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ேயாபு
ஆச ரியர்
இந்தபுத்தகத்ைதயார்எழுதனார்கள்என்று

சரியான ஆச ரியர் குற ப்ப டபடவல்ைல.
ஒன்றுக்கு ேமற்பட்டஆச ரியர்கள்இருப்பதாக
கருதபப்டுக றது. ேவத புத்தகங்களிேல
எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் ேயாபு தான்
முதல் புத்தகம் என்று ெசால்லப்படுக றது.
ேயாபு தன் வாழ்க்ைகயல் ெசால்லிமுடியாத,
தாங்கமுடியாத துன்பங்கைள
அனுபவத்தவன். அப்படிப்பட்ட துன்பம்
ஏன் ேயாபுக்கு வந்தது என்று அவனுைடய
நண்பர்கள் காரணம் ேதடினார்கள் ஆனால்
சரியாக கண்டுப டிக்க முடியவல்ைல. ேயாபு,
ேதமானியான எலிப்பாஸ், சூகயனான
பல்தாது, நாகமாத்தயனான ேசாப்பார்,
எலிகூ,இந்தபுத்தகத்தன்முக்கயநபர்களாக
இருக்க றார்கள்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
யார் என்று ந ச்சயமாக அறய

முடியவல்ைல.
சைறப்பட்டப் ப றகுஎழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பண்ைடய யூதர்களுக்கும் ேவதம்

வாச க்க ற அைனவருக்கும் எழுதப்பட்டது,
எக ப்தல் அடிைமத்தனத்தல்
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ேவதைன அனுபவத்த க்ெகாண்டிருந்த
இஸ்ரேவலர்களுக்கு ேயாபுவன்
சரித்த ரத்தனால் ேமாேசயனால் ஆறுதல்
ெசால்லப்பட்டதுஎன்றுெசால்லப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகத்தன் மூலம் நாம்

கற்றுக்ெகாள்ளுகற காரியங்கள்
என்னெவன்றால்: சாத்தானால் நமக்கு
பணப் ப ரச்சைனகைளயும் சரீர அழிவுகைள
கர்த்தருைடய அனுமதயல்லாமல்
ெகாண்டுவரமுடியாது. உலகல் நடக்க ற
அநயாயமான துன்பங்களுக்கு காரணம்
என்ன என்று மனித அறவுக்கு எட்டாததாய்
இருக்க றது. துன்மார்க்கன் தன்
அக்க ரமத்துக்கு ஏற்றபடி தீைமைய
ந ச்சயமாக அனுபவப்பான். நம்ைம
சுத்த கரிக்க, ேசாத க்க, பாடம் கற்றுக்ெகாள்ள
சல சமயங்களில் துன்பங்கள்
அனுமதக்கப்படுக றது.

ைமயக்கருத்து
பாடுகள்மூலம்ஆச ர்வாதம்.
ெபாருளடக்கம்
1. முகவுைரயும் சாத்தானால் பாடுபடுவதும்
— 1:1-2:13

2. ேயாபு தன் மூன்று நண்பர்களுடன்
தன்னுைடய துன்பங்கைள பக ர்ந்துக்
ெகாண்டான்— 3:1-31:40
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3. எலிப்பாஸ் ேதவனுைடய நன்ைமகைள
அறவக்க றான்— 32:1-37:24

4. ேதவன் தம்முைடய சர்வ வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்துகறார்— 38:1-41:34

5. ேதவன் ேயாபுைவ தரும்ப
ஸ்தாப க்க றார்— 42:1-17

முன்னுைர
1 ஊத்ஸ் ேதசத்த ேல ேயாபு என்னும்

ெபயருைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான்:
அந்த மனிதன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும்,
ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு
வலகுகறவனுமாயருந்தான். 2 அவனுக்கு
ஏழு மகன்களும் மூன்று மகள்களும்
பறந்தார்கள். 3 அவனுக்கு 7,000
ஆடுகளும், 3,000 ஒட்டகங்களும், 500
ஏர்மாடுகளும், 500 கழுைதகளுமாகய
மிருகஜீவன்கள் இருந்ததுமன்ற , மிகுதயான
ேவைலக்காரர்களும்இருந்தார்கள்;அதனால்
அந்த மனிதன் கழக்குப்பகுதயன் மக்களில்
எல்லாரிலும் ெபரியவனாயருந்தான்.
4 அவனுைடய மகன்கள், அவனவன் தன்தன்
நாளிேல தன்தன் வீட்டிேல வருந்துெசய்து,
தங்கள் மூன்று சேகாதரிகைளயும்
தங்களுடன் உணவு சாப்ப ட அைழப்பார்கள்.
5வருந்துெசய்க றஅவரவருைடய நாள்முைற
முடிக றேபாது, ேயாபு: ஒருேவைள என்
மகன்கள் பாவம் ெசய்து, ேதவைனத்
தங்கள் இருதயத்த ேல ந ந்த த்தருப்பார்கள்
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என்று ெசால்லி, அவர்கைள வரவைழத்து,
பரிசுத்தப்படுத்த , அதகாலேம எழுந்து,
அவர்கள் எல்ேலாருைடய எண்ணிக்ைகயன்
வரிைசயல் சர்வாங்க தகனபலிகைளச்
ெசலுத்துவான்; இந்த முைறயல் ேயாபு
அந்நாட்களிெலல்லாம்ெசய்துவருவான்.
ேயாபுவுக்குவந்தமுதலாம் ேசாதைன

6 ஒருநாள் ேதவதூதர்கள்*
ெயேகாவாவுைடய முன்னிைலயல் வந்து
நன்றேபாது, சாத்தானும் அவர்கள் நடுவ ேல
வந்து நன்றான். 7 ெயேகாவா சாத்தாைனப்
பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வருகறாய்
என்றார். சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: பூமிெயங்கும் உலாவ ,
அதல் சுற்ற த்த ரிந்து வருக ேறன் என்றான்.
8 ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்க : என்
தாசனாகய ேயாபன்ேமல் கவனம்
ைவத்தாேயா? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும்,
ேதவனுக்குப் பயந்து, ெபால்லாப்புக்கு
வலகுகறவனுமாகய அவைனப்ேபால
பூமியல் ஒருவனும் இல்ைல என்றார்.
9 அதற்குச் சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ேயாபு வீணாகவா
ேதவனுக்குப் பயந்து நடக்க றான்? 10 நீர்
அவைனயும் அவனுைடய வீட்ைடயும்
அவனுக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும் சுற்ற
ேவலியைடக்கவல்ைலேயா? அவனுைடய

* அத்த யாயம் 1:6 1:6 ேதவபுத்த ரர்கள்
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ைககளின் ேவைலகைள ஆசீர்வத த்தீர்;
அவனுைடய சம்பத்து ேதசத்தல் ெபருகயது.
11 ஆனாலும் உம்முைடய ைகைய நீட்டி
அவனுக்கு இருக்கறைவெயல்லாம்
ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன்
உமது முகத்த ற்கு முன்ேன உம்ைம
ந ந்த க்கமாட்டாேனா பாரும் என்றான்.
12 ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்க : இேதா,
அவனுக்கு இருக்கறைவெயல்லாம் உன்
ைகயலிருக்கறது; அவன்ேமல்மாத்த ரம்
உன் ைகைய நீட்டாேத என்றார்;
அப்ெபாழுது சாத்தான் ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.
13 பன்பு ஒருநாள் ேயாபுைடய மகன்களும்
அவனுைடய மகள்களும், தங்கள் மூத்த
சேகாதரன் வீட்டிேல சாப்ப ட்டு த ராட்ைசரசம்
குடிக்க றேபாது, 14 ஒரு ஆள் அவனிடத்தல்
வந்து: எருதுகள் உழுகறேபாது, கழுைதகள்
அைவகளின் பக்கத்த ேல ேமய்ந்து
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 15 சேபயர்கள்
அைவகைள தாக்க , அைவகைளக்
ெகாண்டுேபானார்கள்; ேவைலயாட்கைளயும்
பட்டயத்தால் ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான்
ஒருவன் மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு
அறவக்க வந்ேதன் என்றான். 16 இவன்
இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ேவெறாருவன் வந்து: வானத்தலிருந்து
ேதவனுைடய ெநருப்பு வழுந்து,
ஆடுகைளயும் ேவைலயாட்கைளயும்
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சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டது; நான் ஒருவன்
மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க
வந்ேதன் என்றான். 17 இவன் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ேவெறாருவன்
வந்து: கல்ேதயர் மூன்று குழுக்களாக
வந்து, ஒட்டகங்கள்ேமல் வழுந்து,
அைவகைள ஓட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள்,
ேவைலயாட்கைளயும் பட்டயக்கருக்கனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒருவன்
மாத்த ரம் தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க
வந்ேதன் என்றான். 18 இவன் இப்படிப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ேவெறாருவன்
வந்து: உம்முைடய மகன்களும் உம்முைடய
மகள்களும், தங்கள் மூத்த சேகாதரன்
வீட்டில் சாப்ப ட்டுத் த ராட்ைசரசம்
குடிக்க றேபாது, 19 வனாந்த ரவழியாகப்
ெபருங்காற்று வந்து, அந்த வீட்டின்
நான்கு மூைலயலும் அடிக்க, அது
பள்ைளகளின்ேமல்வழுந்ததனால்அவர்கள்
இறந்துேபானார்கள்;நான்ஒருவன்மாத்த ரம்
தப்ப , அைத உமக்கு அறவக்க வந்ேதன்
என்றான். 20அப்ெபாழுதுேயாபுஎழுந்தருந்து,
தன் சால்ைவையக் க ழித்து, தன்
தைலையச் சைரத்து, தைரய ேல வழுந்து
பணிந்து: 21 ந ர்வாணியாக என் தாயன்
கர்ப்பத்தலிருந்து வந்ேதன்; ந ர்வாணியாக
அவ்வ டத்த ற்குத் தரும்புேவன்; எனக்கு
இருந்தெதல்லாம் ெயேகாவா ெகாடுத்தார்,
ெயேகாவா அைவகைள எடுத்தார்;
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ெயேகாவாவுைடய நாமத்த ற்கு நன்ற
என்றான். 22இைவெயல்லாவற்றலும் ேயாபு
பாவம்ெசய்யவுமில்ைல, ேதவைனப்பற்ற க்
குைறெசால்லவுமில்ைல.

அத்த யாயம் 2
ேயாபுவுக்குவந்தஇரண்டாம் ேசாதைன

1 பன்ெனாருநாளிேல ேதவபுத்த ரர்கள்
ெயேகாவாவுைடய முன்னிைலயல் வந்து
நன்றேபாது, சாத்தானும் அவர்கள் நடுவ ேல
ெயேகாவாவுைடய முன்னிைலயல் வந்து
நன்றான். 2 ெயேகாவா சாத்தாைனப்
பார்த்து: நீ எங்ேகயருந்து வருகறாய்
என்றார்; சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: பூமிெயங்கும் உலாவ ,
அதல் சுற்ற த்த ரிந்து வருக ேறன் என்றான்.
3 அப்ெபாழுது ெயேகாவா சாத்தாைன
ேநாக்க : நீ என் தாசனாகய ேயாபன்ேமல்
கவனம் ைவத்தாேயா? உத்தமனும்
சன்மார்க்கனும், ேதவனுக்குப் பயந்து,
ெபால்லாப்புக்கு வலகுகறவனுமான
மனிதனாகய அவைனப்ேபால பூமியல்
ஒருவனுமில்ைல; காரணமில்லாமல்
அவைன அழிப்பதற்கு நீ என்ைன
தூண்டினேபாதலும், அவன் இன்னும்
தன் உத்தமத்த ேல உறுதயாக ந ற்க றான்
என்றார். 4 சாத்தான் ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ேதாலுக்குப் பதலாகத்
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ேதாைலயும், தன் உயருக்குப் பதலாகத்
தனக்கு இருந்த எல்லாவற்ைறயும், மனிதன்
ெகாடுத்துவடுவான். 5 ஆனாலும் நீர்
உம்முைடய ைகைய நீட்டி, அவனுைடய
எலும்ைபயும் அவனுைடய உடைலயும்
ெதாடுவீரானால், அப்ெபாழுது அவன்
உமது முகத்த ற்கு முன்பாக உம்ைம
ந ந்த க்கமாட்டாேனா பாரும் என்றான்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா சாத்தாைன
ேநாக்க : இேதா, அவன் உன்
ைகயலிருக்கறான்; ஆனாலும் அவனுைடய
உயைர மாத்த ரம் வ ட்டுவடு என்றார்.
7 அப்ெபாழுது சாத்தான் ெயேகாவாவுைடய
முன்னிைலையவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ேயாபன்
உள்ளங்கால் ெதாடங்க அவனுைடய
உச்சந்தைலவைரெகாடியெகாப்புளங்களால்
அவைன வாத த்தான். 8அவன் ஒரு உைடந்த
ஓட்ைடஎடுத்து,தன்ைனச்சுறண்டிக்ெகாண்டு
சாம்பலில் அமர்ந்தான். 9 அப்ெபாழுது
அவனுைடய மைனவ அவைனப் பார்த்து:
நீர் இன்னும் உம்முைடய உத்தமத்த ேல
உறுதயாக ந ற்க றீேரா? ேதவைன நந்த த்து
உயைர வடும் என்றாள். 10 அதற்கு
அவன்: நீ பய த்தயக்காரி ேபசுக றதுேபாலப்
ேபசுக றாய்; ேதவன் ைகய ேல நன்ைமையப்
ெபற்ற நாம் தீைமையயும் ெபறேவண்டாேமா
என்றான்; இைவகள் எல்லாவற்றலும் ேயாபு
தன்உதடுகளினால்பாவம்ெசய்யவல்ைல.
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ேயாபுவன்மூன்றுநண்பர்கள்
11 ேயாபுவன் மூன்று ச ேநக தராக ய

ேதமானியனான எலிப்பாசும், சூகயனான
பல்தாதும், நாகமாத்தயனான ேசாப்பாரும்,
ேயாபுக்கு சம்பவத்த தீைமகள் யாைவயும்
ேகள்வப்பட்டேபாது, அவனுக்காகப்
பரிதாபப்படவும், அவனுக்கு ஆறுதல்
ெசால்லவும், ஒருவேராெடாருவர்
ேயாசைன ெசய்துெகாண்டு, அவரவர்
தங்கள் இடங்களிலிருந்து வந்தார்கள்.
12 அவர்கள் தூரத்தல் வரும்ேபாது தங்கள்
கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்து, அவைன
உருத்ெதரியாமல், சத்தமிட்டுஅழுது,அவரவர்
தங்கள் அங்கையக் க ழித்து, வானத்ைதப்
பார்த்து: தங்கள் தைலகள்ேமல் புழுதையத்
தூற்றக்ெகாண்டுவந்து, 13 அவனுைடய
துக்கம் மகாெகாடிய துக்கம் என்று கண்டு,
ஒருவரும் அவனுடன் ஒரு வார்த்ைதையயும்
ேபசாமல்,இரவுபகல்ஏழுநாட்கள்,அவனுடன்
தைரயல்அமர்ந்தருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 3

ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்
1 அதற்குப் பன்பு ேயாபு தன்

வாையத்த றந்து, தான் பறந்த நாைளச்
சப த்து, 2 வசனித்துச் ெசான்னது
என்னெவன்றால்:
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3 நான் ப றந்தநாளும் ஒரு ஆண்பள்ைள
உற்பத்தயானது என்று ெசால்லப்பட்ட
இரவும்அழிவதாக.

4அந்தநாள்இருளாக்கப்படுவதாக;
ேதவன் உயரத்தலிருந்து அைத

வ சாரிக்காமலும்,
ெவளிச்சம்அதன்ேமல்ப ரகாச க்காமலும்,
5கடுைமயானஇருளும்
மரண இருளும் அைதக் கைறப்படுத்த ,

கருேமகம்அைதமூடி,
மந்தாரநாளின் பயங்கரங்கள் அைத

பயமுறுத்துவதாக.
6அந்தஇரைவஇருள்ப டிப்பதாக;
வருடத்தன் நாட்களில் அது

சந்ேதாஷப்படுக ற நாளாக இராமலும்
மாதக்கணக்க ேல அது வராமலும்
ேபாவதாக.

7அந்தஇரவு தனிைமயாயருப்பதாக;அத ேல
ெகம்பீரசத்தம்இல்லாமற்ேபாவதாக.

8 நாைளச் சப க்க றவர்களும், லிவயாதாைன
எழும்பச்ெசய்க றவர்களும்,

அைதச் சப ப்பார்களாக.
9 அதன் மைறயும் காலத்தல் ேதான்றய

நட்சத்த ரங்கள்இருண்டு,
அது எத ர்பார்த்தருந்த ெவளிச்சம்

ேதான்றாமலும், வடியற்காலத்து
ெவளுப்ைப அது பார்க்காமலும்
இருப்பதாக.
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10 நான் இருந்த கர்ப்பத்தன் வாசைல அது
அைடக்காமலும்,

என் கண்கள் காண்கற வருத்தத்ைத
மைறத்துவ டாமலும்இருந்தேத.

11நான்கர்ப்பத்தல்அழியாமலும்,
கர்ப்பத்தலிருந்து புறப்படுக றேபாேத

இறக்காமலும் ேபானெதன்ன?
12என்ைனஏந்த க்ெகாள்ளமடியும்,
நான் பாலுண்ண மார்பகங்களும்

இருந்தெதன்ன?
13அப்படியல்லாதருந்தால்,
அைசயாமல்க டந்துஅமர்ந்தருந்து,
14 பாழ்நலங்களில் தங்களுக்கு

மாளிைகையக் கட்டின
பூமியன் ராஜாக்களுடனும்
மந்த ரிமார்களுடனும்,

15அல்லது,ெபான்ைனஉைடயவர்களும்,
தங்கள் வீடுகைள ெவள்ளியனால்

ந ரப்பனவர்களுமான ப ரபுக்களுடன்
நான் இப்ெபாழுது தூங்க
இைளப்பாறுேவேன.

16 அல்லது, ெவளிப்படாத வளர்ச்ச யைடயாத
கருைவப்ேபாலவும்,

ெவளிச்சத்ைதப்பார்க்காதகுழந்ைதகைளப்ேபாலவும்
இருப்ேபேன.

17 துன்மார்க்கருைடய ெதாந்தரவு அங்ேக
ஓய்ந்தருக்க றது;

ெபலனற்று ேசார்ந்து ேபானவர்கள் அங்ேக
இைளப்பாறுகறார்கள்.
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18 சைறப்பட்டிருந்தவர்கள் அங்ேக ஏகமாக
அமர்ந்தருக்க றார்கள்;

ஒடுக்குகறவனுைடய சத்தம் அங்ேக
ேகட்கப்படுக றதல்ைல.

19 ச றயவனும் ெபரியவனும் அங்ேக சமமாக
இருக்க றார்கள்;

அடிைமதன்எஜமானுக்குநீங்கலாயருக்க றான்.
20மரணத்தற்குஆைசயாகக் காத்தருந்து,
புைதயைலத் ேதடுக றதுேபால அைதத்

ேதடியும்அைடயாமற்ேபாக றவர்களும்,
21 கல்லைறையக் கண்டுபடித்ததனால்

மிகவும்மக ழ்ந்து,
22 அதற்காகச் சந்ேதாஷப்படுக ற பாக்கயம்

இல்லாதவராக ய இவர்களுக்கு
ெவளிச்சமும்,

மனவருத்தமும் உள்ள இவர்களுக்கு உய ர்
ெகாடுக்கப்படுக றதனால் பலன்
என்ன?

23தன்வழிையக்காணமுடியாதபடிக்கு,
ேதவனால் வைளந்துெகாள்ளப்பட்டவனுக்கு

ெவளிச்சத்தனால்பலன்என்ன?
24 என் சாப்பாட்டுக்கு முன்ேன எனக்குப்

ெபருமூச்சுஉண்டாக றது;
என் கதறுதல் ெவள்ளம்ேபால்

புரண்டுேபாக றது.
25நான்பயந்தகாரியம்எனக்குச்சம்பவத்தது;
நான்பயப்பட்டதுஎனக்குவந்தது.
26எனக்குச்சுகமுமில்ைல,
ந ம்மதயுமில்ைல,அைமதலுமில்ைல;
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எனக்குத்துன்பேமவந்தது.

அத்த யாயம் 4
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேதமானியனாகயஎலிப்பாஸ்
மறுெமாழியாக:
2 நாங்கள் உம்முடன் ேபசத்துணிந்தால்,

அனுமத ப்பீேரா?
ஆனாலும்ேபசாமல்அடக்க க்ெகாள்ளத்தக்கவன்

யார்?
3இேதா, நீர்அேநகருக்குப் புத்த ெசால்லி,
ேசார்ந்தைககைளத்த டப்படுத்தனீர்.
4வழுகறவைனஉம்முைடயவார்த்ைதகளால்

ந ற்கச்ெசய்தீர்,
தள்ளாடுக ற முழங்கால்கைளப்

பலப்படுத்தனீர்.
5 இப்ெபாழுேதா துன்பம் உமக்கு

சம்பவத்ததனால் ேசார்ந்துேபாக றீர்;
அதுஉம்ைமத்ெதாட்டதனால்கலங்குகறீர்.
6 உம்முைடய ேதவபக்த உம்முைடய

உறுதயாயும்,
உம்முைடய வழிகளின் உத்தமம்

உம்முைடய நம்ப க்ைகயாகவும்
இருக்கேவண்டியதல்லேவா?

7குற்றமில்லாமல்அழிந்தவன்உண்ேடா?
சன்மார்க்கர்அழிக்கப்பட்டதுஎப்ேபாது?
இைத நைனத்துப்பாரும். 8 நான்

கண்டிருக்கறபடி,
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அநயாயத்ைத உழுது, தீைமைய
வைதத்தவர்கள்,

அைதேயஅறுக்கறார்கள்.
9 ேதவனுைடய சுவாசத்தனாேல அவர்கள்

அழிந்து,
அவருைடய மூக்கன் காற்றனாேல

அழிக றார்கள்.
10 சங்கத்தன் ெகர்ச்ச ப்பும், ெகாடிய

சங்கத்தன்முழக்கமும்அடங்கும்;
பாலசங்கங்களின் பற்களும்

உைடந்துேபாகும்.
11 க ழச்சங்கம் இைரயல்லாைமயால்

இறந்துேபாகும்,
பாலசங்கங்கள்ச தற ப்ேபாகும்.
12 இப்ேபாதும் ஒரு வார்த்ைத என்னிடத்தல்

இரகச யமாகஅறவக்கப்பட்டது,
அதன்ெமல்லியஓைசஎன்காதல்வழுந்தது.
13மனிதர்ேமல்அயர்ந்ததூக்கம்வரும்ேபாது,
இரவு தரிசனங்களில் பலவத ேதாற்றங்கள்

உண்டாகும்ேபாது,
14பயமும்நடுக்கமும்என்ைனப்ப டித்தது,
என்எலும்புகெளல்லாம் நடுங்கயது.
15 அப்ெபாழுது ஒரு ஆவ என் முகத்த ற்கு

முன்பாகக் கடந்தது,
என்உடலின்முடிகள்சலிர்த்தது.
16 அது ஒரு உருவம் ேபால என்

கண்களுக்குமுன்நன்றது,
ஆனாலும் அதன் உருவம் இன்னெதன்று

வளங்கவல்ைல;
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அைமதலுண்டானது,அப்ெபாழுதுநான்ேகட்ட
சத்தமாவது:

17மனிதன்ேதவைனவடநீத மானாயருப்பாேனா?
மனிதன் தன்ைன உண்டாக்கனவைரவ ட

சுத்தமாயருப்பாேனா?
18 ேகளும், அவர் தம்முைடய

ேவைலக்காரரிடத்தல் நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல;

தம்முைடய தூதரின்ேமலும் புத்தயீனத்ைதச்
சுமத்துகறாேர,

19புழுதயல்அஸ்தபாரம் ேபாட்டு,
மண் வீடுகளில் குடியருந்து,

ெசல்லுப்பூச்ச யால்
அரிக்கப்படுக றவர்கள்ேமல்அவர் நம்ப க்ைக

ைவப்பதுஎப்படி?
20காைலமுதல்மாைலவைரக்கும்அழிந்து,
கவனிப்பார் ஒருவருமில்லாமல்,
நைலயானஅழிைவஅைடக றார்கள்.
21 அவர்களிலிருக்க ற அவர்களுைடய

ேமன்ைமேபாய்வடுமல்லேவா?
ஞானமைடயாமல் இறக்க றார்கேள என்று

ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 5
1 “இப்ேபாது கூப்படும், உமக்கு பதல்

ெகாடுப்பவர் உண்ேடா என்று
பார்ப்ேபாம்?

பரிசுத்தவான்களில் யாைர ேநாக்க ப்
பார்ப்பீர்?
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2ேகாபம்மூடைனக்ெகால்லும்;
ெபாறாைமபுத்தயல்லாதவைனஅழிக்கும்.
3 மூடன் ஒருவன் ேவரூன்றுகறைத நான்

கண்டு
உடேனஅவனுைடய குடியருக்கும் இடத்ைதச்

சப த்ேதன்.
4அவனுைடயபள்ைளகள்காப்பாற்றுவதற்குத்

தூரமாக ,
காப்பாற்றுவாரில்லாமல், வாசலிேல

ெநாறுக்கப்பட்டார்கள்.
5 பச த்தவன் அவனுைடய வைளச்சைல

முட்ெசடிகளுக்குள் இருந்து பற த்துச்
சாப்ப ட்டான்;

ேபராைசக்காரன் அவனுைடய ெசல்வத்ைத
வழுங்கனான்.

6தீைமபுழுதயலிருந்துஉண்டாக றதுமில்ைல;
வருத்தம்மண்ணிலிருந்துமுைளக்கறதுமில்ைல.
7தீப்ெபாற கள் ேமேலபறக்க றதுேபால,
மனிதன் வருத்தம் அநுபவக்கப்

ப றந்தருக்க றான்.
8ஆனாலும்நான்ேதவைனநாடி,
என் நயாயத்ைத ேதவனிடத்தல்

ஒப்பைடப்ேபன்.
9 ஆராய்ந்து முடியாத ெபரிய

காரியங்கைளயும், எண்ணமுடியாத
அத சயங்கைளயும்அவர்ெசய்க றார்.
10தாழ்ந்தவர்கைளஉயரத்தல்ைவத்து,
துக்க க்க றவர்கைள காப்பாற்ற

உயர்த்துகறார்.
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11 அவர் பூமியன்ேமல் மைழைய
ெபய்யைவத்து,

ெவளிந லங்களின்ேமல் தண்ணீர்கைள
வருவக்கறார்.

12 தந்த ரக்காரரின் ைககள் காரியத்ைத
முழுவதும்ெசய்துமுடிக்காமல்இருக்க,

அவர்களுைடய த ட்டங்கைள அவர்
ெபாய்யாக்குகறார்.

13 அவர் ஞானிகைள அவர்களுைடய
தந்த ரத்த ேல ப டிக்க றார்;

தந்த ரக்காரரின்ஆேலாசைனகட்டப்படும்.
14 அவர்கள் பகற்காலத்த ேல

இருளுக்குள்ளாக ,
மத்தயான ேவைளய ேல இரவல்

தடவுக றதுேபால தடவ
அைலகறார்கள்.

15 ஆனாலும் எளியவைன அவர்கள்
வாயலிருக்கற பட்டயத்த ற்கும்,

ெபலவானின் ைகக்கும் தடுத்து
காப்பாற்றுகறார்.

16 அதனால் தரித்த ரனுக்கு நம்ப க்ைக
உண்டு;

தீைமயானதுதன்வாையமூடும்.
17 இேதா, ேதவன் தண்டிக்கற மனிதன்

பாக்கயவான்;
ஆைகயால் சர்வவல்லவருைடய ச ட்ைசைய

அற்பமாக எண்ணாதரும்.
18அவர்காயப்படுத்த க் காயம்கட்டுக றார்;
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அவர் அடிக்க றார், அவருைடய ைக
ஆற்றுகறது.

19 ஆறு இக்கட்டுகளுக்கு உம்ைம
வலக்க க்காப்பார்;

ஏழாவதலும் ெபால்லாப்பு உம்ைமத்
ெதாடாது.

20 பஞ்சகாலத்த ேல அவர் உம்ைம
மரணத்தற்கும்,

ேபாரிேல பட்டயத்தன் ெவட்டுக்கும்
வலக்க க்காப்பார்.

21நாவன்சவுக்குக்கும்மைறக்கப்படுவீர்;
அழிவுவரும்ேபாதும் பயப்படாமலிருப்பீர்.
22 அழிைவயும் பஞ்சத்ைதயும் பார்த்து

ச ரிப்பீர்கள்;
காட்டுமிருகங்களுக்கும்பயப்படாமலிருப்பீர்கள்.
23 ெவளியன் கற்களுடனும் உமக்கு

உடன்படிக்ைகயருக்கும்;
ெவளியன் மிருகங்களும் உம்முடன்

சமாதானமாயருக்கும்.
24 உம்முைடய குடியருப்பு சமாதானத்துடன்

இருக்கக்காண்பீர்;
உம்முைடய குடியருக்கும் இடத்ைத

வ சாரிக்கும்ேபாது
குைறைவக்காணமாட்டீர்.
25உம்முைடய சந்தத ெபருக ,
உம்முைடய சந்ததயார் பூமியன்

தாவரங்கைளப்ேபால இருப்பார்கள்
என்பைதஅற ந்துெகாள்வீர்கள்.
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26 தானியம் ஏற்றகாலத்த ேல களஞ்சயத்தல்
ேசருக றதுேபால,

முத ர்வயத ேலகல்லைறயல்ேசருவீர்.
27 இேதா, நாங்கள் ஆராய்ந்து அற ந்தது

இதுதான்;
காரியம்இப்படியருக்க றது;
இைத நீர் ேகட்டு உமக்கு நன்ைமயுண்டாக

அற ந்துெகாள்ளும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 6
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “என்ப ரச்சைனகளும்,
துன்பங்களும் தராச ேல ைவக்கப்பட்டு

நறுக்கப்பட்டால், நலமாயருக்கும்.
3 அப்ெபாழுது அது கடற்கைர மணைலவட

பாரமாயருக்கும்;
ஆைகயால்என்துக்கம்ெசால்லிமுடியாது.
4 சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனின் அம்புகள்

எனக்குள்ைதத்தருக்க றது;
அைவகளின் வஷம் என் உயைரக்

குடிக்க றது;
ேதவனால்உண்டாகும்பயங்கரங்கள்
எனக்குமுன்பாகஅணியணியாக ந ற்க றது.
5 புல் இருக்க ற இடத்த ேல காட்டுக்கழுைத

கத்துேமா?
தனக்குத் தீவனமிருக்க ற இடத்த ேல எருது

கதறுேமா?
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6 ருசயல்லாத பதார்த்தத்ைத உப்பல்லாமல்
சாப்ப டமுடியுேமா?

முட்ைடயன் ெவள்ைளக்கருவல் சுைவ
உண்ேடா?

7 உங்கள் வார்த்ைதகைள என் ஆத்துமா
ெதாடமாட்ேடன்என்கறது;

அைவகள் ெவறுப்பான உணவுேபால
இருக்க றது.

8ஆ, என்மன்றாட்டுஎனக்குஅருளப்பட்டு,
நான்வரும்புவைத ேதவன்எனக்குத்தந்து,
9ேதவன்என்ைனெநாறுக்கவரும்ப ,
தம்முைடய ைகைய நீட்டி என்ைன

ெகான்றுேபாட்டால் நலமாயருக்கும்.
10 அப்ெபாழுதாவது எனக்கு ஆறுதல்

இருக்குேம;
அப்ெபாழுது என்ைன வட்டு நீங்காத

வயாதயனால்
உணர்வல்லாமல்இருப்ேபன்;
பரிசுத்தருைடய வார்த்ைதகைள நான்

மைறத்துைவக்கவல்ைல,
அவர் என்ைனக்ைகவ டமாட்டார்.
11 நான் காத்துக்ெகாண்டிருக்க என் ெபலன்

எம்மாத்த ரம்?
என் வாழ்நாள் நீடித்தருக்கச் ெசய்ய என்

முடிவுஎப்படிப்பட்டது?
12 என் ெபலன் கற்களின் ெபலேனா? என்

உடல்ெவண்கலேமா?
13 எனக்கு உதவயானது ஒன்றும்

இல்ைலயல்லேவா?
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உதவ என்ைனவட்டுநீங்கவ ட்டேத.
14 உபத்த ரவப்படுக றவனுக்கு அவனுைடய

நண்பரால்தயவுகைடக்கேவண்டும்;
அவேனா சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குப்

பயப்படாமல் ேபாக றான்.
15 என் சேகாதரர் காட்டாறுேபால

ேமாசம்ெசய்க றார்கள்;
ஆறுகளின் ெவள்ளத்ைதப்ேபாலக்
கடந்துேபாக றார்கள்.

16அைவகள்குளிர்காலப்பனிக்கட்டியனாலும்,
அதல் வழுந்தருக்க ற உைறந்த

மைழயனாலும்கலங்கலாக ,
17ெவப்பம்கண்டவுடேனஉருக வற்ற ,
சூடு பட்டவுடேன தங்கள் இடத்தல்

உருக ப்ேபாகன்றன.
18 அைவகளுைடய வழிகளின் ேபாக்குகள்

இங்குமங்கும்ப ரியும்;
அைவகள்வீணாகபரவ ஒன்றுமில்லாமற்ேபாகும்.
19ேதமாவன்பயணக்காரர் ேதடி,
ேசபாவன்பயணக்கூட்டங்கள்
அைவகள்ேமல்நம்ப க்ைகைவத்து,
20 தாங்கள் இப்படி நம்பனதனாேல

ெவட்கப்படுக றார்கள்;
அவ்வடம்வைரவந்துகலங்க ப்ேபாக றார்கள்.
21 அப்படிேய நீங்களும் இப்ெபாழுது

ஒன்றுக்கும்உதவாமற்ேபானீர்கள்;
என்ஆபத்ைதக்கண்டுபயப்படுக றீர்கள்.
22 எனக்கு ஏதாகலும் ெகாண்டு வாருங்கள்

என்றும்,
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உங்கள் ெசல்வத்தலிருந்து எனக்கு ஏதாவது
பணம்ெகாடுங்கள்என்றும்;

23 அல்லது சத்துருவன் ைகக்கு என்ைன
காப்பாற்றுங்கள்,

ெகாடியவரின் ைகக்கு என்ைன தப்புவத்து
காப்பாற்றவடுங்கள் என்றும் நான்
ெசான்னதுண்ேடா?

24 எனக்கு பதல் ெசால்லுங்கள், நான்
மவுனமாயருப்ேபன்;

நான் எத ேல தவறுெசய்ேதேனா அைத
எனக்குத்ெதரியப்படுத்துங்கள்.

25 உண்ைமயான வார்த்ைதகளில் எவ்வளவு
வல்லைமஉண்டு?

உங்கள் கடிந்துெகாள்ளுதலினால் காரியம்
என்ன?

26 கடிந்துெகாள்ள நீங்கள் வார்த்ைதகைள
ேயாச த்து,

நம்ப க்ைகயற்றவனுைடய வார்த்ைதகைளக்
காற்ற ேலவ ட்டுவடுகறீர்கேளா?

27இப்படிச் ெசய்து த க்கற்றவன்ேமல் நீங்கள்
வழுந்து,

உங்கள் நண்பனுக்குப் படுகுழிைய
ெவட்டுக றீர்கள்.

28 இப்ேபாதும் உங்களுக்கு வருப்பமானால்
என்ைனேநாக்க ப் பாருங்கள்;

அப்ெபாழுது நான் ெபாய்ெசால்லுக ேறேனா
என்று உங்களுக்கு ெவளிப்பைடயாகத்
ெதரியும்.

29நீங்கள்தரும்ப ேயாச த்துபாருங்கள்;
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அநீத காணப்படாதருக்கும்;
தரும்ப ச ந்தயுங்கள் என் நீத அத ேல

ெவளிப்படும்.
30என்நாவ ேலஅநீத உண்ேடா?
என் வாய் ஆகாதைவகைளப்

பகுத்தறயாேதா?

அத்த யாயம் 7
1 பூமிய ேல பாடுபட மனிதனுக்குக்

குறக்கப்பட்ட காலம்உண்டல்லேவா?
அவனுைடய நாட்கள் ஒரு கூலிக்காரன்

நாட்கைளப்ேபால்இருக்க றதல்லேவா?
2ஒருேவைலயாள்ந ழைலவரும்ப ,
ஒரு கூலிக்காரன் தன் கூலிைய

வரப்பார்த்தருக்க றதுேபால,
3 மாையயான மாதங்கள் என்னுைடய

ெசாந்தமாக ,
ப ரச்சைனயான இரவுகள் எனக்குக்

குறக்கப்பட்டது.
4 நான் படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாது,

எப்ெபாழுதுஎழுந்தருப்ேபன்?
இரவுஎப்ெபாழுதுமுடியும்என்றுெசால்லி,
வடியும்வைர உருண்டு புரளுகறதனால்

எனக்குப் ேபாதுெமன்றுேபாக றது.
5என்உடல்பூச்ச களினாலும்,
அைடபற்றன புழுதயனாலும்

மூடப்பட்டிருக்க றது;
என்ேதால்ெவடித்துஅருவருப்பாய ற்று.
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6 என் நாட்கள் ெநய்க றவன் எற க ற
நாடாவலும்தீவ ரமாகஓடுகறது;

அைவகள் நம்ப க்ைகயல்லாமல்
முடிந்துேபாகும்.

7என்உய ர்காற்ைறப்ேபாலிருக்க றெதன்றும்,
என் கண்கள் இனி நன்ைமையக்

காணப்ேபாக றதல்ைலெயன்றும்
நைனத்தருளும்.

8 இப்ேபாது என்ைனக் காண்கறவர்களின்
கண்கள் இனி என்ைனக்
காண்பதல்ைல;

உம்முைடய கண்கள் என்ேமல்
ேநாக்கமாயருக்க றது; நாேனா
இல்லாமற்ேபாக ேறன்.

9ேமகம் பறந்துேபாக றதுேபால,
பாதாளத்தல் இறங்குகறவன் இனி

ஏறவரமாட்டான்.
10இனி தன்வீட்டிற்குத்தரும்பமாட்டான்,
அவனுைடயஇடம்இனிஅவைனஅறயாது.
11ஆைகயால்நான்என்வாையஅடக்காமல்,
என்ஆவயன்ேவதைனயனால்ேபச ,
என் ஆத்துமாவன் கசப்பனால்

அங்கலாய்ப்ேபன்.
12 ேதவரீர் என்ேமல் காவல் ைவக்கறதற்கு

நான்சமுத்த ரேமா?
நான்ஒருதமிங்கலேமா?
13 என் கட்டில் எனக்கு ஆறுதல் ெகாடுக்கும்

என்றும்,
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என் படுக்ைக என் தவப்ைபஆற்றும் என்றும்
நான்ெசால்ேவன்என்றால்,

14நீர் கனவுகளால்என்ைனக்கலங்கைவத்து,
தரிசனங்களால்எனக்குபயமுண்டாக்குகறீர்.
15அதனால்என்ஆத்துமா,
ெநருக்கப்பட்டு சாக றைதயும்,
என்எலும்புகளுடன்உய ேராடிருக்க றைதவ ட,
மரணத்ைதயும்வரும்புக றது.
16இப்படியருக்க றைதெவறுக்க ேறன்;
எந்நாளும் உய ேராடிருக்க வரும்பமாட்ேடன்,

என்ைனவட்டுவடும்;
என்நாட்கள்மாையதாேன.
17 மனிதைன நீர் ஒரு ெபாருட்டாக

நைனக்கறதற்கும்,
அவன்ேமல்ச ந்ைதைவக்கறதற்கும்,
18 காைலேதாறும் அவைன

வசாரிக்க றதற்கும்,
ந மிடந்ேதாறும்அவைனச்ேசாத க்க றதற்கும்,
அவன்எம்மாத்த ரம்?
19 நான் என் உமிழ்நீைர வழுங்காமல்

எத்தைனகாலம் என்ைன
ெநக ழாமலும்,

என்ைனவடாமலும்இருப்பீர்.
20மனிதர்கைளக்காப்பவேர,
பாவம்ெசய்ேதனானால் உமக்கு நான்

ெசய்யேவண்டியதுஎன்ன?
நான்எனக்குத்தாேனபாரமாயல்லாமல்,
நீர் என்ைன உமக்குக் குறயாக ைவத்தது

என்ன?
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21 என் மீறுதைல நீர் மன்னிக்காமலும், என்
அக்க ரமத்ைத நீக்காமலும் இருக்கறது
என்ன?

இப்ெபாழுேதமண்ணில்படுத்துக்ெகாள்ேவன்;
வடியற்காலத்த ேலஎன்ைனத்ேதடுவீரானால்

நான்இருக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 8
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1 அப்ெபாழுது சூகயனான பல்தாத்
மறுெமாழியாக:
2 “நீர் எதுவைரக்கும் இப்படிப்பட்டைவகைளப்

ேபசுவீர்?
எதுவைரக்கும் உம்முைடய வாயன்

வார்த்ைதகள் பலமான
காற்ைறப்ேபாலிருக்கும்?

3ேதவன்நயாயத்ைதப் புரட்டுவாேரா?
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் நீதையப்

புரட்டுவாேரா?
4 உம்முைடய பள்ைளகள் அவருக்கு

வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்தருந்தாலும்
அவர்களுைடய பாவத்தன் தண்டைனக்கு

அவர்கைளஅவர்ஒப்புக்ெகாடுத்தருந்தாலும்,
5நீர் ேதவைனஏற்கனேவேதடி,
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவைன ேநாக்க

வண்ணப்பம்ெசய்து,
6சுத்தமும்ெசம்ைமயுமாய்இருந்தீர் என்றால்,
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அப்ெபாழுது அவர் உமக்காக வழித்து
நீதயுள்ள உம்முைடய குடியருக்கும்
இடத்ைதெசழிப்புள்ளதாக்குவார்.

7உம்முைடயஆரம்பம்சாதாரணமாயருந்தாலும்,
உம்முைடயமுடிவுசம்பூரணமாயருக்கும்.
8ஆைகயால்,நீர்முந்தனதைலமுைறயாரிடத்தல்

வ சாரித்து,
அவர்கள் முன்ேனார்களின் ெசய்தைய

ஆராய்ந்துபாரும்.
9 நாம் ேநற்று உண்டானவர்கள், ஒன்றும்

அற ேயாம்;
பூமியன்ேமல் நம்முைடய நாட்கள்

ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது.
10 அவர்கள் உமக்கு ேபாத த்து, உமக்குத்

ெதரிவ த்து,
தங்கள் இருதயத்தலிருக்கும் நயாயங்கைள

ெவளிப்படுத்துவார்கள்அல்லேவா?
11ேசறல்லாமல்நாணல்ஓங்க வளருேமா?
தண்ணீரில்லாமல் ேகாைரப்புல்

முைளக்குேமா?
12அதுஇன்னும்பச்ைசயாயருக்கும்ேபாேத,
அறுக்கப்படாதருந்தும் மற்ற எந்தப்

புல்ைலவ ட சீக்க ரமாக வாடிப்ேபாகும்
அல்லேவா?

13 ேதவைன மறக்க ற எல்ேலாருைடய
வழிகளும்அப்படிேயஇருக்கும்;

மாயக்காரரின் நம்ப க்ைகஅழிந்துேபாகும்.
14 அவனுைடய வீண் எண்ணம்

வீணாகப்ேபாய்,
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அவனுைடய நம்ப க்ைக சலந்த ப்பூச்ச யன்
வீடுேபாலிருக்கும்.

15ஒருவன்அதன்வீட்டின்ேமல்வழுந்தால்,
அது நைலக்காது, அைதப் ப டித்தால், அது

நற்காது.
16 ெவயல் எரிக்காததற்கு முன்ேன அவன்

பச்ைசச்ெசடி,
அதன் ெகாடிகள் அவனுைடய

ேதாட்டத்தன்ேமேலபடரும்;
17அதன்ேவர்கள்கற்குவயலில்ச க்க ,
கற்பாைறையநாடும்.
18அதுஅதனிடத்தல்இல்லாமல்அழிந்தபன்,
அது இருந்த இடம் உன்ைன நான்

பார்த்ததல்ைலெயன்றுமறுதலிக்கும்.
19 இேதா, அவனுைடய வழியன் மக ழ்ச்ச

இப்படிேய ேபாக றது;
ஆனாலும் ேவேற ஆட்கள் அந்த

இடத்தலிருந்துஎழும்புவார்கள்.
20 இேதா, ேதவன் உத்தமைன

ெவறுக்கறதுமில்ைல,
ெபால்லாதவர்களுக்குக்ைகெகாடுக்க றதுமில்ைல.
21 இனி அவர் உம்முைடய வாையச்

ச ரிப்பனாலும்,
உம்முைடய உதடுகைளக் ெகம்பீரத்தனாலும்

ந ரப்புவார்.
22 உம்ைமப் பைகக்க றவர்கள் ெவட்கத்தால்

மூடப்படுவார்கள்;
துன்மார்க்கருைடயகூடாரம் அழிந்துேபாகும்”

என்றான்.
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அத்த யாயம் 9
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1அதற்குேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ஆம், காரியம் இப்படியருக்க றது என்று

அற ேவன்;
ேதவனுக்கு முன்பாக மனிதன்

நீத மானாயருப்பெதப்படி?
3 அவர் அவனுடன் வழக்காட

வருப்பமாயருந்தால்,
ஆயரத்தல் ஒன்றுக்காகலும் அவருக்கு

பதல்ெசால்லமாட்டாேன.
4 அவர் இருதயத்தல் ஞானமுள்ளவர்,

ெபலத்தல்பராக்க ரமமுள்ளவர்;
அவருக்கு வ ேராதமாகத் தன்ைனக்

கடினப்படுத்த வாழ்ந்தவன்யார்?
5அவர்மைலகைளத டீெரன்றுெபயர்க்க றார்;
தம்முைடய ேகாபத்தல் அைவகைளப்

புரட்டிப்ேபாடுக றார்.
6 பூமியன் தூண்கள் அத ரத்தக்கதாய்

அைத அதன் இடத்தலிருந்து
அைசயைவக்கறார்.

7 அவர் சூரியனுக்குக் கட்டைளய ட அது
உதக்காதருக்கும்;

அவர்நட்சத்த ரங்கைளமைறத்துப்ேபாடுக றார்.
8அவர்ஒருவேரவானங்கைளவ ரித்து,
சமுத்த ரஅைலகளின்ேமல்நடக்க றவர்.
9 அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்த ரங்கைளயும்,

மிருகசீரிஷத்ைதயும்,
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அறுமீைனயும், ெதற்கு மண்டலங்கைளயும்
உண்டாக்கனவர்.

10 ஆராய்ந்து முடியாத ெபரிய
காரியங்கைளயும்,

எண்ணமுடியாத அத சயங்கைளயும் அவர்
ெசய்க றார்.

11இேதா,அவர் என்அருகல்ேபாக றார்,
நான் அவைரப் பார்க்கமுடியவல்ைல; அவர்

கடந்துேபாக றார்,
நான்அவைரஅறயவல்ைல.
12இேதா,அவர் பற த்துக்ெகாண்டுேபாக றார்,

அவைரதடுப்பவன்யார்?
நீர் என்ன ெசய்க றீர் என்று அவைரக்

ேகட்பவன்யார்?
13 ேதவன் தம்முைடய ேகாபத்ைத

நறுத்தமாட்டார்;
ஒருவருக்ெகாருவர் துைணநற்கற

அகங்காரிகள் அவருக்கு
அடங்கேவண்டும்.

14 இப்படியருக்க, அவருக்கு மறுெமாழி
ெகாடுக்கவும்,

அவருடன் வழக்காடும் வார்த்ைதகைளத்
ெதரிந்து ெகாள்ளவும் நான்
எம்மாத்த ரம்?

15 நான் நீத மானாயருந்தாலும் அவருடன்
வழக்காடாமல்,

என் நயாயாத பதயனிடத்தல்
இரக்கத்துக்காகக்ெகஞ்சுேவன்.
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16 நான் ெகஞ்சுவதனாலும், அவர் எனக்கு
பதல்ெகாடுத்தாலும்,

அவர் என் வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார் என்று
நம்பமாட்ேடன்.

17அவர் புயலினால்என்ைனமுறக்க றார்;
காரணமில்லாமல் அேநக காயங்கைள

எனக்குஉண்டாக்குகறார்.
18நான்மூச்சுவ ட எனக்குஇடங்ெகாடாமல்,
கசப்பனால்என்ைனந ரப்புக றார்.
19ெபலத்ைதப்பார்த்தால்,அவேரெபலத்தவர்;
நயாயத்ைதப் பார்த்தால் என் பக்கத்தல்

சாட்ச ெசால்லுகறவன்யார்?
20 நான் என்ைன நீதமானாக்கனாலும் என்

வாேயஎன்ைனக்குற்றவாளியாக்கும்;
நான் உத்தமன் என்று ெசான்னாலும்,

நான் மாறுபாடானவன் என்று அது
சாட்ச ெகாடுக்கும்.

21 நான் உத்தமெனன்றாலும் என் உள்ளத்ைத
நான்அற ேயன்;

என்வாழ்க்ைகையெவறுப்ேபன்.
22 ஒரு காரியம் உண்டு, அைதச்

ெசால்லுக ேறன்;
சன்மார்க்கைனயும் துன்மார்க்கைனயும்

அவர்அழிக்க றார்.
23 வாைதயானது உடேன வாத த்துக்

ெகால்லும்ேபாது,
அவர் குற்றமில்லாதவர்களின்

ேசாதைனையப்பார்த்து ச ரிக்க றார்.
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24 உலகம் துன்மார்க்கர் ைகயல்
வ டப்பட்டிருக்க றது;

அதலிருக்கற நயாயாத பத களின்முகத்ைத
மூடிப்ேபாடுக றார்;

அவர் இைதச் ெசய்க றதல்ைலெயன்றால்,
ேவறுயார்இைதச்ெசய்க றார்.

25 என் நாட்கள் தபால்காரர் ஓட்டத்தலும்
ேவகமாயருக்க றது;

அைவகள் நன்ைமையப் பார்க்காமல்
பறந்துேபாகும்.

26 அைவகள் ேவகமாக ஓடுகற
கப்பல்கைளப்ேபாலவும்,

இைரயன்ேமல் பாய்க ற கழுைகப்ேபாலவும்
கடந்துேபாக றது.

27 என் அங்கலாய்ப்ைப நான் மறந்து, என்
முகத்தன்துக்கத்ைதமாற்ற ,

த டன்ெகாள்ேவன்என்றுெசான்னால்,
28 என் வருத்தங்கைளப்பற்ற ப்

பயமாயருக்க ேறன்;
என்ைனக் குற்றமில்லாதவனாக

நைனக்கமாட்டீர் என்றுஅற ேவன்.
29நான்ெபால்லாதவனாயருந்தால்,
வீணாகப் ேபாராடேவண்டியதுஎன்ன?
30நான்உைறந்தமைழத்தண்ணீரில்முழுக ,
என் ைககைள ேசாப்பனால்

சுத்தம்ெசய்தாலும்,
31 நீர் என்ைனச் ேசற்றுப்பள்ளத்த ேல

அமிழ்த்துவீர்.
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அப்ெபாழுது என் உைடேய என்ைன
அருவருக்கும்.

32 நான் அவருக்கு மறுெமாழி
ெசால்லுகறதற்கும்,

நாங்கள் ஒன்றுகூடி நயாயத்த ற்கு
வருகறதற்கும்,

அவர் என்ைனப்ேபாலமனிதன்அல்லேவ.
33 எங்கள் இருவர்ேமலும் தன் ைகைய

ைவக்கத்தக்க நடுவர் எங்களுக்குள்
இல்ைலேய.

34 அவர் தமது ேகாைல என்ைனவட்டு
அகற்றுவாராக;

அவருைடய பயங்கரம் என்ைனக்
கலங்கைவக்காதருப்பதாக.

35அப்ெபாழுதுநான்அவருக்குப் பயப்படாமல்
ேபசுேவன்;

இப்ெபாழுேதாஅப்படிச் ெசய்யஇடமில்ைல.

அத்த யாயம் 10
1என்ஆத்துமாஉயைரெவறுக்கறது,
நான் என் துயரத்த ற்கு எனக்குள்ேள

இடங்ெகாடுத்து,
என்மனேவதைனயனாேல ேபசுேவன்.
2நான்ேதவைனேநாக்க :
என்ைனக் குற்றவாளிெயன்று

முடிவுெசய்யாதரும்;
நீர் எதற்காக என்னுடன் வழக்காடுக றீர்,

அைத எனக்குத் ெதரியப்படுத்தும்
என்ேபன்.
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3 நீர் என்ைன ஒடுக்க , உம்முைடய ைககளின்
ெசயைலெவறுத்து,

துன்மார்க்கரின் ேயாசைனையக்
கருைபயாகப் பார்க்க றது உமக்கு
நன்றாயருக்குேமா?

4சரீரக்கண்கள்உமக்குஉண்ேடா?
மனிதன்பார்க்க றவதமாகப் பார்க்க றீேரா?
5நீர் என்அக்க ரமத்ைதத் ேதடிப்பார்த்து,
என்பாவத்ைதஆராய்ந்துவ சாரிக்க றதற்கு,
6 உம்முைடய நாட்கள் ஒரு மனிதனுைடய

நாட்கைளப்ேபாலவும்,
உம்முைடய வருடங்கள் ஒரு மனிதனுைடய

வாழ்நாைளப்ேபாலவும்இருக்க றேதா?
7நான்துன்மார்க்கன்அல்லஎன்பதுஉமக்குத்

ெதரியும்;
உம்முைடய ைகக்கு என்ைன

வடுவக்கறவன்இல்ைல.
8உம்முைடயகரங்கள்என்ைனயும்எனக்குரிய

எல்லாவற்ைறயும் உருவாக்க ப்
பைடத்தருந்தும்,

என்ைனஅழிக்க றீர்.
9 களிமண்ேபால என்ைன உருவாக்கனீர்

என்பைதயும்,
என்ைனத் தரும்பத்தூளாகப்ேபாகச் ெசய்வீர்

என்பைதயும்நைனத்தருளும்.
10நீர்என்ைனப்பால்ேபால்ஊற்ற தய ர்ேபால்

உைறயச்ெசய்தீர்அல்லேவா?
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11 ேதாைலயும் சைதையயும் எனக்கு
அணிவத்து எலும்புகளாலும்
நரம்புகளாலும்என்ைனஇைணத்தீர்.

12 எனக்கு உயைரத் தந்ததும் அல்லாமல்,
தயைவயும்எனக்குப்பாராட்டினீர்;

உம்முைடய பராமரிப்பு என் ஆவையக்
காப்பாற்றயது.

13 இைவகள் உம்முைடய உள்ளத்தல்
மைறந்தருந்தாலும்,

இதுஉமக்குள்இருக்கறதுஎன்றுஅற ேவன்.
14 நான் பாவம்ெசய்தால், அைத நீர்

என்னிடத்தல்வ சாரித்து,
என் அக்க ரமத்ைத என்ேமல் சுமத்தாமல்

வ டமாட்டீர்.
15 நான் துன்மார்க்கனாயருந்தால் எனக்கு

ஐேயா,
நான் நீத மானாயருந்தாலும் என் தைலைய

நான்எடுக்கமாட்ேடன்;
அவமானத்தால்ந ரப்பப்பட்ேடன்;
நீர் என் சறுைமையப் பார்த்தருளும், அது

அதகரிக்க றது.
16சங்கத்ைதப்ேபாலஎன்ைனேவட்ைடயாடி,
எனக்கு வ ேராதமாக உமது அத சய

வல்லைமையவளங்கச்ெசய்க றீர்.
17 நீர் உம்முைடய சாட்ச கைள எனக்கு

வ ேராதமாகஇரட்டிப்பாக்குக றீர்;
என்ேமல்உம்முைடயேகாபத்ைதஅத கரிக்கச்

ெசய்க றீர்;
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ேபாராட்டத்தன்ேமல் ேபாராட்டம்
அத கரிக்க றது.

18 நீர் என்ைனக் கர்ப்பத்தலிருந்து
பறக்கைவத்ததுஎன்ன?

ஒருவரும் என்ைனப் பார்க்காமல், நான்
அப்ெபாழுேத இறந்துேபானால்
நலமாேம.

19 நான் ஒருேபாதும் இருந்ததுேபால
இல்லாமல்,

கர்ப்பத்தலிருந்து கல்லைறக்குக் ெகாண்டு
ேபாகப்பட்டிருப்ேபன்.

20என்நாட்கள்ெகாஞ்சமல்லேவா?
21 காரிருளும் மரண இருளுமான இருண்ட

ேதசமும்,
இருள்சூழ்ந்த ஒழுங்கல்லாத மரண

மைறவ டமுள்ள ேதசமும், ஒளியும்
இருளாகும் ேதசமுமாகய, ேபானால்
தரும்பவராத ேதசத்த ற்கு, நான்
ேபாகுமுன்ேன,

22 நான் சற்று இைளப்பாறுவதற்கு நீர்
என்ைனவட்டுஓய்ந்தரும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 11
ேசாப்பாரின்வார்த்ைதகள்

1 அப்ெபாழுது நாகமாத்தயனாகய
ேசாப்பார் மறுெமாழியாக:
2 “ஏராளமான வார்த்ைதகளுக்கு பதல்

ெசால்லேவண்டாேமா?
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வாயடிக்க றவன் நீத மானாக
வளங்குவாேனா?

3உம்முைடய வீம்புவார்த்ைதகளுக்கு மனிதர்
மவுனமாயருப்பார்கேளா?

நீர் ேகலிெசய்யும்ேபாது, ஒருவரும் உம்ைம
ெவட்கப்படுத்தேவண்டாேமா?

4என்ெசால்சுத்தம் என்றும்,
நான் ேதவனாகய உம்முைடய பார்ைவக்கு

சுத்தமானவன் என்றும் நீர்
ெசால்லுகறீர்.

5ஆனாலும்ேதவன்ேபச ,
உமக்கு வ ேராதமாகத் தம்முைடய

உதடுகைளத்தறந்து,
6 உமக்கு ஞானத்தன் இரகசயங்கைள

ெவளிப்படுத்தனால்நலமாயருக்கும்;
உள்ளபடி பார்த்தால், அது இரண்டுமடங்காக

இருக்க றது;
ஆைகயால்உம்முைடயஅக்க ரமத்த ற்ேகற்றபடி

ேதவன்உம்ைமத்தண்டிக்கவல்ைலெயன்று
அறந்துெகாள்ளும்.

7 ேதவனுைடய மைறவான ஞானத்ைத நீர்
ஆராய்ந்து,

சர்வவல்லவருைடய சம்பூரணத்ைத நீர்
அறயமுடியுேமா?

8அதுவானம்வைரஉயர்ந்தது;
உம்மால் என்ன ஆகும்? அது பாதாளத்தலும்

ஆழமானது,
நீர்அற ந்துெகாள்வதுஎன்ன?
9அதன்அளவுபூமிையவ ட நீளமும்,
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சமுத்த ரத்ைதவ டஅகலமுமாயருக்க றது.
10அவர் ப டித்தாலும்,அவர்அைடத்தாலும்,
அவர் நயாயத்தல் ெகாண்டுவந்து

நறுத்தனாலும்,
அவைரத்தைடெசய்க றவன்யார்?
11மனிதருைடயமாயத்ைதஅவர்அறவார்;
அக்க ரமத்ைதஅவர் கண்டும்,
அைதக்கவனிக்காமல்இருப்பாேரா?
12புத்தயல்லாதமனிதன்காட்டுக்கழுைதக்குட்டிக்கு

ஒப்பாகப் ப றந்தருந்தாலும்,
அறவுள்ளவனாகஇருக்க றான்.
13 நீர் உம்முைடய இருதயத்ைத

ஆயத்தப்படுத்த ,
உம்முைடய ைககைள அவருக்கு ேநராக

வ ரித்தால் நலமாயருக்கும்.
14உம்முைடயைகய ேலஅநீத இருந்தால்,
அைதத் தூரத்தல் அகற்றவ ட்டு,

அநயாயம் உம்முைடய கூடாரங்களில்
தங்கவ டாதரும்.

15 அப்ெபாழுது உம்முைடய முகத்ைத
ெவட்கமில்லாமல்தைலநமிர்ந்து,

பயப்படாமல்பலன்ெகாண்டிருப்பீர்.
16அப்ெபாழுதுநீர்வருத்தத்ைதமறந்து,
கடந்துேபான தண்ணீைரப்ேபால அைத

நைனப்பீர்.
17 அப்ெபாழுது உம்முைடய ஆயுள்காலம்

நடுப்பகைலவ ட ப ரகாசமாயருக்கும்;
இருள்அைடந்தநீர்வ டியற்காலத்ைதப்ேபாலிருப்பீர்.
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18 நம்ப க்ைக உண்டாயருக்க றதனால்
ெபலனாயருப்பீர்;

ேதாண்டி ஆராய்ந்து சுகமாகப்
படுத்துக்ெகாள்வீர்.

19பயமுறுத்துவாரில்லாமல்தூங்குவீர்;
அேநகர் உமது முகத்ைத ேநாக்க

வண்ணப்பம்ெசய்வார்கள்.
20துன்மார்க்கருைடயகண்கள்பூத்துப்ேபாய்,
அவர்கள் அைடக்கலம் அவர்கைள வ ட்டு

அகன்று,
அவர்கள் நம்ப க்ைக மரணமைடக றவன்

சுவாசம்ேபால் அழிந்துேபாகும்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 12
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ஆம், நீங்கேளஞானமுள்ளமக்கள்;
உங்களுடேனஞானம்சாகும்.
3உங்கைளப்ேபாலஎனக்கும்புத்தயுண்டு;
உங்கைளவ டநான்தாழ்ந்தவன்அல்ல;
இப்படிப்பட்டைவகைளஅறயாதவன்யார்?
4என்நண்பர்களால்நான்ந ந்த க்கப்பட்டு,
ேதவைன ேநாக்க க் கூப்படுேவன்; அவர்

எனக்குத்தரும்ப பதல்அருளுவார்;
உத்தமனாகயநீத மான்ேகலிெசய்யப்படுக றான்.
5ஆபத்தற்குள்ளானவன்சுகமாயருக்க றவனுைடய

நைனவல்இகழ்ச்ச யைடக றான்;
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கால் தடுமாறனவர்களுக்கு இது
சம்பவக்கும்.

6 தருடர்களுைடய கூடாரங்களில்
ெசல்வமுண்டு;

ேதவைனக் ேகாபப்படுத்துகறவர்களுக்கு
பாதுகாப்புண்டு;

அவர்கள் ைகய ேல ேதவன் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுக்க றார்.

7இப்ேபாதும்நீமிருகங்கைளக் ேகட்டுப்பார்,
அைவகள்உனக்குப் ேபாத க்கும்ஆகாயத்துப்

பறைவகைளக் ேகள்,
அைவகள்உனக்குஅறவக்கும்.
8அல்லதுபூமிையவ சாரித்துக் ேகள்,
அதுஉனக்குப் ேபாத க்கும்;
சமுத்த ரத்தன் மீன்கைளக் ேகள், அைவகள்

உனக்குவவரிக்கும்.
9 ெயேகாவாவுைடய கரம் இைதச்

ெசய்தெதன்று இைவகள்
எல்லாவற்றனாலும் அறயாதவன்
யார்?

10எல்லாஉய ரினங்களின்உயரும்,
மாம்சமான எல்லா மனிதரின் ஆவயும் அவர்

ைகயலிருக்கறது.
11வாயானதுஆகாரத்ைதருச பார்க்க றதுேபால,
காதானது வார்த்ைதகைளச்

ேசாத த்துப்பார்க்க றதல்லவா?
12 முத ேயாரிடத்தல் ஞானமும் வயது

ெசன்றவர்களிடத்தல் புத்தயும்
இருக்குேம.
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13 அவரிடத்தல் ஞானமும் வல்லைமயும்
எத்தைனஅதகமாகஇருக்கும்?

அவருக்குத்தான் ஆேலாசைனயும் புத்தயும்
உண்டு.

14இேதா,அவர்இடித்தால்கட்டமுடியாது;
அவர் மனிதைன அைடத்தால்

வடுவக்கமுடியாது.
15 இேதா, அவர் தண்ணீர்கைள அடக்கனால்

எல்லாம்உலர்ந்துேபாகும்;
அவர் அைவகைள வரவ ட்டால், பூமிையத்

தைலகீழாக மாற்றும்.
16அவரிடத்தல்ெபலனும்ஞானமுமுண்டு;
ேமாசம் ேபாக றவனும் ேமாசம்

ேபாக்குக றவனும்,
அவர்ைகயன்கீழிருக்க றார்கள்.
17அவர்ஆேலாசைனக்காரைரச் சைறப டித்து,
நயாயாத பத களின்புத்தையமயக்குகறார்.
18 அவர் ராஜாக்களுைடய கட்டுகைள

அவழ்த்து,
அவர்கள்இடுப்புகளில்துணிையக்கட்டுக றார்.
19 அவர் மந்த ரிகைளச் சைறப டித்துக்

ெகாண்டுேபாய்,
ெபலவான்கைளக்கவழ்த்துப்ேபாடுக றார்.
20 அவர் நம்ப க்ைகயுள்ளவர்களுைடய

வார்த்ைதையஅகற்ற ,
முத ர்வயதுள்ளவர்களின் ஆேலாசைனையத்

தள்ளிப்ேபாடுக றார்.
21 அவர் ப ரபுக்களின்ேமல் இகழ்ச்ச

வரச்ெசய்க றார்;
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பலவான்களின் வார்க்கச்ைசையத்
தளர்ந்துேபாகச் ெசய்க றார்.

22 அவர் மைறவ டத்தலிருக்கற ஆழங்கைள
ெவளியரங்கமாக்க ,

மரண இருைள ெவளிச்சத்தல்
ெகாண்டுவருகறார்.

23 அவர் ேதசங்கைளப் ெபருகவும் அழியவும்
ெசய்க றார்;

அவர் ேதசங்கைளப் பரவவும் குறுகவும்
ெசய்க றார்.

24 அவர் பூமியலுள்ள ேதசத்தன்
அத பத களின் ெநஞ்ைச
அகற்ற ப்ேபாட்டு,

அவர்கைள வழியல்லாத வனாந்த ரத்த ேல
அைலயச்ெசய்க றார்.

25 அவர்கள் ெவளிச்சமில்லாத இருளிேல
தடவ த்த ரிக றார்கள்;

ெவற த்தவர்கைளப்ேபால அவர்கைளத்
தடுமாற அைலயைவக்கறார்.

அத்த யாயம் 13
1 இேதா, இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் என்

கண்கண்டு,
என்காது ேகட்டுஅற ந்தருக்க றது.
2 நீங்கள் அற ந்தருக்க றைத நானும்

அறந்தருக்க ேறன்;
நான்உங்களுக்குத்தாழ்ந்தவன்அல்ல.
3 சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுடன் நான்

ேபசனால்நல்லது;
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ேதவனுடன் நயாயத்த ற்காக வழக்காட
வரும்புேவன்.

4 நீங்கள் உண்ைமயல் ெபாய்ைய
இைணக்கறவர்கள்;

நீங்கள் எல்ேலாரும் காரியத்த ற்கு உதவாத
ைவத்தயர்கள்.

5நீங்கள்ேபசாமலிருந்தால்நலமாகும்;
அதுஉங்களுக்குஞானமாயருக்கும்.
6நீங்கள்என்நயாயத்ைதக் ேகட்டு,
என் உதடுகள் ெசால்லும் வ ேசஷங்கைளக்

கவனியுங்கள்.
7 நீங்கள் ேதவனுக்காக நயாயமில்லாமல்

ேபச ,
அவருக்காகவஞ்சகமாகப் ேபசேவண்டுேமா?
8அவருக்குமுகதாட்சணியம்ெசய்வீர்கேளா?
ேதவனுக்காகவழக்காடுவீர்கேளா?
9 அவர் உங்கைள ஆராய்ந்துபார்த்தால் அது

உங்களுக்குநலமாயருக்குேமா?
மனிதைனக்ேகலிெசய்க றதுேபாலஅவைரக்

ேகலிெசய்வீர்கேளா?
10 நீங்கள் மைறமுகமாக முகதாட்சணியம்

ெசய்தால்,
அவர்உங்கைளஎவ்வதத்தலும்கண்டிப்பார்.
11 அவருைடய மகத்துவம் உங்கைள

அத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்யாேதா?
அவருைடய பயங்கரம் உங்கைளப்

ப டிக்கமாட்டாேதா?
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12 உங்கள் ெபயைர நைனக்கச்ெசய்யும்
அைடயாளங்கள் சாம்பலுக்கு
இைணயானது;

உங்கள்ேமட்டிைமகள்ேசற்றுக்குவயல்களுக்குச்
சமானம்.

13நீங்கள்மவுனமாயருங்கள்,
நான்ேபசுக ேறன்,
எனக்குவருகறதுவரட்டும்.
14 நான் என் பற்களினால் என் சைதையப்

படுங்க ,
என் உயைர என் ைகய ேல ஏன்

ைவக்கேவண்டும்?
15அவர் என்ைனக்ெகான்றுேபாட்டாலும்,
அவர்ேமல் நம்ப க்ைகயாயருப்ேபன்;

ஆனாலும் என் வழிகைள அவருக்கு
முன்பாக நரூப ப்ேபன்.

16அவேர என்பாதுகாப்பு;
மாயக்காரேனா அவர் முன்னிைலயல்

ேசரமாட்டான்.
17 என் வசனத்ைதயும், நான் ெசால்லிக்

காண்பக்க றைதயும்,
உங்கள்காதுகளால்கவனமாகக் ேகளுங்கள்.
18 இேதா, என் நயாயங்கைள வரிைசயாக

ைவத்ேதன்;
என்நீத வளங்கும்என்றுஅற ேவன்.
19 என்னுடன் வழக்காடேவண்டுெமன்று

இருக்கறவன்யார்?
நான்மவுனமாயருந்தால்இறந்துேபாேவேன.
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20இரண்டு காரியங்கைள மாத்த ரம் எனக்குச்
ெசய்யாதருப்பீராக;

அப்ெபாழுது உமது முகத்த ற்கு முன்பாக
ஒளித்துக்ெகாள்ளாதருப்ேபன்.

21 உம்முைடய ைகைய என்ைனவட்டுத்
தூரப்படுத்தும்;

உம்முைடய பயங்கரம் என்ைன
பயமுறுத்தாதருப்பதாக.

22நீர்கூப்படும், நான்பதல்ெகாடுப்ேபன்;
அல்லதுநான்ேபசுேவன்;
நீர் எனக்குமறுெமாழி ெசால்லும்.
23 என் அக்க ரமங்களும் பாவங்களும்

எத்தைன?
என் மீறுதைலயும் என் பாவத்ைதயும் எனக்கு

உணர்த்தும்.
24நீர்உமதுமுகத்ைதமைறத்து,
என்ைன உமக்குப் பைகவனாக

நைனப்பாேனன்?
25காற்றடித்த சருைகெநாறுக்குவீேரா?
காய்ந்துேபானதுரும்ைபப்பன்ெதாடருவீேரா?
26 மகா கசப்பான முடிவுகைள என்ேபரில்

எழுதுகறீர்;
என் சறுவயதன் அக்க ரமங்கைள எனக்குப்

பலிக்கச்ெசய்க றீர்.
27 என் கால்கைளத் ெதாழுவத்தல்

கட்டிப்ேபாட்டு,
என்வழிகைளெயல்லாம் காவல்ெசய்க றீர்;
என் கால் தடங்களில் அைடயாளத்ைதப்

ேபாடுக றீர்.
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28 இப்படிப்பட்டவன் அழுக ப்ேபாக ற
ெபாருைளப் ேபாலவும்,

பூச்ச அரித்த ஆைடையப் ேபாலவும் அழிந்து
ேபாவான்.

அத்த யாயம் 14
1 “ெபண்ணிடத்தல்ப றந்தமனிதன்வாழ்நாள்

குறுகனவனும்
வருத்தம் நைறந்தவனுமாயருக்க றான்.
2 அவன் பூைவப்ேபாலப் பூத்துமைறந்து

ேபாக றான்;
ந ழைலப்ேபால நைலநற்காமல்

ஓடிப்ேபாக றான்.
3 ஆகலும் இப்படிப்பட்டவன்ேமல்

நீர் உம்முைடய கண்கைளத்
தறந்துைவத்து,

உம்முைடய நயாயத்த ற்கு என்ைனக்
ெகாண்டுேபாவீேரா?

4 அசுத்தமானதலிருந்து சுத்தமானைதப்
ப றக்கைவப்பவன்உண்ேடா?

ஒருவனுமில்ைல.
5அவனுைடய நாட்கள் இவ்வளவுதான் என்று

குறக்கப்பட்டிருப்பதால்,
அவனுைடய மாதங்களின் எண்ணிக்ைக

உம்மிடத்தல்இருக்க றது;
அவன் கடந்துேபாகமுடியாத எல்ைலைய

அவனுக்குஏற்படுத்தனீர்.
6 அவன் ஒரு கூலிக்காரைனப்ேபால

தன் நாளின் ேவைல முடிந்தது
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என்று நம்மதயைடயும்வைர அவன்
ஓய்ந்தருக்க உமது பார்ைவைய
அவைனவட்டுவலக்கும்.

7 ஒரு மரத்ைதக்குற த்தாவது
நம்ப க்ைகயுண்டு;

அது ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டாலும் தரும்பத்
தைழக்கும்,

அதன்இளங்கைளகள்துளிர்க்கும்;
8அதன்ேவர் தைரய ேலபைழயதாக ,
அதன்அடிக்கட்ைடமண்ணிேலெசத்தாலும்,
9 தண்ணீரின் வாசைனயனால் அது

துளிர்த்து,
இளமரம்ேபாலக்கைளவடும்.
10 மனிதேனாெவன்றால் இறந்தபன்

ஒழிந்துேபாக றான்,
மனிதன்இறந்துேபானபன்அவன்எங்ேக?
11தண்ணீர்ஏரியலிருந்துவடிந்து,
ெவள்ளம்வற்ற க்காய்ந்துேபாக றதுேபால,
12மனிதன்படுத்துக்க டக்க றான்,
வானங்கள் ஒழிந்துேபாகும்வைர

எழுந்தருக்க றதும்இல்ைல,
தூக்கம்ெதளிந்துவழிக்க றதும்இல்ைல.
13நீர் என்ைனப்பாதாளத்தல்ஒளித்து,
உமது ேகாபம் தணியும்வைர என்ைன

மைறத்து,
என்ைனத் தரும்ப நைனப்பதற்கு

எனக்கு ஒரு காலத்ைதக் குற த்தால்
நலமாயருக்கும்.

14மனிதன்இறந்தபன்பைழப்பாேனா?
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எனக்குமாறுதல்எப்ேபாதுவருெமன்று
எனக்குக் குறக்கப்பட்ட ேபாராட்டத்தன்

நாெளல்லாம் நான்காத்தருக்க ேறன்.
15 என்ைனக் கூப்படும், அப்ெபாழுது நான்

உமக்குபதல்ெசால்லுேவன்;
உமது ைககளின் ெசயல்களின்ேமல்

வருப்பம்ைவப்பீராக.
16இப்ெபாழுதுஎன்நைடகைளஎண்ணுகறீர்;
என் பாவத்தன்ேமலல்லேவா

கவனமாயருக்க றீர்.
17என்மீறுதல்ஒேர கட்டாகக் கட்டப்பட்டு
முத்தைரேபாடப்பட்டிருக்க றது, என்

அக்க ரமத்ைதஒன்றுேசர்த்தீர்.
18 மைலகெளல்லாம் வழுந்து

கைரந்துேபாகும்;
கன்மைல தன் இடத்ைதவ ட்டுப்

ெபயர்ந்துேபாகும்.
19தண்ணீர்கற்கைளக்குைடயும்;
ெபருெவள்ளம் பூமியன் தூளில்

முைளத்தைதமூடும்;
அப்படிேய மனிதன் ெகாண்டிருக்கும்

நம்ப க்ைகையஅழிக்க றீர்.
20 நீர் என்ைறக்கும் அவைனப் பலமாக

ெநருக்குகறதனால் அவன்
ேபாய்வடுகறான்;

அவனுைடய முகரூபத்ைத மாற்ற அவைன
அனுப்பவடுகறீர்.

21அவனுைடய பள்ைளகள்கனமைடந்தாலும்
அவன்உணரமாட்டான்;
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அவர்கள் சறுைமப்பட்டாலும் அவர்கைளக்
கவனிக்கமாட்டான்.

22 அவனுைடய உடல் அவனிலிருக்கும்வைர
அதற்குவயாதயருக்கும்;

அவனுைடயஆத்துமாஅவனுக்குள்ளிருக்கும்வைர
அதற்குத்துக்கமுண்டு” என்றான்.

அத்த யாயம் 15
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுதுேதமானியனாகயஎலிப்பாஸ்
மறுெமாழியாக:
2 ஞானவான் காற்ைறப்ேபான்ற

நயாயங்கைளச்ெசால்லி,
தன் வயற்ைறக் ெகாண்டல்காற்றனால்

ந ரப்ப ,
3 பயனில்லாத வார்த்ைதகளாலும்,

உபேயாகமில்லாத வசனங்களாலும்
தர்க்கம்ெசய்யலாேமா?

4நீர் பயபக்தையவீெணன்றுெசால்லி,
ேதவனுக்கு முன்பாக ெஜபத்தயானத்ைதக்

குைறத்துக்ெகாண்டீர்.
5 உம்முைடய வாய் உம்முைடய

அக்க ரமத்ைதச்ெசால்லிக்காட்டுக றது;
நீர் தந்த ரமுள்ளவர்களின் ெசால்ைலத்

ெதரிந்துெகாண்டீர்.
6 நான் அல்ல, உம்முைடய வாேய உம்ைமக்

குற்றவாளி என்றுமுடிவுெசய்க றது;



ேயாபுஅத்தயாயம் 15:7 l ேயாபுஅத்தயாயம் 15:14

உம்முைடய உதடுகேள உமக்கு வ ேராதமாகச்
சாட்ச யடுக றது.

7மனிதரில்முந்த ப் ப றந்தவர் நீர் தாேனா?
மைலகளுக்குமுன்ேனஉருவாக்கப்பட்டீேரா?
8 நீர் ேதவனுைடய இரகச ய

ஆேலாசைனையக் ேகட்டு,
ஞானத்ைதஉம்மிடமாகச்ேசர்த்துக்ெகாண்டீேரா?
9 நாங்கள் அறயாத எந்தக் காரியத்ைத நீர்

அற ந்தருக்க றீர்?
எங்களுக்கு வளங்காத எந்தக் காரியமாவது

உமக்குவளங்கயருக்க றேதா?
10உம்முைடயதகப்பைனவடஅத கவயதுள்ள

நைரத்ேதாரும் மிகுந்த வயதாேனாரும்
எங்களுக்குள்இருக்கறார்கேள.

11ேதவன்அருளியஆறுதல்களும்,
உம்முடன் ெசால்லப்படுக ற ெமன்ைமயான

ேபச்சும் உமக்கு இழிவான
காரியமாயருக்க றேதா?

12 உம்முைடய இருதயம் உம்ைம எங்ேக
ெகாண்டுேபாக றது?

உம்முைடய கண்கள் ேகாபத்துடன்
பார்க்க றதுஎன்ன?

13 ேதவனுக்கு வேராதமாக உம்முைடய
ஆவைய எழுப்ப உம்முைடய
வாயலிருந்து வசனங்கைளப்
புறப்படச்ெசய்க றீர்.

14மனிதனானவன்பரிசுத்தமாயருக்க றதற்கும்,
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ெபண்ணிடத்தல் ப றந்தவன்
நீத மானாயருக்க றதற்கும், அவன்
எம்மாத்த ரம்?

15 இேதா, தம்முைடய பரிசுத்தவான்கைளயும்
அவர் நம்புக றதல்ைல;

வானங்களும் அவர் பார்ைவக்குச்
சுத்தமானைவகள்அல்ல.

16 அநயாயத்ைதத் தண்ணீைரப்ேபாலக்
குடிக்க ற மனிதன் எத்தைன
அதகமாக அருவருப்பும்
அசுத்தமுமாயருக்க றான்?

17 உமக்குக் காரியத்ைதத் ெதரியைவப்ேபன்
என்ைனக்ேகளும்;

நான் கண்டைத உமக்கு வவரித்துச்
ெசால்லுேவன்.

18 ஞானிகள் தங்கள் ப தாக்கள் ெசால்லக்
ேகட்டு மைறக்காமல் அறவத்தைதேய
நான்ெசால்லுேவன்.

19 அவர்களுக்குமாத்த ரம் பூமி
அளிக்கப்பட்டது;

அந்நயர் அவர்கள் நடுேவ கடந்துேபாக
இடமில்ைல.

20 துன்மார்க்கன் உய ேராடிருக்க ற
நாெளல்லாம் துன்பத்தால்
வாத க்கப்படுக றான்;

பலவந்தம் ெசய்க றவனுக்கு அவனுைடய
வருடங்களின் எண்ணிக்ைக
மைறக்கப்பட்டிருக்க றது.
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21 பயங்கரமான சத்தம் அவனுைடய
காதுகளில்ெதானிக்க றது;

அவன் சமாதானமாயருக்கும்ேபாது
பாழாக்குக றவன் அவன்ேமல்
வருவான்.

22 இருளிலிருந்து தரும்பவர அவனுக்கு
நம்ப க்ைகயல்லாமல்,

ஒளிந்தருக்க றவர்களின் பட்டயத்த ற்கு
அவன்பயப்படுக றான்.

23 அப்பம் எங்ேக கைடக்கும் என்று அவன்
அைலந்துத ரிக றான்;

இருளானநாள் தனக்குச் சமீப த்தருக்க றைத
அறவான்.

24 இக்கட்டும் ெநருக்கமும் அவைனக்
கலங்கச்ெசய்து,

ேபார்வீரனான ராஜாைவப்ேபால அவைன
ேமற்ெகாள்ளும்.

25அவன்ேதவனுக்குவேராதமாகக்ைகநீட்டி,
சர்வவல்லவருக்குவ ேராதமாகப்பராக்க ரமம்

பாராட்டுக றான்.
26கடினக்கழுத்துடனும்,பருத்தகுமிழுள்ளதன்

ேகடயங்களுடனும் அவருக்கு எத ராக
ஓடுகறான்.

27 அவனுைடய முகத்ைதக் ெகாழுப்பு
மூடியருக்க றது;

அடிவயறுெதாந்தவ ட்டிருக்க றது.
28ஆனாலும்பாழானபட்டணங்களிலும்,
குடிேபான கற்குவயலான வீடுகளிலும்

குடியருப்பான்.
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29அவன்ெசல்வந்தனாவதுமில்ைல,
அவனுைடயெசல்வம்நைலப்பதுமில்ைல;
அப்படிப்பட்டவர்களின் ெசல்வம் பூமியல்

நீடித்தருப்பதல்ைல.
30இருளுக்குஅவன்தப்புவதல்ைல;
ெநருப்புத்தணல் அவனுைடய கைளையக்

காய்ந்துேபாகச் ெசய்யும்;
அவருைடய வாயன் சுவாசத்தால்

அற்றுப்ேபாவான்;
31வழிதப்பனவன்மாையையநம்பக்கூடாது;
நம்பனால் மாையேய அவனுைடய

பலனாயருக்கும்.
32 அது அவனுைடய நாள் வருமுன்ேன

அவனுக்குப்பூரணமாகப் பலிக்கும்;
அவனுைடய ெசடிகள் பச்ைசயாக

இருப்பதல்ைல.
33 பஞ்சுகள் உத ர்ந்துேபாக ற

த ராட்ைசச்ெசடிையப்ேபாலவும், பூக்கள்
உத ர்ந்து ேபாக ற ஒலிவமரத்ைதப்
ேபாலவும்அவன்இருப்பான்.

34மாயக்காரரின்கூட்டம்ெவறுைமயாகப்ேபாகும்;
லஞ்சம் வாங்கனவர்களின் கூடாரங்கைள

ெநருப்பு எரிக்கும்.
35 அப்படிப்பட்டவன் அநயாயத்ைதக்

கர்ப்பந்தரித்து அக்க ரமத்ைதப்
ெபறுகறான்;

அவர்கள் கர்ப்பம் மாையையப் ப றப்ப க்கும்”
என்றான்.



ேயாபுஅத்தயாயம் 16:1 liv ேயாபுஅத்தயாயம் 16:7

அத்த யாயம் 16
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1அதற்குேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “இப்படிப்பட்ட அேநக காரியங்கைள நான்

ேகட்டிருக்க ேறன்;
நீங்கள் எல்ேலாரும் ேவதைனயுண்டாக்குகற

ேதற்றரவாளர்.
3 காற்ைறப்ேபான்ற வார்த்ைதகளுக்கு

முடிவ ராேதா?
இப்படி நீ பதல்ெசால்ல உனக்குத் துணிவு

உண்டானெதன்ன?
4உங்கைளப்ேபால நானும்ேபசமுடியும்;
நான் இருக்கும் நைலைமயல் நீங்கள்

இருந்தால்,
நான் உங்களுக்கு வேராதமாக

வார்த்ைதகைளக் ேகார்த்து,
உங்களுக்கு எத ேர என் தைலைய ஆட்டவும்

முடியும்.
5ஆனாலும்நான்என்வாயனால்உங்களுக்கு

ைதரியம்ெசால்லுேவன்,
என் உதடுகளின் அைசவு உங்கள் துக்கத்ைத

ஆற்றும்.
6நான்ேபசனாலும்என்துக்கம்ஆறாது;
நான் ேபசாமலிருந்தாலும் எனக்கு என்ன

ஆறுதல்?
7 இப்ேபாது அவர் என்ைன ேசார்வைடயச்

ெசய்தார்;
என்குடும்பத்ைதெயல்லாம்அழித்தீர்.
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8 நீர் என்ைனச் குறுக ப்ேபாகச் ெசய்தது
அதற்குச் சாட்ச ;

என்ெமலிவுஎன்னில்அத்தாட்ச யாக நன்று,
என்முகத்த ற்குமுன்பாக பதல்ெசால்லும்.
9 என்ைனப் பைகக்க றவனுைடய ேகாபம்

என்ைனக்காயப்படுத்துகறது,
என்ேமல் ேகாபப்படுக றான்;
என் எத ரி தீய எண்ணத்ேதாடு என்ைனப்

பார்க்க றான்.
10 எனக்கு வ ேராதமாகத் தங்கள் வாைய

வ ரிவாகத் த றந்தார்கள்;
இழிவாக என்ைனக் கன்னத்தல்

அடித்தார்கள்;
என்ைனச்சுற்றலும்கூட்டங்கூடினார்கள்.
11 ேதவன் என்ைன அநயாயக்காரரிடத்தல்

ஒப்பைடத்து,
துன்மார்க்கரின் ைகயல் என்ைன படிபடச்

ெசய்தார்.
12நான்சுகமாகவாழ்ந்தருந்ேதன்;
அவர் என்ைன ெநருக்க , என் கழுத்ைதப்

ப டித்து, என்ைனெநாறுக்க ,
என்ைனத்தமக்குகுறயாக நறுத்தனார்.
13 அவருைடய வல்லாளர் என்ைனச்

சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்;
என்சறுநீரகத்ைதவ ட்டுவ டாமல்பளந்தார்;
என்ஈரைலத்தைரயல்ஊற்றவ ட்டார்.
14 ெநாறுக்குதலின்ேமல் ெநாறுக்குதைல

என்ேமல்வரைவத்தார்;
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பராக்க ரமசாலிையப்ேபால என்ேமல்
பாய்ந்தார்.

15 நான் சணல்ேசைலையத் ைதத்து, என்
ேதாளின்ேமல் ேபார்த்துக்ெகாண்ேடன்;

என் மகைமையப் புழுதய ேல
ேபாட்டுவ ட்ேடன்.

16அழுகறதனால்என்முகம்அழுக்கைடந்தது;
மரண இருள் என் கண் இைமகளின்ேமல்

உண்டாயருக்க றது.
17 என் ைககளிேல ெகாடுைம

இல்லாதருக்கும்ேபாதும்,
என் ெஜபம் சுத்தமாயருக்கும்ேபாதும்,

அப்படியானது.
18பூமிேய, என்இரத்தத்ைதமூடிப்ேபாடாேத;
என் அலறுதலுக்கு மைறவ டம்

உண்டாகாதருப்பதாக.
19 இப்ேபாதும் இேதா, என் சாட்ச

பரேலாகத்தலிருக்கறது.
எனக்குச் சாட்ச ெசால்லுகறவர்

உன்னதங்களில்இருக்க றார்.
20 என் நண்பர்கள் என்ைன ேகலி

ெசய்க றார்கள்;
என் கண் ேதவைன ேநாக்க க் கண்ணீர்

ெசாரிக றது.
21 ஒரு மனிதன் தன் நண்பனுக்காக

வழக்காடுக றதுேபால,
ேதவனுடன் மனிதனுக்காக வழக்காடுக றவர்

ஒருவர்இருந்தால்நலமாயருக்கும்.
22குறுகனவருடங்களுக்குமுடிவுவருகறது;
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நான்தரும்பவராதவழிேய ேபாேவன்.

அத்த யாயம் 17
1 என் ஆவ உைடக றது*, என் ஆயுசு நாட்கள்

முடிக றது;
கல்லைறஎனக்குஆயத்தமாயருக்க றது.
2 ேகலி ெசய்க றவர்கள் என்னிடத்தல்

இல்ைலேயா?
அவர்கள்ெசய்யும்அநயாயங்கைளஎன்கண்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
3 ேதவரீர் என் காரியத்ைத உம்ேமல்

ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
எனக்காகப் பைணக்கப்படுவீராக;
ேவேறயார்எனக்குக்ைகெகாடுக்கத்தக்கவர்?
4 நீர் அவர்கள் இருதயத்த ற்கு ஞானத்ைத

மைறத்தீர்;
ஆைகயால்அவர்கைளஉயர்த்தாதருப்பீர்.
5எவன்தன்நண்பனுக்குக்ேகடாகத்துேராகம்

ேபசுக றாேனா,
அவனுைடய பள்ைளகளின் கண்களும்

பூத்துப்ேபாகும்.
6 மக்களுக்குள்ேள அவர் என்ைனப்

பழெமாழியாகைவத்தார்;
அவர்கள் முகத்த ற்குமுன் நான்

வரும்பத்தகாதவனாேனன்.
7 இதற்காக என் கண்கள் வருத்தத்தனால்

இருளைடந்தது;

* அத்த யாயம் 17:1 17:1 என்ஆவ ெநாறுங்க வ ட்டது.
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என்உறுப்புகெளல்லாம்ந ழைலப்ேபாலிருக்க றது.
8சன்மார்க்கர்இதற்காகஅத ர்ச்ச யைடவார்கள்;
குற்றமில்லாதவன் மாயக்காரனுக்கு

வ ேராதமாக எழும்புவான்.
9 நீத மான் தன் வழிைய உறுதயாகப்

ப டிப்பான்;
சுத்தமான ைககள் உள்ளவன் ேமன்ேமலும்

பலத்துப்ேபாவான்.
10 இப்ேபாதும் நீங்கள் எல்ேலாரும்

ேபாய்வாருங்கள்;
உங்களில் ஞானமுள்ள ஒருவைனயும்

காணவல்ைல.
11என்நாட்கள்முடிந்தது;
என் இருதயத்தல் எனக்கு உண்டாயருந்த

ச ந்தைனகள்இல்லாமல் ேபானது.
12அைவகள்இரைவப்பகலாக்கயது;
இருைள ெவளிச்சம் ெதாடர்ந்துவரும் என்று

நைனக்கத்ேதான்றயது.
13அப்படி நான்காத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்,
பாதாளம்எனக்குவீடாயருக்கும்;
இருளில் என்படுக்ைகையப் ேபாடுேவன்.
14 அழிைவப்பார்த்து, நீ எனக்குத் தகப்பன்

என்க ேறன்;
புழுக்கைளப்பார்த்து,நீங்கள்எனக்குத்தாயும்

எனக்குச் சேகாதரியும் என்க ேறன்.
15என்நம்ப க்ைகஇப்ேபாதுஎங்ேக?
நான்நம்பயருந்தைதக்காண்பவன்யார்?
16அதுபாதாளத்தன்காவலுக்குள்இறங்கும்;
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அப்ேபாதுதூளில்எங்கும்இைளப்பாறுேவாம்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 18
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1 அப்ெபாழுது சூகயனான பல்தாத்
மறுெமாழியாக:
2 “நீங்கள் எதுவைரக்கும் ேபச்சுகைள

முடிக்காதருப்பீர்கள்?
புத்த மான்களாயருங்கள்; நாங்களும்

ேபசட்டும்.
3 நாங்கள் மிருகங்கைளப்ேபால

எண்ணப்பட்டு,
உங்கள் பார்ைவக்குக் கீழானவர்களாக ஏன்

இருக்கேவண்டும்?
4 ேகாபத்தனால் உன்ைன நீேய

காயப்படுத்துகற உனக்காக பூமி
அழிந்துேபாகுேமா?

கன்மைலதன்னிடத்ைதவ ட்டுப்ெபயருேமா?
5 துன்மார்க்கனுைடய வளக்கு

அைணந்துேபாகும்;
அவனுைடய அடுப்பன் ெநருப்பும்

அவந்துேபாகும்.
6 அவனுைடய கூடாரத்தல் ெவளிச்சம்

இருளாக்கப்படும்;
அவனுைடய வளக்கு அவனுடேன

அைணந்துேபாகும்.
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7 அவன் ெபலனாய் நடந்த நைடகள்
குைறந்துேபாகும் அவனுைடய
ஆேலாசைனஅவைனவழைவக்கும்.

8 அவன் தன் கால்களினால் வைலயல்
ப டிபட்டு,

வைலயன்சக்கலிேலநடக்க றான்.
9கண்ணிஅவனுைடயகுத காைலப்ப டிக்கும்;
பற காரர்அவைனேமற்ெகாள்வார்கள்.*
10அவனுக்காகச் சுருக்குதைரயலும்,
அவனுக்காகக் கண்ணி வழியலும்

ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
11 சுற்றலுமிருந்து உண்டாகும் பயங்கரங்கள்

அவைனஅத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்து,
அவனுைடய கால்கைளத் தைசெதரியாமல்

அைலயைவக்கும்.
12அவன்பசயனால்ெபலனற்றுப்ேபாவான்;
அவன் பக்கத்தல் ஆபத்து ஆயத்தமாக

ந ற்கும்.
13 அது அவனுைடய அங்கத்தன் பலத்ைத

எரிக்கும்;
பயங்கரமான மரணேம அவனுைடய

உறுப்புகைளஎரிக்கும்.
14 அவனுைடய நம்ப க்ைக அவனுைடய

கூடாரத்தலிருந்து ேவருடன்
படுங்கப்படும்;

அது அவைனப் பயங்கரமான
ராஜாவனிடத்தல்துரத்தும்.

* அத்த யாயம் 18:9 18:9 அவர்கள் அவர்கைள
ெஜயத்தார்கள்
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15அவனுக்குஒன்றுமில்லாமற்ேபானதனால்,
பயங்கரம் அவனுைடய கூடாரத்தல்

குடியருக்கும்;
கந்தகம் அவனுைடய குடியருப்பன்ேமல்

ெதளிக்கப்படும்.
16 கீேழ இருக்க ற அவனுைடய ேவர்கள்

அழிந்துேபாகும்;
ேமேல இருக்க ற அவனுைடய கைளகள்

பட்டுப்ேபாகும்.
17 அவைன நைனக்கும் நைனவு

பூமியலிருந்துஅழியும்,
வீதகளில்அவன்ெபயரில்லாமற்ேபாகும்.
18 அவன் ெவளிச்சத்தலிருந்து இருளில்

துரத்தவ டப்பட்டு,
பூேலாகத்தலிருந்துதள்ளுண்டுேபாவான்.
19 அவனுைடய மக்களுக்குள்ேள அவனுக்கு

மகனும்இல்ைலமகளும்இல்ைல;
அவனுைடய வீட்டில் மீதயாயருக்க

ேவண்டியவன்ஒருவனும்இல்ைல.
20 அவனுைடய அழிவன் காலத்தல்

ேமற்கல் இருந்தவர்கள்
அத ர்ச்ச யைடந்ததுேபால,

க ழக்கல்உள்ளமக்களும்அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.†
21 அக்க ரமக்காரன் குடியருந்த இடங்கள்

இைவகள்தான்;
ேதவைன அறயாமற்ேபானவனுைடய இடம்

இதுேவஎன்பார்கள்” என்றான்.
† அத்த யாயம் 18:20 18:20 ேமற்கலிருந்தமக்கள்
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அத்த யாயம் 19
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “நீங்கள் எதுவைரக்கும் என் ஆத்துமாைவ

வருத்தப்படுத்த ,
வார்த்ைதகளினால் என்ைன

ெநாறுக்குவீர்கள்?
3 இப்ேபாது பத்துமுைற என்ைன

நந்த த்தீர்கள்;
நீங்கள் எனக்குக் கடினமுகம்

காண்பக்க றதனால் உங்களுக்கு
ெவட்கமில்ைல.

4நான்தவறாக நடந்ததுஉண்ைமயானாலும்,
என்தவறுஎன்னுடன்தான்இருக்கறது.
5 நீங்கள் எனக்கு வ ேராதமாகப்

ெபருைமபாராட்டி,
எனக்கு ந ந்ைதயாக என்ைனக்

கடிந்துெகாள்ளேவண்டும் என்று
இருப்பீர்கள்என்றால்,

6 ேதவன் என்ைனக் கவழ்த்து, தம்முைடய
வைலைய என்ேமல் வீசனார் என்று
அறயுங்கள்.

7இேதா,ெகாடுைமஎன்றுகூப்படுக ேறன்,
ேகட்பார் ஒருவரும்இல்ைல;
கூக்குரலிடுக ேறன், நயாயவ சாரைண

இல்ைல.
8 நான் கடந்துேபாக முடியாதபடி அவர் என்

பாைதையேவலியைடத்து,
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என்வழிகைளஇருளாக்கவ ட்டார்.
9 என்னிலிருந்த என் மகைமைய அவர்

உரிந்துெகாண்டு,
என்தைலயன்க ரீடத்ைதஎடுத்துப்ேபாட்டார்.
10 அவர் என்ைன நான்கு புறத்தலும்

நாசமாக்கனார்,
நான்அற்றுப்ேபாக ேறன்;
என் நம்ப க்ைகைய ஒரு ெசடிையப்ேபாலப்

படுங்க ப்ேபாட்டார்.
11 அவர் தமது ேகாபத்ைத என்ேமல் எரியச்

ெசய்தார்;
என்ைனத் தம்முைடய சத்துருக்களில்

ஒருவனாக எண்ணிக்ெகாள்ளுகறார்.
12 அவருைடய தண்டுப்பைடகள் ஏகமாக

வந்து,
எனக்கு வ ேராதமாகத் தங்கள் வழிைய

உயர்த்த ,
என்கூடாரத்ைதச்சுற்ற முகாமிட்டார்கள்.
13 என் சேகாதரைர என்ைனவட்டுத்

தூரப்படுத்தனார்;
எனக்கு அறமுகமானவர்கள் எனக்கு

அந்நயராய்ப் ேபானார்கள்.
14என்ெசாந்தமக்கள்வலக ப்ேபானார்கள்.
என்நண்பர்கள்என்ைனமறந்துவ ட்டார்கள்.
15 என் வீட்டு மக்களும், என்

ேவைலக்காரிகளும்,
என்ைனஅந்நயனாக நைனக்கறார்கள்;
அவர்கள்பார்ைவக்குநான்நைலயற்றவன்.
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16 நான் என் ேவைலக்காரைனக்
கூப்படுகறேபாதுஅவன்எனக்குபதல்
ெகாடுக்கமாட்டான்;

என் வாயனால் நான் அவைனக்
ெகஞ்சேவண்டியதாய ற்று.

17 என் மூச்சு என் மைனவக்கு
ேவறுபட்டிருக்க றது;

என் உடன் பறந்தவர்களுக்காகப்
பரிதப க்க ேறன்.

18 சறுபள்ைளகளும் என்ைன அசட்ைட
ெசய்க றார்கள்;

நான் எழுந்தால், அவர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகப் ேபசுக றார்கள்.

19 என் உய ர்நண்பர்கள் எல்ேலாரும் என்ைன
ெவறுக்கறார்கள்;

நான் ேநச த்தவர்கள் எனக்கு
வ ேராத களானார்கள்.

20 என் எலும்புகள் என் ேதாலுடனும் என்
சைதேயாடும் ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்க றது
என் பற்கைள மூடக் ெகாஞ்சம்
ேதால்மாத்த ரம் தப்பனது.

21என்நண்பர்கேள, எனக்குஇரங்குங்கள்,
எனக்கு இரங்குங்கள்; ேதவனுைடய ைக

என்ைனத்ெதாட்டது.
22 ேதவைனப்ேபால நீங்களும் என்ைன ஏன்

துன்பப்படுத்தேவண்டும்?
என் உடல் எரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள்

தருப்தயல்லாமல்இருக்கறெதன்ன?



ேயாபுஅத்தயாயம் 19:23 lxv ேயாபுஅத்தயாயம் 19:29

23 ஆ, நான் இப்ெபாழுது ெசால்லும்
வார்த்ைதகள் எழுதப்பட்டால்
நலமாயருக்கும்;

அைவகள்ஒருபுத்தகத்தல்வைரயப்பட்டு,
24அல்லது என்ைறக்கும் நைலக்க அைவகள்

கருங்கல்லிேலஉளிெவட்டாகவும்,
ஈய எழுத்தாகவும்பத ந்தால் நலமாயருக்கும்.
25என்மீட்பர்உய ேராடிருக்க றார் என்றும்,
அவர் கைடச நாளில் பூமியன்ேமல்* ந ற்பார்

என்றும்நான்அறந்தருக்க ேறன்.
26 இந்த என்னுைடய ேதால்முதலானைவ

அழுகப்ேபானபன்பு,
நான் என் உடலுடன் இருந்து ேதவைனப்

பார்ப்ேபன்.
27அவைரநாேனபார்ப்ேபன்;
ேவேற கண்கள் அல்ல, என் கண்கேள

அவைரக்காணும்;
இந்த ஏக்கத்தனால் என் உள்ளிருக்கும்

உறுப்புகள்எனக்குள்ேசார்ந்துேபாக றது.
28 காரியத்தன் காரணம் எனக்குள்

கண்டுபடிக்கப்படும்ேபாது,
நாம் ஏன் அவைனத் துன்பப்படுத்துக ேறாம்

என்றுநீங்கள்ெசால்லேவண்டியதாேம.
29பட்டயத்த ற்குப் பயப்படுங்கள்;
நயாயத்தீர்ப்பு உண்ெடன்கறைத நீங்கள்

அறயேவண்டுேமன்று,
* அத்த யாயம் 19:25 19:25அல்லது, என்னுைடய கல்லைற
ேமல்,பூமியல் நீத மன்றத்தல் சாட்ச ெசால்ல ந ற்பது ேபால்,
31:14,உபாகமம் 19:16, சங்கீதம். 12:5, ஏசாயா 19:21
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ேகாபமானது பட்டயத்தனால் உண்டாகும்
தண்டைனைய வரவைழக்கும்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 20
ேசாப்பாரின்வார்த்ைதகள்

1அப்ெபாழுது நாகமாத்தயனான ேசாப்பார்
மறுெமாழியாக:
2 “இதற்காக பதல் ெகாடுக்க என்

ச ந்தைனகள்என்ைனஏவுகறதனால்
நான்வைரவாகச்ெசால்லுக ேறன்.
3 ந ந்த த்ேதன் என்று நான் கடிந்து

ெகாள்ளப்பட்டைதக் ேகட்ேடன்;
ஆனாலும் உணர்வனால் என் ஆவ

மறுெமாழி ெசால்லஎன்ைனஏவுகறது.
4 துன்மார்க்கனின் ெகம்பீரம் குறுகனது

என்பைதயும்,
மாயக்காரனின் சந்ேதாஷம் ஒரு

நமிடம்மாத்த ரம் ந ற்கும்என்பைதயும்,
5 அவர் மனிதைனப் பூமியல் ைவத்த

ஆதகாலமுதல்
இப்படியருக்க றது என்பைதயும் நீர்

அறயீேரா?
6 அவனுைடய ேமன்ைம வானபரியந்தம்

உயர்ந்தாலும்,
அவனுைடய தைல ேமகங்கள்வைர

எட்டினாலும்,
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7 அவன் தன் மலத்ைதப்ேபால என்ைறக்கும்
அழிந்துேபாவான்;

அவைனக்கண்டவர்கள்,
அவன்எங்ேக? என்பார்கள்.
8 அவன் ஒரு கனைவப்ேபால் பறந்துேபாய்க்

காணப்படாதவனாவான்;
இரவல் ேதான்றும் தரிசனத்ைதப்ேபால்

பறக்கடிக்கப்படுவான்.
9 அவைனப் பார்த்த கண் இனி அவைனப்

பார்ப்பதல்ைல;
அவன் இருந்த இடம் இனி அவைனக்

காண்பதல்ைல.
10 அவனுைடய பள்ைளகள்

எளிைமயானவர்களின் சகாயத்ைதத்
ேதடுவார்கள்;

அவன் பற த்தைத அவன்* ைககள் தரும்பக்
ெகாடுக்கேவண்டியதாகும்.

11 அவனுைடய எலும்புகள் அவனுைடய
இளவயதன் பாவங்களினால்
நைறந்தருந்து,

அவனுடன்மண்ணிேலபடுத்துக்ெகாள்ளும்.
12 ெபால்லாப்பு அவனுைடய வாய ேல

இனிைமயாயருப்பதால்,
அவன்அைதத்தன்நாவன்கீழ்அடக்க ,
13அைதவ டாமல்அடக்க ,
தன்வாய்க்குள்ேளைவத்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்,

* அத்த யாயம் 20:10 20:10அவனுைடயபலத்தைக
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14 அவனுைடய ஆகாரம் அவன் குடல்களில்
மாற ,

அவனுக்குள் வ ரியன்பாம்புகளின்
வஷமாகப்ேபாகும்.

15 அவன் வழுங்கன ெசல்வத்ைதக்
கக்குவான்;

ேதவன் அைத அவனுைடய வயற்றலிருந்து
ெவளிேய தள்ளிவடுவார்.

16 அவன் வ ரியன்பாம்புகளின் வஷத்ைத
உறஞ்சுவான்;

வ ரியனின்நாக்குஅவைனக்ெகால்லும்.
17ேதனும்ெநய்யும்ஓடும்வாய்க்கால்கைளயும்

ஆறுகைளயும்அவன்காண்பதல்ைல.
18 தான் ப ரயாசப்பட்டுத் ேதடினைத அவன்

வழுங்காமல்தரும்பக்ெகாடுப்பான்;
அவன் தரும்பக் ெகாடுக்க றது அவன்

ெசல்வத்த ற்குச் சரியாயருக்கும்;
அவன்மகழ்ச்ச யல்லாதருப்பான்.
19அவன்ஒடுக்க , ஏைழகைளக்ைகவ ட்டு,
தான்கட்டாதவீட்ைடஅபகரித்தபடியனாலும்,
20 தன் வயறு தருப்த அைடயாமல்

இருந்ததனாலும்,
அவன் வரும்பன காரியங்களில் அவனுக்கு

ஒன்றும்இருப்பதல்ைல.
21 அவனுைடய ஆகாரத்தல் ஒன்றும்

மீதயாவதல்ைல;
ஆைகயால் அவனுைடய ெசல்வம்

நைலநற்பதல்ைல.
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22 அவன் ேவண்டுெமன்கற பரிபூரணம்
அவனுக்குவந்தபன்,

அவனுக்குேவதைனஉண்டாகும்;
சறுைமப்படுக ற ஒவ்ெவாருவருைடய

ைகயும்அவன்ேமல்வரும்.
23 தன் வயற்ைற ந ரப்பத்தக்கது இன்னும்

அவனுக்குஇருந்தாலும்,
அவர் அவன்ேமல் தமது ேகாபத்தன்

கடுைமைய வரவைழத்து, அவன்
சாப்படும்ேபாது,

அைதஅவன்ேமல்வரச்ெசய்வார்.
24 இரும்பு ஆயுதத்த ற்கு அவன்

தப்ப ேயாடினாலும் ெவண்கல அம்பு
அவைனஉருவஎய்யும்.

25உருவனபட்டயம்அவன்சரீரத்ைதயும்,
மின்னுகற அம்பு அவன் ஈரைலயும்

உருவப்ேபாகும்;
பயங்கரங்கள்அவன்ேமல்வரும்.
26 அவன் ஒளிக்கும் இடங்களில் காரிருள்

அடங்கயருக்கும்;
அைணயாதெநருப்புஅவைனஎரிக்கும்;
அவன் கூடாரத்தல் மீதயாயருக்க றவன்

பாடுஅநுபவப்பான்.
27 வானங்கள் அவனுைடய குற்றத்ைத

ெவளிப்படுத்த , பூமி அவனுக்கு
வேராதமாக எழும்பும்.

28 ெவள்ளத்தனால் அவனுைடய வீட்டின்
சம்பத்துப்கைரந்துேபாய்வடும்;



ேயாபுஅத்தயாயம் 20:29 lxx ேயாபுஅத்தயாயம் 21:6

ேதவனுைடய ேகாபம் ெவள்ளம் ேபால்
அைவகள் ேமல் ஊற்றப்படும் கைரந்து
ேபாகும்.

29 இதுேவ ேதவனால் துன்மார்க்கனுக்குக்
கைடக்கும்பங்கும்,

அவனுைடய ெசய்ைகக்கு ேதவனால்
அவனுக்குவரும்பங்காகும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 21
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “என்வசனத்ைதக்கவனமாகக் ேகளுங்கள்;
இதுநீங்கள்என்ைனஆறுதல்ெசய்வதுேபால

இருக்கும்.
3நான்ேபசப்ேபாக ேறன், சக த்தருங்கள்;
நான்ேபசனபன்பு ேகலிெசய்யுங்கள்.
4 நான் மனிதைனப்பார்த்தா

அங்கலாய்க்க ேறன்?
அப்படியானாலும் என் ஆவ

ேவதைனப்படாதருக்குமா?
5என்ைனக்கவனித்துப்பாருங்கள்,
அப்ெபாழுதுநீங்கள்ஆச்சரியப்பட்டு,
உங்கள் வாையக் ைகயால்

ெபாத்த க்ெகாள்வீர்கள்.
6 இைத நான் நைனக்கும்ேபாது

கலங்குக ேறன்;
நடுக்கம் என்சரீரத்ைதப் ப டிக்கும்.
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7 துன்மார்க்கர் முத ர்வயதுவைர
உயருடனிருந்து,

ஏன்வல்லவராகேவண்டும்?
8 அவர்களுடன் அவர்கள் சந்ததயார்

அவர்களுக்குமுன்பாகவும்,
அவர்கள் பள்ைளகள் அவர்கள் கண்களுக்கு

முன்பாகவும்த டப்படுக றார்கள்.
9அவர்கள் வீடுகள் பயமில்லாமல் பத்த ரமாக

இருக்கும்;
ேதவனுைடய தண்டைன அவர்கள்ேமல்

வருகறதல்ைல.
10 அவர்களுைடய எருது ெபாலிந்தால்,

வீணாய்ப்ேபாகாது;
அவர்களுைடய பசு சைன அழியாமல்

ஈனுகறது.
11 அவர்கள் தங்கள் குழந்ைதகைள

ஒரு மந்ைதையப்ேபால ெவளிேய
ேபாகவடுகறார்கள்;

அவர்கள் பள்ைளகள் குதத்து
வைளயாடுக றார்கள்.

12 அவர்கள் தம்புைரயும் சுரமண்டலத்ைதயும்
எடுத்துப் பாடி,

கன்னரத்தன்ஓைசக்குச்சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்.
13அவர்கள்சமாதானமாய்தங்கள்நாட்கைளப்

ேபாக்க ,
*ஒரு ெநாடிப்ெபாழுத ேல பாதாளத்தல்

இறங்குகறார்கள்.

* அத்த யாயம் 21:13 21:13 சமாதானம்
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14 அவர்கள் ேதவைன ேநாக்க :
எங்கைளவ ட்டுவலகயரும்,

உம்முைடய வழிகைள அறய
வரும்பவல்ைல;

15 சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவைன நாம்
ஆராத க்கஅவர்யார்?

அவைர ேநாக்க ெஜபம் ெசய்வதனால்
நமக்குபலன்என்னஎன்கறார்கள்.

16 ஆனாலும் அவர்கள் வாழ்வு அவர்கள்
ைகயலிருக்காது;

துன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன எனக்குத்
தூரமாயருப்பதாக.

17 எத்தைன ேவகமாக துன்மார்க்கரின்
வளக்குஅைணந்துேபாகும்;

அவர் தமது ேகாபத்தனால் ேவதைனகைளப்
பக ர்ந்துெகாடுக்கும்ேபாது,

அவர்கள்ஆபத்துஅவர்கள்ேமல்வரும்.
18 அவர்கள் காற்றன் தைசயலிருக்கற

துரும்ைபப்ேபாலவும்,
ெபருங்காற்று பறக்கடிக்க ற

பதைரப்ேபாலவும்இருக்க றார்கள்.
19 ேதவன் அவனுைடய அக்க ரமத்ைத

அவனுைடய பள்ைளகளுக்கு ைவத்து
ைவக்கறார்;

அவன் உணர்வைடயும்வதத்தல் அைத
அவனுக்குப்பலிக்கச்ெசய்க றார்.

20அவனுைடயஅழிைவஅவனுைடயகண்கள்
காணும்,
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சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவைன
கடுங்ேகாபத்ைதகுடிப்பான்.

21 அவனுைடய மாதங்களின் ெதாைக
குைறக்கப்படும்ேபாது,

அவனுக்குப் ப றகு அவனுைடய
வீட்ைடப்பற்ற அவனுக்கு இருக்கும்
வருப்பெமன்ன?

22உயர்ந்ேதாைரநயாயந்தீர்க்க றேதவனுக்கு
அறைவஉணர்த்தயாராலாகும்?

23 ஒருவன் ந ர்வாகத்துடனும்
சுகத்துடனும் வாழ்ந்து குைறயற்ற
ெபலனுள்ளவனாய்இறக்க றான்.

24 அவனுைடய உடல் ெகாழுப்பால்
நைறந்தருக்க றது,

அவனுைடய எலும்புகளில் ஊன்
உறுதயாயருக்க றது.

25 ேவெறாருவன் ஒரு நாளாவது
சந்ேதாஷத்துடன்சாப்ப டாமல்,

மனேவதைனயுடன்இறக்க றான்.
26 இருவரும் சமமாக மண்ணிேல

படுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
புழுக்கள்அவர்கைளமூடும்.
27இேதா, நான்உங்கள்நைனவுகைளயும்,
நீங்கள் என்ைனப்பற்ற அநயாயமாகக்

ெகாண்டிருக்கும்ஆேலாசைனகைளயும்
அற ேவன்.

28 ப ரபுவன் வீடு எங்ேக? துன்மார்க்கருைடய
கூடாரம் எங்ேக?

என்றுெசால்லுகறீர்கள்.
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29வழிய ேல நடந்து ேபாக றவர்கைள நீங்கள்
ேகட்கவல்ைலயா,

அவர்கள் ெசால்லும் குற ப்புகைள நீங்கள்
அறயவல்ைலயா?

30 துன்மார்க்கன் ஆபத்து நாளுக்காக
ைவக்கப்படுக றான்;

அவனுைடய ேகாபாக்கைனயன்நாளுக்காக
ெகாண்டுவரப்படுக றான்.

31 அவனுைடய வழிைய அவனுைடய
முகத்த ற்கு முன்பாக எடுத்துக்
காட்டுக றவன்யார்?

அவனுைடய ெசய்ைகக்குத் தக்க பலைன
அவனுக்குஈடுகட்டுக றவன்யார்?

32அவன்கல்லைறக்குக்ெகாண்டுவரப்படுக றான்;
அவனுைடயகல்லைறகாக்கப்பட்டிருக்கும்.
33 பள்ளத்தாக்கன் புழுத மண்கள் அவனுக்கு

இன்பமாயருக்கும்;
அவனுக்கு முன்னாக அேனக மக்கள்

ேபானதுேபால,
அவனுக்குப் பன்னாக ஒவ்ெவாருவரும்

அவ்வ டத்த ற்குச்ெசல்லுவார்கள்.
34 நீங்கள் வீணாக எனக்கு ஆறுதைல

ெசால்லுகறதுஎன்ன?
உங்கள் மறுெமாழிகளில் முழுவதும் ெபாய்

இருக்க றது” என்றான்.

அத்த யாயம் 22
எலிப்பாஸின்வார்த்ைதகள்
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1 அப்ெபாழுது ேதமானியனான எலிப்பாஸ்
மறுெமாழியாக:
2 “ஒருமனிதன்வ ேவகயாயருந்து,
தனக்குத்தான் நன்ைமயாகஇருக்க றதனால்

ேதவனுக்குநன்ைமயாகஇருப்பாேனா?
3 நீர் நீத மானாயருப்பதனால்

சர்வவல்லவருக்குநன்ைமயுண்டாகுேமா?
நீர்உம்முைடயவழிகைளஉத்தமமாக்குக றது
அவருக்குஆதாயமாயருக்குேமா?
4அவர்உமக்குப் பயந்துஉம்முடன்வழக்காடி,
உம்முடன்நயாயத்த ற்குவருவாேரா?
5உம்முைடயெபால்லாப்புெபரியதும்,
உம்முைடயஅக்க ரமங்கள்முடிவல்லாதைவகளுமாக

இருக்க றதல்லேவா?
6 காரணமில்லாமல் உம்முைடய சேகாதரர்

ைகயல்அடகுவாங்க ,
ஏைழகளின்ஆைடகைளப்பற த்துக்ெகாண்டீர்.
7 மிகுந்த தாகமுள்ளவனுக்கு தண்ணீர்

ெகாடுக்காமலும்,
பச த்தவனுக்கு ஆகாரம் ெகாடுக்காமலும்

ேபானீர்.
8பலவானுக்ேகேதசத்தல்இடமுண்டாயருக்க றது;
கனவான்அதல்குடிேயறனான்.
9 வதைவகைள ெவறுைமயாக

அனுப்பவ ட்டீர்;
தாய்தகப்பன் இல்லாதவர்களின் ைககள்

முறக்கப்பட்டது.
10 ஆைகயால் கண்ணிகள் உம்ைமச்

சூழ்ந்தருக்க றது;
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த டீெரன்றுஉமக்குவந்த பயங்கரம் உம்ைமக்
கலங்கச்ெசய்க றது.

11நீர் பார்க்கமுடியாமலிருக்கஇருள்வந்தது,
ெபருெவள்ளம்உம்ைமமூடுகறது.
12ேதவன்பரேலாகத்தன்உன்னதங்களிலிருக்க றார்

அல்லேவா?
நட்சத்த ரங்களின் உயரத்ைதப்

பாரும், அைவகள் எத்தைன
உயரமாயருக்க றது.

13நீர்: ேதவன்எப்படிஅறவார்,
இருளுக்கு அப்புறத்தலிருக்கறவர் நயாயம்

வ சாரிக்கக்கூடுேமா?
14 அவர் பார்க்காமலிருக்க ேமகங்கள்

அவருக்குமைறவாயருக்க றது;
வானமண்டலங்களின் சக்கரத்த ேல அவர்

உலாவுக றார் என்றுெசால்லுகறீர்.
15 அக்க ரம மனிதர்கள் ஆரம்பகாலத்தல்

நடந்த பாைதைய கவனித்துப்
பார்த்தீேரா?

16 காலம் வருமுன்ேன அவர்கள்
இறந்துேபானார்கள்;

அவர்களுைடய அஸ்தபாரத்தன்ேமல்
ெவள்ளம்புரண்டது.

17 ேதவன் அவர்கள் வீடுகைள நன்ைமயால்
ந ரப்ப யருந்தாலும்,

அவர்கள் அவைர ேநாக்க : எங்கைளவ ட்டு
வலகும்,

சர்வவல்லவராேல எங்களுக்கு என்ன ஆகும்
என்றார்கள்.
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18 ஆைகயால் துன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன
எனக்குத்தூரமாயருப்பதாக.

19எங்கள்நைலைமஅழியாமல்,
அவர்களுக்கு மீதயானைதேயா ெநருப்பு

எரித்தெதன்பைத நீத மான்கள் கண்டு
சந்ேதாஷப்படுக றார்கள்.

20 குற்றமில்லாதவன் அவர்கைளப் பார்த்து
ச ரிக்க றான்.

21நீர்அவருடன்பழக சமாதானமாயரும்;
அதனால்உமக்குநன்ைமவரும்.
22 அவர் வாயலிருந்து பறந்த

ேவதப்ப ரமாணத்ைதஏற்றுக்ெகாண்டு,
அவர் வார்த்ைதகைள உம்முைடய

இருதயத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டுக ேறன்.

23 நீர் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனிடத்தல்
மனந்தரும்பனால்,

தரும்பக் கட்டப்படுவீர்; அநீதைய உமது
கூடாரத்த ற்குத்தூரமாக்குவீர்.

24அப்ெபாழுதுதூைளப்ேபால்ெபான்ைனயும்,
ஆற்றுக் கற்கைளப்ேபால் ஓப்பீரின்

தங்கத்ைதயும் ேசர்த்துைவப்பீர்.
25 அப்ெபாழுது சர்வவல்லவர் தாேம

உமக்குப் பசும்ெபான்னும், உமக்குச்
சுத்தெவள்ளியுமாயருப்பார்.

26 அப்ெபாழுது சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன்
ேமல் மனமகழ்ச்ச யாயருந்து,
ேதவனுக்கு ேநராக உம்முைடய
முகத்ைதஏெறடுப்பீர்.
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27 நீர் அவைர ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்ய,
அவர்உமக்குச்ெசவெகாடுப்பார்;

அப்ெபாழுது நீர் உம்முைடய
ெபாருத்தைனகைளச்ெசலுத்துவீர்.

28 நீர் ஒரு காரியத்ைத தீர்மானித்தால், அது
உமக்குநைலவரப்படும்;

உம்முைடய பாைதகளில் ெவளிச்சம்
ப ரகாச க்கும்.

29 மனிதர் ஒடுக்கப்படும்ேபாது
த டப்படக்கடவர்கள்என்றுநீர்ெசால்ல,

தாழ்ந்ேதார் காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
30குற்றமில்லாதவைனயுங்கூடவடுவப்பார்;
உம்முைடய ைககளின் சுத்தத்தனால் அவன்

வடுவக்கப்படுவான்” என்றான்.

அத்த யாயம் 23
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “இன்ைறயதனமும் என் அங்கலாய்ப்பு

முரட்டுத்தனமாக எண்ணப்படுகறது;
என்தவப்ைபவ ட என்வாைதகடினமானது.
3 நான் அவைர எங்ேக கண்டு சந்த க்கலாம்

என்பைதஅற ந்தால்நலமாயருக்கும்;
அப்ெபாழுது நான் அவர் இருக்ைகக்கு

முன்பாகவந்துேசர்ந்து,
4 என் நயாயத்ைத அவருக்கு முன்பாக

வரிைசயாகைவத்து,
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காரியத்ைத நரூப க்கும் வார்த்ைதகளால்
என்வாையந ரப்புேவன்.

5அவருைடயமறுெமாழிகைளநான்அறந்து,
அவர் எனக்குச் ெசால்வைத

உணர்ந்துெகாள்ளுேவன்.
6 அவர் தம்முைடய மகா வல்லைமயனால்

என்னுடன்வழக்காடுவாேரா?
அவர் அப்படிச் ெசய்யாமல் என்ேமல் தைய

ைவப்பார்.
7 அங்ேக சன்மார்க்கன் அவருடன்

வழக்காடலாம்;
அப்ெபாழுது என்ைன நயாயந்தீர்க்க றவரின்

ைகக்கு என்ைறக்கும் வலக்க க்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ேவன்.

8 இேதா, நான் முன்ேனேபானாலும் அவர்
இல்ைல;

பன்ேனேபானாலும்அவைரக்காணவல்ைல.
9இடதுபுறத்தல்அவர்ெசயல்பட்டும்அவைரப்

பார்க்கவல்ைல;
வலது புறத்தலும் நான் அவைரக்

பார்க்காமலிருக்கமைறந்தருக்க றார்.
10 ஆனாலும் நான் ேபாகும் வழிைய அவர்

அறவார்;
அவர் என்ைனச் ேசாத த்தபன் நான்

ெபான்னாகவளங்குேவன்.
11 என் கால்கள் அவர் அடிகைளப்

பற்ற ப்ப டித்தது;
அவருைடய கட்டைளைய வ ட்டு நான்

வலகாமல்அைதக்ைகக்ெகாண்ேடன்.
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12 அவர் உதடுகளின் கற்பைனகைள வட்டு
நான்பன்வாங்குவதல்ைல;

அவருைடயவாயன்வார்த்ைதகைள
எனக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதப் பார்க்கலும்

அதகமாகக் காத்துக்ெகாண்ேடன்.
13அவேராெவன்றால்ஒேரமனமாயருக்க றார்;
அவைரத்தருப்பத்தக்கவர்யார்?
அவருைடய வருப்பத்தன்படிெயல்லாம்

ெசய்வார்.
14 எனக்கு த ட்டமிட்டிருக்க றைத அவர்

நைறேவற்றுவார்;
இப்படிப்பட்டைவகள் இன்னும் அேநகம்

அவரிடத்தல்உண்டு.
15 ஆைகயால் அவருக்கு முன்பாகக்

கலங்குக ேறன்;
நான் ச ந்த க்க றேபாது, அவருக்குப்

பயப்படுக ேறன்.
16 ேதவன் என் இருதயத்ைத ேசார்வைடயச்

ெசய்தார்;
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் என்ைனக்

கலங்கச்ெசய்தார்.
17 இருள் வராததற்கு முன்ேன நான்

அழிக்கப்படாமலும்,
இருைள அவர் எனக்கு மைறக்காமலும்

ேபானதனால்இப்படியருக்க ேறன்.

அத்த யாயம் 24
1 சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குக்

காலங்கள்மைறக்கப்படாதருக்க,
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அவைர அற ந்தவர்கள் அவர் நயமித்த
நாட்கைளஅறயாதருக்க றெதன்ன?

2ச லர் எல்ைலக்குற ப்புகைளமாற்ற ,
மந்ைதகைளப் பலாத்காரமாகக்

ெகாண்டுேபாய் தங்கள் மந்ைதயல்
ேசர்க்க றார்கள்.

3 தாய்தகப்பன் இல்லாதவர்களின்
கழுைதையஓட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,

வதைவயன் மாட்ைட ஈடாக
எடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.

4 ேதசத்தல் சறுைமப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
ஒளித்துக்ெகாள்ளுமளவுக்கு,

எளிைமயானவர்கைள வழிைய வ ட்டு
வலக்குகறார்கள்.

5இேதா,அவர்கள்காட்டுக்கழுைதகைளப்ேபால
இைரேதட அத காலேம தங்கள்
ேவைலக்குப் புறப்படுக றார்கள்;

வனாந்த ரப் பகுத தான் அவர்களுக்கும்
அவர்கள் பள்ைளகளுக்கும் ஆகாரம்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

6 துன்மார்க்கருைடய வயலில் அவர்கள்
அவனுக்காகஅறுவைடெசய்து,

அவனுைடய த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
பழங்கைளச் ேசர்க்க றார்கள்.

7 குளிரிேல ேபார்த்துக்ெகாள்ளுகறதற்கு
ஒன்றும்இல்லாததனால்,

உைடயல்லாமல்இரவுதங்க ,
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8 மைலகளிலிருந்துவரும் மைழயல்
நைனந்து, ஒதுங்க இடமில்லாததனால்
கன்மைலய ேலஒதுங்கக்ெகாள்ளுகறார்கள்.

9 அவர்கேளா தகப்பனில்லாத பள்ைளைய
முைலையவ ட்டுப்பற த்து,

தரித்த ரன் ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றைத
அடகுவாங்குகறார்கள்.

10அவைனஉைடயல்லாமல்நடக்கவும்,
பட்டினியாகஅரிக்கட்டுகைளச்சுமக்கவும்,
11தங்கள்மதல்களுக்குள்ேளெசக்காட்டவும்,
தாகமுள்ளவர்களாக ஆைலயாட்டவும்

ெசய்க றார்கள்.
12ஊரில்மனிதர் தவ க்க றார்கள்,
குற்றுய ராய்க்க டக்க றவர்களின் ஆத்துமா

கூப்படுகறது;
என்றாலும், ேதவன் அவர்கள்

வண்ணப்பத்ைதக்கவனிக்க றதல்ைல.
13 அவர்கள் ெவளிச்சத்த ற்கு வ ேராதமாக

நடக்க றவர்களின்கூட்டத்தார்;
அவர்கள் அவருைடய வழிகைள

அறயாமலும்,
அவருைடய பாைதகளில் தங்காமலும்

இருக்கறார்கள்.
14 ெகாைலபாதகன் ெபாழுது வடிக றேபாது

எழுந்து,
ஏைழையயும் ேதைவயுள்ளவைனக்ெகான்று,
இரவுேநரத்த ேல தருடைனப்ேபால்

த ரிக றான்.
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15 வபசாரனுைடய கண் மாைல மயங்குகற
ேநரத்த ற்குக்காத்தருந்து:

என்ைன ஒருவரும் பார்க்கமாட்டார்கள் என்று
முகத்ைதமூடிக்ெகாள்ளுகறான்.

16 அவர்கள் பகலில் அைடயாளம்
பார்த்த வீடுகைள இரவ ேல
கன்னமிடுக றார்கள்;

அவர்கள்ெவளிச்சத்ைதஅறயமாட்டார்கள்.
17 வடியுங்காலமும் அவர்களுக்கு மரண

இருள்ேபால்இருக்க றது;
அப்படிப்பட்டவன் மரண இருளின்

பயங்கரத்துடன்பழகயருக்க றான்.
18நீேராட்டத்ைதப்ேபாலேவகமாகப் ேபாவான்;
ேதசத்தல் அவனுைடய பங்கு சப க்கப்பட்டுப்

ேபாக றதனால்,
அவனுைடய த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்

வழிையஇனிக்காண்பதல்ைல.
19 வறட்ச யும் ெவப்பமும் உைறந்த மைழைய

எரிக்கும்;
அப்படிேய பாதாளமானது பாவ கைள

எரிக்கும்.
20 அவைனப் ெபற்ற கர்ப்பம் அவைன

மறக்கும்;
புழுதருப்தயாகஅவைனத்தன்னும்;
அவன்அதன்பன்புநைனக்கப்படுவதல்ைல;
அக்க ரமமானது பட்டமரத்ைதப்ேபால

முற ந்துவழும்.
21 பள்ைளெபறாத மலடியன் ெசல்வத்ைத

அழித்துவ ட்டு,
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வதைவக்குநன்ைமெசய்யாமல்ேபாக றான்.
22 தன் பலத்தனாேல வல்லவர்கைளத் தன்

பலமாக்குகறான்;
அவன் எழும்புக றேபாது ஒருவனுக்கும்

உயைரப்பற்ற ந ச்சயமில்ைல.
23 ேதவன் அவனுக்குச் சுகவாழ்ைவக்

கட்டைளய ட்டால்,
அதன்ேமல் உறுதயாக நம்ப க்ைக

ைவக்கறான்;
ஆனாலும் அவருைடய கண்கள்

அப்படிப்பட்டவர்களின் வழிகளுக்கு
வேராதமாயருக்க றது.

24அவர்கள்ெகாஞ்சக்காலம்உயர்ந்தருந்து,
பார்க்காமற்ேபாய், தாழ்த்தப்பட்டு,
மற்றஎல்ேலாைரப்ேபாலும்அடக்கப்படுக றார்கள்;
கத ர்களின் நுனிையப்ேபால

அறுக்கப்படுக றார்கள்.
25 அப்படியல்ைலெயன்று என்ைனப்

ெபாய்யனாக்க ,
என்வார்த்ைதகைளப்ெபாய்யாக்கக்கூடியவன்

யார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 25
பல்தாதன்வார்த்ைதகள்

1 அப்ெபாழுது சூகயனான பல்தாத்
மறுெமாழியாக:
2 “அதகாரமும் பயங்கரமும் அவரிடத்தல்

இருக்க றது;



ேயாபுஅத்தயாயம் 25:3 lxxxv ேயாபுஅத்தயாயம் 26:4

அவர் தமது உன்னதமான இடங்களில்
சமாதானத்ைதஉண்டாக்குகறார்.

3 அவருைடய பைடகளுக்குத்
ெதாைகயுண்ேடா?

அவருைடய ெவளிச்சம் யார்ேமல்
உத க்காமலிருக்கறது?

4 இப்படியருக்க, மனிதன் ேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாயருப்பதுஎப்படி?

ெபண்ணிடத்தல் ப றந்தவன்
சுத்தமாயருப்பதுஎப்படி?

5 சந்த ரைன அண்ணாந்துபாரும், அதுவும்
ப ரகாச க்காமலிருக்கறது;

நட்சத்த ரங்களும் அவர் பார்ைவக்குச்
சுத்தமானைவகள்அல்ல.

6 புழுவாயருக்க ற மனிதனும்,
பூச்ச யாயருக்க ற மனுமக்களும்
எம்மாத்த ரம்” என்றான்.

அத்த யாயம் 26
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1ேயாபு மறுெமாழியாக:
2 “ெபலனில்லாதவனுக்கு நீ எப்படி

உதவெசய்தாய்?
ெபலனற்றைகையநீஎப்படிஆதரித்தாய்?
3 நீ ஞானமில்லாதவனுக்கு எப்படி

உறுதுைணயாயருந்து,
ெமய்ப்ெபாருைளக்குறத்துஅறவத்தாய்?
4யாருக்குஅறைவப் ேபாத த்தாய்?
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உன்னிடத்தலிருந்து புறப்பட்ட ஆவ
யாருைடயது?

5தண்ணீரின்கீழ்இறந்தவர்களுக்கும்,
அவர்களுடன் தங்குகறவர்களுக்கும்

தத்தளிப்புஉண்டு.
6 அவருக்கு முன்பாகப் பாதாளம்

ெதரியும்வ தத்தல்த றந்தருக்க றது;
நரகம்மூடப்படாதருக்க றது.
7 அவர் வடக்குமண்டலத்ைத

ெவட்டெவளிய ேலவ ரித்து,
பூமிையஅந்தரத்த ேலெதாங்கைவக்க றார்.
8 அவர் தண்ணீர்கைளத் தம்முைடய

கார்ேமகங்களில் கட்டிைவக்க றார்;
அதன்பாரத்தனால் ேமகம்க ழிக றதல்ைல.
9 அவர் தமது சங்காசனம் ந ற்கும்

ஆகாயத்ைதபலப்படுத்த ,
அதன்ேமல்தமதுேமகத்ைதவ ரிக்க றார்.
10 அவர் தண்ணீர்கள்ேமல் சுழற்ச வட்டம்

அைமத்தார்;
ெவளிச்சமும் இருளும் முடியும்வைர

அப்படிேயஇருக்கும்.
11 அவருைடய கண்டிப்பனால் வானத்தன்

தூண்கள்அத ர்ந்துதத்தளிக்கும்.
12 அவர் தமது வல்லைமயனால் சமுத்த ரக்

ெகாந்தளிப்ைபஅமரச்ெசய்து,
தமது ஞானத்தனால் அதன் மூர்க்கத்ைத

அடக்குகறார்.
13 தமது ஆவயனால் வானத்ைத

அலங்கரித்தார்;



ேயாபுஅத்தயாயம் 26:14 lxxxvii ேயாபுஅத்தயாயம் 27:6

அவருைடய ைக ெநளிவான சர்ப்ப
நட்சத்த ரத்ைதஉண்டாக்கயது.

14 இேதா, இைவகள் அவருைடய பைடப்பல்
கைடசயானைவகள்,

அவைரக்குற த்து நாங்கள் ேகட்டது எவ்வளவு
ெகாஞ்சம்;

அவருைடய வல்லைமயன் இடிமுழக்கத்ைத
அற ந்தவன்யார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 27
1ேயாபுபன்னும்தன்ப ரசங்கவாக்கயத்ைதத்

ெதாடர்ந்துெசான்னது:
2 “என்சுவாசம் என்னிலும்,
ேதவன் தந்த ஆவ என் மூக்கலும்

இருக்கும்வைர,
3 என் உதடுகள் அநீதையச்

ெசால்வதுமில்ைல;
என்நாக்குெபாய் ேபசுவதுமில்ைலெயன்று,
4என்நயாயத்ைதத்தள்ளிவடுக ற ேதவனும்,
என் ஆத்துமாைவக் கசப்பாக்குக ற

சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்லுக ேறன்.

5 நீங்கள் ேபசுக றது நீதெயன்று நான்
ஒத்துக்ெகாள்வது எனக்குத்
தூரமாயருப்பதாக;

என் ஆவ ப ரியும்வைர என் உத்தமத்ைத
என்ைனவட்டுவலக்கமாட்ேடன்.

6 என் நீதைய உறுதயாகப்
ப டித்தருக்க ேறன்;
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அைத நான் வ ட்டுவ டமாட்ேடன்; நான்
உய ேராடிருக்கும்வைர என் இருதயம்
என்ைனநந்த க்காது.

7என்பைகவன்ஆகாதவைனப்ேபாலவும்,
எனக்கு வ ேராதமாக எழும்புக றவன்

அக்க ரமக்காரைனப்ேபாலவும்
இருப்பானாக.

8 அக்க ரமக்காரன் ெபாருைளத் ேதடி
ைவத்தருந்தாலும்,

ேதவன் அவனுைடய ஆத்துமாைவ
எடுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது*,

அவனுைடய நம்ப க்ைகயனால் லாபம்
என்ன?

9ஆபத்துஅவன்ேமல்வரும்ேபாது,
ேதவன் அவனுைடய கூப்படுதைலக்

ேகட்பாேரா?
10 அவன் சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் ேமல்

மனமகழ்ச்ச யாயருப்பாேனா?
அவன் எப்ெபாழுதும் ேதவைனத்

ெதாழுதுெகாண்டிருப்பாேனா?
11 ேதவனுைடய கரத்தன் க ரிையையக்

குறத்துஉங்களுக்குேபாத ப்ேபன்;
சர்வவல்லவரிடத்தல் இருக்க றைத நான்

மைறக்கமாட்ேடன்.
12 இேதா, நீங்கள் எல்ேலாரும் அைதக்

கண்டிருந்தும், நீங்கள் இத்தைன வீண்
எண்ணங்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்ன?

* அத்த யாயம் 27:8 27:8 அக்க ரமக்காரனுக்கும் ேதவன்
முடிவுண்டாக்குகறார்
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13ெபால்லாதமனிதனுக்குேதவனிடத்தலிருந்து
வருகறபங்கும்,

ெகாடூரக்காரர் சர்வவல்லவரால் அைடக ற
பங்கும்என்னெவனில்,

14 அவனுைடய மகன்கள் ெபருகனால்
பட்டயத்த ற்குஇைரயாவார்கள்;

அவனுைடய கர்ப்பப்ப றப்புகள்
ஆகாரத்தனால்தருப்தயாவதல்ைல.

15 அவனுக்கு மீதயானவர்கள் ெசத்துப்
புைதக்கப்படுவார்கள்;

அவர்களுைடய வதைவகளும்†

புலம்புவதல்ைல.
16 அவன் புழுதையப்ேபாலப் பணத்ைதக்

குவத்துக்ெகாண்டாலும்,
மண்ைணப்ேபால ஆைடகைளச்

சம்பாத த்தாலும்,
17 அவன் சம்பாத த்தைத நீத மான்

உடுத்த க்ெகாண்டு,
குற்றமில்லாதவன் அவன் பணத்ைதப்

பக ர்ந்துெகாள்ளுவான்.
18 அவனுைடய வீடு சலந்த ப்பூச்ச கட்டின

வீட்ைடப்ேபாலவும்,
காவல்காக்க றவன் ேபாட்ட குடிைசையப்

ேபாலாகும்.
19அவன்ஐசுவரியவானாகத்தூங்கக்க டந்து,

† அத்த யாயம் 27:15 27:15அவனுைடயவதைவகள்
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ஒன்றும்இழந்துவ டாமல் ேபானாலும்,அவன்
தன் கண்கைளத் தறக்கும்ேபாது
ஒன்றுமில்லாதருக்கும்.

20 ெவள்ளத்ைதப்ேபால பயங்கள் அவைன
வாரிக்ெகாண்டுேபாகும்;

இரவுேநரத்தல் ெபருங்காற்று அவைன
அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.

21 க ழக்குக்காற்று அவைனத்
தூக்கக்ெகாண்டுேபாக, அவன்
ேபாய்வடுவான்;

அது அவைன அவனுைடய இடத்தலிருந்து
தள்ளிக்ெகாண்டுேபாகும்.

22 அவருைடய ைகக்குத் தப்ப ேயாடப்
பார்ப்பான்

ஆனால் அைத அவன்ேமல் வரச்ெசய்து
அவைனத்தப்பவ டாதருப்பார்;.

23 மக்கள் அவைனப் பார்த்துக் ைகெகாட்டி
நைகத்து,

அவைன அவனுைடய இடத்ைத வ ட்டு
வ ரட்டிவடுவார்கள்.

அத்த யாயம் 28
1ெவள்ளிக்குவைளயும்இடம்உண்டு,
ெபான்னுக்குப்புடமிடும்இடமுமுண்டு.
2இரும்புமண்ணிலிருந்துஎடுக்கப்படும்;
ெசம்பு கற்களில்உருக்க எடுக்கப்படும்.
3மனிதன்அந்தகாரத்தலும்மரணஇருளிலும்

இருக்க றகற்கைளக்
கைடசவைரஆராய்ந்துேதடி,
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இருளுக்கும்அங்ேகமுடிவுண்டாக்குகறான்.
4 கடக்கமுடியாததும் நைலயாததுமான ஆறு

எழும்பனாலும்,
உைழப்பாளியானவன் அைத மனிதரால்

வற்ற ப்ேபாகைவத்துச்ெசல்லுகறான்.
5பூமியன்ேமல்ஆகாரம்வைளயும்;
அதன்கீழிடங்களிலிருக்க றைவகேளா,
ெநருப்பால்மாறனதுேபாலிருக்கும்.
6அதன்கற்களில்இந்த ரநீலம்வைளயும்;
அதன் ெபாடியல் ெபான்ெபாடிகளும்

உண்டாயருக்கும்.
7 ஒரு வழியுண்டு, அது ஒரு பறைவக்கும்

ெதரியாது;
கழுகன்கண்ணும்அைதக்கண்டதல்ைல;
8 ெகாடிய மிருகங்களின் கால்கள் அதல்

படவல்ைல;
சங்கம்அைதக்கடந்ததல்ைல.
9அவன் தன் ைககைளக் கற்பாைறயன்ேமல்

நீட்டி,
மைலகைளேவருடன்புரட்டுக றான்.
10 கன்மைலகளுக்குள்ளும் நீர்க்கால்கைள

ெவட்டுகறான்;
அவனுைடய கண் வைலயுயர்ந்த

எல்லாவற்ைறயும்காணும்.
11 ஒரு துளியும் கச யாதபடி ஆறுகைள

அைடக்க றான்;
மைறவ டத்தலிருக்கறைத ெவளிச்சத்த ேல

ெகாண்டுவருகறான்.
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12 ஆனாலும் ஞானம் கண்ெடடுக்கப்படுவது
எங்ேக?

புத்த வைளகறஇடம் எது?
13அதன்வைலமனிதனுக்குத்ெதரியாது;
அது மக்கள் வாழ்க ற ேதசத்த ேல

கைடக்க றதல்ைல.
14 ஆழமானது: அது என்னிடத்தல்

இல்ைலெயன்கறது;
சமுத்த ரமானதும், அது என்னிடத்தல்

இல்ைலெயன்கறது.
15அதற்குஈடாகத் தங்கத்ைதக்ெகாடுக்கவும்,
அதற்குக் க ரயமாக ெவள்ளிைய நறுக்கவும்

முடியாது.
16 ஓப்பீரின் தங்கமும், வைலேயறப்ெபற்ற

ேகாேமதகமும்,
இந்த ரநீலக்கல்லும்அதற்குஈடல்ல.
17ெபான்னும்பளிங்கும்அதற்குஒப்பல்ல;
பசும்ெபான் ஆபரணங்களுக்கு அைத

மாற்றமுடியாது.
18 பவளத்ைதயும் ஸ்படிகத்ைதயும் அத்துடன்

ஒப்ப ட்டுப் ேபசக்கூடாது;
முத்துகைளவ ட ஞானத்தன் வைல

உயர்ந்தது.
19 எத்த ேயாப்ப யாவன் புஷ்பராகம் அதற்கு

ந கரல்ல;
பசும்ெபான்னும்அதற்குச் சரியல்ல.
20 இப்படியருக்க, ஞானம் எங்ேகயருந்து

வரும்;
புத்த தங்கும்இடம் எங்ேக?
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21 அது உயருள்ள அைனவருைடய
கண்களுக்கும்ஒளித்தும்,

ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கு மைறந்தும்
இருக்கறது.

22 நாசமும்*, மரணமும், நாங்கள் எங்கள்
காதுகளினாேலமாத்த ரம் அதன்
கீர்த்தையக் ேகட்ேடாம் என்கறது.

23ேதவேனாஅதன்வழிையஅறவார்,
அதுஇருக்கும்இடம்அவருக்ேகெதரியும்.
24 அவர் பூமியன் கைடசமுைனகைளப்

பார்த்து,
வானங்களின்கீழ் இருக்க றைதெயல்லாம்

காண்கறார்.
25 அவர் காற்றுக்கு அதன் எைடைய

நயமித்து,
தண்ணீருக்குஅதன்அளைவக்கணக்க ட்டு,
26 மைழக்குத் த ட்டத்ைதயும்,

இடிமுழக்கத்துடன் கூடிய மின்னலுக்கு
வழிையயும்ஏற்படுத்துகறார்.

27அவர்அைதப் பார்த்துக்கணக்க ட்டார்;
அைதஆராய்ந்துஆயத்தப்படுத்த ,
28 மனிதைன ேநாக்க : இேதா,

ஆண்டவருக்குப்பயப்படுவேதஞானம்;
ெபால்லாப்ைப வ ட்டு வலகுவேத புத்த

என்றார்” என்றுெசான்னான்.

* அத்த யாயம் 28:22 28:22அப்ெபால்லிேயான்
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அத்த யாயம் 29
1 பன்னும் ேயாபு தன் ப ரசங்க

வாக்கயத்ைதத்ெதாடர்ந்துெசான்னது:
2 “கடந்துேபான வருடங்களிலும், ேதவன்

என்ைனக்காப்பாற்றவந்தநாட்களிலும்
எனக்குஉண்டாயருந்தஒழுங்குஇப்ெபாழுது

இருந்தால்நலமாயருக்கும்.
3அப்ெபாழுதுஅவர்தீபம்என்தைலயன்ேமல்

ப ரகாச த்தது;
அவர் அருளின ெவளிச்சத்தனால் இருைளக்

கடந்துேபாேனன்.
4 ேதவனுைடய இரகச யச்ெசயல் என்

வீட்டின்ேமல்இருந்தது.
5 அப்ெபாழுது சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன்

என்னுடன்இருந்தார்;
என் பள்ைளகள் என்ைனச்

சூழ்ந்தருந்தார்கள்.
6 என் பாதங்கைள நான் ெநய்யனால்

கழுவ ேனன்;
கன்மைலகளிலிருந்து எனக்காக எண்ெணய்

நத ேபாலஓடிவந்தது;
அந்தச் ெசல்வநாட்களின் ஒழுங்கு

இப்ேபாதருந்தால் நலமாயருக்கும்.
7 நான் பட்டணவீதயன் வாசலுக்குள்

புறப்பட்டுப்ேபாய்,
வீதயல்என்இருக்ைகையப் ேபாடும்ேபாது,
8 வாலிபர் என்ைனக் கண்டு

ஒளித்துக்ெகாள்வார்கள்;
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முத ேயார் எழுந்துநற்பார்கள்.
9ப ரபுக்கள் ேபசுக றைதநறுத்த ,
ைகயால்தங்கள்வாையப்ெபாத்த க்ெகாள்வார்கள்.
10ெபரிேயாரின் சத்தம்அடங்க ,
அவர்கள் நாக்கு அவர்கள் ேமல்வாேயாடு

ஒட்டிக்ெகாள்ளும்.
11 என்ைனக் ேகட்ட காது என்ைனப்

பாக்கயவான்என்றது;
என்ைனக்கண்டகண்எனக்குச்சாட்ச ய ட்டது.
12 முைறயடுகற ஏைழையயும், த க்கற்ற

பள்ைளையயும்,
உதவயற்றவைனயும்காப்பாற்ற ேனன்.
13 அழிந்துேபாக இருந்தவனுைடய

ஆசீர்வாதம் என்ேமல் வந்தது;
வதைவயன் இருதயத்ைதக்
ெகம்பீரிக்கச் ெசய்ேதன்.

14நீதையஅணிந்துெகாண்ேடன்;
அதுஎன்ஆைடயாயருந்தது;
என் நயாயம் எனக்குச் சால்ைவயும்

தைலப்பாைகயுமாகஇருந்தது.
15நான்குருடனுக்குக்கண்ணும்,
சப்பாணிக்குக்காலாகவும்இருந்ேதன்.
16 நான் எளியவர்களுக்குத் தகப்பனாக

இருந்து,
நான்அறயாதவழக்ைகஆராய்ந்துபார்த்ேதன்.
17 நான் அநயாயக்காரருைடய கைடவாய்ப்

பற்கைளஉைடத்து,
அவர்கள் பற த்தைத அவர்கள்

பற்களிலிருந்துபடுங்க ேனன்.
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18என்கூட்டிேலநான்வாழ்ந்தருப்ேபன்;
என் நாட்கைள மணைலப்ேபாலப் ெபருகச்

ெசய்ேவன்என்ேறன்.
19 என் ேவர் தண்ணீர்களின் ஓரமாகப்

படர்ந்தது;
என் கைளயன்ேமல் பனி இரவுமுழுவதும்

தங்கயருந்தது.
20என்மகைமஎன்னில்ெசழித்ேதாங்க ,
என் ைகயலுள்ள என் வல் புதுப்ெபலன்

ெகாண்டது.
21 எனக்குச் ெசவெகாடுத்துக்

காத்தருந்தார்கள்;
என் ஆேலாசைனையக் ேகட்டு

மவுனமாயருந்தார்கள்.
22என்ேபச்சுக்குப் ேபசாமலிருந்தார்கள்;
என் வசனம் அவர்கள்ேமல் மைழத்துளியாக

வழுந்தது.
23மைழக்குக் காத்தருக்க றதுேபால் எனக்குக்

காத்தருந்து,
பன் மாரிக்கு ஆைசயுள்ளவர்கள்ேபால

தங்கள் வாைய ஆெவன்று
தறந்தருந்தார்கள்.

24நான்அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிக்கும்ேபாது,
அவர்கள் துணிகரங்ெகாள்ளவல்ைல;

என் முகக்கைளைய மாறைவக்கவும்
இல்ைல.

25 அவர்கள் வழியல்ேபாக எனக்கு
வருப்பமாகும்ேபாது,

நான்தைலவனாய்அமர்ந்து,
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பைடக்குள் ராஜாைவப்ேபாலவும்,
துக்க த்தவர்கைளத் ேதற்றுகறவனாகவும்

இருந்ேதன்.

அத்த யாயம் 30
1 “இப்ேபாேதா என்ைனவட

இளவயதுள்ளவர்கள் என்ைன ேகலி
ெசய்க றார்கள்;

இவர்களுைடய தகப்பன்கைள நான் என்
மந்ைதையக் காக்கும் நாய்களுடன்
ைவக்கவுங்கூடெவட்கப்பட்டிருப்ேபன்.

2வயதுமுத ர்ந்ததனாேலெபலனற்றுப்ேபான
அவர்கள் ைககளினால் எனக்கு என்ன
உதவயருந்தது.

3 குைறச்சலினாலும் பசயனாலும் அவர்கள்
வாடி,

அதக நாட்களாய் ெவறுைமயான
ெவட்டெவளிக்குஓடிப்ேபாய்,

4 ெசடிகளுக்குள் இருக்கற தைழகைளப்
படுங்குவார்கள்;

காட்டுெசடிகளின் க ழங்குகள் அவர்களுக்கு
ஆகாரமாயருந்தது.

5 அவர்கள் மனிதர்களின் நடுவலிருந்து
துரத்தப்பட்டார்கள்;

தருடைனத்துரத்துகறதுேபால்:
தருடன் தருடன் என்று அவர்கைளத்

துரத்தவ ட்டார்கள்.
6 அவர்கள் பள்ளத்தாக்குகளின்

ெவடிப்புகளிலும்,
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பூமியன் குைககளிலும், கன்மைலகளிலும்
ேபாய்குடியருந்தார்கள்.

7 ெசடிகளுக்குள்ளிருந்து கதற ,
முட்ெசடிகளின்கீழ்ஒதுங்கனார்கள்.

8 அவர்கள் மூடரின் மக்களும்,
தகுதயல்லாதவரின் பள்ைளகளும்,

ேதசத்தலிருந்து துரத்தப்பட்டவர்களுமாக
இருந்தார்கள்.

9 ஆனாலும் இப்ேபாது நான் அவர்களுக்குப்
பாட்டும் பழெமாழியும்ஆேனன்.

10 என்ைன மிகவும் ெவறுத்து, எனக்குத்
தூரமாக ,

என் முகத்த ற்கு முன்பாகத் துப்பத்
தயங்காதருக்க றார்கள்.

11நான்கட்டினகட்ைடஅவர்அவழ்த்து,
என்ைனச்சறுைமப்படுத்தனதனால்,
அவர்களும் கடிவாளத்ைத என் முகத்த ற்கு

முன்பாகஉதறவ ட்டார்கள்.
12 வலதுபுறத்தல் வாலிபர் எழும்ப , என்

கால்கைளத்தவற வழைவத்து,
தங்கள் ேகடான வழிகைள எனக்கு ேநராக

ஆயத்தப்படுத்துகறார்கள்.
13என் பாைதையக் ெகடுத்து, என்ஆபத்ைதப்

ெபருகச்ெசய்க றார்கள்;
அதற்கு அவர்களுக்கு உதவ ெசய்க றவர்கள்

ேதைவயல்ைல.
14ெபரியவழிையஉண்டாக்க ,
தாங்கள் ெகடுத்த வழியல் புரண்டு

வருகறார்கள்.
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15பயங்கரங்கள்என்ேமல்தரும்பவருகறது,
அைவகள் காற்ைறப்ேபால என்

ஆத்துமாைவப்பன்ெதாடருக றது;
என் ெசழித்தவாழ்வு ஒரு ேமகத்ைதப்ேபால்

கடந்துேபானது.
16 ஆைகயால் இப்ேபாது என் ஆத்துமா

என்னில் ேசார்ந்துேபானது;
உபத்த ரவத்தன் நாட்கள் என்ைனப் ப டித்துக்

ெகாண்டது.
17 இரவுேநரத்த ேல என் எலும்புகள்

துைளக்கப்பட்டு,
என் நரம்புகளுக்கு இைளப்பாறுதல்

இல்லாதருக்க றது.
18 வயாதயன் கடுைமயனால் என் உைட

மாற ப்ேபானது;
அதுஎன்அங்கயன்கழுத்துப்பட்ைடையப்ேபால,
என்ைனச்சுற்ற க்ெகாண்டது.
19ேசற்ற ேலதள்ளப்பட்ேடன்;
புழுத க்கும் சாம்பலுக்கும்ஒப்பாேனன்.
20ேதவேனஉம்ைமேநாக்க க்கூப்படுக ேறன்;
நீர் எனக்குபதல்ெகாடுக்காமலிருக்கறீர்;
ெகஞ்ச ந ற்க ேறன், என்ேமல்

பாராமுகமாயருக்க றீர்.
21என்ேமல் ேகாபமுள்ளவராக மாறனீர்;
உம்முைடயகரத்தன்வல்லைமயால்என்ைன

வேராத க்க றீர்.
22 நீர் என்ைனத் தூக்க , என்ைனக் காற்ற ேல

பறக்கவ ட்டு,
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என்ைனப் பயத்தனால் அழிந்துேபாகச்
ெசய்க றீர்.

23 வாழ்ேவார் அைனவருக்கும் குறக்கப்பட்ட
தங்கும் இடமாகய மரணத்தற்கு
என்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்பீர் என்று
அற ேவன்.

24 ஆனாலும் நான் எந்த ஒருவைன அவன்
ஆபத்த ேலதவக்கைவத்ததும்,

25 துன்பப்படுக றவைனப் பார்த்து
அவனுக்காக நான்அழாதருந்ததும்,

ஏைழக்காகஎன்ஆத்துமாகவைலப்படாதருந்ததும்
உண்டானால்,

அவர் என் வண்ணப்பத்த ற்கு
இடங்ெகாடாமல்,

எனக்கு வ ேராதமாகத் தமது ைகைய
நீட்டுவாராக.

26நன்ைமக்காகக் காத்தருந்த எனக்குத் தீைம
வந்தது;

ெவளிச்சம்வருெமன்றுபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த
எனக்குஇருள்வந்தது.

27என்உள்ளம்ெகாத த்து,
அைமதல் இல்லாதருக்க றது;

உபத்த ரவநாட்கள்என்ேமல்வந்தது.
28 ெவயல் படாதருந்தும், நான் கறுகறுத்து

அைலக ேறன்;
நான் சைபயலிருந்து எழுந்தருக்கும்ேபாது

அலறுக ேறன்.
29நான்தீக்ேகாழிகளுக்குச் சேகாதரனும்,
நரிகளுக்குத் ேதாழனுமாேனன்.



ேயாபுஅத்தயாயம் 30:30 ci ேயாபுஅத்தயாயம் 31:7

30என்ேதால்என்ேமல்கறுத்துப்ேபானது;
என் எலும்புகள் ெவப்பத்தனால்

காய்ந்துேபானது.
31என்சுரமண்டலம்புலம்பலாகவும்,
என் கன்னரம் அழுகறவர்களின்

சத்தமாகவும்மாறன.

அத்த யாயம் 31
1என்கண்களுடன்உடன்படிக்ைகெசய்தநான்
ஒரு கன்னிைகயன்ேமல் நைனவாக

இருப்பெதப்படி?
2அப்ெபாழுது உன்னதங்களிலிருந்து ேதவன்

அளிக்கும் பங்கும்,
உன்னதத்தலிருந்து சர்வவல்லைமயுள்ள

ேதவன் ெகாடுக்கும் பங்கும்
கைடக்குேமா?

3மாறுபாடானவனுக்குஆபத்தும்,
அக்க ரமக்காரருக்கு தண்டைனயுமல்லேவா

கைடக்கும்.
4அவர் என்வழிகைளப்பார்த்து,
என் நைடகைளெயல்லாம் கணக்கடுகறார்

அல்லேவா?
5நான்மாையய ேலநடந்ேதேனா,
என்கால்தவறுெசய்ய ேவகமானேதா என்று,
6சரியானதராச ேலேதவன்என்ைனநறுத்து,
என்உத்தமத்ைதஅறவாராக.
7என்நைடகள்வழிையவ ட்டுவலகனதும்,
என் இருதயம் என் கண்கைளப்

பன்ெதாடர்ந்ததும்,
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ஏதாகலும் ஒரு குற்றம் என் ைககளில்
ஒட்டிக்ெகாண்டதும்இருந்தால்,

8 அப்ெபாழுது நான் வைதத்தைத
ேவெறாருவன்சாப்படுவானாக;

என்பய ர்கள் ேவர்இல்லாமல் ேபாகக்கடவது.
9என்மனம்எந்தப்ெபண்ணின்ேமல்மயங்க ,
அடுத்தவனுைடய வாசைல நான் எட்டிப்

பார்த்தருந்தால்,
10 அப்ெபாழுது என் மைனவ

ேவெறாருவனுக்குமாவைரப்பாளாக;
ேவறுமனிதர்அவள்ேமல் சாய்வார்களாக.
11 அது தவறு, அது நயாயாத பத களால்

வ சாரிக்கப்படும்குற்றமாேம.
12அதுபாதாளம்வைர எரிக்கும்
ெநருப்பாய் என் வைளச்சல்கைளெயல்லாம்

அழிக்கும்.
13 என் ேவைலக்காரேனா, என்

ேவைலக்காரிேயா, என்னுடன்
வழக்காடும்ேபாது,

அவர்கள் நயாயத்ைத நான்
அசட்ைடெசய்தருந்தால்,

14 ேதவன் எழும்பும்ேபாது, நான் என்ன
ெசய்ேவன்;

அவர் வ சாரிக்கும்ேபாது, நான் அவருக்கு
தரும்ப என்னபதல்ெசால்லுேவன்.

15 தாயன் கர்ப்பத்தல் என்ைன
உண்டாக்கயவர்

அவைனயும்உண்டாக்கனார்அல்லேவா?
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ஒேரவ தமான கர்ப்பத்தல் எங்கைள
உருவாக்கனார்அல்லேவா?

16 ஏைழகள் வரும்பயைத நான்
ெகாடுக்காமலிருந்து,

வதைவயன் கண்ணீரினால் கண்கைளப்
பூத்துப்ேபாகைவத்து,

17 தாய் தகப்பனில்லாத பள்ைள என்
ஆகாரத்தல் சாப்ப டாமல்,

நான்ஒருவனாய்ச் சாப்ப ட்டதுண்ேடா?
18 என் சறுவயதுமுதல் அவனுைடய

தகப்பனிடத்தல் வளர்வதுேபால
என்னுடன்வளர்ந்தான்;

நான் என் தாயன் கர்ப்பத்தல் ப றந்ததுமுதல்
அப்படிப்பட்டவர்கைள ைகப டித்து
நடத்த ேனன்.

19 ஒருவன் உைடயல்லாததனால்
மடிந்துேபாக றைதயும்,

ஏைழக்குஅணியஆைடயல்லாதருக்க றைதயும்
நான்கண்டேபாது,

20 அவன் என் ஆட்டுேராமக் கம்பளியனாேல
அனல்ெகாண்டதனால்,

அவனுைடய இருதயம் என்ைனப்
புகழாதருந்ததும்,

21 ஒலிமுகவாசலில் எனக்குச் ெசல்வாக்கு
உண்ெடன்றுநான்கண்டு,

த க்கற்றவனுக்கு வேராதமாக என் ைகைய
நீட்டினதும்உண்டானால்,

22என்ைகேதாள்பட்ைடயலிருந்துவலக ,
என்ைகயன்எலும்புமுற ந்துேபாவதாக.
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23ேதவன்தண்டிப்பார் என்றும்,
அவருைடய மகைமக்கு முன் நற்கமுடியாது

என்றும்,
எனக்குப்பயங்கரமாயருந்தது.
24 நான் ெபான்னின்ேமல் என் நம்ப க்ைகைய

ைவத்து,
தங்கத்ைதப்பார்த்து:
நீ என்ஆதரவுஎன்றுநான்ெசான்னதும்,
25என்ெசல்வம்அதகெமன்றும்,
என் ைகக்கு அதகமாக கைடத்தெதன்றும்

நான்மக ழ்ந்ததும்,
26 சூரியன் ப ரகாச க்கும்ேபாதும்,

அல்லது சந்த ரன் மகைமயாகச்
ெசல்லும்ேபாதும்,

நான்அைதேநாக்க :
27என்மனம்இரகச யமாக மயங்க ,
என் வாய் என் ைகைய முத்தம்

ெசய்ததுண்டானால்,
28 இதுவும் நயாயாத பத களால்

வ சாரிக்கப்படத்தக்கஅக்க ரமமாயருக்கும்;
அதனால் உன்னதத்தலிருக்கற ேதவைன

மறுதலிப்ேபேன.
29 என் பைகவனுைடய ஆபத்த ேல நான்

மக ழ்ந்து,
ெபால்லாப்பு அவனுக்கு நடந்தேபாது

மக ழ்ந்தருந்ேதேனா?
30 அவன் உயருக்குச் சாபத்ைதக் ெகாடுக்க

வரும்ப ,
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வாயனால் பாவம் ெசய்ய நான்
இடங்ெகாடுக்கவல்ைல.

31 அவனுைடய இனத்தார்களில்
தருப்தயாகாதவைனக்காண்பப்பவன்
யாெரன்று

என்கூடாரத்தன்மனிதர்ெசால்லமாட்டார்கேளா?
32அந்நயர்வீதய ேலஇரவுதங்கனதல்ைல;
வழிப்ேபாக்கனுக்கு என் வாசல்கைளத்

தறந்ேதன்.
33 நான் ஆதாைமப்ேபால என் மீறுதல்கைள

மூடி,
என் அக்க ரமத்ைத என் மடிய ேல

ஒளித்துைவத்ேதேனா?
34மிகுதயான என் மக்கள்கூட்டத்த ற்கு நான்

பயந்ததனாலாவது,
மக்கள் ெசய்யும் இகழ்ச்ச என்ைன

அத ர்ச்ச யைடயச்ெசய்ததனாலாவது,
நான் ேபசாதருந்து, வாசற்படிையவ ட்டுப்

புறப்படாதருந்ேதேனா?
35 ஆ, என் வழக்ைகக் ேகட்க றவன் ஒருவன்

இருந்தால்நலமாயருக்கும்;
இேதா, சர்வவல்லவர் எனக்கு பதல்

அருளிச்ெசய்யவும்,
என் எத ராளி தன் வழக்ைக

எழுத க்ெகாடுக்கவும் எனக்கு
வருப்பமுண்டு.

36அைதநான்என்ேதாளின்ேமல்ைவத்து,
எனக்குக்க ரீடமாகஅணிந்துெகாள்ேவேன.
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37அவனுக்கு நான் என் நைடகைளத் ெதாைக
ெதாைகயாகக் காண்பத்து,

ஒரு ப ரபுைவப்ேபால அவனிடத்தல்
ேபாேவன்.

38 எனக்கு வ ேராதமாக என் ெசாந்த பூமி
கூப்படுக றதும்,

அதன்வரப்புகள்கூடஅழுகறதும்,
39கூலிெகாடுக்காமல் நான் அதன் பலைனச்

சாப்ப ட்டு,
பய ரிட்டவர்களின் ஆத்துமாைவ

உபத்த ரவப்படுத்தனதும்
உண்டானால்,

40அதல்ேகாதுைமக்குப் பதலாகமுள்ளும்,
வாற்ேகாதுைமக்குப் பதலாகக் கைளயும்

முைளக்கட்டும்” என்றான். ேயாபன்
வார்த்ைதகள்முடிந்தது.

அத்த யாயம் 32
எலிகூவன்வார்த்ைதகள்

1 ேயாபு தன் பார்ைவக்கு
நீத மானாயருந்ததனால், அவனுக்கு
அந்த மூன்று மனிதரும் பதல்
ெசால்லி முடித்தார்கள். 2 அதனால்
ராமின் வம்சத்தானாகய பூசயனாகய
பரெகேயலின் மகன் எலிகூவுக்குக்
ேகாபம் வந்தது, ேயாபு, ேதவைனவடத்
தன்ைனத்தான் நீத மானாக்கனதனால்,
அவன்ேமலும் அவனுக்குக் ேகாபம்
வந்தது. 3 ெகாடுக்கத்தக்க மறுெமாழி
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ேயாபன் மூன்று நண்பர்களுக்கும்
கைடக்காதருந்தும், அவர்கள் அவைன
ஆகாதவெனன்று முடிவு ெசய்ததால்,
அவர்கள்ேமலும் அவனுக்குக் ேகாபம்
வந்தது. 4 அவர்கள் தன்ைனவட வயது
முத ர்ந்தவர்களானதனால், எலிகூ ேயாபன்
வார்த்ைதகள் முடியும்வைர காத்தருந்தான்.
5 அந்த மூன்று மனிதரின் வாயலும் பதல்
ப றக்கவல்ைலெயன்று எலிகூ கண்டேபாது,
அவனுக்குக் ேகாபம் வந்தது. 6 ஆதலால்
பரெகேயலின் மகன் எலிகூ என்னும் பூசயன்
மறுெமாழியாக: நான் இளவயதுள்ளவன்,
நீங்கேளா வயதானவர்கள்; ஆைகயால்
நான் பயந்து, என் கருத்ைத உங்களுக்கு
முன்பாக ெவளிப்படுத்த பயந்தருந்ேதன்.
7 முத ேயார் ேபசட்டும், வயது ெசன்றவர்கள்
ஞானத்ைத அறவக்கட்டும் என்றருந்ேதன்.
8 ஆனாலும் மனிதரில் ஒரு ஆவயுண்டு;
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய சுவாசேம
அவர்கைள உணர்வுள்ளவர்களாக்கும்.
9 ெபரிேயாெரல்லாம் ஞானிகளல்ல;
முத ேயாெரல்லாம்நீதையஅறந்தவர்களுமல்ல.
10 ஆைகயால் நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள்; நானும் என் கருத்ைத
ெவளிப்படுத்துேவன் என்ேறன். 11 இேதா,
உங்கள் வசனங்கள் முடியும்வைர
காத்தருந்ேதன்; நீங்கள் ெசால்ல
முடிந்தைத ஆராய்ந்து ேதடும்வைர, உங்கள்
நயாயங்களுக்குச் ெசவெகாடுத்ேதன்.
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12 நான் உங்கள் ெசால்ைலக் கவனித்ேதன்;
ஆனாலும் இேதா, உங்களில் ேயாபுக்கு
நயாயத்ைதத் ெதரிவ த்து, அவருைடய
வசனங்களுக்கு ஏற்ற மறுெமாழி
ெசால்லுகறவனில்ைல. 13 ஞானத்ைதக்
கண்டுபடித்ேதாம் என்று நீங்கள்
ெசால்லாதபடி பாருங்கள்; மனிதனல்ல,
ேதவேனஅவைர ெவற்ற ெகாள்ளேவண்டும்.
14 அவர் என்ைனப்பார்த்துப் ேபசனதல்ைல;
நீங்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகளினால் நான்
அவருக்கு மறுெமாழி ெசால்வதுமில்ைல.
15 அவர்கள் கலங்க ப றகு மறுெமாழி
ெசால்லாதருக்க றார்கள்; அவர்களுக்குப்
ேபச்சு நன்றுேபானது. 16 அவர்கள்
ேபசமாட்டார்களா என்று காத்தருந்ேதன்;
ஆனாலும் அவர்கள் மறுெமாழி
ெகாடுக்காமலிருந்ததனால், 17 நானும்
மறுெமாழியாக எனக்குத் ேதான்றயவைர
ெசால்லுேவன்; நானும் என் கருத்ைத
ெவளிப்படுத்துேவன். 18 வார்த்ைதகள்
எனக்குள் நைறந்தருக்க றது; என்
உள்ளத்தலுள்ள ஆவ என்ைன ெநருக்க
ஏவுகறது. 19 இேதா, என் உள்ளம்
அைடக்கப்பட்டிருந்து, புது ேதால்ைபகைளேய
க ழிக்கும் புதுரசத்ைதப் ேபாலிருக்க றது.
20 நான் ஆறுதலைடயும்படி ேபசுேவன்;
என் உதடுகைளத் தறந்து மறுெமாழி
ெசால்லுேவன். 21 நான் ஒருவனுைடய
முகத்ைதப் பார்க்காமலும்,ஒருமனிதனுக்கும்
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ஆைச வார்த்ைத ேபசாமலும் இருப்ேபனாக.
22 நான் ஆைச வார்த்ைத ேபச அற ேயன்;
ேபசனால் என்ைன உண்டாக்கனவர்
சீக்க ரமாக என்ைனஎடுத்துக்ெகாள்வார்.

அத்த யாயம் 33
1 “ேயாேப, என்நயாயங்கைளக் ேகளும்;
என்வார்த்ைதகளுக்ெகல்லாம்ெசவெகாடும்.
2இேதா, என்வாையஇப்ேபாதுத றந்ேதன்;
என்வாயலிருக்கறஎன்நாவானதுேபசும்.
3 என் வார்த்ைதகள் என் இருதயத்தன்

உண்ைமக்குஒத்தருக்கும்;
நான் அறந்தைத என் உதடுகள் சுத்தமாக

ேபசும்.
4 ேதவனுைடய ஆவயானவர் என்ைன

உண்டாக்கனார்;
சர்வவல்லவருைடய சுவாசம் எனக்கு

உய ர்ெகாடுத்தது.
5 உம்மால் முடிந்தால் எனக்கு மறுெமாழி

ெகாடும்;
நீர்ஆயத்தப்பட்டுஎனக்குமுன்பாக நல்லும்.
6 இேதா, உம்ைமப்ேபால நானும் ேதவனால்

உண்டானவன்;
நானும்மண்ணினால்உருவாக்கப்பட்டவன்.
7 இேதா, நீர் எனக்குப் பயப்பட்டுக் கலங்கத்

ேதைவயல்ைல;
என்ைகஉம்ேமல்பாரமாயருக்காது.
8நான்என்காதாேல ேகட்க நீர் ெசான்னதும்,
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நான் ேகள்வப்பட்ட உம்முைடய
வார்த்ைதகளின் சத்தமும்
என்னெவன்றால்:

9நான்மீறுதல்இல்லாதசுத்தமுள்ளவன்,
நான்குற்றமற்றவன், என்னில் பாவமில்ைல.
10 இேதா, என்னில் அவர் குற்றம்

கண்டுபடிக்கப்பார்க்க றார்,
என்ைனத் தமக்கு எத ரியாக

நைனத்துக்ெகாள்ளுகறார்.
11 அவர் என் கால்கைளத் ெதாழுவத்த ேல

அைடத்து,
என் நைடகைளெயல்லாம் காவல்

ைவக்கறார் என்றுெசான்னீர்.
12 இத ேல நீர் நீதயுள்ளவர் அல்லெவன்று

உமக்கு மறுெமாழியாகச்
ெசால்லுக ேறன்;

மனிதைனவடேதவன்ெபரியவராயருக்க றார்.
13 அவர் தம்முைடய ெசயல்கள்

எல்லாவற்ைறயும்குறத்துக்
பதல் * ெசால்லவல்ைலெயன்று நீர்

அவருடன்ஏன்வழக்காடுக றீர்?
14 ேதவன் ஒரு முைற ெசால்லியருக்க ற

காரியத்ைத
இரண்டாம்முைறபார்த்துமாற்றுகறவரல்லேவ.
15ஆழ்ந்ததூக்கம்மனிதர்ேமல்இறங்க ,
அவர்கள் படுக்ைகயன்ேமல்

படுத்தருக்கும்ேபாது,
* அத்த யாயம் 33:13 33:13 ேதவன் மனிதர்களின்
காரியத்தல்பதல்தருவதல்ைல
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16 அவர் இரவு ேநரத்துத் தரிசனமான
ெசாப்பனத்த ேல மனிதருைடய
காதுகளுக்குத் தாம் ெசய்யும்
காரியத்ைதெவளிப்படுத்த ,

அைத அவர்களுக்கு வரும்
தண்டைனயனாேலபயமுறுத்த ,

17 மனிதன் தன்னுைடய ெசயைலவ ட்டு
நீங்கவும்,

மனிதருைடய ெபருைம அடங்கவும்
ெசய்க றார்.

18 இவ்வதமாக அவனுைடய ஆத்துமாைவப்
படுகுழிக்கும்,

அவன் உயைரப் பட்டய ெவட்டுக்கும்
தப்புவக்க றார்.

19 அவன் தன் படுக்ைகய ேல
வாைதயனாலும்,

தன் எல்லா எலும்புகளிலும்
கடுைமயான வயாதயனாலும்
தண்டிக்கப்படுக றான்.

20அவன்உய ர்அப்பத்ைதயும்,
அவனுைடய ஆத்துமா ருச கரமான

ஆகாரத்ைதயும்ெவறுக்கும்.
21அவனுைடயஉடல்காணப்படாமல்அழிந்து,
மூடப்பட்டிருந்த அவனுைடய எலும்புகள்

ெவளிப்படுக றது.
22 அவனுைடய ஆத்துமா பாதாளத்த ற்கும்,

அவனுைடய உய ர் மரணத்தற்கும்
ெநருங்குகறது.
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23 ஆயரத்தல் ஒருவராக ய பரிந்துேபசுக ற
ேதவ தூதனானவர் மனிதனுக்குத்
தம்முைடய ந தானத்ைத
அறவப்பதற்கு,

அவனுக்குசாதகமாகஇருந்தாெரன்றால்,
24 அவர் அவனுக்கு இரங்க , அவன்

படுகுழியல்இறங்காமல்இருக்க:
நீர்அவைனக்காப்பாற்றும்;
மீட்கும் ெபாருைள நான் கண்டுபடித்ேதன்

என்பார்.
25 அப்ெபாழுது அவனுைடய உடல்

வாலிபத்தல் இருந்தைதவ ட
ஆேராக்கயமைடயும்;

தன்இளவயதுநாட்களுக்குத்தரும்புவான்.
26 அவன் ேதவைன ேநாக்க வண்ணப்பம்

ெசய்யும்ேபாது,
அவன் அவருைடய சமுகத்ைதக்

ெகம்பீரத்துடன் பார்க்கும்படி அவர்
அவன்ேமல்ப ரியமாக ,

அந்த மனிதனுக்கு அவனுைடய நீதயன்
பலைனக்ெகாடுப்பார்.

27அவன்மனிதைர ேநாக்க ப் பார்த்து:
நான் பாவம் ெசய்து ெசம்ைமயானைதப்

புரட்டிேனன்,
அதுஎனக்குப்பலன்ெகாடுக்கவல்ைல.
28 என் ஆத்துமா படுகுழியல் இறங்காமல்

இருக்க,
அவர்அைதகாப்பாற்றுவார்
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ஆைகயால் என் உய ர் ெவளிச்சத்ைதக்
காணும்என்றுெசால்லுவான்.

29 இேதா, ேதவன் மனிதனுைடய
ஆத்துமாைவப் படுகுழிக்கு
வலக்குகறதற்கும்,

அவைனஉயருள்ேளாரின்ெவளிச்சத்தனாேல
ப ரகாச ப்பதற்கும்,

30அவர்இைவகைளெயல்லாம்அவனிடத்தல்
பலமுைறநடப்ப க்க றார்.

31 ேயாேப, நீர் கவனித்து என் ெசால்ைலக்
ேகளும்;

நான்ேபசப்ேபாக ேறன், நீர் மவுனமாயரும்.
32 ெசால்லேவண்டிய நயாயங்கள்

இருந்தெதன்றால்,
எனக்குப்பதல்ெகாடும்;
நீர் ேபசும், உம்ைம நீத மானாக நரூப க்க

எனக்குஆைசயுண்டு.
33 ஒன்றும் இல்லாதருந்தெதன்றால் நீர் என்

ெசால்ைலக் ேகளும்,
மவுனமாயரும், நான் உமக்கு ஞானத்ைதப்

ேபாத ப்ேபன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 34
1பன்னும்எலிகூமறுெமாழியாக:

2 “ஞானிகேள, என் வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள்;

அறவாளிகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
3வாயானதுஆகாரத்ைதருச பார்க்க றதுேபால,
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காதானது வார்த்ைதகைளச்
ேசாத த்துப்பார்க்கும்.

4 நமக்காக நயாயமானைதத்
ெதரிந்துெகாள்ேவாமாக;

நன்ைம இன்னெதன்று நமக்குள்ேள
அற ந்துெகாள்ேவாமாக.

5ேயாபு: நான்நீத மான்;
ேதவன் என் நயாயத்ைதத் தள்ளிவ ட்டார்

என்றும்,
6 நயாயம் என்னிடத்தல் இருந்தும் நான்

ெபாய்யெனன்றுஎண்ணப்படுக ேறன்;
மீறுதல்இல்லாதருந்தும்,
அம்பனால் எனக்கு இருந்த காயம்

ஆறாததாயருக்க றெதன்றும்
ெசான்னாேர.

7 ேயாைபப் ேபாலேவ, ேகலிெசய்வைத
தண்ணீைரப்ேபால்குடித்து,

8அக்க ரமக்காரருடன்ேசர்ந்துெகாண்டு,
துன்மார்க்கருடன்சுற்றுகறவன்யார்?
9 எப்படிெயன்றால், ேதவன்ேமல் அன்பு

ைவக்கறது
மனிதனுக்குப்பயன்அல்லஎன்றாேர.
10 ஆைகயால் புத்த மான்கேள, எனக்குச்

ெசவெகாடுங்கள்;
அநீத ேதவனுக்கும்,
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கும்

தூரமாயருக்க றது.
11 மனிதனுைடய ெசயல்களுக்கு ஏற்ப

அவனுக்குச் சரிக்கட்டி,
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அவனவன் நடக்ைககளுக்கு ஏற்ப
அவனவனுக்குப்பலனளிக்க றார்.

12ேதவன்அநயாயம்ெசய்யாமலும்,
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் நீதையப்

புரட்டாமலும்இருக்கறதுஉண்ைமேய.
13 பூமியன்ேமல் மனிதனுக்கு அதகாரம்

ெகாடுத்தவர்யார்?
உலகம் முழுவைதயும் ஒழுங்குபடுத்தனவர்

யார்?
14 அவர் தம்முைடய இருதயத்ைத அவனுக்கு

வேராதமாகத் தருப்பனாெரன்றால்,
அவனுைடய ஆவையயும் அவனுைடய

சுவாசத்ைதயும் தம்மிடத்தல்
இழுத்துக்ெகாள்வார்.

15 அப்படிேய உய ரினங்கள் அைனத்தும்
இறந்துேபாகும்,

மனிதன்மண்ணுக்குத்தரும்புவான்.
16உமக்குஉணர்வருந்தால்இைதக் ேகளும்,
என்வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகளும்.
17 நீதையப் பைகக்க ற ஒருவன் ஆள

முடியுேமா?
மகா நீத பரைரக்குற்றப்படுத்துவீேரா?
18ஒரு ராஜாைவப்பார்த்து,
நீ ெபால்லாதவன் என்றும், அதபத கைளப்

பார்த்து,
நீங்கள் அக்க ரமக்காரர் என்றும் ெசால்ல

முடியுேமா?
19 இப்படியருக்க, ப ரபுக்களின்

முகத்ைதப்பார்க்காமலும்,
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ஏைழையவ ட ெசல்வந்தைன அதகமாக
நைனக்காமலும் இருக்கறவைர
ேநாக்க

இப்படிச்ெசால்லலாமா?
இவர்கள் எல்ேலாரும் அவர் கரங்களின்

ெசயல்கேள.
20இப்படிப்பட்டவர்கள்உடேனஇறப்பார்கள்;
மக்கள் நடுஇரவல் கலங்க

இறந்துேபாவார்கள்;
பார்க்காத ைகயனால் பலவந்தர்

அழிந்துேபாவார்கள்.
21 அவருைடய கண்கள் மனிதருைடய

வழிகைளேநாக்கயருக்க றது;
அவர்களுைடய நைடகைளெயல்லாம் அவர்

பார்க்க றார்.
22 அக்க ரமக்காரர் ஒளிந்துெகாள்ளக்கூடிய

இருளுமில்ைல,
மரணஇருளுமில்ைல.
23மனிதன்ேதவனுடன்வழக்காடுவதற்கு
அவர் அவன்ேமல் அதகமானெதான்ைறயும்

சுமத்தமாட்டார்.
24ஆராய்ந்துமுடியாதவதத்தல்,
நயாயமாக அவர் வல்லைமயுள்ளவர்கைள

ெநாறுக்க ,
ேவறு மனிதைர அவர்கள் இடத்த ேல

நறுத்துகறார்.
25அவர்களின் ெசயல்கைள அவர் அற ந்தவர்

என்பதனால்,
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அவர்கள் நசுங்க ப்ேபாகும் அளவுக்கு
இரவுேநரத்தல் அவர்கைள
அழித்துப்ேபாடுக றார்.

26அவர்கள்அவைரவ ட்டுப் பன்வாங்க
அவருைடய எல்லா வழிகைளயும்

உணர்ந்துெகாள்ளாமல்
ேபானதனாலும்,

27 எளியவர்களின் ேவண்டுதல் அவரிடத்தல்
ேசரைவத்ததனாலும்,

சறுைமயானவனுைடய ேவண்டுதைல
ேகட்க றஅவர்,

28 எல்ேலாரும் பார்க்கும்படி அவர்கைளத்
துன்மார்க்கெரன்றுஅடிக்க றார்.

29மாயக்காரன்ஆளுைகெசய்யாமலும்,
மக்கள்ச க்க க்ெகாள்ளாமலும்,
30ஒருமக்களுக்காவதுஒருமனிதனுக்காவது,
அவர் சமாதானத்ைத அருளினால் யார்

கலங்கைவப்பான்?
அவர் தமது முகத்ைத மைறத்தால் அவைரப்

பார்ப்பவன்யார்?
31நான்தண்டிக்கப்பட்ேடன்;
நான்இனிப் பாவம்ெசய்யமாட்ேடன்.
32 நான் பார்க்காத காரியத்ைத நீர் எனக்குப்

ேபாத யும்,
நான்அநயாயம்ெசய்ேதெனன்றால்,
நான் இனி அப்படிச் ெசய்வதல்ைல என்று

ேதவைனேநாக்க ச்ெசால்லமுடியுேம.
33 நீர் அப்படிச் ெசய்யமாட்ேடன்

என்கறதனால்,
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உம்முடன் இருக்கறவர்களில் ஒருவைன
உமக்குப் பதலாக அைதச்
ெசய்யச்ெசால்வீேரா?

நான்அல்ல,நீேரெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்;
அல்லெவன்றால், நீர் அற ந்தருக்க றைதச்

ெசால்லும்.
34ேயாபுஅறவல்லாமல் ேபசனார்;
அவர் வார்த்ைதகள் ஞானமுள்ளைவகள்

அல்லெவன்று,
35 புத்தயுள்ள மனிதர் என் சார்பாகப்

ேபசுவார்கள்;
ஞானமுள்ள மனிதனும் எனக்குச்

ெசவெகாடுப்பான்.
36 அக்க ரமக்காரர் ெசான்ன

மறுெமாழிகளினால்
ேயாபுமுற்றும்முடியேசாத க்கப்படேவண்டியேத

என்ஆைச.
37 தம்முைடய பாவத்துடன் மீறுதைலச்

ேசர்த்தார்;
அவர் எங்களுக்குள்ேளைகெகாட்டி,
ேதவனுக்கு வேராதமாகத் தம்முைடய

வார்த்ைதகைளஅதகமாகப் ேபசனார்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 35
1பன்னும்எலிகூமறுெமாழியாக:

2 “என் நீத ேதவனுைடய நீதையவ ட
உயர்ந்தெதன்று
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நீர் ெசான்னது நயாயம் என்று
நைனக்கறீேரா?

3நான்பாவயாகஇல்லாததனால்
எனக்கு நன்ைம என்ன? பலன் என்ன? என்று

ெசான்னீர்.
4 உமக்கும் உம்முடன் இருக்கற உம்முைடய

நண்பனுக்கும் நான் பதல்
ெசால்லுக ேறன்.

5நீர்வானத்ைதஅண்ணாந்துபார்த்து,
உம்ைமவ ட உயரமாயருக்க ற

ஆகாயமண்டலங்கைளக்
கண்ேணாக்கும்.

6 நீர் பாவம் ெசய்தால் அதனாேல அவருக்கு
என்னநஷ்டம்?

உம்முைடய மீறுதல்கள் அதகமானாலும்,
அதனாேலஅவருக்குஎன்னபாத ப்பு?

7 நீர் நீத மானாயருந்தால், அதனாேல
அவருக்குஎன்னகைடக்கும்?

அல்லது அவர் உம்முைடய ைகயல் என்ன
லாபத்ைதப்ெபறுவார்?

8உம்முைடய பாவத்தனால் உம்ைமப்ேபான்ற
மனிதனுக்குநஷ்டமும்,

உம்முைடய நீதயனால் மனுமக்களுக்கு
லாபமும்உண்டாகும்.

9அேநகரால்பலவந்தமாகஒடுக்கப்பட்டவர்கள்
முைறய ட்டு,

வல்லவர்களுைடய புயத்தனிமித்தம்
அலறுகறார்கள்.
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10 பூமியன் மிருகங்கைளவ ட எங்கைளப்
புத்த மான்களும்,

ஆகாயத்துப் பறைவகைளவ ட எங்கைள
ஞானவான்களுமாக்க ,

11என்ைனஉண்டாக்கனவரும்,
இரவலும்பாடல்பாடஅருள்ெசய்க றவருமாகய

என்ைன உருவாக்கன கர்த்தராக ய
ேதவன் எங்ேக என்று ேகட்பவன்
ஒருவனுமில்ைல.

12 அங்ேக அவர்கள் ெபால்லாதவர்களின்
ெபருைமயனாேலகூப்படுகறார்கள்;

அவேரா தரும்ப பதல்ெகாடுக்க றதல்ைல.
13 ேதவன் வீண்வார்த்ைதகைளக்

ேகட்கமாட்டார்,
சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவன் அைதக்

கவனிக்கமாட்டார்.
14 அவருைடய தரிசனம் உமக்குக்

கைடக்க றதல்ைல என்று நீர்
ெசால்லுகறீேர;

ஆனாலும் நயாயத்தீர்ப்பு அவரிடத்தல்
இருக்க றது;

ஆைகயால்அவருக்குக்காத்துக்ெகாண்டிரும்.
15 இப்ேபாது அவருைடய ேகாபமானது

நயாயத்ைதமுற்றலும்வ சாரிக்காது;
அவர் இன்னும் ஒன்ைறயும் குைறயல்லாத

முைறயல்தண்டிக்கவல்ைல.
16 ஆைகயால் ேயாபு வீணாய்த் தம்முைடய

வாையத்த றந்து,
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அறவல்லாத வார்த்ைதகைள அதகமாகப்
ேபசுக றார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 36
1பன்னும்எலிகூ:

2 “நான்ேபசமுடியும்வைர சற்ேறெபாறும்;
இன்னும் ேதவனின் சார்பாக நான்

ெசால்லேவண்டிய நயாயங்கைள
உமக்குச்ெசால்லிக்காண்பப்ேபன்.

3 நான் தூரத்தலிருந்து என் ஞானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து,

என்ைன உண்டாக்கனவருைடய நீதைய
வளங்கச்ெசய்ேவன்.

4 ெமய்யாகேவ என் வார்த்ைதகள்
ெபாய்யல்லாமல்இருக்கும்;

உம்முடன்ேபசுக றவன்அறவல்ேதறனவன்.
5 இேதா, ேதவன் மகத்துவமுள்ளவர், அவர்

ஒருவைரயும்தள்ளிவ டமாட்டார்;
மனஉருக்கத்தலும்அவர்மகத்துவமுள்ளவர்.
6 அவர் துன்மார்க்கைரப் பைழக்க

வ டாதருக்க றார்;
சறுைமயானவர்களின் நயாயத்ைத

வ சாரிக்க றார்.
7 அவர் தம்முைடய கண்கைள

நீத மான்கைளவ ட்டுவலக்காமல்,
அவர்கைள ராஜாக்களுடன் சங்காசனத்தல்

ஏறவும்,
உயர்ந்த இடத்தல் என்ைறக்கும்

அமர்ந்தருக்கவும்ெசய்க றார்.
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8அவர்கள்வலங்குகள்ேபாடப்பட்டு,
உபத்த ரவத்தன் கயறுகளால்

கட்டப்பட்டிருந்தாலும்,
9அவர்,அவர்களுைடயெசயல்கைளயும்,
அதகமான அவர்களுைடய மீறுதல்கைளயும்

அவர்களுக்குத்ெதரியப்படுத்த ,
10 அக்க ரமத்ைதவ ட்டுத் தரும்பும்படி

அவர்கள் காது ேகட்க
கடிந்துெகாள்ளுகறார்.

11அவர்கள்அடங்க அவைரஆராத த்தால்,
தங்கள்நாட்கைளநன்ைமயாகவும்,
தங்கள் வருடங்கைளச் ெசழிப்பான

வாழ்வாகவும் ேபாக்குவார்கள்.
12 அடங்கவல்ைல என்றால் பட்டயத்த ற்கு

இைரயாக ,
ஞானம்அைடயாமல்இறந்துேபாவார்கள்.
13 மாயமுள்ள இருதயத்தார்* ேகாபத்ைதக்

குவத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்;
அவர்கைள அவர் கட்டிைவக்கும்ேபாதும்

ேதவைனக்ெகஞ்ச க்கூப்படுவதல்ைல.
14அவர்கள்இளவயத ேலஇறந்துேபாவார்கள்;
இழிவானவர்களுக்குள்ேள அவர்கள்

இறப்பார்கள்.
15 சறுைமப்பட்டவர்கைள அவர் சறுைமக்கு

வலக்க ,
அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது

அவர்கள்ெசவையத்த றக்க றார்.
* அத்த யாயம் 36:13 36:13 இருதயத்தல்
வசுவச க்காதவர்கள்
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16 அப்படிேய அவர் உம்ைமயும்
ெநருக்கத்தலிருந்துவலக்க ,

இடுக்கமில்லாதவ சாலத்த ேலைவப்பார்;
உம்முைடய உணவுப்பந்த ெகாழுைமயான

பதார்த்தங்களால்நைறந்தருக்கும்.
17 ஆகாதவன்ேமல் வரும் நயாயத்தீர்ப்பு

நைறேவற்றப் பார்ப்பீர்;
நயாயமும்நீதயும்உம்ைமஆதரிக்கும்.
18கடுங்ேகாபம்உண்டாயருக்க றதனால்
அவர் உம்ைம ஒரு அடியனால்

அழித்துவ டாமலிருக்க
எச்சரிக்ைகயாயரும்;

அப்ெபாழுது மீட்கும் ெபாருைள அதகமாகக்
ெகாடுத்தாலும்அதற்குநீர் தப்பமாட்டீர்.

19உம்முைடயெசல்வத்ைதஅவர்மத ப்பாேரா?
உம்முைடய ெபான்ைனயும், பூரண

பராக்க ரமத்ைதயும் அவர்
மத க்கமாட்டாேர.

20 மக்கள் தங்கள் இடத்ைதவ ட்டு
அழிந்துேபாகச்ெசய்க ற இரைவ
வரும்பாதரும்.

21 பாவத்ைதத் தரும்பவும் ெசய்யாமல்
எச்சரிக்ைகயாயரும்;

உபத்த ரவத்ைதவ ட அக்க ரமத்ைதத்
ெதரிந்துெகாண்டீேர.

22 இேதா, ேதவன் தம்முைடய வல்லைமயல்
உயர்ந்தருக்க றார்;

அவைரப் ேபால் ேபாத க்க றவர்யார்?
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23 அவருைடய வழியன் நயாயத்ைத
வ சாரிக்கத்தகுந்தவன்யார்?

நீர் அநயாயம் ெசய்தீர் என்று
ெசால்லத்தக்கவன்யார்?

24 மனிதர் ேநாக்க ப்பார்க்க ற அவருைடய
ெசயல்கைள நீர் மகைமப்படுத்த
நைனயும்.

25எல்லாமனிதரும்அைதக்காண்கறார்கேள;
தூரத்தலிருந்து அது மனிதருக்கு

ெவளிப்படுக றது.
26இேதா, ேதவன்மகத்துவமுள்ளவர்;
நாம்அவைரஅறயமுடியாது;
அவருைடய வருடங்களின் ெதாைக

எண்ணமுடியாதது.
27 அவர் நீர்த்துளிகைள அணுைவப்ேபால

ஏறைவக்க றார்;
அைவகள் ேமகத்தலிருந்து மைழயாக

ெபாழிக றது.
28அைத ேமகங்கள் ெபய்து, மனிதர்கள் ேமல்

அதகமாகப்ெபாழிக றது.
29 ேமகங்கள் பரவுக றைதயும், அவருைடய

கூடாரத்தலிருந்து எழும்பும்
குமுறல்கைளயும்அறயமுடியுேமா?

30இேதா,அதன்ேமல் தம்முைடய மின்னலின்
ஒளிையபரப்புக றார்;

சமுத்த ரத்ைதஇருளால்மூடுகறார்.
31அைவகளால்மக்கைளதண்டிக்கறவரும்,
ஆகாரம்ெகாடுத்துகாப்பாற்றுகறவருமாயருக்க றார்.
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32 அவர் மின்னலின் ஒளிையத் தமது
ைகக்குள்ேளமூடி,

அதுஎைவகைளெயல்லாம்அடிக்கேவண்டுெமன்று
கட்டைளயடுகறார்.

33 அதனால், அவர் ெசய்ய
நைனக்கறைதயும்,

புயல் எழும்பப்ேபாக றைதயும், ஆடுமாடுகள்
ெதரியப்படுத்தும்.

அத்த யாயம் 37
1 “இதனால்என்இருதயம்தத்தளித்து,
தன்னிடத்ைதவ ட்டுத்ெதற க்க றது.
2 ேதவனுைடய சத்தத்தனால் உண்டாக ற

அத ர்ச்சையயும்,
அவர் வாயலிருந்து புறப்படுக ற

முழக்கத்ைதயும் கவனமாகக்
ேகளுங்கள்.

3 அவர் வானத்தன் கீெழங்கும் அந்தத்
ெதானிையயும்,

பூமியன் கைடயாந்தரங்கள்ேமல் அதன்
மின்னைலயும்ெசல்லவடுகறார்.

4அதற்குப்பன்புஅவர் சத்தமாகமுழங்க ,
தம்முைடய மகத்துவத்தன் சத்தத்ைதக்

குமுறச்ெசய்க றார்;
அவருைடய சத்தம் ேகட்கப்படும்ேபாது

அைதத்தவ ர்க்கமுடியாது.
5 ேதவன் தம்முைடய சத்தத்ைத

ஆச்சரியவ தமாகக்குமுறச்ெசய்க றார்;
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நாம் வளங்கமுடியாத ெபரிய காரியங்கைள
அவர்ெசய்க றார்.

6 அவர் உைறந்த மைழையயும்,
கல்மைழையயும்,

தம்முைடயவல்லைமயன்ெபருமைழையயும்
பார்த்து:

பூமியன்ேமல் ெபய்யுங்கள் என்று
கட்டைளயடுகறார்.

7தாம்உண்டாக்கனஎல்லாமனிதரும்தம்ைம
அறயேவண்டுெமன்று,

அவர் எல்லா மனிதருைடய ைககைளயும்
முடக்க ப்ேபாடுக றார்.

8 அப்ெபாழுது காட்டுமிருகங்கள் தங்கள்
குைககளில் புகுந்து,

தங்கள்ெகப களில் தங்கும்.
9ெதற்ேகயருந்துசூறாவளியும்,
வடகாற்றனால்குளிரும்வரும்.
10 தம்முைடய சுவாசத்தனால் ேதவன்

குளிைரக்ெகாடுக்க றார்;
அப்ெபாழுது தண்ணீரின் ேமற்பரப்பு

உைறந்துேபாகும்.
11அவர் நீர்த்துளிகைளேமகத்தல்ஏற்ற ,
மின்னலினால்ேமகத்ைதச்ச தறைவக்க றார்.
12 அவர் அைவகளுக்குக் கட்டைளயடுகற

யாைவயும்,
அைவகள்பூச்சக்கரத்தல்நடப்ப க்கும்படி,
அவர் அைவகைளத் தம்முைடய ஞான

ஆேலாசைனகளின்படிேய சுற்ற த்
த ரியைவக்க றார்.
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13 ஒன்றல் தண்டைனயாகவும், ஒன்றல்
தம்முைடயபூமிக்குஉபேயாகமாகவும்,

ஒன்றல் கருைபயாகவும், அைவகைள
வரச்ெசய்க றார்.

14ேயாேப,இதற்குச்ெசவெகாடும்;
தரித்துநன்று ேதவனுைடய ஆச்சரியமான

க ரிையகைளத்தயானித்துப்பாரும்.
15ேதவன்அைவகைளத்த ட்டமிட்டு,
தம்முைடய ேமகத்தன் மின்னைல

மின்னச்ெசய்யும்வதத்ைதஅறவீேரா?
16 ேமகங்கள் ெதாங்கும்படி ைவக்கும்

எைடையயும்,
பூரண ஞானமுள்ளவரின் அற்புதமான

ெசய்ைககைளயும்,
17 ெதன்றலினால் அவர் பூமிைய

அைமக்கும்ேபாது,
உம்முைடய ஆைடகள் ெவப்பமாயருக்கும்

முைறையயும்அறவீேரா?
18 ெசய்யப்பட்ட கண்ணாடிையப்ேபால்

ெகட்டியான ஆகாயமண்டலங்கைள
நீர்அவருடன்இருந்துவ ரித்தீேரா?

19 அவருக்கு நாம் ெசால்லக்கூடியைத
எங்களுக்குப் ேபாத யும்;

இருளின் காரணமாக முைறதவற ப்
ேபசுக ேறாம்.

20 நான் ேபசத்துணிந்ேதன் என்று யாராவது
ஒருவன் அவருக்கு முன்பாகச்
ெசால்லமுடியுேமா?
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ஒருவன் ேபசத்துணிந்தால் அவன்
அழிக்கப்பட்டுப்ேபாவாேன.

21 இப்ேபாதும் காற்று வீச ஆகாய
மண்டலங்களிலுள்ள மப்பு
நீங்கச் ெசய்தருக்க ற சமயத்தல்
வடக்ேகயருந்து ெபான்மயமான
கத ர்கள்வருகறேபாது,

22 ஆகாயமண்டலத்த ேல ப ரகாச க்க ற
சூரியைன முதலாய் ஒருவரும்
ேநாக்க ப் பார்க்கமுடியாேத;

ேதவனிடத்த ேலா பயங்கரமான
மகத்துவமுண்டு.

23 சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவைன நாம்
கண்டுபடிக்கமுடியாது;

அவர் வல்லைமயலும் நயாயத்தலும்
ெபருத்தவர்;

அவர்மகா நீத பரர்;
அவர்ஒடுக்கமாட்டார்.
24 ஆைகயால் மனிதர் அவருக்குப்

பயப்படேவண்டும்;
தங்கள் மனதல் ஞானிகளாயருக்க ற

எவர்கைளயும் அவர் மத க்கமாட்டார்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 38
ெயேகாவாவன்வார்த்ைதகள்
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1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா:
ெபருங்காற்றலிருந்து ேயாபுக்கு
மறுெமாழியாக:
2 “அறவல்லாத வார்த்ைதகளினால்

ஆேலாசைனையஇருளாக்குகறஇவன்
யார்?

3 இப்ேபாதும் மனிதைனப்ேபால்
ஆைடையக்கட்டிக்ெகாள்;

நான்உன்ைனக்ேகட்ேபன்;
நீ எனக்குப் பதல்ெசால்
4நான் பூமிையஅஸ்தபாரப்படுத்துகறேபாது

நீ எங்ேகயருந்தாய்?
நீஅறவாளியானால்அைதச்ெசால்.
5அதற்குஅளவுகுறத்தவர்யார்?
அதன்ேமல்நூல்ேபாட்டவர்யார்?
இைதநீஅற ந்தருந்தால்ெசால்.
6 அதன் ஆதாரங்கள் எதன்ேமல்

ேபாடப்பட்டது?
அதன்மூைலக்கல்ைலைவத்தவர்யார்?
7 அப்ெபாழுது வடியற்காலத்து

நட்சத்த ரங்கள்ஒன்றாகப்பாடி,
ேதவமகன்கள்எல்ேலாரும்ெகம்பீரித்தார்கேள.
8 கர்ப்பத்தலிருந்து பறக்க றதுேபால் கடல்

புரண்டுவந்தேபாது,
அைதக்கதவுகளால்அைடத்தவர்யார்?
9 ேமகத்ைத அதற்கு ஆைடயாகவும், இருைள

அதற்குப் புடைவயாகவும் நான்
உடுத்தனேபாதும்,

10நான்அதற்குஎல்ைலையக்குறத்து,
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அதற்குத் தாழ்ப்பாள்கைளயும் கதவுகைளயும்
ேபாட்டு:

11இதுவைரவா,மீற வராேத;
உன் அைலகளின் ெபருைம

இங்ேக அடங்குவதாக என்று
நான் ெசால்லுகறேபாதும் நீ
எங்ேகயருந்தாய்?

12 தீயவர்கள் பூமியலிருந்து
அகற்ற ப்ேபாடுவதற்காக,

அதன்கைடச எல்ைலகைளப்ப டிக்க,
13 உன் வாழ்நாளிேல எப்ேபாதாவது நீ

அத காைலக்குக்கட்டைளெகாடுத்து,
சூரிய உதயத்த ற்கு அதன் இடத்ைதக்

காண்பத்ததுண்ேடா?
14 பூமி முத்தைரய டப்பட்ட களிமண்ேபால

ேவேற ேதாற்றம்ெகாள்ளும்;
அைனத்தும்ஆைடஅணிந்தருக்க றதுேபாலக்

காணப்படும்.
15 துன்மார்க்கரின் ஒளி அவர்கைளவ ட்டு

எடுபடும்;
ேமட்டிைமயான ைக முறக்கப்படும். 16 நீ

சமுத்த ரத்தன் அடித்தளங்கள்வைர
புகுந்து, ஆழத்தன் அடியல்
உலாவனதுண்ேடா?

17 மரணவாசல்கள் உனக்குத்
த றந்ததுண்ேடா?

மரண இருளின் வாசல்கைள நீ
பார்த்ததுண்ேடா?
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18 நீ பூமியன் வ சாலங்கைள ஆராய்ந்து
அற ந்ததுண்ேடா?

இைவகைளெயல்லாம் நீ அற ந்தருந்தால்
ெசால்.

19 ெவளிச்சம் வாசமாயருக்கும் இடத்த ற்கு
வழிெயங்ேக?

இருள்குடிெகாண்டிருக்கும்இடெமங்ேக?
20 அதன் எல்ைல இன்னெதன்று உனக்குத்

ெதரியுேமா?
அதன் வீட்டிற்குப்ேபாக ற பாைதைய

அறந்தருக்க றாேயா?
21 நீ அைத அறயும்படி அப்ேபாது

ப றந்தருந்தாேயா?
உன் நாட்களின் எண்ணிக்ைக அவ்வளவு

ெபரிேதா?
22 உைறந்த மைழயன் க டங்குகளுக்குள் நீ

நுைழந்தாேயா?
கல்மைழயலிருக்கற க டங்குகைளப்

பார்த்தாேயா?
23 ஆபத்துவரும் காலத்தலும், கலகமும்

ேபாரும்வரும்காலத்தலும்,
பயன்படுத்த நான் அைவகைள

ைவத்துைவத்தருக்க ேறன்.
24 ெவளிச்சம் பரப்புக றதற்கும், கீழ்காற்று

பூமியன்ேமல் வீசுவதற்கான வழி
எங்ேக?

25 பாழும் ெவட்டெவளியுமான தைரையத்
தருப்தயாக்க ,
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இளம்ெசடிகளின் முைளகைள
முைளக்கைவப்பதற்கு,

26 பூமிெயங்கும் மனிதர் குடியல்லாத
இடத்தலும்,

மனிதநடமாட்டமில்லாத வனாந்த ரத்தலும்
மைழையப்ெபாழியச்ெசய்து,

27ெவள்ளத்தற்குநீர்க்கால்கைளயும்,
இடிமுழக்கங்களுடன் வரும் மின்னலுக்கு

வழிகைளயும்பகுத்தவர்யார்?
28 மைழக்கு ஒரு தகப்பனுண்ேடா?

பனித்துளிகைளப்ப றப்ப த்தவர்யார்?
29 உைறந்த தண்ணீர் யாருைடய

வயற்றலிருந்துபுறப்படுக றது?
ஆகாயத்தன் உைறந்த பனிையப் ெபற்றவர்

யார்?
30தண்ணீர்பனிக்கட்டியாக மைறந்து,
ஆழத்தன் முகம் ெகட்டியாக

உைறந்தருக்க றேத.
31 அறுமீன் நட்சத்த ரத்தன் அழகன்

ஒற்றுைமையநீஇைணக்கமுடியுேமா?
அல்லதுவண்மீன்குழுைவகைலப்பாேயா?
32 நட்சத்த ரங்கைள அதனதன் காலத்த ேல

வரைவப்பாேயா?
துருவமண்டலத்தன் நட்சத்த ரத்ைதயும்

அைதச் ேசர்ந்த நட்சத்த ரங்கைளயும்
வழிநடத்துவாேயா?

33வானத்தன்அைமப்ைபநீஅறவாேயா?
அது பூமிைய ஆளும் ஆளுைகைய நீ

த ட்டமிடுவாேயா?
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34 ஏராளமான தண்ணீர் உன்ேமல்
ெபாழியேவண்டும்என்று

உன் சத்தத்ைத ேமகங்கள்வைர
உயர்த்துவாேயா?

35நீ மின்னல்கைளவரவைழத்து,
அைவகள்புறப்பட்டுவந்து:இேதா,
இங்ேகயருக்க ேறாம் என்று உனக்குச்

ெசால்லைவப்பாேயா?
36 மைறவான இடத்தல் ஞானத்ைத

ைவத்தவர்யார்?
உள்ளத்தல்புத்தையக்ெகாடுத்தவர்யார்?
37ஞானத்தனாேல ேமகங்கைளஎண்ணுபவர்

யார்?
38தூசயானதுபரவலாகவும்,
மண்கட்டிகள் ஒன்ேறாெடான்று

ஒட்டிக்ெகாள்ளவும்,
வானத்தன் ேமகங்களிலுள்ள தண்ணீைரப்

ெபாழியச்ெசய்க றவர்யார்?
39நீ சங்கத்த ற்குஇைரையேவட்ைடயாடி,
40 சங்கக்குட்டிகள் தாங்கள் தங்கும்

இடங்களிேல க டந்து குைகயல்
பதுங்கயருக்க றேபாது,

அைவகளின்ஆைசையத்தருப்தயாக்குவாேயா?
41 காக்ைகக்குஞ்சுகள் ேதவைன ேநாக்க க்

கூப்ப ட்டு,
ஆகாரமில்லாமல்பறந்துஅைலகறேபாது,
அைவகளுக்கு இைரையச் ேசகரித்துக்

ெகாடுக்க றவர்யார்?
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அத்த யாயம் 39
1 “வைரயாடுகள் ப றக்கும் காலத்ைத

அறவாேயா?
மான்கள் குட்டிேபாடுக றைதக்

கவனித்தாேயா?
2 அைவகள் சைனப்பட்டிருந்து வருகற

மாதங்கைளநீஎண்ணி,
அைவகள்பறக்கும்காலத்ைதஅறவாேயா?
3அைவகள் ேவதைனயுடன் குனிந்து தங்கள்

குட்டிகைளப்ெபற்று,
தங்கள்ேவதைனகைளநீக்கவடும்.
4 அைவகளின் குட்டிகள் பலத்து, வனத்த ேல

வளர்ந்து,
அைவகளிடத்தல் தரும்ப வராமல்

ேபாய்வடும்.
5 காட்டுக்கழுைதையத் தன் வருப்பத்த ற்கு

சுற்ற த்த ரியைவத்தவர்யார்?
அந்தக் காட்டுக்கழுைதயன் கட்டுகைள

அவழ்த்தவர்யார்?
6அதற்குநான்வனாந்த ரத்ைதவீடாகவும்,
உவர்நலத்ைத தங்கும் இடமாகவும்

ெகாடுத்ேதன்.
7 அது பட்டணத்தன் இைரச்சைல

அலட்சயம்ெசய்து,
ஓட்டுக றவனுைடய சத்தத்ைத

மத க்க றதல்ைல.
8 அது மைலகளிேல தன் ேமய்ச்சைலக்

கண்டுபடித்து,
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எல்லாவதப் பச்ைசத் தாவரங்கைளயும்
ேதடித்த ரியும்.

9 காண்டாமிருகம் உன்னிடத்தல் ேவைல
ெசய்ய சம்மத க்குேமா?

அதுஉன்பண்ைணயல்இரவுதங்குேமா?
10 வயலில் உழ நீ காண்டாமிருகத்ைதக்

கயறுேபாட்டு ஏரில்பூட்டுவாேயா?
அதுஉனக்குஇைசந்துேபாரடிக்குேமா?
11 அது அதக ெபலமுள்ளெதன்று நீ நம்ப

அதனிடத்தல் ேவைலவாங்குவாேயா?
12 உன் தானியத்ைத அது உன்வீட்டில்

ெகாண்டுவந்து,
உன்களஞ்சயத்தல்ேசர்க்கும்என்றுநீஅைத

நம்புவாேயா?
13 தீக்குருவகள் தங்கள் இறக்ைககைள

அடித்துஓடுகறஓட்டம்,
நாைர தன்இறக்ைககளாலும்இறகுகளாலும்

பறக்க றதற்குச் சமானமல்லேவா?
14அது தன் முட்ைடகைளத் தைரய ேல இட்டு,

அைவகைள மணலிேல அனலுைறக்க
ைவத்துவ ட்டுப்ேபாய்,

15 காலால் மித பட்டு உைடந்துேபாகும்
என்பைதயும்,

காட்டுமிருகங்கள்அைவகைளமித த்துவடும்
என்பைதயும்நைனக்கறதல்ைல.

16 அது தன் குஞ்சுகள் தன்னுைடயது அல்ல
என்பதுேபால

அைவகைளப் பாதுகாக்காத
கடினகுணமுள்ளதாயருக்கும்;
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அைவகளுக்காகஅதற்குக்கவைலயல்லாததனால்
அதுபட்டவருத்தம்வீணாகும்.

17 ேதவன் அதற்குப் புத்தையக்
ெகாடுக்காமல்,

ஞானத்ைதவலக்கைவத்தார்.
18அதுஇறக்ைகவ ரித்துஎழும்பும்ேபாது,
குதைரையயும் அதன்ேமல்

ஏறயருக்க றவைனயும் அலட்சயம்
ெசய்யும்.

19குதைரக்குநீவீரியத்ைதக்ெகாடுத்தாேயா?
அதன் ெதாண்ைடயல் குமுறைல

ைவத்தாேயா?
20 ஒரு ெவட்டுக்களிைய மிரட்டுக றதுேபால

அைதமிரட்டுவாேயா?
அதனுைடய மூக்கன் கைனப்பு

பயங்கரமாயருக்க றது.
21அதுதைரய ேலஉைதத்து,
தன் பலத்தல் மக ழ்ந்து, ஆயுதங்கைள

அணிந்தவருக்குஎத ராகப் புறப்படும்.
22 அது கலங்காமலும், பட்டயத்த ற்குப்

பன்வாங்காமலுமிருந்து,
பயப்படுதைலபுறக்கணிக்கும்.
23 அம்புகள் ைவக்கும் ைபயும், மின்னுகற

ஈட்டியும், ேகடகமும் அதன்ேமல்
கலகலக்கும்ேபாது,

24 கர்வமும் மூர்க்கமும்ெகாண்டு தைரைய
வழுங்கவடுகறதுேபால நைனத்து,

எக்காளத்தன் சத்தத்த ற்கு பயப்படாமல்
பாயும்.
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25 எக்காளம் ெதானிக்கும்ேபாது அது
ந கெயன்றுகைனக்கும்;

யுத்தத்ைதயும், பைடத்தைலவரின்
ஆர்ப்பரிப்ைபயும்,

ேசைனகளின் ஆரவாரத்ைதயும்
தூரத்தலிருந்துேமாப்பம்ப டிக்கும்.

26உன்புத்தயனாேல ராஜாளி பறந்து,
ெதற்கு தைசக்கு ேநராகத் தன்

இறக்ைககைளவ ரிக்க றேதா?
27 உன் கற்பைனயனாேல கழுகு உயரப்

பறந்து,
உயரத்த ேலதன்கூட்ைடக்கட்டுேமா?
28 அது கன்மைலயலும், கன்மைலயன்

உச்சயலும்,
பாதுகாப்பானஇடத்தலும்தங்கயருக்கும்.
29அங்ேகயருந்துஇைரையேநாக்கும்;
அதன் கண்கள் தூரத்தலிருந்து அைதப்

பார்க்கும்.
30அதன்குஞ்சுகள்இரத்தத்ைதஉறஞ்சும்;
பணம் எங்ேகேயா அங்ேக கழுகு ேசரும்”

என்றார்.

அத்த யாயம் 40
1பன்னும்ெயேகாவா ேயாபுக்குபதலாக:

2 “சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனுடன் வழக்காடி
அவருக்குப் புத்த ெசால்லுகறவன்
யார்?
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ேதவன் ேபரில் குற்றம் கண்டுபடிக்க றவன்
இைவகளுக்குப் பதல் ெசால்லட்டும்
என்றார்.

3 அப்ெபாழுது ேயாபு ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக:

4இேதா, நான்எளியவன்;
நான்உமக்குஎன்னபதல்ெசால்லுேவன்;
என் ைகயால் என் வாையப்

ெபாத்த க்ெகாள்ளுக ேறன்.
5 நான் இரண்ெடாருமுைற ேபச ேனன்; இனி

நான் மறுெமாழி ெகாடுக்காமலும்
ேபசாமலும்இருப்ேபன்என்றான்.

6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ெபருங்காற்றல்
இருந்துேயாபுக்குபதல்ெசான்னார்.

7 இப்ேபாதும் மனிதைனப்ேபால நீ
ஆைடையக்கட்டிக்ெகாள்;

நான்உன்ைனக்ேகட்ேபன்;
நீ எனக்குபதல்ெசால்.
8நீ என்நயாயத்ைதஅவமாக்குவாேயா?
நீ உன்ைன நீதமானாக்க க்ெகாள்வதற்காக

என்ேமல்குற்றஞ்சுமத்துவாேயா?
9 ேதவனுைடய பலத்த ைககைளப்ேபால

உனக்குைககளுண்ேடா?
அவைரப்ேபால இடிமுழக்கமாகச்

சத்தமிடமுடியுேமா?
10 இப்ேபாதும் நீ முக்கயத்துவத்தாலும்

மகத்துவத்தாலும் உன்ைன
அலங்கரித்து,
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மகைமையயும் கனத்ைதயும்
அணிந்துெகாண்டு,

11நீஉன்ேகாபத்தன்கடுைமையவீச ,
அகந்ைதயுள்ளவைனெயல்லாம்

ேதடிப்பார்த்துதாழ்த்தவ ட்டு,
12 ெபருைமயுள்ளவைனெயல்லாம்

கவனித்து,
அவைனப்பணியைவத்து,
துன்மார்க்கைர அவர்கள் இருக்கற

இடத்த ேலமித த்துவடு.
13 நீ அவர்கைள ஏகமாகப் புழுதய ேல

புைதத்து,
அவர்கள் முகங்கைள மைறவான இடத்த ேல

கட்டிப்ேபாடு.
14 அப்ெபாழுது உன் வலதுைக உனக்கு

பாதுகாப்ைபக் ெகாடுக்கும் என்று
ெசால்லி

நான்உன்ைனப்புகழுேவன்.
15 இப்ேபாதும் ப ெகேமாத்ைத* நீ

கவனித்துப்பார்;
உன்ைன உண்டாக்கனதுேபால அைதயும்

உண்டாக்க ேனன்;
அதுமாட்ைடப்ேபால் புல்ைலத்தன்னும்.
16 இேதா, அதனுைடய ெபலன் அதன்

இடுப்பலும்,
அதன் வீரியம் அதன் வயற்றன்

நரம்புகளிலும்இருக்க றது.
* அத்த யாயம் 40:15 40:15 யாைனைய ேபான்ற ெபரிய
மிருகம்
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17அது தன் வாைலக் ேகதுரு மரத்ைதப்ேபால்
நீட்டுக றது;

அதன்இடுப்புநரம்புகள்பன்னிக்ெகாண்டிருக்க றது.
18 அதன் எலும்புகள் ெகட்டியான

ெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும்,
அதன்கால்கள்இரும்புக்கம்ப கைளப்ேபாலவும்

இருக்க றது.
19 அது ேதவனுைடய பைடப்புகளில்

முதன்ைமயானஒருபைடப்பு,
அைத உண்டாக்கனவர் அதற்கு ஒரு

பட்டயத்ைதயும்ெகாடுத்தார்.
20 காட்டுமிருகங்கள் அைனத்தும்

வைளயாடுக ற மைலகள் அதற்கு
ேமய்ச்சைலவைளவக்கும்.

21 அது நழலுள்ள ெசடிகளின் கீழும்,
நாணலின்மைறவலும்,

ேசற்றலும்படுத்துக்ெகாள்ளும்.
22 தைழகளின் ந ழல் அைத மூடி,

நதயன் தண்ணீர்கள் அைதச்
சூழ்ந்துெகாள்ளும்.

23 இேதா, நத புரண்டு வந்தாலும் அது
பயந்ேதாடாது;

ேயார்தான் நதயளவு தண்ணீர் அதன்
முகத்தல் ேமாதனாலும் அது
அைசயாமலிருக்கும்.

24 அதன் கண்கள் பார்த்தருக்க அைத யார்
ப டிக்கமுடியும்?

மூக்கணாங்கயறுேபாட அதன் மூக்ைக யார்
குத்தமுடியும்?
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அத்த யாயம் 41
1 “லிவயாதாைன* தூண்டிைலக்ெகாண்டு

ப டிக்கமுடியுேமா?
அதன் நாக்ைக நீ வடுகற கயற்றனாேல

ப டிக்கமுடியுேமா?
2 அதன் மூக்ைக நார்க்கயறு ேபாட்டுக்

கட்டமுடியுேமா?
குறட்டினால் அதன் தாைடைய உருவக்

குத்தமுடியுேமா?
3அதுஉன்ைனப்பார்த்துஅேநகவண்ணப்பம்

ெசய்யுேமா?
உன்ைன ேநாக்க ஆைசவார்த்ைதகைளச்

ெசால்லுேமா?
4அதுஉன்னுடன்உடன்படிக்ைகெசய்யுேமா?
அைதஎல்லாநாட்களும்அடிைமப்படுத்துவாேயா?
5ஒருகுருவயுடன்வைளயாடுக றதுேபால்,
நீஅதனுடன்வைளயாடி,
அைத நீ உன் ெபண்களுக்கு அருகல்

கட்டிைவப்பாேயா?
6மீனவர்கள்அைதப் ப டிக்கமுயற்ச ெசய்து,
அைதவயாபாரிகளுக்குப்பங்கடுவார்கேளா?
7நீஅதன்ேதாைலஅேநகஅம்புகளினாலும்,
அதன்தைலையஎறவல்ைலயங்களினாலும்

எறவாேயா?
8அதன்ேமல்உன்ைகையப்ேபாடு,யுத்தத்ைத

நைனத்துக்ெகாள்;
இனிஅப்படிச் ெசய்யத்துணியமாட்டாய்.
* அத்த யாயம் 41:1 41:1 ெபரிய த மிங்கலம் அ.
முதைலயாகஇருக்கலாம்.
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9 இேதா, அைதப் ப டிக்கலாம் என்று
நம்பனவன்ேமாசம்ேபாய்,

அைதப் பார்த்தவுடேனவழுவான்அல்லேவா?
10 அைத எழுப்பக்கூடிய ைதரியவான்

இல்லாதருக்க,
எனக்குமுன்பாக ந ற்பவன்யார்?
11 தனக்குப் பதல்ெகாடுக்கப்படும்படி, முந்த

எனக்குக்ெகாடுத்தவன்யார்?
வானத்தன் கீழுள்ளைவகள் எல்லாம்

என்னுைடயைவகள்.
12அதன்உறுப்புகளும்,அதன்வீரியமும்,
அதன் உடல் இைசவன் அழகும்

இன்னெதன்று நான் ெசால்லாமல்
மைறக்கமாட்ேடன்.

13 அது மூடியருக்க ற அதன் ேபார்ைவையக்
எடுக்கக்கூடியவன்யார்?

அதன் இரண்டு தாைடகளின் நடுேவ
கடிவாளம் ேபாடத்தக்கவன்யார்?

14 அதன் முகத்தன் கதைவத்
த றக்கக்கூடியவன் யார்?
சுற்றலுமிருக்க ற அதன் பற்கள்
பயங்கரமானைவகள்.

15முத்தைரப்பத ப்புேபாலஅழுத்தங்ெகாண்டு
அடர்த்தயாயருக்க ற அதன்
ேகடகங்களின் அைமப்பு மகா
ச றப்பாயருக்க றது.

16 அைவகள் நடுேவ காற்றும்
நுைழயமுடியாமல்
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ெநருக்கமாக அைவகள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணக்கப்பட்டிருக்க றது.

17 அைவகள் ஒன்ேறாெடான்று
ஒட்டிக்ெகாண்டு

இைணப ரியாமல்ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
18அதுதும்மும்ேபாதுஒளிவீசும்,
அதன் கண்கள் சூரியஉதயத்தன்

புருவங்கைளப்ேபாலஇருக்க றது.
19 அதன் வாயலிருந்து எரிக ற பந்தங்கள்

புறப்பட்டு,
ெநருப்புப்ெபாற கள்பறக்கும்.
20 ெகாத க்க ற சட்டியலும் ெகாப்பைரயலும்

இருந்துபுறப்படுக றதுேபால,
அதன்மூக்கலிருந்துபுைகபுறப்படும்.
21அதன்சுவாசம் கரிகைளக்ெகாளுத்தும்,
அதன்வாயலிருந்துதணல்புறப்படும்.
22 அதன் கழுத்த ேல ெபலன்

குடிெகாண்டிருக்கும்;
பயங்கரம்அதற்குமுன்நடனமாடும்.
23அதன்உடல்அடுக்குகள்,
அைசயாத ெகட்டியாக ஒன்ேறாெடான்று

ஒட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்.
24அதன்ெநஞ்சுகல்ைலப்ேபாலவும்,
எந்த ரத்தன் அடிக்கல்ைலப்ேபாலவும்

ெகட்டியாயருக்கும்.
25 அது எழும்பும்ேபாது பலசாலிகள்

பயத்தனால்மயங்க த்தைகப்பார்கள்.
26அைதத்தாக்குக றவனுைடயபட்டயம், ஈட்டி,
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வல்ைலயம், கவசம், ஒன்றும் அதற்குமுன்
நற்காது.

27அதுஇரும்ைபைவக்ேகாலாகவும்,
ெவண்கலத்ைத உளுத்த மரமாகவும்

நைனக்கும்.
28அம்புஅைதத்துரத்தாது;
கவண்கற்கள்அதற்குத்துரும்பாகும்.
29 அது ெபருந்தடிகைள ைவக்ேகால்களாக

எண்ணி,
ஈட்டியன்அைசைவஇகழும்.
30 அதன் கீழாகக் கூர்ைமயான கற்கள்

க டந்தாலும்,
அது ேசற்றன்ேமல் ஓடுகறதுேபால

கூர்ைமயான அைவகளின்ேமலும்
ஓடும்.

31 அது ஆழத்ைத உைலப்பாைனையப்ேபால்
ெபாங்கச்ெசய்து,

கடைலத்ைதலம்ேபாலக்கலக்கவடும்.
32 அது தனக்குப் பன்னாகப் பாைதைய

மின்னச்ெசய்யும்;
ஆழமானது ெவளுப்பான நைரையப்ேபால்

ேதான்றும்.
33 பூமியன்ேமல் அதற்கு ஒப்பானது

ஒன்றுமில்ைல;
அதுபயப்படும்வதமாகஉண்டாக்கப்பட்டது.
34 அது ேமட்டிைமயானைதெயல்லாம்

அற்பமாக நைனக்கறது;
அதுஅகங்காரமுள்ளஉய ரினங்களுக்ெகல்லாம்

ராஜாவாகஇருக்க றது” என்றார்.
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அத்த யாயம் 42
ேயாபுவன்வார்த்ைதகள்

1 அப்ெபாழுது ேயாபு ெயேகாவாவுக்கு
மறுெமாழியாக:
2 “ேதவரீர் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்;
நீர் ெசய்ய நைனத்தது தைடபடாது என்பைத

அற ந்தருக்க ேறன்.
3 அறவல்லாமல் ஆேலாசைனைய

மைறக்க றஇவன்யார்?
ஆைகயால்நான்எனக்குத்ெதரியாதைதயும்,
என்புத்த க்குஎட்டாதைதயும்,
நான் அறயாதைதயும் குழப்ப ேனன்

என்க ேறன்.
4நீர் நான்ெசால்வைதக் ேகளும்,
அப்ெபாழுதுநான்ேபசுேவன்;
நான்உம்ைமக் ேகள்வ ேகட்ேபன்,
நீர் எனக்குபதல்ெசால்லும்.
5 என் காதால் உம்ைமக்குற த்துக்

ேகள்வப்பட்ேடன்;
இப்ெபாழுேதா என் கண் உம்ைமக்

காண்கறது.
6ஆைகயால்நான்என்ைனெவறுத்து,
தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து

மனேவதைனப்படுக ேறன்” என்றான்.
முடிவுைர

7 ெயேகாவா இந்த வார்த்ைதகைள
ேயாபுடன் ேபசனபன், ெயேகாவா
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ேதமானியனான எலிப்பாைச ேநாக்க :
“உன்ேமலும்உன்இரண்டுநண்பர்கள்ேமலும்
எனக்குக் ேகாபம் வருகறது; என்
ஊழியனாகய ேயாபு ேபசனதுேபால்,
நீங்கள் என்ைனக்குறத்து ந தானமாகப்
ேபசவல்ைல. 8 ஆதலால் நீங்கள் ஏழு
காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெதரிந்துெகாண்டு, என் தாசனாகய
ேயாபனிடத்தல் ேபாய், உங்களுக்காகச்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்துங்கள்;
என் தாசனாகய ேயாபும் உங்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்வான்; நான் அவனுைடய
முகத்ைதப் பார்த்து, உங்கைள உங்கள்
புத்தயீனத்தற்கு ஏற்றவதத்தல்
நடத்தாதருப்ேபன்; என்ஊழியனாகய ேயாபு
ேபசனதுேபால், நீங்கள் என்ைனக்குறத்து
ந தானமாகப் ேபசவல்ைல” என்றார்.
9 அப்ெபாழுது ேதமானியனான எலிப்பாசும்
சூகயனான பல்தாதும் நாகமாத்தயனான
ேசாப்பாரும்ேபாய், ெயேகாவா தங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேயாபன் முகத்ைதப்
பார்த்தார். 10 ேயாபு தன் நண்பனுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்தேபாது, ெயேகாவா
அவனுைடய சைறயருப்ைப மாற்றனார்.
ேயாபுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்ைறவ ட
இரண்டுமடங்காகக் ெயேகாவா அவனுக்குத்
தந்தருளினார். 11 அப்ெபாழுது அவனுைடய
எல்லாச் சேகாதரரும் சேகாதரிகளும், முன்பு
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அவனுக்கு அறமுகமான அைனவரும்
அவனிடத்தல் வந்து, அவன் வீட்டிேல
அவனுடன் உணவருந்த , ெயேகாவா
அவன்ேமல் வரச்ெசய்த எல்லா பாத ப்பனால்
அவனுக்காக அங்கலாய்த்து, அவனுக்கு
ஆறுதல் ெசால்லி, அவரவர் ஒவ்ெவாரு
தங்கக்காைசயும், அவரவர் ஒவ்ெவாரு
ெபான் ஆபரணத்ைதயும் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 12 ெயேகாவா ேயாபன்
முன்னிைலைமையப் பார்க்கலும்
அவனுைடய பன்னிைலைமைய
ஆசீர்வத த்தார்; பதனான்காய ரம்ஆடுகளும்,
ஆறாய ரம் ஒட்டகங்களும், ஆயரம்
ஏர்மாடுகளும், ஆயரம் கழுைதகளும்
அவனுக்கு இருந்தது. 13 ஏழு மகன்களும்
மூன்றுமகள்களும்அவனுக்குப்ப றந்தார்கள்.
14 மூத்த மகளுக்கு எமீமாள் என்றும்,
இரண்டாம் மகளுக்குக் ெகத்சீயாள் என்றும்,
மூன்றாம் மகளுக்குக் ேகேரனாப்புக் என்றும்
ெபயரிட்டான். 15 ேதசத்தல் எங்கும்
ேயாபன் மகள்கைளப்ேபால அழகான
ெபண்கள் காணப்படவல்ைல; அவர்கள்
தகப்பன் அவர்கள் சேகாதரரின் நடுவ ேல
அவர்களுக்குெசாத்துக்கைளக்ெகாடுத்தான்.
16 இதற்குப்பன்பு ேயாபு நூற்று நாற்பது
வருடங்கள் உயருடன் இருந்து, நான்கு
தைலமுைறயாகத் தன் பள்ைளகைளயும்
தன் பள்ைளகளுைடய பள்ைளகைளயும்
கண்டான். 17 ேயாபு அத க நாட்கள் இருந்து,



ேயாபுஅத்தயாயம் 42:17 cxlviii ேயாபுஅத்தயாயம் 42:17

பூரணவயதுள்ளவனாய்இறந்தான்.
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