी ितनै हुन ्जसलाई
परम भलुे पथृ्वीभ र घमुिफर गनर्को िन म्त पठाउनभुएको छ ।” 11 असारे-
फूलका रूखहरूकािबचमा बसकेा परम भकुा स्वगर्दतूलाई ितनीहरूले यस्तो जवाफ
िदए, “हामी सारा पथृ्वीभ र धिुमरहकेा छौँ । हने ुर्होस,् सारा पथृ्वी शान्त र
आराम ग ररहकेो छ ।” 12 अिन परम भकुा स्वगर्दतूले यस्तो जवाफ िदए,
सनेाहरूका परम भ,ु यरूशलमे र यहूदाका सहरहरू ित तपाईंले किहलसेम्म दया
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दखेाउनहुुनछैेन, जससगँ तपाईं स री वषर्दे ख रसाउनभुएको छ?” 13 मसगँ कुरा
गरेका स्वगर्दतूसगँ परम भलुे असल शब्दहरू, सान्त्वनाका शब्दहरूमा बोल्नभुयो
। 14 यसकैारण मसगँ कुरा गरेका स्वगर्दतूले मलाई भन,े “उच् च सोरमा भन,
‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म यरूशलमे र िसयोनको िन म्त अत्यन्तै
डाही भएको छु! 15 सखु-चनैमा बिसरहकेा जाितहरूसगँ म धरैे रसाएको छु ।
जब म ितनीहरूसगँ थोरै मा रसाएको िथएँ, ितनीहरूले िवपि लाई झन ् खराब
बनाइिदए । 16 यसकारण सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म यरूशलमेमा
दयासाथ फकको छु । मरेो भवन त्यसिभ िनमार्ण हुनछे र यरूशलमेमािथ नाप्ने डोरी
तन्काइनछे, सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।’ 17 उच् च सोरमा फे र यस्तो
भन, ‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मरेा सहरहरू फे र असल कुराहरूले
भ रएर पो खनछे, र परम भलुे फे र िसयोनलाई सान्त्वना िदनहुुनछे र उहाँले फेरी
यरूशलमेलाई चनु् नहुुनछे ।’ ” 18 अिन मलैे आफ्ना आखँाहरू मािथ उठाएँ र
चारओटा सीङ दखेें! 19 मसगँ बो लरहकेा स्वगर्दतूसगँ म बोलें, “यी के हुन?्”
उनले जवाफ िदए, “यी ती सीङहरू हुन ्जसले यहूदा, इ ाएल, र यरूशलमेलाई
िततर-िबतर पारे ।” 20 अिन परम भलुे मलाई चार जना कारीगरहरु दखेाउनभुयो
। 21 मलैे भनें, “यी मािनसहरू के गनर् आएका हुन?्” उनले जवाफ िदए, “यी ती
सीङहरू हुन ्जसले यहूदालाई िततर-िबतर पारे तािक कोही मािनसले पिन आफ्नो
िशर उठाउन नसकोस ् । तर ती कारीगरहरु ितनीहरूलाई ािसत गनर्, र यहूदालाई
िततर-िबतर गनर्को िन म्त त्यसको िवरु सीङ उठाएका जाितहरूका सीङहरूलाई
परािजत गनर् आएका हुन ्।”

2
1 अिन मलैे मािथितर हरेें र एउटा मािनसले आफ्नो हातमा नाप्ने डोरी लएको

दखेें । 2 मलैे भनें, “तपाईं कहाँ जाँदहैुनहुुन्छ?” उहाँले मलाई भन् नभुयो,
यरूशलमेलाई नाप्न, त्यसको लमाइ र चौडाइ थाहा गनर्” ।” 3 त्यसपिछ मसगँ
कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू त्यहाँबाट गए र अक एउटा स्वगर्दतू उनलाई भटे्न
िनस्के । 4 दो ो स्वगर्दतूले उनलाई भन,े “दौडरे जाऊ र त्यस जवान मािनसलाई
यस्तो भन, ‘यरूशलमेिभ का मािनसहरू र पशहुरूको ठुलो सखं्याको कारण त्यो
पखार्लिवनाको दशे हुनछे । 5 िकनभने म त्यसको व रप र आगोको पखार्ल हुनछुे, र
त्यसिभ को मिहमा म नै हुनछुे, परम भुघोषणा गन ुर्हुन्छ । 6जाओ, जाओ, उ रको
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दशेबाट भाग - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई आकाशका
चार बतासझै ँ िततर-िबतर पारेको छु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 7 ए बिेबलोनकी
छोरीसगँ बस् ने हो, जाओ, भागरे िसयोनमा जाओ!’ ” 8 िकनिक सनेाहरूका
परम भलुे मलाई सम्मािनत गन ुर्भएर ितमीहरूलाई लटु्ने जाितहरूको िवरु
मलाई पठाउनभुएपिछ (िकनिक जसले ितमीहरूलाई छुन्छ, त्यसले परमशे् वरका
आखँाको नानीलाई छुन्छ!) उहाँले भन् नभुयो, 9 “ितनीहरूमािथ म आफँै आफ्ना
हात टक् टक्याउनछुे, र ितनीहरूका आफ्नै दासहरूले ितनीहरूलाई लटु्नछेन।्”
त्यसपिछ सनेाहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले
थाहा पाउनछेौ । 10 “िसयोनकी छोरी, रमाहटको गीत गाऊ, िकनिक म आफँै नै
आएर ितमीहरूका िबचमा वास गनछु!- परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 11 त्यसपिछ
त्यस िदन महान ्जाितहरू परम भकुहाँ िमल्न आउनछेन ्। उहाँ भन् नहुुन्छ, “अिन
ितमीहरू मरेा मािनस हुनछेौ, िकनिक म ितमीहरूका िबचमा वास गनछु,” र
सनेाहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ
। 12 िकनिक पिव भिूममा परम भलुे यहूदालाई आफ्नो उ रािधकारझै ँ ाप् त
गन ुर्हुनछे र उहाँले फे र पिन यरूशलमेलाई आफ्नो िन म्त चनु् नहुुनछे । 13 सारा
मािनस हो, परम भकुो अिग शान्त होओ, िकनिक उहाँ आफ्नो पिव सहरबाट
जािगउठ्नभुएको छ ।

3
1 त्यसपिछ परम भलुे मलाई धान पजुारी यहोश ू परम भकुो स्वगर्दतूको अिग

उिभएका दखेाउनभुयो र शतैान ितनलाई पापको दोष लगाउनको िन म्त ितनको
दािहने हात ितर उिभरहकेो िथयो । 2 परम भकुा स्वगर्दतूले शतैानलाई भन,े “ए
शतैान, परम भलुे तलँाई हप्काऊन ् । यरूशलमेलाई चनु् नहुुने परम भलुे तलँाई
हप्काऊन!् के यो मािनस आगोबाट िनका लएको अगलु्टो होइन र?” 3 स्वगर्दतूको
अिग उिभदँा यहोशलूे फोहोर लगुा लगाएका िथए । 4 अिन स्वगर्दतूले आफ्नो
अिग उिभरहकेाहरूलाई भन,े “त्यसबाट ती फोहोर लगुाहरू फुका लदओे ।” अिन
ितनले यहोशलूाई भन,े “हरे! मलैे ित ा पाप ितमीबाट अलग गराइिदएको छु
र म ितमीलाई असल लगुा लगाइिदनछुे ।” 5 त्यसपिछ मलैे भनें, “ितनीहरूले
ितनको िशरमा एउटा सफा फेटा लगाइिदऊन!्” यसलैे परम भकुा स्वगर्दतू
उिभरहदँा नै ितनीहरूले यहोशकूो िशरमा सफा फेटा लगाइिदए र ितनलाई सफा लगुा
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पिहराइिदए । 6 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतूले यहोशलूाई यस्तो कडा आज्ञा िदए,
7 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, त ँ मरेा मागर्मा िहिँडस,् र मरेा आज्ञाहरू
पालन ग रस ्भन,े तैंले मरेो भवनको िजम्मा लनछेस ्र म न्दरको सरुक्षा गनछस,्
िकनिक यहाँ मरेो साम ु उिभएकाहरूमध्ये म तलँाई िभ आउन र बािहर जान िदनछुे
। 8 धान पजुारी यहोश,ू र तसँगँै बस् ने तरेा साथीहरू, सनु! िकनिक यी मािनसहरू
िचन्ह हुन,् तर म आफँैले नै मरेा दास अथार्त ् हाँगोलाई ल्याउनछुे । 9 अब मलैे
यहोशकूो साम ु रा खिदएको ढुङ्गोलाई हरे ् । यो एउटा ढुङ्गोमा सात आखँाहरू
छन,् र म एउटा िशलालखे खोप्नछुे, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, अिन म एक िदनमा
नै यस भिूमबाट पाप मटेाउनछुे। 10 त्यस िदनमा हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई
आफ्नो दाखको बोट र अ न्जरको रूखमिुन बस् न िनम्तो िदनछेन,् परम भु घोषणा
गन ुर्हुन्छ ।”

4
1 त्यसपिछ मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतू फक र मलाई िनन् ाबाट जगाइएको

मािनसझै ँ जगाए । 2 ितनले मलाई भन,े “ितमीले के दखे्दछैौ?” मलैे भनें, “मलैे
पणू र् रूपमा सनुले बनकेो एउटा सामदान दखे्दछुै, र त्यसको टुप्पोमा एउटा बटुको
रहकेो छ । त्यसमा सातओटा ब ी छन ् र हरेक ब ीको टुप्पोमा सातओटा नली
छन ्। 3 बटुकोको दािहनपे एउटा जतैनूको रूख र दे पे अक जतैनूको रूख
रहकेा छन ् ।” 4 अिन मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूसगँ मलैे फे र भनें, “मरेा
मा लक, यी कुराहरूको अथर् के हो?” 5 मसगँ कुरा ग ररहकेा स्वगर्दतूले मलाई
जवाफ िदए, “के ितमीलाई यी कुराहरूको अथर् थाहा छ?” मलैे भनें, “अहँ,ँ
मरेा मा लक ।” 6 यसलैे ितनले मलाई भन,े “यो यरुबाबलेको िन म्त परम भकुो
वचन हो: न त बलल,े न श ल,े तर मरेो आत्माल,े सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ
। 7 महान ् पवर्त, त ँ के होस?् यरुबाबलेको अिग त ँ समतल जिमन हुनछेस,् र
उहाँले टुप्पोको ढुङ्गोलाई ‘अन ु ह! त्यसलाई अन ु ह’ भन् ने सोरहरूको िबचमा
ल्याउनहुुनछे ।” 8 परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 9 “यरुबाबलेका हातले
यस भवनको जग बसाल्यो, र त्यसकै हातले यो पणू र् गनछ ।” अिन सनेाहरूका
परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने कुरा ितमीहरूले थाहा गनछौ । 10 साना
कुराहरूका िदनलाई कसले तचु्छ ठानकेो छ? यी मािनसहरूले रमाहट गनछन ्
र यरुबाबलेको हातमा ितनीहरूले साहुल दखे् नछेन ्। (यी सात ब ीहरू परम भकुा
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आखँा हुन ज्नु सारा पथृ्वीभ र घिुमरहन्छन ।्) 11 त्यसपिछ मलैे स्वगर्दतूलाई सोधें,
“सामदानको दािहने र दे पे रहकेा जतैनूका यी दइु रूखहरू के हुन?्” 12 मलैे
फे र ितनलाई सोधें, “सनुको तले बगरहने यी दइु सनुका नलीहरूका छेउमा भएका
जतैनूका यी दइु हाँगाहरू के हुन?्” 13 अिन ितनले मलाई भन,े “के ितमीलाई यी
कुराहरू के हुन ्भन् ने थाहा छ?” मलैे भनें, “अहँ,ँ मरेा मा लक ।” 14अिन ितनले
भन,े “यी दइु नयाँ जतैनूकोतलेका छोराहरू हुन ्जो सारा पथृ्वीका परम भकुो अिग
खडा हुन्छन ्।”

5
1 अिन म फकं र मरेो नजर उठाएर हदेार् मरेोअिग एउटा चमर्प को म ु ो

उिडरहकेो दखेें । 2 स्वगर्दतूले मलाई भन,े “ितमी के दखे्दछैौ?” मलैे जवाफ िदएँ,
“मलैे नौ िमटर लामो र साढे चार िमटर चौडा चमर्प को म ु ो उिडरहकेो दखे्दै छु ।”
3 अिन ितनले मलाई भन,े “यो त्यो सराप हो जनु सारा भिूममा जानछे । िकनिक
यसको एकाप जे भिनएको छ त्यसको आधारमा हरेक चोर बिहष्कृत हुनछे,
र अकार्प जे भिनएको छ त्यसको आधारमा झटुो शपथ खाने हरेक बिहष्कृत
हुनछे ।” 4 “म यो पठाउनछुे, अिन त्यो चोरको घरमा र मरेो नाउकँो झटुो शपथ
खानकेो घरमा जानछे, परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । त्यो त्यस घरिभ ै रहनछे र
त्यसका काठहरू र ढुङ्गाहरूलाई ध्वस्त पानछ ।” 5 त्यसपिछ मसगँ बो लरहकेा
स्वगर्दतू बािहर िनस्के अिन मलाई भन,े “आफ्नो नजर उठाउ र आउन लागकेो
कुरा हरे!” 6 मलैे भनें, “त्यो के हो?” ितनले भन,े “यो एउटा नाप्ने डालो हो ।
सारा भिूममा ितनीहरूका पाप यही हो ।” 7 अिन त्यस डालोको ढक् कन उठाइयो र
त्यस डालोिभ एउटी स् ी िथई । 8 स्वगर्दतूले भन,े “योचािह ँ दषु् टता हो!” ितनले
त्यस स् ीलाई त्यस डालोिभ फ्याँिकिदए, र त्यसको ढक् कन लगाइिदए । 9 मलैे
आफ्नो नजर उठाएँ अिन दईु जना स् ी मितर आइरहकेो दखेें, र बतास ितनीहरूका
पखटेामा िथयो, िकनिक ितनीहरूका पखटेा सारसका पखटेाझै ँ िथए । ितनीहरूले
त्यो डालोलाई पथृ्वी र आकाशको िबचमा परु् याए । 10 यसलैे मसगँ बो लरहकेा
स्वगर्दतूलाई मलैे भनें, “ितनीहरूले त्यो डालो कहाँलजैाँद ै छन?्” 11 ितनले मलाई
भन,े “त्यसको िन म्त बिेबलोिनया दशेमा म न्दर बनाउनको िन म्त ।म न्दर तयार
भएपिछ, डालो राख् नको िन म्त बनाइएको स्थानमा त्यो रा खनछे ।”
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6

1 अिन मलैे फकर आफ्नो नजर उठाएँ र दइुओटा पवर्तका िबचबाट चारओटा
रथ बािहर आउँदै गरेको दखेें; र ती पवर्तहरू काँसाका िथए । 2 पिहलो रथमा रातो
रङ्गका घोडाहरू, दो ोमा कालो रङ्गका घोडाहरू, 3 ते ो रथमा सतेो रङ्गका
घोडाहरू, र चौथो रथमा पाटे खरानी रङ्गका घोडाहरू िथए । 4 यसकैारण मसगँ
बो लरहकेा स्वगर्दतूलाई मलैे जवाफ िदएँ, “यी के हुन,् मरेा मा लक?” 5 ती
स्वगर्दतूले मलाई जवाफमा भन,े “यी आकाशका चारओटा बतास हुन ् र ती सारा
पथृ्वीका परम भकुो अिग खडाभएर त्यहाँबाट बािहर िनस्कनछेन ् । 6 कालो
रङ्गका घोडाहरू भएको रथचािह ँ उ रको दशेमा जानछे, सतेो रङ्गका घोडाहरू
भएको रथचािह ँ प श् चमको दशेमा, र पाटे खरानी रङ्गका घोडाहरू भएको रथ
चािह ँ दिक्षणको दशेमा जानछे ।” 7 यी ब लया घोडाहरू बािहर िनस्के र पथृ्वीमािथ
प रवहन गनर् थाल,े यसलैे स्वगर्दतूले भन,े “जाओ र पथृ्वीमािथ घमु!” र ितनीहरू
सबै पथृ्वीितर गए । 8 त्यसपिछ ितनले मलाई बोलाएर भन,े “उ रको दशेमा
गइरहकेालाई हरे, ितनीहरूले त्यहाँ मरेो आत्मालाई सन् न बनाएका छन ् ।”
9 यसकैारण परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 10 “िनवार्सनमा गएकाहरू
हले्द,ै तोिबयाह र यदायाहबाट एउटा भटेी लएर सोही िदन बिेबलोनबाट आएका
सपन्याहको छोरो योिशयाहको घरमा लजैा । 11 अिन चाँदी र सनु लएर एउटा
मकुुट बना, र धान पजुारी यहोसादाकको छोरो यहोशकूो िशरमा लगाइदे ।
12 त्यसलाई यस्तो भन् न,ू ‘सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: यो मािनसको
नाउँ हाँगा हो! यो त्यसको आफ्नै ठाउँमा बढ्नछे र त्यसले परम भकुो म न्दर
बनाउनछे! 13 त्यो त्यही हो जसले परम भकुो म न्दर बनाउनछे, र त्यो राजकीय
वभैवले पिहराइनछे, त्यो आफ्नो िसहंासनमा िवराजमान भएर शासन गनछ । त्यो
आफ्नो िसहंासनमा एउटा पजुारी हुनछे, र दईुको िबचमा िमलाप गराउनछे ।
14 मटुुकचािह ँ हले्द,ै तोिबयाह, यदायाह, र सपन्याहको छोरो हनेलाई परम भकुो
म न्दरमा सम्झनाको िन म्त िदइनछे । 15 टाढा-टाढा भएकाहरू आएर परम भकुो
म न्दर बनाउनछेन,् अिन सनेाहरूहरूका परम भलुे मलाई पठाउनभुएको हो भन् ने
कुरा ितमीहरूलाई थाहा हुनछे । िकनिक ितमीहरूले साँचो रूपमा परम भु आफ्ना
परमशे् वरको आवाज सनु्यौ भन,े यो हुनछे ।’ ”
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7
1 दारा राजाले चार वषर् शासन ग रसकेपिछ, िकसलवे (अथार्त ्नवौँ मिहना)को

चौथो िदनमा, परम भकुो वचन जक रयाकहाँ आयो । 2 बथेलेका मािनसहरूले
शरेसरे र रेगमे-मलेक र ितनीहरूका मािनसहरूलाई परम भकुो साम ु िबन्ती
गनर् पठाए । 3 ितनीहरूले सनेाहरूका परम भकुा भवनमा भएका पजुारीहरू र
अगमव ाहरूलाई यस्तो भन,े “मलैे िबतकेा वषर्हरूमा गआर्एकोझै,ँ के म पाचौँ
मिहनामा उपवास बसरे िवलाप गरूँ?” 4 यसकैारण सनेाहरूका परम भकुो यस्तो
वचन मकहाँ आयो, 5 “भिूमका सबै मािनसहरू र पजुारीहरूलाई यस्तो भन,् ‘यी
स री वषर्सम्म ितमीहरूले पाचौँ र सातौँ मिहनामा उपवास बस्दा र िवलाप गदार्, के
ितमीहरू साँच् चै मरेो िन म्त उपवास बिसरहकेा िथयौ? 6 ितमीहरूले खाँदा र िपउँदा,
के ितमीहरूले आफ्नै िन म्त खाएनौ र आफ्नै िन म्त िपएनौ? 7 ितमीहरू यरूशलमे
र आसपासका सहरहरूमा सम्पन् नतामाबसोबास ग ररहदँा र ितमीहरू नगेवे, र
प श् चमका पहाडहरूको फेदमा अव स्थत हुदँा, के अिगल्ला अगमव ाहरूका
मखुबाट परम भलुे घोषणा गन ुर्भएका वचन यी नै िथएनन ् र?’ ” 8 परम भकुो
यस्तो वचन जक रयाकहाँआयो, 9 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ, ‘साँचो
न्याय, करारको िवश् वसनीयता, र अन ु ह ारा इन्साफ गर । हरेक मािनसले
आफ्नो दाजभुाइको िन म्त यस्तो गरोस ् । 10 िवधवा र टुहुरा, परदशेी, र ग रब
मािनसमािथअत्याचार नगर, र कसलैे पिन आफ्नो हृदयमा अकार्को िवरु खराबीको
योजना नबनाओस ् ।’ 11 तर ितनीहरूले ध्यान िदएनन ् र हठी भएर आफ्नो पीठ
फकार्ए । ितनीहरूले आफ्ना कान थनुे र केही पिन सनुनेन ् । 12 वस्था वा
सनेाहरूका परम भकुो वचन नसनु् नको िन म्त ितनीहरूले आफ्ना हृदयलाई च ानझै ँ
कडा बनाए । पिहलकेा समयमा, उहाँले यी सन्दशेहरू आफ्ना मािनसहरूकहाँ
आफ्नो आत्मा ारा, अगमव ाहरूका ओठ ारा पठाउनभुयो । तर ती मािनसहरूले
सनु् न इन्कार गरे, यसकैारण सनेाहरूका परम भु ितनीहरूसगँ धरैे रसाउनभुयो ।
13 उहाँले बोलाउनहुुदँा, ितनीहरूले सनुनेन ् । त्यसरी नै ितनीहरूले मरेो पकुारा
गनछन,् तर म त्यो सनु् नछैेन,ँ” सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ । 14 “िकनिक म
आधँीबहेरी ारा ितनीहरूलाई ितनीहरूले नदखेकेाजाितहरूका िबचमा िततर-िबतर
पानछु, र ितनीहरूपिछ त्यो भिूम िनजर्न हुनछे । िकनिक कोही पिन त्यो दशेबाट भएर
जानछैेन न त कोही त्यहाँ फकर् नछे िकनभने मािनसहरूले आफ्नो सनु्दर भिूमलाई
उजाड बनाएका छन ्।”
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8
1 परम भकुो यस्तो वचन मकहाँ आयो, 2 “सनेाहरूका परम भु यस्तो

भन् नहुुन्छ: म िसयोनको िन म्त सा ै डाही भएको छु र म त्यसको िन म्त डाही
भएर अत्यन्तै रसाएको छु! 3 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: म िसयोनमा
फकर् नछुे र यरूशलमेमा वास गनछु, िकनिक यरूशलमे सत्यको सहर भिननछे र
सनेाहरूका परम भकुो पवर्तचािह ँ पिव पवर्त भिननछे! 4 सनेाहरूका परम भु
यस्तो भन् नहुुन्छ: यरूशलमेका सडकहरूमा फे र व ृ परुुष र स् ीहरू हुनछेन,् र
हरेक मािनस धरैे व ृ भएको हुदँा उसलाई आफ्नो हातमा एउटा लौरो आवश्यक
पनछ । 5 त्यस सहरका सडकहरू खले्ने केटा-केटीहरूले भ रनछेन ्। 6सनेाहरूका
परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: ती िदनहरूमा बाँकी रहकेा यी मािनसहरूका आखँामा
केही कुरा असम्भव दे खएमा, के ती मरेो नजरमा पिन असम्भव हुन्छन ् र? -
परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 7 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: हरे, सयु दय
हुने र सयुार्स्त हुने भिूमबाट मलैे मरेा मािनसहरूलाई बचाउन लागकेो छु! 8 िकनभने
म ितनीहरूलाई फकार्एर ल्याउनछुे, र ितनीहरू यरूशलमेमा वास गनछन,् अिन
ितनीहरू फे र मरेा मािनसहरू हुनछेन,् र सत्यता र धािमर्कतामा म ितनीहरूका
परमशे् वर हुनछुे । 9 सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: मरेो यस घरको जग
बसा लदँा अगमव ाहरूको ओठबाट िनस्केका वचनहरू जसले अिहले सनु्दछन,्
सनेाहरूका परम भु भन् नहुुन्छ: आफ्ना हातहरू ब लया बनाओ, तािक त्यो म न्दर
िनमार्ण गनर् सिकयोस ् । 10 िकनिक ती िदनहरूभन्दा पिहले कोहीले पिन फसल
बटुल्दनै िथए, मािनस वा पशकुो िन म्त त्यहाँ कुनै मनुाफा िथएन, र आउने र जाने
कसलैाई पिन श हुरूबाट शा न्त िथएन । मलैे हरेक मािनसलाई त्यसको िछमकेीको
िवरु खडा गरेको िथएँ । 11 तर म अब पिहलकेा िदनमाझै ँ हुन् न, म यी बाँकी रहकेा
मािनसहरूसगँ हुनछुे - सनेाहरूका परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । 12 िकनभने शा न्तको
बीउ छ रनछे; मािथ बढ्दै गरेको दाखले आफ्नो फल िदनछे र पथृ्वीले आफ्नो
उब्जनी: आकाशले शीत िदनछे, िकनभने यी बाँकी रहकेा मािनसहरूलाई म यी
सबै कुराहरू उ रािधकारमा िदनछुे । 13 ए यहूदा र इ ाएलको घराना,अन्य ािपत
जाितहरूमा ितमीहरू एउटा उदाहरण िथयौ । यसकैारण म ितमीहरूलाई बचाउनछुे
र ितमीहरू आिशषको कारण हुनछेौ । नडराओ; ितमीहरूका हात ब लयो बनाओ!
14 िकनभने सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले
मलाई रस उठाउँदा मलैे ितनीहरूलाई हानी परु् याउने योजना गरेर ितनीहरू ित दया
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दखेाइन ँ - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, 15 यी िदनहरूमा पिन म यरूशलमे र यहूदाको
घरानालाई भलाइ गन योजना गनछु! नडराओ! 16 ितमीहरूले यी कामहरू गन ुर्पछर्:
हरेक मािनसले आफ्नो िछमकेीसगँ सत्य बोलोस ्। आफ्नो इलाकामा सत्य, न्याय,
र शा न्तसगँ इन्साफ गर । 17 आफ्नो हृदयमा एक अकार्को िवरु मा खराबी गन
योजना नबनाओ, र झटुा शपथलाई मे नगर - िकनभने यी कुराहरूलाई म घणृा
गदर्छु! – परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।” 18अिन सनेाहरूका परम भकुो यस्तो वचन
मकहाँ आयो, 19 “सनेाहरूका परम भु यस्तो भन् नहुुन्छ: चौथो, साथौँ, र दशौँ
मिहनाका उपवासहरू यहूदाका घरानाको िन म्त आनन्द, हषर्, र खशुीका पवर्हरूका
समय हुनछेन!् यसलैे सत्य र शा न्तलाई मे गर! 20 सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: िविभन् न सहरहरूमा बस् ने सबै मािनसहरू फे र आउनछेन ् । 21 एउटा
सहरका वािसन्दाहरू अक सहरमा जानछेन ् र भन् नछेन,् ‘हामी तरुुन्तै परम भकुो
साम ु िबन्ती गनर् र सनेाहरूका परम भकुो खोजी गनर् जाऔ!ँ हामीहरू आफँै पिन
जाँदै छौँ ।’ 22 धरैे मािनसहरू र धरैे जाितहरू यरूशलमेमा सनेाहरूका परम भकुो
खोजी गनर् र उहाँको िनगाह ाप् त गनर् आउनछेन!् 23 सनेाहरूका परम भु यस्तो
भन् नहुुन्छ: ती िदनहरूमा हरेक भाषा र जाितबाट दश जना मािनसहरूले ित ो
लबदेाको छेउ समातरे यसो भन् नछेन,् ‘हामीलाई तपाईंसगँ जान िदनहुोस,् िकनभने
परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन्छ भन् ने हामीले सनुकेा छौ!ँ’ ”

9
1 “ह ाकको दशेको िवषयमा परम भकुो यस्तो वचन घोषणा भयो, र उहाँको

वचन दमस्कसको िवषयमा पिन आयो, िकनभने सबै मनषु्यजाित र इ ाएलका सबै
कुलहरूका आखँा परम भिुतर छन ् । 2 दमस्कसको िसमानामा भएको हमात, र
टुरोस र सीदोनको िन म्त पिन यो घोषणा हो, िकनिक ितनीहरू धरैे ब ु मान छन ्।
3 टुरोसले आफँै एउटा गढी बनाएको छ, र त्यसले सडकहरूमा धलुोसरह चाँदी र
माटोसरह िनखरु सनु थपुारेको छ । 4 हरे! परम भलुे त्यसबाट सबै खोस् नहुुनछे
र त्यसको बललाई समु मा नष् ट गन ुर्हुनछे, अिन त्यो आगोले भस्म हुनछे ।
5 अश्कलोनले त्यो दखे् नछे र डराउनछे! गाजा पिन थर-थर काँप्नछे! ए ोनको
आशा िनराशामा प रणत हुनछे । गाजाबाट राजा नष् ट हुनछे, र अश्कलोनमा कोही
वास गनछैन! 6 अश्दोदमा परदशेीहरूले घर बसाल्नछेन,् र म प लश्तीहरूको
घमण्ड तोिडिदनछुे । 7 िकनिक म ितनीहरूका मखुबाट रगत र ितनीहरूका
दाँतबाट िघनलाग्दा कुराहरू हटाइिदनछुे । ितनीहरू हा ा परमशे् वरको िन म्त
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बाँकी रहकेाहरू, यहूदाको एउटा कुलझै ँ हुनछेन,् र ए ोन यबसूीजस्तै हुनछे ।
8 श कुा सनेाहरूको िवरु म मरेो भिूमव रप र छाउनी लगाउनछुे, तािक त्यहाँबाट
न त कोही िछरोस ् वा िनस्कोस,् िकनिक कोही अत्याचारीले पिन ितनीहरूलाई
कुल्चनछैेन, िकनभने म मरैे आखँाले नजर लगाउनछुे! 9 ए िसयोनकी छोरी
अित धरैे आनन्दले कराऊ! यरूशलमेकी छोरी खशुीले कराऊ! हरे! ित ा राजा
धािमर्कतामा ितमीकहाँ ितमीलाई बचाउन आउँदै हुनहुुन्छ । उहाँ न हुनहुुन्छ र उहाँ
गधामािथ, अथार्त ् गधाको बछेडामािथ सवार हुनहुुन्छ । 10 अिन म ए ाइमबाट
रथ र यरूशलमेबाट घोडा हटाइिदनछुे, र य ु बाट धन ु हटाइनछेन,् िकनभने उहाँले
जाित-जाितमा शा न्त घोषणा गन ुर्हुनछे, र एउटा समु दे ख अक सम्म, र नदीदे ख
पथृ्वीको छेउ-छेउसम्म उहाँको भतु्व रहनछे! 11 तसँगँ मरेो करारको रगतको
कारण, ती सकु्खा खाडलबाट म तरेा कैदीहरूलाई मु ग रिदनछुे । 12 आशा
भएका कैदीहरू, गढीमा फकर् ! आज म यो घोषणा गद छु, िक म ितमीहरूलाई
दोब्बर िफतार् ग रिदनछुे, 13 िकनभने मलै े यहूदालाई मरेो धनझुै ँ बङ्गाएको छु ।
मलैे मरेो तणूलाई ए ाइमले भरेको छु । ए िसयोन, मलैे तरेा छोराहरूलाई ीसका
छोराहरूको िवरू उक्साएको छु, र िसयोन, मलैे तलँाई यो ाको तरवारझै ँ बनाएको
छु!” 14 परम भु ितनीहरूकहाँ दखेापन ुर्हुनछे, उहाँको काँड िबजलुीझै ँ िनस्कनछे!
िकनिक मरेा परम भु परमशे् वरले तरुही फुक् नहुुनछे र उहाँ तमेानबाट आधँीको
साथ अिग बढ्नहुुनछे । 15 सनेाहरूका परम भलुे ितनीहरूको सरुक्षा गन ुर्हुनछे,
र ितनीहरूले उनीहरूलाई नाश गनछन ् र घयु े ँ ोका ढुङ्गाहरूलाई पराजय गनछन ्
। ितनीहरूले िपउनछेन ् र म ले मातकेा मािनसहरुझै ँ ठुलो सोरमा कराउनछेन,् र
ितनीहरू बटुकाझै,ँ र वदेीका छेउहरूझै ँ म ले े भ रनछेन ् । 16 यसकैारण परम भु
ितनीहरूका परमशे् वरले ितनीहरूलाई त्यस िदन आफ्ना मािनसहरूको बागललाईझै ँ
बचाउनहुुनछे । ितनीहरू उहाँको दशेमा चम्कने मकुुटका रत् नहरू हुन ्। 17 ितनीहरू
कि असल र कित सनु्दर हुनछेन!् जवान मािनसहरू अन् नले र कन्याहरू नयाँ
म ले हृष् टपषु् ट हुनछेन ्।

10
1 वसन्त ऋतकुो मौसममा परम भबुाट वषार् माग, परम भु जसले आकाशमा

िबजलुी र आधँी बनाउनहुुन्छ, अिन उहाँले सबलैाई वषार्को झरी र भिूममा
उब्जनी िदनहुुनछे । 2 िकनिक घरका मिूतर्हरू झटु बोल्छन,् र भिवष्य बताउनहेरू
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झटुा दशर्नहरू दखे् छन ् । ितनीहरू छलपणूर् सपनाहरू बताउछँन ् र थर्का
सान्त्वना िदन्छन ् ।यसकैारण ितनीहरू भडेाझै ँ बरा लन्छन ् र गोठालो नभएकोले
समस्यामा पछर्न ् । 3 “मरेो ोध गोठालाहरूमािथ खिनन्छ । भाले बोको, अथार्त ्
अगवुाहरूलाई म दण्ड िदनछुे । सनेाहरूका परम भलुे उहाँको बगाल अथार्त ्
यहूदाको घरानाको हरेचाह गन ुर्हुनछे र ितनीहरूलाई य ु को घोडाझै ँ बनाउनहुुनछे!
4 कुन-ेढुङ्गो यहूदाबाट आउनछे । पालको कीला त्यसबाट आउनछे, अिन
य ु को धन ु र हरेक शासक एकसाथ त्यसबैाट आउनछे । 5 य ु को मदैानको
माटोमा आफ्ना श हुरूलाई कुल्चने यो ाहरूझै ँ ितनीहरू हुनछेन ् । ितनीहरूले
य ु गनछन,् िकनिक परम भु ितनीहरूसगँ हुनहुुन्छ, र ितनीहरूले य ु का घोडा
चढ्नहेरूलाई शमर्मा पानछन ् । 6 म यहूदाको घरानाललाई ब लयो बनाउनछुे
र योसफेको घरानालाई बचाउनछुे, िकनिक म ितनीहरूलाई पनुस्थार्िपत गनछु
र ितनीहरूमािथ दया दखेाउनछुे । ितनीहरू विहष्कृत नभएकाहरूझै ँ हुनछेन,्
िकनिक म परम भु ितनीहरूका परमशे् वर हु,ँ र म ितनीहरूलाई उ र िदनछुे ।
7 अिन ए ाइम यो ाझै ँ हुनछे, र ितनीहरूका हृदय म ले झै ँ आन न्दत हुनछे ।
ितनीहरूका छोराछोरीहरूले यो दखेरे आनन्द मनाउनछेन ्। ितनीहरूका हृदय ममा
आन न्दत हुनछेन!् 8 म ितनीहरूलाई ससु्केराले बोलाउनछुे र ितनीहरूलाई भलेा
गराउनछुे । म ितनीहरूलाई बचाउनछुे, र ितनीहरू पिहलकेो झै ँ महान ् हुनछेन!्
9 मलैे ितनीहरूलाई मािनसहरूका िबचमा छरे,ँ तर ितनीहरूले मलाई टाढा-टाढाका
दशेहरूमा सम्झनछेन,् यसकैारण ितनीहरू र ितनीहरूका छोराछोरीहरू बाँच्नछेन ्
र फकर् नछेन ् । 10 िकनिक म ितनीहरूलाई िम दशेबाट पनुस्थार्िपत गनछु र
ितनीहरूलाई अश्शरू दशेबाट भलेा गराउनछुे । िगलाद र लबेनानमा ितनीहरूका
िन म्त ठाउँ बाँकी नरहसेम्म म ितनीहरूलाई त्यहाँ लानछुे । 11 म ितनीहरूको
पीडाको समु बाट भएर जानछुे । म त्यस समु का छालहरूलाई हार गनछु र
नील नदीका सबै गिहराइलाई सकुाइिदनछुे । अश्शरूको गौरव घटाइनछे, र िम को
राजदण्ड िम ीहरूबाट टाढा जानछे । 12 ितनीहरूलाई म ममा नै ब लयो बनाउनछुे,
र ितनीहरू मरेो नाउमँा िहडँ्नछेन,् परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ ।”

11
1 ए लबेनान तरेा ढोकाहरू खोल,् तािक आगोले तरेा दवेदारुहरूलाई भस्म

पारोस!् 2 ए सल्लोको रूख, िवलाप गर,् िकनिक दवेदारुका रूखहरू ढलकेा
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छन!् सनु्दर र महान ्भिनएका कुराहरू ध्वस्त भएका छन!् ए बाशानका फलाँटका
रूखहरू, िवलाप गर, िकनभने त्यो ठुलो जङ्गल सखाप भएको छ । 3 गोठालाहरू
वदेनामा रुन्छन,् िकनभने ितनीहरूको मिहमा नष् ट पा रएको छ! जवान िसहंहरू
गजर्न्छन,् िकनिक यदर्न नदीको घमण्ड नष् ट पा रएको छ । 4 परम भु मरेा
परमशे् वर यस्तो भन् नहुुन्छ, “गोठालाले झै ँ का टनको िन म्त अलग ग रएको
बगालको हरेचाह गर!् 5 ती िकन् नहेरूले ितनीहरूलाई काट्छन ् र ितनीहरूलाई
सजाय िदइँदनै, र ितनीहरूलाई बचे्नहेरूले भन्छन,् ‘परम भकुो शसंा होस!् म
धनी भएको छु!’ िकनिक बगालका मा लकहरूका िन म्त काम गन गोठालाहरूले
ितनीहरूमािथ दया दखेाएनन ् । 6 िकनिक अब म भिूममा बसोबास गनहरूलाई
दया दखेाउनछैेन!ँ - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ । हरे, म हरेक मािनसलाई त्यसको
िछमकेी र त्यसको राजाको हातमा समु्पन लाग्दै छु, अिन ितनीहरूले भिूमलाई नष् ट
गनछन ् र ितनीहरूका हातबाट म कसलैाई पिन छुटाउनछैेन ।” 7 यसकैारण म
का टनको िन म्त िचन्ह लगाइएको भडेाको बगालको गोठालो बने ँ । मलै े दईुवटा
लौरो लएँ: एउटा लौरोलाई मलैे “अन ु ह” नाउँ िदएँ र अक लाई“एकता” नाउँ
िदएँ । यसरी मलैे बगालको हरेचाह गरेँ । 8 एक मिहनामा मलैे ितनवटा गोठालालाई
नाश गरेँ । म ितनीहरू ित धयैर् भइन,ँ र ितनीहरूले मलाई घणृा गरे । 9 अिन मलैे
मा लकहरूलाई भने,ँ “म अब ितमीहरूका िन म्त गोठालोको रूपमा काम गनछैन ँ
। मनर् लागकेा भडेाहरू मरून,् नष् ट भइरहकेा भडेाहरूलाई नष् ट हुनदऊे । बाँकी
रहकेो भडेोलचेािह ँ आफ्नो िछमकेीको मास ु खाओस ्।” 10 यसकैारण मलैे आफ्नो
लौरो “अन ु ह” लएँ अिन आफ्ना सबै कुलहरूसगँ गरेको करार तोड्नको िन म्त
त्यो भाँिचिदएँ । 11 त्यस िदन त्यो करार तोिडयो, र भडेाको हरेचाह गनहरू र
मलाई हनेहरूले परम भु बोल्नभुएको थाहा पाए । 12 मलैे ितनीहरूलाई भने,ँ “यिद
ितमीहरूलाई यो असल लाग,े मलाई मरेो ज्याला दओे । तर ितमीहरूलाई असल
नलाग,े नदओे ।” यसलैे ितनीहरूले मरेो ज्याला चाँदीका ितस टु ा िहसाब गरे ।
13 अिन परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “ितनीहरूले तरेो मलु्य तय गरेको उत्कृष् ट
मोलमा त्यो चाँदी भण्डारमा जम्मा गर!्” यसकैारण मलैे ती ितस टु ा चाँदी
लएर परम भकुो भवनमा भण्डारमा जम्मा गरेँ । 14अिन यहूदा र इ ाएलिबचको

दाजभुाइको नातालाई तोड्नको िन म्त मलैे मरेो दो ो लौरो “एकता” पिन भाँचे
। 15 परम भलुे मलाई भन् नभुयो, “फे र, मखूर् गोठालोको उपकरण तरेो िन म्त
ली, 16 िकनभने हरे,् म भिूममा एउटा गोठालो िनय ु गदछु । त्यसले हराउदँै
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गरेको भडेाको वास्ता गनछैन । हराएको भडेालाई त्यो खोज्न जानछैेन, न त
घाइते भडेालाई िनको पानछ । त्यसले स्वस्थ भडेाहरूलाई खवुाउनछैेन, तर मोटो
भडेाको मास ु खानछे र ितनीहरूका खरुलाई च्यात् नछे । 17 िधक् कार, आफ्नो
बगाललाई त्याग् ने बकेामको गोठालो! त्यसको पाखरुा र दािहने आखँाको िवरु
तरवार चलाइयोस!् त्यसको पाखरुा सकुोस ्र त्यसको दािहने आखँा अन्धो होस!्”

12
1 इ ाएलको िवषयमा परम भु यस्तो घोषणा गन ुर्हुन्छ, जसले आकाश

बनाउनभुयो र पथृ्वीको जग बसाल्नभुयो, जसले मािनसको आत्मालाई त्यसिभ
रच्नभुयो, 2 “हरे, म यरूशलमेलाई एउटा कचौरा तलु्याउदँै छु जसको कारण
त्यसको व रप रका सबै धरमराउनछेन ।् यरूशलमेको िवरु घरेावन्दी हुदँा यहूदाको
िन म्त पिन त्यस्तै हुनछे । 3 त्यस िदन, म सबै जाितहरूका िन म्त यरूशलमेलाई
एउटा ग ौँ ढुङ्गो तलु्याउनछुे । त्यो ढुङ्गोलाई उठाउन खोज्ने सबलैाई गिहरो
चोट लाग् नछे, र पथृ्वीका सबै जाितहरू त्यस सहरको िवरु मा एक हुनछेन ् ।
4 त्यस िदन, म हरेक घोडालाई मले र त्यसमा सवारलाई पागलपनले हार
गनछु - परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ। यहूदाको घरानामािथ म मरेो नजर लगाउनछुे,
तर जाित-जाितहरूका हरेक घोडालाई म अन्धोपनले हार गनछु । 5 अिन
यहूदाका अगवुाहरूले आफ्ना हृदयमा यस्तो भन् नछेन,् ‘सनेाहरूका परम भ,ु
ितनीहरूका परमशे् वरको कारण यरूशलमेका वािसन्दाहरू हा ो बल भएका छन ्
।’ 6 त्यस िदन म यहूदाका अगवुाहरूलाई दाउराको िबचको आगोको मकलझै ँ र
िबटाहरूको िबचमा ब लरहकेो राँकोझै ँ तलु्याउनछुे, िकनिक ितनीहरूले व रप रका
सबै मािनसहरूलाई आफ्नो दािहने र दे पे सखाप पानछन ् । यरूशलमे फे र
आफ्नै ठाउँमा बस् नछे ।” 7 दाऊदको घराना र यरूशलमेमा बस् नहेरूको गौरव
यहूदाका बाँकी रहकेाहरूको भन्दा बढ्ता नहोस ्भनरे परम भलुे पिहला यहूदाको
पाललाई बचाउनहुुनछे । 8 त्यस िदन, परम भु नै यरूशलमेका वािसन्दाहरूको
रक्षक हुनहुुनछे, र त्यस िदन ितनीहरूका कमजोरहरू दाऊदझै ँ हुनछेन,् अिन
दाऊदको घरानाचािह ँ परमशे् वरझै,ँ ितनीहरूको अिग परम भकुा स्वगर्दतूझै ँ हुनछे
। 9 “त्यसिदन यरूशलमेको िवरु खडा हुने सबै जाितहरूलाई म सवर्नाश गनर्
थाल्नछुे । 10 तर दाऊदको घराना र यरूशलमेका वािसन्दाहरूमािथ म अनु ह
र न -िनवदेन गन आत्मा खन्याउनछुे, अिन ितनीहरूले मलाई हनेछन,् जसलाई
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ितनीहरूले नै घोचकेा छन ।् एक मा छोरोको लािग शोक गरेझै,ँ ितनीहरू मरेो िन म्त
शोक गनछन ्। आफ्नो पिहलो पु को िन म्त शोक गरेझै ँ ितनीहरूले उनको लािग
अत्यन्तै िवलाप गनछन ।् 11 त्यस िदन यरूशलमेको िवलाप मिग ोको बेसँीमा हदद-
रम्मोनको िवलापझै ँ हुनछे । 12 भिूम िवलाप गनछ, हरेक कुलले अलग-अलग

िवलाप गनछन ् । दाऊदको घरानाको कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू
पितबाट अलग हुनछेन ् । नातानको घरानाको कुल अलग हुनछे र ितनीहरूका
पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ् । 13 लवेीको घरानाको कुल अलग हुनछे र
ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ् । िशमीको कुल अलग हुनछे र
ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ्। 14 बाँकी रहकेा कुलहरूको हरेक
वशं अलग हुनछे र ितनीहरूका पत् नीहरू पितबाट अलग हुनछेन ्।”

13
1“त्यस िदन दाऊदको घराना र यरूशलमेका वािसन्दाहरूका पाप र अशु ताको

कारण ितनीहरूका िन म्त पानीको छहरा खो लनछे । 2 त्यस िदन, म भिूमबाट
मिूतर्हरूका नाउँ मटेाइिदनछुे र ितनीहरूको किहल्यै सम्झना हुनछैेन, परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ । म भिूमबाट अगमव ाहरू र अशु ताका आत्मालाई हटाइिदनछुे
। 3 कुनै मािनसले अझै अगमवाणी गरेमा, त्यसको बबुा र त्यसलाई जन्माउने
आमाले त्यसलाई भन् नछेन,् ‘त ँ बाँच्नछैेनस,् िकनभने त ैलँ े परम भकुो नाउमँा झटुो
बोल्छस!्’ अिन त्यसको बबुा र त्यसलाई जन्माउने आमाले त्यसले अगमवाणी
बोल्दा त्यसलाई छेिडिदनछेन ् । 4 त्यस िदन हरेक अगमव ा, अगमवाणी
गनर् लाग्दा आफ्नो दशर्नको कारण शमर्मा पनछ । यी अगमव ाहरूले अब
मािनसहरूलाई धोकामा पानर् रौँ भएका लबदेा लगाउनछैेनन ् । 5 िकनभने हरेकले
भन् नछे, ‘म अगमव ा होइन!ँ म त माटोमा काम गन मािनस हु,ँ िकनिक म
जवान हुदँादे ख नै भिूममा नै मलै े काम गनर् थाले!ँ’ 6 तर कसलैे त्यसलाई भन् नछे,
‘तरेा हातहरूका िबचमा भएका यी घाउ के हुन?्’ र त्यसले जवाफ िदनछे, ‘म
आफ्ना साथीभाइको घरमा हुदँा मलाईती चोट लागकेा िथए ।’ ” 7 “ए तरवार!
मरेो गोठालोको िवरु उठ,् जो मरेो निजक उिभएको छ, सनेाहरूका परम भु
घोषणा गन ुर्हुन्छ । गोठालोलाई हार गर,् र बगाल िततर-िबतर हुनछे! िकनभने
तल्लो वगर्काहरूका िवरु म मरेो हात उठाउनछुे । 8 र साराभिूममा यस्तो हुनछे -
परम भु घोषणा गन ुर्हुन्छ, िक त्यसको दईु-ितहाइ भाग नाश हुनछे! ती मािनसहरू
नष् ट हुनछेन,् र एक-ितहाइमा बाँकी रहनछे । 9 म ती एक-ितहाइलाई आगोबाट
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लजैानछुे र ितनीहरूलाई चाँदीलाई झै ँ िनखानछु । सनुलाई झै ँम ितनीहरूको प रक्षण
गनछु । ितनीहरूले मरेो नाउँ पकुानछन,् र म ितनीहरूलाई जवाफ यस्तो िदनछुे, ‘यी
मरेा मािनस हुन!्’ र ितनीहरूले भन् नछेन,् ‘परम भु हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ!’ ”

14
1 हरे! परम भकुो त्यो िदन आउँदै छ जब ितमीहरूको लटुको सम्पि

ितमीहरूका माझमा बाँिडनछे । 2 िकनभने म यरूशलमेको िवरु य ु गनर्को िन म्त
सारा जाितलाई तयार गनछु र त्यो सहर कब्जा हुनछे । घरहरू ल ु टनछेन ् र
स् ीहरूको इज् जत ल ु टनछे । आधा सहर िनवार्सनमा जानछे, तर बाँकी रहकेा
मािनसहरू सहरबाट बिहष्कृत हुनछैेनन ् । 3 तर परम भु बािहर िनस्कनहुुनछे र
य ू को िदनमा झै ँ ती जाितहरूको िवरू लडाइँ सरुु गन ुर्हुनछे। 4 त्यस िदन उहाँले
यरूशलमेको पवूर्ितर भएको जतैनू डाँडामा आफ्ना खु ा टेक् नहुुनछे । जतैनू डाँडाको
पवूर् र प श् चम एउटा ठुलो बेसँी ारा दईु भाग हुनछे र त्यस डाँडाको आधा भाग
उ रितर जानछे र आधा भाग दिक्षणितर जानछे । 5 अिन ितमीहरू परम भकुा
पवर्तहरूको िबचको बेसँीतफर् भाग् नछेौ, िकनिक ती पवर्तहरूका िबचको बेसँी
आसलेसम्म पगु्दछ । यहूदाका राजा उ ज् जयाहका िदनमा भकूम्पबाट भागझेै ँ
ितमीहरू भाग् नछेौ । त्यसपिछ परम भु मरेा परमशे् वर आउनहुुनछे र सबै पिव
जनहरू उहाँसगँ हुनछेन ् । 6 त्यस िदन त्यहाँ उज्यालो हुनछैेन, न त िचसो हुनछे,
न तसुारो पनछ । 7 त्यस िदन, जनु िदनको िवषयमा परम भलुाई मा थाहा
छ, िदन वा रात हुनछैेन, िकनभने साँझचािह ँ उज्यालोको समय हुनछे । 8 त्यस
िदन यरूशलमेबाट िजउँदो पानी बग् नछे । गम मा र जाडोमा, आधाचािह ँ पवू य
समु ितर र आधाचािह ँ प श् चमी समु ितर बग् नछे । 9 परम भु सारा पथृ्वीका राजा
हुनहुुनछे । त्यस िदन एक मा परमशे् वर परम भु हुनहुुनछे, र उहाँको नाउँ मा
रहनछे । 10गबेादे खयरूशलमेको दिक्षण रम्मोनसम्म सारा भिूम अराबाजस्तै हुनछे
। यरूशलमे िनरन्तर मािथ उठाइनछे र बने्यामीनको ढोकादे ख पिहलो ढोकाको
ठाउँसम्म, कुने ढोकासम्म, र हननलेको बजुार्द े ख राजाको दाखको कोलसम्म त्यो
आफ्नै ठाउँसम्म रहनछे । 11 मािनसहरू यरूशलमेमा बस् नछेन ् र परमशे् वर ारा
ितनीहरूको पणूर् िवनाश हुनछैेन । यरूशलमे सरुिक्षत रहनछे । 12 यरूशलमेको
िवरु य ु सरुु गन सबै जाितहरूलाई परम भलुे यस्तो महामारी ारा हार गन ुर्हुनछेः
ितनीहरू आफ्ना खु ा उिभरहदँा पिन ितनीहरूको मास ु कुहरे जानछे । ितनीहरूका
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आखँा ितनीहरूकै खोिपल्टामा कुहुनछेन,् र ितनीहरूका िज ा ितनीहरूकै मखुमा
कुहुनछेन ्। 13 त्यस िदन ितनीहरूका िबचमा परम भकुो त्यो महान ्भय छाउनछे
। हरेकले अक को हात समाउनछे, र एउटाको हात अकार्को िवरु उठ्नछे
। 14 यहूदा पिन यरूशलमेको िवरु लडाइँ गनछ । ितनीहरूले वरपरका सबै
जाितहरूका सम्पि हरू-सनु, चाँदी, र असल लगुाहरू शस्त मा ामा बटुल्नछेन ्
। 15 घोडाहरू र खच् चरहरू, ऊँटहरू र गधाहरू, र ती छाउनीहरूमा भएका सबै
पशहुरूमा त्यही महामारी फै लनछे । 16 यरूशलमेको िवरु भएका तीजाितहरूका
सबै बाँकी रहकेाहरू वषनी राजा, अथार्त ् सनेाहरूका परम भलुाई दण्डवत ् गनर्,
र छा ो-वासको पवर् मनाउन मािथ जानछेन ् । 17 ती सारा जाितहरूमध्ये कोही
राजा, अथार्त ्सनेाहरूका परम भलुाई दण्डवत ्गनर् मािथ यरूशलमेमा गएनन ्भन,े
परम भलुे ितनीहरूमािथ झरी वषार्उनहुुनछैेन । 18 यिद िम दशेका मािनसहरू
मािथ गएनन ् भन,े त्यहाँ वषार्त हुनछैेन । छा ो-बासको पवर् मनाउन मािथ नजाने
जाितहरूमािथ परम भकुो महामारीको हार हुनछे । 19 छा ो-बासको पवर् मनाउन
मािथ नजाने िम को िन म्त र हरेक जाितको िन म्त यही दण्ड हुनछे । 20 तर
त्यस िदन, घोडाहरूका घन्टीमा यस्तो ले खएको हुन्छ, “परम भकुो िन म्त अलग
ग रएको,” र परम भकुो घरानाका बाटाहरू वदेीसामकुा कचौराहरूझै ँ हुन्छन ् ।
21 िकनिक यरूशलमे र यहूदाका हरेक भाँडाहरू सनेाहरूका परम भकुो िन म्त
अलग ग रनछेन ्र ब लदान ल्याउने सबलैे तीबाटै खानछेन ्र ितनमा नै पकाउनछेन ्
। त्यस िदन सनेाहरूका परम भकुो भवनमा कोही ापारीहरू बाँकी हुनछैेनन ्।
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