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ইেয়ােবর িববরণ

ইেয়াব েসই সৎ েলাকিট
1 ঊষ েদেশ ইেয়াব নােম একজন েলাক বাস করেতন| ইেয়াব

একজন সৎ ও অিনন্দনীয় মানুষ িছেলন| ইেয়াব ঈশ্বেরর উপাসনা
করেতন এবং মন্দ কাজ করা েথেক িবরত থাকেতন| 2 ইেয়ােবর
সাতিট েছেল এবং িতনিট েমেয় িছল| 3 ইেয়ােবর 7000িট েমষ,
3000িট উট, 500 েজাড়া বলদ, 500 স্ত্রী গাধা এবং অেনক দাসদাসী
িছল| ইেয়াব িছেলন পূবর্েদেশর সব েচেয় ধনী েলাক|

4 তােদর বাড়ীেত তঁার পুত্ররা পালা কের েভাজ সভার আেয়াজন
করত| এবং তারা তােদর েবানেদর িনমন্ত্রণ করেতা| 5 তঁার পুত্রেদর
েভাজসভা েশষ হেয় েগেল ইেয়াব প্রতূয্েষ ঘুম েথেক উঠেতন
এবং তঁার সন্তানেদর প্রেতয্েকর জনয্ একিট কের েহামবিল উৎসগর্
করেতন| িতিন েভেবিছেলন, “হয়েতা আমার সন্তানরা মেন মেন
ঈশ্বরেক অিভশাপ িদেয় ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান পাপ কেরেছ|” ইেয়াব
বরাবরই এই কাজ কেরেছন যােত তঁার সন্তানেদর পাপ ক্ষমা করা হয়|

6 তারপর েসই িদনিট এল েযিদন েদবদূতরা* প্রভুর সেঙ্গ েদখা
করেত এেলন| শয়তানও েদবদূতেদর সেঙ্গ এেসিছল| 7 প্রভু তখন
শয়তানেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম েকাথায় িছেল?”
শয়তান প্রভুেক উত্তর িদল, “আিম পৃিথবীেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম|”
8তারপর প্রভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম িকআমার দাস ইেয়াবেক

েদেখেছা? পৃিথবীেত ইেয়ােবর মেতা আর েকান েলাকই েনই| ইেয়াব
একজন সৎ এবং অিনন্দনীয় মানুষ| েস ঈশ্বেরর উপাসনা কের এবং
মন্দ কাজ েথেক িবরত থােক|”
* 1:6: েদবদূতরা আক্ষিরক অেথর্, “ঈশ্বেরর পুত্রগণ|”
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9 শয়তান উত্তর িদল, “িনশ্চয়! িকন্তু ইেয়াব েয ঈশ্বেরর উপাসনা
কের তার যেথষ্ট কারণ রেয়েছ! 10 আপিন তােক, তার পিরবারেক
এবং তার যা িকছু আেছ সব িকছুেক সবর্দাই রক্ষা কেরন| েস যা িকছু
কের সব িকছুেতই আপিন তােক সফলতা েদন| তার গবািদ পশুর দল
ও েমেষর পাল েদেশ এমশঃ েবেড়ই চেলেছ| 11 িকন্তু তার যা িকছু
রেয়েছ তা যিদ আপিন ধ্বংস কের েদন আিম িনিশ্চত কের বলেত
পাির, েস আপনার মুেখর ওপের আপনােক অিভশাপ েদেব|”

12 প্রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠক আেছ, ইেয়ােবর যা িকছু আেছ
তা িনেয় তুিম যা খুশী তাই কর| িকন্তু তার েদেহ েকান আঘাত কেরা
না|”
তারপর শয়তান প্রভুর কাছ েথেক চেল েগল|

ইেয়াব তঁার সব িকছু হারােলন
13 এক িদন ইেয়ােবর েছেলেমেয়রা তােদর সব েথেক বড় দাদার

বাড়ীেত দ্রাক্ষারস পান ও ৈনশ েভাজ আহার করিছল| 14 তখন
একজন বাতর্ াবাহক এেস ইেয়াবেক সংবাদ িদল, “বলদগুেলা জিমেত
হাল িদিচ্ছল এবং স্ত্রী গাধাগুেলা কাছাকািছ চের ঘাস খািচ্ছল, তখন
15 িশবাযীেযরা আমােদর আক্রমণ কের পশুেদর িছিনেয় িনেয় যায়
এবং অনয্ ভৃতয্েদর তরবাির িদেয় হতয্া কের| একমাত্রআিমই পালােত
েপেরিছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”

16 যখন েসই বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখনই আরও একজন
বাতর্ াবাহক ইেয়ােবর কােছ এেলা| িদ্বতীয় বাতর্ াবাহক ইেয়াবেক বলল,
“আকাশ েথেক বাজ পেড় আপনার েমষ এবং ভৃতয্রা সব পুেড়
িগেয়েছ| একমাত্রআিমই রক্ষা েপেয়িছ| তাইআিমআপনােক সংবাদটা
িদেত এেসিছ!”

17 যখন েসই বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখন আেরা একজন
বাতর্ াবাহক এেলা| তৃতীয় বাতর্ াবাহক বলল, “কল্দীয়রা িতন দল
ৈসেনয্ ভাগ হেয়িছল| ওরা আমােদর আক্রমণ কের উটগুিলেক িনেয়
িগেয়েছ! ওরা ভৃতয্েদর তরবাির িদেয় হতয্া কেরেছ| একমাত্র আিমই
রক্ষা েপেয়িছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা িদেত এেসিছ!”
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18 যখন তৃতীয় বাতর্ াবাহক কথা বলিছল তখন আরও একজন
বাতর্ াবাহক এেলা| চতুথর্ বাতর্ াবাহক বলল, “আপনার েছেলেমেয়রা
তােদর বড় দাদার বাড়ীেত আহার করিছল ও দ্রাক্ষারস পান করিছল|
19 তখন মরুভূিম েথেক হঠাৎ  ই একটা ঝড় এেস বাড়ীটােক েভেঙ
েদয়| বাড়ীটা অল্পবয়সী েলাকেদর ওপের েভেঙ পেড় এবং তারা মারা
যায়| একমাত্র আিমই রক্ষা েপেয়িছ| তাই আিম আপনােক সংবাদটা
িদেত এেসিছ!”

20 যখন ইেয়াব এইসব শুনেলন, তখন িতিন তঁার বস্ত্র িঁছেড়
েফলেলন এবং মাথা কািমেয় েফলেলন| এভােবই িতিন তঁার েশাক
প্রকাশ করেলন| তারপর ইেয়াব মািটেত লুিটেয় পড়েলন এবং ঈশ্বেরর
সামেন নত হেলন| 21 িতিন বলেলন:

“যখন আিম জেন্মিছলাম
আিম নগ্ন িছলাম,

যখন আিম মারা যােবা
তখনও আিম নগ্ন থাকব|

প্রভু েদন
এবং প্রভুই িনেয় েনন|

প্রভুর নােমর প্রশংসা কেরা!”

22 এ সব িকছুই ঘটেলা, িকন্তু ইেয়াব েকান পাপ কেরনিন| ইেয়াব
একথা বেলনিন েয ঈশ্বর েকান ভুল কেরেছন|

2

শয়তান ইেয়াবেক আবার িবরক্ত করেলা
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1 আর একিদন েদবদূতরা প্রভুর সেঙ্গ েদখা করেত এেলন|
শয়তানও তােদর সেঙ্গ প্রভুর কােছ েদখা করেত এেলা| 2 প্রভু
শয়তানেক বলেলন, “তুিম েকাথায় িছেল?”
শয়তান প্রভুেক উত্তর িদেলা, “আিম পৃিথবীেত ঘুের েবড়ািচ্ছলাম

এবং এিদক-ওিদক যািচ্ছলাম|”
3 তখন প্রভু শয়তানেক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক আমার দাস

ইেয়াবেক েদেখেছা? পৃিথবীেত ইেয়ােবর মেতা আর েকান েলাক
েনই| ইেয়াব একজন সৎ এবং অিনন্দনীয় মানুষ| েস এখনও তার
সততােক ধের আেছ যিদও তুিম সমূ্পণর্ িবনা কারেণ তােক ধ্বংস
করেত আমােক প্রেরািচত কেরিছেল|”

4 তখন শয়তান উত্তর িদল, “িনেজেক রক্ষা করার জনয্ েয েকউই
যা িকছু করেত পাের|* িনেজর জীবন রক্ষা করার জনয্ একজন
তার সবর্স্ব িদেয় েদেব| 5 আপিন যিদ তার েদেহ আঘাত করার জনয্
আপনার শিক্তেক বয্বহার কেরন, তাহেল আিম েজার িদেয় বলেত
পাির েয েস মুেখর ওপরই আপনােক অিভশাপ েদেব|”

6তখন প্রভু শয়তানেক বলেলন, “িঠকআেছ, ইেয়াব এখন েতামার
ক্ষমতার মেধয্| িকন্তু তুিম তােক েমের েফলেত পারেব না|”

7 তখন শয়তান প্রভুর কাছ েথেক চেল েগল| শয়তান যন্ত্রণাদায়ক
েফাড়ায় ইেয়ােবর পা েথেক মাথা পযর্ন্ত ভিরেয় িদল| 8 তখন ইেয়াব
ছাইেয়র গাদার মেধয্ বসেলন| একটা ভাঙা েখালামকুিচ (সরা বা হঁািড়র
ভাঙা টুকেরা) িদেয় িতিন তঁার ক্ষত চঁাছেত লাগেলন| 9 ইেয়ােবর স্ত্রী
তঁােক িজজ্ঞাসা করেলন, “তুিম িক এখেনা ঈশ্বেরর প্রিত সততায়
অিবচল আছ? েকন তুিম ঈশ্বরেক অিভশাপ† িদেচ্ছা না এবং মরেছা
না!”

10 ইেয়াব তঁার স্ত্রীেক উত্তর িদেলন, “তুিম একজন িনেবর্াধ
স্ত্রীেলােকর মত কথা বলেছা! ঈশ্বর আমােদর ভােলা িজিনস েদন
এবং আমরা তা গ্রহণ কির| েসই ভােব আমােদর, তঁার প্রদত্ত দুঃখ
* 2:4: িনেজেক � পাের আক্ষিরক অেথর্ “চামড়ার বদেল চামড়া|” † 2:9: অিভশাপ
এখােন আক্ষিরক অেথর্ “আশীবর্াদ|”
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কষ্টও গ্রহণ করা উিচৎ |” এইসব ঘটনা ঘটেলা, িকন্তু ইেয়াব ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ েকান কথা বেল েকান পাপ করেলন না|

ইেয়ােবর িতন বনু্ধ তঁােক েদখেত এেলন
11 ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধ হেলন ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবল্দদ ও

নামাথীয় েসাফর| ইেয়ােবর প্রিত ঘেট যাওয়া ঘটনার কথা িতন বনু্ধই
শুনেলন| তঁারা িতন জেন বাড়ী েথেক েবিরেয় এক জায়গায় িমিলত
হেলন| তঁারা ইেয়ােবর কােছ িগেয় তঁার সেঙ্গ েদখা কের সমেবদনা
জানােত ও সান্ত্বনা জানােত রাজী হেলন| 12 িকন্তু িতন বনু্ধ ইেয়াবেক
অেনক দূর েথেক েদখেলন| তঁারা তঁােক িচনেতই পারিছেলন না| তঁারা
উচ্চস্বের কঁাদেত শুরু করেলন| তঁারা িনেজর কাপড় িঁছেড় েফলেলন
এবং িনেজেদর মাথার ওপের শূেনয্ ধূেলা ছঁুড়েলন| 13 তারপর েসই
িতন বনু্ধ ইেয়ােবর সেঙ্গ সাতিদন‡ সাত রাত বেস রইেলন| েকউই
ইেয়ােবর সেঙ্গ েকান কথা বেলন িন কারণ তঁারা েদেখিছেলন ইেয়াব
অিতিরক্ত কষ্ট পািচ্ছেলন|

3
েযিদন ইেয়াব জেন্মিছেলন েসই িদনেক িতিন অিভশাপ িদেলন

1 তারপর ইেয়াব মুখ খুলেলন এবং েয িদন িতিন জেন্মিছেলন েসই
িদনিটেক িনন্দা করেলন| 2 িতিন বলেলন:

3 “েয িদেন আিম জেন্মিছলাম েসিদন িচরিদেনর জনয্ িনিশ্চহ্ন হেয়
যাক|

েয রািত্র বেল উেঠিছেলা, �একিট েছেল গেভর্ এেসেছ!� েস
রািত্র িনিশ্চহ্ন হেয় যাক|

4 েস িদন েযন অন্ধকাের েঢেক যায়|
‡ 2:13: সাতিদন সাতিদন িছল মৃতেদর জনয্ েশাক বা দুঃখ করার সাধারণ েময়াদ|
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েসই িদেনর কথা ওপের ঈশ্বর েযন ভুেল যান|
েসই িদেন েযন আেলা প্রকাশ না হয়|

5 িবষাদ এবং মৃতুয্র অন্ধকার েযন েসই িদনেক িনেজেদর বেল দাবী
কের|

েমঘ েযন েসই িদনেক েঢেক লুিকেয় রােখ| িতক্ত িবষাদ েযন
েসই িদনিটেক গ্রাস কের|

6অন্ধকার েযন েসই রািত্রেক িনেয় যায়|
েসই িদনিটেক পিঞ্জকা েথেক বাদ িদেয় দাও|
েসই রািত্রেক েকান মােসর মেধয্ গণনা কেরা না|

7 েসই রািত্র েযন েকান িকছু উৎপন্ন না কের|
েসই রােত েযন েকান খুশীর শব্দ েশানা না যায়|

8 যারা িদনেক অিভশাপ েদয়* এবং যারা িলিবয়াথনেক জািগেয়
তুলেত পারদশীর্,

তারা েযন েসই রাতিটেক অিভশাপ েদয়|
9 েসই িদেনর প্রভাতী নক্ষত্র েযন অন্ধকার হেয় যায়|

েসই রািত্র েযন প্রভােতর আেলার জনয্ অেপক্ষা কের িকন্তু েসই
সকাল েযন েকান িদন না আেস|

েসই িদন েযন সূেযর্র প্রথম রিশ্ম েকানিদন না েদেখ|
10 েকন? কারণ েসই রািত্র আমােক জন্মােত বাধা েদয় িন|

েসই রািত্র এই সব সমসয্া েদখা েথেক আমােক িবরত কের িন|
11 যখন আিম জেন্মিছলাম, তখনই আিম মের েগলাম না েকন?

েকন আিম আমার মাতৃজঠর েথেক েবিরেয় এেসই মারা েগলাম
না?

12 েকন আমার মা আমােক িনির্বেঘ্ন জন্ম িদেয়িছেলন?
আমার মােয়র স্তন েকন আমায় দুধ পান কিরেয়িছেলা?

13 এই ঘটনাগুিল যিদ না ঘটত তাহেল আিম এখন শািয়ত থাকেত
পারতাম|

আিম শািন্তেত থাকতাম|
আিম ঘুিমেয় থাকেত পারতাম এবং িবশ্রাম েপতাম|
* 3:8: িদনেক � েদয় অথবা “সমুদ্রেক অিভশাপ েদয়|”
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14 এই পৃিথবীর েয সব রাজা ও মন্ত্রীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীগুিল
িনেজেদর জনয্ পুনির্নমর্াণ কেরেছন†

আিম তঁােদর সেঙ্গ থাকেত পারতাম|
15অথবা আিম েসই রাজপুত্রেদর সেঙ্গ থাকেত পারতাম যােদর কােছ

েসানা িছল
এবং যারা তােদর বাড়ীগুিল রূপায় ভির্ত্ত কের রাখত|

16আিম েকন েসই িশশুর মত হলাম না েয জেন্মর সময়ই মারা যায়
এবং যােক মািটেত কবর েদওয়া হয়?

েয িশশু িদেনর আেলা েদেখিন
আিম যিদ েসই িশশুর মত হতাম!

17 দুষ্ট েলাকরা যখন কবের থােক তখন তারা েকান অশািন্ত অনুভব
কের না|

যারা পিরশ্রান্ত, তারা কবের িবশ্রাম খঁুেজ পায়|
18 এমনিক ক্রীতদাসরাও কবেরর মেধয্ সকেল িমেল স্বচ্ছেন্দ থােক|

ক্রীতদাস তাড়কেদর িচৎকার তারা শুনেত পায় না|
19 কবের সব রকেমর েলাকই রেয়েছ- গুরুত্বপূণর্ েলাক এবং যারা

গুরুত্বপূণর্ নয় তারাও রেয়েছ|
এমনিক একজন দাসও তার প্রভুর কবল েথেক মুক্ত|

20 “েয মানুষ ভুগেছ তােক আেলা েদখান িকজনয্?
যার জীবন িতক্ত েকন তােক আয়ু েদওয়া হয়?

21 েয েলাক মরেত চায়, িকন্তু মৃতুয্ আেস না,
েসই দুঃখী েলাক গুপ্ত সম্পেদর েচেয়ও েবিশ কের মৃতুয্েক
েখঁােজ|

22ঐ েলাকরা ওেদর কবর খঁুেজ েপেল অতয্ন্ত খুশী হেব
এবং আনেন্দ গান গাইেব|

23 যারা তােদর জীবেনর পথ েদখেত পায় না তােদর েকন জীবন
েদওয়া হয়?

† 3:14: এই � কেরেছন অথবা যারা শহর িনমর্াণ কেরিছল েযগুেলা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত|
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ঈশ্বর েকন তােদর মরণ েথেক দূের সিরেয় রােখন?
24আমার দীঘর্শ্বাসই আমার খাদয্|

আমার গুমরািন জেলর মত গিড়েয় পেড়|
25আিম যার ভেয় ভীত িছলাম আমার িঠক তাই ঘেটেছ|

যা আমার আতঙ্ক িছল, আমার িবরুেদ্ধ তাই ঘেটেছ|
26আিম শািন্ত খঁুেজ পাইিন| আিম স্বিস্ত খঁুেজ পাইিন|

আিম শুধু মাত্র অশািন্ত খঁুেজ েপেয়িছ| আিম কেষ্ট পেড়িছ!”

4
ইলীফস কথা বলেলন

1 ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদেলা:

2 “যিদ েকউ েতামার সেঙ্গ কথা বলেত চায়, তুিম িক অৈধযর্য্্ হেব?
িকন্তু েতামার সেঙ্গ কথা বলা েথেক েকআমােক থামােত পাের?

3 ইেয়াব, তুিম অেনক েলাকেক িশক্ষা িদেয়েছা|
দুবর্লেক তুিম শিক্ত িদেয়েছা|

4 যারা প্রায় পেড় যািচ্ছল তুিম তােদর উৎসািহত কেরছ|
যােদর হঁাটু েভেঙ্গ আসিছল তুিম তােদর সবল কেরছ|

5 িকন্তু এখন তুিম সমসয্ায় পেড়ছ
এবং তুিম িনরুৎসাহ হেয়েছা|

সমসয্া েতামায় আঘাত কেরেছ
এবং তুিম িবচিলত|

6 ঈশ্বেরর প্রিত েতামার শ্রদ্ধা িক
েতামােক এই পিরিস্থিতেত আত্মিবশ্বাস েযাগায় না?

েতামার সরল ও সৎ জীবন িক
েতামােক এই পিরিস্থিতেত আশা েদয় না?

7 ইেয়াব, অন্তত একজন িনেদর্ াষ েলােকর নাম কর েয ধ্বংসপ্রাপ্ত
হেয়েছ|



ইেয়াব 4:8 ix ইেয়াব 4:18

আমােক ভােলা েলাকেদর েদখাও যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয়িছল|
8 আিম িকছু সমসয্া সৃষ্টিকারী মানুষ েদেখিছ যারা অেনয্র জীবনেক

দুির্বষহ কের েতােল|
িকন্তু তারা সবর্দা শািস্ত েপেয়েছ|

9 ঈশ্বেরর শািস্ত ঐ েলাকেদর হতয্া কেরেছ|
ঈশ্বেরর েক্রাধ তােদর ধ্বংস কেরেছ|

10 মন্দ েলাকরা িসংেহর মত গজর্ ন ও গগর্র্ কের|
িকন্তু ঈশ্বর ঐ মন্দ েলাকেদর চুপ কিরেয় েদন এবং ঈশ্বর তােদর
দঁাত েভেঙ েদন|

11 হঁয্া, ঐ মন্দ েলাকরা, েসই িসংেহর মত যারা হতয্া করার জনয্ েকান
প্রাণী পায় না|

তারা মারা যায় এবং তােদর পুত্ররা যত্রতত্র ঘুের েবড়ায়|
12 “েগাপেন আমার কােছ এক বাতর্ া এেসেছ|

আিম তা িনেজর কােন শুেনিছ|
13 েস িছল একিট দুঃস্বেপ্নব মত

েযটা েলাকরা গভীরভােব ঘুিমেয় পড়েল আেস|
14আিম ভেয় েকঁেপ উেঠিছলাম|

আমার হাড়েগাড় পযর্ন্ত েকঁেপ উেঠিছল|
15আমার মুেখর সামেন িদেয় একটা আত্মা চেল েগল|

আমার সমস্ত শরীর েরামািঞ্চত হল|
16 েসই আত্মা আমার সামেন েথেম েগল|

িকন্তু আিম েদখেত পাইিন তা িক িছল|
আমার েচােখর সামেন িকছু একটা অবয়ব িছল মাত্র

এবং চারিদক িনস্তদ্ধ িছল|
তারপর আিম একিট কণ্ঠস্বর শুনেত েপলাম:
17 �েকান েলাক ঈশ্বেরর েচেয় েবশী সিঠক হেত পাের না|

েকান বয্িক্ত তার স্রষ্টার েচেয় েবশী শুদ্ধ হেত পাের না|
18 েদখ, ঈশ্বর তঁার স্বেগর্র দাসেদর প্রিতও িনভর্ র করেত পােরন না|

ঈশ্বর তঁার দূতেদর মেধয্ও ভুল ত্রুিট েদেখন|
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19 তাই সিতয্ই মানুষ নশ্বর|
ধূলার িভতযুক্ত মািটর বািড়েত যারা বাস কের তােদর ঈশ্বর কত
কম িবশ্বাস কেরন!

ঈশ্বর পতেঙ্গর মত তােদর িপেষ েফেলন|
মানুষ মািটর ঘের বাস কের (মানুেষর েদহ মািটর ৈতরী)|

েসই মািটর ঘেরর িভত ধূলায় বা পঁােকর মেধয্ থােক|
একটা পতেঙ্গর েথেকও সহেজ তােদর েদহ নষ্ট কের েফলা যায়!

20 সূেযর্াদয় েথেক সূযর্াস্ত পযর্ন্ত মানুষ টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙই
চেলেছ|

েযেহতু তারা শুধুই মািটর ৈতরী েসেহতু তারা িচরতের িবনষ্ট হয়|
21 তােদর তঁাবুর দিড় খুেল েনওয়া হয়

এবং প্রজ্ঞািবহীন অবস্থায় তারা মারা যায়|�

5
1 “ইেয়াব, তুিম যিদ চাও েতা িচৎকার কর, িকন্তু েকউ েতামার ডােক

সাড়া েদেব না!
তুিম েকান্ পিবত্র সত্তার িদেক িফরেব?

2 একজন েবাকা েলােকর েক্রাধই তােক হতয্া করেব|
একজন েবাকা েলােকর প্রচণ্ড আেবগই তােক হতয্া করেব|

3 আিম একজন েবাকা েলাকেক েদেখিছলাম েয েভেবিছল েস
িনরাপেদ আেছ|

িকন্তু েস হঠাৎ  মারা েগল|
4 তার েছেলেদর সাহাযয্ করার জনয্ েকউই িছল না|

নগরদ্বাের* েকউ তােদর লাঞ্ছনা েথেক রক্ষা কের িন|
5 কু্ষিধত েলাকরা তার সব শসয্ েখেয় িনেয়িছল|
কঁাটােঝােপর মেধয্ েয শসয্ গিজেয় উেঠিছেলা, এই কু্ষিধত েলাকরা

তাও েখেয় িনেয়িছল|
তােদর যা িকছু িছল, েলাভী েলাকরা সবই িনেয় িগেয়িছল|

* 5:4: নগরদ্বার েসই স্থান েযখােন আদালত বেস এবং গুরুত্বপূণর্ িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়|
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6শুধুমাত্র ধূেলা েথেক খারাপ সময় উেঠ আেস না|
সমসয্া হঠাৎ  কের ভূিম ফঁুেড় জন্মায় না|

7 িকন্তু মানুষ সমসয্ার সমু্মখীন হেত বাধয্|†
িঠক েযমন আগুন েথেক সু্ফিলঙ্গ ওেড়|

8 িকন্তু ইেয়াব, আিম যিদ তুিম হতাম, আিম ঈশ্বরেক খঁুজতাম
এবং ঈশ্বরেক সেম্বাধন কের আমার কথা বলতাম|

9 ঈশ্বর মহান কাজগুিল কেরন যা েকউ পুেরাপুির বুঝেত পাের না|
িতিন এত িবস্ময়কর কাজ কেরন েয তােদর েগানা যায় না|

10 ঈশ্বর পৃিথবীেত বৃষ্টি পাঠান|
িতিন জিমর জনয্ জল পাঠান|

11 ঈশ্বর একজন িবনয়ী েলাকেক উন্নীত কেরন|
অতএব যারা িবলাপরত তারা িবজয়প্রাপ্ত‡ হয়|

12 ঈশ্বর চালাক ও মন্দ েলাকেদর ফিন্দ বানচাল কের েদন
যােত তােদর পিরকল্পনা সফল না হয়|

13 ঈশ্বর, চালাক েলাকেদরও তােদর িনেজেদর ফঁােদই ধেরন|
তাই, েসই সব চালািকও সফল হয় না|

14 ওরা িদেনর েবলায় রােতর সমু্মখীন হয়
এবং িদেনর েবলােতই এমন কের হাতেড় েবড়ায়, েযন রাত হেয়
েগেছ|

15 ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|
দুজর্ ন েলাকেদর শিক্ত েথেক িতিন দিরদ্র েলাকেদর রক্ষা কেরন|

16 তাই দিরদ্র েলাকেদর আশা আেছ|
অধমর্ তার মুখ বন্ধ কের|

17 “যার েদাষ ঈশ্বর সংেশাধন কের েদন েস েতা ঈশ্বেরর
আশীবর্াদপুত!

† 5:7: মানুষ � বাধয্ অথবা “মানুষ সমসয্ােক জন্ম েদয়|” ‡ 5:11: িবজয়প্রাপ্ত
অথবা “পিরত্রাণ|”
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তাই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর যখন েতামায় শািস্ত েদন তখন েকান
অিভেযাগ কেরা না|

18 ঈশ্বর েয আঘাত েদন,
িতিন িনেজই েস আঘােতর শুশ্রূষা কেরন|
হয়েতা িতিন কাউেক আঘাত কেরন
িকন্তু তঁার হাত আেরাগয্ও দান কের|

19 ঈশ্বর েতামােক সব সময়ই উদ্ধার করেবন,
যতবারই সংকট আসুক না েকন, েসটা েতামােক আঘাত করেব
না|§

20 যখন দুির্ভক্ষ হেব তখন ঈশ্বর েতামায় মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেবন|
যখন যুদ্ধ হেব তখন ঈশ্বর েতামায় মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেবন|

21 ঈশ্বর েতামােক অপবাদ েথেক রক্ষা করেবন|
িবপযর্য় এেল তুিম ভয় পােব না|

যখন মন্দ িকছু ঘটেব তখন েতামার ভেয়র েকান কারণ েনই|
22 দুির্ভক্ষ ও ধ্বংেসর িদনগুেলােক তুিম উপহাস করেব|

তুিম বনয্ জন্তুেদর ভয় পােব না|
23 মেন হেচ্ছ েযন বনয্ জন্তু ও মােঠর পাথেরর সেঙ্গ েতামার একিট

শািন্ত চুিক্ত রেয়েছ|
এমনিক বনয্ পশুরাও েতামার সেঙ্গ শািন্তেত থাকেব|

24 তুিম জানেব েয েতামার বািড় শািন্তেত আেছ|
েতামার সম্পিত্তর িহসাব কের েদখেব েকান িকছুই েখায়া যায়
িন|

25 তুিম জানেব েয েতামার প্রচুর সন্তানািদ হেব|
পৃিথবীেত যত ঘাস আেছ েতামার উত্তরপুরুষেদর সংখয্াও
ততগুেলাই হেব|

26 তুিম েসই গেমর মত হেব েয গম ফসল কাটা পযর্ন্ত বাড়েত থােক|
হঁয্া, বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত তুিম পূণর্ শিক্তেত েবঁেচ থাকেব|

§ 5:19: আক্ষিরক অেথর্, “িতিন ছয় রকেমর সমসয্া েথেক েতামােক রক্ষা করেবন এবং
সপ্তম সমসয্ায় মন্দ িকছু েতামােক স্পশর্ করেত পারেব না|
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27 “ইেয়াব, এই িবষয়গুেলা আমরা অনুধাবন কেরিছ এবং আমরা
জািন েসগুিল সিতয্|

তাই ইেয়াব, আমােদর কথা েশান, এবং েতামার িনেজর জনয্
েসগুেলা েশেখা|”

6
ইেয়াব ইলীফসেক উত্তর িদেলন

1-2 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

“আিম যিদ আমার েক্রাধক দঁািড়পাল্লার এক িদেক এবং দুঃখেক অনয্
িদেক রাখেত পারতাম

তাহেল তােদর ওজন একই হত|
3 তােদর ওজন সমুেদ্রর সব কিট বালুকণার েচেয়ও েবশী|

এই কারেণই আমার বাকয্ এত ককর্ শ|
4 সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর তীর আমার েদেহ িবদ্ধ হেয়েছ|

আমার জীবন ঐ সব তীেরর িবষ পান করেছ!
ঈশ্বেরর ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহআমার িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ সাির িদেয়
রাখা আেছ|

5 যখন েকান রকম মন্দ িকছু না ঘেট তখন েতামার কথাগুেলা বলা
সহজ|

এমনিক বুেনা গাধা যখন খাওয়ার ঘাস পায়, েস েকান অিভেযাগ
কের না|

এমনিক, যখন খাদয্ থােক, তখন েকান গরুও অিভেযাগ কের
না|

6 স্বাদহীন েকান বস্তু িক লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
িডেমর সাদা অংেশর িক েকান স্বাদ আেছ? না!

7আিম এরকম খাবার স্পশর্ করেত অস্বীকার কির,
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ঐ ধরেণর খাদয্ আমার কােছ পচা খাবােরর মত|
এবং েতামার কথাগুেলা আমার কােছ েসই রকমই স্বাদহীন বেল
মেন হেচ্ছ|

8 “যা েচেয়িছ তা যিদ েপতাম!
আিম যা সিতয্ই চাই তা যিদ ঈশ্বর িদেতন!

9আিম েচেয়িছলাম, ঈশ্বর আমায় ধ্বংস করুন|
এিগেয় এেস আমায় হতয্া করুন|

10 যিদ িতিন আমায় হতয্া কেরন, আিম স্বিস্ত পােবা, আিম সুখী হব:
এত যন্ত্রণা সেত্ত্বওআিম েসই পিবত্রতেমরআেদশ পালন করা
েথেক িবরত হই িন|

11 “আমার সব শিক্ত চেল েগেছ, তাই আমার েবঁেচ থাকার েকান
আশা েনই|

আিম জািন না আমার িক হেব, তাই আমার ৈধযর্য্ ধরার েকান
কারণ েনই|

12আিম পাথেরর মত শক্ত নই|
আমার েদহ িপতল িদেয় ৈতরী নয়|

13আত্মিনভর্ র হবার মত আমার েকান শিক্ত েনই|
েকন? কারণ আমার কাছ েথেক সাফলয্ েকেড় েনওয়া হেয়েছ|

14 “যিদ েকউ সমসয্ায় পেড়, তার প্রিত তার বনু্ধর সদয় হওয়া উিচৎ |
যিদ েকউ সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর িদক েথেকও মুখ েফরায়, তবুও
তার প্রিত তার বনু্ধর িবশ্বস্ত থাকা উিচৎ |

15 িকন্তু তুিম, আমার ভাই, তুিম িবশ্বস্ত িছেল না, আিম েতামার প্রিত
িনভর্ র করেত পািরিন|

তুিম েসই ঝণর্ার মত যা কখনও প্রবািহত হয় আবার কখনও
প্রবািহত হয় না| তুিম েসই ঝণর্ার মত

16 যা বরেফ জেম েগেল বা বরফ গলা জেল ভের েগেল উপেচ পেড়|
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17 এবং যখন আবহাওয়া শুষ্ক ও গরম থােক
তখন তার জল প্রবাহ বন্ধ হেয় যায়|
তার ধারাগুেলা লুপ্ত হয়|

18 বিণেকর দল তােদর রাস্তা েথেক সের যায়
এবং তারা মরুভূিমেত িবলুপ্ত হয়|

19 েটমার বিণকরা জেলর অেন্বষণ করেলা|
িশবার পযর্টকরা আশা িনেয় অেপক্ষা করেলা|

20 তারা িনিশ্চত িছল েয তারা জল পােবই
িকন্তু তারাও হতাশ হল|

21 এখন, তুিম েসই সব ঝণর্ার মত|
আমার দুদর্ শা েদেখ তুিম ভীত হেয়েছা|

22আিম িক েতামার সাহাযয্ েচেয়িছ?
না চাই িন! িকন্তু তুিম সহেজই েতামার উপেদশ িদেল!

23আিম িক েতামােক বেলিছ, �আমােক শত্রুর হাত েথেক রক্ষা কর!�
অথবা �নৃশংস েলােকর হাত েথেক আমায় রক্ষা কর!�

24 “তাই, এখন আমায় িশক্ষা দাও, আিম চুপ কের থাকেবা|
েদিখেয় দাও আিম িক ভুল কেরিছ|

25 সৎ -বাকয্ই শিক্তশালী|
িকন্তু েতামার যুিক্ত েকান িকছুই প্রমাণ কের না|

26 তুিম িক আমার সমােলাচনা করার পিরকল্পনা কেরছ?
তুিম িক আরও ক্লািন্তকর কথা বলেব?

27 তুিম একজন িপতৃ-মাতৃহীেনর সম্পিত্ত িনেয়
জুয়া েখলেত পােরা|
তুিম েতামার প্রিতেবশীেকও িবিক্র কের িদেত পােরা|

28 িকন্তু এখন, আমার মুখ েদেখ েবাঝার েচষ্টা কর|
আিম েতামার কােছ িমথয্া বলেবা না|

29 েতামার িসদ্ধান্তগুিল পুনির্বেবচনা কর|
অনয্ায় িবচার কেরা না|
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পুনরায় িবেবচনা কর কারণ এ বয্াপাের আিম িনেদর্ াষ|
আিম েকান ভুল কিরিন|

30আিম িমথয্া বলিছ না|
আিম িক পচা িজিনেসর স্বাদ বুিঝ না?

7
1 ইেয়াব বলেলন, “পৃিথবীেত মানুষেক কিঠন সংগ্রাম করেত হয়|

তােদর জীবন একজন কেঠার পিরশ্রমী শ্রিমেকর জীবেনর মত|
2 মানুষ েসই ক্রীতদােসর মত, েয প্রচণ্ড গরেমর িদেন সারািদন

পিরশ্রেমর পর একটু শীতল ছায়া চায়|
মানুষ একজন ভাড়ােট শ্রিমেকর মত েয েবতেনর িদেনর জনয্
অেপক্ষা কের|

3 তাই, িঠক একিট ক্রীতদাস ও শ্রিমেকর মত আমােক মােসর পর
মাস ৈনরাশয্ েদওয়া হেয়েছ|

আমােক দুঃখভরা রাতগুিল গুেন েদওয়া হেয়েছ|
4 যখন আিম শুই, আিম ভািব,

�আবার কতক্ষণ পের েজেগ উঠেবা?�
রািত্র প্রলিম্বত হয়|

সূযর্ ওঠা পযর্ন্ত আিম ছটফট কির|
5আমার েদহ কৃিমকীট ও আবজর্ নার মণ্ড িদেয় আবৃত|

আমার চামড়া েফেট যায় ও রস গড়ায়|
6 “আমার জীবন, তঁািতর মাকুর েথেকও দ্রুত অিতবািহত হেয় যােচ্ছ|

এবং আশাহীন ভােব আমার জীবন েশষ হেচ্ছ|
7স্মরেণ েরেখা, আমার জীবন একিট িনশ্বাস মাত্র|

আর কখনও আিম ভােলা িকছু েদখেবা না|
8 এবং যিদও তুিম এখন আমায় েদখছ তুিম আমােক েদখেব না,

তুিম আমােক খঁুজেত থাকেব িকন্তু আিম থাকেবা না|
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9 েমঘ চেল যায় এবং িবলুপ্ত হয়| একই ভােব, একজন েলাক কবের
চেল যায়|

েস আর িফের আেস না|
10 তার পুেরােনা বাড়ীেত েস আর কখনই িফের আসেব না|

তার বাড়ী তােক আর িচনেত পারেব না|

11 “তাই আিম চুপ কের থাকেবা না!
আিম কথা বলেবা, আমার আত্মা কষ্ট পােচ্ছ!
আিম অিভেযাগ করেবা কারণ আমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ হেয়
েগেছ|

12 ঈশ্বর, েকন আপিন আমায় পাহারা িদেচ্ছন?
আিম িক সমুদ্র বা সমুদ্র দানব?

13 যখন আিম বিল আমার িবছানা আমােক আরাম েদেব,
আমার েচৗিক আমােক িবশ্রাম ও শািন্ত েদেব

14 তখন স্বপ্ন েদিখেয় আপিন আমায় ভয় পাওয়ান|
ভয়াবহ স্বপ্ন দশর্ন কিরেয় আপিন আমায় ভীত কেরন|

15 তাই ফঁািস যাওয়াটাই আিম এখন েশ্রয় বেল মেন কির|
এমন ভােব েবঁেচ থাকার েচেয় আমার মের যাওয়াই ভাল|

16আিম আমার জীবনেক বািতল কের িদেয়িছলাম|
আিম িচরিদন েবঁেচ থাকেত চাই না|

আমােক একা থাকেত িদন|
আমার জীবন শুধুই একিট বেয় যাওয়া িনঃশ্বাস|

17 ঈশ্বর, েকন মানুষ আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?
েকন আপিন তােক এত লক্ষয্ কেরন?

18 েকন প্রিতিদন সকােল আপিন মানুষ পরীক্ষা কেরন?
েকন প্রিত মূহুেতর্ েলাকেদর যাচাই কেরন?

19 ঈশ্বর, আপিন িক আমার উপর েথেক আপনার দৃষ্টি সিরেয় েনেবন
না?

আপিন িক এক পলেকর জনয্ও আমােক একা ছাড়েবন না?
20 ঈশ্বর, আপিন মানুেষর ওপর নজর রােখন|
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আিম অনয্ায় কেরিছ, ভাল| আিম আপনার প্রিত িক করেত
পাির?

েকন আিম আপনার েবাঝা হেয় উেঠিছ?
21অপরাধ করার জনয্ েকন আপিন আমায় ক্ষমা করেছন না?

আমার পােপর জনয্ েকন আপিন আমায় ক্ষমা করেছন না?
আিম খুব তাড়াতািড় মের িগেয় কবের যােবা|

তখন আপিন আমায় খঁুজেবন, িকন্তু আিম তখন চেল যােবা|”

8
িবল্দদ ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তখন শূহীর িবল্দদ উত্তর িদেলন,

2 “আর কতক্ষণ তুিম ঐ ভােব কথা বলেব?
েতামার কথা েঝােড়া বাতােসর মতই বেয় চেলেছ|

3 ঈশ্বর সবর্দাই সৎ পেথ থােকন|
যা সিঠক, সবর্শিক্তমান ঈশ্বর তা কখনই পিরবির্তত কেরন না|

4 যিদ েতামার সন্তানরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কের থােক,
তাহেল ঈশ্বর তােদর পােপর জনয্ শািস্ত িদেয়েছন|

5 িকন্তু এখন ইেয়াব, তুিম যিদ ঈশ্বেরর
এবং সবর্শিক্তমােনর কােছ ক্ষমা প্রাথর্না কর,

6 যিদ তুিম সৎ ও শুিচ থােকা, িতিন শীঘ্রই এেস েতামােক সাহাযয্
করেবন|

েতামার েযমন গৃহিট প্রাপয্ েতমনিটই িতিন েতামােক িফিরেয়
েদেবন|

7 েতামার েয িবপুল উন্নিত হেব, তার কােছ,
আেগ েতামার যা িছল, তা সামানয্ মেন হেব|
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8 “বয়স্ক েলাকেদর িজজ্ঞাসা কের েদখ|
খঁুেজ েদখ তােদর পূবর্পুরুষরা িক িশক্ষা েপেয়েছ?

9 মেন হেচ্ছ েযন আমরা গতকাল জেন্মিছ|
জানার পেক্ষ আমরা এেকবােরই অপক্ক|
এই পৃিথবীেত আমােদর জীবন ছায়ার মেতাই ক্ষণস্থায়ী|”

10 হয়েতা বয়স্ক েলাকরা েতামায় িশক্ষা িদেত পােরন|
হয়েতা বা, তঁারা যা িশেখেছন তা েতামােক েশখােত পােরন|

11 িবল্দদ বলেলন, “শুকেনা জিমেত িক ভূজর্ গাছ বড় হেত পাের?
জল ছাড়া িক এরস গাছ বাড়েত পাের?

12 না, যিদ জল শুিকেয় যায়, তাহেল তারাও শুিকেয় যােব|
তারা এত েছাট হেয় যােব েয তােদর েকেট বয্বহার করাই মুিস্কল
হেব|

13 যারা ঈশ্বরেক ভুেল যায় তারাও ঐ নল-খাগড়ার মেতাই|
ঈশ্বরহীন মানুেষর আশা িবনষ্ট হয়|

14 ওই েলােকর িনভর্ র করার েকান জায়গা েনই|
তার িনরাপত্তা মাকড়সার জােলর মেতাই দুবর্ল|

15 যিদ েকান েলাক মাকড়সার জােলর ওপর িনভর্ র কের
তাহেল তা েভেঙ যায়|

েস মাকড়সার জাল ধের,
িকন্তু েসই জাল তােক আশ্রয় েদয় না|

16 েসই েলাকিট সূযর্ােলােকর মেধয্ একিট েভজা গােছর মত| তার
ডালপালা সারা বাগােন ছিড়েয় পেড়|

17 পাথেরর চঁাইেয়র মেধয্ েস তার িশকড় ছিড়েয় রােখ,
পাথেরর মেধয্ই েস তার িশকড় গজায়|

18 িকন্তু যিদ গাছিট তার জায়গা েথেক সের যায়, গাছিট মের যােব
এবং েকউ জানেব না েয গাছিট েকান িদন ঐখােন িছেলা|

19 িকন্তু গাছিট যতিদন েবঁেচ িছল ততিদন জীবন উপেভাগ করিছল
এবং অনয্ানয্ গাছগুেলা এর জায়গায় জন্মােব|
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20 ভােলা েলাকেদর ঈশ্বর কখনই পিরতয্াগ কেরন না|
িতিন দুষ্ট েলাকেদর সাহাযয্ কেরন না|

21 ঈশ্বর েতামার মুখ হািসেত ভিরেয় েদেবন
এবং েতামার েঠঁাট আনন্দ ধ্বিনেত পূণর্ করেবন|

22 িকন্তু েতামার শত্রুেদর মুখ লজ্জায় আচ্ছন্ন হেয় যােব|
এবং দুষ্ট েলাকেদর ঘরবাড়ী ধ্বংস হেয় যােব|”

9
িবল্দদেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “হঁয্া, আিম জািন তুিম যা বলেছা তা সৎয|
িকন্তু একজন মানুষ ঈশ্বেরর সেঙ্গ যুিক্ত-তেকর্ িক ভােব িজতেত
পাের?

3 একজন মানুষ ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাের না!
ঈশ্বর 1000টা প্রশ্ন করেত পােরন িকন্তু েকান মানুষ তার একটা
প্রেশ্নরও উত্তর িদেত পাের না!

4 ঈশ্বর প্রচণ্ড জ্ঞানী এবং তঁার িবপুল ক্ষমতা|
েকউই ঈশ্বেরর সেঙ্গ অক্ষত হেয় লড়াই করেত পাের না|

5 ঈশ্বর যখন েক্রাধািন্বত হন তখন পবর্তগুেলা িক হেচ্ছ েবাঝবার
আেগই িতিন পবর্তেদর সিরেয় েদন|

6 পৃিথবীেক কঁািপেয় েদবার জনয্ ঈশ্বর ভূিমকম্প পাঠান|
ঈশ্বর পৃিথবীর িভত পযর্ন্ত কঁািপেয় েদন|

7 ঈশ্বর সূেযর্র সেঙ্গ কথা বলেত পােরন এবং সূেযর্াদয় নাও হেত িদেত
পােরন|
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িতিন তারােদর বন্দী কের েফলেত পােরন যােত তারারা আর না
জ্বেল|

8 ঈশ্বর িনেজই আকাশ সৃষ্টি কেরেছন|
িতিন সমুেদ্রর েঢউেযর ওপর িদেয় েহঁেট যান|

9 “ঈশ্বরই বৃহৎ  ভালু্লকমণ্ডলী, সপ্তির্ষমণ্ডল, কালপুরুষ এবং কৃিত্তকা
সৃষ্টি কেরেছন|

িতিনই গ্রহরািজ সৃষ্টি কেরেছন যা দিক্ষেণর আকাশ পিরক্রমা
কের|

10 ঈশ্বর মহান সব কাজ কেরন যা মানুষ বুেঝ উঠেত পাের না|
ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাজ কেরন তা অগণয্|

11 েদখ, ঈশ্বর আমার পাশ িদেয় চেল যান িকন্তু আিম তঁােক েদখেত
পাই না|

িতিন পাশ িদেয় চেল যান িকন্তু আিম তা উপলিদ্ধ করেত পাির
না|

12 যিদ ঈশ্বর িকছু িনেয় যান
েকউই তঁােক েরাধ করেত পাের না|

েকউই তঁােক বলেত পাের না,
�আপিন িক করেছন?�

13 ঈশ্বর তঁার রাগ দমন করেবন না|
এমন িক রাহােবর* অনুচররাও ঈশ্বেরর সামেন নত হয়!

14 তাই আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাির না| আিম জািন না তঁােক
িক বলেত হেব|

15আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু আিম তঁােক েকান উত্তর িদেত পাির না|
আিম শুধু আমার িবচারেকর কােছ প্রাথর্না করেত পাির|

16আিম যিদ ঈশ্বরেক ডািক এবং িতিন যিদ উত্তর েদন,
তবু আিম িবশ্বাস করেবা না েয উিন আমার কথা শুনেবন|

* 9:13: রাহাব একিট ড্রাগনঅথবা সামুিদ্রক রাক্ষস| েলােক মেন করত সমুদ্র িছল রাহােবর
িনয়ন্ত্রেণ| সাধারণতঃ রাহাব ঈশ্বেরর শত্রু অথবা খারাপ েকান িকছুর প্রতীক|
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17অকারেণ িতিন আমার েদেহ প্রচুর ক্ষত েদেবন|
আমােক আঘাত করার জনয্ ঈশ্বর ঝড় পাঠােবন|

18 ঈশ্বর পুনবর্ার আমায় িনঃশ্বাস িনেত েদেবন না|
তার বদেল িতিন আমায় ভয়ঙ্কর কেষ্ট ভিরেয় েদেবন|

19এটা যিদ শিক্তর বয্াপার হয়, িনশ্চয়ই িতিন অেনক েবশী শিক্তশালী|
এটা যিদ সুিবচােরর বয্াপার হয়, ঈশ্বরেক েক আদালেত আসার
জনয্ বাধয্ করেত পাের?

20আিম িনরপরাধ, িকন্তুআমার িনেজর কথাইআমােক অপরাধী কের
েতােল|

আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু িতিন আমায় তঁার িবচাের অপরাধী করেবন|
তঁার িবচাের আিম অপরাধী হব|

21আিম িনেদর্ াষ, িকন্তু আিম জািন না িক ভাবেত হেব|
আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘৃণা কির|

22আিম িনেজেক বিল, �একই ঘটনা সবার েক্ষেত্রই ঘেট|
িনেদর্ াষ েলাক অপরাধীর মেতাই মারা যায়|
ঈশ্বর তােদর সবার জীবন েশষ কের েদন|�

23 যখন ভয়ঙ্কর িকছু একটা ঘেট এবং একজন িনেদর্ াষ েলাক মারা
যায়, ঈশ্বর িক তার প্রিত িবদ্রূেপর হািস হােসন?

24 যখন একজন দুষ্ট েলাক রাজয্ শাসন কের, তখন িক ঘটেছ, তা
েদখা েথেক ঈশ্বর িক েনতােদর িবরত রােখন?

যিদ তাই সতয্ হয়, তাহেল ঈশ্বর েক?†
25 “আমার িদন একজন েদৗড়বােজর েথেকও দ্রুত চেল যােচ্ছ|

আমার িদনগুিল উেড় চেল যােচ্ছ এবং তােদর মেধয্ েকান
আনন্দ েনই|

26আমার িদনগুিল েনৗকার মত দ্রুত চেল যােচ্ছ
িঠক েযমন ঈগল দ্রুত গিতেত িশকােরর ওপর েছঁা মাের|

† 9:24: যখন � েক ঈশ্বর পৃিথবীেক দুষ্ট েলােকর ক্ষমতাধীন কেরেছন| িতিন িবচারকেদর
সতয্েক েদখার েচাখ অন্ধ কের েদন| িযিন এ কাজ কেরেছন িতিন যিদ ঈশ্বর না হন তেব
িতিন েক?
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27 “যিদ আিম বিল, �আিম অিভেযাগ করেবা না, আিম আমার যন্ত্রণা
ভুেল যােবা|

আিম আমার মুেখ হািস েফাটােত পারেবা|�
28 প্রকৃতপেক্ষ এটা েকান িকছুেকই পিরবির্তত করেব না|

যন্ত্রণা এখনও আমােক ভীত কের!
29আিম ইিতপূেবর্ই অপরাধী সাবয্স্ত হেয়িছ|

তাই েকন আিম অকারেণ েচষ্টা করেবা?
আিম বিল, �ভুেল যাও!�

30 যিদ আিম িনেজেক তুষার িদেয় ধুেয় েফিল
এবং সাবান িদেয় আমার হাত পিরষ্কার কির,

31 তবুও ঈশ্বর আমােক কবের শািস্ত েদেবন এবং েতামরা আমােক
আবজর্ নার মেধয্ েফেল েদেব|

তখন আমার বস্ত্রও আমায় ঘৃণা করেব|
32 ঈশ্বর েতা আমার মেতা একজন মানুষ নন|

েসই জনয্ আিম তঁােক উত্তর িদেত পাির না|
আমরা আদালেত িমিলত হেত পাির না|

33 আিম মেন কির দুপেক্ষর কথা েশানার জনয্ একজন মধয্পক্ষ
মানুেষর দরকার|

আিম মেন কির, আমােদর উভেয়রই িবচার করার জনয্ যিদ
েকউ একজন থাকেতা!

34 আিম মেন কির, ঈশ্বেরর শািস্তদােনর দণ্ড েকেড় েনওয়ার জনয্
যিদ েকউ থাকেতা!

তাহেল ঈশ্বর আমায় আর ভয় েদখােত পারেতন না|
35 তাহেল, ঈশ্বরেক ভয় না কের, আিম যা বলেত চাই, তা বলেত

পারতাম|
িকন্তু এখন আিম তা করেত পাির না|

10
1 “আিম আমার িনেজর জীবনেক ঘৃণা কির|



ইেয়াব 10:2 xxiv ইেয়াব 10:12

আিম িনঃসেঙ্কােচ অিভেযাগ করেবা|
আমারআত্মা বীতশ্রদ্ধ হেয়আেছ তাই এখনআিম একথা বলেবা|

2আিম ঈশ্বরেক বলেবা: �আমায় েদাষ েদেবন না!
আমায় বলুন, আিম িক ভুল কেরিছ?
আমার িবরুেদ্ধ আপনার িক েকান অিভেযাগ আেছ?

3 ঈশ্বর, আমােক আঘাত কের আপিন িক সুখী হন?
মেন হেচ্ছ, আপিন যা সৃষ্টি কেরেছন তার প্রিত আমার েকান
ভ্রূেক্ষপই েনই|

িকংবা, মন্দ েলাকরা েয ফিন্দ আঁেট েসই ফিন্দেত আপিনও িক
আনিন্দত হন?

4 ঈশ্বর, আপনার িক মানুেষর েচাখ আেছ?
মানুষ েয ভােব েদেখ আপিনও িক েসই ভােব েদেখন?

5আপনার জীবন িক আমােদর মতই কু্ষদ্র?
আপনার জীবন িক মানুেষর জীবেনর মতই েছাট?
না, তাহেল আপিন িক কের বুঝেবন এটা েকমন?

6আপিন আমার েদাষ েদেখন
এবং আমার পাপ অেন্বষণ কেরন|

7আপিন জােনন আিম িনেদর্ াষ
িকন্তু েকউই আমােক আপনার ক্ষমতা েথেক বঁাচােত পারেব না!

8 ঈশ্বর, আপনার হাতই আমায় ৈতরী কেরেছ
এবং আমার েদহেক রূপদান কেরেছ|

িকন্তু এখন আপিন চারিদক েথেক িঘের
আমায় িগেল েফলেত বেসেছন|

9 ঈশ্বর, স্মরণ করুন, আপিন আমােক কাদা িদেয় বািনেয় িছেলন|
আপিন িক আবার আমােক ধূিলেত পিরণত করেবন?

10আপিন আমােক দুেধর মত েঢেল িদেয়িছেলন
এবং আমােক, ঘন কের ছানার মত আকার িদেয়েছন|

11আপিন আমার হাড় ও েপশী একিত্রত কেরেছন|
তারপর আপিনই চামড়া ও মাংস িদেয় তা আবৃত কেরেছন|

12আপিনই আমােক জীবন িদেয়েছন এবং আমার প্রিত সদয় িছেলন|
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আপিন আমার যত্ন িনেয়েছন এবং আমার আত্মার প্রিত যত্ন
িনেয়েছন|

13 িকন্তু, এ সবই আপিন মেন মেন কেরেছন, আিম জািন, এই সব
পিরকল্পনাই আপিন েগাপেন কেরেছন|

হঁয্া, আিম জািন, আপনার মেন এই িছেলা|
14 যিদ আিম পাপ কির, আপিন তা লক্ষয্ করেবন

এবং ভুল করার জনয্ আপিন আমায় শািস্ত েদেবন|
15 যিদ আিম পাপ কির,

আিম েযন দুঃখ পাই!
িকন্তু যিদও আিম িনেদর্ াষ তবু আিম আমার মাথা তুলেত পাির না|

আিম এতই লিজ্জত ও আহত|
16 যিদ আমার েকান সফলতা থাকেতা ও আিম গবর্ করেত পারতাম

তাহেল েযমন কের একজন িশকারী িসংহ িশকার কের, েতমিন
কের আপিন আমায় িশকার করেতন|

আমার িবরুেদ্ধ আবার আপিন আপনার ক্ষমতা প্রদশর্ন করেতন|
17আিম েয ভুল কেরিছ, এটা প্রমােণর জনয্

আপিন নতুন সাক্ষী িনেয় আেসন|
বার বার নানাভােব আপিন আমার প্রিত রাগ প্রদশর্ন করেবন,

আমার িবরুেদ্ধ এেকর পর এক ৈসনয্দল পাঠােবন|
18 তাই, ঈশ্বর, েকন আমায় জন্মােত িদেয়িছেলন?

েকউ আমােক েদখার আেগই আিম েকন মরলাম না!
19 তাহেল আমােক কখেনা বঁাচেত হত না|

মাতৃগভর্ েথেক আমােক সরাসির কবের িনেয় যাওয়া হত|
20আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় েগেছ|

তাই আমায় একা থাকেত িদন|
আমার েযটুকু অল্প সময় বাকী আেছ, তা উপেভাগ করেত িদন|

21 েযখান েথেক আিম আর িফরব না েসই অন্ধকার ও মৃতুয্র জগেত
প্রেবশ করার আেগ

আমার অল্প সময় আমােক উপেভাগ করেত িদন|
22 েয স্থােন েগেল েকউ েদখেত পায় না েসই অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন ও

িবশৃঙ্খলার জগেত যাওয়ার আেগ,
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আমার েযটুকু অল্প সময় বাকী রেয়েছ তা আমায় উপেভাগ
করেত িদন|

এমনিক েসই স্থােনর আেলাও অন্ধকােরর মত তমসাময়|� ”

11
েসাফর ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1 তখন নামাথীয় েসাফর ইেয়াবেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন:

2 “এই কথার বনয্ার উত্তর েদওয়া দরকার!
এেতা কথা িক ইেয়াবেক সিঠক বেল প্রমাণ কের না!

3 ইেয়াব, তুিম িক েভেবছ েতামার জনয্ আমােদর কােছ েকান উত্তর
েনই?

তুিম িক েভেবেছা যখন তুিম ঈশ্বরেক িবদ্রূপ করেব, তখন েকউ
েতামােক সাবধান করেব না?

4 ইেয়াব, তুিম ঈশ্বরেক বেলেছা,
�আমার যুিক্তগুিল সতয্
এবং আপিন েদেখ িনন আিম শুিচশুদ্ধ|�

5 ইেয়াব, আহা যিদ ঈশ্বর েতামায় উত্তর িদেতন!
আশা কির িতিন েতামার সেঙ্গ কথা বলেবন|

6 ঈশ্বর েতামােক প্রজ্ঞার গূঢ়তত্ত্ব বলেত পারেতন|
প্রকৃত প্রজ্ঞার দুিট িদক থােক|

অনুভব কেরা ঈশ্বর েতামার িকছু পাপ ভুেল েগেছন|
েতামােক তঁার যতটা শািস্ত েদওয়া উিচৎ  িছল ততটা িতিন
অবশয্ই েতামােক িদেচ্ছন না|

7 “ইেয়াব, তুিম িক মেন কর েয তুিম প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরেক বুেঝছ?
তুিম িক মেন কর তুিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সীমা আিবষ্কার কের
েফেলছ?
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8 স্বেগর্ যা িকছু আেছ েস িবষেয় তুিম িকছুই করেত পােরা না|
মৃতুয্র স্থান সম্পেকর্ ও তুিম িকছুই জােনা না|

9 ঈশ্বর পৃিথবীর েথেক বৃহৎ  
এবং সমুেদ্রর েথেকও বড়|

10 “যিদ ঈশ্বর েতামায় আটক কেরন এবং েতামায় আদালেত িনেয়
যান,

েকউই তঁােক েঠকােত পারেব না|
11 প্রকৃতপেক্ষ ঈশ্বরই জােনন েয েক অপদাথর্|

যখন ঈশ্বর েকান মন্দ কাজ েদেখন িতিন তা মেন রােখন|
12 একটা বুেনা গাধা কখনও একটা মানুেষর জন্ম িদেত পাের না|

এবং একজন িনেবর্াধ েলাক কখনও জ্ঞানী বয্িক্ত হেয় উঠেত
পাের না|

13 “িকন্তু ইেয়াব, তুিম েতামার হৃদয়েক ঈশ্বরমুখী কেরা
এবং তঁার কােছ প্রাথর্না রত েতামার হাত দুিট তুেল ধেরা|

14 েতামার পাপেক েতামার কাছ েথেক অেনক দূের রাখ|
েতামার তঁাবুেত েকান মন্দ েলাকেক বাস করেত িদও না|

15 তাহেল তুিম লজ্জা না েপেয় মুখ তুলেত পারেব|
ভীত না হেয় তুিম শক্ত হেয় দঁাড়ােত পারেব|

16 তাহেল তুিম েতামার দুেভর্ াগ ভুলেত পারেব|
তুিম েতামার সমসয্াগুিলেক বেয় যাওয়া জেলর েচেয় েবশী মেন
রাখেব না|

17 তাহেল েতামার জীবন দুপুেরর সূযর্ প্রভার েথেকও অিধকতর
উজ্জ্বল হেয় উঠেব|

জীবেনর অন্ধকারতম সময়গুেলা সকােলর সূেযর্র মত জ্বলজ্বল
করেব|

18 তখন তুিম িনেজেক িনরাপদ মেন করেব|
কারণ তখন আশা থাকেব|
ঈশ্বর েতামার প্রিত যত্ন েনেবন এবং িতিন েতামায় িবশ্রাম েদেবন|
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19 তুিম শুেয় পড়েত পারেব এবং েকউ েতামােক ভয় েদখােব না|
এবং অেনক েলাক সাহােযয্র জনয্ েতামার কােছ আসেব|

20 দুষ্ট েলাকরা সাহােযয্র প্রতয্াশা করেত পাের
িকন্তু তারা তােদর সমসয্া েথেক রক্ষা পােব না|
তােদর আশার একমাত্র পিরণাম হেব মৃতুয্|”

12
েসাফরেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব তােদর উত্তর িদেলন:

2 “আিম িনিশ্চত েয তুিম েভেবেছা,
তুিমই একমাত্র জ্ঞানী েলাক|

তুিম েভেবেছা যখন তুিম মারা যােব
তখন প্রজ্ঞা েতামার সেঙ্গ চেল যােব|

3 িকন্তু েতামারই মেতা
আমারও একিট মন আেছ|

আিম েতামার েচেয় িনকৃষ্ট নই|
সকেল ইিতমেধয্ই জােন তুিম িক বলিছেল|

4 “এই মাত্র আমার বনু্ধরা আমায় উপহাস করেলা|
তারা বলল, �েস ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছল এবং েস তার
উত্তর েপেয় েগেছ, এই কারেণই তার েক্ষেত্র এমন সব মন্দ
ঘটনা ঘটেলা|�

আিম একজন সৎ েলাক, আিম িনেদর্ াষ|
িকন্তু তবুও তারা আমায় উপহাস কের|



ইেয়াব 12:5 xxix ইেয়াব 12:15

5 যােদর েকান সমসয্া েনই, েসই সব েলাক যােদর সমসয্া থােক
তােদর উপহাস কের|

এই সব েলাকরা িনমজ্জমান েলাকেক আঘাত কের|
6 িকন্তু িছনতাইবাজেদর তঁাবু িনির্বেঘ্ন থােক|

যারা ঈশ্বরেক উতয্ক্ত কের তারা শািন্তেতই থােক|
তােদর িনজস্ব শিক্তই তােদর একমাত্র ঈশ্বর|

7 “িকন্তু পশুেদর িজজ্ঞাসা কর,
তারা েতামায় িশক্ষা েদেব|

িকংবা, আকােশর পাখীেদর িজজ্ঞাসা কর,
তারা েতামায় বেল েদেব|

8অথবা পৃিথবীর সেঙ্গ কথা বল
েস েতামায় িশক্ষা েদেব|

িকংবা সমুেদ্রর মাছেদর,
েতামার সেঙ্গ কথা বলেত দাও|

9 এই সব প্রাণীর প্রেতয্েকই জােন েয ঈশ্বর তােদর সৃষ্টি কেরেছন|
10 প্রেতয্কিট প্রাণী যারা েবঁেচ রেয়েছ, প্রেতয্কিট মানুষ যারা িনঃশ্বাস

িনেচ্ছ
তারা ঈশ্বেরর শিক্তর অধীেন রেয়েছ|

11 িজভ িক খােদয্র স্বাদ গ্রহণ কের না?
কান িক তার েশানা শেব্দর অথর্ গ্রহণ কের না?

12 িকছু েলাক বেল, �বয়স্ক েলাকেদর মেধয্ প্রজ্ঞা খঁুেজ পাওয়া যায়|
দীঘর্ আয়ু জীবন সম্পেকর্ েবাধ আেন|�

13 িকন্তু প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা ঈশ্বেররই আেছ|
সদুপেদশ ও েবাধ দুইই তঁার|

14 ঈশ্বর যিদ েকান িকছুেক েভেঙ েদন, েলােক তা আর গড়েত পাের
না|

যিদ ঈশ্বর েকান েলাকেক হাজেত রােখন েকান েলাকই তােক
কারামুক্ত করেত পাের না|

15 ঈশ্বর যিদ বৃষ্টিেক িনয়ন্ত্রণ কেরন তাহেল এই পৃিথবী শুিকেয় যােব|



ইেয়াব 12:16 xxx ইেয়াব 12:25

ঈশ্বর যিদ বৃষ্টিেক অেঝাের ঝরেত েদন পৃিথবীেত বনয্া বেয়
যােব|

16 ঈশ্বর শিক্তশালী এবং তঁার গভীর প্রজ্ঞা আেছ|
েয প্রতািরত হয় েস এবং প্রতারক দুজেনই ঈশ্বেরর|

17 ঈশ্বর তঁার সাবর্েভৗমত্ব প্রদশর্েনর জনয্
জ্ঞানী ও দক্ষ বয্িক্তেদর েবাকা প্রিতপন্ন কেরন|

18 একজন রাজা হয়েতা েলাকেদর েজেল বন্দী করেত পাের|
িকন্তু ঈশ্বর তােদর কারামুক্ত কেরন এবং তােদর শিক্তশালী
কেরন|

19 ঈশ্বর যাজকেদর পদচুয্ত কেরন এবং যারা মেন কের তারা
যথাযথভােব িশকড় েগেড়েছ তােদর উেলট েফেল েদন|

20 ঈশ্বর িনভর্ র েযাগয্ পরামশর্দাতােকও নীরব কিরেয় েদন|
বয়স্ক মানুেষর প্রজ্ঞাও িতিন হরণ কেরন|

21 ঈশ্বর েনতােদর গুরুত্ব হ্রাস করান|
িতিন শাসেকর ক্ষমতা েকেড় েনন|

22 ঈশ্বর েগাপনতম েগাপন কথািট প্রকাশ কেরন|
অন্ধকার এবং মৃতুয্ময স্থােনও িতিন আেলা পাঠান|

23 ঈশ্বর জািতেদর বৃহৎ  এবং শিক্তশালী কেরন,
এবং িতিনই ঐ জািতেদর ধ্বংস কেরন|

িতিন একিট জািতেক িবরাট বড় হেত েদন
এবং িতিনই জািতর েলাকেদর ছিড়েয় েদন|

24 ঈশ্বরই েনতােদর েবাকা বানান|
িতিন তােদর উেদ্দশয্িবহীনভােব মরুভূিমেত পিরভ্রমণ করান|

25 েস সব েনতােদর অবস্থা হয় অন্ধকাের পথ হাতেড় েবড়ােনা
েলাকেদর মত|

ঈশ্বর ওেদর েসই েনশাগ্রস্ত েলােকর মত কের েতােলন েয জােন
না েস েকাথায় যােচ্ছ|
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13
1 ইেয়াব বলেলন, “আেগও আিম এসব েদেখিছ|

তুিম যা বলেছা, আিম তার সবই আেগ শুেনিছ|
আিম ঐ সব িকছুই বুেঝিছ|

2 তুিম যা জােনা আিমও তাই জািন|
আিমও েতামার মতই জািন|

3 িকন্তু আিম েতামার সেঙ্গ তকর্ করেত চাই না|
আিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আিম আমার সমসয্ার িবষেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত চাই|

4 িকন্তু েতামরা িতন জন িমথয্া িদেয় েতামােদর অজ্ঞতােক ঢাকেত
চাইেছা|

েতামরা েসই অপদাথর্ ডাক্তােরর মত যারা কােরা েরাগই সারােত
পাের না|

5 েতামরা যিদ একটু চুপ কের থাকেত পারেত!
েসটাই হত িবেজ্ঞর মেতা কাজ যা েতামরা করেত পারেত|

6 “এখন আমার যুিক্তগুেলা েশান|
আমার যা বলার আেছ তা েশান|

7 েতামরা িক ঈশ্বেরর জনয্ িমথয্া কথা বলেব?
েতামরা িক ঈশ্বেরর জনয্ কপটভােব কথা বলেব?

8 েতামরা িক ঈশ্বেরর প্রিত পক্ষপািতত্ব েদখােব?
েতামরা িক তঁার পক্ষ িনেয়
অনয্ায় ভােব তকর্ করেব?

9 যিদ ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব েতামােদর িবচার কেরন
িতিন িক েতামােদরও সিঠক েদখেবন?

েতামরা িক মেন কর, েয ভােব েতামরা মানুষেক েবাকা বানাও,
েসই ভােব েতামরা ঈশ্বরেক েবাকা বানােত পারেব?

10 েতামরা েতা জােনা, েয েতামরা যিদ েগাপেন পক্ষপািতত্ব েদখাও,
ঈশ্বর েতামােদর িতরস্কার করেবন|

11 ঈশ্বেরর মিহমা েতামােদর ভীত কের|



ইেয়াব 13:12 xxxii ইেয়াব 13:22

েতামরা তঁােক ভয় পাও|
12 েতামােদর পরমপরাগত জ্ঞান ছাইেয়র মতই অেকেজা|

েতামােদর উত্তরগুিলও কাদামািটর মেতা িনরথর্ক|

13 “চুপ কের থাক এবং আমােক কথা বলেত দাও!
তাহেল আমার প্রিত যা িকছুই েহাক্ আিম তা গ্রহণ করব|

14আিম িনেজেক িবপেদর মেধয্ িনেয় যােবা
এবং িনেজর জীবন িনেজর হােতই তুেল েনব|

15 ঈশ্বর যিদ আমােক েমেরও েফেলন আিম ঈশ্বরেক িবশ্বাস কের
যােবা|

িকন্তু আিম ঈশ্বেরর সামেন প্রমাণ কের েদেবা েয আমার পথও
প্রকৃত নয্াযয্ পথ িছল|

16 িনিশ্চত ভােব, এটা হেব আমার জয়|
েকান দুষ্ট েলাকই ঈশ্বেরর মুেখামুিখ হেত চায় না|

17আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান|
আমােক বুিঝেয় বলেত দাও|

18 এখন আিম আমার যুিক্তগুেলা উপস্থািপত করেত প্রস্তুত|
আিম খুব সতকর্ ভােব আমার যুিক্ত উত্থাপন করেবা|
আিম জািন আিমই সিঠক বেল িচিহ্নত হেবা|

19 যিদ েকউ প্রমাণ কের েদয় েয আিম িঠক নই,
আিম চুপ কের থাকব এবং মের যাব|

20 “ঈশ্বর, আমােক মাত্র দুিট িজিনস িদন,
তাহেল আিম আপনার কাছ েথেক লুকােবা না|

21আমার শািস্ত রদ কের িদন
এবং আপনার ভয়ঙ্কর রূপ িদেয় আমায় সন্ত্রস্ত করা বন্ধ কের
িদন|

22 তারপর আপিন আমায় ডাকেবন, আিম আপনােক উত্তর েদেবা|
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অথবা আমায় বলেত িদন এবং আপিন উত্তর িদন|
23আিম কতগুিল পাপ কেরিছ?

আিম িক ভুল কেরিছ?
আমােক আমার পাপ ও অনয্ায়গুিল েদিখেয় িদন|

24 ঈশ্বর, েকন আপিন আমায় এিড়েয় যােচ্ছন
এবং আমােক আপনার শত্রু বেল িবেবচনা করেছন?

25আপিন িক আমায় ভয় েদখােত চাইেছন?
আিম বাতােস ওড়া একটা শুকেনা পাতা মাত্র|
আপিন একটা কু্ষদ্র খড়-কুেটােক আক্রমণ করেছন!

26 ঈশ্বর, আমার সম্পেকর্ আপিন মন্দ কথা বেলন|
যখন আিম অল্প বয়স্ক িছলাম তখনকার পােপর জনয্ আপিন
আমায় শািস্ত িদেচ্ছন|

27আপিন আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন|
আমার প্রিতিট পদেক্ষপ আপিন লক্ষয্ কেরন|
আমার সকল গিতিবিধই আপিন নজর কেরন|

28 তাই, পচনশীল কােঠর মত,
েপাকা খাওয়া কাপেড়র মত
আিম দুবর্ল েথেক দুবর্লতর হেয় যািচ্ছ|”

14
1 ইেয়াব বলেলন, “আমরা প্রেতয্েকই মানুষ|

আমােদর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং সমসয্ায় পূণর্|
2 মানুেষর জীবন ফুেলর মত|

েস তাড়াতািড় বড় হয় এবং তারপর মারা যায়|
মানুেষর জীবন একটা ছায়ার মত যা অল্পক্ষেণর জনয্ এখােন থােক

এবং তারপর আবার চেল যায়|
3 িকন্তু যিদও আিম েনহাতই একিট মানুষ মাত্র,

আপিন আমার ওপর মেনােযাগ েদন এবং আমােক আদালেত
িনেয় যান|
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4 “িকন্তু অশুিচ িকছু েথেক েকই বা শুিচ িকছু ৈতরী করেত পাের?
েকউই নয়!

5 মানুেষর জীবন সীিমত| ঈশ্বর, আপিনই িস্থর কেরেছন মানুষ কতিদন
বঁাচেব|

আপিনই মানুেষর জনয্ েসই সীমা িনধর্ারণ কেরন
এবং েকান িকছুই আর তােক পিরবতর্ ন করেত পাের না|

6 তাই ঈশ্বর, আমােদর প্রিত লক্ষয্ রাখা বন্ধ করুন, আমােদর একা
েছেড় িদন|

আমােদর সময় েশষ হওয়া পযর্ন্ত আমােদর কিঠন জীবন
আমােদর উপেভাগ করেত িদন|

7 “এমনিক একটা গােছরও আশা আেছ|
যিদ না তােক েকেট েফলা হয় তা আবার বড় হেত পাের|
তা আবার নতুন অঙু্কর ছিড়েয় িদেত পাের|

8 এর িশকড় মািটর নীেচ বুেড়া হেয় েযেত পাের,
এর কাণ্ড ধূলায় মের েযেত পাের,

9 িকন্তু যিদ সামানয্ একটুও জল পায় আবার তা বাড়েত শুরু কের|
নতুন গােছর মতই তা আবার বড় হেত থােক|

10 িকন্তু যখন একজন শক্তসমথর্ মানুষ মের, েস েশষ হেয় যায়|
যখন মানুষ মের যায়, েস চেল যায় িঠক

11 দীিঘ েযমন শুিকেয় যায়
অথবা নদী েযমন শুিকেয় যায়, তার মতন|

12 যখন একজন মানুষ মের যায়,
েস শুেয় পেড় এবং েস আর ওেঠ না|

একজন মৃত েলাক উেঠ দঁাড়াবার আেগ
এই আকাশমণ্ডল অদৃশয্ হেয় যােব| না|
েসই িনদ্রা েথেক মানুষ আর জাগেব না|
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13 “আমার ইচ্ছা আপিন আমােক আমার কবের লুিকেয় রাখুন|
আমার ইচ্ছা, আপনার েক্রাধ প্রশিমত না হওয়া পযর্ন্ত আপিন
আমায় েসই খােন লুিকেয় রাখুন|

তারপর না হয় আমােক স্মরণ করার জনয্ আপিন একটা সময় েবর
করেবন|

14 যিদ েকান েলাক মারা যায়, েস িক আবার বঁাচেব?
যিদ তাই সম্ভব হয় আিম আমার মুিক্ত পযর্ন্ত অেপক্ষা করেবা|

15 ঈশ্বর, আপিন আমায় ডাকেবন
এবং আিম আপনার ডােক সাড়া েদেবা|

তাহেল আিম, যােক আপিন ৈতরী কেরেছন,
েসই আিম আপনার কােছ গুরুত্বপূণর্ হেয় উঠব|

16আমার প্রেতয্কিট পদেক্ষেপ আপিন আমায় লক্ষয্ করুন,
িকন্তু আমার পাপ মেন রাখেবন না|

17আমার সমস্ত পাপ আপিন একটা থেলেত ভের,
তার মুখ বন্ধ কের, তােক দূের ছঁুেড় েফেল েদেবন|

18 “পবর্তও েভেঙ যায় এবং ধূলায় পিরণত হয়; বড় পাথরও আলগা
হেয় েভেঙ পেড়|

19 তােদর ওপর িদেয় জলরািশ প্রবািহত হেয় তােদর ধুেয় িনেয় যায়|
বনয্া ভূিমর মািটেক ধুেয় িনেয় যায়|
েসই ভােবই েহ ঈশ্বর, আপিন একজন মানুেষর আশা এবং ইচ্ছা
ধ্বংস কেরন|

20আপিন তােক সমূ্পণর্ পরািজত কেরন
এবং েস চেল যায়|

আপিন তােক দুঃখী কেরন
এবং িচরিদেনর জনয্ তােক মৃতুয্েলােক পািঠেয় েদন|

21তার েছেলরা হয়ত সম্মান েপেত পাের, অথবা তারা হয়ত গুরুত্বপূণর্
না হেত পাের,

িকন্তু েস কখনও জানেত পারেব না|
22 েসই েলাকিট তার শরীের েকবল যন্ত্রণা েভাগ কের
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এবং েস উচ্চস্বের েকবল িনেজর জনয্ই কঁােদ|”

15
ইেয়াবেক ইলীফেসর উত্তর

1 তখন েতমেনর ইলীফস ইেয়াবেক উত্তর িদেলন:

2 “ইেয়াব, যিদ তুিম সতয্ই জ্ঞানী হেত
তুিম েতামার অথর্হীন বয্িক্তগত মতামত িদেয় উত্তর িদেত না!
একজন জ্ঞানী বয্িক্ত পূেবর্র গরম বাতােস িনেজেক পূণর্ কের
না|

3 তুিম িক মেন কর একজনজ্ঞানী মানুষ অথর্হীন কথা িদেয় তকর্ করেব
এবং এমন কথা বলেব যােত েকান লাভ েনই?

4 ইেয়াব, যিদ েতামার িনেজরই পথ থাকেতা
তাহেল েকউআর ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের তঁার কােছ প্রাথর্না করেতা
না|

5 েয সব িবষয় তুিম বেলেছা তােত েতামার পাপ স্পষ্টই েবাঝা যােচ্ছ|
ইেয়াব, বাক্চাতুরীর সাহােযয্ তুিম েতামার পাপেক ঢাকেত
চাইেছা|

6 তুিম েয ভুল কেরেছা, এ কথা আমার প্রমাণ করার দরকার েনই|
েকন? িনেজর মুেখ তুিম যা যা বলেল তাই প্রমাণ কের েয তুিম
ভুল কেরেছা|

েতামার িনেজর ওষ্ঠদ্বয় েতামার িবরুেদ্ধ কথা বলেছ|

7 “ইেয়াব, তুিম িক মেন কর েয তুিমই প্রথম জেন্মেছা?
তুিম িক এই পাহাড়গুিলর জেন্মর আেগ জেন্মছ?

8 তুিম িক ঈশ্বেরর েগাপন পিরকল্পনা শুেনিছেল?
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তুিম িক িনেজেকই একমাত্র জ্ঞানী ভােবা?
9 ইেয়াব, তুিম যা জান আমরা িঠক ততটাই জািন!

তুিম যতটা েবাঝ আমরাও িঠক ততটাই বুিঝ|
10 যােদর মাথায় পাকা চুল তারা এবং বয়স্ক েলােক আমােদর সেঙ্গ

একমত হয়|
হঁয্া, এমন িক েতামার িপতার েচেয়ও যারা বয়স্ক তঁারাও
আমােদরই পেক্ষ|

11 ঈশ্বর েতামােক স্বিস্ত িদেত েচষ্টা কেরন
এবং আমরা খুব শান্ত ভােব েতামার সেঙ্গ কথা বিল|

িকন্তু েতামার পেক্ষ তা যেথষ্ট নয়|
12 ইেয়াব, তুিম েকন এত আেবগপ্রবণ?

েকন েতামার েচাখ লাল হেয় যায়?
13 যখন তুিম এই সব েক্রােধর কথা বল

তখন তুিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ চেল যাও|

14 “একজন মানুষ প্রকৃতই শুদ্ধ হেত পাের না|
একজন মানুষ কখনও ঈশ্বেরর েচেয় েবশী সিঠক হেত পাের না!

15 ঈশ্বর তঁার বাতর্ াবাহকেদরও* িবশ্বাস কেরন না|
এমনিক ঈশ্বেরর তুলনায় স্বগর্ও শুদ্ধ নয়|

16 মানুষও অপদাথর্|
মানুষ েনাংরা এবং নষ্ট|
েস জেলর মতই পাপ গলাধঃকরণ কের|

17 “আমার কথা েশান ইেয়াব, আিম েতামােক বুিঝেয় বলেবা|
আিম যা জািন, েতামায় তা বলেবা|

18 জ্ঞানী েলাকরা আমােক যা বেলেছন েসই সব কথা আিম েতামায়
বলেবা|

* 15:15: বাতর্ াবাহক আক্ষিরক অেথর্, “পিবত্র েলােকরা|”
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জ্ঞানী েলােকর পূবর্পুরুষরা এই কথাগুেলা তঁােদর বেল
িগেয়িছেলন|

তঁারা আমার কােছ েকান েগাপন কথা লুিকেয় রােখনিন|
19 তঁারা একাই তঁােদর েদেশ বাস কেরেছন|

েসখান েথেক েকান িবেদশীই যায় িন|
তাই েকান েলাকই তােদর েকান অদু্ভত আদেশর্র কথা বেল িন|

20 এই সব জ্ঞানী েলাক বেলেছন, একজন দুষ্ট েলাক সারা জীবন কষ্ট
পায়|

একজন িনষু্ঠর েলাক জীবেনর সারা বছর কষ্ট পায়|
21 প্রেতয্কিট শব্দ তােক ভীত কের|

েস যখন মেন কের েয েস িনরাপেদ আেছ, তখন শত্রু তােক
আক্রমণ করেব|

22একজন দুষ্ট েলাক প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত এবং অন্ধকারেক এড়াবার তার
েকান পথই েনই|

েকান একটা জায়গায় একটা তরবারী আেছ যা তােক হতয্া করার
জনয্ অেপক্ষা করেছ|

23 েস এখােন ওখােন খাবােরর েখঁােজ ঘুের েবড়ায়|
েস জােন েয কিঠন সময় আসন্ন|

24 দুঃখ এবং যন্ত্রণা তােক ভীত কের|
এগুেলা তােক রাজার মেতা আক্রমণ কের েযন তােক ধ্বংেসর
জনয্ প্রস্তুত|

25 েকন? কারণ দুষ্ট েলাকরা ঈশ্বেরর বাধয্ হেত চায় না- তারা ঈশ্বরেক
ঘুিষ েদখায়,

এবং সবর্শিক্তমান ঈশ্বরেক পরািজত করেত চায়|
26 দুষ্ট েলাকরা ভীষণ একগঁুেয়|

তারা একটা েমাটা শক্ত ঢাল িনেয় ঈশ্বরেক আক্রমণ কের|
27 একজন েলাক ধনী এবং েমাটা হেত পাের,

28 িকন্তু েস ধ্বংস হেয় যাওয়া শহের,
েযখােন েকউ থােক না অথবা েয সমস্ত বাড়ীগুেলা ধ্বংস হবার
জনয্ িঠক হেয়েছ

েসগুেলােত বাস করেব|
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29 দুষ্ট েলাকরা দীঘর্িদন ধের ধনী থাকেব না|
তােদর সম্পদ স্থায়ী হেব না|
তােদর ফসল বাড়েব না|

30 দুষ্ট েলাক অন্ধকারেক এড়ােত পারেব না|
েস েসই গােছর মেতা হেব যার পাতা েরােগ শুিকেয় যায়
এবং বাতাস তােদর সবাইেক উিড়েয় িনেয় যায়|

31 দুষ্ট েলাকরা অথর্হীন িবষেয়র ওপর কখেনা িনভর্ র কের না যা তােদর
িবপেথ িনেয় যােব|

েকন? কারণ তারা িকছুই পােব না|
32 দুষ্ট েলােক তােদর পূণর্ বয্ািপ্তর জীবনযাপন করেত পারেব না|

তারা হেব একিট গােছর মত যার ডালপালা শুিকেয় ঝের েগেছ
এবং মের েগেছ|

33 দুষ্ট েলােক েসই দ্রাক্ষা গােছর মেতা হেব যার দ্রাক্ষা ফল পাবার
আেগই শুিকেয় পেড় যায়|

ঐ েলাকিট েসই জলপাই গােছর মেতা হেব যার মুকুল ঝের যায়|
34 েকন? কারণ এক দল ঈশ্বরিবহীন মানুষ ভাল ফল ফলােত পাের

না|
যারা ঘুস েনয়, আগুন তােদর বাড়ী ধ্বংস কের েদয়|

35 মন্দ েলাকরা সমসয্ােক ধারণ কের
এবং মন্দেক জন্ম েদয়| তােদর গেভর্ জন্ম েনয় িমথয্া|”

16
ইলীফসেক ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন,

2 “আিম এই সব কথা আেগই শুেনিছ|
েতামরা িতন জন আমােক কষ্টই িদেল, স্বিস্ত নয়|
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3 েতামােদর দীঘর্ ভাষণ আর েশষ হয় না!
িকেস েতামােদর এত িবচিলত কেরেছ েয েতামরা কথা বেলই
চেলছ?

4 যিদ েতামরা আমার সমসয্ায় পড়েত,
েতামরা েয কথাগুিল আমায় বলেল, আিমও েতামােদর েসই
কথাগুিল বলেত পারতাম|

আিমও েতামােদর প্রিত জ্ঞানগভর্ কথা বলেত পারতাম
এবং েতামােদর প্রিত মাথা নাড়ােত পারতাম|

5 িকন্তু আিম েতামােদর উৎসাহ িদতাম এবং েয কথাগুেলা বলিছ,
েসগুেলা বেল েতামােদর আিম আশা িদতাম|

6 “কথা বলেলও আমার যন্ত্রণা চেল যায় না,
নীরব থাকেলও আমার বয্থা আমােক েছেড় যায় না|

7 িকন্তু, েহ ঈশ্বর, আপিন আমার শিক্ত েকেড় িনেয়েছন|
আপিন আমার সারা পিরবারেক ধ্বংস কের িদেয়েছন|

8আপিন আমায় শীণর্ ও দুবর্ল কের িদেয়েছন,
এর অথর্, েলােক মেন কের েয আিম অপরাধী|

9 “েক্রােধ ঈশ্বর আমােক আক্রমণ কেরেছন
এবং আমার েদহেক িছন্ন-িভন্ন কেরেছন|

ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ তঁার দঁাত ঘষর্ন কেরেছন|
আমার শত্রু ঘৃণাভের আমার িদেক তাকায়|

10আমার চার িদেক েলাক জন জেড়া হেয়েছ|
তারা আমােক িনেয় মজা কের এবং আমার গােল চড় মাের|

11 ঈশ্বর আমােক মন্দ েলাকেদর হােত তুেল িদেয়েছন|
িতিন দুষ্ট েলােকর হােত আমােক তুেল িদেয়েছন|

12আমার সব িকছুই সুন্দর িছেলা
িকন্তু ঈশ্বর আমায় ধ্বংস কেরেছন!

হঁয্া, িতিনই আমার ঘাড় ধের
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আমায় খণ্ড-িবখণ্ড কেরেছন|
ঈশ্বর আমােক লক্ষয্েভেদর বস্তুেত পিরণত কেরেছন|

13 ঈশ্বেরর তীরন্দাজ ৈসনয্রা আমার চারিদেক ঘুরেছ|
িতিন আমার বৃেক্ক তীর ছঁুড়েছন|

িতিন আমােক েকান দয়া েদখান না|
িতিন আমার িপত্তেক মািটেত েফেল েদন|

14 বার বার ঈশ্বর আমায় আক্রমণ কেরন|
যুেদ্ধর ৈসনয্রা েযমন েতেড় আেস েতমন কের িতিন আমার
িদেক ছুেট আেসন|

15 “আিম িনদারুণ ভােব দুঃখী,
তাই আিম এই দুঃেখর বস্ত্র পেরিছ|

আিম এই ধূেলা ও ছাইেয়র ওপর বেস অনুভব কির
েয আিম পরািজত|

16 েকঁেদ েকঁেদ আমার মুখ লাল হেয় েগেছ|
আমার েচােখ ঘন অন্ধকার েনেম এেসেছ|

17আিম কােরা প্রিতই নৃশংস িছলাম না|
িকন্তু এই মন্দ ঘটনাগুিল আমার েক্ষেত্র ঘেটেছ| আমার প্রাথর্না
যথাযথ ও পিবত্র|

18 “আমার প্রিত েয অনয্ায় ঘেটেছ, েহ পৃিথবী, তুিম তা েগাপন কেরা
না|

নয্ােয়র জনয্ আমার আির্তেক স্তব্ধ হেত িদও না|
19 এখনও পযর্ন্ত স্বেগর্ েকউ আেছ েয আমার পেক্ষ কথা বলেব|

এখনও পযর্ন্ত ওপের েকউ আেছ েয আমার পেক্ষ সাক্ষী েদেব|
20আমার েচাখ যখন ঈশ্বেরর জনয্ অশ্রু িবসজর্ ন কের,

আমার বনু্ধরা আমার হেয় কথা বেল|
21 একজন েয ভােব বনু্ধর জনয্ তকর্ কের,
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েসইভােবই েস আমার জনয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল|

22 “আর মাত্র কেয়ক বছেরর মেধয্ই আিম েসখােন যােবা েযখান
েথেক েফরা যায় না|

17
1আমার হৃদয় ভগ্ন হেয়েছ,

আিম প্রাণ তয্ােগর জনয্ প্রস্তুত|
আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ|

কবর আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|
2 েলােক আমার চারপােশ দঁািড়েয় আমার প্রিত িবদ্রূেপর হািস হাসেছ|

আিম েদখিছ ওরা েযন আমায় িটটিকির করেছ ও অপমান
করেছ|

3 “ঈশ্বর, আমােক মুক্ত করার মূলয্ িদন|
আর েকউ আমায় সাহাযয্ করেত পারেব না|

4আপিন আমার বনু্ধেদর েবাধশিক্ত হরণ কেরেছন
তাই তারা িকছুই বুঝেত পারেছ না|
ওেদর জয়ী হেত েদেবন না|

5আপিন জােনন েলােক িক বলেছ,
�বনু্ধেক সাহাযয্ করার জনয্ একজন েলাক তার িনেজর
সন্তানেদর উেপক্ষা করেছ|�

িকন্তু আমার বনু্ধ আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|
6 আমার নামেক ঈশ্বর প্রেতয্েকর কােছ একটা মন্দ শেব্দ পিরণত

কেরেছন|
েলােক আমার মুেখর ওপর থুতু েদয়|

7আমার েচাখ প্রায় অন্ধ হেয় েগেছ কারণআিম প্রচণ্ড দুঃখ ও যন্ত্রণার
মেধয্ আিছ|
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আমার সারা েদহ প্রচণ্ড শীণর্ হেয় ছায়ার মেতা হেয় েগেছ|
8 এর ফেল ভােলা েলাকরা যথাথর্ই িবহবল হেয় পেড়েছ|

যারা ঈশ্বরেক মােন না তােদর িবরুেদ্ধ, িনেদর্ াষ েলাকেদর
উেত্তিজত করা হেচ্ছ|

9 িকন্তু ভাল েলাকরা ভাল জীবনযাপন করেব|
িনস্পাপ েলাকরা আরও শিক্তশালী হেব|

10 “িকন্তু এিগেয় এেসা, েতামরা সবাই এেসা এবং আমােক বুিঝেয়
দাও েয সবই আমার েদাষ|

েতামােদর েকউই জ্ঞানী নও|
11আমার জীবন েশষ হেয় যােচ্ছ|

আমার পিরকল্পনা ধ্বংস হেয় েগেছ; আমার আশা চেল েগেছ|
12 িকন্তু আমার বনু্ধরা সব গুিলেয় েফেলেছ|

তারা ভােব রাতটাই িদন| তারা ভােব অন্ধকারই আেলােক দূর
কের|

13 “কবরেকই আিম আমার নতুন ঘর বেল হয়েতা আশা করেত পাির|
হয়েতা অন্ধকার কবের আিম আমার শযয্া পাতার আশা করব|

14আিম কবরেক বলেত পাির, �তুিমই আমার িপতা,�
এবং কৃিমকীটেদর বলেত পাির, �আমার মা� ও �আমার েবান|�

15 িকন্তু তা যিদ আমার একমাত্র আশা হয় তাহেল আমার আর েকান
আশাই েনই|

তাই যিদ আমার একমাত্র আশা হয় তাহেল েলােক আমার জনয্
আর েকান আশাই েদখেব না|

16আমার আশাও িক কবের যােব?
আমরা িক এক সেঙ্গ ধূলায় িমেশ যােবা?”
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18
িবল্দদ ইেয়াবেক উত্তর িদেলন

1 তখন শূহীয় িবল্দদ উত্তর িদেলন:

2 “ইেয়াব, কখন তুিম কথা বলা বন্ধ করেব?
শান্ত হও এবং েশান| আমােদর িকছু বলেত দাও|

3 েকন তুিম আমােদর েবাবা গরুর মেতা িনেবর্াধ ভাবেছা?
4 ইেয়াব, েতামার েক্রাধ শুধু মাত্র েতামােকই আহত করেছ|

েলােক িক শুধু েতামার জনয্ পৃিথবী তয্াগ করেব?
তুিম িক মেন কর, েয শুধু েতামােক খুশী করেত ঈশ্বর পবর্তেক
সরােবন?

5 “হঁয্া, মন্দ েলােকর আেলা চেল যােব|
তার আগুন দগ্ধ করা বন্ধ কের েদেব|

6 তার ঘেরর আেলা অন্ধকাের পিরণত হেব|
তার িনকেটর আেলাও িনেভ যােব|

7 তার পদেক্ষপগুেলা আর দৃঢ় ও দ্রুত হেব না|
িকন্তু েস আেস্ত আেস্ত দুবর্েলর মত হঁাটেব|
তার িনেজর মন্দ বুিদ্ধই ওর পতন ঘটােব|

8 তার িনেজর পা-ই তােক ফঁােদর িদেক িনেয় যােব|
েস ফঁােদর ওপর িদেয়ই হঁাটেব এবং ধরা পড়েব|

9 একটা ফঁাদ িনশ্চয়ই ওর পা ধরেবই|
একটা ফঁাদ তােক আঁকেড় ধরেবই|

10 মািটর েকান একটা দিড় তােক ফঁােদ েফলেবই|
তার ফঁাদ রাস্তায় ওর জনয্ অেপক্ষা করেছ|

11 তার চার িদেকই ভয়ঙ্করতা প্রতীক্ষা করেছ|
প্রেতয্কিট পদেক্ষেপই ভয় ওেক অনুসরণ করেব|



ইেয়াব 18:12 xlv ইেয়াব 19:1

12 মন্দ সমসয্াসমূহ ওর জনয্ কু্ষধােতর্ র মত অেপক্ষা করেছ|
ওর পতন হেলই ধ্বংস ও দুির্বপাক ওর জনয্ ওত েপেত আেছ|

13 ভয়ঙ্কর অসুখ তার গােয়র চামড়া েখেয় েফলেব|
ঐ অসুখ ওর হাত, পা পিচেয় েদেব|

14 দুষ্ট েলাকেক তার ঘেরর িনরাপত্তা েথেক িছিনেয় িনেয় যাওয়া হেব|
েয ভয়ঙ্কেরর রাজা তার সেঙ্গ েদখা করার জনয্ ওেক িনেয়
যাওয়া হেব|

15 তার ঘের িকছুই পেড় থাকেব না|
েকন? জ্বলন্ত গন্ধক ওর বাড়ীর চারপােশ ছিড়েয় েদওয়া হেব|

16 ওর িনম্নস্থ িশকড় শুিকেয় যােব,
ওর উধর্স্থ ডালপালাও শুিকেয় যােব|

17 পৃিথবীর মানুষ ওেক স্মরেণ রাখেব না|
েকান েলাকই আর ওর নাম উেল্লখ করেব না|

18 েলােক তােক আেলা েথেক অন্ধকােরর িদেক েঠেল েদেব|
তারা ওেক ওর জগৎ  েথেক তািড়েয় েদেব|

19 ওর েকান পুত্র বা েপৗত্র থাকেব না|
ওর বাড়ীর েকউই েবঁেচ থাকেব না|

20 তার প্রিত িক হেয়িছল েদেখ পিশ্চেমর েলাকরা চমেক উঠেব|
পূেবর্র েলাকরাও ভেয় আড়ষ্ট হেয় যােব|

21 দুষ্ট েলাকেদর বািড়েত েসটা প্রকৃতই ঘটেব|
যারা ঈশ্বর সম্পেকর্ েকান িকছু গ্রাহয্ কের না তােদর িঠক এই
রকমই ঘটেব!”

19
ইেয়াব উত্তর িদেলন

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:
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2 “আর কতক্ষণ েতামরা আমায় আঘাত করেব
এবং বাকয্ বােণ আমায় জজর্ িরত করেব?

3 এখন েতামরা আমােক দশবার অপমান কেরেছা|
আমায় আক্রমেণর সময় েতামরা লজ্জার েলশমাত্র েদখাও িন!

4 এমনিক যিদ আিম অপরাধ কের থািক,
তা আমার সমসয্া|

5 েতামরা শুধুমাত্র িনেজেকআমার েচেয় ভােলা বেল েদখােত চাইেছা|
েতামরা বলেছা েযআমার সমসয্াগুিলআমারইত্রুিটরফলশ্রুিত|

6 িকন্তু আিম চাই েতামরা জান েয ঈশ্বর আমার প্রিত ভুল কেরেছন|
আমােক ধরার জনয্ িতিন ফঁাদ েপেতেছন|

7আিম িচৎকার কির, �ও আমায় আঘাত কেরেছ!� িকন্তু আিম েকান
উত্তর পাই না|

এমনিক যিদ আিম সাহােযয্র জনয্ উচ্চস্বের ডাক িদই, সুিবচার
হয় না|

8 ঈশ্বর আমার পথ রুদ্ধ কের িদেয়েছন তাই আিম এিগেয় েযেত পাির
না|

িতিন আমার পথেক অন্ধকাের আচ্ছন্ন কের িদেয়েছন|
9 ঈশ্বর আমার সম্মান হরণ কের িনেয়েছন|

আমার মাথা েথেক িতিন মুকুট েকেড় িনেয়েছন|
10আিম েশষ না হওয়া পযর্ন্ত ঈশ্বর চারিদক েথেক আমার েদওয়ােল

আঘাত করেবন|
িশকড় সেমত উপেড় েদওয়া গােছর মত
িতিন আমার সব আশা উৎ পািটত কেরেছন|

11আমার িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর েক্রাধ জ্বলেছ|
িতিন আমােক তঁার শত্রু বেল অিভিহত কেরন|

12আমােক আক্রমণ করার জনয্ ঈশ্বর তঁার ৈসনয্েদর পািঠেয়েছন|
আমার িবরুেদ্ধ তারা আক্রমেণর মঞ্চ গেড়েছ|
আমার তঁাবুর চারিদেক ওরা আস্তানা েগেড়েছ|

13 “ঈশ্বর আমার আত্মীয়েদর আমার েথেক দূের পািঠেয় িদেয়েছন|
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এমনিক আমার ঘিনষ্ঠ বনু্ধরা আমার প্রিত অেচনা েলােকর মত
বয্বহার কের|

14আমার আত্মীয়রা আমায় েছেড় চেল েগেছ|
বনু্ধরাও আমায় ভুেল েগেছ|

15আমার বাড়ীর দশর্নাথীর্ এবং দাসীরা এমন ভােবআমার িদেক তাকায়
েযন আিম আগন্তুক এবং িবেদশী|

16আিম আমার ভৃতয্েক ডািক িকন্তু েস সাড়া েদয় না|
এখন আমােক আমার ভৃেতয্র কােছ ক্ষমা িভক্ষা করেত হেব|

17আমার স্ত্রী আমার শ্বােসর ঘ্রাণেক ঘৃণা কের|
আমার িনেজর ভাইরা আমােক ঘৃণা কের|

18 এমনিক েছাট েছাট িশশুরা আমায় িনেয় মজা কের|
আিম যখন ওেদর কােছ আিস ওরা আমায় বােজ কথা বেল|

19আমার সব ঘিনষ্ঠ বনু্ধ আমায় ঘৃণা কের|
এমনিক যােদর আিম ভােলাবািস তারাও আমার িবরুেদ্ধ
দঁািড়েয়েছ|

20 “আিম এতই শীণর্ হেয়িছ েয আমার হােড় আমার চামড়া ঝুলেছ|
খুবই সামানয্ জীবন আমােত অবিশষ্ট আেছ|

21 “দয়া কর, বনু্ধরা আমার, আমায় দয়া কর!
েকন? কারণ ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ রেয়েছন|

22 েযমন কের ঈশ্বর আমায় তাড়া কেরেছন েতামরাও েকন েতমিন
করেছা?

েতামরা িক আমায় যেথষ্ট আক্রমণ করিন?

23 “আমার বড় ইেচ্ছ কের েয আমার কথাগুেলা েলখা থাকেব|
আমার খুব ইেচ্ছ কের েসগুিল েগাটােনা কাগেজ েলখা থাকেব|
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24আমার কথাগুিল েযন সীসা ও েলৗহশলাকা িদেয়
পাথের েখাদাই করা থােক যােত কথাগুেলা িচরিদন থােক|

25আিম জািন একজন আমার স্বপেক্ষ আেছ|
আিম জািন েস েবঁেচ আেছ|
এবং েশষ কােল েস এই মািটেত দঁাড়ােব এবং আমায় প্রিতরক্ষা
করেব|

26আিম আমার েদহ তয্াগ কের চেল যাবার পের
এবং আমার েদেহর চামড়া নষ্ট হওয়ার পেরও আিম ঈশ্বরেক
েদখেবা, আিম তা জািন|

27আিম িনেজর েচােখ ঈশ্বরেক েদখেবা|
অনয্ েকউ নয়, আিম িনেজ ঈশ্বরেক েদখেবা, এবং তা আমােক
কতখািন অিভভূত করেব তা আিম বলেত পারেবা না!

আমার শিক্ত সমূ্পণর্ভােব চেল েগেছ|

28 “েতামরা হয়েতা বলেব, �আমরা এিবষেয় িচন্তা করেবা
এবং আমরা তােক েদাষ েদওয়ার কারণ খঁুেজ েবর করেবা!�

29 িকন্তু একিট তরবারীেক েতামােদর প্রেতয্েকরই িনেজর েথেক ভয়
পাওয়া উিচৎ !

েকন? কারণ তরবািরই েতামােদর েক্রােধর প্রাপয্|
তখন েতামরা বুঝেব, িবচােরর সময় বেল িকছু আেছ|”

20
েসাফেরর উত্তর

1 তখন নামাথার েসাফর উত্তর িদেলা:

2“ইেয়াব, তুিমআমার িচন্তােক তািড়ত কেরেছা, তাইআমার েভতেরর
এই অনুভূিতগুিলর জনয্ আিম অবশয্ই েতামােক উত্তর
েদেবা|
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আিম িক ভাবিছ, তা আিম খুব তাড়াতািড় বলেবা|
3 েতামার উত্তর িদেয় তুিম আমােক অপমািনত কেরেছা|

িকন্তু আিম বুিদ্ধমান, আিম জািন িক কের েতামােক উত্তর িদেত
হয়|

4-5 “তুিম জােনা েয একজন বদ েলােকর আনন্দ দীঘর্স্থায়ী হয় না|
তুিম িনশ্চয়ই জান েয যখন েথেক আদমেক এই পৃিথবীেত
পাঠােনা হেয়িছল, তখন েথেকই এটা সতয্|

েয েলাক ঈশ্বরেক গ্রাহয্ কের না, েস খুব অল্প সমেয়র জনয্
সুখী হয় মাত্র|

6 এমনিক যিদ বদ েলােকর অহঙ্কার আকাশেক স্পশর্ কের
এবং তার মাথা েমঘেক স্পশর্ কের

7 তবু তার মেলর মেতা েসও িচর িদেনর জনয্ িনিশ্চহ্ন হেয় যােব|
েয েলাকরা তােক িচনেতা তারা বলেব, �েকাথায় েস?�

8 েস স্বেপ্নর মেতাই উেড় যােব এবং েকউ তােক আর খঁুেজ পােব না|
একটা দুঃস্বেপ্নর মেতা তােক েজার কের তাড়ােনা হেব এবং
েলােক তােক ভুেল যােব|

9 যারা তােক েদখেতা তারা তােক আর েদখেত পােব না|
ওর পিরবার ওর িদেক আর তাকােব না|

10 বদ েলাকেদর সন্তানরা দিরদ্র েলাকেদর কােছ সাহাযয্ চাইেব|
মন্দ েলাকিট অবশয্ই িনেজর হােত তার সম্পিত্ত িফিরেয় েদেব|

11 যখন ও যুবক িছল তখন হয়ত তার হাড়গুেলা শক্ত, মজবুত এবং
তারুেণয্ ভরা িছল,

িকন্তু ওর সেঙ্গ ওরাও ধূেলায় শুেয় থাকেব|

12 “মন্দ েলাকেদর মুেখ খারাপটাই িমষ্টি লােগ|
তােক েস িজেভর তলায় রােখ|

13 মন্দ েলাক খারাপটােকই উপেভাগ কের|
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সুিমষ্ট িমছরীর মতই েস েসটােক মুেখ ধের রােখ|
14 িকন্তু েসই মন্দটাই ওর েপেটর েভতর িগেয় িবষ হেয় উঠেব|

এটা ওর শরীেরর েভতের িগেয়, সােপর িবেষর মেতাই িবষাক্ত
হেয় উঠেব|

15মন্দ েলাকরা সম্পিত্ত গলাধঃকরণ কের, িকন্তু ওরা তা উগের েদেব|
ঈশ্বরই ওই েলাকেদর িদেয় তা বিম করােবন|

16 মন্দ েলাকরা সােপর িবষ চুেষ েনয়|
সােপর িবষদঁাতই ওেদর হতয্া করেব|
দুষ্ট েলাকেদর িবষাক্ত সাপ দংশন করেব এবং িবষ তােদর েমের
েফলেব|

17 েয নদী দুধ এবং মধু সহ প্রবািহত হয়
মন্দ েলাকরা তা েদখার আনন্দ েথেক বিঞ্চত হেব|

18 মন্দ েলাকরা তােদর লােভর অংশ িফিরেয় িদেত বাধয্ হেব|
তারা যার জনয্ পিরশ্রম কেরেছ, তােদর তা উপেভাগ করেত
েদওয়া হেব না|

19 েকন? কারণ মন্দেলাক গরীব েলাকেদর আঘাত কের এবং তােদর
সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কের|

েস তােদর গ্রাহয্ কের না এবং তােদর িজিনস েকেড় েনয়|
অেনয্র ৈতরী বাড়ী েস জবরদখল কের|

20 “দুষ্ট েলাকরা কখনও সুখী হয় না|
তােদর সম্পিত্ত তােদর বঁাচােত পারেব না|

21 যখন তারা খায়, িকছুই অবিশষ্ট থােক না|
সুতরাং তােদর সাফলয্ দীঘর্স্থায়ী হেব না|

22 যখন দুষ্ট েলােকর হােত প্রচুর সম্পদ থাকেব তখনই েস সমসয্ার
দ্বারা নুয্ব্জ হেয় যােব|

ঐ েলােকর িনেজর সেঙ্গই ওর সমসয্া েনেম আসেব!
23 মন্দ েলাকরা তােদর আকাঙ্খার সব িকছু আহার করার পর,

ঈশ্বর ওেদর ওপর তঁার জ্বলন্ত েক্রাধ বষর্ণ করেবন,



ইেয়াব 20:24 li ইেয়াব 21:3

ঈশ্বর তােদর খাবার িহেসেব শািস্ত বষর্ণ করেবন|
24 দুষ্ট েলাকরা হয়েতা েলৗহ তরবারী েথেক পািলেয় েযেত পাের,

িকন্তু িপতল ধনু অতির্কেত আক্রমণ করেব|
25 তাম্র শর ওেদর শরীর েভদ কের যােব এবং ওেদর িপঠ ফঁুেড় েবর

হেব|
তীেরর তীক্ষ্ণ ফলা ওেদর প্লীহা েভদ কের যােব
এবং ওরা ভেয় িশউের উঠেব|

26 ওেদর সমস্ত সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
একিটআগুনওেদরধ্বংস করেব- একিটআগুন যা েকান মানুষ
শুরু কের িন|

েসই আগুন বাড়ীর সব িকছুেক ধ্বংস করেব|
27আকাশ দুষ্ট বয্িক্তর অপরাধ প্রকাশ কের েদেব|

তার িবরুেদ্ধ সাক্ষী হেয় আকাশ উেঠ দঁাড়ােব|
28 ঈশ্বেরর েক্রাধর বনয্ায়

ওর বাড়ী ধুেয় মুেছ চেল যােব|
29 মন্দ েলাকেদর প্রিত ঈশ্বর এমনটাই করেবন|

ওেদর েদওয়ার জনয্ এটাই ঈশ্বেরর পিরকল্পনা|”

21
ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “আিম যা বিল অনুগ্রহ কের েশান,
আমােক সান্ত্বনা িদেত এটাই েহাক্ েতামার পথ|

3আমার সম্পেকর্ ৈধযর্য্ ধর এবং আমােক কথা বলেত দাও|
আমার বলা েশষ হেল, েতামরা আমায় িনেয় মজা করেত পােরা|
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4 “আিম েলােকর নােম অিভেযাগ করিছ না|
আমার অসিহষু্ণতার যেথষ্ট কারণ আেছ|

5আমার িদেক েদখ এবং আতিঙ্কত হও|
েতামার হাত েতামার মুেখর ওপের রাখ এবং িবস্মেয়র সেঙ্গ
তািকেয় েদখ|

6আিম যখন ভািব আমার প্রিত িক ঘেটেছ,
আিম তখন ভয় পাই, আমার শরীর কঁাপেত থােক!

7 েকন দুষ্ট েলাকরা দীঘর্ জীবন বঁােচ?
েকন তারা বৃদ্ধ হয় ও সফল হয়?

8 দুষ্ট েলাকরা তােদর সন্তানেদর েদেখ, তােদর সেঙ্গ বড় হেত েদেখ|
দুষ্ট েলাকরা তােদর নািতেদর েদখার জনয্ও েবঁেচ থােক|

9 ওেদর ঘরবাড়ী িনরাপেদ থােক এবং ওরাও িনঃশঙ্ক থােক|
ওেদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর একিট লািঠও বয্বহার কেরন
না|

10 তােদর বলদগুেলা সঙ্গম করেত কখেনা অপারগ নয়|
তােদর গাভীগুেলার বাছুর হয় এবং জেন্মর সমেয় বাছুরগুেলা
মের যায় না|

11 দুষ্ট েলাকরা তােদর সন্তানেদর, েমষশাবেকর মত েখলা করেত
পাঠায়|

তােদর সন্তানরা নাচ করেত থােক|
12 তারা খঞ্জর, বীণা এবং বঁািশর সেঙ্গ নাচ কের|
13 মন্দ েলাকরা জীবৎকােলই তােদর সাফলয্ েভাগ কের|

তারপর তারা মারা যায় এবং দুেভর্ াগ না ভুেগ কবের চেল যায়|
14 িকন্তু মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক বেল, �আমােদর একা েছেড় দাও!

তুিম আমােদর িদেয় িক করােত চাও, েস িবষেয় আমরা পেরায়া
কির না!�

15 মন্দ েলাকরা আরও বেল, �েক সবর্শিক্তমান ঈশ্বর?
আমােদর তােক েসবা করার দরকার েনই!
তার কােছ প্রাথর্না কেরই বা িক লাভ?�
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16 “একথা সতয্ েয দুষ্ট েলাকরা তােদর ভিবষয্ৎ িস্থর করেত পাের
না|

আিম ওেদর মতামত গ্রহণ কির না|
17 িকন্তু কতবার মন্দ েলাকেদর আেলা িনেভ যায়?

কতবার মন্দ েলাকেদর ওপর দুগর্িত ঘিনেয় আেস?
কতবার ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় ওেদর শািস্ত েদেবন?

18কত বার তারা খড়কুেটার মেতা উেড় যায়
িকংবা েঝােড়া বাতােসর মুেখ তুেষর মত উেড় যায়?

19 িকন্তু তুিম বলেছা, �িপতার পােপর জনয্ ঈশ্বর তার সন্তানেক শািস্ত
েদন|�

না! ঈশ্বেরর উিচৎ পাপীেদর শািস্ত েদওয়া|
তখনই মন্দ েলাক বুঝেত পারেব তার িনেজর পােপর জনয্ই
তােক শািস্ত েদওয়া হল!

20 পাপীেক তার িনেজর পতন েদখেত দাও|
তােক সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর েক্রাধ অনুভব করেত দাও|

21 একজন মন্দ েলােকর জীবন যখন েশষ হেয় যায়,
এবং েস যখন মারা যায়, তখন েস েফেল যাওয়া সংসােরর কথা
িচন্তাও কের না|

22 “েকউই ঈশ্বরেক জ্ঞােনর িশক্ষা িদেত পাের না|
ঈশ্বর গুরুত্বপূণর্ েলাকেদরও িবচার কেরন|

23 একজন েলাক পিরপূণর্ এবং সফল জীবন অিতবািহত কের মারা
যায়|

েস সমূ্পণর্ আরাম ও িনরাপত্তার জীবন কািটেয় িছল|
24 তার েদহ সুপুষ্ট িছেলা

এবং তার হাড়গুেলা তখনও শক্ত িছেলা|
25 িকন্তু অনয্ একজনও কেঠার জীবন সংগ্রােমর পর দুঃখী হৃদয় িনেয়

মারা েগল|
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েস েকান িদনই ভােলা িকছু উপেভাগ করেত পাের িন|
26 েশষ কােল, ওই দুই জন েলাকই এক সেঙ্গ ধূিলেত শুেয় থাকেব,

উভেয়র েদহই েপাকােত েছেয় যােব|

27 “িকন্তু আিম জািন তুিম িক িচন্তা করেছা,
এবং আিম জািন তুিম আমােক আঘাত করেত চাইেছা|

28 তুিম হয়েতা বলেত পােরা: �আমােক রাজপুেত্রর সুন্দর ঘড়বাড়ী
েদখাও|

এখন েদখাও, েকাথায় দুষ্ট েলাকরা বাস কের|�

29 “সতয্ই তুিম ভ্রমণকারীর সেঙ্গ কথা বেলেছা|
িনিশ্চত ভােব তুিম তােদর গল্পেকই গ্রহণ করেব|

30 দুগর্িত যখন আেস, তখন মন্দ েলাকরা িবপদ েথেক েবঁেচ যায়|
ঈশ্বর যখন তঁার েক্রাধ প্রদশর্ন কেরন, তারা তখন েবঁেচ যায়|

31 মন্দ েলােকর মন্দ কােজর জনয্ েকউই তার মুেখর ওপর
সমােলাচনা কের না|

তার মন্দ কােজর জনয্ েকউই তােক শািস্ত েদয় না|
32 যখন দুষ্ট বয্িক্তেক কবের বেয় িনেয় যাওয়া হয়,

তার কবেরর কােছ একজন রক্ষী দঁািড়েয় থােক|
33 েসই মন্দ েলােকর জনয্ কবেরর মািটও রমনীয় হেয় ওেঠ|

এবং তার শবযাত্রায় হাজার হাজার েলাক অংশ েনয়|

34 “তাই, েতামার শূনয্গভর্ কথা িদেয় তুিম আমােক সান্ত্বনা িদেত
পারেব না|

েতামার উত্তর েকান কােজই আসেব না!”
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22
ইলীফেসর উত্তর

1 তখন ৈতমনীয় ইলীফস উত্তর িদল:

2 “ঈশ্বেরর িক েতামার সাহােযয্র প্রেয়াজন আেছ?
না! এমনিক একজন খুব জ্ঞানী েলাকও ঈশ্বেরর কােছ
প্রেয়াজনীয় নয়|

3 তুিম যিদ নয্ায়পরায়ণ হও তাহেল ঈশ্বেরর িক েকান সাহাযয্ হয়?
না! অথবা তুিম যিদ অিনন্দনীয় হও তাহেল তা িক ঈশ্বেরর পেক্ষ
লাভজনক হয়? না!

4 ইেয়াব, েতামার সমীহর কারেণই িক ঈশ্বর েতামােক সংেশাধন
কেরন?

এই কারেণই িক িতিন িবচাের েতামার িবরুেদ্ধ আেসন?
5 না, এর কারণ তুিম অেনক পাপ কেরেছা|

ইেয়াব, তুিম পাপ করা বন্ধ কর িন|
6 হেত পাের েতামার েকান ভাইেক টাকা ধার িদেয়িছেল, এবং েস েয

েতামােক তা েফরৎ েদেব তা প্রমাণ করার জনয্ েতামােক
িকছু েদওয়ার জনয্ তুিম তােক বাধয্ কেরিছেল|

তুিম হয়েতা ঋেণর বন্ধক িহেসেব েকান দিরদ্র মানুেষর বস্ত্র
িনেয়িছেল| হয়েতা অকারেণই তুিম এসব কেরিছেল|

7 তুিম হয়েতা বা কু্ষধাতর্ ও শ্রান্ত মানুষেক
খাবার ও জল দাও িন|

8 ইেয়াব েতামার প্রচুর খামারবািড় আেছ|
েলাকরাও েতামায় সম্মান কের|

9 িকন্তু এমন হেত পাের েয তুিম িবধবােদর িকছু না িদেয়ই িফিরেয়
িদেয়েছা|

হয়েতা বা তুিম অনাথেদর প্রতািরত কেরেছা|
10 েসই জনয্ েতামার চারিদেক ফঁাদ পাতা রেয়েছ

এবং আকিস্মক সমসয্া েতামায় ভীত কের|
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11 েসই কারেণই এটা এত অন্ধকার েয তুিম েদখেত পাও না,
এবং বনয্ার মত জলরািশ েতামায় ডুিবেয় েদয়|

12 “ঈশ্বর স্বেগর্র উচ্চতম স্থােন বাস কেরন|
েদখ তারাগুেলা কত উঁচুেত রেয়েছ|

িকন্তু ঈশ্বর এতই উেচচ রেয়েছন
েয ঈশ্বর তারাগুেলােক নীেচর িদেক েচেয় েদেখন|

13 িকন্তু ইেয়াব তুিম বেলিছেল, �ঈশ্বর িক জােনন?
ঈশ্বর িক কােলা েমেঘর েভতর িদেয় েদখেত পান এবংআমােদর
িবচার করেত পােরন?

14 ঘন েমঘ আমােদর েথেক তঁােক আড়াল কের,
েযেহতু িতিন আকাশ সীমার ওপর বিহেদর্ েশ িবচরণ কেরন তাই
িতিন আমােদর েদখেত পান না|�

15 “ইেয়াব তুিম েসই পুরােনা পেথই চলেছা
েয পেথ অতীেতর মন্দ েলাকরা চেলিছল|

16 েসই মন্দ েলাকরা তােদর সমেয়র আেগই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেয় েগেছ|
বনয্ায় তােদর িভত েভেস েগেছ|

17ঐ েলাকগুেলা ঈশ্বরেক বেলিছেলা: �আমােদর একা েছেড় িদন!�
এবং এও বেলিছল, �সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােদর জনয্ িকছুই
করেত পারেবন না!�

18 এবং ঈশ্বরই নানািবধ ভােলা িজিনস িদেয় ওেদর ঘর ভিরেয়
িদেয়িছেলন!

না আিম মন্দ েলােকর উপেদশ মানেত পারব না|
19 নয্ায়পরায়ণ েলাকরা ওেদর ধ্বংস হেত েদখেব এবং ঐ সব সৎ  

েলাকই সুখী হেব|
িনেদর্ াষ েলাকরা মন্দ েলাকেদর উপহাস করেব|

20 �সতয্ই েতামার শত্রুরা িবনষ্ট হেয়েছ!
অিগ্ন ওেদর সব সম্পদ জ্বািলেয় েদেব!�
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21 “এখন ইেয়াব, িনেজেক ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ দাও এবং তঁার সেঙ্গ
শািন্ত চুিক্ত স্থাপন কর|

এটা কর, তুিম অেনক ভােলা িজিনস পােব|
22 এই িশক্ষা গ্রহণ কর|

িতিন যা বেলন, তােত মেনােযাগ দাও|
23 ইেয়াব, সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসা, তুিম উদ্ধার হেয়

যােব|
িকন্তু তুিম অবশয্ই েতামার তঁাবুগুিল েথেক অিহতকারী মন্দেক
দূর করেব|

24 িনেজর জমােনা েসানােক আবজর্ নার েবশী িকছু েভেবা না,
েতামার েশ্রষ্ঠ েসানােকও* নদীর নুিড়-পাথেরর মত তুচ্ছ জ্ঞান
কর|

25 এবং সবর্শিক্তমান ঈশ্বরেক েতামার েসানা কের নাও|
ঈশ্বরেক েতামার রূেপার সূ্তপ হেত দাও|

26 তারপর তুিম ঈশ্বরেক উপেভাগ করেত পারেব|
তারপর তুিম ঈশ্বেরর সামেন দঁাড়ােত পারেব|

27 তুিম তঁার কােছ প্রাথর্না করেব এবং িতিন েতামার প্রাথর্না শুনেবন|
তেবই তুিম েতামার প্রিতশ্রুিত রাখেত পারেব|

28 যিদ তুিম িকছু করেব বেল মনিস্থর কের থােকা তাহেল তা ফলপ্রসূ
হেব|

এবং েতামার ভিবষয্ৎ অবশয্ই উজ্জ্বল হেব!
29 ঈশ্বর অহঙ্কারী েলাকেদর লজ্জায় েফেলন|

িকন্তু িতিন িবনয়ী েলাকেদর সাহাযয্ কেরন|
30 তখন তুিম, যারা ভুল কের তােদর সাহাযয্ করেত পারেব|

তুিম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেব এবং িতিন তােদর ক্ষমা কের
েদেবন|

েকন? কারণ তুিম শুিচ-শুদ্ধ হেয় যােব|”
* 22:24: েশ্রষ্ঠ েসানা আক্ষিরক অেথর্, “ওিফেরর েসানা|”
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23
ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “আিম আজ পযর্ন্ত অিভেযাগ কের যািচ্ছ|
েকন? কারণ আিম এখনও ভুগিছ|

3 আমার ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরেক েকাথায় খঁুেজ পাওয়া যায় তা যিদ
জানতাম,

তাহেল আিম েসই জায়গায় েযতাম|
4আিম আমার কািহনী ঈশ্বেরর কােছ বলতাম,

আিম েয িনেদর্ াষ এটা প্রমাণ করার জনয্ আমার মুখ যুিক্তেত
পিরপূণর্ হেয় থাকত|

5 েকমন কের ঈশ্বর আমার প্রেশ্নর জবাব েদেবন েসটাই আিম জানেত
চাই|

আিম ঈশ্বেরর উত্তরেক বুঝেত চাই|
6 ঈশ্বর িক আমার িবরুেদ্ধ তঁার শিক্তেক বয্বহার করেবন?

না, িতিন আমার কথা শুনেবন!
7 েসখােন একিট নয্ায়পরায়ণ েলাক ঈশ্বেরর সেঙ্গ তকর্ করেত পাের|

তখন আমার িবচারক আমােক মুিক্ত িদেত পােরন|

8 “িকন্তু আিম যিদ পূবর্ িদেক যাই েসখােন ঈশ্বর েনই|
আিম যিদ পিশ্চেম যাই, তখনও আিম ঈশ্বরেক েদখেত পাই না|

9 যখন ঈশ্বর উত্তের কমর্রত থােকন আিম তঁােক েদিখ না|
যখন ঈশ্বর দিক্ষেণ আেসন, তখনও তঁােক েদখেত পাই না|

10 িকন্তু ঈশ্বর জােনন আিম েকমন েলাক|
িতিন আমােক পরীক্ষা করেছন এবং িতিন েদখেবন েয আিম
েসানার মেতাই পিবত্র|

11আিম সবর্দাই ঈশ্বেরর চাওয়া পেথ জীবনধারণ কেরিছ|
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আিম কখনও ঈশ্বরেক অনুসরণ করা েথেক িবরত হইিন|
12আিম সবর্দাই ঈশ্বেরর িনেদর্ শ েমেন এেসিছ|

আিম আমার খাবারেক যত না ভােলাবািস, তার েথেক েবশী
ভােলাবািস ঈশ্বেরর মুখ িনঃসৃত বাণী|

13 “িকন্তু ঈশ্বর কখনও পিরবির্তত হন না|
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকউ দঁাড়ােত পাের না|
ঈশ্বর যা চান তাই করেত পােরন|

14আমার প্রিত ঈশ্বেরর যা পিরকল্পনা আেছ িতিন তাই করেবন|
এবং আমার সম্পেকর্ তঁার অেনক পিরকল্পনা আেছ|

15 েসই কারেণই আিম ঈশ্বেরর দ্বারা আতিঙ্কত|
আিম এই িজিনসগুেলা বুঝেত পাির|
েসই কারেণই আিম ঈশ্বেরর সম্পেকর্ ভীত|

16 ঈশ্বর আমার হৃদয়েক দুবর্ল কের েদন এবং আিম সাহস হািরেয়
েফিল|

সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমােক ভীত কেরন|
17 েয মন্দ ঘটনাগুেলা আমার েক্ষেত্র ঘেটেছ তা আমার মুেখ কােলা

েমেঘর মত েছেয় আেছ|
েসই অন্ধকার আমােক চুপ কের থাকেত েদেব না|”

24
1 “এমন েকন হয় েয মানুেষর জীবেন যখন মন্দ ঘটনা ঘটেত চেলেছ

তা সবর্শিক্তমান ঈশ্বর জােনন,
িকন্তু তঁার অনুগামীরা এমনিক অনুমানও করেত পাের না েয
কখন িতিন েস িবষেয় িকছু করেত চেলেছন?”
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2 “েলােক তােদর জিমর সীমােরখা সিরেয় েদয় আরও জিম দখল
করার জনয্|

েলােক েমেষর পাল চুির কের তােদর অনয্ চারণেক্ষেত্র িনেয়
চেল যায়|

3 তারা অনাথেদর গাধা চুির কের|
তারা িবধবােদর বলদগুেলা বন্ধক রােখ|

4 তারা দিরদ্র েলাকেদর রাস্তা েথেক সিরেয় েদয়|
সব গরীব েলাকই এই মন্দ েলাকগুেলার কাছ েথেক লুিকেয়
থাকেত বাধয্ হয়|

5 “দিরদ্র েলাকগুেলা খাবােরর সন্ধােন বুেনা গাধার মত মরুভূিমেত
ঘুের েবড়ায়|

খােদয্র সন্ধােন তারা খুব সকােল উেঠ পেড়|
তােদর েছেলেমেয়েদর খােদয্র জনয্ তারা জনহীন স্থােন খাবার
খঁুেজ েবড়ায়|

6 দিরদ্র েলাকরা মন্দ েলােকেদর মােঠ গবািদ পশুর জাব কােট|
মন্দ েলােকেদর দ্রাক্ষা েক্ষত েথেক তারা পেড় থাকা দ্রাক্ষা
িনেজেদর জনয্ েজাগাড় কের|

7 দিরদ্র েলাকেক সারা রািত্র িবনা বেস্ত্র শুেত হয়|
শীত েথেক িনেজেদর রক্ষা করার মত েকান আবরণ তােদর
েনই|

8 তারা পাহােড়র বৃষ্টিেত িভেজ যায়|
তােদর েকান আশ্রয় েনই, তাই তারা বড়বড় পাথরগুেলার কােছ
গা েঘঁসােঘঁিস কের দঁািড়েয় থােক|

9মন্দ েলাকরা কিচ কিচ বাচ্চাগুেলােক তােদর মােয়র বুক েথেক েটেন
িনেয় যায়|

দুষ্ট েলাকরা ধারেশােধর টাকা িহেসেব গরীবেদর কাছ েথেক
তােদর িশশুেদর িছিনেয় িনেয় যায়|

10 দিরদ্র েলাকেদর েকান কাপড়-েচাপড় েনই| তারা উলঙ্গ হেয় ঘুের
েবড়ায়|
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তারা শেসয্র েবাঝা বেয় িনেয় যায়|
11 দিরদ্র েলাকরা িপেষ জলপাই এর েতল েবর কের|

েযখােন আঙু্গর েপষা হয় েসখােন তারা দ্রাক্ষা মদর্ ন কের|
িকন্তু তারা িকছু পান করেত পায় না|

12এই শহের যারা মারা যােচ্ছ এমন েলাকেদর দুঃেখর িবষাদময় কান্না
তুিম শুনেত পােব|

ওই আহত েলাকরা সাহােযয্র জনয্ কাতর হেয় কঁােদ|
িকন্তু ঈশ্বর তােত মেনােযাগ েদন না|

13 “িকছু েলাক আেলার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হেয় ওেঠ|
তারা জােন না ঈশ্বর িক চান|
ঈশ্বর েয পেথ চান, তারা েস পেথ জীবন ধারণ কের না|

14 একজন হতয্াকারী খুব সকােল ওেঠ এবং েস দিরদ্র অসহায়
েলাকেদর হতয্া কের|

রািত্রেবলা েস একজন েচার হেয় যায়|
15 েয েলাক েযৗন অপরাধ কের েস রািত্রর প্রতীক্ষায় থােক|

েস মেন কের, �েকান েলাকই আমােক েদখেত পােব না|�
িকন্তু তখনও েস তার মুখ আবৃত কের রােখ|

16 রােত যখন অন্ধকার নােম, মন্দ েলাকরা বাইের েবর হয় এবং
অেনয্র ঘর েভেঙ প্রেবশ কের|

িকন্তু িদেনর আেলায়, তারা িনেজেদর ঘের িনেজেদর বন্দী কের
রােখ এবং আেলােক এড়ােত চায়|

17 মন্দ েলাকেদর কােছ অন্ধকারতম রািত্রই সকােলর মত মেন হয়|
হঁয্া, তারা ঐ সাংঘািতক অন্ধকােরর ভয়ঙ্করতােক খুব ভােলা
কের জােন!

18 “তুিম দাবী কর েয মন্দ েলাকরা শুধু জেল ভাসমান খেড়র মত|
তারা েয জিম অজর্ ন কের তা অিভশপ্ত, তাই তারা তােদর জিম
েথেক দ্রাক্ষা সংগ্রহ করেত পাের না|
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19 শীেতর তুষার েথেক খরা এবং তাপ জল শুেষ েনয়|
একই রকম ভােব, পাতাল পাপীেদর হরণ কের েনয়|

20 তার িনেজর মা পযর্ন্ত তােক ভুেল যােব|
েপাকােদর কােছ ওর েদহটা িমষ্টি লাগেব|

েলােক তােক মেন রাখেব না|
অতএব মন্দত্ব একটা লািঠর মত েভেঙ যােব|

21 মন্দ েলাকরা সন্তানহীন নারীেদর আঘাত কের|
তারা িবধবা নারীেদর সাহাযয্ করেত অস্বীকার কের|

22 মহানুভব েলাকেদর ধ্বংস করার জনয্ মন্দ েলাকরা তােদর ক্ষমতা
বয্বহার কের|

মন্দ েলাকরা শিক্তশালী হেত পাের িকন্তু ওেদর িনেজর জীবন
সম্পেকর্ ওরা িনিশ্চত হেত পারেব না|

23 মন্দ েলাকরা খুব অল্প সমেয়র জনয্ িনরাপদ ও সুিনিশ্চত হেত
পাের|

ওরা ক্ষমতাসম্পন্ন হেত চাইেত পাের|
24 মন্দ েলাকরা অল্প সমেয়র জনয্ সফল হেত পাের, িকন্তু তারাও

চেল যােব|
আর েলাকেদর মত তােদরও ফসেলর মত েকেট েফলা হেব|

25 “িকন্তু আিম বিল
েক আমােক ভুল বেল প্রমাণ করেত পাের?
এবং আমার কথাগুেলা েক ঈশ্বেরর কােছ বহন কের িনেয়
যােব?”

25

ইেয়াবেক িবল্দেদর উত্তর
1 তখন শূহীয় িবল্দদ উত্তর িদেলন:
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2 “ঈশ্বরই শাসক|
প্রিতিট েলাকেক তঁার সামেন সভেয় দঁাড়ােত হেব|
তঁার ঊদ্ধর্ েলােকর রােজয্ িতিন শািন্ত বজায় রােখন|

3 েকান েলাকই তঁার ঐশ্বরীয় ৈসনয্বািহনীেক গুণেত পাের না|
ঈশ্বেরর আেলা সবার ওপর প্রিতভাত হয়|

4 ঈশ্বেরর তুলনায় েকই বা অিধকতর পিবত্র?
েকান মানুষই প্রকৃত অেথর্ পিবত্র হেত পাের না|

5 ঈশ্বেরর েচােখ চঁাদ পযর্ন্ত উজ্জ্বল নয়,
তারারাও খঁািট নয়|

6 মানুষ ঈশ্বেরর তুলনায় কম খঁািট|
তুলনায়, মানুষ উলু্ল এবং কৃিমকীেটর মত!”

26
িবল্দেদর প্রিত ইেয়ােবর প্রতুয্ত্তর

1 তখন ইেয়াব উত্তর িদেলন:

2 “িবল্দদ, েসাফর এবং ইলীফস, এই ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষিটর জনয্
েতামরা সিতয্ই খুব বড় সহায় হেয়িছেল|

সিতয্ই েতামরা আমার মস্তবড় উৎসাহদাতা, আমার দুবর্ল বাহুেক
েতামরা সিতয্ই আবার শক্ত কের তুেলেছা!

3 সিতয্ই, েয েলােকর েকান প্রজ্ঞা েনই, তােক েতামরা চমৎ  কার
উপেদশ িদেয়েছা!

েতামরা েয কত জ্ঞানী, েতামরা তা প্রদশর্ন কেরেছা|*

* 26:3: ইেয়াব এখােন যা বলেছ তা েস সিতয্ই মেন কের না| ইেয়াব িবদ্রূপ করেছ � েস
এই কথাগুিল এমনভােব বলেছ যােত েবাঝা যােচ্ছ েস সিতয্ মেন কের কথাগুিল বলেছ না|
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4 েক েতামােদর এসব বলেত সাহাযয্ কেরেছ?
কার আত্মা েতামােদর উৎসািহত কেরেছ?

5 “মৃত েলাকেদর আত্মা,
মািটর তলায় জেলর েভতের ভেয় কঁাপেত থােক|

6 িকন্তু ঈশ্বর মৃতুয্র স্থান পিরষ্কার েদখেত পান|
মৃতুয্ ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত পাের না|

7 ঈশ্বর উত্তর আকাশেক শূনয্ েলােক প্রসািরত কের িদেয়েছন|
ঈশ্বর পৃিথবীেক শূনয্তায় ঝুিলেয় িদেয়েছন|

8 ঘন েমঘেক ঈশ্বর জেল পিরপূণর্ কেরেছন|
িকন্তু েসই িবপুলভােব, ঈশ্বর, েমঘেক েভেঙ পড়েত েদন না|

9 ঈশ্বর, পূির্ণমার চঁােদর মুখ েঢেক েদন|
িতিন চঁােদর ওপর েমঘেক আবৃত কের তােক লুিকেয় েফেলন|

10 ঈশ্বর সমুেদ্রর ওপর একিট িদগন্ত-েরখা এঁেক িদেয়েছন|
েসই িদগন্ত েরখায় িদনরািত্র িমিলত হয়|

11 ভূগভর্ স্থ থামগুিলআকাশেক ধারণ কের েসাজা হেয় দঁািড়েয়আেছ|
ঈশ্বর যখন তােদর িতরস্কার কেরন তখন তারা ভেয় চমেক যায়
এবং কঁাপেত থােক|

12 ঈশ্বেরর পরাক্রম সমুদ্রেক শান্ত কের েদয়|
ঈশ্বর তঁার প্রজ্ঞা িদেয় রাহাবেক ধ্বংস কেরেছন|

13 ঈশ্বর তঁার িনঃশ্বাস িদেয় আকাশেক পিরষ্কার কেরেছন|
ঈশ্বেরর হাত পলায়মান সপর্েক িবদ্ধ কেরেছ|

14 ঈশ্বর যা কেরন, এগুিল তার দু�একিট িবস্ময়কর উদাহরণ মাত্র|
আমরা ঈশ্বেরর েথেক েকবলমাত্র িফসিফস শব্দটুকু বেজ্রর মত
শুিন|

ঈশ্বর েয কত শিক্তশালী এবং মহৎ  তা েকউই বুঝেত পাের না|”
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27
1 তারপর ইেয়াব তঁার কথা অবয্াহত রাখেলন| ইেয়াব বলেলন,

2“একথা সিতয্ েয ঈশ্বরআেছন এবং িতিনআেছন এটা যতখািন সতয্,
িতিন আমার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কের এেসেছন � এটাও
ততখািন সতয্|

ঈশ্বর সবর্শিক্তমান আমার জীবনেক িতক্ত কের তুেলেছন|
3 িকন্তু যতক্ষণ আমার মেধয্ জীবন আেছ
এবং আমার নােক ঈশ্বেরর জীবেনর শ্বাস-প্রশ্বাস বইেছ,

4 ততক্ষণ আমার েঠঁাট েকান মন্দ কথা উচ্চারণ করেব না
এবং আমার িজভ একিটও িমথয্া কথা বলেব না|

5আিম কখনও স্বীকার করব না েয েতামরা সিঠক|
আমার মৃতুয্ পযর্ন্ত আিম বেল যােবা েয আিম িনেদর্ াষ|

6 েয সিঠক কাজ আিম কেরিছ, তা আিম দৃঢ়ভােব ধের থাকেবা|
আিম সৎ পেথ বঁাচা েথেক িবরত হব না|
যত িদন পযর্ন্ত আিম বঁাচেবা, তত িদন পযর্ন্ত আিম যা যা কেরিছ
েস সম্বেন্ধ আমার েকান অপরাধ েবাধ থাকেব না|

7আমার শত্রু েযন একজন মন্দ বয্িক্তর মত বয্বহার পায়|
েয বয্িক্ত আমার িবরুেদ্ধ মাথা তুলেব েস েযন একজন মন্দ
বয্িক্তর মত বয্বহার পায়|

8 যিদ েকান েলাক ঈশ্বেরর েতায়াক্কা না কের, তেব মৃতুয্র সমেয় েসই
েলােকর জনয্ েকান আশাই েনই|

ঈশ্বর যখন তার জীবন হরণ করেবন তখন েসই েলােকর জনয্
েকান আশাই থাকেব না|

9ঐ মন্দ েলাকিট সংকেট পড়েব|
েস সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর কােছ েকঁেদ পড়েব|

িকন্তু ঈশ্বর তার কথা শুনেবন না|
েস িক সবর্শিক্তমান ঈশ্বের আনন্দ লাভ করেব?
েস িক সব সময় ঈশ্বরেক ডাকেব? না!
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10 িকন্তু ঐ েলােকর সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলার আনন্দ
উপেভাগ করা উিচৎ িছল|

ঐ েলােকর সবর্ক্ষণ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করা উিচৎ িছল|

11 “আিম েতামােক ঈশ্বেরর ক্ষমতা সম্পেকর্ বলেবা,
আিম েতামার কােছ ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর পিরকল্পনা েগাপন
করেবা না|

12 তুিম িনেজর েচােখই ঈশ্বেরর ক্ষমতা েদেখেছা|
তাহেল তুিম েকন অথর্হীন কথাবাতর্ া বলেছা?

13 “মন্দ েলাকরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক শুধু এইটুকুই পােব|
িনষু্ঠর েলাকরা সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই সবই পােব|

14 একজন মন্দ েলােকর অেনক সন্তানািদ থাকেত পাের|
িকন্তু তার সন্তানরা যুেদ্ধ িনহত হেব|
একজন মন্দ েলােকর সন্তানরা যেথষ্ট খাদয্ পােব না|

15 তার সন্তানরা, যারা েবঁেচ যােব
তারা েরাগ দ্বারা কবরস্থ হেব|

16 একজন মন্দ েলােকর প্রচুর রূেপা থাকেত পাের িকন্তু তার কােছ
েসিট আবজর্ নার মতই হেব|

তার কােছ প্রচুর বস্ত্র থাকেত পাের তাও তার কােছ কাদার সূ্তেপর
মেতা হেব|

17 িকন্তু একজন সৎ েলাক তার বস্ত্রািদ পােব|
িনেদর্ াষ েলাক তােদর রূেপা পােব|

18 একজন মন্দ েলাক পাখীর বাসার মত একটা বাড়ী বানােত পাের|
একজন রক্ষী েযমন মােঠ ঘােসর কুটীর বানায় েস হয়ত তার
বাড়ীটা ঐরকমই বানােব|

19একজন মন্দ েলাক যখন িবছানায় শুেত যায়, তখন েস ধনী থাকেত
পাের,
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িকন্তু যখন েস তার েচাখ খুলেব তখন তার সব সম্পদ চেল
যােব|

20 বনয্ার মেতা ভয়ঙ্কর িজিনস ধুেয় িনেয় যােব|
একটা ঝড় তার সব িকছু মুেছ িনেয় যােব|

21 পূেবর বাতাস তােক উিড়েয় িনেয় যােব এবং েস চেল যােব|
একটা ঝড় তােক তার জায়গা েথেক উিড়েয় িনেয় যােব|

22মন্দ েলাকরা হয়েতা ঝেড়র শিক্ত েথেক পািলেয় েযেত েচষ্টা করেব|
িকন্তু ঝড় তােক ক্ষমাহীন ভােব আঘাত করেব|

23মন্দ েলাকগুেলা যখন ছুেট পালােব, তখন েলাকরা হাততািল েদেব|
মন্দ েলাকরা যখন তােদর বাড়ী েথেক েদৗড় েদেব তখন
েলােকরা িশস্ েদেব|”

28
1 “এমন জায়গা আেছ েযখােন মানুষ রূেপা পায়,

এমন জায়গা আেছ েযখােন মানুষ েসানা গিলেয় খঁািট কের|
2 মানুষ মািট খঁুেড় েলাহা েবর কের|

পাথর গিলেয় তামা িনষ্কাসন কের|
3কমীর্রা গুহার মেধয্ আেলা িনেয় যায়|

ওরা গুহার গভীের অেন্বষণ কের|
গভীর অন্ধকাের ওরা পাথর েখঁােজ|

4 খিন-দেণ্ডর ওপর কাজ করবার সময় খিনর কমীর্রা গভীর পযর্ন্ত
মািট েখঁােড়|

মানুষ েযখােন বাস কের তারা তার েচেয়ও অেনক গভীর পযর্ন্ত
েখঁােড়, এমন গভীের েযখােন েলাক আেগ কখনও যায় িন|

তারা দিড়েত অেনক অেনক গভীর পযর্ন্ত ঝুলেত থােক|
5 মািটর ওপের ফসল ফেল,

িকন্তু মািটর তলা সমূ্পণর্ অনয্রকম,
সব িকছুই েযন আগুেনর দ্বারা গিলত হেয় রেয়েছ|
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6 মািটর নীেচ নীলকান্ত মিণ
এবং খঁািট েসানা রেয়েছ|

7 বুেনা পািখরা মািটর নীেচর পথ সম্পেকর্ িকছুই জােন না|
েকান শকুন েসই অন্ধকার পথ েদেখ িন|

8 বনয্ পশুরাও েকান িদন েস পেথ হঁােট িন|
িসংহও েকান িদন েসই পেথ হঁােট িন|

9শ্রিমকরা দৃঢ়তম পাথরেকও েভেঙ েফেল|
ঐ শ্রিমকরা সমস্ত পবর্ত খঁুেড় খিন উনু্মক্ত কের|

10শ্রিমকরা পাথর েকেট সুড়ঙ্গ ৈতরী কের|
তারা সব রকেমর দামী পাথর েদখেত পায়|

11শ্রিমকরা জলেক বঁাধ ধরবার জনয্ বঁাধ ৈতরী কের|
তারা লুকােনা সম্পদেক প্রকােশয্ িনেয় আেস|

12 “িকন্তু প্রজ্ঞা েকাথায় খঁুেজ পাওয়া যােব?
আমরা েকাথায় েবাধশিক্ত খঁুজেত যােবা?

13আমরা জািন না প্রজ্ঞা িক মূলয্বান িজিনস|
পৃিথবীর েলাক মািট খঁুেড় প্রজ্ঞা েপেত পাের না|

14 গভীর মহাসমুদ্র বেল, �আমার কােছ প্রজ্ঞা েনই|�
সমুদ্র বেল, �আমার কােছ প্রজ্ঞা েনই|�

15 সব েচেয় খঁািট েসানার িবিনমেয়ও তুিম প্রজ্ঞা িকনেত পারেব না|
পৃিথবীেত প্রজ্ঞা েকনার মেতা যেথষ্ট রূেপা েনই|

16 ওফীেরর েসানা বা অকীক মিণ
বা নীলকান্ত মিণ িদেয়ও প্রজ্ঞা েকনা যায় না|

17 প্রজ্ঞা েসানা ও স্ফিটেকর েথেকও মূলয্বান|
এমনিক মূলয্বান রত্নখিচত েসানাও প্রজ্ঞা িকনেত পাের না|

18 প্রবাল বা মিণর েচেয়ও প্রজ্ঞা মূলয্বান|
মুেক্তার েথেকও প্রজ্ঞা মূলয্বান|

19 কূশেদশীয় েপাখরাজ মিণও প্রজ্ঞার মেতা সমমূেলয্র নয়|
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তুিম খঁািট েসানা িদেয়ও প্রজ্ঞা িকনেত পারেব না|

20 “তাহেল প্রজ্ঞা েকাথা েথেক আেস?
েবাধশিক্ত খঁুজেত আমরা েকাথায় যােবা?

21 পৃিথবীর প্রেতয্কিট জীবন্ত িবষেয়র েথেকই প্রজ্ঞা িনেজেক লুিকেয়
েরেখেছ|

আকােশর পািখরা পযর্ন্ত প্রজ্ঞােক েদখেত পায় না|
22 মৃতুয্ ও ধ্বংস বেল,

�আমরা প্রজ্ঞােক খঁুেজ পাই িন|
আমরা শুধু তার সম্পেকর্ গুঞ্জন শুেনিছ|�

23 “একমাত্র ঈশ্বরই প্রজ্ঞার পথ জােনন|
একমাত্র ঈশ্বরই জােনন প্রজ্ঞা েকাথায় থােক|

24 ঈশ্বর পৃিথবীর প্রান্ত পযর্ন্ত েদখেত পান|
আকােশর নীেচ সব িকছুই ঈশ্বর েদখেত পান|

25 ঈশ্বর বায়ুর গুরুত্ব িনরূপণ কেরেছন|
িতিনই বৃষ্টির িনয়ম

26 এবং েসখােন কতটা জল থাকেব
এবং েমঘ গজর্ েনর পথ িস্থর কেরেছন|

27 েসই সময় ঈশ্বর প্রজ্ঞােক েদেখিছেলন এবং এসম্পেকর্
েভেবিছেলন|

ঈশ্বর েদিখেয়িছেলন প্রজ্ঞা কত মূলয্বান এবং ঈশ্বরই প্রজ্ঞার
প্রতীক|

28 ঈশ্বর মানুষেক বলেলন: �প্রভুেক শ্রদ্ধা কেরা ও ভয় কর েসটাই
প্রজ্ঞা|

েকান মন্দ কাজ কেরা না এটাই সেবর্াত্তম উপলিদ্ধ|� ”
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29
ইেয়াব তঁার কথা অবয্াহত রাখেলন

1 ইেয়াব তঁার কেথাপকথন চািলেয় েগেলন| ইেয়াব বলেলন:

2 “কেয়ক মাস আেগ আমার জীবন েযমন িছেলা, আমার জীবন
েতমন েহাক্ এই আশা কির|

েসই সময় ঈশ্বর আমার ওপর নজর রাখেতন, আমার িবষেয়
িতিন যত্ন িনেতন|

3 েসই সময় ঈশ্বর আমার ওপর েজয্ািত প্রদান করেতন|
তাইআিম অন্ধকােরও পথ হঁাটেত পারতাম| ঈশ্বরআমােক বঁাচার
প্রকৃত পথ েদখােতন|

4 েয িদনগুিলেত আিম সফলকাম হেয়িছলাম, এবং ঈশ্বর আমার সেঙ্গ
িছেলন, আিম েসই িদনগুিলর আশায় থািক|

েসই িদনগুিলেত ঈশ্বর আমার গৃহেক আশীবর্াদ কেরিছেলন|
5 যখন ঈশ্বর, সবর্শিক্তমান আমার সেঙ্গ িছেলন এবং আমার সন্তান-

সন্তিত আমার চারপােশ িছল,
আিম েসই িদনগুিল আকাঙ্খা কির|

6 তখন জীবনটা খুব সুন্দর িছল|
তখন আিম ননী িদেয় আমার পা ধুেয়িছ, তখন আমার কােছ
প্রচুর পিরমােণ উত্তম মােনর জলপাই েতল িছল|

7 “তখন এমিন িদন িছল যখন শহেরর প্রেবশদ্বাের সবর্সাধারেণর
সভায়

আিম বয়স্ক েলাকেদর সেঙ্গ বসতাম|
8 েসখােন প্রেতয্েক আমায় শ্রদ্ধা করেতা|

যুবকরা যখনআমােক েদখেত েপেতা তখন তারা সের দঁাড়ােতা|
এমনিক বৃদ্ধরাও উেঠ দঁাড়াত|

আমার প্রিত শ্রদ্ধা েদখাবার জনয্ ওরা উেঠ দাড়াত|
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9জন েনতারা কথা বলা বন্ধ কের িদত
এবং েঠঁােটর ওপর হাত িদেয় অনয্ানয্ েলাকেদর চুপ করেত
ইিঙ্গত করেতা|

10 এমনিক গুরুত্বপূণর্ েনতারাও মৃদু স্বের কথা বলেতন|
হঁয্া, মেন হেতা, তঁােদর িজভ েযন তালুেত আটেক েগেছ|

11 আিম যা বলতাম েলােক তা শুনেতা এবং আমার সম্পেকর্ তারা
ভােলা কথা বলেতা| আিম িক করতাম েলােক েদখেতা এবং
তারা আমার প্রশংসা করেতা|

12 েকন? কারণ যখন দিরদ্র েলাক সাহাযয্ েচেয়েছ, আিম সাহাযয্
কেরিছ|

এবং েয অনাথেদর েদখােশানা করার েকউ েনই, তােদর আিম
সাহাযয্ কেরিছ|

13 মৃতপ্রায় মানুষ আমােক আশীবর্াদ কেরেছ|
সমসয্া-জজর্ র িবধবােক আিম সাহাযয্ কেরিছ|

14 সিঠক পেথ জীবনযাপনই আমার বস্ত্র িছল|
আমার িশরস্ত্রাণ িছল আমার নয্ায়|

15আিম অেন্ধর কােছ েচােখর মত িছলাম|
তারা েযখােন েযেত চাইেতা আিম িনেয় েযতাম|

আিম খঞ্জেলােকর কােছ তােদর পােয়র মত িছলাম|
তারা েযখােন েযেত চাইত আিম বেয় িনেয় েযতাম|

16আিম দিরদ্র েলাকেদর িপতার মত িছলাম|
যােদর আিম একটুও িচনতাম না তােদরও আিম সাহাযয্ কেরিছ,
আদালেত তােদর মামলা িজিতেয়িছ|

17আিম দুষ্ট বয্িক্তর ক্ষমতার অপবয্বহার েরাধ কেরিছ
এবং তােদর হাত েথেক িনেদর্ াষ েলাকেদর বঁািচেয়িছ|

18 “আিম সবর্দাই আমার পিরবােরর সবাইেক িনেয় েভেবিছ,
আিম দীঘর্ জীবন েবঁেচ েথেক বৃদ্ধ হব|

19আিম েভেবিছ আিম েসই বৃেক্ষর মত স্বাস্থয্বান ও প্রাণবন্ত হব
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েয গােছর িশকেড় প্রচুর জল আেছ এবং যার শাখাপ্রশাখা
িশিশের িসক্ত হেয় থােক|

20আিম েভেবিছ প্রেতয্কিট নতুন িদন উজ্জ্বলতর হেব
এবং নতুন সম্ভাবনায় ভের উঠেব|

21 “অতীেত েলাকরা আমার কথা শুনেতা|
আমার উপেদেশর অেপক্ষায় তারা চুপ কের থাকেতা|

22 যারা আমার কথা শুনত, আমার বলা েশষ হওয়ার পর তােদর আর
িকছুই বলার থাকেতা না|

আমার কথা সুন্দর ভােব তােদর কােন প্রেবশ করেতা|
23 েযমন কের েলাক বৃষ্টির জনয্ অেপক্ষা কের, েতমিন তারা আমার

বলার অেপক্ষায় থাকেতা|
তারা েযন বসেন্তর বৃষ্টির মত আমার বাকয্-ধারা পান করেতা|

24আিম যখনই ওেদর সেঙ্গ েহেস কথা বেলিছ ওরা এত অবাক হেয়
েযত েয, আিম েয ওেদর সেঙ্গ কথা বলিছ ওরা এটা িবশ্বাসই
করেত পারত না|

আমার হািসেত ওরা ভাল েবাধ কেরেছ|
25 যিদও আিম তােদর েনতা িছলাম তবু আিম তােদর সেঙ্গ থাকাই

পছন্দ করতাম|
আিম সভাসদসহ একজন রাজার মত, দুদর্ শাগ্রস্ত েলাকেদর
দুঃেখর মেধয্ তােদর শািন্ত িদতাম|

30
1 “িকন্তু এখন, যারা আমার েচেয়ও বয়েস েছাট তারা আমােক িনেয়

হািস-ঠাট্টা কের|
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এবং তােদর িপতারা এেতাই অপদাথর্ িছল েয, আমার
েমষগুেলােক েয কুকুর পাহারা েদয় � আিম ওেদর েসই
কুকুেরর সেঙ্গও রাখেত চাইিন|

2ঐসব যুবেকর িপতারা এেতাই দুবর্ল েয ওরা আমার সাহােযয্ আসেব
না|

তারা এখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হেয়েছ, তােদর েপশীগুেলা এখন আর
শক্ত ও মজবুত েনই|

3 তারা মৃত মানুেষর মেতা অনাহাের শুিকেয় রেয়েছ|
তাই তারা মরুভূিমর শুকেনা ধূেলা খায়|

4 তারা মরুভূিমর েনানা মািটর গাছ উপেড় েনয়|
তারা মরুভূিমর এক রকম গােছর িশকড় খায়|

5 তারা তােদর দল েথেক িবতািড়ত হেয়েছ|
েলােক এমন ভােব ওেদর িদেক িচৎকার কের েযন ওরা েচার|

6 তারা নদীর শুকেনা উপতয্কায়, পাহােড়র গুহায়
অথবা মািটর গেতর্ বাস করেত বাধয্ হয়|

7 তারা মরুভূিমর েঝাপঝােড় গাধার মত ডাক ছােড়
এবং কঁাটােঝােপর নীেচ গাদাগািদ কের জমা হয়|

8 তারা নামহীন একদল অপদাথর্ েলাক
যারা িনেজেদর েদশ ছাড়েত বাধয্ হেয়েছ!

9 “এখন ঐসব েলাকেদর পুত্ররা আমায় িনেয় গান েবঁেধ আমায়
উপহাস কের|

আমার নামটাই এখন ওেদর কােছ একটা বােজ শব্দ হেয়
দঁািড়েয়েছ|

10এখন ঐ যুবকরা আমায় ঘৃণা কের এবং আমার েথেক দূের দঁাড়ায়|
তারা িনেজেদর আমার েথেক ভােলা মেন কের|
তারা, এমনিক আমার মুেখ থুতুও েদয়!

11 ঈশ্বর আমার ধনুক েথেক গুণ (িছলা) েকেড় িনেয় আমায় দুবর্ল
কের িদেয়েছন|
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ঐ মন্দ েলাকরা ওেদর সমস্ত েক্রাধ িনেয় আমার িবরুেদ্ধ রুেখ
দঁািড়েয়েছ|

12 তারা আমার ডানিদক েথেক আক্রমণ কের|
তারা আমােক লািথ েমের েফেল িদেয়েছ|
আমার মেন হয় েযন একটা শহরেকআক্রমণকরা হল: আমােক
আক্রমণ কের ধ্বংস করার জনয্ তারা আমার প্রাচীের একটা
রাস্তা ৈতরী কেরেছ|

13 তারা আমার রাস্তা িছন্ন-িভন্ন কের িদেয়েছ|
তারা আমােকধ্বংস করেত সফল হেয়েছ| তােদর থামাবার েকউ
েনই|

14 তারা একটা ৈসনয্দেলর মত যারা েদওয়াল েভেঙ একটা বড় গতর্
কেরেছ

এবং পাথর কুিচর ওপর িদেয় গিড়েয় গিড়েয় আমার ঘােড়
পেড়েছ|

15 সন্ত্রাস আমােক গ্রাস কেরেছ|
আমার সম্মান বাতােসর মত মুেছ েগেছ|
আমার িনরাপত্তা েমেঘর মেতাই অদৃশয্ হেয় েগেছ|

16 “আমার জীবন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ এবং আিম খুব শীঘ্রই মারা
যােবা|

দুেভর্ ােগর িদন আমােক আঁকেড় ধেরেছ|
17 রােত আমার হােড় বয্থা কের|

আমার যন্ত্রণা বন্ধ হয় না|
18 ঈশ্বর আমার বস্ত্র েকেড় িনেয়েছন,

এবং আমার বস্ত্র মুচেড় িবকৃত আকার কের িদেয়েছন|
19 ঈশ্বর আমায় কাদায় ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন

এবং আিম ধূলা ও ছাই এর মত হেয় িগেয়িছ|
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20 “ঈশ্বর, আপনার সাহােযয্র জনয্ আিম আপনার কােছ কঁািদ িকন্তু
আপিন েশােনন না|

আিম দঁািড়েয় পেড় প্রাথর্না কির, িকন্তুআমার িদেকআপিন েকান
মেনােযাগ েদন না|

21 ঈশ্বর, আপিন আমার প্রিত নীচ বয্বহার কেরেছন|
আমােক আঘাত করবার জনয্ আপিন আপনার ক্ষমতা বয্বহার
কেরেছন|

22 ঈশ্বর, আপিন শিক্তশালী বাতাসেক আমােক উিড়েয় িনেয় েযেত
িদেয়েছন|

আপিন আমােক ঝেড়র মেধয্ েফেলেছন|
23আিম জািন আপিন আমায় মৃতুয্র িদেক িনেয় যােবন|

প্রেতয্কিট জীবন্ত বয্িক্ত অবশয্ই মারা যােব|

24 “িকন্তু, েয ইিতমেধয্ই িবধ্বস্ত ও সাহােযয্র জনয্ কাতর আির্জ
জানােচ্ছ,

তােক িনশ্চয়ই েকান েলাক আঘাত করেব না|
25 ঈশ্বর, আপিন জােনন েয, েয েলাকরা সংকেট পেড়িছেলা আিম

তােদর জনয্ েকঁেদিছলাম|
আপিন জােনন েয দিরদ্র েলােকেদর জনয্ আমার অন্তর
কতখািন কাতর িছেলা|

26 িকন্তু যখন আিম ভােলা িজিনস চাইলাম, তখন িবিনমেয় খারাপ
িজিনস েপলাম|

যখন আিম আেলা চাইলাম, অন্ধকার এেলা|
27আিম েভতের েভতের িছন্নিভন্ন হেয় িগেয়িছ|

আমার দুেভর্ াগ েশষ হেচ্ছ না|
আিম িদেনর পর িদন ভুেগ চেলিছ|

28আিম সব সময়ই দুঃখী এবং িবমষর্|
আিম মণ্ডলীর মেধয্ দঁািড়েয় িচৎকার কের সাহাযয্ চাই|
29 মরুভূিমর বুেনা কুকুর এবং উটপাখীর মত
আিম বরাবরই িনঃসঙ্গ|



ইেয়াব 30:30 lxxvi ইেয়াব 31:8

30আমার চামড়া পুেড় েখাসা হেয় উেঠ যােচ্ছ|
জ্বের আমার েদহ উত্তপ্ত হেয় আেছ|

31আমার বীণা দুঃেখর গান গাইেত শুরু কেরেছ|
আমার বঁািশও দুঃেখর কান্নায় ভের উেঠেছ|

31
1 “আিম আমার েচােখর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছ|

এমন দৃষ্টি িদেয় আিম েকান েমেয়েক েদখেবা না েয দৃষ্টি আমার
কামলালসােক চিরতাথর্ করবার জনয্ ঐ েমেয়েক েপেত
আমায় বাধয্ করেব|

2 উেচচর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, মানুেষর জনয্ িক কেরন?
উেচচর ঈশ্বর সবর্শিক্তমান, মানুষেক িক েদন?

3 মন্দ েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর সমসয্া ও ধ্বংস েপ্ররণ কেরন
এবং যারা মন্দ কাজ কের তােদর জনয্ পাঠান িবপযর্য়|

4আিম যা কির ঈশ্বর সবই জােনন
এবং িতিন আমার প্রিতিট পদেক্ষপ লক্ষয্ কেরন|

5 “আিম মানুষেক িমথয্া বিলিন
ও তােদর প্রতািরত করেত চাইিন!

6 ঈশ্বর যিদ যথাযথ মানদণ্ডও বয্বহার কেরন,
িতিন েদখেবন আিম িনেদর্ াষ|

7 যিদ আমার পদেক্ষপ যথাথর্ পথ েথেক ভ্রষ্ট হেয় থােক,
যিদ আমার েচাখ আমায় মন্দ কাজ করেত পিরচািলত কের
থােক,

যিদ আমার হস্তদ্বয় পােপ কলিঙ্কত হেয় থােক,
8 তাহেল, আমার চােষর ফসল েযন অনয্রা খায়

এবং আমার চােষর ফসল েযন তারা েতােল|
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9 “যিদ আিম কখেনা অনয্ েকান নারীেক কামনা কের থািক
বা আমার প্রিতেবশীর দরজায় তার স্ত্রীর জনয্ অেপক্ষা কের
থািক,

10 তাহেল আমার স্ত্রী েযন অনয্ পুরুেষর জনয্ রান্না কের
এবং অনয্ পুরুষরা েযন তার সেঙ্গ শয়ন কের|

11 েকন? কারণ েযৗনপাপ হল লজ্জাকর|
এটা শািস্তেযাগয্ পাপ|

12 েযৗনপাপ হল এমন এক আগুন যা সবিকছু ধ্বংস হওয়া পযর্ন্ত
জ্বলেত থােক|

আিম সারা জীবন যা কেরিছ এটা তা ধ্বংস কের িদেত পাের|

13 “যখন আমার িবরুেদ্ধ আমার ক্রীতদাসরা অিভেযাগ কেরিছল
তখন আিম যিদ তােদর প্রিত নয্ায়িবচার না কের থািক,

14 তাহেল ঈশ্বেরর মুেখামুিখ হেয় আিম িক করেবা?
যখন ঈশ্বর িজজ্ঞাসা করেবন আিম িক কেরিছ, তখন আিম িক
বলেবা?

15 প্রেতয্েক তার মােয়র গেভর্ জন্মায়|
আিম আমার মােয়র গেভর্ জেন্মিছ, আমার ক্রীতদাসরা তােদর
মােয়র গেভর্ |

অতএব েসই িদক েথেক আমােত আর আমার ক্রীতদাসেদর
মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই|

16 “দিরদ্র েলাকেদর সাহাযয্ করেত আিম কখনও িবমুখ িছলাম না|
আিম িবধবােদর সাহাযয্ করেত কখেনা অস্বীকার কিরিন|

17 খােদয্র িবষেয় আিম কখনও স্বাথর্পর হইিন|
আিম সবর্দাই অনাথেদর খাবার িদেয়িছ|

18 আমার সারা জীবন ধের আিম িপতৃহীন সন্তানেদর িপতার মত
িছলাম|

আমার সারা জীবন ধের আিম িবধবােদর সাহাযয্ কেরিছ|
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19আিম যখনই বস্ত্রহীন মানুষেক,
দিরদ্র মানুষেক, জামার অভােব কষ্ট েপেত েদেখিছ,
20আিম সবর্দাই তােদর বস্ত্র িদেয়িছ|

ওেদর উষ্ণ রাখার জনয্ আমার িনেজর েভড়া েথেক আিম পশম
িদেয়িছ|

এবং ওরা ওেদর সমস্ত হৃদয় িদেয় আমায় আশীবর্াদ কেরেছ|
21 যিদও আিম জানতাম েয আিম আদালেতর সমথর্ন পােবা,

তবু আিম কখেনা অনাথেদর ভয় েদখাই িন|
22আিম যিদ কখনও তা কের থািক,

তাহেল আমার বাহু কঁাধ েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় পেড় যােব|
23আিম ঈশ্বেরর শািস্তেক ভয় পাই|

িতিন যখন উেঠ দঁাড়ান
আিম তঁার সামেন দঁাড়ােত পাির না|

24 “আিম আমার সম্পেদর ওপর কখনই ভরসা কির িন|
ঈশ্বর আমায় সাহাযয্ করেবন এটাই আমার বড় ভরসা|
খঁািট েসানােকও আিম কখনও বিল িন, �তুিমই আমার ভরসা|�

25আিম িবত্তবান িছলাম|
িকন্তু তা আমােক অহঙ্কারী কের িন|

আিম অেনক ধনসম্পদ উপাজর্ ন কেরিছ|
িকন্তু অথর্ আমােক সুখী কের িন|

26আিম কখনও উজ্জ্বল সূযর্
বা সুন্দর চঁােদর পূেজা কির িন|

27 চঁাদ ও সূযর্েক পূেজা করার মেতা
অতখািন েবাকা আিম িছলাম না|

28 ওটাও শািস্তেযাগয্ পাপ|
যিদ আিম ওইগুেলার পূেজা করতাম তাহেল আিম উেচ্চ
অবিস্থত ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর প্রিত অিবশ্বস্ততার কাজ
করতাম|
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29 “আমার শত্রুরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল
আিম কখনই সুখী হই িন|

যখন আমার শত্রুেদর জীবেন অঘটন ঘেটেছ,
তখন আিম তােদর প্রিত কখনও উপহাস কিরিন|

30আমার শত্রুেদর অিভশাপ িদেয় বা তােদর মৃতুয্ কামনা কের
আিম কখনও িনেজর মুখেক পাপ করেত িদই িন|

31আমার তঁাবুর প্রেতয্েকই জােন েয
আিম সবর্দাই আমার অিতিথেদর যেথষ্ট খাদয্ িদেয়িছ|

32আিম সবর্দাই ভবঘুেরেদর আমার ঘের েডেক এেনিছ
যােত ওেদর রাস্তায় ঘুমােত না হয়|

33অনয্ েলাকরা তােদর পাপ েগাপন করার েচষ্টা কের|
িকন্তু আিম আমার অপরাধ েগাপন কির িন|

34 েলােক িক বলেত পাের েস িনেয় আিম েকান িদনই ভীত হই িন|
েসই ভয় েকান িদন আমােক চুপ করােত পাের িন|

আিম েকান িদনই বাইের েযেত িদ্বধােবাধ কির িন|
আিম েলােকর ঘৃণায েকান িদন িবচিলত হইিন|

35 “এই েয, আিম চাই েকউ আমার কথা শুনুক!
এই রইল আমার স্বাক্ষর আমার অিভেযােগর ওপর|

এখন ঈশ্বর সবর্শিক্তমান েযন আমায় একটা আিধকািরকী উত্তর েদন|
আিম চাই, তঁার মেতআিম যা ভুল কেরিছ, তা িতিন িলেখ েফলুন|

36 তারপর আিম েসটা কঁােধ পের েনব|
মাথার মুকুেটর মত আিম তা ধারণ করেবা|

37 যিদ ঈশ্বর তা করেতন, তাহেল আিমও আমার সব কােজর বয্াখয্া
িদেত পারতাম|

আিম একজন রাজপুেত্রর মত তঁার কােছ েযেত পারতাম|

38 “আমার জিম আিম কারও কাছ েথেক চুির কির িন|
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েকউ আমার সম্পেকর্ চুিরর অিভেযাগ তুলেত পারেব না|
39জিম েথেক েয খাদয্ আিম েপেয়িছলাম তার জনয্

আিম আমার কৃষকেক মূলয্ িদেয়িছলাম|
আিম কখেনা জিমর ভাড়ােটেদর সেঙ্গ দুবর্য্বহার কিরিন|

40 যিদ আিম কখনও এই সব মন্দ কাজ কের থািক,
তাহেল আমার জিমেত গম এবং বািলর্র বদেল েযন কঁাটা-েঝাপ
ও দুগর্ন্ধ লতাপাতা জন্মায়!”

ইেয়ােবর কথা েশষ হল|

32

ইলীহূ তেকর্ েযাগ িদল
1 তখন ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধ তােক উত্তর েদওয়া েথেক িবরত

হেলন| তঁারা িবরত হেলন কারণ তঁারা েদখােলন েয ইেয়াব েয িনেদর্ াষ
েস িবষেয় তঁারা এেকবাের দৃঢ় প্রতয্য় িছেলন| 2 িকন্তু বারেখেলর
পুত্র ইলীহূ েসখােন উপিস্থত িছল| বারেখল িছল বূষীয় বংশধর| (বূষ
িছল রাম পিরবােরর একজন|) ইলীহূ ইেয়ােবর ওপর ভীষণ েরেগ
েগল| কারণ ইেয়াব েভেবিছল েয েস ঈশ্বেরর েচেয়ও ধাির্মক| 3 ইলীহূ
ইেয়ােবর িতনজন বনু্ধর ওপেরও েরেগ িছল| েকন? কারণ ইেয়ােবর
িতনজন বনু্ধ ইেয়ােবর প্রশ্নর উত্তর িদেত পারিছল না| তবু তারা
ইেয়াবেক েদাষী বেল অিভযুক্ত কেরিছল| 4 ইলীহূই েসখােন সব েথেক
কিনষ্ঠ িছল, তাই সবার কথা েশষ হওয়া পযর্ন্ত েস অেপক্ষা করিছল|
তখন তার মেন হল েস কথা বলা শুরু করেত পাের| 5 িকন্তু েসই
সময় েস েদখেলা, ইেয়ােবর িতন বনু্ধর আর িকছুই বলার েনই| তাই
েস েরেগ েগল| 6 তখন ইলীহূ (বূষ পিরবার উদূ্ভত বারেখেলর পুত্র)
কথা বলেত শুরু করেলা| েস বলল:
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“আিম একজন যুবক, আপনারা বয়স্ক বয্িক্ত|
েসই জনয্ আিম যা ভাবিছ তা বলেত আিম ভয় পািচ্ছ|

7আিম িনেজর মেন েভেবিছ, �বয়স্ক েলাকরা আেগ কথা বলেব|
বয়স্ক েলাকরা বহুিদন জীিবত আেছন, তাই তঁারা বহু িবষেয়
িশক্ষা কেরেছন|�

8 িকন্তু ঈশ্বেরর আত্মাই একজনেক জ্ঞানী কের|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর েসই িনঃশ্বাস মানুেষর েবাধশিক্তেক সব
িকছু বুঝেত সাহাযয্ কের|

9শুধুমাত্র বৃদ্ধ েলাকরাই জ্ঞানী মানুষ নয়|
েকানটা প্রকৃত িঠক তা শুধুমাত্র বৃদ্ধ েলাকরাই েবােঝ এমনও
নয়|

10 “তাই, আমার কথা শুনুন!
আিম িক ভাবিছ তা আপনােদর বলেবা|

11আপনারা যখন কথা বলিছেলন আিম তখন অেপক্ষা করিছলাম|
আিম আপনােদর যুিক্তসমূহ শুেনিছ এবং যথােযাগয্ উত্তর
েদবার জনয্ আপনােদর প্রেচষ্টা েদেখিছ|

ইেয়াবেক আপনারা েয উত্তর িদেয়েছন তা আিম শুেনিছ|
12আপনারা যা বেলেছন আিম তা যত্ন কের শুেনিছ|

আপনােদর মেধয্ েকউই ইেয়াবেক িতরস্কার কেরনিন|
আপনােদর মেধয্ েকউই ওঁর যুিক্তর উত্তর েদনিন|

13আপনােদর প্রজ্ঞা আেছ এ কথা আপনােদর িতন জেনর বলা উিচৎ 
হয়িন|

মনুষয্ জািত নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বর েযন তঁােক তকর্ যুেদ্ধ পরািজত
কেরন|

আপনারা অবশয্ই যুিক্তর উত্তর েদেবন, সাধারণেক নয়|
14 ইেয়াব তঁার যুিক্তগুেলা আমার কােছ বেলন িন|

তাই, আপনারা িতন জন েয যুিক্তগুিল উত্থাপন কেরিছেলন,
আিম তা বলেবা না|
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15 “ইেয়াব, এই িতন জন যুিক্ত হািরেয় েফেলেছ|
ওঁেদর আর েবশী িকছু বলার েনই|
ওঁেদর আর েবশী িকছু উত্তরও েনই|

16 ইেয়াব, এই িতন বয্িক্ত আপনােক উত্তর েদেব- আিম এমন প্রতীক্ষা
করিছলাম|

িকন্তু ওঁরা চুপ কের েগেলন|
ওঁরা আপনার সেঙ্গ তকর্ বন্ধ কের িদেলন|

17 তাই, এখন আিম আপনােক আমার উত্তর েদেবা|
হঁয্া, আিম যা জািন তা আপনােক বলব|

18আমার এত িকছু বলার আেছ েয
আমার প্রায় িবস্তািরত হওয়ার উপক্রম|

19আিম একিট দ্রাক্ষারেসর থিলর মত যা এখনও েখালা হয় িন|
আিম একিট নতুন দ্রাক্ষারেসর আধােরর মেতা েযিট প্রায় েফেট
িগেয় েখালবার উপক্রম হেয়েছ|

20আমােক কথা বলেতই হেব এবং আমার েভতেরর বাষ্প বার কের
িদেত হেব|

আমােক অবশয্ই ইেয়ােবর যুিক্তর উত্তর িদেত হেব|
21আিম কােরা প্রিত পক্ষপািতত্ব েদখাব না|

আিম কােরা স্তাবকতা করব না|
22আিম একজেনর সেঙ্গ অনয্ একজন েলােকর েচেয় ভােলা আচরণ

করেত পাির না|
আিম যিদ তা কির আমার সৃষ্টিকতর্ া আমায় শািস্ত েদেবন|

33
1 “ইেয়াব, এখন আমার কথা শুনুন|

আিম যা বিল তা মন িদেয় শুনুন|
2আিম বলবার জনয্ প্রস্তুত|
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3আমার অন্তর সৎ তাই আিম সৎ বাকয্ই বলেবা|
আিম যা জািন েস িবষেয় আিম সতয্ই বলেবা|

4 ঈশ্বেরর আত্মা আমায় সৃষ্টি কেরেছ|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমােনর িনঃশ্বাস আমােক জীবন িদেয়েছ|

5 ইেয়াব, আমার কথা শুনুন এবং যিদ পােরন আমার প্রশ্নর উত্তর িদন|
আপনার উত্তর ৈতরী কের রাখুন যােত আপিন তকর্ করেত
পােরন|

6 ঈশ্বেরর সামেন আপিন এবং আিম উভেয়ই সমান|
আমােদর দুজনেক ঈশ্বর মািট িদেয় সৃষ্টি কেরেছন|

7 ইেয়াব, আমােক ভয় পােবন না|
আিম আপনার প্রিত কেঠার হব না|

8 “িকন্তু ইেয়াব, আিম শুেনিছ,
আপিন িক বেলেছন,

9আপিন বেলেছন: �আিম শুিচশুদ্ধ; আিম িনষ্পাপ|
আিম েকান ভুল কির িন; আিম অপরাধী নই!

10আিম েকান ভুল কির িন, িকন্তু ঈশ্বর আমার িবরুেদ্ধ|
ঈশ্বর আমার সেঙ্গ শত্রুর মত বয্বহার কেরেছন|

11 ঈশ্বর আমার পােয় িশকল পিরেয়েছন|
আমার সব পথগুিল ঈশ্বর লক্ষয্ কেরন|�

12 “িকন্তু ইেয়াব, এ েক্ষেত্র আপিন ভুল কেরেছন|
আিম প্রমাণ করেবা েয আপিন ভুল কেরেছন|
েকন? কারণ, েয েকান েলােকর েচেয় ঈশ্বর মহান|

13আপিন ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকন অিভেযাগ আেনন?
েকন আপিন দাবী কেরন, ঈশ্বর েকান েলােকর অিভেযােগর
উত্তর েদন না?
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আপিন েভেবেছন ঈশ্বর সবিকছুই আপনার কােছ বয্াখয্া কের
েদেবন?

14 হেত পাের ঈশ্বর যা কেরন িতিন তার বয্াখয্া েদন|
িকন্তু ঈশ্বর েয ভােব কথা বেলন েলােক তা েবােঝ না|

15 রােত্র যখন েলাকরা গভীর ঘুেম আচ্ছন্ন
ঈশ্বর হয়েতা তখন স্বেপ্ন কথা বেলন|

16 তখন তারা ভীষণ ভয় পায়|
তখন তারা ঈশ্বেরর সাবধান বাণী েশােন|

17 ভুল কাজ করার েথেক িবরত হেত ঈশ্বর তােদর সতকর্ কের েদন
এবং তােদর অহঙ্কারী হওয়া েথেক িবরত রােখন|

18 মৃতুয্েলাক েথেক উদ্ধার করবার জনয্ ঈশ্বর মানুষেক সতকর্ কের
েদন|

ধ্বংেসানু্মখ েলাকেদর পিরত্রাণ করার জনয্ ঈশ্বর তা কেরন|

19 “ঈশ্বর হয়ত একজন বয্িক্তেক যন্ত্রণা িদেয় শুধের েদন,
তােদর হােড়ও ক্রমাগত বয্থা হেত পাের|

20 তখন েস েলাকিট েখেত পাের না,
েসই েলাকিটর এত যন্ত্রণা থােক েয েস সব েচেয় ভােলা
খাবারেকও ঘৃণা কের|

21ঐ েলাকিটর গােয়র মাংস আর েদখা যায় না|
ঐ েলাকিটর হাড়গুেলা েবিরেয় পেড়|

22ঐ েলাকিট “গহবর” এর কাছাকািছ েপৗেঁছ যায়|
ওর জীবনও মৃতুয্র কাছাকািছ চেল আেস|

23 ঈশ্বেরর হাজার হাজার েদবদূত আেছ; হয়েতা তােদর একজন দূত
ঐ েলােকর ওপর নজর রাখেছ|

েসই দূত হয়েতা ঐ েলাকটার জনয্ই বেল এবং েস যা ভােলা
কাজ কেরেছ েস সম্পেকর্ ই বেল|

24 হয়েতা ঐ দূত ঐ েলাকিটর প্রিত সদয় হেয় ঈশ্বরেক বলেব:
�এই েলাকটােক গহবর েথেক উদ্ধার কের িদন!
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আিম ওর জীবেনর জনয্ একিট মুিক্তপন েপেয়িছ|�
25 তখন ঐ েলাকিটর েদহ আবার তারুেণয্ ভের উঠেব|

যুবকাবস্থায় তার েদহ েযমন িছল, িঠক েস রকম হেয় যােব|
26 ঐ েলাকিট ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করেব এবং ঈশ্বর ওর প্রাথর্নার

উত্তর েদেবন|
ঐ েলাকিট আনেন্দ িচৎকার করেব এবং ঈশ্বেরর পূেজা করেব|
তার সৎজীবেনর জনয্ ঈশ্বর তােক পুরসৃ্কত করেবন ও আবার
সুন্দর ভােব জীবনযাপন করেব|

27ঐ বয্িক্তিট েলাকেদর কােছ তার েদাষ স্বীকার করেব|
েস বলেব, �আিম পাপ কেরিছলাম|

আিম ভােলােক মেন্দ পিরণত কেরিছলাম|
িকন্তুআমার েয শািস্ত প্রাপয্ িছল, েস কিঠন শািস্ত ঈশ্বরআমােক
েদন িন!

28আমার আত্মােক ঈশ্বর পাতােলর মেধয্ পতন েথেক রক্ষা কেরেছন|
আিম এখন আবার জীবনেক উপেভাগ করেত পাির|�

29 “ঐ েলাকটার জনয্ ঈশ্বর বার বার এই সব কেরেছন|
30 েকন? ঐ েলাকিটেক গহবর েথেক উদ্ধার করবার জনয্,

যােত ঐ েলাকিট আবার তার জীবনেক উপেভাগ করেত পাের|

31 “ইেয়াব, আমার িদেক মেনােযাগ িদন; আমার কথা শুনুন|
চুপ করুন এবং আমােক কথা বলেত িদন|

32 িকন্তু ইেয়াব,আপিন যিদআমার সেঙ্গ একমত না হন তাহেলআপিন
কথা বেল যান|

আমােক আপনার যুিক্তগুিল বলুন
কারণ আিম েদখােত উদ্গর্ীব েয আপিন িনেদর্ াষ|

33 িকন্তু ইেয়াব, যিদ আপনার িকছু বলবার না থােক, তাহেল আমার
কথা শুনুন|
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চুপ কের থাকুন, আিম আপনােক প্রজ্ঞা িবষেয় িশক্ষা িদেয়
েদেবা|”

34
1 তখন ইলীহূ কথা বেল েযেত লাগেলা| েস বলল:

2 “েহ প্রাজ্ঞ বয্িক্ত, আিম যা বিল তা শুনুন|
েহ বুিদ্ধমান বয্িক্তগন, আমার প্রিত মেনােযাগ িদন|

3কারণ িজভ েযমন খােদয্র স্বাদ গ্রহণ কের
েতমিন কান কথােক পরীক্ষা কের|

4অতএব, আমােদরই িঠক করেত িদন েকানটা সিঠক|
আসুন, আমরা সবাই িমেল িস্থর কির েকানটা সিতয্ই ভােলা|

5 ইেয়াব বলেলন, �আিম িনষ্পাপ|
ঈশ্বর আমার প্রিত সুিবচার কেরন িন|

6 আিম িনষ্পাপ, িকন্তু আমার িবরুেদ্ধ গৃহীত িবচার বলেছ আিম
একজন িমথয্াবাদী|

আিম িনষ্পাপ, িকন্তু আিম খুব িবশ্রী ভােব আহত হেয়িছ|�

7 “ইেয়ােবর মত আর েকান েলাক আেছ িক?
ঈশ্বরেক অিভযুক্ত করা তঁার কােছ জেলর মত েসাজা|

8 এমনিক শত্রুেদর সেঙ্গও ইেয়াব বনু্ধত্বপূণর্ বয্বহার কেরন|
ইেয়াব মন্দ েলাকেদর সেঙ্গ থাকেত ভােলাবােসন|

9 েকন আিম একথা বলিছ? েকন না ইেয়াব বেলন,
�যিদ েকউ ঈশ্বরেক খুশী করেত চায় েস েলাক িকছুই পােব না|�
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10 “আপনারা বুঝেত পােরন; তাই আমার কথা শুনুন|
ঈশ্বর কখনই মন্দ কাজ করেবন না|
ঈশ্বর সবর্শিক্তমান কখনও ভুল করেবন না|

11 েয যা কের তার জনয্ ঈশ্বর তােক পুরসৃ্কত কেরন|
ঈশ্বর মানুষেক তার প্রাপয্ িমিটেয় েদন|

12 এটা সমূ্পণর্রূেপ সতয্: ঈশ্বর মন্দ কাজ কেরন না|
যা সিঠক তােক সবর্শিক্তমান ঈশ্বর কখেনা মুচেড় িবকৃত করেবন
না|

13 েকান মানুষ ঈশ্বরেক পৃিথবীর দািয়ত্ব িদেয় িনবর্াচন কেরিন|
েকউই ঈশ্বরেক পৃিথবীর দািয়ত্ব েদয় িন|
িতিনই সব িকছুর সৃষ্টি কেরেছন এবং িতিনই সব িকছু িনয়ন্ত্রণ
কেরন|

14 ঈশ্বর যিদ মনস্থ কেরন েয িতিন তঁার আত্মােক
এবং তঁার িনঃশ্বাসেক পৃিথবী েথেক িনেয় েনেবন,

15 তাহেল পৃিথবীর প্রেতয্কিট প্রাণী মারা পড়েব
এবং মনুষয্ জািত পিরণত হেব ধূলায়|

16 “আপনারা যিদ জ্ঞানবান হন
তাহেল আিম যা বিল তা শুনুন|

17 ঈশ্বর িক কের নয্ায় ও িনয়মেক ঘৃণা করেত পােরন?
তাহেল আপিন িক কের ধাির্মক ও শিক্তশালী ঈশ্বরেক
ভুল বেল অিভযুক্ত করেত পােরন?

18 ঈশ্বরই একমাত্র সত্তা িযিন রাজােক বেলন, �তুিম অপদাথর্!�
ঈশ্বর েনতৃতৃগর্েক বেলন, �েতামরা মন্দ েলাক!�

19 ঈশ্বর অনয্ানয্ েলাকেদর েচেয় েনতােদর েবশী ভােলাবােসন না|
ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর েচেয় ধনীেদর েবশী ভােলাবােসন না|
েকন?

কারণ ঈশ্বর প্রেতয্ক মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন|
20 মধয্রােত্র েলােক হঠাৎ  মারা েযেত পাের|
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অসুস্থ হেয় েলােক মারা েযেত পাের|
িবনা েকান আয়ােস ঈশ্বর ক্ষমতাবান েলাকেক সিরেয় েদন|

21 “েলাকরা িক কের ঈশ্বর তা লক্ষয্ কেরন|
ঈশ্বর একজন েলােকর প্রিতিট পদেক্ষপ সম্পেকর্ জােনন|

22 ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকবার জনয্
মন্দ েলাকেদর কােছ েকান অন্ধকার স্থান েনই|

23 একজন েলাকেক পরীক্ষা করবার জনয্ ঈশ্বেরর েকান সময় িস্থর
করবার প্রেয়াজন হয় না|

একটা েলাকেক িবচার করবার জনয্ েলাকিটেক ঈশ্বেরর সামেন
আনবার দরকার হয় না|

24 েকান িবচার ছাড়াই ঈশ্বর শিক্তশালী েলাকেদর ধ্বংস কেরন
এবং অনয্ানয্ েলাকেদর েনতা িহেসেব মেনানীত কেরন|

25 তাই ঈশ্বর জােনন মানুষ িক কের|
েসই জনয্ মন্দ েলাকেদর ঈশ্বর এক রােতর মেধয্ই পরািজত
কের ধ্বংস কেরন|

26 মন্দ েলাকরা েয খারাপ কাজ কেরেছ তার জনয্ ঈশ্বর ওেদর শািস্ত
েদেবন|

ওই েলাকগুেলােক ঈশ্বর এমন ভােব শািস্ত েদেবন যােত অনয্
েলােক তা ঘটেত েদখেত পায়|

27 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক মানয্ করা বন্ধ কের িদেয়েছ|
এবং ঈশ্বর যা চান, ওই মন্দ েলাকরা তা করার বয্াপাের েকান
েতায়াক্কাই কের না|

28 ঐ মন্দ েলাকরা দিরদ্রেদর আঘাত কের ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্
চাইেত বাধয্ কের|

ঈশ্বর েসই সাহাযয্ চাইবার আির্ত েশােনন|
29 িকন্তু ঈশ্বর যিদ মনস্থ কেরন ওেদর সাহাযয্ করেবন না,

তাহেল েকউই ঈশ্বরেক েদাষী বলেত পাের না|
ঈশ্বর যিদ িনেজেক মানুেষর কাছ েথেক লুিকেয় রােখন

েকান েলাকই তঁােক খঁুেজ পােব না|
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30 একজন মন্দ বয্িক্তেক েলাকেদর ওপর শাসন করবার েথেক ও
েলাকেদর ধ্বংেসর পেথ এিগেয় েদবার েথেক দূের রাখবার
জনয্

ঈশ্বর মানুষ এবং েদেশর ওপর শাসন কেরন|

31 ইেয়াব, আপনার ঈশ্বরেক বলা উিচৎ , �আিম অপরাধী|
আিম আর েকান পাপ করেবা না|

32আিম যা েদখেত পাই না তা আমােক েশখান|
যিদ আিম ভুল কের থািক েস ভুল আিম আর করেবা না|�

33 ইেয়াব, আপিন চান ঈশ্বর আপনােক পুরস্কার িদন,
িকন্তু আপিন িনেজেক পিরবির্তত করেত চান িন|

ইেয়াব, এটা আপনার িসদ্ধান্ত, আমার নয়|
আপিন িক ভাবেছন তা আমায় বলুন|

34 একজন জ্ঞানী েলাক আমার কথা শুনেব|
একজন জ্ঞানী েলাক বলেব,

35 �ইেয়াব জােন না েস িক িবষেয় কথা বলেছ|
ইেয়াব যা বলেছ তা অথর্হীন!�

36আিম আশা কির ইেয়াবেক সমূ্পণর্রূেপ পরীক্ষা করা হেব| েকন?
কারণ ইেয়াব আমােদর েসই ভােবই উত্তর িদেয়েছন, েয ভােব
একজন মন্দ েলাক উত্তর েদয়|

37 ইেয়াব তঁার অনয্ানয্ পােপর সেঙ্গ িবেদ্রাহ যুক্ত কেরেছ|
ইেয়াব আমােদর অপমান কেরন এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ তঁার
অিভেযাগ বাড়ান|”

35
1 ইলীহূ কথা বেল চলল| েস বলল:
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2 “ইেয়াব, আপনার পেক্ষ একথা বলা িঠক নয় েয,
�ঈশ্বর অেপক্ষা আিমই অিধকতর সিঠক|�

3 এবং ইেয়াব, আপিন ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা কেরেছন,
�েকউ যিদ ঈশ্বরেক খুশী করেত চায় তাহেল েস িক পােব?
যিদ আিম পাপ না কির তাহেলই বা আমার িক ভাল হেব?�

4 “ইেয়াব, আিম আপনােক এবং আপনার সেঙ্গ আপনার েয বনু্ধরা
রেয়েছ তঁােদর উত্তর িদেত চাই|

5 ইেয়াব, আকােশর িদেক েদখুন, েসই েমেঘর িদেক েদখুন
যা আপনার েথেক অেনক অেনক উেচচ|

6 ইেয়াব, যিদ আপিন পাপ কেরন, তা ঈশ্বরেক স্পশর্মাত্র কের না|
যিদ আপনার অেনক পাপও থােক তােতও ঈশ্বেরর িকছু এেস
যায় না|

7 এবং ইেয়াব, যিদ আপিন ভােলা হন তােতও ঈশ্বেরর িকছু এেস যায়
না|

ঈশ্বর আপনার কাছ েথেক িকছুই পান না|
8 ইেয়াব, েয ভাল বা মন্দ কাজ আপিন কেরন তা আপনারই মত অনয্

েলাকেদর প্রভািবত কের মাত্র|
তা ঈশ্বরেক সাহাযয্ও কের না, আঘাতও কের না|

9 “যিদ মন্দ েলাকরা আহত হয় তারা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কের|
তারা শিক্তশালী েলােকর কােছ যায় এবং তােদর কােছ সাহাযয্
প্রাথর্না কের|

10 তারা বলেব না, �ঈশ্বর েকাথায় িযিন আমােক সৃষ্টি কেরেছন?
েসই ঈশ্বর েকাথায় িযিন রােত্র আমােক সঙ্গীত েদন?

11 ঈশ্বর আমােদর পশুপাখীেদর েচেয় বুিদ্ধমান কেরেছন|
তাই, েকাথায় িতিন?�
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12 “বা যিদ ঐ মন্দ েলাকরা সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বরেক ডােক, ঈশ্বর
ওেদর েকান উত্তর েদেবন না|

েকন? কারণ ঐ েলাকগুেলা অহঙ্কারী|
ওরা এখনও ভােব ওরাই েবশী গুরুত্বপূণর্ েলাক|

13 একথা সতয্ েয ঈশ্বর ওেদর অথর্হীন চাওয়ায় েকান কান েদেবন
না|

ঈশ্বর সবর্শিক্তমান ওেদর িদেক মেনােযাগই েদেবন না|
14 তাই ইেয়াব, আপিন যখন বেলেছন আপিন ঈশ্বরেক েদেখন না,

তখন িতিন আপনার কথা শুনেবন না|
আপিন বেলেছন েয আপিন িনেজেক িনষ্পাপ প্রমাণ করার জনয্,

ঈশ্বেরর সেঙ্গ মুেখামুিখ হওয়ার সুেযােগর অেপক্ষায় রেয়েছন|

15 “ইেয়াব ভােবন েয ঈশ্বর মন্দ েলাকেদর শািস্ত েদন না,
িতিন মেন কেরন ঈশ্বর পােপর িদেক েকান দৃষ্টি েদন না|

16 তাই ইেয়াব অথর্হীন কথাবাতর্ া বেলন|
িতিন অেনক কথা বেলন িকন্তু িকছু জােনন না|”

36
1 ইলীহূ বেল চলল| েস বলল:

2 “আেরা িকছুক্ষণ ৈধযর্য্ ধরুন এবং আিম আপনােক িশক্ষা েদব|
ঈশ্বেরর স্বপেক্ষ বলবার মত আেরা অেনক িজিনষ রেয়েছ|

3আমার জ্ঞান আিম সবার সেঙ্গ ভাগ কের েনেবা|
ঈশ্বর আমায় সৃষ্টি কেরেছন এবং আিম প্রমাণ করব ঈশ্বর
নয্ায়পরায়ণ|

4 ইেয়াব, আিম সিতয্ কথা বলিছ|
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আিম জািন আিম িক বলিছ|

5 “ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তমান,
িকন্তু িতিন মানুষেক ঘৃণা কেরন না|

ঈশ্বর প্রচণ্ড শিক্তমান
িকন্তু িতিন ভীষণ রকেমর জ্ঞানীও বেট|

6 ঈশ্বর মন্দ েলাকেদর বঁাচেত েদেবন না|
ঈশ্বর গরীব েলাকেদর সেঙ্গ সবর্দাই ভােলা বয্বহার কেরন|

7 যারা সৎ পেথ জীবনযাপন কের ঈশ্বর তােদর ওপর নজর রােখন|
িতিন সৎ  েলাকেদরই শাসক হেত েদন| সৎ  েলাকেদরই ঈশ্বর
িচর িদেনর জনয্ সম্মান েদন|

8 তাই যিদ মানুষেক শািস্ত েদওয়া হেয় থােক
এবং যিদ তােদর িশকল ও দিড় িদেয় বঁাধা হেয় থােক, তাহেল
তারা িনশ্চয় িকছু ভুল কাজ কেরেছ|

9 তারা িক কেরিছেলা তা ঈশ্বর ওেদর বলেবন|
ওরা িক পাপ কেরিছেলা তা ঈশ্বর ওেদর বলেবন|
ঈশ্বর ওেদর বলেবন েয ওরা ভীষণ অহঙ্কারী িছেলা|

10 ঈশ্বর ওই েলাকগুিলেক তঁার সতকর্ বাণী শুনেত বাধয্ করেবন|
িতিন ওেদর পাপ বন্ধ করার জনয্ িনেদর্ শ েদেবন|

11 যিদ তারা ঈশ্বেরর কথা েশােন এবং তঁােক মানয্ কের,
তাহেল তারা তােদর জীবেনর বাকী িদনগুেলা সুেখ ও সমৃিদ্ধেত
যাপন করেব|

12 িকন্তু এই েলাকগুেলা যিদ ঈশ্বরেক মানেত অস্বীকার কের তাহেল
তারা ধ্বংস হেয় যােব|

তােদর িনেবর্ােধর মত মৃতুয্ হেব|

13 “েয েলাকরা ঈশ্বেরর েতায়াক্কা কের না তারা সবর্দাই িতক্ত স্বভােবর
হয়|
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এমনিক ঈশ্বর যখন ওেদর শািস্ত েদন তখনও ওরা ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না করেত চায় না|

14ঐ েলাকগুেলা পুরুষ েদহ-জীবীর মত
অল্প বয়েসই মারা যােব|

15 িকন্তু িবনীত েলাকেদর ঈশ্বর সংকট েথেক উদ্ধার করেবন|
মানুষ েজেগ উঠেব এবং ঈশ্বেরর কথা শুনেব বেল ঈশ্বর
মানুষেক সমসয্া েদন|

16 “ইেয়াব, ঈশ্বর আপনােক সাহাযয্ করেত চান|
ঈশ্বর আপনােক সমসয্া েথেক মুক্ত করেত চান|

আপনার জীবনেক ঈশ্বর আরও সাবলীল করেত চান|
ঈশ্বর আপনার সামেন প্রচুর খাদয্ িদেত চান|

17 িকন্তু ইেয়াব, আপিন েদাষী সাবয্স্ত হেয়িছেলন|
তাই একজন মন্দ েলােকর মত আপিন শািস্ত েপেয়িছেলন|

18 ইেয়াব, সম্পেদর দ্বারা আপিন িনেবর্াধ হেয় যােবন না|
অথর্ েযন আপনার মেনর পিরবতর্ ন না কের|

19আপনার অথর্ এখন আপনােক সাহাযয্ করেত পারেব না|
এবং শিক্তশালী েলাকরাও এখন েকান ভােব সাহাযয্ করেত
পারেব না!

20 রািত্রর আগমেনর প্রতয্াশা করেবন না|
েলােক অন্ধকাের অদৃশয্ হেয় েযেত চায়|
তারা ভােব তারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক লুিকেয় থাকেব|

21 ইেয়াব, আপিন প্রচুর কষ্টেভাগ কেরেছন, িকন্তু মন্দেক পছন্দ
করেবন না|

ভুল করেবন না, সতকর্ থাকেবন|

22 “েদখুন, ঈশ্বেরর শিক্ত তঁােক মহান কেরেছ|
ঈশ্বর প্রেতয্েকরই মহানতম িশক্ষক|

23 িক করেত হেব তা েকান েলাকই ঈশ্বরেক বলেত পাের না|
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েকান েলাকই ঈশ্বরেক বলেত পাের না, �আপিন ভুল কেরেছন|�
24 ঈশ্বর যা কেরেছন তার জনয্ তঁােক প্রশংসা করার কথা মেন

রাখেবন|
ঈশ্বেরর প্রশংসা কের েলােক অেনক গান িলেখেছ|

25 ঈশ্বর িক কেরেছন তা প্রেতয্েকই েদখেত পায়|
িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর কাজ শুধু মাত্র দূর েথেক েদেখ|

26 হঁয্া, আমােদর কল্পনার েচেয়ও ঈশ্বর মহান|
ঈশ্বর কতিদন ধের েবঁেচ আেছন, আমরা জািন না|

27 “ঈশ্বর পৃিথবী েথেক জল িনেয়
তােক বৃষ্টিেত পিরণত কেরন|

28 তাই েমঘ জল েদয়
এবং বহু েলােকর ওপর বৃষ্টি পেড়|

29 েকমন কের ঈশ্বর েমঘেক ছিড়েয় েদন,
েকমন কেরআকােশ বজ্র েখেল যায় তা েকউইজােন না, বুঝেত
পাের না|

30 েদখুন, ঈশ্বর তঁার িবদুয্ৎেক আকােশ পািঠেয়েছন
এবং সমুেদ্রর গভীরতম অংশেক আবৃত কের িদেয়েছন|

31জািতগুিলেক িনয়ন্ত্রণ করার জনয্
এবং তােদর প্রচুর খাবার েদওয়ার জনয্ ঈশ্বর ওগুিলেক বয্বহার
কেরন|

32 ঈশ্বর তঁার হােত িবদুয্ৎেক ধের থােকন
এবং েযখােন িতিন চান, েসখােনই িবদুয্ৎেক আছেড় েফেলন|

33 বজ্রপাত মানুষেক সতকর্ কের েদয় েয ঝড় আসেছ|
তাই গবািদ পশুরাও জানেত পাের ঝড় আসেছ|
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37
1 “ওই বজ্রপাত এবং িবদুয্ৎ আমােক ভীত কের,

বুেকর েভতর আমার হৃত্ িপণ্ড ধুকপুক করেত থােক|
2 প্রেতয্েক শুনুন! ঈশ্বেরর কণ্ঠস্বর বেজ্রর মত েশানায়|

ঈশ্বেরর মুখ েথেক েয বজ্রময ধ্বিন িনগর্ত হয়, তা শুনুন|
3 আকােশর এক প্রান্ত েথেক অনয্ প্রান্ত পযর্ন্ত ঝলেক ওঠার জনয্

ঈশ্বর িবদুয্ৎ েপ্ররণ কেরন|
সারা পৃিথবী জুেড় তা চমক িদেয় ওেঠ|

4 িবদুয্ৎ ঝলেকর িঠক পেরই ঈশ্বেরর বজ্র িনেঘর্াষ কণ্ঠস্বর েশানা যায়|
ঈশ্বেরর মহত্ব ও মিহমাপূণর্ স্বর বেজ্রর গুরুগুরু শেব্দ প্রকাশ
পায়|

যখন িবদুয্ৎ ঝলেক ওেঠ তখনই বেজ্রর েভতর ঈশ্বেরর কণ্ঠ েশানা
যায়|

5 ঈশ্বেরর বজ্রময় কণ্ঠ অসম্ভব সুন্দর|
তঁার মহৎ  কাযর্কলাপ আমরা বুঝেত পাির না|

6 ঈশ্বর তুষারেক বেলন,
�পৃিথবীেত পিতত হও|�

ঈশ্বর বৃষ্টিেক বেলন,
�পৃিথবীেত ঝের পড়|�

7 ঈশ্বর তা কেরন যােত প্রেতয্কিট েলাক যােদর িতিন সৃষ্টি কেরেছন
তারা জানেত পাের েয,

িতিন (ঈশ্বর) িক করেত পােরন| এটাই তার প্রমাণ|
8 পশুরা তােদর গুহােত ছুেট চেল যায় এবং েসখােন থােক|
9 দিক্ষণ েথেক েঝােড়া বাতাস ছুেট আেস|

উত্তরিদক েথেক ঠাণ্ডা বাতাস আেস|
10 ঈশ্বেরর িনঃশ্বাস েথেক বরফ সৃষ্টি হয়

এবং জেলর িবশাল আধার জেম যায়|
11 ঈশ্বর েমঘেক জেল পূণর্ কেরন

এবং েমেঘর েভতর েথেক িবদুয্ৎ পাঠান|
12 েমঘগুেলা ঘুের যায় এবং ঈশ্বেরর আেদশ মত নড়াচড়া কের|
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েমঘগুেলাও ঈশ্বর যা আেদশ েদন েসই মত কের|
13ঈশ্বর েমঘেক িনেয়আেসন বনয্া এেন মানুষেক শািস্ত েদওয়ার জনয্

অথবা, জল এেন তঁার েপ্রম প্রদশর্েনর জনয্|

14 “ইেয়াব, এটা শুনুন|
ঈশ্বর েয সব িবস্ময়কর কাজ কেরন েস িবষেয় িচন্তা করুন|

15 ইেয়াব, আপিন িক জােনন েকমন কের ঈশ্বর েমঘেক িনয়ন্ত্রণ
কেরন?

আপিন িক জােনন েকমন কের ঈশ্বর তঁার িবদুয্ৎ ঝলক সৃষ্টি
কেরন?

16আপিন িক জােনন েকমন কের েমঘ আকােশ েভেস থােক?
আপিন িক েসই “একজেনর” িবস্ময়করকাজগুেলা জােনন যঁার
জ্ঞান িনখঁুত?

17 িকন্তু ইেয়াব, আপিন এসেবর িকছু জােনন না|
আপিন যা জােনন তা হল এই েয আপিন ঘােমন, আপনার
জামাকাপড় আপনার গােয় জিড়েয় থােক

এবং যখন দিক্ষণ েথেক উষ্ণ বাতাস আেস তখন সব িকছু িস্থর
ও শান্ত থােক|

18 ইেয়াব, আপিন িক েমঘেক প্রসািরত কের ঈশ্বরেক সাহাযয্ করেত
পােরন?

েমঘেক উজ্জ্বল িপতেলর মত ঝকঝেক ৈতরী কেরন?

19 “ইেয়াব, বলুন আমরা ঈশ্বরেক িক বলেবা?
আমােদর অজ্ঞতাবশতঃ েসটা িচন্তা করেত পাির না, িক বলেত
হেব|

20 আিম ঈশ্বরেক বলেবা না েয আিম তঁার সেঙ্গ কথা বলেত
েচেয়িছলাম|

তা ধ্বংসেক আবাহন করার সািমল হেব|
21 একজন েলাক সূেযর্র িদেক তাকােত পাের না|
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বাতাস েমঘেক উিড়েয় িনেয় যাওয়ার পর সূযর্ আকােশ অতয্ন্ত
উজ্জ্বল ও িকরণময় হেয় ওেঠ|

22 ঈশ্বরও েসই রকম! পিবত্র পবর্ত* েথেক ঈশ্বেরর স্বণাভর্ মিহমা
িবকীণর্ হয়|

ঈশ্বেরর চারিদেক উজ্জ্বল আেলা আেছ|
23 ঈশ্বর সবর্শিক্তমান অতয্ন্ত মহান|

আমরা ঈশ্বরেক বুঝেত পাির না|
ঈশ্বর অতয্ন্ত শিক্তমান, েসই সেঙ্গ িতিন আমােদর প্রিত সদয় ও

িনষ্ঠাবান|
ঈশ্বর আমােদর আঘাত করেত চান না|

24 েসই জনয্ই েলােক ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের|
িকন্তু যারা িনেজেদর জ্ঞানী মেন কের ঈশ্বর েসই অহঙ্কারীেদর
প্রিত মেনােযাগ েদন না|”

38
ঈশ্বর ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা বলেলন

1তখন প্রভু েঝােড়া বাতােসর মেধয্ েথেক কথা বেল উঠেলন| প্রভু
বলেলন:

2 “েক এই অজ্ঞ েলাক
েয েবাকার মত কথা বলেছ?

3 ইেয়াব, িনেজেক প্রস্তুত কের নাও, ৈসিনেকর মত অেস্ত্র সিজ্জত
হেয় নাও|

এবং আিম েয প্রশ্ন করেবা তার উত্তর েদবার জনয্ ৈতরী হও|

* 37:22: পিবত্র পবর্ত “েসফন” অথবা “উত্তর িদক|”
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4 “ইেয়াব, আিম যখন পৃিথবী সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম েকাথায়
িছেল?

যিদ তুিম প্রকৃতই জ্ঞানী হও তাহেল আমােক উত্তর দাও|
5 যিদ তুিম এতই জ্ঞানী হও েতা বল এই পৃিথবীটা কত বড় হেব তা েক

িস্থর কেরিছল?
পিরমাপক েরখা িদেয় েক পৃিথবীটার পিরমাপ কেরেছ?

6 পৃিথবীর িভিত্ত স্তম্ভগুিল িকেসর ওপর বেস রেয়েছ?
তার জায়গায় েক প্রথম িনমর্ান-প্রস্তর েরেখেছ?

7 যখন তা সৃষ্টি করা হেয়িছল তখন প্রভােতর তারাসমূহ এক সেঙ্গ গান
েগেয়িছল|

েদবদূতরা আনেন্দ হষর্ধ্বিন কেরিছল|

8 “ইেয়াব, পৃিথবীর গভীর েথেক যখন সমুদ্র প্রবািহত হেত শুরু
কেরিছল

তখন েক তা বন্ধ করার জনয্ দ্বার রুদ্ধ কেরিছল?
9 েসই সময়, নবজাতকেক েপাশাক পরাবার মত আিম একিট

েপাশােকর মত েমঘগুেলােক চারিদেক জিড়েয় িদেয়িছলাম
এবং তােক, একিট িশশুেক েযমন শক্ত কের কাপড় িদেয়
জিড়েয় েদওয়া হয় েসই ভােব অন্ধকার িদেয় েঢেক
িদেয়িছলাম|

10আিম সমুেদ্রর সীমা িনধর্ারণ কেরিছলাম,
এবং তােক বঁােধর অনয্িদেক েরেখিছলাম|

11আিম সমুদ্রেক বেলিছলাম, �তুিম এই পযর্ন্তআসেত পার, এর েবশী
নয়|

এই খােনই েতামার উদ্ধত েঢউ েযন েথেম যায়|�

12 “ইেয়াব, েতামার জীবেন তুিম িক কখনও সকাল বা িদনেক
শুরু হবার আেদশ িদেয়ছ?



ইেয়াব 38:13 xcix ইেয়াব 38:21

13 ইেয়াব, তুিম িক সকােলর আেলােক কখনও বেলেছা:
পৃিথবীেক ধারণ কর এবং মন্দ েলাকেদর তােদর েগাপন েড়বা
েথেক তািড়ত কর?

14 প্রভােতর আেলা, পাহাড় এবং উপতয্কা
সহেজই েদখেত সহায়তা কের|

যখন িদেনর আেলা পৃিথবীেত এেস পেড়,
তখন জামার ভঁােজর মত েসই স্থােনর রূপ সহেজই েবাঝা যায়|

েসই স্থান, শীলেমাহর িদেয় ছাপ মারা নরম কাদার মতই
(সমতল) আকৃিত ধারণ কের|

15 মন্দ েলাকরা িদেনর আেলা পছন্দ কের না|
িদেনরআেলা যখন উজ্জ্বল হেয় ওেঠ তখন তা তােদর মন্দ কাজ
করা েথেক িবরত কের|

16 “ইেয়াব, েযখােন সমুদ্র শুরু হয়, েসই গভীরতম সমুেদ্র তুিম িক
কখনও িগেয়েছা?

তুিম িক কখনও সমুেদ্রর তলেদশ িদেয় েহঁেটেছা?
17 ইেয়াব, তুিম িক কখনও মৃতুয্েলােকর দ্বার

এবং গভীর অন্ধকার েদেখছ?
18 ইেয়াব, এই পৃিথবীটা েয কত বড় তা িক তুিম সিতয্ সিতয্ই েবাঝ?

যিদ তুিম এসব বুেঝ থােকা, আমায় বল|

19 “ইেয়াব, েকাথা েথেক আেলা আেস?
েকাথা েথেক অন্ধকার আেস?

20 ইেয়াব, েযখান েথেক আেলা ও অন্ধকার আেস, তুিম িক তােদর
েসখােন িফিরেয় িনেয় েযেত পারেব?

তুিম িক জােনা েসই জায়গায় িক কের েযেত হয়?
21 এইগুেলা তুিম িনশ্চয় জােনা, ইেয়াব, কারণ তুিম বয়ঃবৃদ্ধ এবং

জ্ঞানী|
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যখন আিম এসব সৃষ্টি কেরিছলাম তখন তুিম জীিবত িছেল, তাই
না?*

22 “ইেয়াব, েয ভাণ্ডাের আিম তুষার এবং িশলাবৃষ্টি সঞ্চয় কের রািখ
তুিম িক কখনও েসখােন িগেয়িছেল?

23 সঙ্কট কােলর জনয্ এবং যুদ্ধিবগ্রেহর জনয্
আিম িশলাবৃষ্টি ও তুষার সঞ্চয় কের রািখ|

24 তুিম িক কখনও েসই জায়গায় িগেয়েছা েযখান েথেক সূযর্ উিদত
হয়,

েযখান েথেক সারা পৃিথবীেত পূেবর বাতাস প্রবািহত হয়?
25 প্রচণ্ড বৃষ্টির জনয্ েক আকােশ খাদ খনন কেরেছ?

েক ঝড় িবদুয্েতর জনয্ পথ প্রস্তুত কেরেছ?
26 েযখােন েকান েলাকই বসবাস কের না েসখােনও েক বৃষ্টি িনেয়

যায়?
27 েসই বৃষ্টি, শূনয্ ভূিমেত প্রচুর জল েদয়

এবং ঘাস গিজেয় ওেঠ|
28 এই বৃষ্টির িক েকান জনক আেছ?

িশিশর িবনু্দর িপতা েক?
29 বরেফর িক েকান জননী আেছ?

তুষারেক েক জন্ম েদয়?
30জল পাথেরর মত শক্ত হেয় জেম যায়|

এমনিক সমুদ্রও জেম যায়!

31 “ইেয়াব, তুিম িক কৃিত্তকা নক্ষত্রমালােক এক সেঙ্গ বঁাধেত পােরা?
তুিম িক কালপুরুেষর বন্ধনেক মুক্ত করেত পােরা?

32 তুিম িক িঠক সমেয় নক্ষত্রমণ্ডলীেক বার করেত পােরা?
* 38:21: ঈশ্বর এর অথর্ এভােব েবাঝান না| এই রকম কথাবাতর্ ােক বেল বয্ােঙ্গািক্ত|
প্রেতয্েক েযভােব জােন এিট সতয্ নয় এেক েসভােব িকছু বলা হয়|
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তুিম িক িবরাট ভালুকিটেক তার শাবকসহ পিরচািলত করেত
পােরা?

33 েয িবিধর দ্বারা আকাশ শািসত হয়, তা িক তুিম জােনা?
তুিম িক পৃিথবীর ওপর ক্রমানুসাের তােদর সাজােত পােরা?

34 “ইেয়াব, তুিম িক বৃষ্টির িদেক েচেয়,
তােদর িনেদর্ শ িদেত পােরা, েতামােক বৃষ্টিেত েঢেক িদেত?

35 তুিম িক িবদুয্তেক আেদশ করেত পােরা?
তারা িক েতামার কােছ এেস বলেব, �আপিন েকাথায়?
আপিন িক চান প্রভু?� তুিম েযখােন চাও, তারা িক েসখােন
যােব?

36 “ইেয়াব, েক মানুষেক জ্ঞানী কের?
েক তােদর অন্তের প্রজ্ঞা দান কের?

37 এমন জ্ঞানী েক আেছ েয েমঘ গণনা করেত পাের?
েক তােদর বৃষ্টি ঝরােনার িনেদর্ শ েদয়?

38 ধূেলা পিরণত হয় কাদায়
এবং এক সেঙ্গ দলা পািকেয় থােক|

39 “ইেয়াব, তুিম িক িসংেহর জনয্ খাদয্ খঁুেজ দাও?
তুিম িক ওেদর কু্ষধাতর্ িশশুেদর েখেত দাও?

40 এই িসংহরা তােদর গুহায় লুিকেয় থােক|
িশকার ধরবার জনয্ তারা লম্বা ঘােসর মেধয্ লুিকেয় ঘাপিট েমের
বেস থােক|

41 যখন দঁাড় কােকর ছানারা ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িচৎকার
কের এবং িনরন্ন হেয় ঘুরেত থােক,

তখন েক দঁাড় কাকেদর েখেত েদয়?
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39
1 “ইেয়াব, তুিম িক জােনা কখন পাহাড়ী ছাগেলর জন্ম হয়?

কখন হিরণ তার শাবকেক জন্ম েদয় তা িক তুিম েদখেত পাও?
2 পাহাড়ী ছাগল ও হিরণ কতিদন ধের তােদর বাচ্চােক ধারণ কের তা

িক তুিম জােনা?
েকানটাই বা তােদর জন্মােনার িঠক সময় তা িক তুিম জােনা?

3ঐ পশুগুেলা শুেয় পেড়, প্রসব যন্ত্রণা অনুভব কের
এবং ওেদর শাবকরা জন্ম েনয়|

4ঐ শাবকরা মােঠই বড় হয়|
ওরা ওেদর মােক েছেড় চেল যায়, আর িফের আেস না|

5 “ইেয়াব, বুেনা গাধােদর েক মুক্তভােব িবচরণ করেত িদেয়েছ?
েক ওেদর বঁাধন খুেল ওেদর মুক্ত কের িদেয়েছ?

6 তােদর ঘর িহেসেব আিম তােদর মরুভূিম িদেয়িছ,
বসবােসর জনয্ আিম ওেদর েনানা জিম িদেয়িছ|

7 শহেরর েকালাহেল ওরা (িবদ্রূপ কের হােস|
েকউই ওেদর িনয়ন্ত্রণ করেত পাের না|

8 বুেনা গাধারা পাহােড় বাস কের|
ওটাই ওেদর চারণভূিম|
ঐখােনই ওরা ওেদর খাদয্ েখঁােজ|

9 “ইেয়াব, একিট বুেনা বলদ িক েতামার কাজ করেব?
েস িক রািত্র েবলা েতামার শসয্াগাের থাকেব?

10 তুিম জিম চাষ করেব বেল একিট বুেনা বলদ িক
েতামােক তার গলায় দিড় পরােত েদেব?

11 একিট বনয্ বলদ খুবই শিক্তশালী!
িকন্তু েস েতামার কাজ কের েদেব এমন িবশ্বাস িক করেত
পােরা?
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12 তুিম িক তার ওপর এমন িনভর্ র করেত পােরা েয
েস শসয্ মাড়বার খামাের েতামার জনয্ শসয্ এেন জেড়া করেব?

13 “একিট উটপাখী উেত্তিজত হেয় ডানা ঝাপটায় িকন্তু উটপাখী
উড়েত পাের না|

এর ডানা ও পালক বেকর ডানা ও পালেকর মত নয়|
14 উটপাখী তার িডম মািটেত পিরতয্াগ কের যায়

এবং েসটা বািলেত উষ্ণ হেয় ওেঠ|
15 উটপাখী ভুেল যায় েয েকউ তার িডম মািড়েয় িদেত পাের,

অথবা েকান পশু তার িডম েভেঙ িদেত পাের|
16 উটপাখী তার েছাটেছাট বাচ্চাগুিলেক েছেড় চেল যায়|

উটপাখী এমন আচরণ কের েযন বাচ্চাগুিল তার নয়|
েস এটা ভােব না েয বাচ্চাগুিল যিদ মারা যায়, তার সমস্ত
পিরশ্রমই অথর্হীন হেয় যােব|

17 েকন? কারণ আিম (ঈশ্বর) উটপাখীেক েকান প্রজ্ঞা দান কির িন|
উটপাখী িনেবর্াধ, আিম তােক ওভােবই সৃষ্টি কেরিছ|

18 িকন্তু উটপাখী যখন েদৗড়ােনার জনয্ ওেঠ তখন েস েঘাড়া ও
সওয়ারীেকও লজ্জা েদয়

কারণ েয েকান েঘাড়ার েথেক েস দ্রুত ছুটেত পাের|

19 “ইেয়াব, তুিম িক েঘাড়ােক তার শিক্ত িদেয়েছা?
তুিম িক েঘাড়ার ঘােড়র েকশর সৃষ্টি কেরেছা?

20 তুিম িক েঘাড়ােক পঙ্গপােলর মত দীঘর্ লাফ েদওয়ার েযাগয্ কের
তুেলেছা?

েঘাড়া েজাের েহ্রষাধ্বিন কের এবং েলাকেদর সতকর্ কের েদয়|
21 েঘাড়া খুবই খুশী কারণ েস শিক্তশালী|

েস তার খুর িদেয় মািট আঁচড়ায় এবং দ্রুত যুদ্ধেক্ষেত্র ছুেট যায়|
22 েঘাড়া ভয়েক উপহাস কের; েস ভীত হেত জােন না!

েস যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় যায় না|
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23 েঘাড়ার ওপর ৈসিনেকর তূণ (যােত তীর রাখা হয়),
তরবাির, বল্লম এবং বশর্া েঝােল|

24 েঘাড়া খুব উেত্তিজত হয়| েস অতয্ন্ত দ্রুত েছােট|
েঘাড়া যখন িশঙার বাজনা েশােন তখন েস আর িস্থর হেয়
দঁাড়ােত পাের না|

25 যখন িশঙার শব্দ হয় তখন েঘাড়া বেল �তাড়াতািড় কর!�
বহু দূর েথেক েস লড়াই এর গন্ধ পায়|
েস েসনাপিতেদর িচৎকার এবং িশঙার রণ েভরী শুনেত পায়|

26 “ইেয়াব, তুিম িক বাজপাখীেক ডানা েমেল দিক্ষেণ উেড় েযেত
িশিখেয়ছ?

27 তুিম িক েসই জন েয ঈগলপাখীেক উঁচু আকােশ উড়েত বেলেছা?
তুিমই িক ঈগলপাখীেক উঁচু পাহােড় বাসা বঁাধেত বেলেছা?

28 ঈগলপাখী উঁচু পাহােড় বাস কের|
উঁচু দূরােরাহ পাহােড়র ধার হল ঈগলপাখীর িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

29 পাহােড়র েসই উঁচু স্থান েথেক েস খােদয্র সন্ধান কের|
বহুদূর েথেক েস তার খাদয্ েদখেত পায়|

30 েযখােন মৃতেদহ জমা করা হয় তারা েসখােন জড় হয়|
তােদর ছানারা রক্ত পান কের|”

40
1 প্রভু ইেয়াবেক উত্তর িদেলন এবং বলেলন:

2 “ইেয়াব, তুিম ঈশ্বর, সবর্শিক্তমােনর সেঙ্গ তকর্ কেরেছা|
তুিম িক আমােক সংেশাধন করেব?
েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ তকর্ কের েস তঁার কােছ উত্তর েদেব!”
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3 তখন ইেয়াব প্রভুেক উত্তর িদেয় বলেলন:

4 “আিম কথা বলার েযাগয্ নই;
আিম আপনােক িক বা বলেত পাির?
আমার মুখ হাত িদেয় চাপা িদলাম|

5আমার যা বলা উিচৎ িছল আিম ইিতমেধয্ই তার েচেয় অেনক েবশী
বেল েফেলিছ|

আিম আর িকছু বলব না|”

6 তখন ঝেড়র েভতর েথেক প্রভু আবার কথা বলেলন| িতিন
বলেলন:

7 “ইেয়াব, িনেজেক প্রস্তুত কর এবং আিম েয প্রশ্ন করেবা তার উত্তর
েদওয়ার জনয্ ৈতরী হও|

8“ইেয়াব, তুিম িক এখনওআমার িসদ্ধান্ত নাকচ করবার েচষ্টা করেব?
তুিম িনেজর সততা প্রিতপালন করবার জনয্ আমােক মন্দ
কােজর দরুণ েদাষী বেল েঘাষণা কেরছ|

9 েতামার বাহু িক ঈশ্বেরর বাহুর মেতা শিক্তশালী?
েতামার িক ঈশ্বেরর মত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আেছ?

10 যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তুিম গবর্ করেত পােরা|
যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তেব মিহমা এবং সম্মান েতামােক
বেস্ত্রর মত জিড়েয় থাকেব|

11 যিদ তুিম ঈশ্বেরর মত হও তুিম েক্রাধ প্রদশর্ন কের অহঙ্কারী
েলােকেদর শািস্ত িদেত পােরা|

ওই অহঙ্কারীেদর নম্র কের তুলেত পােরা|
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12 হঁয্া, ইেয়াব, ওই অহঙ্কারী েলাকেদর েদখ এবং ওেদর নম্র কের
েতােলা|

মন্দ েলাকরা েযখােন দঁাড়ায়়, ওেদর গঁুিড়েয় দাও|
13 সব অহঙ্কারী েলাকেদর কবর দাও|

ওেদর েদহ আবৃত কের ওেদর কবের পািঠেয় দাও|
14 ইেয়াব, যিদ তুিম এই সব করেত পােরা, তাহেল আিমও েতামার

প্রশংসা করেবা|
এই আিম স্বীকার করেবা েয েতামার িনেজর শিক্তেতই তুিম
িনেজেক রক্ষা করেত পারেব|

15 “ইেয়াব, বেহেমােতর* িদেক েদখ|
আিম বেহেমাৎ এবং েতামােক সৃষ্টি কেরিছ|
বেহেমাৎ গরুর মত ঘাস খায়|

16 বেহেমােতর গােয় প্রচুর শিক্ত আেছ|
ওর পাকস্থলীর েপশীগুিল প্রচণ্ড শিক্তশালী|

17 বেহেমােতর েলজ এরস গােছর মতই শক্ত|
ওর পােয়র েপশীগুিলও খুব শক্ত|

18 ওর হাড়গুেলা কঁাসার মতই শক্ত|
ওর হাত পাগুেলা েলাহার দেণ্ডর মত|

19 িবস্ময় সৃষ্টিকারী প্রাণীেদর মেধয্ আিম বেহেমাতেক সৃষ্টি কেরিছ|
িকন্তু আিম তােক পরািজতও করেত পাির|

20 পাহােড় েযখােন বনয্ পশুরা েখলা কের,
েসখােন েয ঘাস জন্মায়, বেহেমাৎ তা খায়|

21 েস পদ্ম বেনর নীেচ ঘুিমেয় থােক|
জলাভূিমর নলখাগড়ার িভতর েস িনেজেক লুিকেয় রােখ|

22 ঘন পাতা যুক্ত গাছ তার ছায়ােত বেহেমাতেক লুিকেয় েফেল|
নদীর ধাের উইেলা গােছর নীেচ েস থােক|

* 40:15: বেহেমাৎ এিট িক জন্তু েস িবষেয় আমরা িনিশ্চত নই| হয়েতা এিট জলহস্তী
অথবা হািত| অথবা সম্ভবতঃ কুমীর|
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23 নদীেত বনয্া এেলও বেহেমাৎ পািলেয় যায় না|
যিদ যদ্দর্ ন নদীর জেলাচ্ছাস ওর মুেখ েভেঙ্গ পেড়, তবু বেহেমাৎ
তােত ভয় পায় না|

24 ওর েচাখেক েকউ অন্ধ করেত পাের না
বা ফঁাদ েপেত ওেক ধরেতও পাের না|

41
1 “ইেয়াব, তুিম িক দানবাকৃিত সামুিদ্রক প্রাণী িলিবয়াথনেক মাছ ধরার

বঁড়িশ িদেয় ধরেত পােরা?
একটা দিড় িদেয় ওর িজভেক িক বঁাধেত পােরা?

2 তুিম িক ওর নােক দিড় িদেত পােরা
অথবা ওর েচায়ােল বঁড়িশ িঁবিধেয় িদেত পােরা?

3 িলিবয়াথন িক তােক মুিক্ত েদওয়ার জনয্ েতামার কােছ আকুিত
জানােব?

েস িক ভদ্র ভাষায় েতামার সেঙ্গ কথা বলেব?
4 িচরিদন েতামার েসবা করার জনয্

িলিবয়াথন িক েতামার সেঙ্গ েকান চুিক্ত করেব?
5 েযমন কের তুিম একিট পািখর সেঙ্গ েখলা কর, েতমন কের িক তুিম

িলিবয়াথেনর সেঙ্গ েখলা করেব?
তুিম িক তােক দিড়েত বঁাধেত পারেব যােত েতামার েছাট েমেয়রা
ওর সেঙ্গ েখলা করেত পাের?

6 বয্বসাদাররা িক েতামার কাছ েথেক িলিবয়াথনেক েকনার েচষ্টা
করেব?

ওরা িক তােক টুকেরা টুকেরা কের েকেট সওদাগেরর কােছ
িবিক্র করেত পারেব?

7 তুিম িক িলিবয়াথেনর চামড়ায বা মাথায় মাছ ধরবার বশর্া বা হারপূন
েবঁধােত পােরা?
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8 “ইেয়াব, যিদ তুিম একবার িলিবয়াথেনর গােয় হাত দাও তুিম আর
কখেনা েস কাজ করেব না!

েসই ভয়ঙ্কর যুেদ্ধর কথাটা একবার ভােবা েতা!
9 তুিম িক মেন কর তুিম িলিবয়াথনেক পরািজত করেত পারেব?

েস কথা ভুেল যাও| তার েকান আশাই েনই|
ওর িদেক তাকােলই তুিম ভেয় িশউের উঠেব!

10 তােক জািগেয় িদেয়
রািগেয় েদবার সাহস কােরা েনই|

“তাই, েক আমার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত সাহস করেব?
11আমােক কােরা কাছ েথেক িকছুই িকনেত হয়িন|

ওগুেলা সব আমারই অিধকারভুক্ত|
12 “ইেয়াব, আিম েতামােক িলিবয়াথেনর পা,

তার শিক্ত এবং তার েচহারার কথা বলেবা|
13 েকউই তার চামড়ার দাম িদেত পাের না|

ওর চামড়া বেমর্র মত শক্ত|
14 েকান েলাকই েজার কের িলিবয়াথেনর মুখ েখালােত পাের না|

ওর মুেখর দঁাত েদখেল েলােক ভয় পায়|
15 ওর িপেঠর েপশী সািরবদ্ধ ভােব

দৃঢ়সংবদ্ধ হেয় আেছ|
16 বমর্গুিল এত কাছাকািছ বসােনা

েয ওগুেলার মেধয্ বাতাসও বইেত পাের না|
17 বমর্গুিল এেক অেনয্র সেঙ্গ সংযুক্ত|

বমর্গুিল এতই ঘন, সংবদ্ধ েয ওেদর েটেন আলাদা করা যায় না|
18 িলিবয়াথন যখন হঁািচ েদয় তখন আেলা ঝলক িদেয় ওেঠ|

ওর েচাখ প্রতুয্েষর আেলার মত জ্বলেত থােক|
19 ওর মুখ েথেক েলিলহান অিগ্ন েবিরেয় আেস|

আগুেনর সু্ফিলঙ্গ িছটেক আেস|
20 ফুটন্ত েকটিলর তলা িদেয় েযমন জ্বলন্ত ঘােসর েধঁায়া েবর হয়,
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িলিবয়াথেনর নাক িদেয়ও েতমিন েধঁায়া বার হয়|
21 িলিবয়াথেনর িনঃশ্বােস কয়লা জ্বেল যায়,

ওর মুখ েথেক আগুেনর িশখা েবর হয়|
22 িলিবয়াথেনর গলা ভীষণ শিক্তশালী,

েলােক তােক ভয় পায় ও ছুেট পািলেয় যায়|
23 ওর চামড়ার েকান েকামল স্থান েনই|

তা েযন েলাহার মত শক্ত|
24 িলিবয়াথেনর হৃদয় পাথেরর মত|

তা েযন যঁাতা কেলর পাথেরর মত শক্ত|
25 যখন িলিবয়াথন েজেগ ওেঠ, েদবতারাও তখন ভয় পান|

িলিবয়াথন যখন তার েলজ ঝাপটা েদয়, তখন তঁারা সন্ত্রস্ত হন|
26 তরবাির, বল্লম বা বশর্া যা িদেয়ই িলিবয়াথনেক আঘাত করা েহাক্

না েকন তা প্রিতহত হেয় িফের আেস|
ওই সব অস্ত্র তােক একদম আঘাত করেত পাের না|

27 েলাহােক িলিবয়াথন খড়কুেটার মত গঁুিড়েয় িদেত পাের|
পচা কােঠর মত েস কঁাসােক েভেঙ েদয়|

28 তীেরর ভেয় িলিবয়াথন পািলেয় যায় না|
ওর গা েথেক পাথর খড়কুেটার মেতা িছটেক চেল আেস|

29 যিদ মুগুর িদেয় িলিবয়াথনেক আঘাত করা হয়, তা েযন খেড়র
টুকেরার মেতা তার গােয় লােগ|

েলােক যখন তার িদেক বল্লম েছঁােড় তখন েস হােস|
30 িলিবয়াথেনর েপেটর চামড়া ধারােলা েখালামকুিচর মেতা|

েস কাদার ওপর দাগ কের িদেয় যায়, েযমন তক্তা িদেয় ফসল
মাড়াই করেল দাগ পেড়- েতমন দাগ|

31 ফুটন্ত জেলর মেতা িলিবয়াথন জলেক নাড়া েদয়|
েস জেলর ওপর ফুটন্ত েতেলর বুদবুেদর মেতা বুদবুদ সৃষ্টি কের|

32 যখন িলিবয়াথন সঁাতার েদয় তখন েস তার েপছেন একিট চকচেক
পথেরখা েরেখ যায়|

েস জলেক ঝঁািকেয় িদেয় যায় এবং জলেক েফনািয়ত কের|
33 পৃিথবীর েকান প্রাণীই িলিবয়াথেনর মেতা নয়|
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েস ভয়শূনয্ প্রাণী|
34 েয প্রাণী সব েথেক েবশী গবর্ কের, িলিবয়াথন তােকও িনচু নজের

েদেখ|
েস সমস্ত বুেনা পশুেদর রাজা এবং আিম (ঈশ্বর) িলিবয়াথন সৃষ্টি
কেরিছ|”

42
প্রভুর প্রিত ইেয়ােবর উত্তর

1 তখন ইেয়াব প্রভুেক উত্তর িদেলন| ইেয়াব বলেলন,

2 “প্রভু, আিম জািন আপিন সব িকছু করেত পােরন|
আপিন পিরকল্পনা কেরন, েকান িকছুই আপনার পিরকল্পনােক
পিরবির্তত করেত বা েরাধ করেত পাের না|

3 প্রভু, আপিন এই প্রশ্ন কেরেছন: �েক েসই অজ্ঞ েলাক েয এমন
েবাকা েবাকা কথা বলেছ?�

প্রভু, আিম যা বুিঝ িন আিম তা বেলিছ|
আিম েসই সব িবষেয়র কথা বেলিছ েযগুেলা বুঝেত েগেলআিম
িবস্ময়-িবহবল হেয় যাই|

4 “প্রভু, আপিন আমায় বেলেছন, �েশান ইেয়াব, এখন আিম বলেবা|
আিম েতামােক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেবা এবং তুিম আমােক তার
উত্তর েদেব|�

5 প্রভু, অতীেত আিম আপনার সম্বেন্ধ শুেনিছলাম,
িকন্তু এখন আমার িনেজর েচােখ আিম আপনােক েদখলাম|

6 তাই, আমার জনয্ আিম লিজ্জত|
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আিম ছাই ও ধূলার মেধয্ দুঃেখর সেঙ্গ
আমার অপরাধ স্বীকার করিছ|”

প্রভু ইেয়াবেক তার সম্পদ িফিরেয় িদেলন
7 ইেয়ােবর সেঙ্গ কথা েশষ করার পর, প্রভু ৈতমন েথেক আসা

ইলীফেসর সেঙ্গ কথা বলেলন| প্রভু ইলীফসেক বলেলন, “আিম
েতামার প্রিত ও েতামার দুই বনু্ধর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছ| েকন? কারণ
েতামরা আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বেলা িন| িকন্তু ইেয়াব আমার
েসবক এবং ইেয়াব আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বেলেছ| 8 তাই
ইলীফস, এখন তুিম সাতটা বলদ ও সাতটা েভড়া নাও| আমার েসবক
ইেয়ােবর কােছ তা িনেয় যাও| ওেদর হতয্া কর এবং েতামােদর জনয্
েহামবিল িহেসেব উৎসগর্ কর| আমার েসবক ইেয়াব েতামােদর জনয্
প্রাথর্না করেব এবং আিম তার প্রাথর্নার উত্তর েদেবা| তাহেল েতামােদর
যা শািস্ত প্রাপয্ তা আিম েদব না| েতামােদর শািস্ত পাওয়া উিচৎ কারণ
েতামরা ভীষণ িনেবর্াধ| েতামরা আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বলিন|
িকন্তু আমার েসবক ইেয়াব আমার সম্পেকর্ সিঠক কথা বেলেছ|”

9তখন ৈতমনীয় ইলীফস, শূহীয় িবল্দদ এবং নামাথীয় েসাফর প্রভুর
আেদশ পালন করেলন এবং তারপর ইেয়াব তঁােদর জনয্ েয প্রাথর্না
কেরিছেলন, প্রভু তার উত্তর িদেলন|

10 ইেয়াব তঁার বনু্ধেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন| প্রভু ইেয়াবেকআবার
সাফলয্ িদেলন| ইেয়ােবর যা িছেলা, ঈশ্বর তােক তার িদ্বগুণ িদেলন|
11 তখন ইেয়ােবর সব ভাইেবান এবং অনয্ সবাই যারা ইেয়াবেক
জানেতা, তারা তঁার বাড়ীেত এেলা| তারা ইেয়াবেক সান্ত্বনা িদেলা, প্রভু
েয ইেয়াবেক এত কষ্ট িদেয়েছন তার জনয্ তারা দুঃিখত হল| প্রেতয্েক
ইেয়াবেক এক টুকেরা কের রূেপা*ও একিটকের েসানারআংিট িদল|

12 শুরুেত ইেয়ােবর যা িছেলা, তার েথেক অেনক েবশী সম্পদ
িদেয় প্রভু ইেয়াবেক আশীবর্াদ করেলন| ইেয়াব 14,000 েমষ, 6000
উট, 2000 গাভী এবং 1000 স্ত্রী গাধা েপেলন| 13 ইেয়াব সাত পুত্র
* 42:11: এক � রূেপা আক্ষিরক অেথর্, “এক কসীতা|” পট্রিয়েকর সমেয় এই পিরমাপ
বয্বহার করা েহাত|
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এবং িতন কনয্াও েপেলন| 14 ইেয়াব প্রথম কনয্ার নাম রাখেলন
িয়মীমা| িদ্বতীয় কনয্ার নাম রাখেলন কত্ সীয়়া এবং তৃতীয় কনয্ার
নাম রাখেলন েকরণহপপূক| 15 ইেয়ােবর কনয্ারা সারা েদেশর মেধয্
সব েচেয় সুন্দরী নারী িছল| ইেয়াব তঁার সম্পিত্তর একিট অংশ তঁার
কনয্ােদর িদেলন � ওরা ওেদর ভাইেদর মেতাই সম্পিত্তর অংশ েপল|

16 ইেয়াব আরও 140 বছর েবশী েবঁেচিছেলন| িতিন তঁার
সন্তানেদর চারিট প্রজন্ম েদখবার জনয্ েবঁেচ িছেলন| 17 ইেয়াব খুব
বৃদ্ধ বয়েস মারা েগেলন|
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